รายงานการวิจัย
“โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัย
เพื่อรองรับกระแสจีนภิวตั น”
(Strategic Plan Development on Research
and Manpower in the Context of China-Rising Trend)

โดย

ดร.อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

กิตติกรรมประกาศ
คณะนักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับ
กระแสจีนภิวัตน” ขอขอบพระคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยชาติ และคณะกรรมการสภาวิจัย
แหงชาติ สาขาเศรษฐศาสตร สําหรับการอุดหนุนทุนการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจําป 2552
รวมถึงคณะผูตรวจสอบทางวิชาการโครงการฯ ทุกทาน ประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.มิ่งสรรพ
ขาวสอาด ดร.สุ น ทร อรุ ณ านนท ชั ย รองศาสตราจารย ดร.ราเชนทร ชิ น ทยารั ง สรรค
รองศาสตราจารย ดร.สุทธิพันธ จิราธิวัฒน และคุณรจิต มหาวิหกานนท
คณะนักวิจัยขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปกกิ่ง ในการประสานงานนัด
หมายองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งใหขอมูลที่เปน
ประโยชนในการดําเนินโครงการฯ ระหวางการเดินทางเก็บขอมูลเชิงลึก ณ กรุงปกกิ่ง และนคร
เทียนจิน
นอกจากนี้ คณะนักวิจัยขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทาน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาตางๆ
ที่ ไ ด ร ว มสั ง เคราะห ง านจี น ศึ ก ษาด า นเศรษฐกิ จ จี น ได แ ก มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตลอดจนผูแทนจากหนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เขารวมการประชุมระดม
ความคิดเห็น และรวมในงานสัมมนาเผยแพรผลการวิจัย เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนประกอบการ
จัดทํารายงานการวิจัย และสามารถจัดทํารายงานการวิจัยไดเสร็จสมบูรณในป 2554

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

กิตติกรรมประกาศ

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

คํานํา
รายงานฉบับนี้ เปนการศึกษาวิจัยภายใต “โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อ
รองรับกระแสจีนภิวัตน” โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ซึ่ง มีวั ตถุ ประสงคเ พื่อ จัดการความรูที่เ กี่ย วข อ งกั บเศรษฐกิจ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มี ใ น
ประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนและการพัฒนากําลังคน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน และบทบาทของจีนที่จะมีตอพลวัตเศรษฐกิจของโลกใน
อนาคต
คณะนักวิจัยศึกษาวิเคราะห โดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการเดินทางไปเก็บ
ขอมูลภาคสนาม (Field Research) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาวิเคราะหและจัดทํารายงานวิจัย
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแตการศึกษาวิเคราะหโมเดลการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน และแนวคิดฉันทามติเปยจิง
ตลอดจนการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีนในบทที่ 1
การสํารวจเอกสารและ
ผลงานวิชาการเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ ในประเทศไทยและตางประเทศในบทที่ 2
การสํารวจ
สภาพสถานะกําลังคน และหลักสูตรการเรียนการสอนจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจในประเทศไทยในบทที่ 3
และการวิเคราะหบทบาทจีนในเศรษฐกิจโลก พลวัตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากจีน (จีนภิวัตน) และ
ความสําคัญของเศรษฐกิจจีนตอไทยในบทที่ 4 เพื่อนําเนื้อหาทั้งหมดมาสังเคราะหและวิเคราะหเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตรงานวิจัยและกําลังคน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน ในบทสุดทาย
คณะนักวิจัยขอขอบคุณหนวยงานตางๆ และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ได
ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และเปนแหลงขอมูลในการศึกษาวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอรายงานวิจยั
ในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง และหวังวาผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการจีนศึกษาในประเทศ
ไทยและสาธารณชนโดยทั่วไป เพื่อใหมีความรูความเขาใจบทบาทของจีนที่จะมีตอพลวัตเศรษฐกิจโลก
และใชประโยชนจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดระหวางไทย-จีนไดมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ดวยขอจํากัดในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะขอจํากัดดานเวลาในการศึกษาวิจัยประมาณ 10
เดือน ผลการวิจัยจึงอาจจะยังไมสมบูรณเพียงพอ อยางไรก็ดี คณะนักวิจัยหวังวาผลการศึกษาชิ้นนี้จะเปน
พื้ น ฐานและเป น ข อ มู ล ประกอบการกํ า หนดนโยบายความสั ม พั น ธ ท างเศรษฐกิ จ ไทย-จี น ในอนาคต
ตลอดจนเป น ข อ มู ล สํ า หรั บ ภาคเอกชนในการค า ขาย การลงทุ น และการสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตนตอไป

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน
หัวหนาคณะนักวิจัย
กรกฎาคม 2554

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

คํานํา

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

บทคัดยอ
การวิจัยภายใต “โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน” นี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหบทบาทและความสําคัญทางเศรษฐกิจของจีนตอพลวัตเศรษฐกิจโลกและ
ความสําคัญตอไทย และเพื่อจัดการความรู (Knowledge management) ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีในประเทศไทย เพื่อใหเกิดการพัฒนาและบูรณาการขอมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจีนสําหรับการพัฒนาองคความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตนอยาง
เหมาะสม ตลอดจนเกิดการเผยแพรขอมูล เอกสารและงานวิจัยตางๆ ในวงกวาง เพื่อสรางความตระหนัก
ของภาคสวนตางๆ ในความสําคัญของเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตนตอไป รวมทั้งการศึกษาทบทวน
ดานกําลังคนในสวนของการศึกษาและการวิจัยของรัฐ เพื่อรองรับการขยายตัวของความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางไทย-จีน และบทบาทของจีนที่จะมีตอพลวัตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต
การศึกษาวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เนนวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrative Research)
ประกอบดวยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การเดินทางไปเก็บขอมูลภาคสนาม (Field
Research) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อระดม
ความเห็น และสังเคราะหรวมกันระหวางคณะนักวิจัย และกลุมผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจีนในประเทศไทย โดยมุงเสนอและจัดทํายุทธศาสตรงานวิจัยและกําลังคนเพื่อรองรับกระแส
จีนภิวัตน
ผลการวิจัย พบวา ในปจจุบัน แมวาจะมีการศึกษาวิจัยและการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจีนเพิ่มมากขึ้นในเชิงปริมาณ แตยังมิไดมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมิไดมีการ
ผลิตนักศึกษาหรือบุคลากรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่องมากนัก และในดานการศึกษาวิจัยยังมิได
ครอบคลุมประเด็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและจีนภิวัตนในมิติเชิงลึกดานตางๆ ที่ครบถวน เชน
สาขาพลังงาน สาขาบริการ สาขาขนสงโลจิสติกส สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร สาขาประกันภัยในจีน
เปนตน และขาดการศึกษารวบรวมขอมูลเศรษฐกิจจีนอยางเปนระบบ ตลอดจนมีขอจํากัดในการเขาถึง
ฐานขอมูลของหลายหนวยงานที่ไมไดมีการเผยแพรผลงานวิชาการหรืองานวิจัยอยางแพรหลายทั่วไป
นอกจากนี้ งานสวนใหญเปนผลงานของนักวิจัยที่วิจัยเศรษฐกิจจีนผานภาษาอังกฤษ โดยมีนักวิชาการหรือ
นักวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยที่มีความสามารถในการใชภาษาจีนกลางไมมากนัก ที่สําคัญ
การศึกษาจีนศึกษาดานเศรษฐกิจของประเทศไทยยังขาดยุทธศาสตรและไรทิศทาง ทั้งดานวิชาการและการ
จัดการงบประมาณ จึงมิไดมีการนําขอมูลเหลานั้นไปศึกษาตอยอดหรือใชประโยชนเทาที่ควร ตลอดจน
ไมสามารถครอบคลุมการวิเคราะหและสังเคราะหทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการกําหนดและติดตาม
นโยบายที่มีประสิทธิภาพได
นอกจากนี้ ดวยความสําคัญดานเศรษฐกิจจีนตอประเทศไทย ทั้งการเปนตลาดสงออกอันดับ 1 และ
แหลงนําเขาอันดับ 2 ของไทย รวมทั้งเปนนักลงทุนตางชาติที่สําคัญอันดับตนในประเทศไทย การพัฒนา
บุคลากรดานเศรษฐกิจจีน และพัฒนากําลังคนในการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนจึงกลายเปนอีกหนึ่งความจําเปน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

บทคัดยอ - 1
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เรงดวน ในขณะนี้ บุคลากรดานจีนศึกษาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจจีนยังคงมีอยูอยางจํากัด ทั้งยังขาดการ
ประสานงานและทํ างานในลักษณะเครือข ายเพื่อ ให เกิด ทิศทางและประสิทธิภ าพของการวิจั ย แมว า
หนวยงานที่เกี่ยวของเริ่มมีการตื่นตัวเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน แตยังไมเพียงพอ และขาดยุทธศาสตร
ภาพรวม ตลอดจนยังมิไดมีความรวมมือและการทํางานเชื่อมโยงระหวางกันอยางเปนระบบ
คณะนักวิจัยจึงไดจัดทําขอเสนอเชิงยุทธศาสตรทั้งทางดานการวิจัย การเรียนการสอน และการ
พัฒนากําลังคนเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน โดยมุงเนนการสรางระบบความรวมมือและสรางเครือขาย
ของกําลังคนดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีน การยกระดับและเนนคุณภาพหลักสูตรการศึกษาดานเศรษฐกิจ
จีน การใชประโยชนจากงานวิจัยดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ ตลอดจนการใชทรัพยากรมนุษยดานจีน
ศึกษาในประเทศไทยที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
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Abstract
The main objective of this research is to analyze China’s economy and its roles in the
global economy, as well as its importance to Thailand. The study involves literature
reviews of the existing academic works and knowledge of China’s economy in
Thailand in order to further develop an academic database on China’s economy and
the China-rising trend, as well as to disseminate and distribute works and information
on such academic works and researches to a wider audience with an aim to create
more awareness of the importance of China’s economy and the China-rising trend
among various stakeholders in Thailand.
In addition, this research aims to revise and analyze manpower capacity and human
resources in Thai government agencies and the academic and research sectors in order
to prepare the country for the rapid expansion of the Thailand-China economic
relations and the greater role that China will play in the global economy in the near
future.
The research applies the integrated qualitative research methodology consisting of
documentary research and field surveys, as well as several focus groups, organized to
gather views from various stakeholders, in addition to close consultation with other
Thai researchers and stakeholders from many Chinese Studies Centers and academic
institutions in Thailand. Results from the study are analyzed to develop strategic plans
on research and manpower development in order to prepare Thailand for the emerging
China-rising trend.
The research results reveal that despite an increase in the quantity of academic and
research works, as well as the rise in the teaching of China’s economy in Thailand,
the quality of these works and academic curricula is still far from perfect, since many
curricula and courses on China’s economy are still unable to produce a steady stream
of high-quality graduates and human resources in the field of China’s economy
studies in Thailand.

With regards to the existing academic and research works, there is a lack of an
effective knowledge management that methodically gathers information on the
economy of China, and also a lack of an in-depth and profound works on China’s
economy and the China-rising trend. In-depth researches on several related topics still
need to be conducted such as in the disciplines of energy, trade in services, finance
and banking, and insurance in China.
In addition, there exists a problem of the limitation for the public to access
information and databases of some Thai institutions which conduct academic works in
China-related areas but which do not disseminate those research findings to a wider
audience. On top of this, there are rather few academics and researchers in Thailand
who are adequately proficient in Mandarin Chinese.
Most importantly, the academic works on China’s economy in Thailand are conducted
with the lack of proper strategies and directions, both in terms of academic
management and budget allocation. Accordingly, new researches are not able to build
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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-------------------------------------------------up on existing works on China’s economy to further generate new and comprehensive
knowledge for greater and wider uses. Nor are Thai researchers and policy makers
able to utilize the existing knowledge to effectively analyze current trends on China’s
economy, to generate suitable policy options for the country, and to formulate
appropriate policies for Thailand to follow.
At present, China is becoming highly important to Thailand both as the country’s
largest export market and the second largest source of imports, and also as one of
Thailand’s top source of foreign direct investment. The implication of China’s
increasing importance to Thailand suggests that the development of human resources
and the creation of a pool of Thai academic experts and researchers on China’s
economy have become increasingly important to Thailand, given the currently limited
availability of Thai experts on China’s economy.
In addition, there is a lack of effective coordination and networking among Thai
researchers in this field, which is a crucial element for the steering of clear directions
and efficiency of China-related researches in Thailand. Even though relevant Thai
agencies have become more aware of the importance of the China-rising trend, such
awareness remains inadequate, especially when it lacks clear directions and strategies,
as well as a systematic network of cooperation among various agencies involved in
the field.
In light of this, the research team has proposed strategic plans on research directions,
on teaching, and on human resources development in Thailand in the context of the
China-rising trend, by focusing on the establishment of cooperative networks of
experts and manpower in the field of Chinese economy studies in Thailand. The
proposed strategic plans also aim at raising the standards and quality of the Chinese
economic studies curricula in the country, enhancing utilization of academic works
and researches on China’s economy, as well as making efficient use of the existing
limited human resources in Thailand in this field for the benefits to the country.
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหบทบาทและความสําคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอพลวัตเศรษฐกิจโลก (จีนภิวัตน) และความสําคัญตอประเทศ
ไทย และเพื่อจัดการความรู (Knowledge Management) ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่มีในประเทศไทย เพื่อใหเกิดการพัฒนาและบูรณาการขอมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจีนสําหรับการพัฒนาองคความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตน
อยางเหมาะสม การศึกษาวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เนนวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrative
Research) ประกอบดวยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การเดินทางไปเก็บขอมูล
ภาคสนาม (Field Research) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และการจัดประชุมกลุมยอย
(Focus Group) เพื่อระดมความเห็น และสังเคราะหรวมกันระหวางนักวิจัย และกลุมผูที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย โดยมุงเสนอและจัดทํายุทธศาสตรงานวิจัยและ
กําลังคนเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
ผลการวิจัย พบวา ในปจจุบัน แมวาจะมีการศึกษาวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเพิ่มมากขึ้นในเชิงปริมาณ แตยังมิไดมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เทาที่ควร และมิไดมีการผลิตนักศึกษาหรือบุคลากรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่องมากนัก
และในด า นการศึ ก ษาวิ จั ย ยั ง มิ ไ ด ค รอบคลุ ม ประเด็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ จี น และ
จีนภิวัตนในมิติเชิงลึกดานตางๆ ที่ครบถวน เชน สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร สาขาบริการ
สาขาขนสงโลจิสติกส สาขาประกันภัยในจีน สาขาพลังงาน เปนตน และขาดการศึกษารวบรวม
ขอมูลเศรษฐกิจจีนอยางเปนระบบ ตลอดจนมีขอจํากัดในการเขาถึงฐานขอมูลของหลายหนวยงานที่
ไมไดมีการเผยแพรผลงานวิชาการหรืองานวิจัยอยางแพรหลายทั่วไป นอกจากนี้ งานสวนใหญเปน
ผลงานของนักวิจัยที่วิจัยเศรษฐกิจจีนผานภาษาอังกฤษ โดยมีนักวิชาการหรือนักวิจัยดานเศรษฐกิจ
จีนในประเทศไทยที่มีความสามารถในการใชภาษาจีนกลางไมมากนัก ที่สําคัญ การศึกษาจีนศึกษา
ดานเศรษฐกิจของประเทศไทยยังขาดยุทธศาสตรและไรทิศทาง ทั้งดานวิชาการและการจัดการ
งบประมาณ จึงมิไดมีการนําขอมูลเหลานั้นไปศึกษาตอยอดหรือใชประโยชนเทาที่ควร ตลอดจน
ไมสามารถครอบคลุมการวิเคราะหและสังเคราะหทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการกําหนดและ
ติดตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพได
นอกจากนี้ ดวยความสําคัญดานเศรษฐกิจจีนตอประเทศไทย ทั้งการเปนตลาดสงออก
อันดับ 1 และแหลงนําเขาอันดับ 2 ของไทย รวมทั้งเปนนักลงทุนตางชาติที่สําคัญอันดับตน ๆ ใน
ประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐกิจจีน และพัฒนากําลังคนในการวิจัยดานเศรษฐกิจจีน
จึงกลายเปนอีกหนึ่งความจําเปนเรงดวน ในขณะนี้ บุคลากรดานจีนศึกษาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ
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จีนยั งคงมีอยูอย างจํ ากั ด ทั้งยังขาดการประสานงานและทํางานในลั กษณะเครือขายเพื่ อใหเกิ ด
ทิศทางและประสิทธิภาพของการวิจัย แมวาหนวยงานที่เกี่ยวของเริ่มมีการตื่นตัวเพื่อรองรับกระแส
จีนภิวัตน แตยังไมเพียงพอ และขาดยุทธศาสตรภาพรวม ตลอดจนยังมิไดมีความรวมมือและการ
ทํางานเชื่อมโยงระหวางกันอยางเปนระบบ
จากการประมวลและสังเคราะหความรูที่ไดจากการศึกษา และจากการสังเคราะหงาน
รวมกับศูนยจีนศึกษาและสถาบันหนวยงานพันธมิตรตางๆ สามารถกําหนดเปาหมายในการติดตอ
ดานเศรษฐกิจและความสัมพันธกับจีน รวมทั้งประเด็นโจทยวิจัยที่ควรมีการศึกษาริเริ่มหรือตอยอด
เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน และเพื่อการรวมมือและเติบโตไปกับจีนในดานตางๆ สรุปในตารางได
ดังนี้
ประเด็น

เปาหมายของ
ยุทธศาสตร

ประเด็นดาน
โอกาส
(Opportunity)

ประเด็นดาน
ความ
ทาทายและ
คุกคาม (Threat)

ตัวอยางประเด็นวิจัย

การคา

การสงออกสู
ตลาดประเทศจีน
และการนําเขา
จากประเทศจีน

การใชประโยชนจาก
ความตกลงการคาเสรี
ASEAN-China FTA
และศักยภาพของ
ขนาดผูบริโภคจีนที่มี
กําลังซื้อมากขึ้นและมี
ตลาดขนาดใหญขึ้น
โดยเฉพาะชนชั้น
กลางยุคใหมของจีน

การเตรียมมาตรการ
รองรับการนําเขา
สินคาจีนอยาง
เหมาะสม โดยตอง
เนนการนําเขาเฉพาะ
สินคาจีนที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน

การลงทุน

การกระชับความ

การออกไปลงทุนใน

การเตรียมรับมือกับ

(1) การคาชายแดนไทย-จีน กับการทํา RMB Trade
Settlement ภายใต ACFTA : อนาคต โอกาส และ
อุปสรรค
(2) ศักยภาพดานการสงออกพืชเศรษฐกิจและสินคา
เกษตรที่ไมเคยมีการศึกษามากอน เชน
--ศักยภาพของการสงออกน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑ
ไปตลาดจีน
--การขยายตลาดผลิตภัณฑยางจากน้ํายางขนในตลาด
จีน
(3) ศักยภาพดานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมสําคัญ
ที่ไมเคยมีการศึกษามากอน เชน
--การตอยอดและพัฒนาการสงออกอิเล็กทรอนิกสของ
ไทยไปจีน
--การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยเพือ่ ขยาย
การคากับจีน เปนตน
(4) ดานการนําเขา เชน
--การศึกษาความเปนไปไดในการยกระดับและจัดตั้ง
หนวยงานดานมาตรฐานในระดับกระทรวงของไทย
โดยศึกษาจากกรณีศึกษาหนวยงาน AQSIQ ระดับ
กระทรวงของจีน
--การศึกษารูปแบบและกลยุทธในการนํามาตรการดาน
มาตรฐานสินคามาใชเปน Non-Tariff Measures ในการ
ปองกันการนําเขาสินคาไรคุณภาพจากจีน
การศึกษาตอยอดและวิเคราะหเชิงลึกดานการลงทุนจีน
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ประเด็น

เปาหมายของ
ยุทธศาสตร

ประเด็นดาน
โอกาส
(Opportunity)

รวมมือดานการ
ลงทุน ตลอดจน
การสรางความ
รวมมือดาน
การเงินระหวาง
ประเทศ

ประเทศจีนของธุรกิจ
ไทยที่มีความพรอม
และมีความสามารถ
ในการแขงขัน

ประเด็นดาน
ความ
ทาทายและ
คุกคาม (Threat)

ผลกระทบจากการ
เขามาลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทจีนในประเทศ
ไทย ซึ่งอาจจะ
กระทบตอธุรกิจไทย
ที่มีอยูแลวและตอง
แขงขันกับทุนจาก
จีน โดยเฉพาะ
SMEs ไทย
การบริการ การสงเสริมการ การรองรับการ
ปญหาคุณภาพของ
ทองเที่ยว การ
ขยายตัวของ
การจัดรายการทัวร
แลกเปลี่ยนดาน นักทองเที่ยวจากจีน
ทองเที่ยว และตอง
เพิ่มมาตรการดึงดูด
วัฒนธรรมและ
และศักยภาพของ
การศึกษาระหวาง นักศึกษาจีนในการเขา นักทองเที่ยวจีนที่มี
กัน
มาศึกษาตอใน
ฐานะและกําลังซื้อ
สูง เชน กลุมเศรษฐี
ประเทศไทย
จีน
เกษตรและ ความรวมมือดาน การแลกเปลี่ยนและ
ภาคเกษตรของจีนมี
อุตสาห
การเกษตรและ
เรียนรูเทคโนโลยีจาก ศักยภาพมากขึ้นและ
กรรม
อุตสาหกรรม
จีน ทั้งดานการวิจัย
ผลผลิตทางการ
ทางการเกษตร และ
เกษตรของจีน
การพัฒนาเทคโนโลยี อาจจะเปนคูแขง
เชน การคิดคนวิจัย
สําคัญของสินคา
พัฒนาพันธุพืช การ
เกษตรไทยในตลาด
จีน เชน ขาว
พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก
ตลอดจนการพัฒนา
สินคาอุตสาหกรรม
ของจีนที่มีคุณภาพ
และมีมูลคาเพิ่มมาก
ขึ้น
คมนาคม การสรางความ
การเชื่อมโยง
กฎระเบียบดานการ
โลจิสติกส รวมมือดานการ
(Connectivity) กับจีน คมนาคมขนสงใน
สื่อสารและการ
ทั้งทางถนนผาน
ประเทศจีนและ
เชื่อมโยงเสนทาง ภาคเหนือและภาค
ประเทศเพื่อนบาน
คมนาคมขนสง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในภูมิภาคที่ยังเปน
และโลจิสติกส
ของไทย และทาง
อุปสรรคตอการเดิน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ตัวอยางประเด็นวิจัย

ในไทย เชน
--ผลกระทบดานเศรษฐกิจและไมใชเศรษฐกิจจากการ
เขามาลงทุนของจีนในประเทศไทย โดยอาจจะหยิบยก
กรณีศึกษาในระดับจังหวัดหรือภูมภิ าคของไทย
--การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและพฤติกรรมของนัก
ลงทุนจีนในไทยโดยเปรียบเทียบกับนักลงทุนจาก
ประเทศอื่น เปนตน

(1)การศึ ก ษาริ เ ริ่ ม และวิ เ คราะห เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ ภาค
บริ ก ารสาขาอื่ น ๆ ของจี น ที่ สํ า คั ญ มากขึ้ น เช น ด า น
การศึกษา ดานการกอสราง เปนตน
(2) ดานการทองเที่ยวไดมีงานศึกษาจํานวนหนึ่งแลว
แตควรมีการศึกษาตอยอดและวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับ
พฤติกรรม ภาพลักษณและอุปสงคของนักทองเที่ยวจีน
ในระดับมณฑล โดยเฉพาะมณฑลชายฝงของจีนที่มี
รายไดและอํานาจซือ้ สูง
--การศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกเกีย่ วกับสินคา
เกษตรในสาขาที่สําคัญแตไมเคยมีผลงานศึกษาไวกอน
เชน ปาลมน้ํามัน
--ศึกษาวิเคราะหอตุ สาหกรรมศักยภาพของไทยในการ
สงออกไปจีน ไดแก กลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
เชน อาหารกระปอง อาหารแชเย็นแชแข็ง
--ศึกษาวิเคราะหอตุ สาหกรรมยุทธศาสตรที่สําคัญใน
อนาคต เชน อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
--ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดในการตอยอด และ
เชื่อมโยงการพัฒนากับ 7 อุตสาหกรรมยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 ของจีน

-การศึกษากระบวนการขนสงและกระจายสินคาไทยใน
ประเทศจีน ทั้งสินคาเกษตรและอาหารสด และสินคา
แปรรูป ตลอดจนสินคาอุตสาหกรรม ทั้งทางบก ทาง
ทะเล และทางอากาศ ในแงปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไข และรวมมือกับจีน เปนตน
--การศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกเกีย่ วกับการขนสง

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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ประเด็น

เปาหมายของ
ยุทธศาสตร

ตลอดจนความ
รวมมือในการ
อํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
ขนสงสินคา
ระหวางประเทศ
โดยผานประเทศ
เพื่อนบาน
ความ
สัมพันธ
ระหวาง
ประเทศ/
ภูมิภาค

ความรวมมือใน
กรอบ ASEAN+
1 และกรอบอื่นๆ
เชน ASEAN+3,
ASEAN+ 6,
APEC และ
ASEM ตลอดจน
กรอบอนุภูมิภาค
เชน GMS และ
PBG

ความ
สัมพันธ
ทวิภาคี

การสราง
ภาพลักษณที่ดี
ของประเทศไทย
ในสายตาชาวจีน
ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และ
การเมือง
ตลอดจนดาน
วัฒนธรรม และ
ความเปนอยูใน
ประเทศไทย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

ประเด็นดาน
โอกาส
(Opportunity)

ประเด็นดาน
ความ
ทาทายและ
คุกคาม (Threat)

ตัวอยางประเด็นวิจัย

แมน้ําโขง ทางทะเล
รถและการขนสง
ทางอากาศ ตลอดจน สินคาขามแดนและ
ศักยภาพในการพัฒนา ผานแดน
ระบบรางโดยเสนทาง
รถไฟเชื่อมโยงจีนกับ
ภูมิภาคอาเซียนใน
อนาคต

ระบบรางในภูมิภาค (Trans Asian Railways)
โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และ
รถไฟความเร็วสูงของจีนในประเทศเพือ่ นบาน ทั้งเสน
รถไฟจีน-ลาว (ยูนนาน-บอเต็น) รถไฟจีน-พมา (ยูน
นาน-มูเซ-เจียวเพียว) และรถไฟจีน-เวียดนาม (หนานห
นิง – ฮานอย) เชน การศึกษาผลกระทบทางสังคมจาก
การหลั่งไหลเขามาของชาวจีนผานรถไฟความเร็วสูง
ทั้งดานแรงงานขามชาติ โรคภัย ยาเสพติด อบายมุข
ซึ่งจะเปนตนทุนและภาระของไทยในอนาคต เปนตน
โอกาสที่อาจจะเกิด การศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึก เชน
การผนึกกําลังเพื่อ
สรางอํานาจตอรองทั้ง ขอขัดแยงระหวาง
--ผลกระทบและโอกาสในการขยายการคาและการ
ในฐานะประเทศกําลัง จีนกับประเทศ
ลงทุนกับจีนหลังจัดทํากลุม AEC
พัฒนาและประเทศใน อาเซียนอื่นที่ตางอาง ประเด็นที่เกี่ยวกับกลุมอนุภูมิภาคใหม เชน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน สิทธิความเปน
--การใชประโยชนจากความรวมมือกับจีนภายใตกรอบ
เจาของหมูเกาะใน
PBG ในดานการคาและการลงทุน
ทะเลจีนใต
ตลอดจนการสรางความรวมมือในดานตางๆที่ทวี
ความสําคัญมากขึ้น เชน
--บทบาทของจีนในดานการเงินในภูมิภาคและ
ผลกระทบจากการทํา RMB trade settlement เปนตน
รากฐานความสัมพันธ
ที่ดีและใกลชิด
ระหวางรัฐบาล
ภาคเอกชนและ
ประชาชนของไทย
และจีน

การขยายอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วของจีนอาจ
กอใหเกิดประเด็น
ตอตานหรือขัดแยง
จากบางภาคสวนใน
ประเทศไทย เชน
กลุมเกษตรกรที่ตอง
แขงขันกับสินคาจีน
หรือประเด็นแมน้ํา
โขงแหง เปนตน
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การศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกในดาน
ความสัมพันธทวิภาคีกับจีน เชน
--อนาคตความสัมพันธไทย-จีน ภายใตกรอบ GMS ใน
บริบทของการจัดการปญหาแมน้ําโขง
--การประเมินความรวมมือไทย-จีนที่มีอยูแลว และ
ความคุมคาเชิงงบประมาณกับประโยชนที่เอกชนไทย
ไดรับ
--การวิเคราะหยุทธศาสตรความรวมมือทวิภาคีกับจีน
ในบริบทแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 ของจีน (2011-2015)
เปนตน

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แนวทางและหัวขอวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนทั้งในดานการวิจัยเริ่มตนและการวิจัยตอยอด
จากการศึกษารวบรวมและทบทวนเอกสารผลงานวิชาการภาษาไทยเกี่ยวกับจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ ทั้งในรูปแบบหนังสือที่มีการตีพิมพ 110 เลม วิทยานิพนธ 65 เลม งานวิจัย 71 โครงการ
และบทความวิชาการอีกประมาณ 200 บทความ (ตารางแนบ 1) พบวา มีประเด็นโจทยวิจัยเริ่มตน
และวิจัยตอยอดที่ควรจะเนน เพื่อใหมีการขยายการศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเชิงลึก
ในมิติตางๆ ที่หลากหลายและรอบดานมากขึ้น โดยมีสาขาที่ขาดแคลนซึ่งควรจะพัฒนาหัวขอ/
โจทยวิจัยเริ่มตน และการวิจัยตอยอด หรือเพิ่มการศึกษาวิจัยใหมากขึ้น ทั้งในระยะสั้น 1-2 ป และ
ระยะกลางถึงระยะยาว 3-5 ป ไดแก
หัวขอการวิจัย

ประเด็นสําคัญ

ตัวอยางโจทยวิจัย
เริ่มตน/ตอยอด

ตัวอยางโจทยวิจัยเริ่มตน/ตอยอดในระยะ 1-2 ป
คาเงินหยวน และ
บทบาทดานการเงิน

การธนาคาร

พลังงาน

เศรษฐกิจจีนมหภาค

เศรษฐกิจจีนจุลภาค

ยั ง ไม มี ผ ลงานวิ ช าการภาษาไทยในด า นนี้
อยางลึกซึ้งและจริงจัง ในขณะที่ประเด็นดาน
คาเงินหยวนและบทบาทดานการเงินของจีน
ในภูมิภาคและในระดับโลกเปนเรื่องสําคั ญ
มากขึ้นทั้งในปจจุบันและในอนาคตอันใกล
จึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารวิ จั ย เริ่ ม ต น ในด า น
การเงินจีนภายในระยะ 1-2 ปนี้
ยั ง ไม มี ผ ลงานวิ ช าการภาษาไทยในด า นนี้
อย า งจริ ง จั ง ในขณะที่ ป ระเด็ น ด า นการ
ธนาคารและบทบาทของธนาคารจี น ใน
ภูมิภาคและในระดับโลกทวีความสําคัญมาก
ขึ้น
ยั ง ไม มี ผ ลงานวิ ช าการภาษาไทยในด า นนี้
อยางตอเนื่อง ในขณะที่ประเด็นดานพลังงาน
และการออกไปลงทุ นด า นพลัง งานของจี น
ตามภูมิภาคตางๆทั่วโลกไดข ยายตัวและทวี
ความสําคัญมากขึ้น

-ศักยภาพและอนาคตเงินหยวน (Renminbi) ในการเปน
เงินสกุลหลักของโลก
-บทบาทจีนตอสถาปตยกรรมทางการเงินในภูมิภาค:
ศักยภาพ อุปสรรค และขอจํากัด

-อุตสาหกรรมธนาคารของจีนภายใตการนําของรัฐบาล
: ขอเท็จจริงและขอเสนอแนะ
-ศักยภาพของธนาคารขนาดใหญของจีน (Big Four)
ในการลงทุนในตางประเทศ
-การออกไปลงทุน FDI ในธุรกิจพลังงานของจีน: นัย
ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
-ยุ ท ธ ศ า ส ต ร พ ลั ง ง า น ท า ง เ ลื อ ก ข อ ง จี น แ ล ะ
เศรษฐศาสตรพลังงานทางเลือกของจีน
-อนาคตอุ ต สาหกรรมพลั ง งานของจี น ภายใต แ ผน
พัฒนฯ ฉบับที่ 12
-รูปแบบและกลยุทธการจัดการเศรษฐกิจมหภาคของ
จีน : อดีต ปจจุบัน และอนาคต
-บทบาทรั ฐ บาลกลางจี น กั บ การควบคุ ม เศรษฐกิ จ
มหภาค และประเด็นผลประโยชนของรัฐบาลทองถิ่น:
สอดคลองหรือขัดแยง

ยั ง ไม มี ผ ลงานวิ ช าการภาษาไทยในด า นนี้
อยางลึกซึ้งและตอเนื่อง ในขณะที่ประเด็น
การจัด การเศรษฐกิ จ มหภาคของรั ฐ บาลจี น
กําลังถูกจับตามองและอาจจะมีความเสี่ยงจาก
ปญหาเศรษฐกิจมหภาคตางๆ เชน ปญหาเงิน
เฟ อ การจ า งงานและความเหลื่ อ มล้ํ า ทาง
รายไดระหวางคนในเมืองและชนบท เปนตน
ยั ง ไม มี ผ ลงานวิ ช าการภาษาไทยในด า นนี้ -รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจีนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางลึกซึ้ง ในขณะที่เศรษฐกิจจุลภาคและ จุลภาคของจีน : กรณีศึกษารายอุตสาหกรรม
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หัวขอการวิจัย

ขนสงโลจิสติกส

ประเด็นสําคัญ

ตัวอยางโจทยวิจัย
เริ่มตน/ตอยอด

บทบาทของเอกชนจีนไดมีความโดดเดนและ -บทบาทของเอกชนจีนในการพัฒนา Global และ
มีผลตอเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจภูมิภาคมาก Regional supply chain : โอกาสและอุปสรรค
ขึ้น ทั้งดานการคาและการลงทุน
-อนาคตและความสามารถในการแขงขันของเอกชนจีน
ในภูมิภาค ภายใตบริบท AEC 2015
ยั ง ไม มี ผ ลงานวิ ช าการภาษาไทยในด า นนี้ -ต น ทุ น ก า ร ข น ส ง โ ล จิ ส ติ ก ส แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
อยางจริงจังและตอเนื่อง ในขณะที่รัฐบาลจีน อุตสาหกรรมขนสงจีน :ปจจุบันและอนาคต
ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการขนสง -ศักยภาพของอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสของ
และโลจิสติกสมากขึ้น
จีนในการเชื่อมโยง ASEAN Connectivity
ตลอดจนสงเสริมการเชื่อมโยงการคมนาคม : ผลกระทบดานเศรษฐกิจและดานที่ไมใชเศรษฐกิจ
ขนสงกับภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะระบบราง

ตัวอยางโจทยวิจัยเริ่มตน/ตอยอดในระยะ 3-5 ป
การประกันภัย

กฎหมายเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมบริการ

ยังไมเคยมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานนี้ -บทวิเคราะหธุรกิจประกันภัยในจีน : การแขงขันและ
ในขณะที่ธุรกิจการประกันภัยในจีนไดรับการ การเปดเสรี
พัฒนาและเปดเสรีมากขึ้น
-โอกาสจากขนาดตลาดประกันภัยในจีน และอนาคต
ของบริ ษั ท เอกชนจี น และบริ ษั ท ต า งชาติ ใ นธุ ร กิ จ
ประกันภัย
ยังไมเคยมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานนี้ -การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเศรษฐกิจจี นกับไทย
อยางจริงจัง ในขณะที่ประเด็นดานกฎหมาย และประเทศตะวันตก เชน การคุมครองทรัพยสินทาง
เศรษฐกิจของจีนเปนเรื่องสําคัญและมีความ ปญญา
ซับซอนจําเปนตองทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง -การบังคับใชกฎหมายเศรษฐกิจจีนในระดับประเทศ
และระดับมณฑล
ยังไมเคยมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานนี้ -ภาคบริการของจีน: จุดแข็ง จุดออน และความสามารถ
อ ย า ง จ ริ ง จั ง แ ล ะ ต อ เ นื่ อ ง ใ น ข ณ ะ ที่ ในการแขงขัน
อุตสาหกรรมบริการของจีนไดรับความสําคัญ -อนาคตภาคบริการของจีนภายใตแผนพัฒนฯ ฉบับที่
จา กรั ฐ บ า ล จี น ม า กขึ้ น โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น 12
แผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 มีการตั้งเปาหมายที่จะ
พัฒนาภาคบริการของจีนใหติด 1 ใน 3 ของ
โลกใหไดภายในป 2015

นอกจากนี้ จะตองมีกลไกในการจัดการงานวิจัยดานจีน เชน การจัดเวทีสนทนากลุมหรือ
จัดการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและรับฟงความตองการของผูใชงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ เชน
ทุกๆ 3 เดือน หรือปละ 2-3 ครั้ง ตลอดจนการกําหนดมาตรการจูงใจตางๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการ
พัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนใหมีความสอดคลองกับอุปสงคของผูใชขอมูล และสอดคลองกับ
การนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มมาตรการจูงใจใหมีการพัฒนาถายทอดความรูทักษะ
และเครือขายของนักวิจัยรุนอาวุโส และรุนกลางไปยังนักวิจัยรุนใหม เชน การใชระบบพี่เลี้ยงและ
มีมาตรการจูงใจตางๆ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ที่ สํ า คั ญ จํ า เป น ต อ งสนั บ สนุ น ให มี ก ารเผยแพร ง านวิ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ จี น ในวงกว า ง
โดยเฉพาะการเขาถึงฐานขอมูลผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการวิจัยตอยอด และ
สรางความรู ความเขาใจใหประชาชนเกิดความตระหนักความสําคัญของเศรษฐกิจจีนและกระแส
จีนภิวัตน และการกระจายการใชประโยชนงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาคสวนตางๆ ทั้ง
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนในวงกวางเพิ่มขึ้น
แผนพัฒนากําลังคนสําหรับภาคการศึกษาและการวิจัย ดวยบทบาทของจีนตอพลวัต
เศรษฐกิจโลกและความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดจนการขยายตัวของ
ความตองการบุคลากรดานเศรษฐกิจจีน จึงจําเปนตองมีการเตรียมแผนพัฒนากําลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย ทั้งนักวิชาการในรุนเยาว นักวิจัยรุนกลาง และรุนอาวุโส
โดยอาจแบงแผนพัฒนากําลังคนออกเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้
(1) แผนการพัฒนาบุคลากรรุนเยาว สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการ
คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อสงไปศึกษาตอและเรียนภาษาจีนกลางที่มหาวิทยาลัยใน
ประเทศจีน และเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ยังคงขาดแคลน ไดแก สาขา
การเงิน/การธนาคาร สาขาประกันภัย สาขาขนสงโลจิสติกส สาขาบริการ เศรษฐกิจจีนในระดับ
มหภาค เศรษฐกิจจีนในระดับจุลภาค สาขาพลังงาน และกฎหมายเศรษฐกิจ เชน ระบบทรัพยสิน
ทางปญญาในจีน รวมระยะเวลา ประมาณ 4- 6 ป รวม16 คน โดยคาดวาจะใชงบประมาณคาใชจาย
ทั้งหมดประมาณ 17,280,000 บาท (ตารางแนบ 2)
(2)แผนการพัฒนาบุคลากรรุนใหม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยการคัดเลือกนักศึกษา
ปที่4 ที่เรียนดานเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจ เพื่อสงไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดย
เริ่มจากการเรียนภาษาจีนกลางประมาณ 2 ป และหลังจากนั้นเปนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท
ระยะเวลา 3 ป แตไมเกิน 5 ป เพื่อเปนการตอยอดทางองคความรูใหกับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีใน
ประเทศไทย และชวยใหนักศึกษาเหลานี้มีความพรอมและมีทักษะการใชภาษาจีนกลางในระดับดี
มีโอกาสไดคุนเคยกับเพื่อนนักศึกษาชาวจีน เกิดเครือขายและเกิดความเชี่ยวชาญ ทั้งในแงของการ
สื่อสารภาษาจีนกลางและในแงขององคความรูในสาขาตางๆ รวม 16 คน โดยคาดวาจะใช
งบประมาณคาใชจายประมาณ 12,600,000 บาท(ตารางแนบ 3)
(3)แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรรุ น กลางและรุ น อาวุ โ สด า นเศรษฐกิ จจี น โดยการคั ด เลื อ ก
บุคลากรที่มีประสบการณและความรูดานเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจในประเทศไทย เพื่อพัฒนา
เปนนักวิชาการจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีน ในรุนกลางและรุนอาวุโส และสงไปฝกทักษะและศึกษา
อบรมในประเทศจีน โดยจะตองมีการเจรจาจัดทําขอตกลงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของจีน
เพื่อจัดการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนดานการวิจัย อบรม และการเรียนการสอน ตลอดจนการฝก
ทักษะในประเทศจีน ซึ่งจะเปนการพัฒนากําลังคนหรือเปนการตอยอดใหกับกําลังคนในระดับวัย
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ทํางานและบุคลากรดานจีนศึกษาในประเทศไทย ในระดับรุนกลางและรุนอาวุโส ไมวาเปนอาจารย
ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัยในสถาบันวิจัย หรือ กระทรวง/กรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน
การสงไปศึกษาภาษาจีนกลางในประเทศจีน จะชวยใหสามารถสื่อสารกับคนจีนในชีวิตประจําวัน
ได เขาใจในสิ่งที่คนจีนพูด เพื่อเปนการรับรูและสามารถเก็บขอมูลขาวสารได รวมทั้งการเขาไป
รวมฝกงาน/ทํางานกับสถาบัน วิจัย/สถาบันการศึกษาในประเทศจีนในลักษณะการแลกเปลี่ย น
บุคลากร เชน การรวมมือทําวิจัย การฝกอบรม หรือการรวมพัฒนาประเด็น/หัวขอวิจัย เพื่อสราง
เครือขายความรวมมือที่ดีในอนาคต รวมประมาณ 24 คน ระยะเวลา 1-2 ป โดยคาดวาจะใช
งบประมาณคาใชจายประมาณ 4,800,000 บาท (ตารางแนบ 4)
(4)แผนการพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนโดยการฝกอบรมในประเทศไทย โดยการ
คัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานและมีความรูดานเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจ เขารวม
โครงการ และการเชิญผูเชี่ยวชาญ/วิทยากรจากประเทศจีนใหเดินทางมาสอน/ใหการฝกอบรมใน
ประเทศไทย โดยอาจจะจัดเปนหลักสูตรวันเสารและอาทิตย ดวยการรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ของไทย ซึ่งการอบรมจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งดานภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร และวิชาเฉพาะ
ทางดานเศรษฐกิจจีน เมื่อจบหลักสูตรอบรม มีการมอบประกาศนียบัตร รวมประมาณ 60 คน
ระยะเวลา 1-2 ป โดยคาดวาจะใชงบประมาณคาใชจายประมาณ 2,400,000 บาท (ตารางแนบ 5)
แผนพัฒนาบุคลากรทั้ง 4 ดานดังกลาว สามารถดําเนินการไดทันทีภายในระยะเวลา 2-6 ป
ขางหนา หากไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทย และจะสามารถผลิตกําลังคนดานจีน
ศึกษาออกสูตลาดแรงงานไดประมาณ 100 คน ซึ่งจะครอบคลุมสาขาตางๆ ที่ขาดแคลนและ
เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจจีน และเปนการผลิตบุคลากรอยางเปนระบบ คือ มีทั้งรุนเยาว รุนกลางและ
รุนอาวุโส ซึ่งจะสามารถปฏิบัติหนาที่ทั้งดานการวิจัย การศึกษา คนควา ผลิตผลงานเพื่อเผยแพร
และเพื่อเปนบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนที่มคี ุณภาพของไทยตอไป
ขอเสนอแนะดานยุทธศาสตร
คณะวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรทั้งในดานการวิจัย ดานการเรียนการสอนและดาน
กําลังคน ตลอดจนการประเมินและชั่งน้ําหนักผลได/ผลเสียของการดําเนินยุทธศาสตรในแตละดาน
พบวา แมจะตองมีการใชงบประมาณในการดําเนินการเปนจํานวนไมนอย การดําเนินการและ
ผลักดันยุทธศาสตรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจเปนภารกิจที่ลาชาไมได เนื่องจากมีความจําเปนตองมีการ
พัฒนาและสรางบุคลากร และเตรียมพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจจีนในเชิงลึกใหมากขึ้น เพื่อ
รองรั บ การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ จีน และความสั มพัน ธ ไ ทย-จี น ดา นเศรษฐกิ จ ต อไป โดยสรุ ป
ขอเสนอยุทธศาสตรในแตละดาน ดังนี้

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

(1) ยุทธศาสตรงานวิจัย เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
ยุทธศาสตรงานวิจยั
ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

ประเด็น
ยกระดับการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย เพื่อการ
วิเคราะหเศรษฐกิจจีนอยางรอบดานมากขึ้น และพัฒนาโจทยวิจัย
ใหสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตนตอไป
สร า งและการจั ด การความรู เ พื่อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย ด า น
เศรษฐกิ จ จี น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล อ งกั บ บริ บ ททาง
เศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคและในระดับโลก
พั ฒ นาและบู ร ณาการฐานข อ มู ล งานวิ จั ย เพื่ อ สร า งฐานความรู
เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ จี น ในประเทศไทยโดยตั้ ง เป น “ศู น ย บ ริ ก าร
วิ ช าการเศรษฐกิ จ จี น ”เพื่ อ เป น ศู น ย ข อ มู ล ในการรวบรวมและ
เผยแพรองคความรู และผลงาน/เอกสารวิชาการตางๆ
สร า งความเชื่ อ มโยงการวิ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ จี น เข า กั บ การใช
ประโยชนจากการวิจัย
โดยการรับฟงและประสานงานกับ
หนวยงานผูใชขอมูล เพื่อใหสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตน

จุดเดน/จุดดอย
ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด ทั น ที โ ด ย ก า ร
ประสานงานระหว า งหน ว ยงานต า งๆ ที่
เกี่ยวของและมีการผลักดันอยางจริงจัง
สามารถดํ า เนิ น การได ทั น ที โดยมี ห น ว ยงาน
เจาภาพในการประสานงานระหวางหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
อาจจะใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 1 ป
และต อ งมี ง บประมาณ ตลอดจนมอบหมาย
เจ า ภาพที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให ส ามารถประสานงาน
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
จะตองมีกลไกการประสานงานและรับฟงความ
ต อ งการของหน ว ยงานต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตลอดจนการขับเคลื่อนผลักดันใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ

(2) ยุทธศาสตรการเรียนการสอน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
ยุทธศาสตรการเรียน
ประเด็น
จุดเดน/จุดดอย
การสอน
ปรับเนนคุณภาพของหลักสูตรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีนและระบบการ ดํ า เนิ น การได ทั น ที โ ดยมี ก ารประสานงาน
ยุทธศาสตร
พัฒนากําลังคน เพื่อใหมีกําลังคนที่เพียงพอ สามารถตอบสนองตอ รวบรวมขอมูลจากสถาบันการศึกษา/หนวยงาน
ความตองการดานเศรษฐกิจไทย-จีนที่ขยายตัวมากขึ้น
ตางๆที่เกี่ยวของและมีการผลักดันอยางจริงจัง

(3) ยุทธศาสตรกําลังคน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
ยุทธศาสตรกําลังคน
ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

ประเด็น
กําหนดยุทธศาสตรและพัฒนากลไกในการสงเสริมและพัฒนา
กําลังคนที่มีความรูค วามเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจจีนและ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกลางผานการมอบ
ทุนการศึกษาและการฝกอบรมโดยการตั้งคณะกรรมการเพื่อเชื่อม
ประสานใหเกิดการวางแผนและพัฒนากําลังคนดานจีนศึกษา
อยางตอเนื่องและสอดรับกับความตองการของประเทศ
สรางระบบความรวมมือและพัฒนาเครือขายการผลิตและสงเสริม
ศักยภาพกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนโดยมีกลไกที่เปนรูปธรรมและ
การรวมกันจัด“งานสัมมนาวิชาการประจําปดานเศรษฐกิจจีน”
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิชาการในประเทศ
ไทย เพื่อพัฒนากําลังคน
สงเสริมและสรางผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญระดับแนวหนาทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนที่มีความรูความสามารถดานเศรษฐกิจจีนและมี
ภาวะผูนําสูงเพื่อมีบทบาทในการกําหนดทิศทางและผลักดัน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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จุดเดน/จุดดอย
อาจจะใชเวลาในการดําเนินการไมนอยกวา 1 ป
และตองมีงบประมาณรองรับ รวมทั้งจะตองมีการ
ผลักดันอยางจริงจัง

อาจจะใชเวลาในการดําเนินการไมนอยกวา 1 ป
และตองมีงบประมาณรองรับ ตลอดจนมีเจาภาพที่
ชัดเจนเพื่อสามารถประสานงานกับหนวยงานตางๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี ก ารดํ า เนิ น งานที่ ต อ เนื่ อ ง
สม่ําเสมอทุกป
สามารถดําเนินการไดทันที โดยมีมาตรการจูงใจ
และระบบผลตอบแทนที่มั่นคง

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ภาคผนวก
ตารางแนบ 1 จํานวนผลงานเอกสารดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย

เศรษฐกิจจีน ความสัมพันธไทยและจีนในภาพกวาง
ดานการคา
ดานการลงทุน
ดานการเงิน
ดานการคาบริการ ทองเที่ยว โลจิสติกส และอื่นๆ
แนวธุรกิจ
รวม

หนังสือ
(เลม)
58
12
5
4
3
28
110

วิทยานิพนธ
(เลม)
11
39
9
1
5
0
65

งานวิจัย
(โครงการ)
28
23
3
0
17
0
71

บทความ
(บทความ)
126
18
25
14
17
0
200

ที่มา : รวบรวมโดยคณะนักวิจัย, 2553

ตารางแนบ 2 แผนพัฒนาบุคลากรรุนเยาวสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาที่ขาด
แคลน

จํานวน
คน

เศรษฐกิจจีน
มหภาค
เศรษฐกิจจีน
จุลภาค
กฎหมาย
เศรษฐกิจ
การเงิน/
การธนาคาร
การประกันภัย

2

พลังงาน

2

ขนสง
โลจิสติกส
ภาคบริการ

2

รวม

16 คน

2
2
2
2

2

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

กลุมเปาหมาย

นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6

ระยะเวลา
ศึกษา
ภาษาจีน
กลางในจีน
2 ป

ระยะเวลาศึกษา
ปริญญาตรีดาน
เศรษฐกิจ
ปริญญาตรี 4 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

วิธีดําเนินการ

งบประมาณใชจาย

สอบคัดเลือกนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่6 เพื่อ
ส ง ไ ป คึ ก ษ า ต อ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ในจี น
โดยเริ่ ม จากภาษาจี น
ก ล า ง แ ล ะ ร ะ ดั ป
ป ริ ญ ญ า ต รี ใ น
สาขาวิ ช าต า ง ๆ เป น
ระยะเวลา ไมเกิน 6 ป

คาเลาเรียน คาที่พัก
คาอาหาร
ค า เ ดิ น ท า ง ร ะ ห ว า ง
ประเทศ /ในประเทศจีน
คาเบี้ยเลี้ยง
180,000บาทตอปตอคน

17,280,000 บาท
ตอ16 คนตอ 6 ป
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตารางแนบ 3 แผนพัฒนาบุคลากรรุนใหม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาที่ขาด
แคลน

จํานวน
คน

เศรษฐกิจจีน
มหภาค
เศรษฐกิจจีน
จุลภาค
กฎหมาย
เศรษฐกิจ
การเงิน/
การธนาคาร
การประกันภัย

2

พลังงาน

2

ขนสง
โลจิสติกส
ภาคบริการ

2

รวม

16 คน

กลุมเปาหมาย

นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4

2
2
2
2

2

ระยะเวลา
ศึกษา
ภาษาจีน
กลางในจีน
2 ป

ระยะเวลาศึกษา
ปริญญาตรีดาน
เศรษฐกิจ

วิธีดําเนินการ

งบประมาณใชจาย

ปริญญาโท 3 ป

2 ป

ปริญญาโท 3 ป

2 ป

ปริญญาโท 3 ป

2 ป

ปริญญาโท 3 ป

คาเลาเรียน คาที่พัก
คาอาหาร
ค า เ ดิ น ท า ง ร ะ ห ว า ง
ประเทศ /ในประเทศจีน
คาเบี้ยเลี้ยง
157,500บาทตอป
ตอคน

2 ป

ปริญญาโท 3 ป

2 ป

ปริญญาโท 3 ป

2 ป

ปริญญาโท 3 ป

สอบคัดเลือก
นักศึกษาปที่4
ที่เรียนดาน
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร /
บริหารธุรกิจเพื่อสง
ศึกษาตอที่
มหาวิทยาลัยในจีน
โดยเรี ย นภาษาจี น
กลางประมาณ 2 ป
หลั ง จากนั้ น เข า
ศึ ก ษาต อ ในระดั บ
ปริญญาโท
ระยะเวลา 3 ป แต
ไมเกิน 5 ป

2 ป

ปริญญาโท 3 ป
12,600,000 บาท
ตอ16 คนตอ5 ป

ตารางแนบ 4 แผนพัฒนาบุคลากรรุนกลางและรุนอาวุโสดานเศรษฐกิจจีน
หนวยงาน/องคกรของ
ไทย

จํานวน
คน

สถาบันการศึกษา

8

กระทรวงตางๆ

8

สถาบันวิจัย

8

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

กลุมเปาหมาย

อาจารยที่สอน
เศรษฐศาสตร
ทํางานดาน
เศรษฐกิจจีน
ทํางานวิจัย
ดานเศรษฐกิจจีน

ระยะเวลา
ศึกษา
ภาษาจีน
กลางในจีน
1 ป

ระยะเวลา
ศึกษา/วิจัย
ดาน
เศรษฐกิจจีน
1 ป

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป
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วิธีดําเนินการ

คัดเลือกบุคลากรที่
มี ป ระสบ การณ
ทํ า ง า น แ ล ะ มี
ค ว า ม รู ด า น
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร /
บริหารธุรกิจ และ
ทํ า ข อ ต ก ล ง กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบั น วิ จั ย ของ
จี น เพื่ อ เป น การ
แลกเปลี่ ย นด า น

งบประมาณใชจาย

คาเบี้ยเลี้ยง
คาเดินทาง
200,000 บาท
ตอคนตอป
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หนวยงาน/องคกรของ
ไทย

จํานวน
คน

รวม

24 คน

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา
ระยะเวลา
วิธีดําเนินการ
งบประมาณใชจาย
ศึกษา
ศึกษา/วิจัย
ภาษาจีน
ดาน
กลางในจีน เศรษฐกิจจีน
การร ว มวิ จั ย ร ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน หรื อ
ด า นการเรี ย นการ
สอน
4,800,000 บาท
ตอ24 คนตอ 2 ป

ตารางแนบ 5 แผนพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนโดยการฝกอบรมในประเทศไทย
หนวยงานในไทย
สถาบันการศึกษา

จํานวน
คน
20

กระทรวงตางๆ

20

สถาบันวิจัย

20

รวม

60 คน
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กลุมเปาหมาย
อาจารยที่สอน
เศรษฐศาสตร
ทํางานดาน
เศรษฐกิจจีน
ทํางานวิจัย
ดาน เศรษฐกิจ
จีน

ระยะเวลา
อบรม
1-2 ป
1-2 ป
1-2 ป

วิธีดําเนินการ

งบประมาณคาใชจา ย

คัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ
ทํ า ง า น แ ล ะ มี ค ว า ม รู ด า น
เศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจเพื่อเขา
อบรม โดยการเชิญวิทยากรจากจีน
มาสอนที่ประเทศ ไทยหลักสูตร 12 ป จัดเปนหลักสูตรวันเสารและ
อ า ทิ ต ย โ ด ย ร ว ม มื อ กั บ
สถาบั น การศึ ก ษา
ของไทย
เนื้ อ หาครอบคลุ ม ภาษาจี น กลาง
เพื่อการสื่อสาร และ วิชาเฉพาะ
ทางด า นเศรษฐกิ จ จี น เมื่ อ จบ
ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร ม อ บ
ประกาศนียบัตร

คาเดินทาง คาที่พัก
ค า สอนของวิ ท ยากรชาว
จี น 800,000 บาท/ป /
วิทยากร 1 ทาน
เชิ ญ วิ ท ยากร 8 ท า น
ภายใน 2 ป

2,400,000
บาทตอ60 คน
ตอ 2 ป
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-------------------------------------------------Executive Summary
The main objective of this research is to analyze China’s economy and its roles in the
global economy, as well as its importance to Thailand. The study involves literature
reviews of the existing academic works and knowledge of China’s economy in
Thailand in order to further develop an academic database on China’s economy and
the China-rising trend, as well as to disseminate and distribute works and information
on such academic works and researches to a wider audience with an aim to create
more awareness of the importance of China’s economy and the China-rising trend
among various stakeholders in Thailand. In addition, this research aims to revise and
analyze manpower capacity and human resources in Thai government agencies and in
the academic and research sectors in order to prepare the country for the rapid
expansion of the China-Thailand economic relations and the greater role that China
will play in the global economy in the near future.
The research applies the integrated qualitative research methodology consisting of
documentary research and field surveys, as well as several focus groups, organized to
gather views from various stakeholders and to consult with other Thai researchers and
stakeholders from many Chinese Studies Centers and academic institutions in
Thailand. Results from the study are analyzed to develop strategic plans on research
and manpower development in order to prepare Thailand for the emerging Chinarising trend.
The main research results reveal that despite an increase in the quantity of academic
and research works, as well as the rise in the teaching of China’s economy in
Thailand, the quality of these works and curricula is still far from perfect, especially
since many curricula and courses on China’s economy are still unable to produce a
steady stream of high-quality graduates and human resources in the field of China
economic studies in Thailand.
With regards to the existing academic and research works, there is a lack of an
effective knowledge management that methodically gathers information on the
economy of China and also a lack of an in-depth and profound works on China’s
economy and the China-rising trend. In-depth research on several related topics still
need to be conducted such as in the disciplines of energy, trade in services, finance
and banking, and insurance in China.
In addition, there exists a problem of the limitation for the public to access
information and databases of some Thai institutions which conduct academic works in
the China-related area but which do not disseminate those research findings to a wider
audience. On top of this, there are rather few academics and researchers in Thailand
who are adequately proficient in Mandarin Chinese.
Most importantly, the academic works on China’s economy in Thailand are conducted
with the lack of proper strategies and directions, both in terms of academic
management and budget allocation. Accordingly, new researches are not able to build
up on existing works on China’s economy to further generate new and comprehensive
knowledge for greater and wider uses. Nor are Thai researchers and policy makers
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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-------------------------------------------------able to utilize the existing knowledge to effectively analyze current trends on China’s
economy, to generate suitable policy options for the country, and to formulate
appropriate policies for Thailand to follow.
At present, China is becoming highly important to Thailand both as the country’s
largest export market and second largest source of imports, and also as one of
Thailand’s top source of foreign investment. The implication of China’s increasing
importance to Thailand suggests that the development of human resources and the
creation of a pool of Thai academic experts and researchers on China’s economy have
become increasingly important to Thailand, given the currently limited availability of
Thai experts on China’s economy.
In addition, there is a lack of effective coordination and networking among Thai
researchers in this field, which is a crucial element for the steering of clear directions
and efficiency of China-related researches in Thailand. Even though relevant Thai
agencies have become more aware of the importance of the China-rising trend, such
awareness remains inadequate, especially when it lacks a clear direction and strategy,
as well as a systematic network of cooperation among various agencies involved in
the field.
Based on our analysis derived from existing academic works and researches, as well
as from a collaborative analytical work conducted with several academic centers of
China’s Studies and other allied institutions, the research team has analyzed current
problems of researches and teaching on China’s economy in Thailand and suggested
strategic plans for Thailand’s research, teaching and human resources development in
the field of China Studies, as presented below.
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-------------------------------------------------Fields
International
Trade

Strategic Objectives
To enhance export to
and import from China.

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

Opportunities
Focus on ASEAN-China FTA
and the potential of tapping
into the large Chinese
consumers’ market, with
increasing purchasing power
and China’s expanding
market size, especially the
market of the new middleincome consumers.

Executive Summary - 3

Threats
Appropriate administration
and prompt preparation for
the influx of Chinese
imports to Thailand, to be
achieved by focusing on
the importation of quality
products from China that
meet international
standards.

Examples of Research Topics
1. The prospects, opportunities and
obstacles of cross-border trade between
China and Thailand and the RMB Trade
Settlement related to the ACFTA
framework.
2. The export potential of crops
/commodities and agricultural products
that have never been studied /focused
on, such as
- The export potential of palm oil and
related products to China’s market.
- Export and potential market expansion
of rubber products, especially using
latex as main inputs, to China’s market.
3. The export potential of industrial
products that have never been
studied/focused on, such as
- The potentials for export expansion
and development of Thai electronics
and parts to China.
- The development of Thai petrochemical industry for trade expansion
with China, etc.
4. Import related topics such as:
- Research on the feasibility of
improving/upgrading and unifying Thai
standard agencies to be at the ministrylevel to be responsible for quarantine
and standard approval of imported
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-------------------------------------------------Fields

Strategic Objectives

Opportunities

Threats

Examples of Research Topics
products by studying the case of
China’s AQSIQ which is an effective
ministry-level standard organization.
- Research on means and strategies to
effectively implement standard
approval procedures to be used as NonTariff Measures (NTMs) to prevent the
import of China’s low-quality products
and others.

Investment

To strengthen bilateral
cooperation in
investment and to forge
cooperation in
international finance.

Outward FDI of Thai
businesses those are
internationally and regionally
competitive and qualified in
doing business in China.

The impact of inward FDI
from Chinese companies
and businesses in Thailand,
which could adversely
affect existing Thai
businesses, especially
SMEs.

Extensive researches and in-depth
analysis on Chinese FDI in Thailand
such as:
-Economic and non-economic impacts
of Chinese FDI in Thailand by focusing
on a case study of a particular Thai
province or region.
- Comparative studies of patterns and
behaviors of Chinese investors in
Thailand in comparison with investors
from other countries/regions, etc.

Services

To promote tourism
and bilateral cultural
and education
exchanges.

Provision of facilities to
respond to the expanding
number of Chinese tourists
traveling to Thailand, as well
as the potential growth in
Chinese students pursuing

Problems of the quality and
poor management of
guided tour services for
Chinese tourists.

1. On tourism services, researches and
in-depth analysis should be focused on
middle class and high income Chinese
tourists and analyze perceptions and
demands of Chinese travelers at the
provincial level, particularly China’s
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-------------------------------------------------Fields

Agriculture
and Industry

Strategic Objectives

To promote bilateral
cooperation on
technology and other
forms of cooperation
on agriculture and
industry.

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

Opportunities
higher education in Thailand.

Threats

Examples of Research Topics
coastal provinces.
2. New researches and in-depth analysis
of other service sectors in China that
have been increasingly significant and
competitive such as construction
services.

Exchanges on and learn from
China’s technologies both in
agricultural researches and
technological development;
for example, the development
of plant varieties and
alternative sources of energy.

The fast development of
China’s agricultural sector
strengthens the country’s
potential in agricultural
exports to the world
market. Such development
can put China as
Thailand’s major
competitor in the export of
agricultural products. At
the same time, the
development of China’s
industrial sector will help
the country to produce
better quality products with
higher value added.

-New researches and in-depth analysis
of significant agricultural products that
have not been studied/focused on, such
as palm oil and other strategic crops for
energy production.
-Analytical studies of Thailand’s
potential industrial products that can be
exported to China including processed
foods such as canned and frozen food.
- Analytical studies of significant
strategic industries in the future such as
the renewable/alternative energy
industry.
- Analytical studies of the possibility of
extending and linking Thailand’s
industrial development with new seven
strategic industries emphasized on
China’s 12th Economic and
Development Five-Year Plan.
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Transport
and Logistics

Strategic Objectives
To enhance bilateral
cooperation in the
fields of
telecommunication,
transport and logistics,
as well as cooperation
in trade facilitation
among neighboring
countries.

Opportunities
Connectivity with China
through land routes in the
North and Northeastern
regions of Thailand, through
the Mekong River, as well as
by sea, and air transport, with
a potential of the
development of the
railways/high speed trains
that physically connect China
with ASEAN in the future.

Threats
Transport rules and
regulations of China and
Thailand’s neighboring
countries continue to pose
major obstacles to the
travel of natural persons
and cross-border
transportation of goods.

International/
Regional
Relations

To continue
international
cooperation under the
frameworks of ASEAN
+ 1 and other

Collaboration with China to
create a strong bargaining
power as developing
countries and as Asian
countries.

A risk in the possible
break-out of international
disputes between China
and some ASEAN
countries which claim

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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Examples of Research Topics
-Studies of transportation and
distribution process of Thai products in
China including agricultural products,
fresh foods, processed foods, and
industrial products with regards to land,
sea and air transportation. These studies
should focus on problems, obstacles,
solutions, suggestions and collaboration
with the Chinese, etc.
- New studies and in-depth analysis on
Trans-Asian Railway, especially the
studies of the economic and social
impacts resulted from Thailand-China’s
high-speed rail and China’s high-speed
rails in neighboring countries which
include China-Laos, China-Myanmar,
and China-Vietnam. An example is the
study on the social effects of the mass
arrival of the Chinese through these
transportation means, e.g. transnational
labors, diseases, drugs, gambling, all of
which are costs and burdens for
Thailand’s future, to name a few.
New studies and in-depth analysis such
as:
-The effect and opportunities of trade
and investment expansion with China in
the context of AEC 2015.

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------Fields

Strategic Objectives
frameworks such as
ASEAN+3, ASEAN+6,
APEC and ASEM, as
well as the sub regional
frameworks such as
GMS and PBG

Opportunities

Bilateral and
Regional
Relations

To create a good image
of Thailand for the
Chinese people in
terms of economic,
social, cultural and
political areas.

A profound foundation in
good and close relations
between the two
governments, private sectors,
and the general public of
China and Thailand.

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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Threats
ownership in the islands of
the Southern China Sea,
such as Spratly and Paracel
islands.

Examples of Research Topics
Topics on emerging sub-regional
groups such as:
-Seeking benefits from our
collaboration on trade and investment
with China under the framework of
PBG.
Collaborative efforts in other
increasingly significant issues such as:
- China’s role in the financial sector of
the region and the effects of RMB trade
settlement, etc.
The fast expansion of the
New research and in-depth analysis of
roles and economic
the bilateral relationship between
influence of China in
Thailand and China such as:
Thailand may lead to
-The prospects of Thailand-China
resentment and possible
relationship under the GMS framework
disputes in certain sectors, in the context of the Mekong river’s
such as Thai farmers, and
potential conflict management.
Thai SMEs whose products - The evaluation of existing
are in intense competition
projects/agreements regarding Thailand
with Chinese products.
– China cooperation in view of budget
spending and the benefits that Thai
private sectors would gain from such
collaborations.
- The strategic analysis of the bilateral
relationship with China under the
framework of China’s 12th Five Year
Plan (2011-2015), etc.
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-------------------------------------------------Trends and Proposed Research Topics on China’s Economy in the Short and
Long Run
Based on our stock-taking and reviews of Thai academic literature on China’s
economy covering over 100 books, more than 60 thesis papers and 70 research
reports, as well as over 200 journal articles, it was found that the areas of focus for
future researches both at a preliminary and advanced level should be the expansion of
researches on China’s economy into an in-depth manner. The fields that remain
insufficiently researched and need further studies both in the short run (1-2 years) and
in the long run (3-5 years) are:
Research
Topics

Importance

Examples of Research Topics: New / Extensive
(1-2 years)
RMB and
There have not yet been inFinancial Issues depth Thai academic works
on this subject, while China’s
currency, RMB, and role of
China on financial issues are
increasingly significant.
Thus, it is necessary to
support and start research
projects on this subject
within 1-2 years.
Banking
There have not yet been
substantive Thai academic
works on this subject, while
the issues of Chinese banking
and the role of Chinese banks
within regional and global
financial and banking sectors
have become increasing
significant.
Energy

Macro
Economy

Examples of Research Topics

-Potential and future of RMB in
becoming a major regional and
global currency.
-China’s role in building financial
architecture in the region: potential,
obstacle, and challenges.

-Government-led Chinese banking
industry: facts and future.
-Outward foreign investment of the
“Big Four” Chinese banks: patterns
and impacts.

There have not been enough
Thai academic works on this
subject, while Chinese
outward FDI in the energy
sector has expanded and thus
roles of China’s energy
sector have become
increasingly significant.

-Chinese outward FDI in the energy
sector: economic and political
implications.
- Strategies of China on alternative
energy and the economic analysis
of roles and future of China’s
alternative energy.
- Future of China’s energy industry
under the 12th Five-Year Plan.
There have not been in-depth -Patterns and strategies in
and enough Thai academic
managing China’s micro-economy:
works on this subject, while
Past, Present, and Future.
the issues of macro-economic - Role of the Chinese central
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-------------------------------------------------Importance
Examples of Research Topics

Research
Topics

Micro
Economy

management by the Chinese
government are interesting
important. It is also possible
that there are risks derived
from macro-economic
problems and risk such as
inflation, employment,
income disparity between the
rural and urban areas, etc.
There have not yet been indepth Thai academic works
on the subject, while the
micro-economic management
and the role of the Chinese
private sectors have become
increasingly significant as
these issues have affected the
China’s and Asian economy
both in term of trade and
investment.

Transportation
and Logistics

There have not yet been
substantive Thai academic
works on this subject, while
the Chinese government
increasingly focuses on
transportation and logistics
development, in addition to
linking rail transportation
from China to the ASEAN
region.
Examples of Research Topics: New / Extensive
(3-5 years)
Insurance
There have not yet been Thai
academic works on this
subject, while insurance
businesses in China has been
increasingly developed and
liberalized.

Economic Law

There have not yet been
substantive Thai academic
works on this subject, while
Chinese economic law is a

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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government in controlling macroeconomic stabilities in comparison
with the local interests of provincial
governments.

-The role of Chinese SOEs and
private sectors in developing
China’s micro-economy: case
studies of particular industry.
- The role of the Chinese private
sectors in developing global and
regional supply chain: opportunities
and obstacles.
- Future and competitiveness of
Chinese private sectors within the
region in the context of AEC 2015.
-Transportation and logistics costs
in China and the development of
China’s transportation and logistics
industry: present and future.
- Potential of China’s transportation
and logistics industry in the context
of ASEAN connectivity: economic
and non-economic effects.

-Analysis of China’s insurance
industry: competition and
liberalization
-Opportunities derived from the
huge size of China’s insurance
market and future of Chinese
private sectors and foreign
enterprises in entering China’s
insurance market.
-Comparative studies of Chinese
economic law and Thai or/and
Western economic law, such as
case study of economic law on
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Examples of Research Topics

Research
Topics

subject of great importance
and so complexity that need
to be thoroughly researched.
Service
Industry

There have not yet been
substantive Thai academic
works on this subject, while
the China’s service industry
has been increasingly
emphasized by the Chinese
government, especially in the
12th Five-Year Plan (20112015). In this Five-Year Plan,
the Chinese government puts
forward a goal of developing
China’s service sector to be
one of the world top three
highest in trade in services by
2015.

intellectual property protection.
-Enforcement of Chinese economic
law at the national and provincial
level.
- China’s service industry: strength,
weakness and competitiveness.
- Future of China’s service sector
under the 12th Five-Year Plan.

In addition to the above suggestions, there is a need for setting up an effective
mechanism to manage China-related researches in Thailand, such as regular
discussion seminars for information exchange and the gathering of views of research
users, for example every 3 months or 2-3 times annually. There is also a need to
develop various measures to encourage the conduct of China-related researches that
respond to the demand of end-users and that also promotes the use of research results
among the general public. Measures that encourage knowledge transfer from senior
researchers to junior academicians/researchers, such as a research mentor scheme
should also be created.
Moreover, mechanisms to support dissemination of research results on China’s
economy to a wider audience are highly essential, especially the access of information
through the use of information technology. Establishment of such mechanisms will
be for the benefits of future researches, knowledge creation, and the raising of public
awareness of the importance of China’s economy and the China-rising trend.
Additionally, greater information access will support a wider use of China-related
researches among various sectors such as academic institutions, government agencies,
and the private sector.
Human Resource Development Plan for the Academic and Research Sectors
The increasing and continued importance of China’s economic role to the dynamic of
the global economy as well as the economy of Thailand, coupled with the expansion
of demand for experts in China’s economy, means that a plan for the development of
Thai experts in this field at all levels (junior, middle-level and senior experts) is
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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-------------------------------------------------highly crucial. A suggested human development plan can be divided into 4 areas, as
follows:
1) Human Resources Development Plan for Young Experts at High
School Level. This plan can be achieved through the offering of
scholarships to selected M.6 high-school Thai students to enroll in Chinese
language courses at universities in China and later to pursue higher
education in China in the fields related to China’s economy in which
Thailand still lacks expertise, such as China’s macro and micro economy,
finance, banking, insurance, transport and logistics, trade in services,
energy, and economic laws such as China’s intellectual property law. The
total duration of the study in China under this plan ranges from 4 to 6
years. The number of students to be selected annually is around 16
students. The expected annual budget to be allocated under this plan is
around 17,280,000 Baht.
2) Human Resources Development Plan for Young Experts at
Undergraduate Level, through the selection of 4th year undergraduate
students in the Faculty of Economics/Business Administration in Thailand
to pursue their studies in China starting from around 2 years Chinese
language training and followed by not longer than 3 years postgraduate
studies, totally not exceeding 5 years. This plan is aimed at enhancing the
knowledge of Thai undergraduate students and equipping them with a high
level of the Chinese language skills. In addition, the plan will also support
the expansion of networks between Thai students and their fellow Chinese
counterparts, which will enhance Thai students’ Chinese language ability
and their knowledge in various fields in which Thailand still lacks
expertise, such as China’s macro and micro economy, finance, banking,
insurance, transport and logistics, trade in services, energy, and economic
laws such as China’s intellectual property law. The total number of Thai
students to be selected annually is projected at around 16 students, with an
anticipated annual budget of about 12,600,000 Baht.
3) Human Resources Development Plan for Middle-level and Senior
Experts on China’s Economy, through the selection of people with
experiences and knowledge of China’s economy in Thailand to become
middle-level and senior academic experts in the study of China’s economy.
The selected Thai experts will be dispatched to trainings and advanced
studies in China. Prior mutual agreements with academic institutions in
China should be well pre-arranged before sending of Thai personnel to
China for research exchanges, trainings, studies, as well as for skill
development in China. This scheme will enhance the knowledge on
China’s economy for Thai personnel who work either in the middle or
senior level in the fields of China Studies, such as university lecturers, and
researchers at research institutions or government departments/divisions
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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-------------------------------------------------whose works are related to China’s economy. Importantly, sending this
group of Thai personnel to China for Chinese language trainings will
enhance their ability to communicate with the Chinese counterparts and
Chinese people on a day-to-day basis, to better understand what is spoken,
and to gather news and information related to China from original sources
in China. Joint academic trainings, researches and staff exchange with
Chinese institutions, as well as joint development of research topics with
the Chinese counterparts will also be encouraged to lay ground for an
establishment of collaborative networks with China in the future. The
expected number of Thai personnel to be supported under this plan is
around 24 persons, with the duration of 1-2 years and the expected annual
budget of about 4,800,000 Baht.
4) Human Resources Development Plan for Thai Personnel in the Field
of China’s Economy through Trainings in Thailand. This plan can be
achieved through the selection of Thai personnel with work experiences
and knowledge in economics/ business administration to join the training
project. The plan also includes invitation of Chinese experts/guest
speakers from China to teach/ conduct trainings in Thailand. The courses
may be offered during weekends, and be jointly organized with other Thai
academic institutions. The trainings may cover Chinese language training
for day-to-day communication, as well as specialized courses on China’s
economy. Upon completion of the courses, participants will receive a
graduation certificate. The expected number of participants for this plan is
around 60 persons, with the duration of 1-2 years and an annual budget of
around 2,400,000 Baht.
The suggested plans can be implemented in the next 2-6 years, given that sufficient
financial support from the Thai government can be secured. It is expected that the
plans will produce at least 100 Thai personnel whose expertise will cover various
Chinese economy-related fields which Thailand currently lacks , such as China’s
macro and micro economy , finance, banking, insurance, transport and logistics, trade
in services, energy, and economic laws such as China’s intellectual property law.
Development of such personnel will also be done in a systematic manner, covering all
ranges of levels of expertise, from young and middle-level experts, to senior experts
who will be able to conduct researches and studies on China’s economy and whose
works will reach a wide audience. These future Thai experts will eventually enter the
valuable human resources pool in Thailand in the field of China’s economy.
Proposed Strategic Plan Development on Research and Manpower in the context
of China-rising
Based on our analysis, we proposes the following strategic plans for future research,
teaching, training, and human resources development in Thailand in the context of
China-rising, as well as to offer a cost-benefit analysis of the implementation of each
strategy. The conclusion derived from this research analysis is that implementation of
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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-------------------------------------------------strategic plans on the study of China’s economy in Thailand cannot be delayed any
longer, even though it requires a considerable sum of budget. At present, there is an
urgent need for the development of Thai experts on China’s economy and for the
development of more profound knowledge on China’s economy, in order to prepare
Thailand for the rapid expansion of China’s economic roles and influences in
Thailand and the ASEAN region and for the strengthening of economic relations
between the two countries. These suggested strategic plans are summarized as
follows:
(1) Proposed Strategic Plan Development on Research
Research
Issues
Strategic Plans
Increase and enhance more researches and
Strategy 1
studies on China’s economy in Thailand to
produce higher quality analytical works on
the various aspects of China’s economy,
and to develop research topics that related
to and continue to respond to the Chinarising trend.
Knowledge management for the existing
Strategy 2
works and further developments of
effective researches on China’s economy
which correspond to the context of China in
the region and in the world.
Develop an integrated research database on
Strategy 3
China’s economy in Thailand through an
establishment of the so-called ‘China’s
Economy Consulting and Training Centre
of which principle role is to collect and
disseminate knowledge, information,
researches and academic works in the
China-related fields to public users.
Put academic researches on China’s
Strategy 4
economy into practical use by gathering
views from and coordinating with end users
in order to gear the researches to respond to
the China-rising trend.

Strengths/Weaknesses
Implementation can be
executed immediately through
cooperation among various
involved agencies. A serious
policy push/ support from the
responsible agency will be
necessary.
Implementation can be
executed immediately if there
is an agency acting as a main
host for the coordination with
other involved agencies.
Implementation may take
approximately 1 year and will
need an allocation of budget
for this purpose. There also
needs to be a host agency that
coordinates with other
involved agencies in the
collection of information.
A coordination mechanism that
also gathers views and
demands from various
involved agencies, and which
seriously pushes forward the
strategy for its actual
realization is necessary.

(2) Proposed Strategic Plan Development on Academic Curricula and
Courses
Teaching
Strategic
Plan
Strategy

Issue

Strengths/Weaknesses

Improve the quality of academic curricula on
China’s economy and the quality of human

Implementation can be
executed immediately through
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Strengths/Weaknesses

Teaching
Strategic
Plan

resources in this field, in order to produce an
adequate number of Thai personnel who can
respond to the increased demand of
knowledgeable personnel in China-related
fields as a result of the expanding economic
relations between Thailand and China.

the coordination with various
academic institutions in the
collection and gathering of
information, and with a serious
policy push/ support from the
responsible agency.

(3) Proposed Strategic Plan on Manpower and Human Resources
Development
Human
Resources
Strategic
Plans
Strategy 1

Strategy 2

Strategy 3

Issues

Strengths/Weaknesses

Develop a Strategy and mechanism to
promote and develop personnel with
knowledge and expertise in China’s
economy and with the language ability to
communicate in Chinese. This is to be
achieved through the awarding of
scholarships for higher education and
trainings. A committee to oversee the
planning and development of Thai
personnel in this field to correspond to the
growing need of the country will also be
established.
Establish a network of production of
human resources in the field of China’s
economy. Jointly organising an ‘Annual
Academic Seminar on China’s economy’
with member institutions in order to
create/strengthen a network of
cooperation among Thai academicians for
the purpose of human resources
development.
Promote the development of leading
experts with profound analytical
knowledge of China’s economy, who
demonstrates leadership with potentials to
influence policies in the future.

Implementation may take no less
than 1 year and will need a
budget allocation for this
purpose. There is also a need for
a serious policy push in this area.
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Implementation may take no less
than 1 year and will need a
budget allocation for this
purpose. A host institution
working as a network
coordinator will be necessary.
Activities must be carried out
regularly on a yearly basis.
Implementation can begin
immediately if incentives are
provided and an attractive
remuneration system is in place.
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สารบัญเรื่อง
หนา
บทนํา วัตถุประสงค ขอบเขตงาน และแผนงานวิจัย
1.วัตถุประสงค
2.กรอบแนวคิดของการวิจัย
3.การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ
4.ขอบเขตของการวิจัย
5.วิธีการดําเนินการวิจัย
6. ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงาน
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

บทนํา-1
บทนํา-1
บทนํา-3
บทนํา-4
บทนํา-5
บทนํา-8
บทนํา-9

บทที่ 1 เสนทางปฏิรูปเศรษฐกิจจีน ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
1.1 การปฏิรูปเศรษฐกิจจีน
1-1
1.1.1 ขั้นตอนการปฏิรูปเศรษฐกิจสูกลไกตลาดของจีน
1-2
1.1.2 กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน (Special Economic Zone: SEZ)
1-2
1.2 รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบจีน : ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus)
1-3
1.2.1 ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus) คืออะไร
1-3
1.2.2 สาระสําคัญของฉันทามติเปยจิง
1-5
1.2.3 หลัก 10 ประการของฉันทามติเปยจิง
1-6
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และทิศทางในอนาคตของเศรษฐกิจจีน
1-7
1.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน
1-7
1.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน ฉบับที่ 11 (ค.ศ. 2006 – 2010) 1-9
1.3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน ฉบับที่ 12 (ค.ศ. 2011 – 2015) 1-10
1.3.4 ทิศทางในอนาคตของเศรษฐกิจจีน
1-17
บทที่ 2 การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทยและตางประเทศ
2.1 การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ
2-1
2.1.1 หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
2-3
2.1.2 วิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
2-26
2.1.3 โครงการวิจัยภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
2-53
2.1.4 บทความภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
2-95
2.2. การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการภาษาตางประเทศที่เกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ 2-146
2.2.1 หนังสือวิชาการ
2-147
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หนา
2.2.2 หนังสือเชิงธุรกิจ
2.3 “นักสังเกตการณดานจีน” ในตางประเทศ

2-155
2-157

บทที่ 3 การสํารวจสภาพสถานะกําลังคน และหลักสูตรการเรียนการสอนจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทย
3.1 การเปดหลักสูตรการเรียนการสอนจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทย
3-1
3.1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐบาล
3-15
3.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3-16
3.1.3 กําลังคนและบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนในภาครัฐ
3-17
3.1.4 มหาวิทยาลัยของเอกชน
3-26
3.1.5 กําลังคนและบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนในภาคเอกชน
3-26
3.1.6 ขอสังเกตและเหตุผลดานประวัติศาสตรการเมือง
3-27
3.1.7 สถาบันวิจัยและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ
3-45
3.1.8 นักวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย
3-45
3.2 การพัฒนากําลังคน: ทุนการศึกษา
3-46
3.2.1 ทุนการศึกษาจากหนวยงานของไทย
3-46
3.2.2 ทุนการศึกษาของหนวยงานจีน
3-51
บทที่ 4 พลวัตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากจีน (จีนภิวัตน) และความสําคัญตอไทย
4.1 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน
4.1.1 ความสัมพันธทางการคาไทย-จีน
4.1.2 การลงทุนของไทยในจีน
4.1.3 การลงทุนของจีนในไทย
4.1.4 ดานภาคบริการ
4.2 สถานะเศรษฐกิจจีน
4.3 บทบาทจีนในเศรษฐกิจโลก
4.3.1 ดานการคาระหวางประเทศ
4.3.2 ดานการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
4.3.3 ดานการเงินระหวางประเทศ
4.3.4 ดานการทองเที่ยว
4.3.5 ดานพลังงาน

4-1
4-2
4-3
4-5
4-6
4-7
4-9
4-9
4-12
4-19
4-29
4-37

บทที่ 5 บทวิเคราะห : ยุทธศาสตรงานวิจัยและกําลังคนเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
5.1 แนวทาง และหัวขอการวิจัยเกี่ยวกับจีน ทั้งในดานการวิจัยเริ่มตน และการวิจัยตอยอด
5.1.1 นักวิชาการไทยที่มีผลงานวิชาการดานเศรษฐกิจจีน

5-1
5-7
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หนา

5.2

5.3

5.4
5.5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5

ภาคผนวก 6

5.1.2 ประเด็นศึกษาวิจัยและเปาหมายในการพัฒนายุทธศาสตรดานเศรษฐกิจไทย-จีน
5.1.3 โจทยวิจัยเริ่มตนและการวิจัยตอยอด
5.1.4 กลไกในการจัดการงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีน
แผนพัฒนากําลังคน สําหรับภาคการศึกษา และการวิจัย
5.2.1 แผนการพัฒนาบุคลากรรุนเยาว สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5.2.2 แผนการพัฒนาบุคลากรรุนใหม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
5.2.3 แผนการพัฒนาบุคลากรรุนกลางและรุนอาวุโสดานเศรษฐกิจจีน
5.2.4 แผนการพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนโดยการฝกอบรมในประเทศไทย
5.2.5โอกาสและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากแผนพัฒนากําลังคนในการรองรับ
กระแสจีนภิวัตน
ยุทธศาสตรงานวิจัยและกําลังคน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
5.3.1 ยุทธศาสตรงานวิจัย เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
5.3.2 ยุทธศาสตรการเรียนการสอน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
5.3.3 ยุทธศาสตรกําลังคน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
สรุป ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร และจุดเดน/จุดดอย
ประโยชนสําหรับภาคเอกชน

5-16
5-39
5-48
5-49
5-51
5-52
5-53
5-54
5-55
5-56
5-56
5-61
5-63
5-67
5-69

รายงานผลการเดินทางไปเก็บขอมูล ณ มหานครเปยจิงและเทียนจิน
สรุปประเด็นการสนทนากลุม: กรณีศึกษาการทองเที่ยวและการเกษตรจีน
สรุปประเด็นการสนทนากลุม: Beijing Consensus และบทบาทจีน
ผลการสังเคราะหผลงานที่ผานมา: หนวยงานพันธมิตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยศึกษาจีน-GMS สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผลการสังเคราะหผลงานที่ผานมา: หนวยงานพันธมิตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
ดานการทองเที่ยวและการเกษตรจีน
สวนที่ 1 “การทองเที่ยวจีน” นัยตอไทย
สวนที่ 2 การเติบโตและการพัฒนาการเกษตรของประเทศจีนกับนัยยะ
ที่มีตอภาคเกษตรของประเทศไทย
ผลการสังเคราะหผลงานที่ผานมา: หนวยงานพันธมิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
งานวิชาการดานจีนศึกษาของโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตั้งแต ป พ.ศ. 2527 – ป พ.ศ. 2553

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

iii

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ภาคผนวก 7

ผลการสังเคราะหผลงานที่ผานมา: หนวยงานพันธมิตร
ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติคณะนักวิจัย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สารบัญตาราง
หนา
บทที่ 1
ตารางที่ 1-1 เปาหมายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 ของจีน (2011-2015)

1-15

บทที่ 2
ตารางที่ 2-1 จํานวนผลงานและเอกสารที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท
ตารางที่ 2-2 จํานวนหนังสือดานเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท
ตารางที่ 2-3 หนังสือวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
ตารางที่ 2-4 หนังสือแนวธุรกิจ/ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
ตารางที่ 2-5 จํานวนวิทยานิพนธดานเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท
ตารางที่ 2-6 วิทยานิพนธดานเศรษฐกิจจีน
ตารางที่ 2-7 จํานวนโครงการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภทและแหลงทุนงบประมาณ
ตารางที่ 2-8 โครงการวิจัยดานเศรษฐกิจจีน
ตารางที่ 2-9 รายชื่อวารสารที่ทําการรวบรวมและทบทวนการศึกษา
ตารางที่ 2-10 จํานวนบทความดานเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท
ตารางที่ 2-11 บทความวิชาการและกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
ตารางที่ 2-12 ผลงานแยกตามชื่อนักวิชาการตางประเทศ

2-2
2-4
2-5
2-22
2-27
2-28
2-55
2-57
2-95
2-97
2-98
2-158

บทที่ 3
ตารางที่ 3-1 ตัวอยางมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปดหลักสูตรดานเศรษฐกิจจีน
3-2
ตารางที่ 3-2 ตัวอยางขอมูลมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชนที่เปดหลักสูตรดานเศรษฐกิจจีน
3-19
ตารางที่ 3-3 ตัวอยางสถาบันดานการวิจัยและสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานจีนศึกษา
3-28
ดานเศรษฐกิจ
บทที่ 4
ตารางที่ 4-1 มูลคาการคาระหวางไทย-จีน ป 1994 – 2009
4-1
ตารางที่ 4-2 มูลคาการคาระหวางไทย-จีน ป 2010
4-2
ตารางที่ 4-3 การลงทุนของไทยในจีนเปรียบเทียบกับบางประเทศในอาเซียน ป 2008 และ 2009(ม.ค. – มิ.ย.) 4-4
ตารางที่ 4-4 การลงทุนของจีนในไทยป 2003 ถึง 2009 (ม.ค. – มิ.ย.)
4-5
ตารางที่ 4-5 จํานวนนักทองเที่ยวไทยและตางชาติอื่นที่เดินทางไปจีนป 2006-2009
4-6
ตารางที่ 4-6 จํานวนคนตางชาติและคนจีนมาเที่ยวประเทศไทย ป 2006-2009
4-7
ตารางที่ 4-7 สัดสวนรายไดภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ตอ GDP ของประเทศจีน
4-8
ตารางที่ 4-8 ดัชนีเศรษฐกิจของจีนป 2010
4-9
ตารางที่ 4-9 มูลคาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีน
4-13
ตารางที่ 4-10 สาขาภาคธุรกิจในการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีน
4-14
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

หนา
ตารางที่ 4-11 ประเทศ/พื้นที่เปาหมายในการออกไปลงทุนโดยตรงของจีน
ตารางที่ 4-12 ภูมิภาค/ทวีปเปาหมายในการออกไปลงทุนโดยตรงของจีน
ตารางที่ 4-13 มูลคาการออกไปลงทุนโดยตรงของจีนในภูมิภาคอาเซียน ป 2008
ตารางที่ 4-14 รูปแบบและประเภทของผูออกไปลงทุนในตางประเทศของจีน จนสิ้นป 2008
ตารางที่ 4-15 มูลคาการลงทุนโดยตรงของจีนในไทย
ตารางที่ 4-16 สาขาการลงทุนของจีนที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนในไทย
ตารางที่ 4-17 รายไดของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในป 2009
ตารางที่ 4-18 จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศ
ตารางที่ 4-19 แหลงทองเที่ยวในตางประเทศของนักทองเที่ยวจีน (ป 2008)
ตารางที่ 4-20 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติในประเทศจีน ป 2006-2009
ตารางที่ 4-21 นักทองเที่ยวตางชาติในประเทศจีน (ป 2008)
ตารางที่ 4-22 รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติในมณฑลจีน 10 อันดับแรก (ป 2009)
บทที่ 5
ตารางที่ 5-1 จํานวนงานเขียนรวมแยกตามประเด็น และประเภทของงานเขียน
ตารางที่ 5-2 ตัวอยางรายชื่อนักวิชาการไทยที่มีผลงานวิชาการดานเศรษฐกิจจีน (งานวิจัย และหนังสือ)
ตารางที่ 5-3 มูลคาการคาและการใชสิทธิลดภาษีศุลกากรภายใตกรอบ ASEAN-China FTA ป 2010
ตารางที่ 5-4 สินคาสงออกสําคัญที่ประเทศไทยสงออกไปจีนป 2007-2010
ตารางที่ 5-5 สินคานําเขาสําคัญที่ประเทศไทยนําเขาจากจีน 2007-2010
ตารางที่ 5-6 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการคาสินคาเกษตรไทย-จีน (รายสินคา)
ตารางที่ 5-7 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการคาสินคาอุตสาหกรรมไทย-จีน (รายสินคา)
ตารางที่ 5-8 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการลงทุน (FDI) ระหวางไทย-จีน
ตารางที่ 5-9 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการทองเที่ยวไทย-จีน
ตารางที่ 5-10 ตัวอยางผลงานวิชาการดานเกษตรและการคาสินคาเกษตรไทย-จีน
ตารางที่ 5-11 ตัวอยางผลงานวิชาการดานอุตสาหกรรมและการคา-การลงทุนอุตสาหกรรมไทย-จีน
ตารางที่ 5-12 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสไทย-จีน
ตารางที่ 5- 13 ประเด็นเปาหมายยุทธศาสตรเศรษฐกิจไทย-จีน:โอกาส และความทาทาย
และตัวอยางโจทยวิจัย
ตารางที่ 5-14 พัฒนาการดานอัตราแลกเปลี่ยนและคาเงินหยวนจีน
ตารางที่ 5- 15 ตัวอยางผลงานภาษาไทยดานคาเงินหยวน
ตารางที่ 5- 16 ตัวอยางผลงานภาษาไทยดานการธนาคารจีน
ตารางที่ 5- 17 หัวขอการวิจัยเริ่มตนและการวิจัยตอยอดในระยะ 1-2 ป และ 3-5 ป

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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4-14
4-15
4-16
4-17
4-17
4-18
4-29
4-30
4-31
4-32
4-32
4-33

5-2
5-8
5-17
5-18
5-19
5-21
5-23
5-25
5-28
5-30
5-31
5-33
5-36
5-40
5-41
5-42
5-46

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

หนา
ตารางที่ 5- 18 แผนพัฒนาบุคลากรรุนเยาวดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีน
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางที่ 5- 19 แผนพัฒนาพัฒนาบุคลากรรุนใหมดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ตารางที่ 5- 20 แผนพัฒนาบุคลากรรุนกลางและรุนอาวุโสดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีน
ตารางที่ 5- 21 แผนพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีน
โดยการฝกอบรมในประเทศไทย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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5-52
5-53
5-54
5-54

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สารบัญภาพ
หนา
บทที่ 4
รูปภาพที่ 4-1 สัดสวนของทรัพยากรที่ใชในการผลิตพลังงานไฟฟาในจีน (ป 2006)

4-38

บทที่ 5
รูปภาพที่ 5-1 จํานวนงานเขียนรวมแยกตามประเภทของงานเขียนรายป
รูปภาพที่ 5-2 สัดสวนหนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น
รูปภาพที่ 5-3 จํานวนหนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศึกษา
รูปภาพที่ 5-4 สัดสวนวิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น
รูปภาพที่ 5-5 จํานวนวิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศึกษา
รูปภาพที่ 5-6 สัดสวนงานวิจัยภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น
รูปภาพที่ 5-7 จํานวนงานวิจัยภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศึกษา
รูปภาพที่ 5-8 สัดสวนบทความภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น
รูปภาพที่ 5-9 จํานวนบทความภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศึกษา

5-3
5-4
5-4
5-5
5-5
5-6
5-6
5-7
5-7

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอที่ใชในการวิจัย
จีนภิวัตน

พลวัตทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากจีน ทั้งในแงบทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ
จีนที่มีตอเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจไทย
ACFTA
ASEAN-China Free Trade Agreement (ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน)
Beijing Consensus
ฉันทามติเปยจิง
Washington Consensus ฉันทามติวอชิงตัน
CSC
China Scholarship Council
TVEs
Township and Villages Enterprises (วิสาหกิจรวมหมูในทองถิ่น)
SEZ
Special Economic Zone (เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
WTO
World Trade Organization (องคการการคาโลก)
CEPA
Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement
(ความตกลงวาดวยการเปนหุน สวนความรวมมือทางเศรษฐกิจทีใ่ กลชดิ ระหวาง
จีน – ฮองกง)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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บทนํา
1.วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดการความรู (Knowledge management) ที่เกี่ยวของกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มี
ในประเทศไทย
2) เพื่อเสนอแนวทาง และหัวขอการวิจัยเกี่ยวกับจีน ทั้งในดานการวิจัยเริ่มตน และการวิจัยตอยอด
3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากําลังคนในสวนของการศึกษา และการวิจัยของรัฐ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนและไทย
4) เพื่อเสนอยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนสําหรับภาคการศึกษา และการวิจัย

2.กรอบแนวคิดของการวิจัย
ด ว ยบทบาทและความสํ า คั ญ ของจี น ที่ มี ต อ เศรษฐกิ จ โลก และเศรษฐกิ จ ไทยที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
การบูรณาการความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระแสจีนภิวัตน และมีการสราง/ฝกฝนบุคลากรที่เขาใจกระแส
จีนภิวัตนอยางรอบดานจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอประเทศไทย เพื่อเปนประโยชนในการกําหนด หรือ
ปรับยุทธศาสตรเพื่อที่จะไดประโยชนจากพลวัตเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากจีน
ทั้งนี้ คํานิยามของคําวา “จีนภิวัตน” ในงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึง พลวัตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากจีน
ทั้งในแงบทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนที่มีตอเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจไทย
โดยพิจารณาจากมูลคา/ปริมาณการขยายตัวดานการคาระหวางประเทศ ดานการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
ดานการเงินระหวางประเทศ ดานการทองเที่ยว และดานพลังงาน (บทที่ 4) ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การขยายบทบาทของจีนในดานการคา/การลงทุนระหวางประเทศ และดานอื่นๆ ดังกลาว ไดมีนัยตอ
เศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งในระดับโลก
สํ า หรั บ ประเทศไทย ที่ ผ า นมาได มี ก ารพั ฒ นาด า นวิ ช าการเกี่ ย วกั บ จี น ศึ ก ษาด า นเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศไทยอยางตอเนื่อง มีผลงานวิจัย และเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ
จากสถาบันการศึกษาชั้นนํารวมถึงหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ โดยมีนักวิชาการผูมี
ความรูความสามารถและมีความสนใจในการศึกษาวิจัยดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจํานวนหนึ่ง
อยางไรก็ดี จากการศึกษาทบทวนและสํารวจในเบื้องตน พบวา มีการจัดการเรียน การสอน และ
การวิจัยเกี่ยวกับจีนมากขึ้นในเชิงปริมาณ หากแตยังไมเคยมีการรวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน การ
ศึกษาวิจัยตางๆ อยางเปนระบบและครอบคลุมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและจีนภิวัตนในมิติดาน
ตางๆ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวมของการศึกษาดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทย พบวายัง
ขาดเอกภาพ ยุทธศาสตร และเปาหมายที่สําคัญของการศึกษาวิจัยดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจอยางเป น
รูปธรรมในเชิงบูรณาการ แนวทางการศึกษาดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจของแตละหนวยงานยังคงมีความ
ซ้ําซอนและเหลื่อมล้ํากัน ทําใหขาดประสิทธิภาพทั้งดานวิชาการและการจัดการงบประมาณ รวมทั้งมิไดมี
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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การจัดทําฐานขอมูลบุคลากรวิชาการดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลตอเปาหมายและแนวทางการศึกษา
ดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย
จากขอจํากัดเกี่ยวกับขอมูลการศึกษาวิจัย รวมทั้งความจําเปนที่จะตองมีความรูเศรษฐกิจจีน และ
ความเข าใจในกระแสจีนภิวัต นอ ยางถองแท การศึ กษานี้จึ งมีกรอบแนวคิ ดในการสํารวจ ทบทวน และ
รวบรวม เพื่อสังเคราะหการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและสราง
ความเชื่อมโยงระหวางกันขึ้น และเพื่อกําหนดยุทธศาสตรสําหรับการศึกษาวิจัยจีนศึกษาในดานเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย รวมถึงการพัฒนากําลังคน โดยการศึกษาวิเคราะห และสังเคราะหผลงานวิชาการจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจที่มีการดําเนินงานในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตน โดยเฉพาะที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทย
ทั้งนี้ ในการสํารวจสถานะความรูและสํารวจงานวิจัยเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจที่ผานมาจะเนน
การสํารวจ และทบทวนการศึกษาเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตนตามขอบเขต
การศึกษาที่ระบุไว ไดแก การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการเงิน ประกอบการสังเคราะหความรูที่ได
รวมกับผลจากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในดานการพัฒนาการวิจัย และการพัฒนากําลังคน เพื่อ
รองรั บ กระแสจี น ภิ วั ต น โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ เป น ฐานความรู ในการศึ ก ษาวิ จั ย การกํ า หนดท า ที หรื อ
ยุทธศาสตรของประเทศไดอยางเหมาะสม ตลอดจนพัฒนากําลังคน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางเปนระบบ และเพื่อรองรับการศึกษา คนควา วิจัยเกี่ยวกับจีนศึกษาในดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่องได
ตอไปในอนาคต
ดังนั้น แนวทางการศึกษาของการวิจัยนี้ เพื่อรวบรวมและจัดทํายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อ
รองรับกระแสจีนภิวัตน ดังนี้
(1) ยุทธศาสตรงานวิจัยเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน เพื่อใหสอดคลองและรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดยมีกรอบแนวคิดของการดําเนินงานวิจัยดังตอไปนี้
(1) ทบทวนและรวบรวมงานวิจัยจีนศึกษาดานเศรษฐกิจที่มีอยูภายในประเทศ และจัดแบงกลุมตาม
ประเภทขององคความรูที่ไดพัฒนาขึ้น โดยเนนกลุมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ (Economic sector)
(2) สํารวจหลักสูตรการเรียนการสอนจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ ตลอดจนวิเคราะหและสังเคราะห
แนวทางจีนศึกษาในดานเศรษฐกิจที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อจัดทํายุทธศาสตรดานการศึกษาวิจัยจีน
ศึกษาในดานเศรษฐกิจ โดยเนนการสรางความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของประเทศ
เปนสําคัญ
(3) สํารวจบุคลากรดานวิชาการที่เกี่ยวของกับจีนศึกษาในดานเศรษฐกิจที่มีอยูตามสถาบันการศึกษา
และหนวยงานตางๆ ภายในประเทศที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลตอไป
(4) ศึกษาและเสนอยุทธศาสตรงานวิจัยและกําลังคน ในดานเศรษฐกิจจีน เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการบุคลากรที่เกี่ยวของตอไป
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3.การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ
เอกสารภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาทบทวนเอกสารและหนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในมิติตางๆ ทําใหพบวา
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนมีลักษณะเฉพาะเปนเอกลักษณของจีนเอง ซึ่งแตกตางไปจากแนวคิดการ
พัฒนากระแสหลักของตะวันตกที่รูจักกันในนามของ “ฉันทามติวอชิงตัน” (Washington Consensus)
นอกจากนี้ ยังพบวาในรอบทศวรรษที่ผานมา จีนมีบทบาทและความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาคเอเชียสูงขึ้นเปนอยางมากจนไมอาจมองขามได ตัวอยางเอกสารและหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่
เปนที่รูจักในวงวิชาการนานาชาติ เชน
Barry Naughton (2007) ไดอธิบายถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนอยางละเอียดในหลากหลาย
ดาน ไมวาจะเปนดานการพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม เปน
ตน ทั้งนี้ ไดเนนใหเห็นแนวทางการพัฒนาของจีนที่มีความแตกตางจากรูปแบบการพัฒนาของภูมิภาคยุโรป
ตะวันออก กลาวคือ จีนเนนบทบาทของรัฐในการออกนโยบายและมาตรการเพื่อสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจใน
ระบบตลาด (Market incentives) อยางคอยเปนคอยไป (Gradualism) แทนที่จะปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผานสูระบบ
ตลาดอยางรวดเร็วทันที (Shock Therapy) ดังเชนแนวทางของยุโรปตะวันออก
Justin Yifu Lin (2009) ไดเนนย้ําถึงแนวทางการพัฒนาอันมีเอกลักษณเฉพาะของจีน โดยได
วิ เ คราะห ทั้ ง ด า นความเหมื อ นและความแตกต า งจากการพั ฒ นาตามแนวทาง “ฉั น ทามติ ว อชิ ง ตั น ”
(Washington Consensus) และไดมุงเนนวิเคราะหโครงสรางสถาบันการเมืองซึ่งมีลักษณะเฉพาะของจีนเอง
และได ส ง ผลต อ แนวทางการตั ด สิ น ใจของรั ฐ บาลเกี่ ย วกั บ นโยบายในการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ของจี น
นอกจากนี้ ยังไดวิเคราะหถึงจุดแข็งของจีนในการเรียนรูและสามารถตอยอดเทคโนโลยีทางการผลิตจาก
ประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ สงผลใหจีนสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตไดในอัตรากาวกระโดด
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาที่มีลักษณะเฉพาะของจีนยังมีคุณูปการตอการพัฒนาทางทฤษฎีของแวดวงวิชาการ
เศรษฐศาสตรพัฒนา เพื่อใชเปนแบบจําลองหรือโมเดลการพัฒนาสําหรับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ตอไป
Loren Brandt et al. (2008) มีเนื้อหาสําคัญสวนหนึ่งกลาวถึงบทบาทของการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน และยัง
กลาวถึงบทบาทของจีนในตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้น โดยที่จีนไดกลายมาเปนผูเลนสําคัญในเวทีเศรษฐกิจ
การเงินของโลกยุคใหม โดยเปนทิศทางตรงกันขามกับการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจ (Isolation) ในชวงกอนป
ค.ศ. 1979 ซึ่งจีนในยุคเหมาเจอตงนั้นยังมีแนวคิดทางการเมืองที่ตอตานระบบตลาดและระบบทุนนิยม
เอกสารภาษาไทย
จากการทบทวนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจีนในประเทศไทย สวนใหญการศึกษาเกี่ยวกับกระแสจีนภิ
วัตนที่ผานมาสวนใหญเนนใหความสําคัญในมิติดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการบริการ รวมถึงดาน
สังคม และความสัมพันธระหวางประเทศ หากแตยังไมเคยมีการศึกษารวบรวมการศึกษาวิจัยตางๆ อยางเปน
ระบบ ครอบคลุมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจีนภิวัตนในมิติดานตางๆ อยางครบถวน การศึกษาเกี่ยวกับจีนใน
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ประเทศไทย แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ (Economic Sector) และดานที่ไมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ (Non-economic Sector)
ตัวอยาง การศึกษาเกี่ยวกับกระแสจีนภิวัตนที่เนนใหความสําคัญในมิติดานเศรษฐกิจ ดานการคา
การลงทุน เชน การศึกษาของ อักษรศรี พานิชสาสน (2546) ที่ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธไทย-จีนในเวที
เศรษฐกิจการคาโลกภายหลังจากที่จีนเขาเปนสมาชิก WTO
การศึกษาของชโยดม สรรพศรี และคณะ (2548) ที่ไดศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปดเสรี
การคาอาเซียน-จีน เพื่อนําเสนอตอกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย และการศึกษาของ
อักษรศรี พานิชสาสน (2549) ที่ไดศึกษาถึงโอกาส ปญหา และอุปสรรคทางการคาเพื่อเสนอแนะแนวทางการ
แสวงหาโอกาสของไทยการเขาสูตลาดจีนที่เปนผลมาจากการเปดการคาเสรีการคาอาเซียน-จีน โดยเจาะลึก
เปนรายมณฑล เปนตน
ในดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทย ไดมีการรวบรวมไวบางในงานสํารวจของอักษรศรี
พานิชสาสน (2551) ศึกษาสภาพของจีนศึกษาในประเทศไทยในดานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน โดยการ
สํารวจและรวบรวมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีนที่เผยแพรอยูในประเทศไทยจาก 5 แหลง
สําคัญ ไดแก (1)หลักสูตร/สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนดานเศรษฐกิจจีน
(2)หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน (3)วิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน (4)งานวิจัย
ภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน และ(5)บทความภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

4.ขอบเขตของการวิจัย
1) ทบทวนงานวิจัยที่มีอยูในประเทศไทยเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ และสังเคราะหใหเขาใจถึง
กระแสจีนภิวัตน และผลกระทบที่จะมีตอประเทศไทย และการเตรียมตัวดานกําลังคนของไทย รวมทั้งชี้
ประเด็นงานวิจัยที่จะตองทําตอไป
โดยใหมีสถาบันการศึกษาที่มีศูนยศึกษาจีนเขามามีสวนรวมดวย เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดานเศรษฐกิจการคา การลงทุน
การบริการ อยางรอบดานโดยในแตละหัวขอใหพิจารณาบทบาทจีนในบริบทโลก บริบทอาเซียน และที่จะมี
ตอไทย ในเชิงเศรษฐศาสตร และภูมิศาสตรการเมือง (Geopolitics)
2) รวบรวม และจัดทําฐานขอมูลกําลังคนที่สอน และวิจัยดานจีนในสวนที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจใน
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
3) จัดประชุมสัมมนา (ไตรภาคี เอกชน รัฐ มหาวิทยาลัย) กลุมยอยระหวางกลุมนักวิชาการดานจีน
เพื่อเสนอยุทธศาสตรวิจัยเกี่ยวกับจีนในอนาคต และนโยบายอื่นๆ ของไทย ที่เกี่ยวของกับจีน
4) จัดประชุมใหญไตรภาคี เพื่อเสนอยุทธศาสตรกําลังคน และงานวิจัยในดานการพัฒนากําลังคน
และการศึกษาเพื่อรับฟงความคิดเห็นในดานการพัฒนาการวิจัย และการพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับกระแส
จีนภิวัตน
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5) จัดทําและสงมอบรายงานวิจัย 4 ครั้ง ไดแก รายงานการศึกษาเบื้องตน รายงานความกาวหนาของ
การวิจัย ครั้งที่ 1 รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

5.วิธีการดําเนินการวิจัย
วิธีการวิจัยเปนวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrative Research) ประกอบดวยการศึกษาทบทวน
เชิงเอกสาร (Documentary Research) และการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็น
และสังเคราะหรวมกันระหวางนักวิจัย และกลุมผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจีน และกระแสจีนภิ
วัตน คือ
1) คณะนักวิจัย ดําเนินการในฐานะเปนทีมกลางและเปนผูจัดการการดําเนินการโครงการ
2) ทีมกลางจะเปนผูประสานงานกับศูนยศึกษาเศรษฐกิจจีนในสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งที่เปน
สถาบั น การศึ ก ษาของภาครั ฐ เช น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งสถาบันการศึกษาของภาคเอกชน เพื่อใหแตละสถาบันฯ ทบทวน รวบรวมและ
สังเคราะหผลงานในอดีตของแตละสถาบันดังกลาว เพื่อเขียนเปนบทความหลัก ในแตละเรื่องตามที่สถาบัน
นั้นๆ ถนัด และจะจัดใหมีการระดมสมองเพื่อวิพากษงาน/บทความสังเคราะหตอไป
3) การศึกษาทบทวนเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่มีอยูในประเทศไทยเกี่ยวกับจีน และ
สังเคราะหใหเขาใจถึงกระแสจีนภิวัตน และผลกระทบที่จะมีตอประเทศไทย และการเตรียมตัวดานกําลังคน
ของไทย รวมทั้งชี้ประเด็นงานวิจัยที่จะตองทําตอไป โดยการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) จะมี
การศึกษาทบทวนเอกสารที่เ กี่ย วขอ งกระแสจีน ภิวั ตนโ ดยเนน กลุ มที่เ กี่ย วขอ งกั บเศรษฐกิจ (Economic
Sector) ไดแก
- ดานการคา
- ดานการลงทุน
- ดานการคาบริการ โดยเนนดานการทองเที่ยว และบทบาทจีนในการเงินโลก
แนวทางของการดําเนินการ ไดแก การศึกษาสถานะของจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ โดยการสํารวจ
และรวบรวมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวของกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจที่เผยแพรอยูในประเทศไทยจาก 5
แหลงสําคัญ ไดแก
(1) หลักสูตร/สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนดานจีนศึกษาเนน
เศรษฐกิจจีน
(2) หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
(3) วิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
(4) งานวิจัยภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
(5) บทความภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
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ทั้งนี้ เพื่อสังเคราะห และบูรณาการความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทจีนในบริบทโลก บริบท
อาเซียน และที่จะมีตอไทย ทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร และภูมิศาสตรการเมือง (Geopolitics)
4) จัดสัมมนาระดมสมองรวมระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อนําเสนอผลการ
ทบทวนวรรณกรรมตามการศึกษาในขั้นตอนกอนหนา และรวมระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดยุทธศาสตร
การวิจัยเกี่ยวกับจีนตอไปในอนาคต รวมถึงนโยบายอื่นที่เกี่ยวของ โดยจัดเปนสัมมนากลุมยอย เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นทิศทางการพัฒนาของจีน รวมทั้งประเด็น ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus)1
5) ศึกษา และรวบรวมขอมูลกําลังคนที่สอน และวิจัยดานจีนในสวนที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจใน
สถาบันการศึกษาตางๆ
6) ศึกษาแนวทางการพัฒนากําลังคน เพื่อใหการกําหนดยุทธศาสตรดานกําลังคนและยุทธศาสตร
การวิจัยเกี่ยวเศรษฐกิจจีนเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกัน
7) นําผลการศึกษา และผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นที่ไดจากการสัมมนายอยจัดทําเปนราง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) และจัดสัมมนาใหญ ในสวนกลางเพื่อนําเสนอขอสรุป
ดานยุทธศาสตรการวิจัยเกี่ยวกับจีน และยุทธศาสตรพัฒนากําลังคนดานวิชาการ (การเรียนการสอนและการ
วิจัย) เนนจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ และรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อการสังเคราะหผลที่ไดเพื่อนําไปสูการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตนตอไป
8) รวบรวม และประมวลองคความรูที่ไดจากการศึกษา เพื่อการสังเคราะหองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาทั้งหมด และจัดทําเปนรายงานสงทั้งหมดรวม 4 ครั้ง

1

คําวา ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus) หรือ ฉันทามติปกกิ่ง เปนคําเรียกแบบจําลองหรือรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนแนว
ทางเลือกใหมนอกเหนือจากแนวทางฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) ซึ่งสหรัฐฯ มักจะใชแนะนําประเทศโลกที่สาม/
ประเทศดอยพัฒนาในการทําแผนการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจ เนื้อหาอยูในบทที่ 1
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ผังแสดงแนวทางการดําเนินการวิจัย
ศึกษาทบทวนเอกสารวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอนจีน
ศึกษาดานเศรษฐกิจที่มีอยูใน
ประเทศไทย

รวบรวมขอมูลและจัดทํา
ฐานขอมูลบุคลากรวิชาการ ดาน
จีนศึกษา เนนเศรษฐกิจ

สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทํายุทธศาสตรงานวิจัย และกําลังคน
ดานจีนศึกษาเนนดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรกําลังคน เนนบุคลากร
วิชาการจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการวิจัยจีนศึกษา
ดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อ
รองรับกระแสจีนภิวัตน (ฉบับราง)

สัมมนานําเสนอรางยุทธศาสตรกําลังคน
และงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน

ยุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อ
รองรับกระแสจีนภิวัตน (ฉบับสมบูรณ)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

6. ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงาน
10 เดือน (นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 ที่ลงนามในสัญญา)
ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา

เดือน
สํารวจผลงานวิจัยและวิชาการจีนศึกษา
ดานเศรษฐกิจภายในประเทศ
สงรายงานการศึกษาเบื้องตน
(Inception Report)
สํ า รวจข อ มู ล บุ ค ลากรด า นวิ ช าการจี น
ศึกษาดานเศรษฐกิจ
จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น
8 กรกฎาคม 2553
เดินทางไปเก็บขอมูล ณ มหานครเปยจิง
และเทียนจิน
สงรายงานความกาวหนาของการวิจัย
ครั้งที่ 1 (Progress Report)
จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น
20 สิงหาคม 2553
ปรับปรุงผลการศึกษาและแนวความคิด
ตามที่ไดจากการจั ดสั มมนารวมระดม
ความคิดเห็นและจัดทํา รางยุทธศาสตร
กําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแส
จีนภิวัตน
สงรางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
(Draft Final Report)
จั ด สั ม มนาใหญ เ พื่ อ นํ า เสนอผลการ
ศึกษาวิจัย รางยุทธศาสตรฯ
ปรั บ ปรุ ง ผลการวิ จั ย เพื่ อ จั ด ทํ า เป น
รายงานผลการศึกษาวิเคราะห
และจัดทําฐานขอมูลหลักสูตรการเรียน
การสอนเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ จี น และ
กําลังคนที่สอนและวิจัยดานจีนในสวน
ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในสถาบันการศึกษา
ตางๆ เพื่อจัดทํายุทธศาสตรฯ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค.
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

x

สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ (Final
Report)

สําหรับรายงานผลการเดินทางไปเก็บขอมูล ณ มหานครเปยจิงและเทียนจินในระหวางวันที่ 29
มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553 อยูในภาคผนวก 1
การสรุปประเด็นการสนทนากลุม วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 อยูในภาคผนวก 2
การสรุปประเด็นการสนทนากลุม วันที่ 20 สิงหาคม 2553 อยูในภาคผนวก 3
เอกสารผลงานที่ผานมาของหนวยงานพันธมิตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคผนวก 4 และผลการ
สังเคราะหงานดานการทองเที่ยวและการเกษตรจีนอยูใน ภาคผนวก 5
เอกสารผลงานที่ ผ า นมาของหน ว ยงานพั น ธมิ ต ร ศู น ย จี น ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
ภาคผนวก 6 และ
เอกสารผลงานที่ ผ า นมาของหน ว ยงานพั น ธมิ ต ร ศู น ย จี น ศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
ภาคผนวก 7

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) เกิดองคความรูรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธของเศรษฐกิจไทย-จีน
2) เกิดฐานขอมูล และความรูเกี่ยวกับสถานภาพ กําลังคน และงานวิจัยในภาคอุดมศึกษาเกี่ยวกับจีน
3)ไดประเด็นงานวิจัยในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยในการแสวงหาประโยชน
สูงสุดภายใตกระแสจีนภิวัตน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

บทที่ 1
เสนทางปฏิรูปเศรษฐกิจจีน ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus) 1
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1.1 การปฏิรูปเศรษฐกิจจีน
นับตั้งแตมีการปฏิรูปเศรษฐกิจในป 1979 รัฐบาลจีนเริ่มตนการปฏิรูปจากระบบที่เคยมีการ
วางแผนจากสวนกลาง และรัฐบาลเขาไปควบคุมทุกอยาง (Centrally Controlled) มาเปนระบบที่คอยๆ
ผอนคลายและทดลองนํากลไกตลาด (Market Mechanism) และระบบการสรางแรงจูงใจ (Incentive) มาใช
ในบางพื้นที่กอนที่จะขยายผลไปใชในพื้นที่อื่นๆของประเทศอยางเปนขั้นเปนตอน โดยผูนําจีนเลือก
เดินเสนทางปฏิรูปสูระบบตลาดโดยคํานึงถึงสภาพภายในของจีนเองเปนหลัก และมิไดนําสูตรสําเร็จใน
การเปลี่ยนผานสูระบบตลาดตามแนวทางของนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักมาใช เชน แนวทาง“ฉันทามติ
วอชิงตัน” (Washington Consensus) หากแตผูนําจีนเลือกที่จะใชนโยบายและมาตรการตางๆตาม
แนวทางของจีนเอง ทําใหมีผูกลาวเรียกวาเปน “ฉันทามติเปยจิง” (Beijing Consensus)
เสนทางสูระบบตลาดของจีนจึงคอนขางแตกตางไปจากแนวคิดกระแสหลัก แมวาผูนําจีนได
ศึ ก ษาตั ว อย า งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากกรณี สิ ง คโปร และมี ก ารนํ า นโยบายที่ เ สนอแนะโดยนั ก
เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิคมาใชบาง เชน นโยบายเปดประเทศสูตลาดโลก การสงเสริมการคาและ
การลงทุนระหวางประเทศ และการรักษาเสถียรภาพของนโยบายมหภาค แตมาตรการในหลายดานที่
ทางการจีนนํามาใชถือเปนมาตรการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของจีนเอง เชน วิธีการสรางแรงจูงใจทางธุรกิจ
ใหกับวิสาหกิจจีนในระดับทองถิ่นจนเกิดการขยายตัวของธุรกิจที่เรียกวา “วิสาหกิจรวมหมูในทองถิ่น”
(Township and Villages Enterprises: TVEs) ซึ่งถือเปนพลังขับเคลื่อนภาคการผลิตที่สําคัญของ
เศรษฐกิจจีนในชวง 10 ปแรกของการปฏิรูป
กลุมเศรษฐศาสตรสถาบัน จึงไดอธิบายเสนทางการปฎิรูปของจีนวา “เปนการเปลี่ยนแปลงเชิง
สถาบันที่เปนไปตามลําดับขั้นตอน และคํานึงถึงปจจัยแรกเริ่มและพื้นฐานที่มีอยูเดิมของจีนเอง พรอมนํา
ระบบแรงจูงใจมาใช และกระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางมณฑลตางๆ”

1

เนื้อหาบางสวนจาก อักษรศรี พานิชสาสน, เอกสารคําสอน วิชา ศ. 362 วิชา เศรษฐกิจประเทศในเอเชีย จัดพิมพโดยคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร, 2553 และร า งสํ าเนาหนั งสื อ อั กษรศรี พานิ ช สาส น , เศรษฐกิจ จี น ในมุ ม มองนั ก
เศรษฐศาสตรไทย . กรุงเทพมหานคร, 2554

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

1.1.1 ขั้นตอนการปฏิรูปเศรษฐกิจสูกลไกตลาดของจีน
ชวงแรก (1979-1994) เปนการปฏิรูปใชระบบตลาดควบคูไปกับการวางแผนจากรัฐ เชน การให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อสรางแรงจูงใจ การสงเสริมใหมีการสรางวิสาหกิจใหมๆ ที่ไมใชของรัฐ
(Non-state enterprises) การกระตุนใหมีการแขงขันระหวางมณฑลตางๆ การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
โดยใชระบบราคาคู (Financial dualism) และการกระจายอํานาจไปสูรัฐบาลทองถิ่น (Decentralization)
เปนตน ที่สําคัญ คือ การวางแผนจากสวนกลางยังคงมีบทบาทสําคัญควบคูไปกับการคอยๆปฎิรปู และนํา
กลไกตลาดและระบบจูงใจมาใช
ผลในภาพรวมของการปฏิรูปในระยะนี้ ปรากฏวา ภาคที่อยูนอกการควบคุมหรือวางแผนจากรัฐ
สามารถมีผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จมากกวาสวนที่ยังคงเปนของรัฐ โดยเฉพาะการขยายตัว
ของวิสาหกิจแบบ TVEs อยางรวดเร็ว ทําใหรัฐบาลจีนเริ่มมั่นใจกับ “ผลการทดลอง” นําระบบตลาดมาใช
ในประเทศจีน
ชวงที่สอง (1994-ปจจุบัน) ไดเริ่มนําระบบตลาดที่อิงกฎกติกาที่เปนสากลมาใชมากขึ้น ที่สําคัญ
คือ การปฎิรูประบบการคลังและภาษี (Fiscal and tax reform) โดยการแยกหนวยงานดานภาษีของรัฐบาล
ทองถิ่นออกจากรัฐบาลกลาง และมีการปฎิรูปอยางเต็มรูปแบบในหลายดาน เชน การปรับอัตราแลกเปลี่ยน
ลงเหลืออัตราเดียว (Unified exchange rate) การเปดเสรีของดุลบัญชีเดินสะพัด แตยังคงควบคุมบัญชีทุน
(Capital account control)
มาตรการที่ชัดเจน คือ การยอมใหมีการนําเงินหยวนที่ไดจากการคาขายระหวางประเทศมาแลก
เปนเงินตราตางประเทศได (แตยังคงควบคุมการไหลเวียนของเงินตราตางประเทศภายใตบัญชีทุน) การ
ปฏิรูประบบบริหารของธนาคารกลาง (People’s Bank of China: PBOC) พรอมตั้งสาขาในมณฑลสําคัญ
การลดขนาดของหนวยงานราชการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กใหเปนของเอกชน
และการปลดคนงานที่ลนเกินอยูในรัฐวิสาหกิจเหลานั้น (แตยังคงมีปญหาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีขนาด
ใหญ) การตั้งระบบสวัสดิการแบบ Social safety net เปนตน
จะเห็นไดวา เรื่องของ “ลําดับขั้นตอน” ในการปฎิรูปเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะหากดําเนินการไป
อยางรวดเร็วเกินไป อาจจะทําใหลมทั้งระบบ ดังนั้น หากรัฐบาลจีนนําระบบ “สถาบันที่สมบูรณแบบ”
ตามมาตรฐานของกลุมเศรษฐศาสตรกระแสหลักมาใชอยางผิดจังหวะเวลา และขาดการเตรียมความพรอม
ก็อาจจะทําใหเกิดผลในทางลบแกระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโดยรวมได (อยางเชนกรณีที่เกิด
ขึ้นกับอดีตสหภาพโซเวียตที่นํามาตรการ “Shock Therapy” ตามคําแนะนําของนาย Jeffrey Sachs นัก
เศรษฐศาสตรชื่อดังมาใช)
1.1.2 กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน (Special Economic Zone: SEZ)
จีนไดนํากลยุทธการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทางดานเศรษฐกิจมาใชตั้งแตป 1980 โดยผูนําจีนหัวปฏิรูป
ในยุคตอมา คือ เติ้ง เสี่ยวผิง ไดประกาศเปด “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone: SEZ) ใน 4
พื้นที่สําคัญของประเทศ ไดแก 3 พื้นที่ในมณฑลกวางตง (กวางตง) คือ เสิ่นเจิ้น ซานโถว (ซัวเถา) และจูไห
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และอีก 1 พื้นที่ในมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) คือ เมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งลวนแตเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ
ในการเลือกพื้นที่ที่จะมาเปดเปนเขต SEZ ทางการจีนไดคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพ ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งในเชิงยุทธศาสตรของพื้นที่เหลานั้นเปนสําคัญ เริ่มตั้งแตเสิ่นเจิ้นซึ่งมีพื้นที่ติดกับ
ฮองกง จูไหติดกับมาเกา สวนเซี่ยเหมินก็อยูใ กลกับไตหวัน สําหรับซานโถวก็เปนดินแดนบานเกิดเมือง
นอนของบรรดานักธุรกิจจีนโพนทะเลที่ประสบความสําเร็จในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ทั้ง 4 พื้นที่ลวนแต
เปนเขตชายฝงที่มีทางออกทะเลสามารถเชื่อมโยงไปสูตลาดโลกไดสะดวก ตลอดจนมีประวัติศาสตรและ
ประสบการณในการติดตอกับตางประเทศมากอนแลว
ภายใตบริบทของระบบการปกครองแบบกระจายอํานาจจากสวนกลางของจีน (Decentralization)
ทางการจีนไดกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับรัฐบาลทองถิ่นของ SEZ เหลานั้น โดยเฉพาะอํานาจใน
การอนุมัติโครงการสําคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางความคลองตัวและลดขั้นตอน ทําใหรัฐบาลเหลานั้นเกิด
ความคิดริเริ่มในเชิงนโยบาย และคิดคนมาตรการสงเสริมการลงทุนในรูปแบบตางๆ ตลอดจนแขงขันกัน
ในการดึงดูดทุนจากตางชาติ
การเปดเขต SEZ ของจีนจึงมีความ “พิเศษ” ในแงของการใหอํานาจรัฐบาลทองถิ่นเพื่อใช
ประโยชนจากระบบตลาดไดเต็มที่กวาพื้นที่อื่นๆของจีน และเปดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรตางๆทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ และนอกจากเขต SEZ ทั้ง 4 แหงแลว ในเวลาตอมา ทางการจีนยังไดเปด
เขต SEZ เพิ่มอีก 1 แหง คือ เขต SEZ ในมณฑลไหหนาน (ไหหลํา) และเขตเศรษฐกิจใหม (New Area) ใน
เขตผูตงของมหานครซางไห รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะในลักษณะอื่นๆ เชน การประกาศ
เมืองเปดชายฝง (Open Coastal Cities) อีก 14 เมือง เปนตน

1.2 รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบจีน: ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus)2
หลังจากที่จีนไดประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดเริ่มมีความสนใจศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน และมีการกลาวถึงดวยคําวา “ฉันทามติเปยจิง” (Beijing Consensus)
1.2.1 ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus) คืออะไร
ในขณะนี้ ยังไมมีคําจํากัดความที่ชัดเจน สําหรับคําอธิบายฉันทามติเปยจิงที่ไดรับการยอมรับ
โดยทั่วไป คือ แนวทางของโจชัว คูเปอร ราโม (Joshua Cooper Ramo) 3 โดยที่ราโมเปนผูเริ่มใชคําศัพท
2

จากเอกสาร Ramo, Joshua Cooper. 2004. “The Beijing Consensus.” The Foreign Policy Centre, Turin, Dustin R. 2010. "China
and the Beijing Consensus: An Alternative Model for Development". Student Pulse Academic Journal และ Leonard, Andrew.
2006. “No consensus on the Beijing Consensus.” Salon
3
Joshua Cooper Ramo โจชัว คูเปอร ราโม เปนอดีตบรรณาธิการอาวุโส และบรรณาธิการตางประเทศของนิตยสารไทม (Time) และ
เปนหุนสวนในบริษัทที่ปรึกษา Kissinger
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วา “ฉันทามติเปยจิง” ในวงวิชาการอยางเปนทางการขึ้นเปนครั้งแรก ในบทความเรื่อง “The Beijing
Consensus: Notes on the New Physics of Chinese Power” ตีพิมพโดยศูนยนโยบายตางประเทศ (Foreign
Policy Center) ของประเทศอังกฤษ บทความนี้กลาวถึงฟสิกสแหงอํานาจและการพัฒนา ซึ่งจะสรางที่ยืน
ใหแกประเทศกําลังพัฒนาในโลกที่แรงดึงดูดของสหรัฐอเมริกานั้นรุนแรง โดยราโม วิเคราะหวา ฉันทามติ
เปยจิงมีเนื้อหาสําคัญ 3 ดาน ไดแก
1. การใหความสําคัญกับนวัตกรรมและการทดลอง
2. การใหความสําคัญกับจุดหมายในการพัฒนาที่หลากหลาย
3. มีอํานาจการตัดสินใจอยางอิสระ
จุดเดนของฉันทามติเปยจิง คือ การที่ไมมีชุดของนโยบาย (Policy Menu) ที่ชัดเจน เปนเพียง
กรอบความคิดกวางๆ และเปนนามธรรม จึงไมใชชุดนโยบายที่เปนรูปธรรมชัดเจนตายตัวดังเชนฉันทามติ
วอชิงตัน ในขณะที่ ฉันทามติเปยจิงเปนเพียงฐานความคิดในการสรางนโยบายอื่นๆ ที่เปนรูปธรรมขึ้นมา
ฉันทามติเปยจิงเปนเรื่องของการหาทางเลือกใหมจากกระแสหลักที่มีอยูเดิม และโดยเหตุที่จีน
ไมไดเดินตามฉันทามติวอชิงตัน แตยังประสบความสําเร็จ จีนจึงเปนผูนําในกระแสทางเลือกในการพัฒนา
นี้ ในชวงทศวรรษที่ผานมา ความนาเชื่อถือและอํานาจของจีนที่เพิ่มขึ้น ไดสงผลให “ฉันทามติเปยจิง”
เปนคําศัพทที่ติดตลาด และไดรับการสนใจเปนอยางมาก
ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus)
จอหน วิลเลียมสัน (John Williamson) เขียนบทความเรื่อง "What Washington Means by Policy
4
Reform" และนําเสนอในงานสัมมนาเรื่องการปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกา ซึ่งจัดโดย
Institute for International Economics และตอมาไดลงตีพิมพในหนังสือชื่อ Latin American Adjustment:
How Much Has Happened? (1990) ซึ่งประมวลชุดของนโยบาย (Policy Menu) ที่สถาบันวิจัยในสหรัฐฯ
หลายแหงมีความเห็นรวมกันวา เปนนโยบายที่เหมาะสมสําหรับการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจ
วิลเลียมสันคัดสรรเฉพาะนโยบายที่มีผูเห็นรวมกันเปนสวนใหญ โดยเจาะจงวาเปนการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกา และตอมาไดรับการนําไปใชเปนโมเดลการพัฒนาสําหรับประเทศกําลัง
พัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ ดวย
ชุดนโยบาย 10 ดาน ไดแก วินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) การจัดลําดับความสําคัญของ
รายจายรัฐบาล การปฏิรูปภาษีอากร (Tax Reform) นโยบายอัตราดอกเบี้ยเสรี นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกื้อกูลการแขงขัน/การสงออก (Competitive Exchange Rate) การเปดเสรีการคาระหวางประเทศ (Trade
Liberalization) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4

Williamson, John. 2002. “What Washington means by policy reform.” Peterson Institute for International Economics
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(Privatization) การลดการควบคุมและการกํากับ (Deregulation) และการกําหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ใหชัดเจน (Property Rights Assignment)
ฉันทามติวอชิงตัน เปนชุดนโยบายที่ชัดเจนตายตัว และเปนชุดนโยบายที่เขียนขึ้นตามแนวทาง
เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก (Neoclassical Economics) และถูกนําไปใชเปนคําแนะนําเชิงนโยบายของ
ธนาคารโลกและองคกรการเงินระหวางประเทศ
อยางไรก็ตาม มีหลายประเทศที่ดําเนินการตามฉันทามติวอชิงตัน แตกลับเกิดวิกฤติทางการเงิน
และเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในชวงวิกฤตทางเศรษฐกิจในยุคทศวรรษ 1990 จนนําไปสูความ
ล ม เหลวของระบบเศรษฐกิ จ ในบางประเทศ เช น กรณี ข องอาร เ จนติ น า ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางของ
ฉันทามติวอชิงตันอยางจริงจัง แมจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงตนทศวรรษ 1990 แตจากนั้นก็
คอยๆ ชะลอตัวลงจนถึงขีดสุดในราวป 2001 จึงมีการประเมินวา ระยะเวลาเจ็ดปที่เศรษฐกิจเติบโตในชวง
ตนทศวรรษ 1990 ตามมาดวยชวงเวลาเจ็ดปของการชะลอตัวและการซบเซาทางเศรษฐกิจ ทําใหชวงเวลา
รวมสิบสี่ปดังกลาว อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ใชแนวทางฉันทามติวอชิงตันต่ํากวา
ในชวง 1950-1970 เมื่อเปรียบเทียบกับการใชนโยบายการพัฒนาในแนวทางอื่น
ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกป 2008 ยังไดมีการวิพากษวิจารณวา เปนผลมาจากแนวคิด
เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกที่ใหความเชื่อมั่นในตลาดเสรีมากเกินไป รวมทั้งฉันทามติวอชิงตันถูกโจมตีวา
เปนแนวทางที่ประเทศพัฒนาแลวใชเอาเปรียบประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย จึงเปนเสมือนลัทธิจักรวรรดิ
นิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Imperialism) ที่มีสหรัฐฯ และประเทศพัฒนาแลวทั้งหลายเปนผูนํา
ดังนั้น ปญหาความลมเหลวและการถูกวิพากษวิจารณอยางหนักของฉันทามติวอชิงตัน ทําให
แวดวงวิชาการเศรษฐศาสตรพัฒนามีการเคลื่อนไหวเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาที่เปนทางเลือกตางๆ
รวมทั้ง แนวคิดฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus)
1.2.2 สาระสําคัญของฉันทามติเปยจิง
อาจสรุ ป จากการสั ง เกตและสรุ ป กรอบความคิ ด ในการพั ฒ นาของประเทศจี น โดยเสนอว า
ฉันทามติเปยจิง มีสาระสําคัญ 3 ประการ ไดแก
1) การใหความสําคัญกับนวัตกรรมและการทดลอง กรอบความคิดนี้เนนแนวคิดแบบปฏิบัติ
นิยม (pragmatism) กลาวคือ ในขณะที่ชุดนโยบายของฉันทามติวอชิงตันมีความแนนอน ตายตัว ราโม
กลับเห็นวา แนวทางการพัฒนาที่ไดผลตองมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหเหมาะสมกับ
พื้นที่และสภาพการณที่แตกตางกัน เพราะไมมีชุดนโยบายใดๆ ที่ใชไดเปนสัจธรรมในทุกที่ ทุกเวลา
ตัวอยางเชน ชุดนโยบายบางอยางของจีน ซึ่งดูเหมือนจะไมถูกตองตามทฤษฎีที่เปนที่ยอมรับ
ทั่วไป แตกลับใชไดดีในบริบทของจีนเอง เชน การที่รัฐเขามีบทบาทในทางเศรษฐกิจ เปนผูชี้นําตลาด
แทนที่จะปลอยใหกลไกตลาดเสรีทํางานอยางเต็มที่ หรือ นโยบายลูกคนเดียว (One Child Policy) ซึ่งเปน
นโยบายที่อาจถูกมองวามีปญหาในเชิงจริยธรรม แตกลับใชไดผลในกรณีของจีน
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2) การใหความสําคัญกับจุดหมายในการพัฒนาที่หลากหลาย ไมเนนเฉพาะการเติบโตของตัวเลข
ผลผลิตประชาชาติตอหัวประชากร (GDP per capita) เพียงอยางเดียว แตใหความสําคัญกับการพัฒนาใน
มิติอื่นๆดวย เชน ความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การกระจายรายไดที่เปนธรรม ลวนเปน
จุดหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศ ตัวอยางเชน นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเปา ประกาศนโยบายการสราง
ความสมดุลที่หลากหลาย ไดแก
ความสมดุลระหวางเมืองและชนบท
ความสมดุลในการพัฒนาระหวางพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ
ความสมดุลระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม
ความสมดุลระหวางการพัฒนาภายในประเทศกับการเปดสูโลกภายนอก
กรอบความคิดนี้ ไดรับการวิพากษวิจารณเชนกัน เชน มีบางรายชี้วา ราโมใหความสําคัญกับ
“คําพูด” ที่สวยหรูของผูนําจีนมากกวาจะมองสภาพความเปนจริง และ “ความไมสมดุล” ตางๆในจีนยังคง
มีอยู เชน ปญหาสิ่งแวดลอม ความไมเปนธรรมในสังคม และชองวางทางรายได เปนตน
3) อํานาจในการตัดสินใจอยางอิสระ (Self determination) กลาวคือ เปนอิสระจากอํานาจ/แรง
กดดั น ภายนอกของประเทศมหาอํ า นาจ เช น สหรั ฐ ฯ ราโมเห็ น ว า ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจในทาง
การเมืองระหวางประเทศ มีความสอดคลองอยางใกลชิดกับความสัมพันธของประเทศตางๆ ในระบบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายตองใชไพที่อยูในมือ หรือปจจัยตางๆ ในการ
ตอรองที่ตนมี เพื่อชวยใหสามารถกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่เปนอิสระ ยึดประโยชนของประเทศตน
เปนสําคัญ ไมใชเพื่อสนองประโยชนของประเทศมหาอํานาจ
ฉันทามติเปยจิงมีคุณคาตอสาขาความสัมพันธระหวางประเทศ เนื่องจากเปนแนวคิดที่เปดโอกาส
ใหประเทศตางๆสามารถคงความหลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรมไวในกระแสโลกาภิวัตนที่
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกันไดงาย
1.2.3 หลัก 10 ประการของฉันทามติเปยจิง
ในป 2009 มีนักวิชาการอีกกลุม ที่ไดพยายามอธิบายฉันทามติเปยจิง โดยเปนผลงานของ Xin Li
Kjeld Erik Brødsgaard และ Michael Jacobsen ซึ่งไดเสนอ “หลักการสิบประการของฉันทามติเปยจิง”
ดังนี้5
1. การหยิบยืมแนวทางที่เปนเลิศมาปรับเขากับเงื่อนไขทองถิ่น (Localization of Best Practices
borrowed)
2. การผสมผสานระบบตลาดและระบบวางแผน (Combination of market and plan)

5

Turin, Dustin R. 2010. "China and the Beijing Consensus: An Alternative Model for Development". Student Pulse Academic
Journal
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3. การใชวิธีการทีย่ ืดหยุนแตกตางเพื่อเปาหมายปลายทางเดียวกัน (Flexible means to a
common end)
4. การมีสิทธิในการกําหนดนโยบายดวยตนเอง (Policy rights)
5. การมีบรรยากาศทางการเมืองที่มีเสถียรภาพ (Stable political environment)
6. การพึ่งพาตนเอง (Self - reliance)
7. การยกระดับอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง (Constantly upgrading industry)
8. การพัฒนานวัตกรรมของทองถิ่นตนเอง (Indigenous innovation)
9. การเปดเสรีทางการเงินอยางระมัดระวัง (Prudent financial liberalization)
10. การเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อสังคมสมานฉันท (Economic growth for social harmony)
กลาวโดยสรุป มีนักวิชาการกลุมตางๆ ไดเริ่มกลาวถึงฉันทามติเปยจิง ควบคูไปกับฉันทามติ
วอชิงตัน อยางไรก็ดี ยังคงเปนที่ถกเถียงกันวา ฉันทามติเปยจิงคืออะไร และหลักการ 10 ประการที่กลาวมา
จะเปนคําอธิบายรูปแบบหรือโมเดลการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนไดครบถวนหรือไม

1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และทิศทางในอนาคตของเศรษฐกิจจีน
เนื้อหาในสวนนี้เปนการศึกษาสํารวจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ ของจีน
จนถึงปจจุบัน เพื่อวิเคราะหทิศทางและอนาคตเศรษฐกิจจีน รวมทั้งความเห็นและทัศนะของนักวิชาการจีน
ตออนาคตเศรษฐกิจจีนและบทบาทของจีนตอเศรษฐกิจโลก

1.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน6
นับตั้งแตป 1953 รัฐบาลจีนไดมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(Five-Year Plan for National Economic and Social Development) ในการพัฒนาประเทศจีนเปนระยะ
เวลานาน 5 ป โดยมีสาระสําคัญของการพัฒนาประเทศของจีนตามแนวทางในแผนพัฒนาฯในแตละฉบับ
ดังนี้
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 1 (ค.ศ. 1953 – 1957) เน น ส ง เสริ ม การสร า งและพั ฒ นาการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยในขณะนั้น ไดยึดรูปแบบตามแนวทางของสหภาพโซเวียต เพื่อสราง
รากฐานใหประเทศจีนภายใตระบบสังคมนิยมไดพัฒนาไปเปนประเทศที่มีการผลิตภาคอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น จากเดิมที่เปนฐานผลิตดานเกษตรกรรม

6

เนื้อหาบางสวนจาก อักษรศรี พานิชสาสน, เอกสารคําสอน วิชา ศ. 362 วิชา เศรษฐกิจประเทศในเอเชีย จัดพิมพโดยคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

1- 7

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (ค.ศ. 1958 – 1962) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แบงเปน 2 ชวงระยะยอย
ไดแก ชวงป 1958 – 1960 ซึ่งเปนชวงระยะของ “การกาวกระโดดใหญ” (Great Leap Forward)7 และชวง
ป 1961 – 1962 โดยที่การประกาศนโยบาย “การกาวกระโดดใหญ” (Great Leap Forward) ของผูนําเหมา
เจอตงเริ่มในป 1958 เพื่อเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนขนานใหญ แตผลที่ไดกลับกลายเปนการ
สรางความเสียหายตอภาคเศรษฐกิจ และมีความขัดแยงทางความคิดตอทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (ค.ศ. 1966 – 1970) มีความพยายามที่จะเริ่มแผนฯ ฉบับที่ 3 ในป 1966
แตการประกาศ “การปฏิวัติวัฒนธรรม” (Cultural Revolution) ในเดือนพฤษภาคม 1966 ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ไดอยางเปนทางการ
ผลของความไมสงบที่เกิดขึ้นในชวงการเคลื่อนไหวจาก“การปฏิวัติวัฒนธรรม” โดยเฉพาะในป
1967 และ 1968 นั้น ไดกอใหเกิดการทําลายเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง และเศรษฐกิจถดถอย
สงผลใหในป 1968 ไมไดมีการวางแผนประจําป และในป 1969 เกิดการปะทะกันดวยกองกําลังติดอาวุธที่
ชายแดนจีนกับโซเวียต เปนเหตุใหสถานการณตึงเครียดยิ่งขึ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (ค.ศ.1971 – 1975) มีการประกาศแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เพื่อพยายาม
เยียวยาและแกไขผลพวงและผลกระทบจาก “การปฏิวัติวัฒนธรรม” รวมทั้งสถานการณตึงเครียดระหวาง
ประเทศ ตอมาในป 1973 คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนไดปรับยุทธศาสตร
หันมาเนนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (1976 – 1980) เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญ
ของจีน ทั้งการเสียชีวิตของโจวเอินไหลและเหมาเจอตงในป 1976 และการขจัด “แกง 4 คน” ในเวลา
ตอมา และหลังเปดการประชุมคณะกรรมการกลางเต็มคณะ ครั้งที่ 3 สมัยที่ 11 ของพรรคฯ ในเดือน
ธันวาคม 1978 มีการประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศจีน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (1981 – 1985) ปรับยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ
และเปดประเทศ โดยตั้งเปาหมายใหผลิตภัณฑมวลรวมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา
ภายใน 20 ป ตั้งแตป 1981 และไดสรุปบทเรียนจากอดีตที่ผิดพลาด และไดเพิ่มเนื้อหาการพัฒนาสังคม
และปรับชื่อแผนพัฒนาดังกลาว เปน “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” ซึ่งแผนพัฒนาฯ ที่แลวมา
จะเนนเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเทานั้น ลักษณะพิเศษอีกประการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คือ การเนน
การยกระดับประสิทธิภาพและผลประโยชนเปนสําคัญ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (1986 – 1990) การดําเนินการตาม “แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7” แบงเปน 2
ระยะ คือ ชวง 1986 – เดือนกันยายน 1988 ซึ่งเศรษฐกิจจีนมีความรอนแรงอยางตอเนื่อง เชน ปญหาเงิน
เฟออยางรุนแรง และมีปจจัยของความไมมั่นคงเพิ่มขึ้น สวนระยะหลัง คือชวงกันยายน 1988 – 1990 ซึ่ง
นับเปนชวงบริหารจัดการและปรับปรุงเศรษฐกิจจีนใหมั่นคง ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 1989 เกิดการจลาจล
ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ทําใหหลายประเทศไดมีการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจกับจีน
7

ในเดือน มีนาคม 1959 กองทัพแดงของจีน บุกยึดทิเบต และผูนําทิเบต คือ ทะไล ลามะ ผูนําทางจิตวิญญาณ ไดหลบหนีไปอินเดีย
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (1991 – 1995) รางขึ้นภายใตแรงกดดันในการลดความรอนแรงของ
เศรษฐกิจจีน โดยตั้งเปาหมายใหเศรษฐกิจจีนเติบโตเพียงรอยละ 6 และเนนการปฏิรูปและปรับประสาน
เศรษฐกิจแบบวางแผนเขากับเศรษฐกิจแบบกลไกการตลาดใหมากขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 นับเปน
ช ว งระยะเวลาที่ ป ระเทศจี น ได มี ก ารขั บ เคลื่ อ นการเป ด ประเทศและปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ที่ ชั ด เจน มี ก าร
ตั้งเปาหมายและแนวทางที่ชัดเจนโดยการประกาศระบบเศรษฐกิจที่เรียกวา“Socialist market economy
with Chinese characteristics” หรือ เศรษฐกิจสังคมนิยมกลไกตลาดแบบจีน
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 (ค.ศ. 1996 – 2000) มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอกประเทศ
หลายอยาง เชน กระแสโลกาวิวัตน และวิกฤติทางการเงินในเอเชีย ป 1997 และไดลุกลามไปทั่วทวีปเอเชีย
อยางรวดเร็ว สําหรับสภาพภายในของจีน ในระยะแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไดเนนการแกและยับยั้ง
ภาวะเงินเฟอ เพื่อปรับคุมเศรษฐกิจมหภาค และปญหาอุปสงคลนเกิน เปนตน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2001 – 2005) ในการรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไดพยายามลด
การแทรกแซงหรือบทบาทของรัฐในการจัดสรรทรัพยากร โดยไดหันมาเนน “กลไกตลาด” มากขึ้น และ
ลดการวางแผนจากสวนกลางในลักษณะออกคําสั่ง ใหเปนเพียงการวางแนวทางแบบกวางๆ รวมทั้งการ
ปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ โดยคํ า นึ ง ถึ ง การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม
ตลอดจนประเด็นทางสังคมอื่นๆ เชน ดานการศึกษา วัฒนธรรม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย และการ
กีฬา เปนตน เพื่อใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีความสมดุลมากขึ้น
นอกจากนี้ ไดเริ่มตนใหความสนใจในการลดชองวางทางรายไดของภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
โดยการมุงเนนพัฒนาภาคตะวันตกของจีน หรือ นโยบาย Xibu Da Kaifa

1.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน ฉบับที่ 11 (ค.ศ. 2006 – 2010)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดเนนพัฒนาที่เปนวิทยาศาสตรรอบดานโดยยึดถือ “ทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิง”
และแนวคิด “สามตัวแทน” ของเจียงเจอหมิน เพื่อเปนสิ่งชี้นํายืนหยัดการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้น โดยเนน
ใน 2 ประเด็นหลัก คือ
(1) การสรางใหจีนเปนสังคมกลมกลืนและปรองดอง
(2) การเนนการพัฒนาอยางเปนวิทยาศาสตร
นอกจากนี้ ยังไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการคากับตางประเทศอยางสมดุล การกระตุน
ความตองการในประเทศ และการสงเสริมใหบริษัทจีนออกไปลงทุนในตางประเทศ เปนตน
เปาหมายหลัก ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ 11 อาทิ
- ผลผลิตมวลรวมเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 8 นั่นคือ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศในป 2010 อยู
ที่ 2.3 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ
-การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง (2006-2010) จะรักษาระดับอยูที่รอยละ 8
-การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง (2010-2020) จะรักษาระดับอยูที่รอยละ 7

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

GDP ของป 2010 จะเปน 2 เทาของ GDP ของป 2000
GDP ของป 2018 จะเปน 4 เทาของ GDP ของป 2000
- อัตราการใชพลังงานลดลงประมาณรอยละ 4
- ระดับราคาสินคาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 3
- ดุลการชําระเงินระหวางประเทศสมดุล

1.3.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน ฉบับที่ 11: ระดับมณฑล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน ฉบับที่ 11 ของแตละมณฑล จะเปนแผนแมบท
ประจํามณฑลที่รัฐบาลและเจาหนาของรัฐบาลทองถิ่นในระดับตางๆ ตองยึดเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ตัวอยางเชน
-มหานครซางไห เนนการพัฒนาสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคา และการเปน
ศูนยการคมนาคมขนสงระดับโลก พรอมตั้งเปาหมายเพิ่มงบประมาณดานงานวิจัยและพัฒนา และการ
เตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพจัดงาน World Expo ป 2010
-มหานครฉงชิ่ง ซึ่งเปนมหานครทางตะวันตกของจีน ไดตั้งเปาหมายในการเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตอนบนของแมน้ําฉางเจียง (แยงซีเกียง) โดยจะกระตุนอัตราการเติบโตของ GDP
ใหถึงรอยละ 10 ตอป และจะจัดสรรงบประมาณดานงานวิจัยและพัฒนา เพิ่มเปนรอยละ 1.7 ตอ GDP
-มณฑลกวางตง จะเนนการพัฒนาดานนวัตกรรม และตั้งเปาหมายอัตราการเติบโตของ GDP
ใหเหลือรอยละ 9 ตอป (ลดลงจากรอยละ 13 ในชวงหาปที่ผานมา) และสงเสริมความรวมมือกับฮองกง
และมาเกาภายใตความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดระหวางจีน-ฮองกง
(Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement: CEPA)
- เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี จะเนนการกระตุนการพัฒนาภาคการบริการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานการจัดงานแสดงสินคา เนื่องจากกวางซีไดรับเปนเจาภาพจัดงานแสดงสินคา China-ASEAN
Expo เปนประจําทุกป และตั้งเปาอัตราการเติบโตของ GDP ใหไดมากกวารอยละ 10 ตอป โดยจะเพิ่ม
ระดับรายไดของประชาชนทั้งในเขตเมืองใหไดรอยละ 6 และในเขตชนบทรอยละ 5 ตอป
จากที่กลาวมาทั้งหมดเปนเพียงตัวอยางแนวทางกวางๆ ในการพัฒนาภายใตแผนฯ 11 ของแตละ
มณฑล ซึ่งพบวาแตละมณฑลยังคงมีเปาหมายหลักในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
มณฑลของตนตอไป พรอมกับลด/ขจัดปญหาตางๆ เชน ปญหาวางงาน หรือปญหาขาดแคลนพลังงาน
เปนตน

1.3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน ฉบับที่ 12 (ค.ศ. 2011 – 2015)
สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน ฉบับลาสุด คือ แผนฯ ฉบับที่ 12 เริ่มมีผล
ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2011 เปนตนไปจนถึงป 2015
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บป จ จุ บัน ของจี น นี้ มี ค วามยาวประมาณ 60,000 ตั ว อั ก ษรจี น โดยมี พ รรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศจีน (Chinese Communist Party: CCP) เปนผูกําหนดแผนฯ และใชเวลาในการ
ดําเนินการรางและจัดทําแผนฯ ประมาณ 2.6 ป โดยมี 11 ขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ประเมินผลดําเนินการของแผนฯ 11 ระยะกลาง (มี.ค. 2008 – ธ.ค.2008)
ขั้นที่ 2 ศึกษาสถานการณเบื้องตน (ปลายป 2008 - ปลายป 2009)
ขั้นที่ 3 เกิดแนวคิดพื้นฐาน (ธ.ค. 2009 – ก.พ.2010)
ขั้นที่ 4 ยกรางขอเสนอแนะตอคณะกรรมการกลางพรรค CCP (ก.พ.2010 – ต.ค.2010)
ขั้นที่ 5 คณะกรรมการกลางพรรค CCP เห็นชอบขอเสนอแนะ
ขั้นที่ 6 รางแผนฯ 12 (ต.ค.2010 – ก.พ.2011)
ขั้นที่ 7 ประชาพิจารณโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ต.ค.2010 – ม.ค.2011)
ขั้นที่ 8 รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากบุคคลจากวงการตาง ๆ
ขั้นที่ 9 สภา NPC พิจารณาและเห็นชอบแผนฯ ฉบับราง (ตามมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญจีน)
ขั้นที่ 10 ประกาศแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อยางเปนทางการตั้งแตวันที่ 15 มี.ค.2011
ขั้นที่ 11 วางแผนการปฏิบัติ และนําไปปฏิบัติโดยรัฐบาลจีน
ทั้งนี้ แนวความคิดในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 ของจีนไดเนนใน 2 ประเด็น คือ
(1) การเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหประเทศแข็งแกรง ประชาชนร่ํารวย
(2) การปฏิรูป เพื่อใหมีประชาชนมีหลักประกัน มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-ยึดถือการปรับเปลี่ยนโครงสรางเชิงยุทธศาสตรของเศรษฐกิจเปนทิศทางของการเปลี่ยนรูปแบบ
วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ
-ยึดถือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสรางสรรคนวัตกรรมเปนเสาค้ําของ
การเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ
-ยึดถือการสรางหลักประกันและยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนจุดเริ่มตนและจุด
หลายปลายทางของการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ
-ยึดถือการสรางสังคมแบบประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนภารกิจสําคัญของ
การเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ
-ยึดถือการเปดประเทศ ปฏิรูปเปนแรงขับเคลื่อนของการเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ
สําหรับสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 ของจีน แบงเปน 16 หมวด 62 บท ดังนี้
หมวดที่ 1 ปรับเปลี่ยนวิธีใหม สรางโฉมหนาใหมที่มีการพัฒนาตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
第一章发展环境 สถานการณในการพัฒนา
第二章指导思想 แนวความคิด
第三章主要目标 เปาหมายสําคัญ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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第四章政策导向 นโยบายหลัก
หมวดที่ 2 การเกษตรเขมแข็ง เกษตรกรไดประโยชน เรงสรางสรรคชนบทใหมในสังคมนิยม
第五章加快发展现代农业 เรงพัฒนาใหการเกษตรมีความทันสมัย
第六章拓宽农民增收渠道 ขยายชองทางใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
第七章改善农村生产生活条件 ปรับปรุงปจจัยการดํารงชีวิตใหชนบทใหดีขึ้น
第八章完善农村发展体制机制 ปรับปรุงกลไกของการพัฒนาชนบทใหยิ่งสมบูรณ
หมวดที่ 3 เปลี่ยนรูปแบบใหม ยกระดับ เพิ่มศักยภาพของการแขงขันของวิสาหกิจ
第九章改造提升制造业 พัฒนา ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต
第十章培育发展战略性新兴产业 พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมใหม ที่ มี ค วามสํ า คั ญ เชิ ง
ยุทธศาสตร
第十一章推动能源生产和利用方式变革 ปฏิรูปวิธีการผลิตและการใชทรัพยากร
พลังงาน
第十二章构建综合交通运输体系 สรางระบบการคมนาคมแบบครบวงจร
第十三章全面提高信息化水平 ยกระดับระบบสารสนเทศ
第十四章推进海洋经济发展 ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล
หมวดที่ 4 สรางสภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการพัฒนาภาคบริการ
第十五章加快发展生产性服务业 เรงพัฒนาอุตสาหกรรมบริการภาคการผลิต
第十六章大力发展生活性服务业 พัฒนาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิต
第十七章营造有利于服务业发展的环境 สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมภาคบริการ
หมวดที่ 5 สงเสริมการพัฒนาอยางสมดุลระหวางภูมิภาคและสงเสริมการพัฒนาของความเปนเมืองอยาง
แข็งแกรง
第十八章实施区域发展总体战略 ปฏิบัติตามยุทธศาสตรพัฒนาภูมิภาคอยางสมดุล
第十九章实施主体功能区战略 ปฏิบัติตามยุทธศาสตรพัฒนาเขตที่มีบทบาทเฉพาะดาน
第二十章积极稳妥推进城镇化 ผลักดันความเปนเมืองอยางมั่นคง
หมวดที่ 6 พัฒนาแบบสีเขียว สรางสรรคสังคมแบบประหยัดพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
第二十一章积极应对全球气候变化 รับมือกับโลกรอน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

第二十二章加强资源节约和管理 เสริมสรางความเขมแข็งในการประหยัดและบริหาร
จัดการทรัพยากร
第二十三章大力发展循环经济 พัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
第二十四章加大环境保护力度 เพิ่มความเขมขนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
第二十五章促进生态保护和修复 สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ
第二十六章加强水利和防灾减灾体系建设สงเสริมการสรางสรรคระบบ
ชลประทานและระบบปองกันภัยพิบัติ
หมวดที่ 7 นวัตกรรมขับเคลื่อนการปฏิบัติตามยุทธศาสตรวาดวยวิทยาศาสตร การศึกษาทําใหชาติเจริญ
และยุทธศาสตรวาดวยบุคลากรทําใหชาติเจริญ
第二十七章增强科技创新能力เพิ่มขีดความสามารถในการคิดริเริ่มสรางนวัตกรรมดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
第二十八章加快教育改革发展 เรงพัฒนา ปฏิรูปการศึกษา
第二十九章造就宏大的高素质人才队伍 สรางทีมบุคลากรที่มีคุณภาพที่มีจํานวน
มาก
หมวดที่ 8 ปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของประชาชน สรางระบบบริการสาธารณะที่สมบูรณแบบ
第三十章提升基本公共服务水平 ยกระดับการใหบริการสาธารณะใหสูงขึ้น
第三十一章实施就业优先战略 ปฏิบัติตามยุทธศาสตรใหความสําคัญกับการจางงาน
第三十二章合理调整收入分配关系ปรับเปลี่ยนความสัมพันธในการจัดสรรรายได
第三十三章健全覆盖城乡居民的社会保障体系สร า งระบบประกั น สั ง คม
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุม
第三十四章完善基本医疗卫生制度 ปรังปรุงระบบสาธารณสุ ขขั้น พื้นฐานให
สมบูรณ
第三十五章提高住房保障水平 ยกระดับการใหหลักประกันในที่อยูอาศัย
第三十六章全面做好人口工作 ทํางานดานประชากรใหดีอยางครบดาน
หมวดที่ 9 เสริมสรางและสรางสรรคระบบบริหารสังคม
第三十七章创新社会管理体制 สรางสรรคระบบบริหารสังคม
第三十八章强化城乡社区自治和服务功能 เสริมสรางศักยภาพในการบริหาร
ตนเองของชุมชน
第三十九章加强社会组织建设 สรางองคการทางสังคมใหเขมแข็ง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

第四十章完善维护群众权益机制 ปรังปรุงระบบคุมครองสิทธิ์ของประชาชนใหมี
ความสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น
第四十一章加强公共安全体系建设 เสริมสรางระบบความปลอดภัยสาธารณะใหมี
ความเขมแข็ง
หมวดที่ 10 สืบสาน สรางสรรคและผลักดันการพัฒนาวัฒนธรรมใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น
第四十二章提高全民族文明素质 ยกระดับคุณภาพของคนในชาติใหสูงขึ้น
第四十三章推进文化创新 ผลักดันการสรางสรรคทางวัฒนธรรม
第四十四章繁荣发展文化事业和文化产业 พัฒนากิจการและอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมใหมีความเจริญรุงเรือง
หมวดที่ 11 ปฏิรูป พิชิตอุปสรรค สรางระบบเศรษฐกิจกลไกการตลาดแบบสังคมนิยมใหสมบูรณแบบ
第四十五章坚持和完善基本经济制度 ยื น หยั ดและปรับ ปรุง ระบบเศรษฐกิ จ
พื้นฐานใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
第四十六章推进行政体制改革ผลักดันการปฏิรูปทางการเมือง
第四十七章加快财税体制改革 เรงปฏิรูประบบการคลังการภาษี
第四十八章深化金融体制改革 ปฏิรูประบบการเงินใหยิ่งลึกซึ้ง
第四十九章深化资源性产品价格和环保收费改革 ปฏิรูประบบราคาของ
สินคาที่ใชทรัพยากรเปนหลักและการเก็บคาใชจายในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
หมวดที่ 12 อํานวยประโยชนแกกันและกัน (win-win) ยกระดับการเปดประเทศใหสูงขึ้น
第五十章完善区域开放格局 ปรับปรุงโครงสรางเชิงภูมิภาคในการเปดประเทศ
第五十一章优化对外贸易结构 ปรับเปลี่ยนโครงสรางการคาระหวางประเทศ
第五十二章统筹“引进来”与“走出去” เชิญเขามา กาวออกไปคูขนานไป
第五十三章积极参与全球经济治理和区域合作มี ส ว นร ว มในการจั ด การ
เศรษฐกิจระหวางประเทศและความรวมมือในภูมิภาคอยางกระตือรือรน
หมวดที่ 13 พัฒนาประชาธิปไตย ผลักดันการสรางสรรคอารยธรรมทางการเมืองในระบอบสังคมนิยม
第五十四章发展社会主义民主政治พัฒนาการเมือ งแบบประชาธิ ปไตยในระบอบ
สังคมนิยม
第五十五章全面推进法制建设ผลักดันการสรางระบบนิติรัฐอยางครบดาน
第五十六章加强反腐倡廉建设 เสริมสรางความเขมแข็งในการปราบปรามคอรัปชั่น
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

หมวดที่ 14 ขยายความรวมมือ รวมกันสราง “ครอบครัวของชนชาติจีน” ดวยกัน
第五十七章保持香港澳门长期繁荣稳定รั ก ษ า ค ว า ม เ จ ริ ญ รุ ง เ รื อ ง ค ว า ม มี
เสถียรภาพของฮองกง มาเกา
第五十八章推进两岸关系和平发展和祖国统一大业ผลั ก ดั น การพั ฒ นา
ความสัมพันธระหวางสองฝงชองแคบและกิจการอันใหญหลวงในการรวมแผนดินเปนหนึ่งเดียวกัน
หมวดที่ 15 ทหาร ประชาชนกลมกลืน เสริมสรางการปองกันประเทศและกองทัพใหมีความทันสมัยยิ่งขึ้น
第五十九章加强国防和军队现代化建设 เสริมสรางการปองกันประเทศและ
กองทัพใหมีความทันสมัย
第六十章推进军民融合式发展 ผลั ก ดั น การพั ฒ นาแบบกลมกลื น ระหว า งทหารและ
ประชาชน
หมวดที่ 16 ปฏิบัติอยางขันแข็งเพื่อบรรลุเปาหมายอันยิ่งใหญ
第六十一章完善规划实施和评估机制ปรั บ ปรุ ง ระบบการวางแผน ปฏิ บั ติ แ ละ
ระบบประเมิน
第六十二章加强规划协调管理เสริมสรางการบริหารในการประสานปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ แผนฯ 12 ของจีนยังไดมีการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
แหงชาติ ภายในระยะ 5 ปอยางชัดเจน ดังนี้
ตารางที่ 1-1 เปาหมายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 ของจีน (2011-2015)
ดานเศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยู

2011

2015

เปลี่ยนแปลง
%

GDP (ลานลานหยวน)

39.8

55.8

+7

สัดสวนของมูลคาเพิ่มภาคบริการตอ GDP

43

47

+4

อัตราความเปนเมือง

47.5

51.5

19,109

มากกวา
26,810

รายไดของคนในเมือง (หยวน)
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ดานเศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยู

2011

2015

เปลี่ยนแปลง
%

รายไดของคนในชนบท (หยวน)

5,919

มากกวา 7

อัตราการวางงานที่ขึ้นทะเบียนไว

4.1

มากกวา
8,310
5

เพิ่มการจางงาน (หมื่นคน)

4,500

เขาโครงการประกันเบี้ยยังชีพแกชรา (รอยลานคน)

2.57

3.57

เขาโครงการประกันสุขภาพ

1
3

บานเอื้ออาทร (หมื่นชุด)

3,600

ประชากร ( หมื่นคน)

134,100

139,000

นอยกวา
0.72

73.5

74.5

1

2011

2015

อัตราสวนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ป

89.7

93

เปลี่ยนแปลง
%
3.3

อัตราสวนการเขาเรียนในมัธยมตอนปลาย

82.5

87

4.5

สัดสวนของงบ R&D ตอ GDP

1.75

2.2

0.45

สิทธิบัตร / หมื่นคน

1.7

3.3

1.6

2011

2015

เปลี่ยนแปลง
%

18.18

18.18

0

อายุคนโดยเฉลีย่
วิทยาศาสตรและการศึกษา

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
พื้นที่เพาะปลูก (รอยลานหมู)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

2011

2015

ลดการใชน้ําตอมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิต
สัดสวนของพลังงานที่มิใช fossil ตอการใชพลังงาน

เปลี่ยนแปลง
%
30

8.3

11.4

อัตราสวนลดของการใชพลังงานตอ GDPแตละ
หนวย
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

3.1
16
17

สัดสวนพื้นที่ปา

20.36

21.66

1.3

1.3.4 ทิศทางในอนาคตของเศรษฐกิจจีน
คณะผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณนักวิชาการจีนในมหาวิทยาลัยชั้นนํา8 ไดแก มหาวิทยาลัย Peking
University และ NanKai University ซึ่งนักเศรษฐศาสตรจีนเหลานั้นไดใหขอคิดเห็นและวิเคราะหทิศทาง
และอนาคตเศรษฐกิจจีน สรุปไดดังนี้
1) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Peking University
ศาสตราจารยซุน ฉี่เสียง (Sun Qixiang) รองคณบดี และผูอํานวยการศูนยวิจัยประกันภัยและ
ประกันสังคม คณะเศรษฐศาสตร Peking University และรองศาสตราจารย ดร.ตง จื่อหยง (Dong
Zhiyong) ผูชวยคณบดี คณะเศรษฐศาสตร Peking University
มีความคิดเห็นตอทิศทางในอนาคตของเศรษฐกิจจีนวา มีความจําเปนตองปรับโมเดลการปฏิรูป
เศรษฐกิจจีน จากการเนนปริมาณมาเปนการเนนคุณภาพ ซึ่งมีการใชโมเดลและแนวทางแบบเดิมเดิม
มารวม 3 ทศวรรษ
อยางไรก็ดี สาเหตุสําคัญที่ไมมีการปรับโมเดลการปฏิรูปของจีน เนื่องจากระบบการเมืองของจีน
ยังเปนแบบเดิมและไมเคยไดรับการปฏิรูป กลาวคือ การเลือกและเลื่อนตําแหนงบุคลากรของจีนจะวัดจาก
ผลงานตั ว ชี้ วั ด ที่ จั บต อ งได ท างกายภาพและเน น ปริ ม าณเป น หลั ก เช น ตั ว เลขจี ดี พี จํ า นวนถนนและ
สาธารณูปโภคตางๆ สงผลใหรัฐบาลทองถิ่นแขงขันกันมุงทําตัวเลขทางเศรษฐกิจ แตไมไดมุงเนนคุณภาพ
ในการพัฒนา ซึ่งแตกตางจากระบบการเมืองการปกครองในประเทศตะวันตก ซึ่งรัฐบาลทองถิ่นมีบทบาท
รับผิดชอบตอประชาชนในเขตเลือ กตั้ง (Constituency) ไมใชทําเพื่อสนองตอเจานายเบื้องบน (Boss)
8

การเดินทางไปสัมภาษณระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553 รายละเอียดในภาคผนวก 1

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ดังนั้น การปฏิรูประบบการเมืองจึงเปนปจจัยรากฐานสําคัญที่จะชวยใหการปรับโมเดลทางเศรษฐกิจของ
จีนในอนาคตมีความเปนไปได
สําหรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ไดแก
1) การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหหันมาพึ่งพิงตลาดภายในประเทศมากขึ้น และปรับโมเดล
ทางเศรษฐกิจมาเนนดานคุณภาพ (Quality-oriented) ในการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น
2) การพัฒนาระบบประกันสังคม ซึ่งจะเห็นวารัฐบาลจีนไดเริ่มมีความพยายามในการดําเนินการ
เรื่องนี้มาอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน ในป 1997 ไดมีการออกกฎเกณฑใหวิสาหกิจ/บริษัทหักเงินรอยละ 20
ของเงินเดือนทีจ่ าย และใหพนักงานสมทบเงินอีกรอยละ 8 ของเงินเดือนที่ได เพื่อจัดสรรเขาเก็บในบัญชี
ประกันสังคม
ทั้งนี้ จากสถิติพบวา ชาวจีนมีสัดสวนการออมเงินมากเกินไป ซึ่งนอกจากจะเปนเพราะคานิยม
การออมตามวัฒนธรรมจีนแลว ยังมีสาเหตุมาจากความรูสึกไมมั่นคงในอนาคตของตนเอง อันเกิดจาก
ระบบประกันสังคมที่ไมมีประสิทธิภาพ สงผลตอเนื่องใหมีการจับจายใชสอยในระบบเศรษฐกิจจีนนอย
กวาที่ควรจะเปน สงผลใหอุปสงคภายในประเทศจีนมีไมมากพอและการใชจายต่ํากวาศักยภาพที่มี
3) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและการประกันสุขภาพ จะเห็นไดวารัฐบาลจีนไดทุมงบประมาณ
ดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้นทุกป และในป 2009 ไดออกเอกสารวาดวยแนวทางการปฏิรูประบบประกัน
สุขภาพ โดยมีจุดมุงหมายสรางระบบประกันสุขภาพครบวงจรขึ้นภายในป 2020
4) การมุงแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได
5) การมุงแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งรัฐบาลชุดปจจุบันไดใหความสําคัญในเรื่องนี้เปนพิเศษ
6) การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ดังเชนการแกไขปญหา “โรงงานเล็กหาอยางที่สรางมลพิษ” ไดแก โรงงานผลิตไฟฟาเล็ก เหมือง
ถานหินเล็ก โรงผลิตกระดาษขนาดเล็ก โรงผลิตเคมีขนาดเล็ก โรงงานยอมสีขนาดเล็ก โดยเฉพาะใน 10-15
ปกอนนับเปนปญหาสําคัญ เนื่องจากในประเทศจีนยังขาดการกํากับควบคุมที่ดี มีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา
สรางผลเสียแกสิ่งแวดลอม แตปญหานี้ไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสมเนื่องจากเปนกิจการที่สามารถ
สรางกําไรใหรัฐบาลทองถิ่นหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียในระดับพื้นที่ของแตละทองถิ่นของจีน
7) การปฏิรูประบบการเมืองอยางคอยเปนคอยไป
สําหรับมุมมองตอบทบาทของรัฐ เห็นวา บทบาทของรัฐบาลจีนควรมีการเปลี่ยนแปลงจากการ
เปนผูสั่งการหรือผูจัดการมาเปนผูกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจ และหันมาเนนแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางรายได โดยมุงเนนที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ในขณะนี้ เห็นวา บทบาทของ
รัฐบาลไมควรเปนการมุงสรางสาธารณูปโภค และอาคาร เปนตน แตควรปลอยใหสิ่งเหลานี้เปนบทบาท
ของเอกชนตามกลไกการตลาด
นอกจากนี้ รัฐบาลกลางควรเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานของบุคลากรของรัฐ หันมาใชตัวชี้วัดที่คํานึงถึง
มิติดานคุณภาพของการพัฒนา ไมใชเพียงแตปริมาณ เนื่องจากที่ผานมา แรงจูงใจในเรื่องของการเลื่อน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ตําแหนงทางการเมืองของบุคลากร อันเปนผลมาจากดัชนีหรือตัวชี้วัดของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น
ลวนใหความสําคัญกับปริมาณ เชน อัตราเติบโต จํานวนอาคาร จํานวนสะพานและจํานวนถนน เปนตน
ดังนั้น การที่จะเปลี่ยนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจจีนมามุงเนนคุณภาพไดสําเร็จนั้น จําเปนอยาง
ยิ่งที่รัฐบาลกลางตองทําการเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานของบุคลากรเสียใหม
2) นักวิชาการจากสถาบันวิจัยระดับประเทศ Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
ดร. เฝง เหวยเจียง (Feng Weijiang) นักวิจัยประจําสถาบัน Institute of Asia-Pacific Studies
(IAPS) สังกัด Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
มีความคิดเห็นตอ ทิศทางการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนวา ในปจจุบัน จีนตองพึ่งพาตลาดภายนอก
ประเทศ ทั้งตนน้ําและปลายน้ํา ดานตนน้ํา คือการพึ่งพาวัตถุดิบและพลังงานจากตางประเทศ และปลาย
น้ํา คือ เมื่อจีนผลิตสินคาแลว ก็ตองการตลาดภายนอกประเทศเพื่อทําการสงออกไป ดังนั้น โดยสุทธิแลว
สิ่งที่จีนไดกลับเปนเพียงกําไรสวนนอยจากความไดเปรียบดานคาจาง หากแตมูลคาเพิ่มที่แทจริงกลับไมได
อยูในประเทศจีน จึงจําเปนตองมีการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Restructure)
กลาวคือ จีนตองลดการพึ่งพิงอุปสงคจากภายนอก แลวหันมากระตุนอุปสงคภายในประเทศ
และปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตมาสูภาคเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative economy) มากยิ่งขึ้น
3) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหนานไค (NanKai University)
ศาสตราจารยเซี่ย ซือฉวน (Xie Siquan) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ และ ดร.ฉิน ไหอิง
(Qin Haiying) ผูชวยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร และคณาจารยนักเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหนานไค
(NanKai University)
มีความคิดเห็นตอทิศทางอนาคตเศรษฐกิจจีนวา เนื่องจากจีนพึ่งพาตลาดภายนอกประเทศเปน
สัดสวนที่สูงมากขึ้นใน 3 ทศวรรษที่ผานมา ดังนั้น ภายใตบริบทภายในและภายนอกประเทศที่ตอง
คํานึงถึงวิกฤติการเงินโลกและปญหาเศรษฐกิจภายนอกประเทศซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจจีน จึงมี
แนวโนมที่จะเนนปฏิรูประบบเศรษฐกิจในสองดานดวยกัน กลาวคือ
1) ปรับ แนวทางการขับเคลื่ อ นเศรษฐกิ จ จากเดิม ที่พึ่ ง พาการสง ออกและการลงทุ น จาก
ตางประเทศ มาเปนการใช “รถมาสามลอ” โดยที่ลอทั้งสาม ไดแก การสงออก การลงทุนจากตางประเทศ
และการกระตุนการบริโภคภายในประเทศ
2) ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Restructure) โดยใหความสําคัญกับการกระตุนตลาด
ภายในประเทศ และมุงเนน “การพัฒนาอยางสมานฉันท” โดยเนนการสรางสรรคทางสังคม การกระจาย
รายไดที่เปนธรรม การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา เปลี่ยนจากเดิมที่มุงเนนแตปริมาณการเพิ่มขึ้นของ
ตัวเลขจีดีพีมากเกินไป จนขาดความสมดุลในการพัฒนา
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม จึงกําหนดเปาหมายการเติบโตของจีดีพีไวที่รอยละ 7 อยางไรก็
ดี ในทางปฏิบัติอาจจะสูงถึงรอยละ 9-10 เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นจีนตางแขงขันกันเติบโต และที่สําคัญ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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จีนยังคงเปนประเทศกําลังพัฒนา และยังมีแรงงานมากกวารอยละ 40 อยูในภาคการเกษตร มีจํานวน
แรงงานมากกวาครึ่งอาศัยอยูในชนบท จึงมีศักยภาพในการพัฒนาเมือง (Urbanization) และพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตอีกมาก
การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมจะชวยกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สําคัญ แตควร
มุงเนนการพัฒนาในเชิงคุณภาพมากกวาปริมาณ เพื่อใหสามารถพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน รัฐบาลตอง
ใหความสนใจปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาสังคม การพัฒนาตองควบคุมใหอยูในอัตราที่เหมาะสม และเปน
การพัฒนาอยางรอบดาน
ในสวนของภาคการเงินและบทบาทของเงินหยวนในอนาคต นับวาเปนทั้งปจจัยและผลของการ
พัฒนาอุ ต สาหกรรม ในแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ ฉบั บใหม ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลจี น ยัง ไมมี เ ป าหมายที่ ชั ด เจนว า
ตองการผลักดันใหเงินหยวนเปนเงินสกุลหลักของโลกเชนเดียวกับเงินเยนหรือเงินเหรียญสหรัฐฯ หรือไม
เนื่องจากยังเร็วเกินไปที่เงินหยวนจะไดรับการยอมรับในเวทีการเงินระหวางประเทศหรือเขามาแทนที่เงิน
สกุลหลักในขณะนี้
ในสวนของประเด็นของการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI)
รัฐบาลจีนเนนเรื่อง “การเดินออกไป” ในลักษณะของ Outward FDI ลงทุนในสาขาการผลิต มากกวาจะเขา
ไปลงทุนในภาคการเงิน เชน ในตลาดหลักทรัพย หรือพันธบัตร ในตางประเทศ เปนตน
โดยสรุป ในอนาคตประเทศจีนจะเขามามีบทบาทในเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
ทั้งในดานการคา การลงทุน การผลิต การบริโภค เปนตน แวดวงวิชาการไทยจึงจําเปนตองมีการเตรียม
ความพรอมเพือ่ รองรับพลวัตของโลกที่เกิดจากจีน (จีนภิวัตน) โดยจะมีการวิเคราะหและขอเสนอแนะเชิง
ยุทธศาสตรในบทสุดทายตอไป
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บทที่ 2
การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยและตางประเทศ
เนื้อหาในบทนี้เปนการศึกษาสํารวจและรวบรวมเอกสารวิชาการและผลงานวิชาการเกี่ยวกับจีน
ศึกษาดานเศรษฐกิจ โดยแบงเปนแหลงขอมูลภาษาไทยในประเทศไทย และภาษาตางประเทศ ดังนี้

2.1 การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ
การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ คณะนักวิจัยได
ศึกษาทบทวนและสํารวจผลงานและเอกสารที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีนจากเอกสารที่ปรากฏ และสามารถ
สืบคนไดในรูปแบบงานเขียนตางๆ ที่เผยแพรอยูในประเทศไทย จาก 4 แหลงสําคัญ1 ไดแก
(1) หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
(2) วิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
(3) โครงการวิจัยภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
(4) บทความวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
โดยคณะนักวิจัยไดกําหนดขอบเขตของกรอบวิเคราะห และแนวทางการจําแนกประเด็นหลักของ
เอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ เปน 5 ประเด็น ไดแก 1) เศรษฐกิจ
จีนในภาพกวาง 2) ดานการคา 3) ดานการลงทุน 4) ดานการเงิน และ 5) ดานการคาบริการ การทองเที่ยว
การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อสังเคราะหเนื้อหาความรู รูปแบบงานเขียน
ตางๆ ที่เผยแพรอยูในประเทศไทย และแสวงหาประเด็นการวิจัยในอนาคตตอไป โดยแบงชวงเวลาดวย
การพิจารณาจากลําดับตามเหตุการณสําคัญทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ไดแก การเขาเปนสมาชิกองคการการคา
โลก (WTO) ของจีนในเดือนธันวาคม 2001 และการเริ่มลงนามในขอตกลงการคาเสรีระหวางไทย-จีน ที่
เรียกวา “ขอตกลงเรงลดภาษีนําเขาผัก-ผลไมระหวางไทย-จีน” หรือที่เรียกกันโดยยอวา “เอฟทีเอไทย-จีน”
โดยมีผลตั้งแตเดือนตุลาคม 2003 ซึ่งพบวา กระแสการตื่นตัวในแวดวงวิชาการไทยในดานเศรษฐกิจจีน ได
เริ่มขึ้นภายหลังจากที่จีนเขาเปนสมาชิกของ WTO ในชวงปลายป 2001 และไดมีการตื่นตัวอยางจริงจังและ
ขยายเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ไทยและจีนไดมีขอตกลงการคาเสรีที่มีผลในรูปธรรมตั้งแตป 2003

1

สิ้นสุด เดือน กันยายน 2553 โดยการจําแนกตามฐานขอมูลของศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ผลจากการสํารวจผลงานและเอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่มีการเผยแพรตั้งแตอดีตจนถึงเดือน
กันยายน 2553 โดยจําแนกฐานขอมูลตามประเภทสิ่งพิมพที่เผยแพร 4 แหลงสําคัญ ดังตารางที่ 2-1 ดังนี้
หนังสือภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีนที่เผยแพรและวางจําหนายในปจจุบัน ทั้งหนังสือแปล และ
หนังสือรวบรวมบทความ มีจํานวน 110 เลม
วิทยานิพนธภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน มีจํานวน 65 เลม
โครงการวิจัยภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน มีจํานวน 71 โครงการ
และบทความวิชาการภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน มีจํานวน 200 บทความ
ตารางที่ 2-1 จํานวนผลงานและเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท
เอกสารวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
วิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
โครงการวิจัยภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
บทความวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

จํานวน
110 เลม
65 เลม
71 โครงการ
200 บทความ

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553

ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ผลงานของคนไทยเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ จี น ที่ เ ป น ภาษาอั ง กฤษมี ไ ม ม ากนั ก เท า ที่
สามารถสํารวจพบ อาทิ
Supachai Panitchpakdi and Mark L. Clifford. (2002). ที่มีเนื้อหาสําคัญอธิบายถึง
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่มีบทบาทเพิ่มขึ้น และทิศทางการคาโลกกับความทาทายของจีน
จากการเรงการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศจีนตอกระแสโลกาภิวัตน และบทบาทขององคการการคาโลกที่
มีตอการเปลี่ยนแปลงทิศทางการคาในอนาคต และตอบทบาทของจีนที่เพิ่มขึ้น
Social Research Institute Chulalongkorn University. (2006). เนื้อหาสําคัญกลาวถึง
รูปแบบของลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความสัมพันธของจีนและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และการวิเคราะหบทบาทที่เพิ่มขึ้นของจีนตอการพัฒนาทางสังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประเทศจีนในอนาคต
Mingsarn Kaosa-ard. And Adam, Andrew. (2009) เนื้อหาสําคัญกลาวถึงผลการศึกษาเรื่อง
นโยบายเกษตรของจีน และการพัฒนาการเกษตรของจีน โดยวิเคราะหถึงประสิทธิภาพการผลิตที่ผานมา
และแนวโนมในอนาคต รวมทั้งเรื่ององคการการคาโลกและการเกษตรของจีน ตลอดจนการเจริญเติบโต
ผลผลิตทางการเกษตรในเอเชียและประเทศในลุมแมน้ําโขง และประเด็นการคาสินคาเกษตรกับประเทศ
จีน และผลกระทบของจีนตอประเทศในลุมแมน้ําโขง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สําหรับรายละเอียดผลจากการสํารวจ ผลงานและเอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่มีเผยแพรจนถึง
เดือนกันยายน 2553 โดยจําแนกฐานขอมูลตามประเภทสิ่งพิมพที่เผยแพร 4 แหลงสําคัญ มีดังนี้
2.1.1 หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน2
หนังสือฯ ดานเศรษฐกิจจีนที่เผยแพรและวางจําหนายในปจจุบัน มีทั้งหนังสือแปล และหนังสือ
รวบรวมบทความ จากที่คณะนักวิจัยรวบรวมได พบวา มีจํานวน 110 เลม สวนใหญนั้นมีการเผยแพรและ
ตีพิมพภายใน หรือหลังจากป 2003 ที่ไทยไดมีขอตกลงการคาเสรีกับจีน โดยมีจํานวน 64 เลม (กอนหนาป
2003 มีจํานวน 46 เลม) ซึ่งแมวาสวนหนึ่งอาจจะมาจากผลที่จีนไดเขาเปนสมาชิกของ WTO ในป 2001 แต
ก็เห็นไดชัดเจนวา การตื่นตัวในการผลิตหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนไดขยายเพิ่มมากขึ้น
หลังจากที่ขอตกลงการคาเสรีระหวางไทย-จีนไดมีผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสงผลใหการผลิตหนังสือ
ภาษาไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่มีการเผยแพร และตีพิมพมีจํานวนที่มากขึ้น และมีประเด็นการศึกษาที่
หลากหลายมากขึ้นดวย
หนังสือดานเศรษฐกิจจีนทั้ง 110 เลม3 สามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมแรก หนังสือใน
เชิงวิชาการ และกึ่งวิชาการที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน จํานวน 82 เลม และกลุมที่สอง หนังสือแนว
ธุร กิจ/ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ซึ่งเปนหนังสือเชิงแนะนํา หรือใหความรูในเชิงธุรกิจ หรือความรู
โดยทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน จํานวน 28 เลม
หนังสือดานเศรษฐกิจจีนกลุมแรก คือ หนังสือในเชิงวิชาการ และกึ่งวิชาการที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจีน เมื่อพิจารณาแยกยอยไปตามเนื้อหาสาระสําคัญ สามารถแบงออกเปน 5 ประเภท ดังแสดงใน
ตารางที่ 2-2 พบวา หนังสือ ที่มีเนื้อ หาสาระเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางไทยและจีน ที่มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 58 เลม สวนใหญเปนหนังสือที่มีเนื้อหากวางๆ
คลอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจจีน พัฒนาการทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ ทั้งดานการคา การลงทุน
การเงิน ความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจของจีน และบทบาททางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งเนื้อหามักจะ
2

หนังสือเกี่ยวกับจีนในประเทศไทยสามารถจําแนกออกไดเปน 5 แนว ไดแก ภาษาจีน, วัฒนธรรมจีน วรรณกรรมจีน การทองเที่ยว
ในจีน และธุรกิจ/เศรษฐกิจจีน ซึ่งหนังสือในแนวธุรกิจ/เศรษฐกิจจีนนั้น ถือไดวามีจํานวนอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่ หนังสือ
เหลานี้สวนใหญจะเนนไปดานภาษาจีน และการทองเที่ยว
3
ฐานขอมูลหลักสืบคนในการสํารวจเอกสารและหนังสือดานเศรษฐกิจจีน ประกอบดวย
1. ฐานขอมูลออนไลนรานหนังสือ ศูนยหนังสือจุฬา
2. ฐานขอมูลออนไลนรานหนังสือ ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. ฐานขอมูลออนไลนรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร
4. สํานักหอสมุด กลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5. คลังปญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย
6. ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. สํานักหองสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8. สํานักหองสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

มีการกลาวรวมถึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจ แนวโนม และโอกาสการเพิ่มความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศไทยดวย
ขณะที่หนังสือในเชิงวิชาการ และกึ่งวิชาการที่มีเนื้อหาสาระในดานอื่นๆ ยังมีจํานวนไมมากนัก
กลาวคือ หนังสือดานเศรษฐกิจจีนที่มีเนื้อหาสาระดานความสัมพันธทางการคา มีจํานวน 12 เลม หนังสือ
ดานเศรษฐกิจจีนที่มีเนื้อหาสาระดานการลงทุนมีจํานวน 5 เลม หนังสือดานเศรษฐกิจจีนที่มีเนื้อหาสาระ
ความรูเกี่ยวกับการเงินจีน มีจํานวน 4 เลม และหนังสือดานเศรษฐกิจจีนที่มีเนื้อหาสาระดานการคาบริการ
การทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ มีจํานวน 3 เลม ตามลําดับ
สําหรับหนังสือดานเศรษฐกิจจีนกลุมที่สอง เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนใน
เชิงธุรกิจ หรือแนะนํา หรือนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวางโดยทั่วไป มีจํานวน 28 เลม
สวนใหญเนื้อหาในหนังสือกลุมนี้นั้นจะแนะนําขอมูลเศรษฐกิจจีนในภาพรวม โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ธุรกิจ วัฒนธรรมการทําธุรกิจการคาการลงทุน กลยุทธประกอบธุรกิจ รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจในจีนใน
แงมุมตางๆ ในเชิงธุรกิจใหประสบความสําเร็จโดยทั่วไป
ตารางที่ 2-2 จํานวนหนังสือดานเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท
ประเภทหนังสือดานเศรษฐกิจจีน

จํานวน (เลม)

1) หนังสือวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

82

1.1) เศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ไทยและจีน
1.2) ดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน

58

1.3) ดานการลงทุน

5

1.4) ดานการเงิน

4

1.5) ดานการคาบริการ การทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส และ
ดานพลังงาน และอื่นๆ
1.5.1) ดานการคาบริการ
1.5.2) ดานการทองเที่ยว
1.5.3) ดานการขนสง และโลจิสติกส
1.5.4) ดานพลังงาน และอื่นๆ

3

2) หนังสือแนวธุรกิจ/ทั่วไปเกีย่ วกับเศรษฐกิจจีน
รวมทั้งสิ้น

12

3
28
110

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553
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ตารางที่ 2-3 หนังสือวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
ปที่พิมพ

รายชื่อและรายละเอียด
1. หนังสือวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน

1972

1976

1978

1979

1982

1982

สมิธ, เอ็ดเวิรด เอลลิส. (2515). เศรษฐกิจและการเมืองในยุคปจจุบันของสาธารณรัฐประชาชนจีน. แปลโดย ประเวศ ศรีพิพัฒน. นครหลวงฯ: โอเดียนสโตร.
หนังสือเลมนี้เนื้อหาสําคัญเปนการวิเคราะหเศรษฐกิจของจีนทั้งดานผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน และนําเสนอขอมูลสถิติภาวะเศรษฐกิจตางๆ ทั้งดานการคาตางประเทศ
การเงินการธนาคาร และการเติบโตของประชากร รวมทั้งสถานการณของการเมืองภายใน กิจการตางประเทศ และการคาดหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจีนในอนาคต
วารินทร วงศหาญเชาว และจรินทร วงศหาญเชาว. (2519). เศรษฐกิจจีนจากประสบการณและการคนควา. ชมรมวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เนื้อหาสําคัญกลาวถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนในระยะเวลาดังกลาว ประกอบดวย เรื่องแนวคิดหลักในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ความขัดแยงในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจของจีนในระยะเวลาดังกลาว การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีน ความแตกตางของรายไดของประชากร ปญหาสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมน้ํามัน และบอกเลาประสบการณจากการเดินทางไปประเทศ
จีนของผูเขียน
จันทรฉาย ภัคอธิคม. (2521). บทบาทของจีนตอกิจการโลก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงประวัติศาสตร และบทบาทของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระยะตางๆ คือ สมัยจักรวรรดิจีน สมัยสาธารณรัฐจีน และสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเนนประเด็นสําคัญในเรื่อง
ลักษณะ บทบาท และความสําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของจีน รวมทั้งอิทธิพล และบทบาทความสัมพันธกับตางประเทศในดานตางๆ ในระยะตางๆ ดังกลาว
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ. (2522). ชนบทจีน ระบบและการวางแผน. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
เนื้อหาสําคัญหนังสือเลมนี้กลาวถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศจีน ระบบและแนวคิดหลักในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ และการพัฒนาชนบทของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ระยะเวลาดังกลาวซึ่งกําลังอยูในการเปลี่ยนแปลง เพื่อสะทอนภาพของระบบ และขอเท็จจริงในเขตชนบทของจีนในขณะที่ระบบตางๆ ในชนบทสวนใหญของจีนยังเปนระบบเศรษฐกิจเดิมเพื่อประโยชนใน
การศึกษาวิธีการพัฒนาชนบทของจีน
วัชนา สังขรัศมี. (2525). ประวัติศาสตรเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
หนังสือเลมนี้นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตรจีน โดยอธิบายถึงความเปนมาทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินกลยุทธทางเศรษฐกิจของยุคเหมาเจอตุง และนโยบายและการวางแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจ รวมทั้งกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสรางทางเศรษฐกิจซึ่งเนนการควบคุมจากสวนกลาง และลักษณะเศรษฐกิจของประเทศจีนทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และแรงผลักดันทางดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมของจีน
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2525). เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่เนนใหขอมูลความรูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของจีน โดยกลาวถึง ลัทธิเศรษฐกิจเหมาอิสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน นโยบายวางแผนและการวางแผนในระยะเวลาตางๆ และ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

2-5

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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1983

1985

1989

1993

1993

1993

รายชื่อและรายละเอียด
พัฒนาการของนโยบายเศรษฐกิจของจีน รวมทั้งวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ระบบการเงินการธนาคาร ระบบงบประมาณและการคลัง จํานวนประชากร และอัตราการเพิ่มของประชากร
ระบบสาธารณสุข ตลอดจนการคาระหวางประเทศของจีน
นฤมิตร สอดศุข. (2526). การเมือง การตางประเทศและเศรษฐกิจรัฐประชาชนจีน. นครปฐม: ภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่เนนใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาทางนโยบายของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผานการวิเคราะหนโยบายตางประเทศ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีนครั้งใหญยุคสี่ทันสมัยหลัง
ยุคเหมา เจอตุง รวมทั้งการวิเคราะหถึงบทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย และการวิเคราะหการคาดการณ นโยบายตางประเทศของจีนในอนาคต
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2528). ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับจีน: การลงทุนและการคา. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความจากนักวิชาการดานจีนในประเทศไทย ซึ่งมีการวิเคราะหถึง การลงทุนของจีนในประเทศตางๆ การสงเสริมการลงทุนของประเทศไทย และประเทศจีน การลงทุนของจีนใน
ประเทศไทย กฎหมายและระเบียบที่ใชควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ความตกลงระหวางประเทศไทยและประเทศจีนเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศจีน ตลอดจนปญหาการคาระหวางไทย-จีน รวมทั้งนโยบายหลักเกี่ยวกับการใชเงินทุนตางประเทศของจีน
นฤมิตร สอดศุข. (2532). ชางกับมังกร: การเมืองการตางประเทศและเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน กับผลกระทบตอไทย. กรุงเทพ: บํารุงสาสน.
หนังสือเลมนี้ ผูเขียนกลาวถึงการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน และการพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศของประเทศจีน ที่ชี้ใหเห็นแนวทางการ
ตัดสินใจดานนโยบายของผูนําจีนในการพัฒนาโครงสรางสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมือง และการวิเคราะหความสัมพันธ และบทบาททางเศรษฐกิจที่มีตอประเทศไทย
ฝายธุรกิจสัมพันธจีน ธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน). (2536). ภาพรวมเศรษฐกิจจีน. กรุงเทพฯ: ฝายธุรกิจสัมพันธจีน ธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน).
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวบรวมบทความ และขอมูลเศรษฐกิจจีนเพื่อนําเสนอภาพรวมทางเศรษฐกิจจีนในดานตางๆ ประกอบดวย บทความเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินหยวนของประเทศจีน
ระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมของจีน และนโยบายเศรษฐกิจของจีนซึ่งเนนกลยุทธความมั่นคงเปนหลัก รวมทั้งการอธิบายถึงสถานการณทางเศรษฐกิจ รวมทั้งทิศทางการพัฒนา และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอนาคต
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, บรรณาธิการ. (2536). การคาและการลงทุน ไทย-จีนตอนใต. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความจากการสัมมนา ซึ่งประกอบดวย บทความที่กลาวถึง การปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปดประเทศของจีน ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง นโยบายดึงดูดทุน
ตางชาติกับภาวการณลงทุนในประเทศจีน ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางภาคใตของจีนกับไทย และบทความเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลทางตอนใตของจีน เชน กวางสี และยูนาน รวมทั้งบทความ
เกี่ยวกับเสนทางเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับจีนภาคใต
สภาหอการคาแหงประเทศไทย. (2536). สาธารณรัฐประชาชนจีน : สภาวะปจจุบันและลูทางการขยายความสัมพันธเศรษฐกิจทวิภาคี ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: สภาหอการคาแหงประเทศไทย.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือหนังสือรวมบทความที่ใหขอมูล รายละเอียด และแนวทางการเพิ่มความสัมพันธทางการคากับประเทศจีน ในเรื่องเกี่ยวกับภูมิหลังเศรษฐกิจจีน ภาวะอัตราเงินเฟอของจีน สิทธิพิเศษสําหรับ
นักลงทุนตางชาติในจีน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในจีน หนวยงานที่มีอํานาจในการนําเขาของจีน การลงทุนรวมไทย-จีน ปญหาการคาและการลงทุนในจีน และขอมูลเมืองสําคัญตางๆ ของจีน โดยมีเปาหมายเพื่อให
ความรู และสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุนทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการบริการระหวางประเทศไทยและจีนใหมากขึ้น
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-------------------------------------------------ปที่พิมพ

รายชื่อและรายละเอียด

1995

จีน: มหาอํานาจเศรษฐกิจโลก 2001. (2538). กรุงเทพฯ: คูแขง.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงพื้นฐานแหงการกาวสูความเปนมหาอํานาจของจีน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง กระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจีนใหมภายใตนโยบายการพัฒนาสูความทันสมัย และความสําเร็จ
ของ นโยบาย “เปดประเทศ” ที่ตอนรับเงินทุน เทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจของจีนเติบโตอยางรวดเร็ว
ธเนศวร เจริญเมือง. (2538). ไทย-พมา-ลาว-จีน : สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: คบไฟ.
หนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไป ความเปนอยูและประเพณี ภาวะเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศของประเทศกลุมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยม
วัฒนธรรม คือ ไทย ลาว พมา และ จีน รวมทั้งผลกระทบทางวัฒนธรรม และยุทธศาสตรชายแดนของจีนซึ่งเนนเรื่องความมั่นคง ตลอดจนการวิเคราะหความสัมพันธของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจกับกระแสโลกาภิวัตน
ศุภกิจ นิมมานนรเทพ. (2538). โฉมหนาใหมของเศรษฐกิจการเมืองจีน. กรุงเทพฯ: สายใจ.
เนื้อหาของหนังสือเลมนี้กลาวถึง สภาวะเศรษฐกิจของจีนในระยะตางๆ และการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศจีนที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายของจีนผาน
การปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งสงผลใหสภาพเศรษฐกิจการเมืองจีนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก. (2539). แนวทางพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน: กรณีความรวมมือระหวางไทยกับมณฑลยูนนาน ในภาคบริการทางการเงิน และภาคอุตสาหกรรม.
กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก.
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวบรวมบทความ ที่กลาวถึง แนวทางพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีนในยุคเศรษฐกิจไรพรมแดน แนวทางความรวมมือในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวระหวาง
ประเทศไทยกับจีน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับจีนในภาคบริการทางการเงิน และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนประสบการณการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน จากการประชุมเชิง
วิชาการถึงแนวทางพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีนในกรณีกับมณฑลยูนนาน
ศูนยจีนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2540). สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: มุมมองของไทยและจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวบรวมบทความ ในการสัมมนาเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจของไทย-เมียนมาร-ลาวและจีน ประกอบดวยบทความการวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาเศรษฐกิจประเทศไทยกับการพัฒนา
"สี่เหลี่ยมทองคํา" เพื่อกําหนดทาที และการพิจารณารวมมือระหวางประเทศเพื่อพัฒนาแมนํา้ โขง จีนกับสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และขอเสนอเรื่องโครงสรางการกอตั้งเขตรวมมือ "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจแหงความเจริญ" เพื่อ
เชื่อมโยงการพัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว เมียนมารและไทยแหงลุมแมน้ําหลานชาง-แมน้ําโขง
อุกฤษฏ ปทมานันท, บรรณาธิการ. (2540). ฮองกง-จีนในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร: โครงการสิ่งพิมพ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หนังสือเลมนี้เปนเปนหนังสือรวบรวมบทความที่นําเสนอผลการวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหวางฮองกง และจีน ในมิติตางๆ ทั้งดานพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร แนวโนมทางเศรษฐกิจของฮองกงหลังการสงมอบใหจีนการดําเนินนโยบาย นโยบายหนึ่งประเทศสองระบบกับเศรษฐกิจไทย การพัฒนาการของจีนกับองคการการคาโลก (WTO) บทบาทของ
เทคโนโลยีที่สงผลตอการนําไปสูความทันสมัยของจีน และบทบาทการวิเคราะหความสัมพันธของจีนกับสังคมโลกที่มีเพิ่มขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลก
โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ. (2541). ฮองกง 1997 : จีนหนึ่งประเทศสองระบบ. กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ.
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1999

1999

1999

รายชื่อและรายละเอียด
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความในการสัมมนาการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีน และฮองกงภายใตระบบหนึ่งประเทศสองระบบ ภายหลังการปกคลองของจีน ประกอบดวย
บทความฮองกง 1997 ผลกระทบทางการเมือง กลาวถึง ผลกระทบทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นตอทั้งฮองกงและสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังฮองกงคืนสูจีนและนําระบบหนึ่งประเทศสองระบบมาใช บทความ
ฮองกงดาวแดง กลาวถึงแนวคิดที่มาของระบบหนึ่งประเทศสองระบบ บทความฮองกง 1997 มุมมองจากฮองกง กลาวถึงมุมมองของฮองกงเกี่ยวกับการกลับคืนสูจีน รวมทั้งการปรับตัวของไทย บทความอนาคตของ
เกาะฮองกง กลาวถึงประวัติของเกาะฮองกงในอดีต กระบวนการสงมอบเกาะฮองกงคืนสูจีน และอนาคตของเกาะฮองกง และ Party Polilitical Situation of Hong Kong 1997 One County, Two Systems and the
Prospects of Hong Kong after 1997 และบทความฮองกง 1997 และผลกระทบทางเศรษฐกิจ กลาวถึงการพัฒนาทางการเมืองของฮองกง อนาคตของฮองกงทางการเมือง เศรษฐกิจและความสัมพันธกับประเทศตางๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะไทย ทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องจากการเมือง
จุลชีพ ชินวรรโณ. (2541). ประเทศไทยกับจีนตอนใต: ความรวมมือในปจจุบันและทิศทางในอนาคต. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณความรวมมือในปจจุบันของประเทศไทยกับจีนตอนใต โดยเฉพาะยูนนาน รวมทั้งทิศทางสถานการณความรวมมือของประเทศไทยกับจีนตอนใตในอนาคต
โดยแบงการศึกษาเปน 3 สวน ไดแก การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจีนตอนใตกับไทยในกรอบความรวมมือแบบพหุภาคี อนุภูมิภาคสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ความคืบหนา และปญหาในความ
รวมมือดังกลาว และการวิเคราะหถึงแนวโนม และทิศทางของความรวมมือในอนาคต
กรรณิการ เกิดประดิษฐ. (2542). การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนในรอบ 50 ป: นัยสําคัญตอประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.
หนังสือเลมนี้เนื้อหาสําคัญกลาวถึงพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของจีนในดานตางๆ ในระยะเวลาที่ผานมา โดยมุงกลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน และผลกระทบตอเศรษฐกิจจีนจากวิกฤตการเงินโลก
โครงสรางเศรษฐกิจและรูปแบบการพัฒนา และความเสี่ยงของภาคการเงิน รวมทั้งขอขัดแยงและปญหาระดับลึกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนผลการคาดการณถึงแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของจีน และกลาวถึงบทบาทความสําคัญตอเศรษฐกิจโลก และประเทศไทยในอนาคต
ประทุมพร วัชรเสถียร และไชยวัฒน ค้ําชู, บรรณาธิการ. (2542). จีนในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีนของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในประเด็นตางๆ โดยแบงออกเปน 2 ภาค คือ ภาคแรก กลาวถึงความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับจีน ไดแก การเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน: อดีต ปจจุบันและอนาคต การปฏิรูปจีน: ยุทธศาสตรพื้นที่เศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตรในการเปดพื้นที่ในสวนตางๆ ของจีนใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ
รองรับนโยบายเปดประเทศ และรองรับทุนและวิทยาการจากตางชาติ และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวงการสื่อสารมวลชน ภาคสอง กลาวถึง ปฏิสัมพันธระหวางจีนกับสังคมโลก ไดแก ความสําคัญของจีน
ตอสังคมโลก และพัฒนาการความสัมพันธระหวางจีนและประเทศตางทั้งในยุโรป เอเชีย สหรัฐอเมริกา อาเซียน และไทย
วรศักดิ์ มหัทธโนบล, บรรณาธิการ. (2542). จีนในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายดานพรอมทั้งบทวิเคราะห โดยประกอบดวย 2 สวน คือ สวนแรก การศึกษาจีนในยุคปฏิรูป
กลาวถึงความสําคัญของจีนศึกษา ความเขาใจพื้นฐาน เศรษฐกิจจีนและนโยบาย ความมั่นคงของจีน ความสัมพันธกับตางประเทศ การพัฒนาการ การฟนตัว การปฏิวัติวัฒนธรรม เขาสูยุคปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิง
โครงสรางทางการเมืองจีนกับปญหาชนชั้นนําทางอํานาจ กลาวถึง โครงสรางทางการเมืองและสถาบันทางการเมืองของจีน ยุทธศาสตรพื้นที่กับความขัดแยงเชิงนโยบาย กลาวถึง ความสําเร็จของการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ซึ่งเปนผลจากการเปดพื้นที่ทางเศรษฐกิจเพื่อรับทุนจากตางชาติเพื่อพัฒนาประเทศ และความขัดแยงเชิงนโยบายกับมิติดานวัฒนธรรม และสวนที่สอง บทบาทของจีนกับการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลก กลาวถึง
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2000

2000

2000

2002

2002

รายชื่อและรายละเอียด
บทบาทของจีนที่มีตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองโลก และความสัมพันธไทย-จีนกับการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การลงทุนขามชาติของกลุมทุนเชื้อสายจีนในไทยในจีน และ
ฮองกง และผลกระทบจากวิกฤตการณเศรษฐกิจในเอเชีย และปญหาการขยายการลงทุนของไทยในจีน รวมทั้งพัฒนาการความสัมพันธไทย-จีน และสถานการณในศตวรรษที่ 21
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. (2543). ความตกลงสองฝายไทย-จีนภายใตกระบวนการสมัครเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงรายละเอียดของกระบวนการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก การปรับตัวเพื่อการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีน และรายละเอียดของการเจรจาความตกลงสองฝายคือระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศจีน ภายใตกระบวนการสมัครเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน.
เขียน ธีระวิทย และเจีย แยนจอง, บรรณาธิการ. (2543). ความสัมพันธไทย-จีน: เหลียวหลังแลหนา. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวบรวมบทความที่มีเนื้อหาสําคัญในประเด็นเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางไทย-จีน ความรวมมือไทย-จีนในการแกไขวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลาวถึงพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกในชวงกอนและหลังเกิดวิฤตการณทางการเงิน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของไทยและจีน และผลกระทบของวิกฤตการณดังกลาวตอประเทศทั้งสอง ความรวมมือทางการคาระหวาง
ไทยกับจีน ภาพรวมความสัมพันธทางการเมืองระหวางไทย-จีนตลอด 25 ปที่ผานมา ปญหาและอุปสรรค และพัฒนาการตลอดระยะเวลาดังกลาว และแนวโนมการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีนกับไทยในอนาคต
โดยแบงเปนประเด็นดานวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และทรรศนะเกี่ยวกับแนวโนมของการพัฒนาความสัมพันธระหวางไทยกับจีนตอไปในอนาคต
สมภพ มานะรังสรรค และ ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2543). จีน - อินเดีย–ไทยในกระแสเศรษฐกิจการเมืองโลก.โครงการเมธีวิจัยอาวุโส-สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.). กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวบรวมบทความจากการสัมมนาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจการเมือง และความรวมมือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย และประเทศอินเดียในดานตางๆ โดยบทความตางๆ
ไดอธิบายสรุปขอคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสัมพันธ ปญหาและแนวโนม ความสําเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศดังกลาว และการวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมที่เหมือนและแตกตางกันในแตละประเทศ และผลกระทบตอประเทศไทย
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. (2545). เสนทางอนาคตความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับ บทบาทและศักยภาพทางเศรษฐกิจของจีนดานตางๆ ทั้งดานนโยบายและยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจของจีน บทบาทของจีนในเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระบวนการ
และการปรับตัวของจีนในการเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน และการวิเคราะหโอกาสและผลกระทบตอไทยจากการที่จีนเขาเปนสมาชิก WTO และเสนทาง
อนาคตความสัมพันธไทย-จีน ซึ่งกลาวถึงสวนที่เปนโอกาสและอุปสรรคที่ประเทศไทยควรมีการศึกษาศักยภาพจีน และกําหนดแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อรองรับผลกระทบ และแสวงหา
ประโยชนจากการที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกอยางมีประสิทธิภาพ
ชลธิรา สัตยาวัฒนา, บรรณาธิการ. (2545). จีนในกระแสการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวบรวมบทความตางๆ ที่กลาวถึงแนวคิดกระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม และการเมืองของประเทศจีน สถานการณเศรษฐกิจการเมืองจีนในกระแสการเปลี่ยนแปลง คําปราศรัยและ
คําใหสัมภาษณของเจียงเจอหมิน ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในปจจุบัน และแผนฟนฟูประชาชาติจีน รวมทั้งฐานะและบทบาททางเศรษฐกิจของจีนและผลกระทบตอไทย ผานการวิเคราะหดวยแนวคิด
สามตัวแทน และการบูรณาการทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิง ดวย 3 ตัวแทน และแนวทางการศึกษาคนควาประเทศจีนยุคปจจุบัน
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รายชื่อและรายละเอียด

2002

สันติ ตั้งรพีพากร. (2545). จีนจะเปลี่ยนโลกหรือโลกจะเปลี่ยนจีน. กรุงเทพฯ: มติชน.
หนังสือเลมนี้กลาวถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและของโลกจาก "กระแสโลกาภิวัตน" ที่ปรับเปลี่ยนไปสูกระแส "จีนาภิวัตน" โดยกลาวถึงการเชื่อมโยงตลาดจีนเขากับตลาดอาเซียน และตลาดโลกที่กอใหเกิดแรง
กระตุนใหมีการปรับตัวของกิจกรรมการผลิต การคา การลงทุน และการไหลเลื่อนของความรู ขอมูลขาวสารและสํานึกความคิด วิสัยทัศนของจีน และหนวยสังคมโลกเขาหากัน ภายใตบริบทของความหลากหลาย
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน
พิษณุ เหรียญมหาสาร. (2546). จีน : หุนสวนใหญนําไทยมั่ง. กรุงเทพมหานคร: สภาธุรกิจไทย-จีน.
เนื้อหาสําคัญของหนังสือเลมนี้กลาวถึง การพัฒนาเศรษฐกิจ และการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน แนวทางการพัฒนาจีนตะวันตก ความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจของจีนดานตางๆ การดําเนินการสมัครเปนสมาชิก WTO
ของจีน ตลอดจนโอกาสและผลกระทบตอไทย รวมทั้งการวิเคราะหแนวทางการขยายความสัมพันธเศรษฐกิจไทย-จีน ในกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งการคาเสรีของจีน และเขตการคาเสรี (FTA) ระหวางกัน และเขต
การคาเสรีอาเซียน – จีน เพื่อประโยชนทางการคาการลงทุนของไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (2546). ยุทธศาสตรเศรษฐกิจจีนหลังเปลี่ยนผูนํา: ผลกระทบตอประเทศไทย. สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความจากการสัมมนาวิชาการ โดยเนื้อหาเปนการอธิบายสรุปถึงขอคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ความสัมพันธ ปญหาและแนวโนม ความสําเร็จทาง
เศรษฐกิจจีน และความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจของจีนดานตางๆ ภายหลังเปลี่ยนการเปลี่ยนผูนํา รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองของจีน ตลอดจนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่มีตอ
ประเทศไทย
สมภพ มานะรังสรรค. (2546). จีน: มหาอํานาจในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: วิถีทรรศน.
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึง พัฒนาการเศรษฐกิจจีนหลังยุคปฏิรูปอยางรอบดาน ทั้งประเด็นเกี่ยวกับ ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจจีน พลวัตของภาค
การเงินของจีนในยุคปฏิรูป การเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในศตวรรษที่ 21 จีนกับโอกาสการกอปญหาเงินฝด (Deflation) และการแขงขันและลูทางการลงทุนระหวางทุน
ไทยและทุนตางชาติในจีน รวมทั้งความรวมมือไทย-จีนทางเศรษฐกิจ เปนตน
อดุลย รัตนมั่นเกษม. (2546). ทุนนิยมดาวแดง (Changing China). กรุงเทพฯ: Nut Republic.
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึง บทความเกี่ยวกับบทบาทการเมืองจีน การพัฒนาจีนบนเสนทางการเปลี่ยนแปลงทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต ความสําเร็จทางดานเศรษฐกิจและปญหาที่รอแกไข การพัฒนา
เศรษฐกิจ และโครงการพัฒนาภาคตะวันตก ปญหาเอ็นพีแอล (NPL) ของภาคการเงินจีน บทบาทการพัฒนาสูการเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก บทบาทของพรรคคอมมิวนิสตจีนกับการลงทุนจาก
ตางประเทศ บทเรียนจากประเทศอดีตสังคมนิยม ผลกระทบตอเอเชีย ทฤษฎี "ตัวแทนสามประการ" ตอกาวยางการเปลี่ยนแปลงของพรรคคอมมิวนิสตจีน ปญหาดานเศรษฐกิจ ตางๆ ปญหารัฐวิสาหกิจ และปญหา
การกอหนี้สาธารณะของรัฐ และการแกไขความยากจน ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจีน ปญหาการทุจริตฉอฉล เสนทางการเมืองของหูจิ่นเทา และนายกรัฐมนตรีเวินเจียเปา ปญหาไตหวัน นโยบายตางประเทศของจีน
บทบาทของจีนในศึกสหรัฐ-อิรัก และหุนสวนทางยุทธศาสตรรัสเซียและจีน โครงสรางกองทัพจีนในปจจุบัน แนวโนมความสําคัญในการปรับปรุงกองทัพ และปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนากองทัพของจีน
การพัฒนาอํานาจทางทหารในภูมิภาคแปซิฟก รวมทั้งบทความการวิเคราะหผลของโรคซารสกับผลกระทบตอเศรษฐกิจของจีน
วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2547). เศรษฐกิจการเมืองจีน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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2004

2004

2004

2004

2005

รายชื่อและรายละเอียด
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองจีน ประกอบดวย บทความเกี่ยวกับปญหาการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองจีน เศรษฐกิจการเมืองจีนกอนป 1949 การสถาปนา "จีนใหม" : กําเนิด
สาธารณรัฐประชาชนจีน การฟนฟูประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระยะผานสูการสรางสรรคเศรษฐกิจการเมืองสังคมนิยม กาวกระโดดไกลและคอมมูนประชาชน การตอสูสองแนวทาง : จุดเริ่มของรอยปริรางทาง
การเมือง การปฏิวัติวัฒนธรรม เศรษฐกิจที่ปฏิวัติ -สิ้นสมัยซายจัด : การตอสูสองแนวทางระยะสุดทาย การสิ้นสุดของสมัยซายจัด การชําระสะสางแนวทางปฏิรูปสมัยแรก : แนวคิดและแนวทางการปฏิรูปรากฐาน
เศรษฐกิจใหมรากฐานทางการเมือง ภาวะหลังสมัยซายจัดและวิกฤติการณ ปฏิรูปสมัยหลัง : สูเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยม ตลาดการเมืองในเศรษฐกิจตลาด เศรษฐกิจการเมืองเพื่อเสถียรภาพ และปจฉิมกถา : สู
เศรษฐกิจการเมืองของผูนํารุนที่ 4 และจีนในศตวรรษที่ 21
วิทยากร เชียงกูล. (2547). เศรษฐกิจจีนในระบบเศรษฐกิจโลก. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสายธาร.
หนังสือเลมนี้เนื้อหาสําคัญกลาวถึง “เศรษฐกิจจีนในระบบเศรษฐกิจโลก” ซึ่งผูเขียนเนนอธิบายเรื่องนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของจีน เพื่อทําความเขาใจแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีนในภาพรวม บทบาททาง
เศรษฐกิจของจีนตอประเทศไทย การคาและการลงทุนระหวางจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต และการวิเคราะหความรอนแรงของเศรษฐกิจจีน และความรวมมือทางเศรษฐกิจของจีนกับไทย
สมภพ มานะรังสรรค. (2547). จีน: ยุคเศรษฐกิจรอนแรงและภัยคุกคามจากฟองสบู. มูลนิธิวิถีทรรศน และบริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน).
หนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดอธิบายถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของจีนนับตั้งแตป ค.ศ. 1978 ที่จีนไดเผชิญกับความผันผวนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยางตอเนื่อง รวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจหลังเปดประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยวิเคราะหถึงความรอนแรงของเศรษฐกิจจีน และผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และปฏิสัมพันธของจีนตอเศรษฐกิจโลกในปจจุบันที่เปนประโยชนในการเพิ่มปฏิสัมพันธ
กับจีนอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย บทความเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของจีน พัฒนาการของธนาคารพาณิชยในจีน สงครามคาเงินระหวางสหรัฐฯ กับจีน การปฏิรูประบบ
ราชการจีน การผูกขาดการคาตางประเทศของทางการจีน การคาตางประเทศของจีนบนเสนทางปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงภาษีอากรนําเขาหลังยุคเปดประเทศจีน พัฒนาการของระบบกฎหมายของจีน และบทบาทของ
นักธุรกิจกับพรรคคอมมิวนิสตจีน
สุรกิจ จุฑาเทศ. (2547). เปดเสนทางการคา-ลงทุน หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ : จีนตอนใต พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอินฟอรมีเดีย บุคส.
หนังสือเลมนี้ ผูเขียนกลาวถึงความสําคัญของหกเหลี่ยมเศรษฐกิจซึ่งประกอบดวย จีนตอนใต พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย ซึ่งรัฐบาลทุกประเทศตางมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะผักดันเศรษฐกิจ การคา กาลงทุน
ตลอดจนสาธารณูปโภคใหมีความเชื่อมโยงกันเพื่อนําไปสูการขยายตัวดานการคา การลงทุนระหวางกัน และวิเคราะหถึงลูทางเขาไปทําการคา และลงทุนในประเทศเหลานั้น และ กฎระเบียบ ขั้นตอนพิธีการ และ
ธรรมเนียมปฏิบัติท่ที ําใหการทําการคาและลงทุนในประเทศเหลานั้นเปนไปอยางราบรื่น
สันติ ตั้งรพีพากร. (2547). ยุทธศาสตร 3 กาว สูความสําเร็จแบบจีน. กรุงเทพฯ: มติชน.
หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาสําคัญกลาวถึงพัฒนาการความคิด ทฤษฏี แผนนโยบายเศรษฐกิจ และพัฒนาการดานการเมือง และสังคมของประเทศจีน ในประเด็นตางๆ เชน การสรางขุมพลังอํานาจทางเศรษฐกิจของจีน
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน เสนทางพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อุตสาหกรรมหนักของจีน ธรรมชาติเศรษฐกิจตลาดของจีน และการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
ของประเทศจีนในประเด็นตางๆ ที่เปนที่นาสนใจในระยะเวลาดังกลาว
อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). มองจีน มองไทย. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพธุรกิจบิซบุค.
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญ ผูเขียนมุงเนนอธิบาย และใหขอมูลดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองจีน และระบบการตลาดจีนในระดับประเทศ และระดับมณฑลจีน ความสัมพันธทางการคาการลงทุนระหวาง
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2006
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2006

2006
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รายชื่อและรายละเอียด
ประเทศไทยกับประเทศจีน บทบาทและความสําเร็จของธุรกิจไทยในประเทศจีน รวมทั้งขอเสนอแนะยุทธศาสตรและกลยุทธในการเขาสูตลาดในระดับประเทศ และระดับมณฑลจีน และการวิเคราะหถึง
ความสําคัญของจีนในระบบเศรษฐกิจโลก
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย. (2549). เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน : Asian-China free trade agreement : ACFTA. นนทบุรี : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจการคา สังคมของประเทศจีน และอาเซียน และรายละเอียดการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน และขอผูกพัน รวมทั้งโอกาส ขอจํากัด และ
แนวโนมการคาของประเทศไทยกับประเทศจีนภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีดังกลาว
เขียน ธีระวิทย. (2549). จีนใหมในศตวรรษที่ 21 : สรรนิพนธเรื่องจีนชวงป ค.ศ. 1999-2005. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน.
หนังสือนี้ เปนหนังสือรวมบทวิเคราะหของผูเขียนประกอบดวยบทความการวิเคราะหเรื่อง จีนศึกษาของไทย บทบาทของประเทศจีนทั้งตอระดับภูมิภาค และระดับโลกตั้งแตประเทศจีนเริ่มเปดประเทศ รวมทั้ง
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับจีน และความรวมมือในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมทั้งบทความการวิเคราะหเรื่องจีนกับการเจรจา 6 ฝาย เพื่อแกไขวิกฤตการณเกาหลี
บุญศักดิ์ แสงระวี. (2549). จีน: ลัทธิสังคมนิยมหรือลัทธิทุนนิยม. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
หนังสือเลมนี้เปนการนําเสนอขอมูล และขอวิจารณเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองของประเทศจีน โดยกลาวถึงลัทธิสังคมนิยมขั้นตอนชั้นตน เศรษฐกิจตลาดลัทธิสังคมนิยม และลักษณะจําเพาะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีน ทั้งสวนของระบบชนชั้นกรรมกรและระบบเกษตรของจีน รวมทั้งการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจีน ในแงมุมตางๆ
วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2549). ศตวรรษจีน. กรุงเทพฯ: Openbooks.
บทความในหนังสือเลมนี้ เนื้อหาเปนการวิเคราะห และมุงใหขอมูลรายละเอียดพื้นฐานโดยทั่วไปของประเทศจีน ทางดานเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร การเมืองและการปกครอง ความเปนอยูและประเพณีในดาน
ตางๆ และการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ในชวงเวลาที่ผานมา
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน อักษรศรี พานิชสาสน และอวยพร สุธาทองไทย.(2549). หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ: เศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสําคัญตอไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และผูจัดการ.
เนื้อหาสําคัญของหนังสือเลมนี้เปนการนําเสนอรายงานการศึกษาเศรษฐกิจจีนโดยแยกเปนรายเขตปกครอง/มณฑล ซึ่งประกอบดวย 6 มณฑลทางตะวันตก ไดแก มหานครฉงชิ่ง ซื่อชวน กุยโจว หยุนหนาน สานซี
และเขตปกครองตนเองชนชาติจวง กวางซี 2 มณฑลทางตะวันออก คือ ฝูเจี้ยน และเจอเจียง 1 มณฑลทางตะวันออกเฉียงเหนือ คือ เหลียวหนิง และ 2 มณฑลทางใต คือ กวางตง และไหหนาน โดยในแตละมณฑล
ประกอบดวยหัวขอการศึกษาชุดเดียวกัน แตมีรายละเอียดทั่วไปและรายละเอียดจําเพาะที่ตางกัน คือดานภาพรวมทางเศรษฐกิจ ภาพรวมสังคมและการปกครอง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การลงทุน
การคาภายใน การคาระหวางประเทศ เศรษฐกิจเมืองสําคัญและเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย และมาตรการของรัฐบาล จากการวิเคราะหศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษาในประเทศจีนและนัยตอประเทศไทย ซึ่ง
พบวา โดยเปรียบเทียบแลวมณฑลทางตะวันตกของจีนมีศักยภาพ และมีโอกาสที่จะขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยมากกวามณฑลชายฝงทะเลทางตะวันออกซึ่งมีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่สูง
กวา และมีการพัฒนาความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นคอนขางกาวหนาไปมากแลว
สมภพ มานะรังสรรค. (2549). จีน: เศรษฐกิจการเมืองหลังยุคปฏิรูป. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน.
หนังสือเลมนี้เปนการนําเสนอเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองของ “จีน” หลังยุคปฏิรูป ครอบคลุมความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจีน การปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการเมือง ระบบทุนนิยมรัฐและทุนนิยมเอกชน
ระบบเศรษฐกิจ และดานพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาภาคการเงินของจีน ตลอดจนบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในดานตางๆ อยางรอบดานโดยภาคการเมืองกลาวถึง องคประกอบของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

2-12

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------ปที่พิมพ

2007

2007

2007

2007

2007

รายชื่อและรายละเอียด
การปฏิรูปรัฐธรรมนูญของจีน การขมวดอํานาจทางการเมืองของเติ้งเสี่ยวผิง การสืบทอดอํานาจทางการเมืองของจีนหลังยุคปฏิรูป และการปฏิรูปกองทัพและการทหารของผูนําจีนยุคปฏิรูป สําหรับภาคเศรษฐกิจ
กลาวถึง ปจจัยจากจีนกับระบบทุนนิยมโลก บทบาททุนนิยมโดยรัฐ และ ทุนนิยมเอกชน ความตองการทรัพยากรธรรมชาติของจีน รวมทั้งการเผชิญหนาดานพลังงานระหวางจีนและญี่ปุน และแนวโนมการใช
พลังงานทางเลือกในจีน
ทวี ธีระวงศเสรี, บรรณาธิการ. (2550). จีน-อินเดีย มหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหมของเอเชีย. กรุงเทพฯ: ศรีบูรณคอมพิวเตอร- การพิมพ.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงสภาพเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย ซึ่งมีความสัมพันธติดตอกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ซึ่งไดรับการกลาวขวัญและถูกจับตามองจากทั่วโลกในปจจุบัน เพราะเศรษฐกิจจีนและอินเดียกําลัง
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และนอกจากนี้ยังไดเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไทยแลวอยางใกลชิด ทั้งนี้ความสําเร็จของการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของจีนและอินเดียนั้นไดทําใหทั้งจีนและอินเดียตางก็มีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดแนวโนมเศรษฐกิจโลกดวยกันทั้งสิ้น
ภูวดล ทรงประเสริฐ. (2550). รากเหงาอิทธิพลการคาจีนในอุษาคเนย. กรุงเทพมหานคร: ยูเรกา.
บทความในหนังสือเลมนี้ประเด็นสําคัญกลาวถึงการพัฒนาอิทธิพลทางการคาของจีนผานทางชาวจีนโพนทะเลตั้งแตสมัยอดีตยุคราชวงศ ยุคอาณานิคม และยุคปจจุบันในดินแดนบริเวณทะเลจีนใต และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และการวิเคราะหถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลทางการคาของชาวจีนโพนทะเลในดินแดนบริเวณทะเลจีนใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากกระแสโลกาภิวัตน
วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2550). จีนในกระแสโลกาภิวัตน. กรุงเทพมหานคร: openbooks.
หนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของจีนเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน ในประเด็นตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายตางประเทศ และความสัมพันธกับตางประเทศ ที่ชี้ใหเห็นแนวทางการ
ตัดสินใจดานนโยบายของผูนําจีน ในการพัฒนาโครงสรางสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมือง ภายใตบริบทของความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน และอวยพร สุธาทองไทย. (2550). หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ:เศรษฐกิจจีนอีก 9 มณฑล. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และผูจัดการ.
หนังสือนี้เปนหนังสือที่ใหขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ศักยภาพของมณฑลของจีนในแงมุมตางๆ ใหนักลงทุนหรือผูสนใจตอเศรษฐกิจจีนทั่วไปไดรูจักตอระเบียบปฏิบัติ และภาพรวมของเศรษฐกิจและมณฑล
จีนใหดีขึ้น เนื่องจากในระดับมณฑลนั้นรัฐบาลทองถิ่นในแตละมณฑลมีอํานาจการบริหารระดับทองถิ่นคอนขางเปนอิสระตามระบบกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่น และในบางมณฑลก็ยังมีปญหาการกีด
กันสินคาจากมณฑลอื่นดวย จากการวิเคราะหศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษาในประเทศจีนและนัยตอประเทศไทย โดยแยกเปนรายเขตปกครอง/มณฑล ไดแก มณฑลเหอเปย มณฑลซานซี มณฑลจี๋หลิน
มณฑลเจียงซู มณฑลอันฮุย มณฑลเจียงซี มณฑลซานตง มณฑลเหอหนาน และมณฑลหูเปย
สมภพ มานะรังสรรค. (2550). จีน: กลยุทธการพัฒนา SME's. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน.
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญเนนถึงความสําเร็จของนโยบายของรัฐบาลจีนที่มีนโยบายสงเสริมทุนขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยการออกกฎหมายปกปองคุมครอง SME's การสงเสริมระบบสหกรณ การยกระดับ
เทคนิคฝมือและเทคโนโลยี นโยบายการพัฒนารายไดเกษตรกรแบบสองขา ที่มีรายไดจากผลิตผลการเกษตรโดยตรง และรายไดจากการแปรรูปสินคาเกษตรหรือนอกภาคเกษตร ซึ่งไมเพียงเจริญเติบโตรวดเร็ว
เทานั้น แตยังเปนการสรางงานใหชาวชนบท และแกไขปญหาการเคลื่อนยายแรงงานภาคเกษตรสูเมืองไดในระดับหนึ่งอีกดวย โดยประกอบดวย บทความเกี่ยวกับ ความรูเกี่ยวกับพลวัตของภาคเกษตรจีน พัฒนาการ
ของปศุสัตวในจีน ผักกับภาคการเกษตรจีน เศรษฐกิจระหวางประเทศกับภาคเกษตรจีน จีนกับความจําเปนในการพัฒนาชนบท ระบบการเงินและการธนาคารในชนบทจีน เงินกูนอกระบบในจีน สหกรณสินเชื่อเพื่อ
พัฒนาชนบทจีนระบบการคลังทองถิ่นของจีน และระบบการขนสงในชนบทจีน
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อักษรศรี พานิชสาสน. (2550). เศรษฐกิจมณฑลจีน. กรุงเทพมหานคร: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญเปนการนําเสนอรายละเอียดสภาพเศรษฐกิจจีนในภาพรวม และในระดับมณฑล รวมทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 7 มณฑลมั่งคั่งทางชายฝงตะวันออก ประกอบดวย มหานครชางไห
(เซี่ยงไฮ) มณฑลเจียงซู มณฑลเจอเจียง มหานครเปยจิง (ปกกิ่ง) มหานครเทียนจิน (เทียนสิน) และมณฑลเหลียวหนิงและบทวิเคราะหสภาพทางการคา และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและมณฑลจีน
ตางๆ ทั้งในดานโอกาส ศักยภาพ อุปสรรคและการทาทาย เพื่อใหเกิดการเขาถึงขอมูล และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจมณฑลจีนมากขึ้น
ชนัญนิษฐ ลาภวิไล. (2551). จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเขาเปนสมาชิก WTO รายงาน USTR ป 2550. กรุงเทพฯ: โครงการ WTO Watch (จับกระแสองคการการคาโลก) คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้กลาวถึงบทบาทของจีนในการยอมรับพันธะผูกพันที่สําคัญในการเขาเปนสมาชิก WTO ซึ่งตองอยูบนพื้นฐานความคิดเชนเดียวกับการเจรจาเพื่อเขารวมเปนสมาชิกครั้งอื่นๆ คือ ตองแสดง
ขอมูลทางดานการคาตอคณะกรรมการ และตองปรับปรุงภายใน 15 ปเพื่อแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางและนโยบายการคาของประเทศ ซึ่งจีนตองเปดการเจรจาทวิภาคีกับสมาชิก WTO ในเรื่องการเปด
ตลาดเสรีและพันธะผูกพันในดานการคาสินคาและบริการ โดยการเจรจาดังกลาวจะถูกรายงานไปยังสมาชิก WTO ทั้งหมด และขณะที่จีนตองเจรจาการคาทวิภาคีกับชาติสมาชิกอื่นๆ จีนตองเจรจาการคาพหุภาคีใน
เรื่องกฎระเบียบการคาในเวทีพหุภาคี เพื่อกําจัดอุปสรรคการคาของจีนตามขอผูกพันที่ระบุไวในสนธิสัญญาเบื้องตนของการเปดตลาดจีนดวย ซึ่งจะตองรายงานควบคูไปกับรายงานของคณะกรรมการ WTO พรอม
ทั้งกําหนดตารางเวลาในการปฏิบัติตามกฎกติกาเหลานั้น ซึ่งการเจรจารายประเทศนั้นเพื่อเปนหลักประกันวาจะไมมีสมาชิกรายใดคัดคานการเขาเปนสมาชิกของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะในขั้นตอนการ
พิจารณา สาธารณรัฐประชาชนจีนตองไดรับคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากมวลสมาชิก ดังนั้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงจําเปนตองบรรลุขอตกลงทวิภาคีกับสมาชิกรายสําคัญๆ ขององคการการคาโลก การบรรลุ
ขอตกลงกับสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนสมาชิกองคการการคาโลกได โดยกลาวถึงพันธะผูกพันที่จีนยอมรับเพื่อเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก การ
ปฏิบัติตามพันธะผูกพันของจีนที่มีตอ WTO และบทสรุปความเห็นของ USTR ที่มีตอการปฏิบัติตามพันธะผูกพันของจีนที่มีตอ WTO
สมภพ มานะรังสรรค. (2551).ทุนโลกบุกจีน. กรุงเทพฯ: มติชน.
หนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดอธิบายถึงบทบาทการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน โดยเนนกลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจจากมณฑลชายฝงทะเลตะวันออกสูมณฑลทางตะวันตกของประเทศ และประสิทธิภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทําใหจีนกาวสูความเปนผูนําทางธุรกิจโลกทั้งดานการผลิต และสงออกได โดยเนื้อหาในหนังสือกลาวถึงแนวโนมของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของจีนตั้งแตเริ่มเปดประเทศ การ
วิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจีนขยายตัวในระดับสูง ความสําคัญของการพัฒนาของระบบการขนสงกับการพัฒนาเศรษฐกิจจีน การสงเสริมการลงทุนตางประเทศในมณฑลดานในของ
จีน และการวิเคราะหการทบทวนสิทธิพิเศษดานภาษีของจีนแกนักลงทุนตางชาติ และการเพิ่มกรรมสิทธิ์การถือครองทรัพยสินในจีน
สมภพ มานะรังสรรค. (2551). ธุรกิจจีนในตางแดน. กรุงเทพฯ: มติชน.
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึง กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนที่ทําใหจีนมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง ซึ่งสงผลใหเกิดการขยายการลงทุนสูตางประเทศ และวิถีทางการปรับตัว
ตอสถานการณเศรษฐกิจโลกของประเทศจีนในยุคโลกาภิวัตน ประกอบดวย บทความเกี่ยวกับบทเรียนจากความยิ่งใหญของจีนในอดีต บทบาทของจีนกับการค้ําจุนระบบทุนนิยมโลก ปจจัยจากจีนกับระบบทุนนิยม
โลก และ"อํานาจซื้อ" กับเกมการทูตของจีน ปาฐกถาของนายกรัฐมนตรีเวินเจียเปาในที่ประชุม "DAVOS" ความสัมพันธของจีนกับประเทศตางๆ ไดแก จีนและรัสเซีย ออสเตรเลียกับจีน จีนกับเม็กซิโก รวมทั้ง
ความสัมพันธของจีนและอินเดียในประชาคมเศรษฐกิจโลก และเรื่องพลังงาน

2008

2008

2008
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รายชื่อและรายละเอียด

2008

สุนทร ตันมันทอง. (2551). จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเขาเปนสมาชิก WTO รายงาน USTR ป 2549. กรุงเทพฯ: โครงการ WTO Watch (จับกระแสองคการการคาโลก) คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้กลาวถึงการเปนสมาชิก WTO ของจีน ซึ่งในกระบวนการสมัครเปนสมาชิก สาธารณรัฐประชาชนจีนตองใหขอมูลเกี่ยวกับระบบและนโยบายการคาระหวางประเทศ แกบรรดาประเทศ
สมาชิก ขณะที่จีนตองเจรจาการคาทวิภาคีกับชาติสมาชิกอื่นๆ ดวย เพื่อกําหนดพันธกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการปฏิบัติตามกฎกติกาของ WTO พรอมกําหนดตารางเวลาในการปฏิบัติเพื่อเปน
หลักประกันวาจะไมมีสมาชิกรายใดคัดคานการเขาเปนสมาชิกของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะในขั้นตอนการพิจารณา สาธารณรัฐประชาชนจีนตองไดรับคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากมวลสมาชิก สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจําตองบรรลุขอตกลงทวิภาคีกับสมาชิกรายสําคัญขององคการการคาโลก ซึ่งการบรรลุขอตกลงกับสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปนั้นจะเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนสมาชิก
องคการการคาโลกได โดยกลาวถึงพันธะผูกพันที่จีนปฏิบัติในชวงครึ่งทศวรรษแรก และพันธะผูกพันที่จีนยังมิไดปฏิบัติ รวมทั้งนโยบายของสหรัฐฯ ในการบังคับใหจีนปฏิบัติตามพันธะผูกพัน
สมภพ มานะรังสรรค. (2552). จาก The great depression สูวิกฤตการณแฮมเบอรเกอร: การเคลื่อนตัวของศูนยกลางเศรษฐกิจโลกจากสหรัฐอเมริกาสูจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจจีนที่มีการปรับเปลี่ยนจากแนวทางสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต มาเปนทุนนิยมโดยรัฐ และการวิเคราะหผลของวิกฤตการณแฮมเบอรเกอรตอเศรษฐกิจจีน
รวมทั้งโอกาสในการเติบโตทามกลางการถดถอยของตะวันตก โดยเนื้อหาสําคัญประกอบดวย สวนที่ 1 การเลื่อนชั้นในลําดับขั้นของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน สวนที่ 2 ศึกษาประวัติศาสตรการเงินจาก The Great
Depression สวนที่ 3 เหตุการณใหญที่นําไปสูวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ สวนที่ 4 วิกฤตการณทางเศรษฐกิจครั้งใหญกับความเปนไปไดในการกอบกู สวนที่ 5 เมื่อวิกฤตการณแฮมเบอรเกอรลุกลามมาถึง ไทยเตรียม
รับมืออยางไร และสวนที่ 6 โอกาสการเติบใหญของเอเชียตะวันออกทามกลางการถดถอยของตะวันตก
สมภพ มานะรังสรรค. (2552). มังกรฝาวิกฤตแฮมเบอรเกอร. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน มูลนิธิวิถีทรรศน.
เนื้อหาหนังสือเลมนี้ ไดมุงเนนวิเคราะหผลของวิกฤตการณแฮมเบอรเกอรตอการเปลี่ยนทิศทางของตลาดสินคาจีน พลวัตใหมของภาคการเงินจีน บทบาทของจีนในวิกฤตการณเงินโลก และแนวโนมเศรษฐกิจจีน
ตลอดจนวิธีการการกระตุนเศรษฐกิจสไตลจีน โดยเปรียบเทียบเศรษฐกิจจีนและอินเดีย ภายใตวิกฤตการณแฮมเบอรเกอร และบทเรียนในการแกไขปญหา โดยประกอบดวยบทความวิเคราะหถึงสาเหตุ The Great
Depression และ Hamburger Crisis โดยเปรียบเทียบ และวิเคราะหเปรียบเทียบสถานะของจีนในทศวรรษนี้ เทียบกับสหรัฐอเมริกาเมื่อศตวรรษกอน การเปลี่ยนทิศของตลาดสินคาจีน ปญหาเงินเฟอในจีน นโยบาย
การกอหนี้ตางประเทศของจีน พลวัตใหมของภาคการเงินจีน ตลอดจนผลการประชุมเรื่องความรวมมือทางการเงินที่เซี่ยงไฮ และความสําคัญของเซี่ยงไฮที่กําลังพัฒนาเปนศูนยกลางการเงินใหมของโลก รวมทั้ง
บทบาทของจีนในวิกฤตการณการเงินโลกในปจจุบัน
ศูนยนโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2553). จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง: ศูนยกลางเศรษฐกิจโลก?. กรุงเทพฯ: ศูนยนโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้กลาวถึงสถานการณทางเศรษฐกิจของจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง และวิเคราะหถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองของทั้งจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง ซึ่งมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
จํานวนแรงงานที่อุดมสมบูรณ แสดงใหเห็นวาถาทั้งจีน อินเดีย และตะวันออกกลางจับมือกันทางดานเศรษฐกิจแลวก็จะกลายเปนศูนยกลางเศรษฐกิจโลกไดในฐานะที่เปนผูผลิตขนาดใหญและเปนผูบริโภคขนาด
ใหญ ซึ่งจะมีบทบาท ความสําคัญตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต

2009
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รายชื่อและรายละเอียด
2. หนังสือวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน

1997

1998
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2005

วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2540). แนวปฏิบัติการติดตอคาขายกับประเทศจีน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการติดตอคาขายกับจีนซึ่งเปนประเทศที่มีรูปแบบการคาขายที่คอนขางจะแตกตางจากการคาขายกับประเทศอื่นเนื่องจากเปนระบบกึ่งวางแผนกึ่งเสรีนิยม มีผลให ระบบ
การคาของจีนอันประกอบดวยนโยบายการคา การจัดองคกรภาครัฐ การออกกฎระเบียบ การชําระคาสินคา การจัดการดานเงินตราตางประเทศ และระบบภาษีศุลกากรมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งกลไก
ของรัฐที่เนนการควบคุมการนําเขา และไมปรับตัวใหบริการแกรายยอยทําใหผูประกอบการรายยอยขาดโอกาสในการติดตอการคากับตางประเทศ
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2541). ปริมาณการคาของจีนตอนใต (ยูนนาน เสฉวน กวางสี) กับประเทศไทย พมา และลาว. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่รวบรวมบทความ ที่ใหขอมูลและสรุปขอคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางมณฑลทางตอนใตของประเทศจีน คือ ยูนนาน เสฉวน กวางสี กับประเทศไทย พมา และ
ลาว โดยกลาวถึงสภาพ การคาการลงทุนระหวางกัน ปญหา และอุปสรรค และวิเคราะหทิศทางการคาขายระหวางกันในอนาคต รวมทั้งขอเสนอแนะในการขยายการคาการลงทุนระหวางกันใหมากขึ้น
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ. (2544). ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนหลังจีนเขา WTO: ผูประกอบการไทยควรปรับกลยุทธอยางไร. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ.
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้กลาวถึงสถานการณอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีน ศักยภาพ และบทบาทของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีน และการวิเคราะหถึงสถานการณ และ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยภายหลังจีนเขา WTO รวมทั้งขอเสนอแนะถึงกลยุทธของผูประกอบการไทยในการเตรียมความพรอมรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจีนเขา WTO
ศูนยศึกษาธุรกิจไทย-จีน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. (2547). จีน...ตลาดปราบเซียนของนักการตลาด. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาธุรกิจไทย-จีน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหขอมูลในการทําธุรกิจกับจีนในภาพโดยรวม ครอบคลุมทั้งแนวทางการปฏิบัติ กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ และกลาวถึงปญหา และอุปสรรค รวมทั้งการเขาสูตลาดจีน และ
ยุทธศาสตร และกลยุทธในการทําธุรกิจในประเทศจีนใหประสบความสําเร็จ และเปนไปดวยความราบรื่น
พิษณุ เหรียญมหาสาร และอักษรศรี พานิชสาสน. (2548). ถอดเกร็ดมังกร ตอน ลัดเลาะรายมณฑล. กรุงเทพมหานคร: ไซออน มีเดีย บ. คาสากลซีเมนตไทย จํากัด (SCT) และ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส.
หนังสือนี้นําเสนอเนื้อหาที่สําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนรายกลุมมณฑล และรายมณฑล โดยกลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจเปดระยะที่ 1-3 ของจีน รวมทั้งขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และ
วิธีการเจาะตลาดจีนรายกลุมมณฑล ทั้งในเขตสามเหลี่ยมปากแมน้ําฉางเจียง สามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียง เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน จีนอีสาน ในสามเขตเศรษฐกิจ และในระดับรายมณฑล ผานการวิเคราะห
ประโยชนจากการลดภาษี การวิเคราะหปจจัยที่ชวยใหการคาผลไมไทย-จีนขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อศึกษาขอไดเปรียบ และการวางแผนสรางกลยุทธเจาะตลาดจีนเปนรายมณฑล เพื่อชี้ใหเห็นถึงชองทาง แหลงนําเขา
และขั้นตอนการนําสินคาไทยเขาสูตลาดจีนรายมณฑล
จิรภาพรรณ วรพงศ. (2548). นองเด็พลุยตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย.
หนังสือนี้นําเสนอเนื้อหาที่สําคัญเกี่ยวกับ ขอมูลเศรษฐกิจจีน โอกาส และวิธีการเจาะตลาดจีนทั้งที่เปนตลาดเกา และตลาดใหมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งวิเคราะหสภาพตลาดของสินคา และ
แนะนําชองทาง และขั้นตอนการเขาสูตลาดจีนของผูสงออกไทยที่ทําการคาและลงทุนในจีนใหประสบความสําเร็จดวยดี และเปนไปอยางราบรื่น
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รายชื่อและรายละเอียด

2005

วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2548). สารานุกรมเศรษฐกิจจีน: คูมือสําหรับนักธุรกิจไทย. พิมพครั้งที่ 2 (ปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพผูจัดการ.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่อธิบายขอมูลในการทําธุรกิจกับจีนในภาพรวม มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูความเขาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในแงมุมตางๆ ทั้งในเชิงมหภาคและจุลภาค อาทิ ประวัติศาสตรจีนโดย
ละเอียด โครงสรางการเมืองการปกครอง การติดตอคาขายกับประเทศจีน การลงทุนโดยตรงในประเทศจีน การคาภายในจีนในแงมุมตางๆ เชน ระบบการขนสง การคาสงและคาปลีก การเจาะตลาด ตัวอยางตลาดคา
สงที่สําคัญ ระบบการเงิน ระบบการคลัง แนวทางการดําเนินงานของจีนกับการปฏิบตั ิตามพันธกรณีใน WTO เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐวิสาหกิจจีน และความเคลื่อนไหวในการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน เปนตน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. (2548). จีน: ตลาดขาวขนาดใหญหลังการเขาเปนสมาชิก WTO . กรุงเทพฯ: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย.
หนังสือเลมนี้กลาวถึง ความผูกพันของจีนที่จะตองเปดตลาดขาวตามขอผูกพันหลังจากจีนเขาเปนสมาชิก WTO ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหไทยสามารถขยายตลาดสงออกขาวไปจีนไดในปริมาณมากขึ้น แตในทาง
ปฏิบัติแลวพบวายังมีปญหาหลายประการเกี่ยวกับการจัดสรรและบริหารโควตาขาว อาจทําใหการนําเขาขาวของจีนมีอุปสรรคได โดยเฉพาะในปที่จีนมีผลผลิตขาวเพียงพอตอความตองการ นอกจากนี้จีนเองก็ไดเรง
พัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณขาว และลดตนทุนการผลิต รวมทั้งการผลิตสินคาเกษตรอื่นๆ ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญที่ไทยควรมีการศึกษาและติดตามการดําเนินการของจีนอยางตอเนื่องเพื่อใหจีนดําเนินการตาม
ขอผูกพัน และกลาวถึงคูแขงขันในตลาดจีน เชน เวียดนามและสหรัฐอเมริกา ซึ่งแมวาจะมีการพัฒนาคุณภาพขาวพันธุดีมากขึ้น แตขาวของไทยยังคงไดเปรียบอยูมากเนื่องจากความนิยมขาวหอมมะลิในตลาดจีน
และการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการใชนโยบายการเจรจารัฐตอรัฐเพื่อความไดเปรียบในการแขงขันมากยิ่งขึ้น
อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). ขอเท็จจริง ปญหา และโอกาสในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไทย-จีน: กรณีศึกษาการคาไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
หนังสือเลมนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาขอเท็จจริง ปญหา และโอกาสในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับมณฑลจีนของผูเขียน โดยเปนกรณีศึกษาการคาระหวางไทยกับมณฑลทางตะวันตกเฉียงใตของจีน โดยใช
วิธีการวิเคราะห Interconnecting Diamonds โดยประยุกตจากกรอบแนวคิด Diamond Model โดยการเก็บขอมูลโดยวิธีเชิงคุณภาพทั้งทางเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนาม ในมณฑลซื่อชวน มหานครฉงชิ่ง
มณฑลหยุนหนาน และเขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี ซึ่งผูเขียนไดวิเคราะหถึงปญหา และอุปสรรคในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งความแตกตางของตลาดแตละตลาด และแนวทางการเชื่อมตอทาง
เศรษฐกิจระหวางกันวา สามารถเปนไปไดทั้งในรูปแบบของความรวมมือระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล หรือเอกชนตอเอกชน รวมทั้งเอกชนกับรัฐบาลขึ้นอยูกับสาขาหรือความเหมาะสมของกิจกรรมที่จะมีความรวมมือ
กัน และขอเสนอแนะการสงเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝายใหเพิ่มพูนขึ้น โดยการใชประโยชนจากลักษณะการเกื้อกูลทางเศรษฐกิจเปนปจจัยเกื้อหนุนใหทั้งสองประเทศไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจ
รวมกันมากขึ้น
พิษณุ เหรียญมหาสาร. (2550). ถอดเกร็ดมังกร ตอน Mr. China พา SMEs ไทยหาชองรวย. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาธุรกิจการคา.
หนังสือเลมนี้ไดวิเคราะหถึงศักยภาพของประเทศจีนซึ่งเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในวงการการคาระดับโลกที่เปนทั้งประเทศผูผลิตและผูบริโภครายใหญ จึงเปนชองทางที่ผูประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs
ไทยไดหันมาทําความเขาใจ และใหความสนใจในการแสวงหาโอกาสโดยการมุงสูตลาดจีนอยางทันการณ ซึ่งผูเขียนเห็นวาผูประกอบการจะตองเตรียมความพรอมทั้งดานพัฒนาคุณภาพและบริการ ขอมูล และ
ความรูที่เกี่ยวของกับประเทศจีนใหมากที่สุด รวมทั้งศึกษาถึงเรื่องกฎระเบียบการนําเขาของจีนอยางละเอียด โดยเฉพาะเรื่องภาษีเพราะมีความซ้ําซอนมาก พรอมดวยขอมูลแนะนําเครือขายและการเปดชองกระจาย
สินคาในจีน ซึ่งสาระสําคัญในเลมจะชวยเปนแนวทางใหนักธุรกิจของไทยไดใชเปนชองทางในการเพิ่มโอกาสในการลงทุนและการสรรหาหุนสวนในจีน
อักษรศรี พานิชสาสน. (2550). ปกธงรุกตลาดจีน (Doing business inChina). กรุงเทพฯ: ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ จํากัด.
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รายชื่อและรายละเอียด
หนังสือเลมนี้ ผูเขียนใหขอมูลในการประกอบธุรกิจในประเทศจีน ดวยขอเท็จจริง ทั้งประสบการณของนักลงทุนชาวไทย ประสบการณของนักลงทุนตางชาติ และนําเสนอขอมูลการประกอบธุรกิจในตลาดจีน
สําหรับเจาะตลาดการคาและการลงทุนจีน ทั้งดานกฎระเบียบ ขั้นตอน วัฒนธรรม รวมทั้งการวิเคราะหแนวทางการคาและการลงทุนในประเทศจีน และขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินธุรกิจในประเทศจีนให
ประสบความสําเร็จ
อัทธ พิศาลวานิช และคณะ. (2550). โครงการศึกษาการอํานวยความสะดวกทางการคาและมาตรการรองรับภายใตการเจรจา FTA อาเซียนจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงสภาพทางเศรษฐกิจการคาการลงทุนของอาเซียนกับประเทศจีนการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบภายใตการเจรจา FTA อาเซียนจีน และการอํานวยความสะดวกทางการคา รวมทั้งนําเสนอ
ขอแนะนํามาตรการตางๆ เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผูกพันภายใตกรอบการเจรจาความตกลง FTA ระหวางอาเซียนและจีน
3. หนังสือวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการลงทุน
ภูวดล ทรงประเสริฐ, บรรณาธิการ. (2528). ลูทางการลงทุนรวมระหวางไทยกับจีน. กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการดานเศรษฐกิจการคาการลงทุนของจีน ประกอบดวยบทความเกี่ยวกับ นโยบายการใชเงินทุนตางประเทศของจีน การลงทุนของจีนในดินแดนโพน
ทะเลและประเทศไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ปญหาการคาระหวางประเทศไทยกับจีน ลูทางการลงทุนของประเทศไทยในประเทศจีน กฎหมายและระเบียบตางๆ รวมทั้งนโยบายการ
สงเสริมการลงทุนในประเทศไทยและประเทศจีน ตลอดจนบทความเกี่ยวกับ การสงเสริมการลงทุนของประเทศจีน
สมชัย วลิตวรางคกูร, บรรณาธิการ. (2536). จีน ขุมทองของนักลงทุน. กรุงเทพฯ: ชมสมัย.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความดานการคาและการลงทุนระหวางจีนกับไทยในมิติตางๆ ซึ่งบทความในหนังสือเลมนี้นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับบทความการวิเคราะหถึงสภาพการคาการลงทุนระหวางจีน
กับไทย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีน และแนวโนมการคา การลงทุนไทย-จีน และเสนทางเศรษฐกิจเชื่อมไทยกับจีนตอนใต
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน. (2538). คูมือการลงทุนในจีน. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน.
หนังสือเลมนี้เนื้อหาสําคัญกลาวถึง ขอมูลพื้นฐานของจีนในภาพรวมทางการเมือง และเศรษฐกิจของจีน ทั้งโครงสรางทางเศรษฐกิจ การคา การเงิน แรงงาน ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานของจีน และการลงทุนจาก
ตางประเทศของจีน ประกอบดวยเรื่องเกี่ยวกับ นโยบาย กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนตางๆ และดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับจีน ทั้งดาน การคา การลงทุน การเงิน การลงทุน และโอกาสและ
ลูทางในการลงทุนของไทย รวมทั้งปญหา และอุปสรรคดานการคาและการลงทุนระหวางกัน
สันติ ตั้งรพีพากร. (2546). จีนาภิวัตน...สูตลาดโลก ลูทางการลงทุนของไทยในตลาดจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน.
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนในประเด็นตางๆ ซึ่งเปนผลจากการดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป จากเศรษฐกิจจุลภาค และตอเนื่องไปยังเศรษฐกิจมหภาค โดย
ประกอบดวย 2 เสาหลัก คือ เศรษฐกิจสวนรวม และจุดมุงหมายความมั่งคั่งรวมกัน บนเสาหลักทั้งสองนี้ การแบงปนรายไดในหมูประชาชนจะอิงอยูกับเศรษฐกิจสวนรวม ซึ่งประสานกับการแบงปนรายไดใน
เศรษฐกิจภาคเอกชน ซึ่งจะทําใหประชาชนอยูดีกินดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้โดยใชการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตลาดจีนเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยยังคงรูปแบบการถือครองกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตรวม ซึ่ง
ผลจากการพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจของจีนและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจภาคเอกชนไดเปนพลังผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชาติทําใหเศรษฐกิจจีนเติบใหญ และมีบทบาทตอเศรษฐกิจโลก
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รายชื่อและรายละเอียด

2004

กิติ ปลันธนดิลก. (2547). กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟกส จํากัด.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับขอกฎหมายทางดานเศรษฐกิจของจีน ประกอบดวยกฎหมายวิสาหกิจทุนตางประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายวิสาหกิจการรวมทุน
ประกอบการระหวางจีนกับตางประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอบังคับการปฏิบัติตามกฎหมายวิสาหกิจรวมทุนประกอบการระหวางจีนกับตางประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎหมายวิสาหกิจรวมมือประกอบการระหวางจีนกับตางประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และรายละเอียดการปฏิบัติตามกฎหมายวิสาหกิจรวมมือประกอบการระหวางประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนกับตางประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. หนังสือวิชาการ และหนังสือเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการเงิน

2004

สมภพ มานะรังสรรค. (2547). หยวน: วาที่สกุลเงินตรามหาอํานาจ. กรุงเทพฯ: บริษัท แบรนดเอจ.
หนังสือนี้นําเสนอบทความเกี่ยวกับบทบาทที่แทจริงของเงินหยวนผานการเคลื่อนไหวในภาคการเงินระดับโลก รวมทั้งการวิเคราะหถึงโอกาสที่เงินหยวนจะกลายเปนสกุลเงินที่มีบทบาทสําคัญในเอเชีย และใน
ตลาดโลกประกอบดวยบทความ 9 บทความ ไดแก บทความเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปธนาคารพาณิชยของจีน ความจําเปนในการปฏิรูปภาคการเงินของจีน แนวโนมคาเงินหยวน หลังวิกฤตการณเงิน 2540 วิวาทะ
วาดวยคาเงินหยวน การปฏิรูประบบการเงินของจีน การตอสูเรื่องคาเงิน ระหวางสหรัฐฯ กับจีน บทบาทของฮองกงในฐานะปากประตูการเงินของจีน ความรวมมือของจีนในอาเซียน ภายใตการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และบทบาทของจีนกับกลุมเอเปก
สมภพ มานะรังสรรค. (2548). จีน: เศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร. มูลนิธิวิถีทรรศน และบริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน).
หนังสือเลมนี้ ประกอบดวยบทความเกี่ยวกับพัฒนาการภาคการเงิน (Financial sector) ของประเทศจีน ไดแก บทความเกี่ยวกับบทบาทของจีนกับการเปน “หลังอิง” ทุนนิยมโลก ปจจัยที่เรงความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจจีน ปจจัยจากจีน (China factor) กับพลวัตเศรษฐกิจโลก ความไรสมดุลทางเศรษฐกิจมหภาคของจีน อํานาจแหงทุนที่ไดจากการปฏิรูประบบภาษีอากรของจีน แนวโนมนโยบายการคลังของจีน ปญหาการ
เกินดุลชําระเงินของจีน และพัฒนาการของภาคการเงินจีนหลังเปดประเทศ เพื่ออธิบายถึงรูปแบบของตลาดเงิน (Money market) ความเปนมาและความเปนไปของระบบการเงินและการธนาคารจีน และแนวโนม
พัฒนาการของภาคการเงินจีนในปจจุบันและอนาคต ของระบบการเงินจีน เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาคการเงินของประเทศจีน
หลิว, หมิงคัง. (2549). มิติใหมของระบบการเงินการธนาคารจีน. กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวบรวมขอคิดเห็นของผูบรรยายความรูเกี่ยวกับพัฒนาการภาคการเงินของประเทศจีน รูปแบบของตลาดเงิน และแนวโนมพัฒนาการของภาคการเงินจีนในอนาคต ซึ่งรวบรวมจากการ
ปาฐกถาพิเศษประจําป ชิน โสภณพานิช อนุสรณ ครั้งที่ 7 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ของธนาคารกรุงเทพ
สมภพ มานะรังสรรค. (2550). ทุนการเงินจีนยุคใหม. ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับบทบาทการเงินของจีน ประกอบดวย บทความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูประบบการเงินการธนาคารของจีน การพัฒนาระบบการกํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชยใน
จีน การบริหารทุนสํารองตางประเทศของจีน ปญหาการจัดสรรเงินทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจีน พลวัตของอัตราแลกเปลี่ยนจีน การขึ้นชั้นทางเศรษฐกิจของจีน และแนวโนมการลงทุน การสงออกของจีนและ กล
ยุทธในการดูดซับสภาพคลองของแบงกชาติจีน

2005

2006

2007
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1993

2005

2009

รายชื่อและรายละเอียด
5. หนังสือวิชาการ และหนังสือเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคาบริการ การทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ
5.1 หนังสือวิชาการ และหนังสือเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคาบริการ
ไมปรากฏหนังสือวิชาการ และหนังสือเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคาบริการ
5.2 หนังสือวิชาการ และหนังสือเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการทองเที่ยว
ไมปรากฏหนังสือวิชาการ และหนังสือเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการทองเที่ยว
5.3 หนังสือวิชาการ และหนังสือเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการขนสง และโลจิสติกส
สมเกียรติ โอสถสภา. (2536). เสนทางเศรษฐกิจเชื่อมไทยกับจีนตอนใต. กรุงเทพฯ : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึง ผลการศึกษาเสนทางเศรษฐกิจเชื่อมไทยกับจีนตอนใตในกรณีศึกษาโครงการสรางถนนเชียงรุง-แมสาย การเชื่อมทางคมนาคมทางแมน้ําโขง โครงการผลิตกระแสไฟฟา และการ
สงเสริมการทองเที่ยวกับไทย พบวา มีผลกระทบทั้งดานดีและดานลบหลายประการ ที่สําคัญเชน โครงการสรางถนนเชียงรุง-แมสาย จะกอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญ คือ สวนใหญจะเกิดดานผลดีตอการขยายการคา
ระหวางกันตามแนวเสนทางและกับจีนตอนใตเพิ่มขึ้น แตก็จะมีผลทําลายแนวปองกันทางการคาใหสินคาจากตางประเทศเขามาสูประเทศไทยเพิ่มขึ้นเชนกัน โครงการการเชื่อมทางคมนาคมทางแมน้ําโขง พบวา
การเดินเรือโดยสารนั้นมีผลกระทบที่จํากัดเพราะจะมีผูเดินทางไมมากนัก สวนการขนสงสินคานั้นจะมีผลกระทบคลายโครงการสรางถนนเชียงรุง-แมสาย โดยจะเปนการเพิ่มศักยภาพของจีนในการขนสงตาม
เสนทางดังกลาวเพิ่มขึ้น โครงการผลิตกระแสไฟฟา พบวา ยังไมมีความแนนอนมากนัก โดยยังตองมีการศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมในหลายเรื่อง เชน ปญหาสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนภาพของสนธิสัญญาลุมแมน้ําโขง
และความคุมทุนในดานวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฟฟา เปนตน โครงการการสงเสริมการทองเที่ยวกับไทย พบวา มีศักยภาพในดานบรรยากาศ ประเพณี และวัฒนธรรมชนชาติ แตยังมีขอจํากัดเรื่องโครงสรางพื้นฐาน
อยูมาก ผูวิจัยเห็นวามาตรการที่ไทยควรดําเนินการในการรวมมือกับมณฑลยูนนาน (และจีนตอนใต) ที่สําคัญนั้นจะตองคํานึงถึงเงื่อนไขสําคัญ คือ นโยบายของรัฐบาลจีนที่ตองการดําเนินนโยบายเปดประตูมุงสูใต
โดยไมเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาจีนภาคใต และความสําคัญของประเทศไทยในการเปนประตูสูภาคใตของจีน และความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับจีนซึ่งมีความสําคัญตอความมั่นคงของไทยอยางยิ่ง
ธนิต โสรัตน. (2548). Logistics Case Study : แมน้ําโขง...เสนทางสายไหมโลจิสติกสยุคใหมของการคาจีน-อาเซียน. กรุงเทพมหานคร : เราบริการ, บจก.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงกรณีศึกษาของการพัฒนาระบบโลจิสติกสที่เกี่ยวของกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน โดยมีประเด็นเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับความสําคัญเกี่ยวกับแมน้ําโขงในฐานะเสนทางโลจิสติกส
โครงการพัฒนาแมน้ําโขงของประเทศจีน การพัฒนาโลจิสติกสของไทยในอาซียนกับประเด็นทางการเมืองของภูมิภาค และระหวางประเทศ การพัฒนาเสนทางขนสงที่สําคัญเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และ
เสนทางหลวงเอเชียหมายเลข 9 การวิเคราะหการพัฒนาโลจิสติกสของลาวกับเสนทางโลจิสติกสทางหลวงอาเซียน หมายเลข 12 การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส และความรูเกี่ยวกับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
อักษรศรี พานิชสาสน. (2552). ถนนการคาสูจีน. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพธุรกิจบิซบุค.
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึงรายละเอียดการสํารวจเสนทางการคาสายใหม "ไทย-จีน" ของผูเขียนอยางรอบดาน ทั้งสาย R12 สาย R13 เชื่อมสาย R8 และสาย R9 ซึ่งเปนเสนทางโลจิสติกสของประเทศไทย
และประเทศจีน รวมถึงยุทธศาสตรการคาสําคัญ โดยประกอบดวย 6 ภาค ไดแก ภาค 1 ลัดเลาะเสนทางโลจิสติกสการคาไทย-จีน ภาค 2 รูรอบกรอบความรวมมือเพื่อนบาน ภาค 3 รูรอบประเทศเพื่อนบานใกลจีน
ภาค 4 รูลึกมณฑลจีนเพื่อนบานของไทย ภาค 5 รูลึกระบบจีนวันนี้ และภาค 6 รูจริงกอนรุกจีน เพื่อใหสามารถเขาใจ สามารถประเมินจุดออน-จุดแข็ง และ.เพื่อใหเขาใจถึงตลาดจีนไดอยางสําเร็จสมบูรณ
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-------------------------------------------------ปที่พิมพ

รายชื่อและรายละเอียด
5.4 หนังสือวิชาการ และหนังสือเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานพลังงาน และอื่นๆ
ไมปรากฏหนังสือวิชาการ และหนังสือเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานพลังงาน และอื่นๆ
ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553
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ตารางที่ 2-4 หนังสือแนวธุรกิจ/ทั่วไปเกีย่ วกับเศรษฐกิจจีน
ปที่พิมพ

รายชื่อและรายละเอียด

1990

ผิง, เลี่ยง นู. (2533). ใชสมองพิชิตการคาแบบจีน: กลวิธีการสรางความสําเร็จ ตามแบบฉบับของนักธุรกิจจีน. แปลและเรียบเรียงโดย ม. อึ้งอรุณ. กรุงเทพฯ: ขาวฟาง.
หนังสือเลมนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทําธุรกิจ และธรรมเนียมปฏิบัติทางการคาตางๆ ทั่วไปในการทําธุรกิจของนักธุรกิจจีน รวมทั้งกลวิธีการคาตามแบบฉบับของนักธุรกิจจีนเพื่อใหการดําเนินธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ
หลักสงครามการคาของจีน. (2533). แปลและเรียบเรียงโดย จําลอง พิศนาคะ. กรุงเทพฯ: ขาวฟาง.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงสภาพทั่วไปของประเทศจีน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การทําธุรกิจ รวมทั้งวิธีการทําธุรกิจของนักธุรกิจจีน
สก็อค ดี. เชลิกแมน. (2533). การเจรจาธุรกิจกับชาวจีน. แปลและเรียบเรียงโดย อิสราวัตร. กรุงเทพฯ: แมน้ํา.
หนังสือเลมนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับมารยาท และธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ทั่วไป และขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการติดตอธุรกิจกับคนจีน เทคนิคของการสื่อสารพบปะทักทาย รวมถึงเทคนิคการติดตอเจรจา และทัศนคติ
ของชาวจีนตอชาวตางชาติ เพื่อเปนแนวทางในการเจรจาธุรกิจทําการคากับคนจีนใหประสบความสําเร็จ
สก็อต ดี เชลิกแมน. (2536). ทําธุรกิจกับคนจีน. แปลและเรียบเรียงโดย นําชัย ศรีสัชนาลัย. บูรพา แสงตะวัน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: เรจีนา.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทําธุรกิจ และธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ทั่วไปในการทําธุรกิจการคากับคนจีน รวมทั้งชองทางการทําธุรกิจในประเทศจีน เพื่อเปนแนวทางใหนักธุรกิจไดใช
เปนชองทางในการเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจในจีน
เยจืออิ๋ว. (2537). ลูทางธุรกิจในจีน. แปลและเรียบเรียงโดยธานี ปติสุข. กรุงเทพฯ: นานมี.
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญ กลาวถึงสภาพทั่วไปของประเทศจีน ทั้งดาน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งลูทางการทําธุรกิจในประเทศจีนใหประสบความสําเร็จ
China 1996. (2538). กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็ม.ไทย กรุป จํากัด.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความที่มุงวิเคราะหถึงอนาคตของประเทศจีนที่มีการพัฒนามุงสูการเปนประเทศมหาอํานาจ และปญหาในเศรษฐกิจมหภาคของจีน การพัฒนาของเศรษฐกิจการเมืองจีน "ยุคหลังเติ้ง
เสี่ยวผิง" การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและความตองการอาหารในจีน เครือขายธุรกิจจีนในตางประเทศ ตลอดจนปญหาการขาดแคลนผูบริหารที่มีศักยภาพ อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในจีน รวมทั้งการ
วิเคราะหทิศทางการลงทุนในประเทศจีนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ฮวง, กวาง กวัว. (2539). กระบวนการผูนําทางธุรกิจ: แบบฉบับของคนจีน ตามปรัชญาจีน. แปลและเรียบเรียงโดย พิธินัย ไชยแสงสุขกุล. กรุงเทพฯ: โนเบิลมีเดีย.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงพื้นฐานแนวคิดการทําธุรกิจแบบจีน รวมทั้งกลยุทธทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จแบบจีน หรือการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จตามปรัชญาจีน
สก็อต ดี เชลิกแมน. (2540). ยุทธวิธีคูคากับมังกรและฮองกง. แปลและเรียบเรียงโดย ภวัต นําทอง. กรุงเทพฯ: ธนฤต.
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ใหขอมูลรายละเอียดวัฒนธรรมการคาของคนจีน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และการคาของประเทศจีน และฮองกง รวมทั้งในการทําธุรกิจของคนจีนมิติดานตางๆ
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1998

ภัคพงษ โงวเจริญกุล. (2541). รูเรื่องจีนรวยแบบจีน. ชิสา สรวิสูตร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : กังหัน.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงขอมูลทางดานเศรษฐกิจ รูปแบบการทําธุรกิจ และชองทางการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จ และขอแนะนําถึงแนวทางในการติดตอทําธุรกิจกับคนจีนแบบไหนใหไดผลสําเร็จแบบคนจีน
สุทัศน นพรัตน. (2545). คาขายกับจีนไมยากอยางที่คิด. กรุงเทพฯ: อินฟอรมีเดีย บุคส.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงความรูเกี่ยวกับบทบาทความสําคัญของจีนในเศรษฐกิจโลก และความสําคัญที่มีตอประเทศไทย โดยมีประเด็นเนื้อหาสําคัญกลาวถึงระบบคอมมิวนิสตการตลาด การพัฒนาของเศรษฐกิจ-สังคม
จีนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และนโยบายการคาตางประเทศของจีนที่เนนความมั่นคงเปนหลัก รวมทั้งลูทางการลงทุนในจีน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ-เมืองเปด ซึ่งใหสิทธิพิเศษของนักลงทุนตางชาติเพื่อ
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ ปญหาการคาและการลงทุนในจีน ตลอดจนเปาหมายการเปนสมาชิก WTO ของจีน และการวิเคราะหโอกาสและผลกระทบตอไทยหลังจากจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก
เติ้ง, หยง. (2546). เติ้งเสี่ยวผิง : วาดวยการปฏิวัติวัฒนธรรมและเคาโครงความคิดเศรษฐกิจจีนใหม. แปลโดย สุขสันต วิเวกเมธากร. กรุงเทพฯ: เฮลทแคร พลับบลิชชิ่ง.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมืองการปกครองของจีน การปฏิวัติวัฒนธรรมและเคาโครงความคิดเศรษฐกิจจีนใหม โดยเนนกลาวถึงปญหาเศรษฐกิจการเมืองจีนในระยะเวลาดังกลาว และการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมจีน ซึ่งนําไปสูการนํามาซึ่งเคาโครงความคิดเศรษฐกิจจีนใหม
สมพร ภาวิจิตร. (2548). เปดโลกมังกรรวย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ.
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึง การพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน รูปแบบและลักษณะของการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจจีน การปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปดประเทศ ศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รวมทั้งบทความเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเงินของจีนในปจจุบัน
เชนคาร,โอเด็ด. (2549). The Chinese Century : จีน...มหาอํานาจโลก?. แปลโดย ศิลปกร แสงสินชัย. กรุงเทพมหานคร :บริษัท ฐานการพิมพ จํากัด.
หนังสือเลมนี้เนื้อหาสําคัญ กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในประเด็นตางๆ ทั้งในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การเคลื่อนยายแรงงาน การเขา
เปนสมาชิกองคการการคาโลก ซึ่งมีผลใหจีนเติบโตอยางรวดเร็วจนมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจการเมืองของโลก
ไชยกร ปลื้มเจริญกิจ จรินพร ตันติกิจศิริวงศ และรัชนีกร บรรลือศิลป. (2549). รวยดวยสินคาจีน. กรุงเทพมหานคร: Busy-day.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหความรู ความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการนําเขาสินคาจากประเทศจีน และความรูตางๆ ที่เกี่ยวของในการหาสินคา และติดตอคาขายกับพอคาชาวจีนแกผูที่สนใจเรียนรูเกี่ยวกับประเทศจีน
และการนําเขาสินคาจากประเทศจีน
วริษฐ ลิ้มทองกุล. (2549). China inside-out มังกรกลางคลื่นโลกานุวัตร. สุปราณี คงนิรันดรสุข, บรรณาธิการ.กรุงเทพมหานคร: Manager Classic.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่กลาวถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศจีนในประเด็นตางๆ โดยทั่วไป อันเปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนในภาพรวม และกลาวถึงการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศจีนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกลาว
Anuradha Dayal-Gulati & Angela Y. Lee, editors. (2549). เจาะตลาดจีน: คูมือการดําเนินธุรกิจในจีนอยางประสบผลสําเร็จ: Kellogg on China. แปลและเรียงเรียงโดย วิภาภรณ วงศศรีสุชน. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร
เน็ท.
หนังสือเลมนี้ นําเสนอสาระที่สําคัญๆ ของการดําเนินธุรกิจในจีนใหประสบความสําเร็จ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มีผลตอสภาวะทางการตลาดในประเทศจีน ที่เปนผลมาจากการเขาเปนสมาชิก WTO การ
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เปลี่ยนแปลงของเขตเศรษฐกิจจีน การเติบโตของบริษัทธุรกิจการคาของจีน และโอกาสที่เกิดขึ้นสําหรับบริษัทที่ทําธุรกิจอยูในประเทศจีน โดยกลาวถึงการจัดการและการวางแผนกลยุทธสําหรับการแขงขันในตลาด
ประเทศจีน การตอสูกับปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งการทําความเขาใจการตลาดในประเทศจีน ตลอดจนกลยุทธสําหรับบริษัทที่ตองการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนในตลาดที่กําลังพัฒนา
อยางรวดเร็วของประเทศจีน
จรินพร ตันติกิจศิริวงศ ณณัฏฐ เขมโสภต และธนาทิพ ฉัตรภูติ. (2550). จัดหาสินคาจากแฟรจีน. บริษัท บิสซี่เดย จํากัด.
เนื้อหาหนังสือเลมนี้กลาวถึงรายละเอียดของงานแสดงสินคาตางๆ ที่จัดขึ้นในจีน และขอแนะนําในการติดตอจัดหาสินคา ทั้งในเรื่องของงานแสดง ประเภทสินคา เวลา สถานที่ที่จัดงาน และขอแนะนําการเตรียมตัว
กอนเขาชมงาน เปนตน
ชาติเมธี แซหงษ และพสธร แซหงส. (2550). Branding พญามังกร: วิถีใหมสินคาจีนบนลุมน้ําเจาพระยา : กรณีศึกษา 8 แบรนดมังกรทรงอิทธิพลระดับโลกที่จะถูกจดจําของคนไทยในอนาคต. กรุงเทพฯ: โขง ชี มูล.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงยุทธศาสตรการสรางแบรนดสินคาของจีนใหมีชื่อเสียงในระดับโลก 8 แบรนดสินคา คือ “ไฮเออร,เลอโนโว,ทีซีแอล,ฉางฮง,ชิงเตา,หัวเหวย,วูหลิงและหลี่หลิง” ซึ่งไดปรับทิศทางการทําตลาด
โดยหันมาใชประเทศไทยเปนจุดศูนยกลางรุกสูตลาดในเอเชียมากขึ้น จากเดิมที่มุงเนนสงสินคาไปจําหนายในตลาดสหรัฐฯและยุโรป
ทางลัดสูธุรกิจจีน. (2550). กรุงเทพฯ: ไอ เอ็ม บุคส.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือคูมือการทําธุรกิจกับธุรกิจในจีนในแงมุมตางๆ เชน คําแนะนําแหลงธุรกิจในประเทศจีน รายชื่อผูผลิต ผูจัดหาสินคาจีน วิธีการการเริ่มติดตอนัดหมาย เทคนิคตอรองราคาหารือวิธีชําระเงิน
และขนสงสินคาจนถึงขั้นตกลงซื้อขายและเซ็นสัญญารวมกัน รวมทั้งเมืองเศรษฐกิจที่นาจับตามองของจีน เปนตน
ทีมธุรกิจ busy-day. (2550). Sourcing in China : How-To คูมือจัดหาสินคาจีน. บริษัท บิสซี่เดย จํากัด.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่แนะนําการนําเขาสินคาจีนเพื่อนํามาจําหนายในประเทศไทย โดยเนื้อหาภายในเลมจะอธิบายถึงวิธีการ ขั้นตอนตางๆ ในการติดตอ และคําแนะนําในการนําเขาสินคาจากประเทศจีน
ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับสินคาจีนที่เปนที่นิยมในประเทศไทย แหลงผลิต และตลาดสินคาในจีน เคล็ดลับการติดตอและนําเขาสินคาจีน เสนทางนําเขาสินคาจากจีนมาไทย และแหลงจําหนายสินคาจีนในไทย
ฟชแมน, เท็ด ซี. (2550). เปดปูมมังกร: China Inc. แปลโดย วัฒนา มานะวิบูลย. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุคส.
เนื้อหาในหนังสือเนนกลาวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีน โดยเนนกลาวถึง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศจีน ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ การแขงขันทางการคาของจีน
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่มีตอ สหรัฐอเมริกา และตอประเทศตางๆ ของประเทศจีน ในประเด็นทั่วไปตางๆ ที่เปนที่สนใจในระยะเวลาดังกลาว
สํานักธุรกิจสัมพันธ บมจ. ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน. (2550). Knowing the Chinese ลวงลึกธรรมเนียมการคาจีน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบิสซี่เดย.
หนังสือเลมนี้ ไดนําเสนอความรูจากประสบการณในประเทศจีน โดยเนนถึงในประเด็นการทําธุรกิจในจีนทั้งดาน ธรรมเนียมการคา การติดตอพบปะชาวจีน เทคนิคการเจรจากับชาวจีน ความรูเรื่อง Guan Xi ในการ
ทําธุรกิจ และวิธีการทํางานรวมกับชาวจีน รวมทั้งคําแนะนําเรื่องวิถีจีนซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมของคนจีน เพื่อใหสามารถเขาใจถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจในการทําการคากับจีนอยางรอบดาน
พงษอนันต จิรธราวัฒน และกรภัทร สุทธิดารา. (2551). หยวน หยวน รูทันเลหคาจีน. กรุงเทพฯ: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร เซ็นเตอร.
หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมขอมูลการคา ธรรมเนียมการคา ลูทางธุรกิจการคากับประเทศจีน และประสบการณจากผูเชี่ยวชาญดานจีนจากศูนยพัฒนาการคาการลงทุนแผนใหม (ITDC)
ไพจิตร วิบูลยธนสาร. (2551). เจาะตลาดจีน. กรุงเทพฯ: ทอป.
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-------------------------------------------------ปที่พิมพ

2008
2009

2009

2009

รายชื่อและรายละเอียด
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่กลาวถึงภาวะเศรษฐกิจจีน และการเปลี่ยนแปลง ในกรณีศึกษา ตลาดสั่งตัดเย็บเสื้อผาในนครเซี่ยงไฮ ชองทางจัดจําหนายสมัยใหมในจีนในอดีต ปจจุบัน และอนาคต และวิธีการทําธุรกิจ
ในจีนใน "ตลาดที่ดีพอ" ในจีน และคําแนะนําเรื่องขอควรปฏิบัติในการเดินทาง และทําธุรกิจในจีนใหประสบความสําเร็จ
ว. พลกุล. (2551). จีน : สังคมนิยมหรือทุนนิยม. กรุงเทพมหานคร: คิดไทยใหม.
หนังสือเลมนี้นําเสนอรายละเอียดของลัทธิมารกซ การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจจีน การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในทามกลางการปฏิรูปรวมทั้งการแกไขของรัฐบาลจีนในแงมุมตางๆ
พีระ บุญจริง. (2552). กลยุทธการลงทุนของนักธุรกิจ จีน สิงคโปร ญี่ปุน. กรุงเทพฯ: ธรรมรักษการพิมพ.
หนังสือเลมนี้กลาวถึง วิธีคิดและการทําธุรกิจของนักธุรกิจจีน สิงคโปร และญี่ปุน ที่ประยุกตมาจากศิลปะการทําสงคราม ของซุนวู ตํานานเรื่องสามกกและกลยุทธการทําสงครามตางๆ ในสมัยโบราณ ซึ่งเปนกําลัง
ผลักดันใหคนจีนมีชั้นเชิงในการทําธุรกิจแตกตางจากชาวตะวันตก เนื่องจากคนจีนไดนํามาปรับใชในทางธุรกิจ เพื่อเอาชนะคูแขง รวมทั้งกลยุทธที่นักธุรกิจ จีน สิงคโปร ญี่ปุนใชเพื่อใหประสบความสําเร็จทาง
การคา
วริษฐ ลิ้มทองกุล. (2552). China Vision มังกรฝาวิกฤต. กรุงเทพฯ: ผูจัดการ 360.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่กลาวถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศจีนในประเด็นทั่วไปตางๆ ที่เปนที่สนใจในระยะเวลาดังกลาว เชน กรณีนมผงผสมเมลามีนกับคุณธรรมสํานึกของสังคม การ
เปลี่ยนแปลงของเซี่ยงไฮ สภาพเศรษฐกิจจีนปญหาเงินเฟอของจีน กรณีปญหาโรงไฟฟานิวเคลียร เปนตน
Plafker, Ted. (2552). การทําธุรกิจในประเทศจีน (Doing Bussiness in China) วิธีทํากําไรในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก. แปลโดย กนิษฐ ฉินสิน. กรุงเทพฯ: ดวงกมลพับลิชชิ่ง.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงกระบวนการประกอบธุรกิจในประเทศจีน โดยกลาวถึง โอกาส ธรรมเนียมปฏิบัติ การเจรจาตอรอง วิธีคิดและการทําธุรกิจของจีน และคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการทําธุรกิจเพื่อใหสามารถ
เขาสูตลาดจีนซึ่งเปนตลาดที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลกไดอยางสมดุล และรอบดาน
ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553
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2.1.2 วิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
จากการสํารวจวิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน พบทั้งสิ้น 65 เลม แบงเปน
วิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก 2 เลม และวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท 63 เลม หากแบงตาม
ชวงเวลาในการศึกษา พบวา สวนใหญมีการตีพิมพหลังจากที่จีนเขาเปนสมาชิก WTO ขณะที่การตีพิมพ
กอนที่จะมีขอตกลงการคาเสรีกับจีนนั้นมีไมมากนัก และเริ่มตีพิมพมากขึ้นภายหลังจากที่ไทยมีขอตกลง
การคาเสรีกับจีนในป 2003 โดยมีประมาณ 56 เลม
วิทยานิพนธสวนใหญจะเนนการศึกษาในดานที่เกี่ยวกับการคา ผลกระทบ และโอกาสทางการคา
จากกรอบความรวมมือทางดานเศรษฐกิจระหวางไทย และจีนในดานตางๆ รวมทั้งความสามารถในการ
แขงขันในการสงออกของสินคาของไทย เปนตน สําหรับการตีพิมพในชวงกอนป 2001 ซึ่งเปนระยะเวลา
กอนที่จีนจะเขาเปนสมาชิก WTO นั้น พบวา มีจํานวนนอยมาก เพียง 4 เลม นอกจากนี้ มีขอสังเกตวามี
ผลงานวิชาการของนักศึกษาไทยระดับปริญญาโทในหลายสถาบันที่เปนงานในลักษณะสาระนิพนธ และ
กึ่งวิทยานิพนธ หรืองานวิจัยสวนบุคคลดวย4 โดยการศึกษานี้จะเนนการสํารวจวิทยานิพนธภาษาไทยที่
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีนเปนหลัก
หากพิจารณาวิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน แบงเปน 5 ประเภท คือ
1) วิทยานิพนธที่นําเสนอผลการวิเคราะห เศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางไทยและจีน
2) วิทยานิพนธที่นําเสนอผลการวิเคราะหดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทย
กับจีนเฉพาะเรื่อง
3) วิทยานิพนธที่ศึกษาเศรษฐกิจจีนดานการลงทุน
4) วิทยานิพนธที่ศึกษาดานการเงิน
5) วิทยานิพนธที่ศึกษา ดานการคาบริการ การทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส และดาน
พลังงาน และอื่นๆ
4

ฐานขอมูลหลักสืบคนในการสํารวจวิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย
1. หองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
2. โครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย (Thai Digital Collection: ThaiLIS)
3. สํานักหอสมุด กลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. คลังปญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย
5. ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. สํานักหองสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. สํานักหองสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. สํานักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
และหองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน
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พบวา สวนใหญของวิทยานิพนธเปนการศึกษาและนําเสนอผลการวิเคราะหทางดานการคา และ
ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 37 เลม รองลงมาเปนการศึกษา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน และความสัมพันธกับประเทศไทยในภาพรวม 11 เลม ดานเกี่ยวกับการลงทุนมี
จํานวน 9 เลม ดานการคาบริการ การทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ มี
จํานวน 5 เลม และการศึกษาเศรษฐกิจจีนเกี่ยวกับการเงินจีน 1 เลม5 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2-5
ตารางที่ 2-5 จํานวนวิทยานิพนธดานเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท
ประเภทวิทยานิพนธดานเศรษฐกิจจีน

จํานวน (เลม)

1) เศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน

11

2) ดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน

39

3) ดานการลงทุน

9

4) ดานการเงิน

1

5) ดานการคาบริการ การทองเที่ยว การขนสงและโลจิสติกส และดานพลังงาน
และอื่นๆ
5.1) ดานการคาบริการ

5
-

5.2) ดานการทองเที่ยว

1

5.3) ดานการขนสง และโลจิสติกส

3

5.4) ดานพลังงาน และอื่นๆ

1
รวมทั้งสิ้น

65

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553

5

เติมศักดิ์ โอภาสยานนท. (2552). ความเปนไปไดและโอกาสของการเขาไปลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชยของไทยในประเทศจีน.
งานวิจัยเฉพาะเรื่อง, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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ตารางที่ 2-6 วิทยานิพนธดานเศรษฐกิจจีน
ปที่พิมพ
1997

1999

2001

รายชื่อและรายละเอียด
1 วิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน
ศิริเพ็ชร อิงควิบูลยพันธ. (2540). การพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน ในทศวรรษที่ 1990. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการระหวางประเทศและการ
ทูต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ นี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางไทย-จีน ทางดาน เศรษฐกิจ ในกรอบของการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจโดยทําการศึกษาถึงพัฒนาการ
ความสัมพันธระหวางไทย-จีนในทศวรรษที่ 1990 โดยไดนําเอาแนวคิดเรื่องผลประโยชนแหงชาติ แนวคิดเรื่องการเมืองเกี่ยวพัน แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และกฎวาดวยประโยชนเปรียบเทียบ
ในการผลิตมาใชเปนกรอบในการวิเคราะห สวนในกรอบของแนวคิดเรื่องการเมืองเกี่ยวพันไดวิเคราะหถึงปจจัยที่มีอิทธิพลใหรัฐบาลประเทศตางๆ ดําเนินนโยบายของตน ซึ่งแบงเปนปจจัยภายใน ไดแก ปจจัย
ทางดานทัศนคติของผูนํา ปจจัยดานภูมิศาสตรและเศรษฐกิจ และปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ ในการวิเคราะห พบวา แนวคิดการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
เปนการนําเอาลักษณะเกื้อหนุนระหวางกัน หรือความไดเปรียบทางเศรษฐกิจของแตละประเทศมาจัดสรรรวมกันเปนแบบอยางในการพัฒนาโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยทั้ง 4 ประเทศจะมีจุดเดนที่แตกตางกัน
ออกไป และไดมีการเชื่อมโยงกันอีก 2 ประเทศในกรอบของหกเหลี่ยมเศรษฐกิจดวย การเกิดการรวมกลุมของความรวมมือในกรอบสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนั้นจะทําใหเกิดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจกันโดยการพึ่งพาอาศัย
และเกื้อกูลประโยชนซึ่งกันและกัน ในลักษณะของการ แลกเปลี่ยนความไดเปรียบอันเปนศักยภาพของแตละประเทศ นอกจากนั้นอิทธิพลของปจจัยดาน ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคงที่มีตอ
ความสัมพันธระหวางไทย-จีน ในโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ จะชวยสงเสริมการพัฒนาความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจโดยรวม ใหใกลชิดกันยิ่งขึ้นดวย
กิตติภัทร วีระเตชะ. (2542). ความสัมพันธระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจและนโยบายดานสิทธิมนุษยชน: ศึกษากรณีนโยบายสหรัฐอเมริกาตอจีน ระหวาง ค.ศ.1989-1998. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจกับนโยบายดานสิทธิมนุษยชนของสหรัฐตอจีนระหวาง ค.ศ. 1989-1998 เพื่อแสดงใหเห็นวาสหรัฐอเมริกานั้นมีขอจํากัดในการใช
นโยบายทางดานการคาเพื่อสนับสนุนนโยบายดานสิทธิมนุษยชนในประเทศจีน ทั้งนี้โดยนํากรอบความคิดเรื่อง อํานาจ และการพึ่งพาอาศัยกันมาเปนกรอบในการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาพบวา สหรัฐซึ่งมีนโยบายที่
สําคัญประการหนึ่ง คือการสงเสริมสิทธิมนุษยชนไปทั่วโลก ไดดําเนินนโยบายดานสิทธิมนุษยชนตอจีน โดยการใชเครื่องมือทางการคาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสิทธิมนุษยชนของจีนมีขอจํากัด เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกามีผลประโยชนทางเศรษฐกิจจํานวนมากทั้งในดานการคา และการลงทุนในจีน
ธนาธิป ภูสวัสดิ์รัตนา. (2544). จีนกับการเปนสมาชิกองคการคาโลก : ศึกษาเฉพาะกรณี ผลไดและผลเสียทางเศรษฐกิจ. วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
การศึกษานี้เปนการมุงศึกษาถึงผลกระทบทั้งดานผลประโยชน และผลเสียจากการที่ประเทศจีนไดรับจากการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกที่มีตอภาคเศรษฐกิจตางๆ ภายในประเทศ รวมทั้งขั้นตอน และ
กระบวนการดําเนินการในการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของประเทศจีน โดยอธิบายถึงปจจัยของความลมเหลวของจีนในการสมัครเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกในระยะเวลาดังกลาว เชน การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และความลาชาในการปรับปรุงกฎหมายของจีน และพัฒนาการในการแกไขปญหาตางๆ ซึ่งทําใหจีนใกลเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกมากขึ้น ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา การประเมิน
ประโยชนการเปนสมาชิกองคการการคาโลกคาดวาจะทําใหจีนไดรับประโยชนจากการลงทุนจากตางประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลทําใหรายไดประชาชาติ รายได คาครองชีพสูงขึ้น และมีการจางงานเพิ่มขึ้น
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------ปที่พิมพ
2001

2003

2004

รายชื่อและรายละเอียด
ดวงกมล สุนทรขัณฑ. (2544). การศึกษาผลกระทบตอไทยเมื่อจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกโดยใชแบบจําลอง GTAP. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยศึกษาถึงผลกระทบของประเทศไทยจากการที่ประเทศจีนเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกทั้งที่มีตอเศรษฐกิจของไทยทั้งในระดับมหภาค และภาคเศรษฐกิจตางๆ โดยมุงเนนผลกระทบ
ทั้งในดานการผลิตและสงออกของไทย โดยใชแบบจําลองคํานวณดุลยภาพแบบทั่วไป (GTAP) เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลได ผลเสีย และแนวทางการในการปรับตัวของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การลดภาษี
นําเขาของจีนจะทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเมื่อจีนลดภาษีจะทําใหตนทุนการผลิต และราคาสินคาลดลงสงผลใหการสงออกของจีนเพิ่มขึ้น สวนแบงตลาดของไทยจึงมีแนวโนม
ลดลง โดยในระยะยาวยังมีผลใหรายไดครัวเรือน และการลงทุนลดลงดวย สินคาที่มีการขยายตัวการสงออกสวนใหญเปนสินคาเกษตร สําหรับสินคาสงออกที่ใชแรงงานเขมขนจะมีแนวโนมลดลง ทําใหคาแรงงาน
ลดลงดวย โดยจะมีผลทําใหการคาระหวางไทยและจีนขยายตัว แตจะทําใหการสงออกไปตลาดอื่นๆของไทยลดลง เนื่องจากการสงออกของจีน ผลการศึกษาโดยใชแบบจําลองคํานวณดุลยภาพแบบทั่วไป (GTAP)
แสดงใหเห็นวาประเทศไทยจําเปนตองเตรียมพรอมในการรองรับผลกระทบดังกลาวใหเหมาะสมกับแตละภาคการผลิต และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยในสินคาที่ไทยเสียเปรียบ
ดานราคาเพื่อแขงขันกับผูประกอบจากจีน รวมทั้งอาจยายฐานการผลิตไปประเทศจีนเพื่อแสวงหาประโยชนในการแขงขันดวย ซึ่งภาครัฐจําเปนตองใหความรูขอมูล และการพัฒนาแกผูประกอบการไทยดวย ทั้งนี้ผู
ศึกษายังไดเสนอแนะใหมีการศึกษาเพิ่มขึ้นตอไปดวยวาเมื่อจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก แลวจะมีผลกระทบตอประเทศอื่นอยางไรบาง โดยวิเคราะหถึงมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีดวย
ชัชวาล วรเชฐวราวัตร. (2546). จีนเขาองคการการคาโลก: ผลกระทบทางเศรษฐกิจตอเอเชียตะวันออกเฉียงใต. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร), มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
การศึกษานี้มุงศึกษาถึงกระบวนการเพื่อการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของประเทศจีน และการปฏิรูปโครงสรางดานเศรษฐกิจและสังคมของจีน รวมทั้งวิเคราะหผลกระทบตอการคา และการลงทุนใน
ภูมิภาคตางๆ จากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีน โดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นตอประเทศในกลุมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลการศึกษาพบวา การดําเนินการเพื่อการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก
ของจีนนั้นจะสงกระทบตอเศรษฐกิจโลกในวงกวาง เนื่องจากประเทศจีนเปนตลาดใหญ มีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลก ทําใหมีศักยภาพในการผลิตสินคาสงออกสูง และยังมีความตองการสินคาเพื่อการบริโภค
อุปโภคจํานวนมาก เมื่อจีนเขาสูการเปนสมาชิกองคการการคาโลกจะชวยใหจีนกลายเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจ และมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลก ซึ่งผูศึกษาเห็นวาผลจากการที่จีนเขาสูการ
เปนสมาชิกองคการการคาโลกจะมีผลทําใหทําใหจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดผลประโยชนรวมกันจากการคาที่เพิ่มขึ้น
ประพิณ ประดิษฐากร. (2547). การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของสาธารณรัฐประชาชนจีน (China's accession to WTO). วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยเนนศึกษาถึงกระบวนการในการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) และการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและกฎหมายของจีนเพื่อรองรับการเขาเปน
สมาชิก รวมถึงผลกระทบภายหลังจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ผลการศึกษาพบวา จากการศึกษาการเขาเปนสมาชิก WTO ตามมาตรา 12 ของความตกลงจัดตั้ง WTO จีนตองยอมรับพันธกรณี
บางประการมากและนอยไปกวาที่ระบุไวใน WTO ทั้งนี้พันธกรณีที่มากไปกวาที่ระบุไวในความตกลง WTO อาทิเชน การดําเนินการตอบขอซักถามตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดในทุกกรณี ในทาง
ตรงกันขาม พันธกรณีที่จีนตองยอมรับซึ่งนอยไปกวาที่บัญญัติไวใน WTO ไดแก การไมสามารถกลาวอางสิทธิประโยชนและการปฏิบัติเปนพิเศษและแตกตางบางประการในฐานะประเทศกําลังพัฒนาได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจีนตองตกลงปฏิบัติตามความตกลงวาดวย มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ความตกลงวาดวยมาตรการลงทุนที่เกี่ยวของกับการคา และความตกลงวา
ดวยสิทธิในทรัพยสิน ทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคาทันทีที่เขาเปนสมาชิก WTO โดยไมอาศัยระยะเวลาในการ ปรับตัวแตอยางใด พันธกรณีเหลานี้แมวาจะอยูนอกเหนือไปจากที่บัญญัติไวในความตกลง WTO แต
มีคาบังคับทางกฎหมายและสามารถดําเนินการระงับขอพิพาทผานกระบวนการของ WTO ไดเชนกัน เนื่องจากเปนพันธกรณีที่จีนตกลงกับประเทศสมาชิก WTO ในระหวางการเจรจาเพื่อเขาเปนสมาชิกตามมาตรา
12 ของความตกลงจัดตั้ง WTO โดยผลการวิเคราะหผลจากการเขาเปนสมาชิกของจีนซึ่งภายหลังจาก การเขาเปนสมาชิก พบวา จีนสามารถปรับใชมาตรการภายใตความตกลง WTO ตอความเสียหายทางการคาที่
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2004

2006

2006

รายชื่อและรายละเอียด
เกิดขึ้นจากการกระทําของประเทศสมาชิก WTO ได เชน การปรับใชมาตรการตอบโต การทุมตลาดหากพบวาสินคานําเขามาในจีนมีราคาต่ํากวาราคาปกติในประเทศผูสงออกเปนตน หรือการปรับใชมาตรการ
ปองกันสภาวการณตลาดผันผวนหากมีการนําเขาสินคาเปนจํานวนมากและกอใหเกิดความเสียหายตอผูผลิตในประเทศ นอกจากนี้ จีนยอมสามารถใชกลไกการ ระงับขอพิพาทของ WTO ไดเนื่องจากจีนมิไดเปน
สมาชิก ดังนั้นการระงับขอพิพาทจึงเปนไปตามความตกลงทวิภาคีแตละฉบับซึ่งมีเนื้อหาที่แตกตางกัน สงผลใหจีนถูกตอบโตทางการคา โดยไมเปนธรรม ซึ่งผลจากการศึกษาพบวาในปจจุบัน จีนอาศัยกลไกการ
ระงับขอพิพาท ภายใต WTO ในการระงับขอพิพาททางการคาระหวางจีนและสหรัฐอเมริกาในคดี The Definitive Safeguard Measures of Certain Steel Products ซึ่งไดแกประเด็นเรื่องการปรับใชมาตรการปกปอง
ตอผลิตภัณฑเหล็กนําเขาจากจีน ดังนั้น เมื่อจีนเขาเปนสมาชิก WTO จีนตองเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑของ WTO รวมทั้งขอผูกพันที่ตกลงไวในพิธีสารการเขาเปนสมาชิก WTO เพื่อแสดงใหเห็นวาจีนยอมรับ
WTO ในฐานะเปนองคกรที่ยึดถือกฎหมายและใชกฎหมายในการดําเนินการ
โศภิต นาสืบ. (2547). นโยบายของไทยตอจีน สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร: ศึกษาการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการวิเคราะหถึงโยบายของไทยตอจีนในชวงสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรตอการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ใชทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศเปนกรอบในการวิเคราะห รวมทั้งศึกษา
บทบาทของกลุมทุนตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการผลักดันการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน ผลการศึกษาพบวา การจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีนนั้นสวนหนึ่งมาจากแรงผลักดันของกลุมทุนธุรกิจที่เขาไปมีบทบาททาง
การเมืองโดยตรงในสมัย รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยเฉพาะกลุมทุนขนาดใหญของประเทศ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ และการเปลี่ยนแปลงดานการเมือง ทําให
กลุมทุนขนาดใหญเขามามีบทบาททางการเมืองเพิ่มขึ้น และมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของประเทศ โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศใหเอื้อตอกลุมทุนของตน โดยเครื่องมือสําคัญที่กลุมทุนใชใน
การผลักดันใหเกิดเขตการคาเสรีไทย-จีน คือ สายสัมพันธที่ใกลชิดกับรัฐบาล สภาธุรกิจไทย-จีน และหอการคาไทย และยังเปนเครื่องมือในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปดเขตการคาเสรีไทยจีนดวย นอกจากนี้การศึกษานี้ ยังพบวา กลุมที่ไดประโยชนจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน คือ กลุมธุรกิจการเกษตรรายใหญของประเทศที่มีระบบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ซึ่งทําใหไดเปรียบในการแขงขัน และ
มีความพรอมในการแสวงหาประโยชนไดมากกวากลุมทุนผูประกอบการรายยอย และเกษตรกรรายยอย
ธนา โตสิตารัตน. (2549). เขตการคาเสรีไทย-จีน: วิเคราะหในเชิงกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดศึกษากรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนและจีนในบางสวนที่เปนขอตกลงที่เกี่ยวของกับการคาสินคา การลดภาษีสินคาสวนแรก กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
และกลไกระงับขอพิพาท เนื่องจากหลักเกณฑตางๆ ที่ตกลงกันไวเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการในเขตการคาเสรีไทย-จีน นอกจากนี้ยังไดศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑของเขตการคาเสรีในกฎหมายระหวางประเทศดวย
เพื่อเสนอแนวทางดําเนินการในกรอบความตกลงนี้ ผลการศึกษาพบวา การตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีนเปนการใหประโยชนแกกันดานภาษีศุลกากร ซึ่งโดยหลักแลวประเทศสมาชิกองคการการคาโลกจะตอง
ใหการปฏิบัติตอสมาชิกอื่นอยางเทาเทียมกันและปราศจากการเลือกปฏิบัติซึ่งการจัดทําเขตการคาเสรีแมวาจะเปนการใหสิทธิพิเศษแกประเทศในกลุมการคาเสรีดวยกัน แตก็ไดรับการยกเวนใหสามารถทําได ดังนั้น
จึงไมขัดตอองคการการคาโลก แตอยางไรก็ตามผลการศึกษาเมื่อมีการเปดเขตการคาเสรีแลวพบวา มีปญหาที่สําคัญคือการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี โดยเฉพาะมาตรการสุขอนามัยพืช เนื่องจากประเทศจีนมี
กฎระเบียบที่เขมงวดมากทําใหเปนอุปสรรคตอการสงออกของไทย ขณะที่ประเทศไทยมีกฎเกณฑที่ไมเขมงวดเทา ดังนั้นผูศึกษาจึงเสนอแนะใหประเทศไทยควรผลักดันใหมีการตกลงกันในเรื่องดังกลาวดวย เพื่อให
มีแนวปฏิบัติเดียวกัน และเกิดความเสมอภาคกันตอไป
อักษรศรี พานิชสาสน. (2549). การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน: ความเปนไปได โอกาส และอุปสรรค. วิทยานิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาสหวิทยาการ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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2008

2008

รายชื่อและรายละเอียด
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธและศักยภาพของมณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีนที่มีตอประเทศไทย และวิเคราะหโอกาสและขอไดเปรียบของไทยในการเพิ่มพูนความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจกับ
จีนใหมากขึ้นโดยการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับมณฑลจีน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห ความเปนไปได โอกาส ปญหา และอุปสรรคในการเชื่อมโยงและความรวมมือในระดับทวิภาคีกับมณฑลตะวันตกเฉียงใตของ
จีนเพื่อประโยชนรวมของทั้งสองฝาย โดยใชวิธีการวิเคราะห Interconnecting Diamonds โดยประยุกตจากกรอบแนวคิด Diamond Model โดยการเก็บขอมูลโดยวิธีเชิงคุณภาพทั้งทางเอกสารและการเก็บขอมูล
ภาคสนาม เนนพื้นที่ศึกษาในประเทศจีน ไดแก มณฑลซื่อชวน มหานครฉงชิ่ง มณฑหยุนหนาน และเขตปกครองตนเองชนชาติจวง กวางซี ผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็นบงชี้ได 4 ประการ คือ ประการแรก ตัว
แปรที่สะทอนความเปนไปไดในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน มี 4 ประการ คือ เงื่อนไขดานปจจัย เงื่อนไขดานอุปสงค อุตสาหกรรมหลักและเกี่ยวของ และตัวแปรรัฐบาล สําหรับผล
การศึกษาอุตสาหกรรมหลักและเกี่ยวของของมณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีนที่มีโอกาสและมีศักยภาพในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
อุตสาหกรรมสมุนไพร/ยาจีน อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมพลังงาน และระบบขนสงและโลจิสติกส ประการที่สอง คือ ตัวแปรที่สะทอนปญหาและอุปสรรคในการเชื่อมตอทางเศรษฐกิจไทย-มณฑลตะวันตก
เฉียงใตของจีน ไดแก สภาพแวดลอมและบริบททางธุรกิจ และตัวแปรที่ไมใชทางเศรษฐกิจอื่นๆ เชน วัฒนธรรม และสายสัมพันธ เปนตน ประการที่สาม แนวทางการเชื่อมตอทางเศรษฐกิจระหวางกัน สามารถ
เปนไปไดทั้งในรูปแบบของความรวมมือระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล หรือเอกชนตอเอกชน รวมทั้งเอกชนกับรัฐบาลขึ้นอยูกับสาขาหรือความเหมาะสมของกิจกรรมที่จะมีความรวมมือกัน ประการที่สี่ การเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจระหวางกันจะเปนการสงเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝายใหเพิ่มพูนขึ้น โดยการใชประโยชนจากลักษณะการเกื้อกูลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความแตกตางในเงื่อนไขของปจจัยของแตละฝาย ซึ่งจะ
ชวยขยายบริบทของเงื่อนไขอุปสงคใหครอบคลุมตลาดของมณฑลตะวันออกเฉียงใตของจีนและตลาดของไทย ซึ่งจะเปนปจจัยเกื้อหนุนใหทั้งสองประเทศไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกันมากขึ้น
บุปผชาติ แกนวิจิตร. (2551). สถานภาพจีนศึกษาในประเทศไทยดานการเมือง และเศรษฐกิจ (ค.ศ.1995-2005). วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก), วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม,
มหาวิทยาลัยรังสิต.
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการวิเคราะหถึงสถานภาพจีนศึกษาในประเทศไทยดานตางๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจการเมือง ในชวงระหวางป ค.ศ.1995-2005 โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และใช
วิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนาจากงานเขียนเรื่องจีนทางการเมือง เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจการเมืองในชวงเวลาดังกลาวถึง ปญหา ขอจํากัด และแนวทางเสนอแนะของการศึกษาดานจีนในดานตางๆ ผลการศึกษาพบวา
การศึกษาดานจีนศึกษาในประเทศไทย มีอุปสรรคหลายประการ ที่สําคัญ คือ การขาดนักวิชาการเกี่ยวกับจีนในบางดาน การขาดตําราดานจีนศึกษา และผลงานวิจัย การขาดเงินทุนอุดหนุนในกิจกรรมดานจีนศึกษา
ความซ้ําซอนในหลักสูตรดานจีนศึกษา และความลําบากในการทําเปนสหวิทยาการ ซึ่งแมผูศึกษามีความเห็นวา แมวาสถานภาพของจีนศึกษานั้นจะมีความกาวหนามากขึ้นเทียบกับในอดีตแลว แตงานศึกษาเกี่ยวกับ
จีนศึกษานั้นยังคงอยูในวงจํากัด ซึ่งผูวิจัยเห็นวาควรใหมีการขยายการศึกษาเกี่ยวกับจีนศึกษาออกไปในวงกวาง และรวมไปถึงการศึกษาเจาะลึกในประเด็นตางๆ ในรายละเอียดใหมากขึ้น รวมทั้งใหมีการจัดการศึกษา
เรื่องจีนในหลายๆระดับ และรวบรวมฐานขอมูลในที่เดียวกันเพื่อเปนฐานความรูในการศึกษาตอยอดดวย
พิมพพสุ จวบความสุข. (2551). การระงับขอพิพาทในเขตการคาเสรีที่ประเทศไทยรวมเปนสมาชิก: เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) เขตการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด
(TNZCEPA) และเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA). วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยวิเคราะหถึงกระบวนการการระงับขอพิพาทในเขตการคาเสรีที่ประเทศไทยรวมเปนสมาชิก ทั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) เขตการคาเสรีไทยนิวซีแลนด (TNZCEPA) และเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) เพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการระงับขอพิพาทนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขอบกพรอง และเสนอแนวทางการปรับปรุงเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผล
การศึกษาพบวารูปแบบ และกระบวนการระงับขอพิพาทภายใตเขตการคาเสรีดังกลาวนั้นมีความใกลเคียงกัน หากแตมีรายละเอียดตางกันในแตละเขตการคาเสรี โดยผลการศึกษาชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองในบางเรื่อง
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1999

2002

2003

รายชื่อและรายละเอียด
ซึ่งควรไดรับการแกไขตอไปดวย เชน การดํารงตําแหนงของบุคคลดํารงตําแหนงผูพิจารณาคดี กรณีไมสามารถเลือกบุคคลมาดํารงตําแหนงอนุญาโตตุลาการได เปนตน ซึ่งหากมีการแกไขประเด็นตางๆ ดังกลาวแลว
ก็จะทําใหกระบวนการระงับขอพิพาทนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความสมบูรณมากกวาเดิม
2 วิทยานิพนธภาษาไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานความสัมพันธทางการคาระหวางไทยและจีน
ชายฉัตร ธีรวัฒน. (2542). ผลกระทบการลดภาษีนําเขาขาวตอปริมาณการนําเขาขาวของ สาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศไทยภายใตขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากร และการคา. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการวิเคราะหถึงสภาวะการผลิต การตลาดของการคาขาวไทยและจีน โดยวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอปริมาณการนําเขาขาวของจีนจากประเทศไทย ไดแก ปริมาณบริโภคขาวของ
จีนตอคนตอป ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตนตอหัวของจีนราคานําเขาขาวเฉลี่ยทุกประเทศยกเวนไทย และราคานําเขาขาวของจีนจากไทย รวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบจากการลดภาษีนําเขาที่มีตอปริมาณการนําเขา
ของจีน โดยสถิติเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณโดยอาศัยสมการกําลังสองนอยที่สุด ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอการนําเขาขาวของจีนจากไทยในทิศทางเดียวกัน ไดแก ปริมาณการบริโภคขาวตอคนตอปของ
จีน ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตนตอหัวของจีน ราคาสินคานําเขาขาวเฉลี่ยทุกประเทศยกเวนไทย ขณะที่ปจจัยที่มีผลกระทบในทิศทางตรงกันขามไดแก ราคานําเขาขาวของจีนจากไทย โดยปจจัยตางๆ สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณการนําเขาขาวจากไทยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติถึงรอยละ 78.3 สําหรับการวิเคราะหผลกระทบจากการลดภาษี พบวา การลดภาษีที่ระดับตางๆ จะมีผลใหราคานําเขาขาวลดลงไป
ตามภาษีที่ลดลง และสงผลใหปริมาณนําเขาขาวเพิ่มขึ้นตามระดับภาษีที่ลดลงไป
ชลทรัพย คิดรังสรรค. (2545). การศึกษาการนําเขากุงสดแชแข็งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจากไทย. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะอุตสาหกรรมกุงสดแชแข็งทั้งในดานการผลิตและดานการตลาด โดยเนนศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของจีน และความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา
นําเขากุงสดแชแข็งของจีนจากไทย และอินเดียโดยเปรียบเทียบ รวมทั้งประมาณผลจากการลดอัตราภาษีนําเขากุงสดแชแข็งของจีนที่มีตอการนําเขากุงสดแชแข็งจากไทยและอินเดียดวย ตั้งแตป ค.ศ.2002-2004 ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของจีนจากไทย คือ ปจจัยราคานําเขากุงสดแชแข็งของจีนจากอินเดีย ปจจัยราคานําเขากุงสดแชแข็งของจีนจากไทย และผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเฉลี่ยตอหัวของจีน โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ 3.89 3.81 และ 1.02 ตามลําดับและปจจัยสําคัญที่มีผลตอปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของจีนจากอินเดีย คือปจจัย ราคานําเขากุงสดแชแข็งของจีน
จากอินเดีย ปจจัยราคานําเขากุงสดแชแข็งของจีนจากไทย และ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยตอหัวของจีน โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ 4.381.53 และ 0.69 ตามลําดับ สําหรับผลการศึกษาผลจากการลด
อัตราภาษีนําเขากุงสดแชแข็งของจีนที่มีตอมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งจากไทยและอินเดีย พบวา ตั้งแตป ค.ศ.2002-2004 มูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งของจีนจากไทย เทากับ 8.9818.57และ 46.13 ลานดอลลาร
สหรัฐฯตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2544 ที่มีมูลคาการนําเขาเทากับ 5.16 ลานดอลลารสหรัฐฯ สวนมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งของจีนจากอินเดีย ตั้งแตป พ.ศ. 2545 – 2547 เทากับ 44.6499.47 และ 269.13 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2544 ที่มีมูลคาเทากับ 24.15 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้เนื่องมาจากความยืดหยุนของอุปสงคตอราคานําเขากุงสดแชแข็งของจีนจากไทยและอินเดียมีคาความยืดหยุนสูง
ชัยยันต กิตติวิศิษฎ. (2546). ความสามารถในการแขงขันทางการสงออกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางไทยกับจีน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพทางการผลิตและการคาสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที) ของไทยและจีน โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
สงออกสินคาไอที ดวยการวิเคราะหคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ(RCA) และวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของมูลคาการสงออก สินคาไอทีของไทยและจีน ดวยแบบจําลองสวนแบง
ตลาดคงที่ (CMS) ในสินคาไอทีที่ทําการศึกษามี 13 ชนิด ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมสินคา คือ เครื่องคอมพิวเตอร, อุปกรณโทรคมนาคม และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ในตลาดสงออกสําคัญ ไดแก สหรัฐฯ, สหภาพยุโรป
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2003

2003

2004

รายชื่อและรายละเอียด
และญี่ปุน ในชวงป 1995-2000 ผลการวิเคราะหดวย RCA พบวา สินคาไอทีของไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกตลาด แตคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) นั้นมีแนวโนมลดลง ขณะที่จีนมีความ
ไดเปรียบในตลาดสหรัฐฯและสหภาพยุโรป และมีแนวโนมคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) เพิ่มขึ้นทั้งสามตลาด สวนการวิเคราะหดวยวิธีสวนแบงตลาดคงที่ (CMS) พบวา การขยายตัวของมูลคาการ
สงออกของไทยเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดสงออกเปนสําคัญ ขณะที่การสงออกของจีนเปนผลจากความสามารถในการแขงขันเปนสําคัญ แสดงใหเห็นไดวาสินคาไอทีของไทยมีจะแนวโนมมี
ความสามารถในการแขงขันทางการสงออกของไทยลดลง โดยไมมีการสรางปจจัยไดเปรียบในการแขงขันใหมๆ ขึ้นมา ขณะที่สินคาไอทีของจีนมีแนวโนมมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้นจากขอไดเปรียบที่มา
ทดแทนสินคาไอทีไทย โดยมีการสรางปจจัยไดเปรียบอยางอื่นขึ้นมาดวย โดยเฉพาะการไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากภาครัฐและการลงทุนจากตางชาติ
ปาริฉัตตถ อัศวราชันย. (2546). การศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมรถไถเดินตามของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในตลาดอินโดจีน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยวิเคราะหถึงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมรถไถเดินตามของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในตลาดอินโดจีนในชวงป 1994-2001 ดวยการวิเคราะหคาดัชนีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) และศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความไดเปรียบเชิงแขงขันภายในประเทศที่มีตออุตสาหกรรมรถไถเดินตาม จาก 4 ปจจัยหลัก คือ สภาวะการผลิตภายในประเทศ อุปสงค
ภายในประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องภายในประเทศ โครงสรางบริษัทและสภาพแขงขันภายในประเทศ ผลการศึกษาพบวา ทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนตางมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในอุตสาหกรรมรถไถเดินตามในตลาดอินโดจีนในระดับต่ํา แตโดยเฉลี่ยนั้นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบสูงกวาไทย หากแตประเทศไทยยังมีความไดเปรียบบาง
ประการ คือ มีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา มีกฎหมายแรงงานที่เอื้อตอการจางงานมากกวา มีคุณภาพของสินคาที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคมากกวา ทําใหสามารถเขาถึงตลาดไดดีกวา รวมทั้งมีความยืดหยุนใน
การผลิตมากกวาประเทศจีน ดังนั้นผูศึกษาจึงไดเสนอแนะใหประเทศไทยรักษาขอไดเปรียบนั้นตอไป ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนจําเปนตองรวมมือกันสรางขอไดเปรียบดังกลาวใหเปนขอไดเปรียบที่มีความยั่งยืน
ตลอดไป
วรรณี เชาวกิตติโสภณ. (2546). ผลกระทบการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีน ที่มีตอการสงออกเครื่องใชเซรามิกบนโตะอาหาร. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการวิเคราะหผลกระทบของการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีนที่มีตอการสงออกเครื่องใชเซรามิกบนโตะอาหารของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาถึงทัศนคติ ปญหา และอุปสรรค และ
แนวโนมการพัฒนาการการสงออกเครื่องใชเซรามิกบนโตะอาหารของประเทศไทยในอนาคต จากกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจผลิตและสงออกสินคาเครื่องใชเซรามิกบนโตะอาหาร 40 ราย จากนั้นประมวลผลดวย
โปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบวา การสงออกเครื่องใชบนโตะอาหารเซรามิกของไทยหลังจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ในป 2002 และ 2003 ยังคงขยายตัวอยูรอยละ 12 และ รอยละ 15 ตามลําดับ ผลการ
สํารวจทัศนคติของผูประกอบการ พบวา การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีนจะทําใหเกิดผลกระทบมาก คือ 1. ทําใหผูประกอบการตองหากลุมลุกคาใหมเพิ่มเติม 2. ทําใหตองใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สูงขึ้น 3. ทําใหตองเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑใหมเพิ่มขึ้น 4. ทําใหราคาผลิตภัณฑลดลง สําหรับผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคของกลุมตัวอยาง พบวาปญหาที่สงผลตอการสงออกมาก คือ 1. ราคาวัตถุดิบที่สูง 2. การ
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 3. การขาดการพัฒนาเทคโนโลยี ขณะที่ผลการศึกษาพัฒนาการทางการตลาด พบวา กลุมตัวอยางมีการพัฒนาการตลาดคอนขางมาก โดยสาเหตุที่ยังไมมีความพรอมในการขยายการ
สงออก คือ การขาดบุคลากร ความรู และเงินทุน เปนหลัก
จิตติสุดา สายมาลา. (2547). ผลกระทบจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอปริมาณนําเขาขาว 100 เปอรเซ็นต จากประเทศไทย. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------ปที่พิมพ

2004

2004

2004

รายชื่อและรายละเอียด
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหผลกระทบจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีตอปริมาณนําเขาขาว 100 เปอรเซ็นต จากประเทศไทย โดยใชแบบจําลองถดถอยแบบพหุคูณ และ
ประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด โดยใชขอมูลในชวงป 1988-2001 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดปริมาณนําเขาขาว 100 % จากไทยของจีน คือ ราคานําเขาขาว
และรายไดประชาชาติตอคนของจีนโดยมีความยืดหยุนทั้งตอรายไดและราคาคอนขางสูง (-1.67 และ 1.84 ตามลําดับ) สวนตัวแปรผลผลิตขาวของจีนนั้นไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับผลการวิเคราะหผลดานราคา
และปริมาณนําเขา 100 % จากไทยของจีน พบวา การลดภาษีจากการผูกพันตามขอตกลงการลดภาษีในการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีนจะทําใหราคาขาวนําเขาจากไทยลดลง รอยละ 52.80 กรณีนําเขา
ขาวในโควตา และรอยละ 20.29 กรณีนําเขาขาวนอกโควตา ในขณะที่ความตองการนําเขาขาว 100% จะเพิ่มขึ้นรอยละ 88.80 กรณีนําเขาขาวในโควตา และเพิ่มขึ้นรอยละ 33.49 กรณีนําเขาขาวนอกโควตา ในปแรกที่
จีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก และในปสิ้นสุดการลดภาษี ซึ่งจะทําใหราคาขาวนําเขาจากไทยลดลง รอยละ 22.90 กรณีนําเขาขาวนอกโควตา ในขณะที่ความตองการนําเขาขาว 100% จะเพิ่มขึ้นรอยละ 38.16
นอกเหนือจากนั้นพบวา การที่จีนตองขยายโควตานําเขาขาวเพิ่มขึ้น และลดอุปสรรคทางการคาจะทําใหการคาขาวของจีนนั้นมีความยืดหยุนมากขึ้น และสงผลดีตอการสงออกขาว 100 % ของไทยมากขึ้นดวย
จิตทิพย พึ่งอาศรัย. (2547). ผลจากการลดอัตราภาษีศุลกากรผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีตอการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังจากประเทศไทย. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษา ศึกษาภาวะการผลิต การแปรรูป และการตลาดมันสําปะหลังและผลิตภัณฑของไทย ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีนจากไทย และ
ศึกษาผลจากการลดอัตราภาษีนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีนที่มีตอมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีนจากไทย จากการที่จีนตองลดอัตราภาษีนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังใหกับไทยจากอัตรารอย
ละ 10-30 ในป พ.ศ. 2001 เหลืออัตรารอยละ 5-20 ในป พ.ศ. 2004 โดยวิธีการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด และมีผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ มันเสนและมันอัดเม็ด และ
สตารชทําจากมันสําปะหลัง ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งสองชนิดของจีนจากไทย ไดแก ราคานําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีนจากไทย ราคานําเขาผลิตภัณฑ
มันสําปะหลังของจีนจากประเทศคูแขง ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยตอหัวของจีนและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางไทยกับจีน สวนผลจากการลดอัตราภาษีนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีนที่มีตอ
มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีนจากไทย พบวาเมื่อจีนลดอัตราภาษีนําเขาใหกับไทยแลว มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งสองชนิดของจีนจากไทยระหวางป พ.ศ. 2002-2004 เพิ่มขึ้นเปน
ลําดับ เนื่องจากความยืดหยุนของอุปสงคตอราคานําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งสองชนิดของจีนจากไทยมีคาสูง
ปยธิดา ถิระรณรงค. (2547). ผลของการลดภาษีนําเขาของจีนที่มีตอการสงออกผลไมของไทย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยศึกษาถึงสวนแบงการตลาดผลไมของจีนกับประเทศคูแขงของไทย คือเวียดนาม และฟลิปปนส และวิเคราะหปจจัยที่มีตอปริมาณการสงออกผลไมจากไทยไปประเทศจีน ในชวงป 1992—
2003 รวมทั้งประมาณผลจากการลดอัตราภาษีนําเขาของจีนจากการที่จีนเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกตอการสงออกผลไมของไทยไปประเทศจีน โดยวิธีสวนแบงตลาดคงที่ พบวา ประเทศเวียดนามมีมูลคา
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมา คือ ไทย และฟลิปปนส โดยมูลคาการสงออกของไทยที่เพิ่มขึ้นเปนผลจากการขยายตัวของการสงออกโลกเปนสวนใหญ ในขณะที่เปนผลจากการแขงขัน และเปนผลการสงเสริม
การสงออกคอนขางนอย สวนผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสงออกผลไมไปจีนคือ ทุเรียน มังคุด และลําไย โดยวิธีการประมาณสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด พบวาปจจัยที่มีผลตอการสงออกผลไมทั้ง 3
คือ ราคานําเขาผลไมไทยในจีน และจํานวนประชากรจีน ผลการวิเคราะหความยืดหยุน พบวา มังคุดจะมีคาความยืดหยุนมากที่สุด รองลงมา คือ ลําไย และทุเรียนโดยมีคาเทากับ -1.59 -2.46 และ -3.48 ตามลําดับผล
การประมาณการการสงออกผลไมไปจีน ในป 2547 พบวา การลดภาษีนําเขาของจีนจะทําใหมูลคาสงออกผลไมทั้ง 3 ชนิด เพิ่มขึ้น โดยมังคุดจะมีมูลคาสงออกเพิ่มมากที่สุด รองลงมา คือ ลําไย และทุเรียน ตามลําดับ
พราวพรรณ ประทุมชาติ. (2547). การคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหวางประเทศไทยและจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยทําการศึกษาที่มาของการเติบโตในมูลคาการคารวมในอุตสาหกรรมหลักที่มีมูลคาการคาระหวางไทยและจีนสูงที่สุด และอุตสาหกรรมที่คาดวาจะมีการขยายตัวในอนาคต ดวยการคํานวณ
ดัชนีที่ใชวัดระดับการคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน แลวนํามาคํานวณหาที่มาของการเติบโตทางการคา (Decomposition of Total Trade ; Contributions of Inter-Industry and Intra-Industry Trade) โดยศึกษาในชวง
ป 1998- 2002 ผลการศึกษา พบวา อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตทางการคามาจากการคาระหวางอุตสาหกรรมมากกวาการคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ไดแก ปโตรเคมี และเคมีอินทรีย โดยเปนผลมาจากการคา
ระหวางอุตสาหกรรมรอยละ 24.54 และ 6.27 และอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตทางการคามาจากการคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกันมากกวาการคาระหวางอุตสาหกรรม ไดแก พลาสติก เครื่องจักรกล คอมพิวเตอร
และสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และยานยนต โดยเปนผลมาจากการเติบโตของการคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกันรอยละ 10.87, -4.29, 7.83 และ -0.04 จึงสามารถสรุปไดวา การคาใน
อุตสาหกรรมที่สําคัญของไทยและจีนนั้นมีการเติบโตมาจากการคาภายในอุตสาหกรรม โดยผลการวิเคราะห พบวา การคาภายในอุตสาหกรรมที่มีอยูในปจจุบันในอุตสาหกรรมที่ทําการศึกษาสวนมากเปนการคา
ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันแบบแนวตั้ง (Vertical Intra-Industry Trade) แบบ Superior Vertical หรือเปนการคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกันแบบที่สินคาที่ความแตกตางกันในดานคุณภาพซึ่งสะทอนออกมาในราคา
ที่แตกตางกัน โดยที่ประเทศไทยผลิตสินคาคุณภาพดีกวา หรือมีการผลิตชิ้นสวนที่มีมูลคาสูงกวาโดยอาจเกิดจากการคาของบริษัทขามชาติที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศจีนและสงออกเขามาประกอบเปนสินคา
สําเร็จรูปในประเทศไทยอีกตอหนึ่ง ในดานปจจัยที่กําหนดการคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหวางประเทศไทยและจีนนั้น พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับการคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกันอยางมีนัยสําคัญคือ
ความแตกตางของสินคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน การประหยัดตอขนาดและความไมสมดุลทางการคาสอดคลองกับสมมติฐานในการคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกันแบบแนวตั้ง
พลภัทร อุปถัมภนรากร. (2547). การวิเคราะหผลกระทบภายใตความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีน ตอการนําเขาผลไมไทยของจีน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยมีเปาหมายศึกษา และอธิบายถึงผลกระทบภายใตความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-จีน ตอการนําเขาผลไมไทยของจีน จากความตกลงเรงลดภาษีผักและผลไมระหวางไทยและจีนที่มีตอ
การสงออกลําไยอบแหง ลําไยสด ทุเรียนสด มังคุด และมะพราวสดของประเทศไทยไปจีน ในชวงป 1994-2002 โดยการประมาณสมการดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด ผลการศึกษา พบวา การเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน
กรณีความตกลงเรงลดภาษีผัก-ผลไมระหวางประเทศไทยและจีนนําไปสูการเพิ่มปริมาณการคาระหวางกัน จากาการวิเคราะหเชิงปริมาณพบวาปจจัยที่มีผลตอการสงออกสินคาผลไมของไทยไปจีน ไดแก ราคา
สงออกผลไมปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศจีน และรายไดประชาชาติตอบุคคลของประเทศจีนปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภค โดยคาความยืดหยุนของปริมาณสินคาสงออกตอการเปลี่ยนแปลงของราคา
สงออกผลไมตางๆ ซึ่งไดแก ลําไยอบแหง ลําไยสด ทุเรียนสด มังคุดและมะพราวสด มีคาเทากับ 2.560 3.136 3.937 2.911 และ 1.176 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหผลกระทบตอรายไดรวมจากการสงออกผลไมของไทย
ไปจีน จากคาความยืดหยุนของปริมาณสงออกตอการเปลี่ยนแปลงของราคาสงออกผลไม พบวา มีคามากกวาหนึ่งในทุกสินคาที่ศึกษา นั่นคือ เมื่อปริมาณสงออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปดเขตการคาเสรี จะสงผลให
รายไดรวมจากการสงออกเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบระหวางป 2003 และ 2004 ในชวงเดือนมกราคมถึงกันยายน ก็พบวา เปนไปตามผลการศึกษาดังกลาว ยกเวน ลําไยอบแหง ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาว
ผูศึกษาไดเสนอแนะใหแนวทางการสงเสริมการสงออกผลไมไปจีนตอไปควรเนนมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น และควรสงเสริมในสินคาที่มีความยืดหยุนสูงกอน รวมทั้งสราง และพัฒนามูลคาเพิ่มสินคาผลไม
ดังกลาวใหมีคุณภาพ ซึ่งเมื่อปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นก็จะมีผลใหรายไดรวมจากการสงออกผลไมของไทยเพิ่มขึ้นไดในที่สุด
อัญญาณี ชัยสุวรรณ. (2547). การคาเสรีผลไมระหวางไทย-จีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
การศึกษานี้ ผูวิจัยมุงเนนวิเคราะหถึงปจจัยที่สงผลตอการคาสินคาระหวางไทยและจีน โดยเฉพาะสินคาเกษตร คือ ลําไย และแอปเปล และผลจากการเปดเสรีการคาไทย-จีน ซึ่งเปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชขอมูล
อนุกรมเวลารายไตรมาส ระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2000 ถึงไตรมาส 2 ป 2004 วิเคราะหดวยวิธีทางเศรษฐมิติโดยใชแบบจําลองสมการถดถอยเชิงเสน (Multiple Analysis) ทําการประมาณดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด ผล
การศึกษา พบวา ราคาเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอปริมาณการคาผลไมทั้งสองชนิดอยางมีนัยสําคัญ ขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตนตอคนของจีน และนโยบายการคาเสรีมีความสัมพันธในทิศทาง
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เดียวกันกับปริมาณการสงออกลําไยแหงอยางมีนัยสําคัญ ผลการวิเคราะหการนําเขาแอปเปลจากจีน พบวา ราคานําเขาแอปเปลจากจีนมีความสัมพันธกับปริมาณการนําเขาแอปเปลในทิศทางตรงกันขาม ขณะที่อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทไทยตอเงินสกุลหยวนจีนมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 95 สวนผลิตภัณฑมวลรวมเบื้องตนตอคนของประเทศไทยมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 90 และ
นโยบายการคาเสรีมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 99 โดยทังสามปจจัยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณนําเขาแอปเปล โดยสรุปผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการเปดเสรีการคามี
แนวโนมที่จะสงผลใหปริมาณการคาผลไมทั้งสองชนิดของทั้งสองประเทศเพิ่มสูงขึ้นไดอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากเปนปจจัยบวกเอื้อใหเกิดการขยายตัวทางดานการคาระหวางกัน
จุฑารัตน รื่นภาคเพ็ชร. (2548). การวิเคราะหอุปสงคนําเขาแอปเปลจากจีน ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-จีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะห และศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะสั้น และระยะยาวของปจจัยราคาและรายไดของสมการอุปสงคนําเขาแอปเปลจากจีนดวยขอมูลรายไตรมาส ที่ หนึ่ง ป 1998 ถึง
ไตรมาสที่สามป 2004 รวม 27 ไตรมาส ดวยเทคนิค cointegration ตามวิธี two-step approach ของ Engle-Granger แลวประมาณสมการดวยแบบจําลอง Error Correction Mechanism (ECM) และศึกษาแนวโนมการ
นําเขาแอปเปลจากจีนจากขอมูลรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม 1998 ถึง ธันวาคม 2004 รวม 84 เดือน โดยเปรียบเทียบปริมาณนําเขาแอปเปลนําเขาจากจีน กับขอมูลปริมาณนําเขาแอปเปลจากจีนที่ปรับดวยดัชนี
ฤดูกาล โดยวิเคราะหดวยสมการแนวโนมถดถอยเชิงเสน และสมการ piecewise regression รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการคาแอปเปล และผลกระทบตอผูบริโภคและผูผลิตภายในประเทศจากการ
นําเขาผักและผลไม พบวา ปริมาณนําเขา รายไดเปรียบเทียบ และราคาเปรียบเทียบมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ซึ่งตัวแปรรายไดเปรียบเทียบมีคาความยืดหยุนมากกวาตัวแปรความยืดหยุนของราคา
เปรียบเทียบ แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงรายไดของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นจะมีผลตอการนําเขาแอปเปลจากจีนมากกวาการเปลี่ยนแปลงราคานําเขาแอปเปลจากจีน ดังนั้นการดําเนินนโยบายดานรายไดจึงมีผลตอ
นโยบายดานราคา การศึกษาแนวโนมปริมาณนําเขาแอปเปลจากจีน พบวา แนวโนมการนําเขาแอปเปลนั้นมีทิศทางเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนภายหลังการเปดการคาเสรีไทย-จีน เชนเดียวกับการคาผัก และผลไมทั่วไป โดย
เกษตรกรไทยที่ปลูกกระเทียมนั้นจะเปนผูไดรับผลกระทบคอนขางมากเนื่องจากตนทุนการผลิตของจีนต่ํากวา สวนผูบริโภคจะเปนผูไดรับประโยชนจากราคาผักผลไมที่ลดลง เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผล
การศึกษานี้ชี้วารัฐบาลควรใหความสําคัญกับการนําเขาผักผลไมจากจีนโดยเนนมาตรการสุขอนามัยเพื่อลดผลกระทบตอเกษตรกร และคุมครองผูบริโภค และประสานความรวมมือกันเพื่อปรับตัว และเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับสถานการณการคาเสรี และกําหนดแนวทางการดําเนินนโยบายเพื่อใหการคาเสรีเกิดประโยชนมากที่สุด
พิษณุ กรุณานุวัตร. (2548). การวิเคราะหความสามารถ ในการสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยไปยังประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการวิเคราะหถึงความสามารถ ในการสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มมีการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจและเปดเสรีการคามากขึ้นทําใหประเทศจีนมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้น โดยศึกษาในสินคาสงออกสําคัญ 3 ประเภท คือ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แผงวงจรไฟฟา และชิ้นสวน
คอมพิวเตอร เปรียบเทียบกับประเทศคูแขงในอาเซียน 3 ประเทศ คือ สิงคโปร มาเลเซีย และฟลิปปนส โดยใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ และดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการวิเคราะหกับประเทศ
คูแขงในตลาดจีนในชวงป 1998-2003 ผลการศึกษาพบวา สินคาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณของไทยมีแนวโนมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของความตองการนําเขาของ
จีน สําหรับสินคาแผงวงจรไฟฟาของประเทศไทยมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบมาโดยตลอด แตมูลคาสงออกยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลจากการขยายตัวของการนําเขาของจีน สําหรับสินคาชิ้นสวนคอมพิวเตอร
พบวาประเทศไทยมีแนวโนมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบลดลง แตยังมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบอยู ซึ่งปจจัยหลักที่ทําใหมูลคาการสงออกลดลง คือ ผลจากการแขงขันที่แทจริง ดังนั้นในการสงเสริมการ
สงออก ภาครัฐควรสงเสริมการพัฒนา และวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพสินคาใหมากขึ้น และใหมีการวางแผนดานการตลาดการสงออก และสนับสนุนขอมูลขาวสารแกผูสงออกเพื่อใหการสงออกสินคาของไทยเปนไปอยาง
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ยุพาวดี ยินดียั่งยืน. (2548). การวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระหวางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดสงออกสําคัญระหวางไทยกับจีน โดยใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ และแบบจําลอง
แรงผลักดัน 5 ประการในการวิเคราะหปญหาหลักที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของไทย ในชวงป 1995 -2004 ผลการศึกษาพบวา อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมครัวเรือนไปสูการผลิตที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ และพัฒนาฝ มือในการเจียระไนพลอยจนได รับการยอมรับไปทั่วโลก สวนอุ ตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับจีนไดเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่เปนแบบการเพิ่มผลผลิตมาเปนการผลิตที่เนนการยกระดับการใชเทคโนโลยี และการเพิ่มอัตราผลตอบแทน ผลการศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ พบวา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในตลาดโลก สวนการวิเคราะหเปรียบเทียบในตลาดคูคาสําคัญ พบวา จีนไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในตลาดคูคา สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ขณะที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทั้งสามตลาด สําหรับการศึกษาสวนแบงตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม พบวา จีนมีสวนแบงตลาด
มากกวาไทยทั้งในตลาดโลกและตลาดประเทศคูคา สวนสินคาพลอย และเครื่องประดับแททั้งสามตลาดคูคา ไทยมีสวนแบงตลาดมากกวา แตจีนมีแนวโนมมีสวนแบงเพิ่มขึ้น โดยปจจัยที่มีผลตอการสงออกของไทย
คือการเขามาตลาดของคูแขงรายใหม การขยายตัวของประเทศคูแขงปจจุบัน อํานาจการตอรองของประเทศผูสงออกวัตถุดิบและประเทศคูคา และภาวการณแขงขันในตลาดโลก สวนปจจัยที่มีผลตอความสามารถใน
การแขงขันของจีน ไดแก การแขงขันดานการตลาด การผลิตและออกแบบผลิตภัณฑใหม ปญหาหลักของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยไดแก การขาดแคลนวัตถุดิบ และแรงงานที่มีฝมือ ซึ่งแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย คือ การพยายามหาแหลงวัตถุดิบใหม การพัฒนาฝมือแรงงาน และการขยายชองทางการตลาดใหม
จินดามาส ไชยจันทร. (2549). วิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบและการนําเขายางพาราจากประเทศไทยในตลาดจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย.
- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียด ของรายงานการศึกษา
ชาคริต ศิริรัตน. (2549). ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรสงออกของไทยไปยังประเทศจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรสงออกของไทยไปยังประเทศจีน โดยใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ และดัชนีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบแบบพลวัตร ในการวิเคราะห และเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรของไทยในตลาดจีนที่มีมูลคาสูงสุด 24 อันดับแรก ในชวงป 2000 -2004 พบวาสินคาที่มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นในระยะเวลาดังกลาวมี 21 ชนิด แตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจจัยผลการขยายตัวของตลาด การเปลี่ยนแปลงทางรสนิยม และความสามารถในการแขงขันรวมกันมีเพียง 6 ชนิด ไดแก น้ํามันปาลมและเศษของ
น้ํามันปาลม มันสําปะหลัง น้ํายางธรรมชาติ สตารชทําจากมันสําปะหลัง ฝรั่ง มังคุด และปลายขาว โดยผลการศึกษาพบวา สินคาที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมีจํานวน 23 ชนิด โดยมีเพียง น้ํามัน
ปาลมเทานั้นที่ประเทศไทยมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ และเมื่อพิจารณา การเปลี่ยนแปลงของคา ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ พบวา สินคาเกษตรสงออกของไทยไปจีนสวนใหญอยูในสถานการณ
สวนกระแสซึ่งมีอยูดวยกัน 6 ชนิด คือ เนื้อปลาแบบฟเล และเนื้อปลาแบบอื่นๆ พืชมีชีวิตอื่นๆ ดอกไมสดชนิดที่เหมาะจัดทําเปนชอดอกไมหรือเพื่อการประดับ กลวย รวมถึงกลวยสดหรือแหง ผลไมแหงยกเวน
ประเภท 0801-0806 และครั่ง โดยสินคาที่อยูในกลุมดาวรุงพุงแรง มี 4 ชนิด ไดแก มันสําปะหลัง ฝรั่ง มะมวง มังคุด ปลายขาว และปาลมน้ํามันละเศษของปาลมน้ํามัน ผลการศึกษาดังกลาวยังแสดงใหเห็นวาแมสินคา
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รายชื่อและรายละเอียด
หลายชนิดประเทศไทยจะมีสวนแบงตลาด และมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ แตความไดเปรียบ หรือสวนแบงตลาดดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดีนักเนื่องจากศักยภาพของคูแขงที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น
ประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาคุณภาพสินคา ศึกษาตลาด และคูแขง รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใชประโยชนในศึกษาในอนาคต ตลอดจนใหมีการศึกษาในเชิงลึกในระดับรายการสินคาเพิ่มขึ้น
ญาณวรรณ คําบุตร. (2549). อุปสงคการนําเขาสินคาของไทยจากประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหถึงอุปสงคการนําเขาสินคาของไทยจากประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และจีน รวมทั้งศึกษาความยืดหยุนของอุปสงคของการนําเขาสินคาของไทยจากประเทศทั้งสาม เพื่อศึกษาถึงปจจัย
ทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการกําหนดอุปสงคการนําเขาสินคาของไทยจากประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และจีน ในชวงระหวางไตรมาที่ 1 ป 1996 ถึงไตรมาสที่ 4 ป 2005 โดยทําการประมวลผลดวยวิธีกําลังสองนอย
ที่สุด ผลการศึกษา พบวา อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และดัชนีราคาสินคานําเขาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเขาสินคาของไทยจากทุกประเทศ โดยผลการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการกําหนด
อุปสงคการนําเขาสินคาของไทยจากจีน พบวา อัตราแลกเปลี่ยนที่จริงมีความสัมพันธกับความตองการนําเขาในทิศทางตรงกันขาม โดยการวิเคราะหในรายอุตสาหกรรม พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติมี
อิทธิพลตอสินคากลุมอิเล็กทรอนิกส อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงมีผลตอสินคากลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สินคากลุมเหล็กและเหล็กกลา และดัชนีราคาสินคานําเขามีอิทธิพลตอสินคากลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
สินคากลุมเหล็กและเหล็กกลา สินคากลุมคอมพิวเตอรและอุปกรณสวนประกอบ สินคากลุมเครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ สําหรับการนําเขาจากญี่ปุน พบวา อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงบาทตอ 100 เยน ดัชนีราคา
สินคานําเขา และผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติไมมีอิทธิพลที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ แตการวิเคราะหรายกลุมสินคา พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติมีอิทธิพลตอความตองการนําเขาสินคากลุมเครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงบาทตอ 100 เยน มีอิทธิพลตอการนําเขาเครื่องจักรที่ไมใชไฟฟาและสวนประกอบ และดัชนีราคาสินคานําเขามีผลตอการนําเขาสินคาเครื่องจักรที่ไมใชไฟฟาและ
สวนประกอบ สินคากลุมชิ้นสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส และสินคากลุมเครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ การศึกษากรณีประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงบาทตอดอลลาหสหรัฐ มีอิทธิพลใน
ทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญตอการนําเขาของไทย สําหรับการวิเคราะหรายกลุมอุตสาหกรรม พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติมีอิทธิพลตอความตองการนําเขาเครื่องจักรที่ไมใชเครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงไมมีอิทธิพลกับสินคากลุมใดเลย และดัชนีราคาสินคานําเขามีอิทธิพลตอการนําเขาสินคากลุมเคมีภัณฑและพลาสติก ตามลําดับ
ณรงค คงสังข. (2549). ปจจัยที่กําหนดอุปสงคการนําเขายางพาราไทย ของประเทศจีน ญี่ปุน และมาเลเซีย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคการนําเขายางพาราไทยของจีน ญี่ปุน และมาเลเซีย ในชวงป ค.ศ.1977-2004 และพยากรณอุปสงคการนําเขายางพาราไทยของจีน
ญี่ปุนและมาเลเซียในป ค.ศ.2005-2014 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคการนําเขายางพาราไทยของประเทศจีน และมาเลเซีย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ของทั้งสองประเทศ ปริมาณการนําเขายางพาราไทยในปกอนหนา และมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับราคาสงออกยางพาราของไทย นอกจากนี้การนําเขายางพาราของประเทศจีนยังมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับปริมาณผลผลิตยานพาหนะและรถจักรยานยนตในจีน สวนปจจัยที่ผลกระทบตอการนําเขายางพาราไทยของประเทศญี่ปุน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของ
ญี่ปุน ปริมาณการนําเขายางพาราไทยของญี่ปุนในปกอนหนา และราคาสงออกยางพาราของราคาสงออกยางพาราของไทย ซึ่งผูศึกษาตั้งขอสังเกตวาการที่ราคายางพาราของไทยกับการนําเขาของญี่ปุนมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันอาจเปนเพราะการนําเขายางพาราของญี่ปุนขึ้นกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน ประกอบกับราคายางพาราในตลาดโลกถูกกําหนดโดยประเทศผูบริโภคยางพารารายใหญของโลก
อยางสหรัฐอเมริกาและจีน สวนอัตราการแลกเปลี่ยนของญี่ปุนเงินเยนตอดอลลารสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทิศทางตรงขามกัน เมื่อทําการพยากรณปริมาณการนําเขายางพาราไทยของ
จีน ญี่ปุน และมาเลเซียระหวางป ค.ศ.2005-2014 พบวา มีปริมาณเฉลี่ย 1,595.81, 647.10 และ 786.29 พันตัน หรือ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 16.2, 3.5 และรอยละ 14.4 ตอปตามลําดับ
ธนันรัตน พวงนุม. (2549). ปจจัยกําหนดปริมาณการสงออกยางพาราของไทยไปยังประเทศจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
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วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยวิเคราะหถึงปจจัยที่เปนตัวกําหนดปริมาณการสงออกยางพาราไทยไปประเทศจีน โดยใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ครอบคลุมระยะเวลาระหวางในชวงป 1983-2004 โดยวิธีกําลังสอง
เชิงซอน ในรูปแบบกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการสงออกยางพาราไทยไปประเทศจีนที่สําคัญ คือ ราคาสงออกยางพาราของไทย FOB
กรุงเทพมหานคร และปริมาณการผลิตยางพาราของประเทศไทย โดยมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสงออกยางพาราไทยรวมกันรอยละ 90.56 ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด โดยผลการศึกษาปรากฏวา
ราคาสงออกยางพาราของไทย FOB กรุงเทพมหานคร และปริมาณการผลิตยางพาราของประเทศไทยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการสงออกยางพาราไทยไปจีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
ปจิรยา โนนทิง. (2549). ปจจัยกําหนดการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิทยานิพนธฉบับนี้วิเคราะหปจจัยกําหนดปริมาณการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนในชวงป 1991-2005 และศึกษาวาปจจัยตางๆ นั้นจะมีความสัมพันธกับอุปสงคการนําเขา
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยอยางไรดวยวิธีการประมาณคาสมการวิธีกําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา ดวยโปรแกรม E-VIEWS ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่กําหนดการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยไป
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบดวย ราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในปที่ผานมา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของจีน และปริมาณธัญพืชในสาธารณรัฐประชาชน
จีนในปที่ผานมา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 รอยละ 95 และรอยละ 99 ตามลําดับ
พลพจน กิจชัยสวัสดิ์. (2549). อุปสงคการสงออกยางธรรมชาติของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยศึกษาถึงปจจัยที่กําหนดปริมาณการสงออกยางพาราไทยไปประเทศจีนในชวงป 2001-2005 และพัฒนาแบบจําลองโดยวิธีการประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด แบบจําลองที่ใชคือ
แบบจําลองถดถอยแบบพหุคูณ สมการไมใชเชิงเสน โดยใชสมการในรูป Double-log Model เพื่อหาคาความยืดหยุนของอุปสงค เพื่อใชวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยเศรษฐกิจตางๆ ตอปริมาณการสงออกยางพาราไทย
ไปประเทศจีนในชวงระยะเวลาดังกลาว ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคการสงออกยางธรรมชาติจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในทิศทางเดียวกัน คือ ปริมาณผลผลิตยางรถยนต
ทุกชนิดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ราคา F.O.B. ยางรมควันแผนชั้น 3 ของประเทศไทย ผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณยางรมควันแผนชั้น 3 ของประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินเหรียญสหรัฐกับเงินบาท สวนตัวแปรราคายางแผนรมควันชั้น 3 ตลาดลวงหนาโตเกียวนั้นมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคการสงออกยางธรรมชาติจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในทิศทางตรงกัน
ขาม
มณีรัตน อัศวฤกษนันท. (2549). ตลาดสมในประเทศไทยหลังเปดเสรีทางการคาทวิภาคีไทย-จีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงตลาดสมในประเทศจากการเปดเสรีการคาไทย-จีนโดยเปรียบเทียบ ในดานราคา วิถีการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด และความสัมพันธของราคาสมในประเทศกับราคาสม
นําเขาทั้งราคาขายสง ราคาขายปลีก ราคาที่เกษตรกรไดรับ ทั้งกอนและหลังการเปดเขตเสรีการคาไทย-จีน โดยศึกษาจากขอมูลอนุกรมเวลาในชวง เดือนมกราคม 2002 –เดือนมิถุนายน 2005 ผลการศึกษาพบวา
หลังจากประเทศไทยเปดเขตการคาเสรีกับจีน การกอตัวของราคาและวิถีการตลาดยังคงเปนไปในลักษณะเดิม แมจะมีการนําเขาเพิ่มขึ้น แตพบวาการนําเขาสมจากจีนยังมีสวนแบงตลาดนอยมากเพียงรอยละ 0.01
ของตลาดสมในประเทศทั้งหมด โดยราคาสมจะถูกกําหนดที่ตลาดขายสงที่กรุงเทพ แลวสงผานไปตลาดทองถิ่น และเกษตรกรตามลําดับ สวนสมนําเขา การกอตัวของราคาจะเริ่มที่ทาเรือ สวนวิถีตลาดยังคงเดิม เมื่อ
ทดสอบความสัมพันธดวยวิธีการประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least square:OLS) พบวา สวนเหลื่อมทางการตลาดระหวางราคาฟารมกับราคาขายสงกรุงเทพมีการเปลี่ยนไปอยางมีนัยสําคัญหลัง
การเปดเสรีการคาระหวางไทย-จีน ขณะที่ราคาขายสง-ขายปลีกกอนและหลังการเปดเสรีไมมีความตางกันอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากสมนําเขาและสมภายในประเทศอยูคนละตลาดกัน ดังนั้นการเปดตลาดจึงไมมีผล
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ตอสวนเหลื่อมการตลาดระหวางราคาขายสงและราคาขายปลีก
มารยาท อุ บ ลสอาด. (2549). การวิ เ คราะห อุ ป สงค ต อ สิ น ค า ส ง ออกจากไทยไปจี น และอุ ป สงค ต อ สิ น ค า นํ า เข า จากจี น มาไทย. วิ ท ยานิ พ นธ เ ศรษฐศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต , สาขาเศรษฐศาสตร ธุ ร กิ จ ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ มีเปาหมายเพื่อศึกษาธุรกรรมการคาระหวางประเทศไทยกับจีน และวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคตอสินคาสงออกจากไทยไปจีนและอุปสงคตอสินคานําเขาจากจีนมาไทย โดยสินคา
สงออกที่ศึกษา ไดแก ยาง น้ําตาล และสวนประกอบคอมพิวเตอรจากประเทศไทยไปจีน และสินคานําเขาที่ศึกษา ไดแก แผงวงจรไฟฟา เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน และสวนประกอบคอมพิวเตอร ในชวงป 1999-2004
ดวยวิธีการประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least square:OLS) ผลการศึกษาพบวา สินคาสงออกของไทยไปจีนไดแก ยางพารา และน้ําตาล เปนสินคาที่ไทยเปนแหลงผลิตรายใหญ และมีการผลิต
มากกวาบริโภคภายในประเทศ ขณะที่สวนประกอบเครื่องคอมพิวเตอรนั้นไทยเปนฐานการผลิตใหกับบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุน โดยพบวา ปจจัยที่มีผลตออุปสงคการสงออกยางพาราและน้ําตาล ไดแก ราคา
เปรียบเทียบ ปจจัยที่มีผลตออุปสงคตอสินคาสงออกชิ้นสวนคอมพิวเตอร ไดแก ราคาเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริงของจีน และอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเงินหยวน สวนสินคานําเขาจากจีนมาไทยไดแก
แผงวงจรไฟฟา และสวนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร พบวาเปนการนําเขาเพื่อการผลิตเพื่อสงออก สวนเครื่องรับวิทยุโทรทัศนเปนการนําเขามาเพื่อใชภายในประเทศ ซึ่งปจจัยกําหนดอุปสงคตอสินคานําเขา
แผงวงจรไฟฟา ไดแก ราคาเปรียบเทียบ สําหรับปจจัยกําหนดอุปสงคนําเขาเครื่องรับวิทยุโทรทัศน ไดแก ราคาเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ สวนปจจัยที่มีผลตอการนําเขาสวนประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร ไดแก ราคาเปรียบเทียบ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินหยวน ซึ่งการศึกษานี้ชี้วาผูประกอบการสงออกและนําเขาของไทยควรมีการติดตามสถานการณราคาเปรียบเทียบ อัตราแลกเปลี่ยน และ
สถานการณเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการวางแผนธุรกิจ สวนภาครัฐควรใหขอมูลขาวสารที่ถกู ตองแกผูนําเขาและสงออก
ศรัณยา ประไพพงษ. (2549). การวิเคราะหการสงออกสินคาในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรของไทยไปจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
การศึกษานี้เปนวิเคราะหถึงความสามารถในการสงออกสินคาในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรของไทยไปจีนเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน โดยศึกษาการคาในอุตสาหกรรมเดียวกันของไทยและจีน
รวมทั้งปจจัยที่กําหนดการสงออกเครื่องคอมพิวเตอรของไทยไปจีน ทั้งในระดับภาพรวม และรายสินคาในชวงป 1996-2004 ทั้งในชวงกอนและหลังการเปดเสรีการคาไทย-จีน โดยการเปรียบเทียบคาดัชนีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ และการศึกษาการคาสินคาในกลุมเดียวกัน ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบทั้งในชวงกอน และ
หลังจากจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก โดยสินคาสวนประกอบเครื่องคอมพิวเตอรเปนสินคาที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากที่สุด แตประเทศไทยเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก
สายไฟคอมพิวเตอรไปตลาดจีนทั้งสองชวงเวลา สหรัฐอเมริกามีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบทั้งในชวงกอน และหลังจากจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคา
โลก ญี่ปุนมีความไดเปรียบในการสงออกสวนประกอบคอมพิวเตอรเฉพาะชวงกอนที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก แตสินคาสายไฟคอมพิวเตอรญี่ปุนมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบกับจีนทั้งสองชวงเวลา
โดยประเทศไทยมีการคาสินคาในกลุมเดียวกันในสินคาเครื่องคอมพิวเตอร ชิ้นสวนและชิ้นสวนอุปกรณ แตมีการคาตางกลุมกับประเทศจีนในสินคาสายไฟคอมพิวเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกามีการคาสินคากลุม
เดียวกันในสินคาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณกอนที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ญี่ปุนมีการคาสินคากลุมเดียวกับจีนเฉพาะในกลุมสวนประกอบคอมพิวเตอร สําหรับสินคาสายไฟคอมพิวเตอรนั้นญี่ปุน
มีการคาสินคาตางกลุมกับจีนทั้งในชวงกอน และหลังจากจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตออุปสงคการนําเขาสินคาในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรทุกชนิดจากประเทศไทยของจีน คือ
รายไดประชาชาติเฉลี่ยตอหัวที่แทจริงของจีน แตราคานําเขาสินคาเฉลี่ยของจีนจากไทยจะมีอิทธิพลเฉพาะตอสินคาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ สายไฟคอมพิวเตอร และปจจัยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงิน
หยวนจะมีอิทธิพลตอสินคาสวนประกอบเครื่องคอมพิวเตอรเพียงสินคาเดียว ดังนั้นผลการศึกษาดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวาผูประกอบการและภาครัฐควรมีการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตออุปสงคการนําเขาสินคา
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2007

2007

รายชื่อและรายละเอียด
คอมพิวเตอรและชิ้นสวนของจีนจากไทยเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริมการสงออกใหเหมาะสมกับสินคาแตละกลุมดวย
ทิชากร เกษรบัว. (2549). การนําเขาผาผืนจากประเทศจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาไดวิเคราะหถึงอุปสงคตอการนําเขาผาผืนจากประเทศจีน เพื่อหาปจจัยกําหนดการนําเขาผาผืน ทั้งที่เปนผาทอ และถักจากประเทศจีนมาประเทศไทยในชวงป 1991-2005 โดยวิธีการ
วิเคราะหทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยวิธีการถดถอย (regression) แบบ log linear ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการนําเขาผาผืน ทั้งผาทอ และถักจากประเทศไทยจากจีน ไดแก รายได
ประชาชาติตอคน ปริมาณการบริโภคผาผืน อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอหยวน การสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป และขอตกลงเปดเสรีการคาไทย-จีน นอกจากนั้น พบวา มูลคานําเขาผาผืนจากประเทศจีนจะผันแปรในทิศทาง
เดียวกับผลิตภัณฑประชาชาติตอคน ปริมาณการบริโภคผาผืนของประเทศไทย มูลคาการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป และอัตราแลกเปลี่ยนอยางมีนัยสําคัญ สวนผลการศึกษาอุตสาหกรรมผาผืนเปรียบเทียบกับประเทศจีน
พบวาอุตสาหกรรมผาผืนของประเทศจีนมีความไดเปรียบกวาประเทศไทย ทั้งดานตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาประเทศไทย และมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกวา
กนกรัตน ชมภูนาค. (2550). การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันการสงออกผลไมที่สําคัญของประเทศไทยไปยังประเทศจีนกอนและหลังการทําขอตกลงการคาเสรี. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
ธุรกิจการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนวิเคราะหความสามารถในการสงออกผลไมที่สําคัญของประเทศไทย คือ ลําไยแหง ลําไยสด มังคุด ทุเรียนสด และลิ้นจี่สดไปประเทศจีน และศึกษาถึงปจจัยที่กําหนดความสามารถในการ
สงออกผลไมสําคัญของไทย รวมทั้งผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาไทย-จีนตอความสามารถในการสงออกผลไมของไทยไปจีน โดยใชขอมูลในชวงป 2000-2006 โดยใชคาดัชนีคาความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการวิเคราะห โดยภาพรวมกอนการมีขอตกลง FTA มีผลบังคับใช ผลการศึกษานั้นพบวา ประเทศไทยนั้นมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบอยูแลว อยางไรก็ตามผลจากการเปดเสรีทําใหประเทศไทยมี
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากขึ้นโดยเฉพาะลําไยแหง ลําไยสด และทุเรียน อยางไรก็ตามผลการศึกษานั้นชี้ใหเห็นวาความไดเปรียบดังกลาวนั้นมีแนวโนมลดลงซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้นจาก
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขันพบวา การทํา FTA ไทย-จีน ทําใหคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของการสงออก ลําไยแหง ลําไยสด และ
ทุเรียนสดเพิ่มขึ้น แตคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของมังคุดสดกลับลดลง และไมมีผลตอความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของลิ้นจี่สด โดยที่มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจีนเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ในทางบวกตอคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของลําไยแหง และมีอิทธิพลทางลบตอความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของลําไยสด ราคาสงออกเฉลี่ยของประเทศไทยเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในทางลบตอความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของมังคุดสด และทุเรียนสด ราคาเฉลี่ยของลําไยสดของเวียดนามมีอิทธิพลทางลบตอความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของลําไยสดของไทย โดยปจจัยอื่นที่มีความสําคัญ และมีผลกระทบตอ
คาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบยังรวมถึง อัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ํามันดวย เปนตน จากผลการศึกษาขางตนผูศึกษา ไดมีขอเสนอแนะการสงเสริมการสงออก คือ ควรใหประเทศไทยวางตําแหนงทางการตลาด
สินคาของไทยใหมีเหมาะสมมากขึ้น และสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากสิทธิประโยชนทางการคามากขึ้น และผลักดันมาตรการในการลดอุปสรรคทางการคาตางๆ เพื่อรักษา และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันใหมากขึ้น
ณีรวรรณ โตอินทร. (2550). การวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตระหวางประเทศไทยและประเทศจีน (พ.ศ. 2539-2548). วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเพื่อคนหาถึงปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตระหวางประเทศไทยกับประเทศจีนระหวางป 1996-2005 โดยใชขอมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ
ในการอธิบาย และวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขัน และความไดเปรียบเชิงแขงขันในการสงออกรถจักรยานยนตระหวางประเทศไทยและประเทศจีนในชวงระยะเวลาดังกลาว ผลการศึกษาพบวา
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2007

2007

รายชื่อและรายละเอียด
ประเทศไทยนั้นมีความไดเปรียบทางดานโครงสรางพื้นฐานที่ดีกวาประเทศจีน แตประเทศจีนมีความไดเปรียบที่มีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนมากกวาประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมทั้งสองประเทศมี
ลักษณะเปนอุตสาหกรรมที่การแขงขันนอยราย ซึ่งผลการศึกษาความสามารถในการแขงขันในตลาดสหรัฐอเมริกา พบวาประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก แตประเทศจีนมีความเสียเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ ทั้งนี้ในตลาดอินโดนีเซีย และฟลิปปนสนั้นประเทศไทยและจีนตางความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก แตประเทศจีนนั้นจะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเฉลี่ยสูงกวาประเทศไทย
เนื่องจากการสงออกของจีนจะเนนการใชกลยุทธทางดานราคาที่ต่ํากวา สงผลใหรถจักรยานยนตในประเทศจีนเปนที่ตองการในตลาดที่มีมาตรฐานยานยนตต่ํา ขณะที่ผูประกอบการไทยมาจากบริษัทรวมทุนตางชาติ
จะอาศัยกลยุทธราคา และการโฆษณาเปนหลัก
ทัศนวรรณ ขาวอุปถัมภ. (2550). การคาอุตสาหกรรมเดียวกันระหวางไทยและจีนกับบทบาทการลงทุนทางตรงจากญี่ปุน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการคาอุตสาหกรรมเดียวกันระหวางไทยและจีนกับบทบาทการลงทุนทางตรงจากญี่ปุน ในชวงป 1991-2006โดยแบงการศึกษาเปน 2 สวน
คือ การศึกษาการคาอุตสาหกรรมเดียวกันระหวางไทยและจีน และการศึกษาความสัมพันธระหวางการคาอุตสาหกรรมเดียวกันกับการลงทุนทางตรงจากญี่ปุน ผลการศึกษาการคาอุตสาหกรรมเดียวกันโดยใชดัชนี GL
และการแบงแยกรูปแบบการคาโดยวิธีวัดความตางของมูลคาตอหนวยสินคา พบวา อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเปนการคาอุตสาหกรรมเดียวกันสูง รองลงมาเปนอุตสาหกรรมยานยนต
และอุตสาหกรรมปโตรเคมี ตามลําดับ จากการศึกษาการแบงแยกรูปแบบการคาพบวาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมยานยนตเปนการคาอุตสาหกรรมเดียวกันรูปแบบแนวดิ่งที่
สินคาสงออกจากไทยมีคุณภาพสูงกวาสินคานําเขาจากจีน สําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนการคาอุตสาหกรรมเดียวกันรูปแบบแนวดิ่งที่สินคาสงออกจากไทยมีคุณภาพต่ํากวาสินคานําเขาจากจีน สําหรับการศึกษา
ความสัมพันธระหวางการคาอุตสาหกรรมเดียวกันกับการลงทุนทางตรงจากญี่ปุนพบวา การคาอุตสาหกรรมเดียวกันในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เกิดจากการลงทุนทางตรงจากญี่ปุนในจีนใน
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และการลงทุนทางตรงจากญี่ปุนในไทยในภาคอุตสาหกรรมยกเวนอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สวนการคาอุตสาหกรรมเดียวกันในอุตสาหกรรม
ยานยนตเกิดจากการลงทุนทางตรงจากตางประเทศในจีน และการลงทุนทางตรงจากญี่ปุนในไทยในภาคอุตสาหกรรมยกเวนอุตสาหกรรมยานยนต และการคาในอุตสาหกรรมเดียวกันในอุตสาหกรรมปโตรเคมีเกิด
จากการลงทุนทางตรงจากญี่ปุนในจีนในอุตสาหกรรมปโตรเคมี การลงทุนจากญี่ปุนในไทยในภาคอุตสาหกรรมยกเวนอุตสาหกรรมปโตรเคมี และความแตกตางระหวางรายไดตอหัวของไทยและจีน แสดงเห็นไดวา
การลงทุนทางตรงจากญี่ปุนในภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทตอการคาอุตสาหกรรมเดียวกันในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งการคาใน
อุตสาหกรรมเดียวกันที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากบรรษัทขามชาติ (MNCs) ที่เขามาสรางเครือขายทางการผลิตในประเทศไทยและจีนและทําการคาในสินคาขั้นกลางที่ใชเปนปจจัยการผลิต
นงนุช เลี่ยมสวรรค. (2550) การวิเคราะหผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีไทจีนตอสาขาการผลิตในภาคเกษตรกรรมของไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร), ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
ทรัพยากร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคคือเพื่อศึกษาถึงกฎระเบียบ ขั้นตอนการนําเขาผักและผลไมของจีนจากไทยในชวงกอนและหลังขอตกลงการคาเสรีไทย-จีน และวิเคราะหผลกระทบของขอตกลงการคาเสรี
ไทย-จีนตอมูลคาการสงออก อุปสงคขั้นสุดทายและการใชปจจัยการผลิตของไทย ในสินคาที่ทําการศึกษารวม 7 รายการ ไดแก มันเสน ลําไยแหง ลําไยสด ทุเรียนสด มังคุดสด ลิ้นจี่สด และมะพราว โดยใชตาราง
ปจจัยการผลิตผลผลิตภาคเกษตรกรรมป 2538 ที่จัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา กฎระเบียบและขั้นตอนการนําเขาผักและผลไมของจีนจากไทยในชวง
หลังมีขอตกลงการคาเสรีไทย-จีนมีขอแตกตางจากชวงกอนมีขอตกลงการคาเสรีที่สําคัญ 3 ประการ คือ การเพิ่มอายุใบอนุญาตนําเขาจาก 3 เดือนเปน 6 เดือน การปรับเปลี่ยนการเก็บภาษีอากรโดยศุลกากรของจีนจะ
ทําการเรียกเก็บภาษีผักและผลไมที่นําเขาจากไทยเพียงชนิดเดียว คือ ภาษีมูลคาเพิ่ม และการกําหนดใหผูนําเขาตองยื่นเอกสารรับรองแหลงกําเนิดสินคาเพื่อใชในการยกเวนภาษีนําเขาดวย สวนผลการวิเคราะห
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รายชื่อและรายละเอียด
ผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีนั้น พบวา หลังจากมีขอตกลงการคาเสรี การสงออกสินคาทั้ง 7 รายการของไทยมีมูลคาเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหอุปสงคขั้นสุดทายของสาขาการผลิตทั้ง 7 เพิ่มขึ้นดวย และทําใหการผลิต
สินคาตองใชปจจัยการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นทั้งปจจัยขั้นตน และปจจัยขั้นกลาง
พรทิพย ปอมสุวรรณ. (2550). มูลคาการสงออกและนําเขาสินคาเกษตรกรรมหลังจากการเจรจาการคาเสรีระหวางไทย-จีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงมูลคาการสงออกและนําเขาสินคาเกษตรกรรมหลังจากการเจรจาการคาเสรีระหวางไทย-จีน มีขอตกลงในโครงการเก็บเกี่ยวลวงหนา (Early Havest Program: EHP)
ซึ่งเริ่มตนลดภาษีสินคาในกลุม HS07 และHS08 เหลือรอยละศูนย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2003 โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาในชวงป 2003-2005 โดยอาศัยวิธีการวิเคราะหแบบ S.W.O.T. เพื่อศึกษาถึงจุดแข็งและจุดออน
และวิเคราะหแบบสมการอุปทางการสงออกโดยแบบสมการอุปทานการสงออกดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่มีผลตออุปสงคการนําเขาและอุปทานการสงออกสินคาเกษตรกรรม
ของไทย ผลการศึกษาพบวา อุปทานการสงออกสินคาภาคเกษตรกรรมที่อยูภายใตโครงการเก็บเกี่ยวลวงหนา (Early Havest Program: EHP) ในหมวดสินคาผัก และผลไม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคา
และการคาเสรีผักและผลไมระหวางไทย-จีน ซึ่งสงผลใหเกิดการขยายตัวทางดานมูลคาการสงออกลําไยอบแหงและการนําเขาแอปเปล สําหรับระดับราคาของลําไยอบแหงและแอปเปลมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับมูลคาการสงออกลําไยอบแหงจากไทยไปจีน และมูลคาการนําเขาแอปเปลจากจีนมาไทยอยางมีนัยสําคัญ ผลการศึกษา สมการอุปสงคการนําเขา พบวา อัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับราคาสินคา แตมีผลในทิศทางเดียวกันกับการสงออกสินคาไทยไปจีน เมื่อเงินบาทแข็งตัวจึงมีผลตอการสงออกสินคาของไทยไปจีนใหลดลง ขณะที่การนําเขาแอปเปลกลับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
เชนเดียวกับสินคาเกษตรกรรมที่อยูภายใตโครงการเก็บเกี่ยวลวงหนา (Early Havest Program: EHP)
สมศักดิ์ สัจจรังสิตสกุล. (2550). การศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ และขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.
วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเปรียบเทียบในตลาดสงออกสําคัญ รวมทั้ง
ปจจัยที่มีผลตอการกําหนดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยในชวงป 2001-2007 โดยใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) และแนวคิด Diamond
Model เปนเครื่องมือในการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา คา RCA เฉลี่ยในสินคาพลอยเนื้อแข็งที่เจียระไนแลวของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา มีคา 28.07 ตลาดญี่ปุนมีคา 17.42 ตลาดสหราชอาณาจักรมีคา
24.11 สวนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในตลาดสหรัฐอเมริกาเทากับ 0.01 ตลาดญี่ปุนมีคา 0.08 ตลาดสหราชอาณาจักรมีคา 0.03 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
เฉลี่ยสินคาเครื่องประดับเงินของประเทศไทย ในตลาดสหรัฐอเมริกามีคา 21.82 ตลาดญี่ปุนมีคา 4.59 ตลาดสหราชอาณาจักรมีคา 64.60 สวนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคาดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในตลาดสหรัฐอเมริกาเทากับ 1.88 ตลาดญี่ปุนมีคาเทากับ 0.34 ตลาดสหราชอาณาจักรมีคาเทากับ 4.42 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเฉลี่ยสินคาเครื่องประดับทองคําประเทศไทย ในตลาด
สหรัฐอเมริกามีคาเทากับ 7.95 ตลาดญี่ปุนมีคา 1.87 ตลาดสหราชอาณาจักรมีคา 8.04 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในตลาดสหรัฐอเมริกามีคา 0.68 ตลาดญี่ปุนมีคา 0.17
และตลาดสหราชอาณาจักรมีคา 0.9 ดังนั้นผลการศึกษาจึงแสดงวาประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากกวาประเทศจีนในทุกๆ ตลาด โดยผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของ
สินคาเครื่องอัญมณีและเครื่องประดับของไทย พบวา คือ ฝมือชางแรงงานที่มีความละเอียด ปราณีต และเทคนิคการเผาพลอยเปนหลัก ดังนั้น การศึกษานี้จึงไดเสนอแนวทางใหมีการพัฒนาคุณภาพแรงงาน และ
กรรมวิธีการผลิตอยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางตราสินคาของตนเองใหมากขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันดังกลาว และเพื่อใหสามารถขยายการสงออกไดมากขึ้น
สายชล สุโขทัย. (2550). ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการสงออกมังคุด ของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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2007

2007

2008

รายชื่อและรายละเอียด
วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการวิเคราะหสถานการณการสงออก และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการสงออกมังคุดของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงป 2000-2005 โดยใชวิธีการวิเคราะหสวนแบง
ตลาด (Constant Market Share) ในการวิเคราะหสถานการณการสงออกมังคุด รหัส HS 080450031 (ทั้งมังคุดสดและแหง) ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการเปดการคาเสรีไทย-จีน ผูสงออกไทยประสบกับปญหา
มาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีเพิ่มขึ้น เนื่องจากภายหลังการเปดการคาเสรีไทย-จีน การนําเขามีความซับซอน และมีขั้นตอนมากขึ้น โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทําใหตนทุนการผลิตมังคุดเพิ่มขึ้นเปน
13,428 บาทตอตันในป 2548 จาก 3,413 บาทตอตันในป 2545 และปญหาการกระจายสินคาในตลาดจีน เนื่องจากตลาดจีนถูกแบงตามเขตการปกครอง สําหรับผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการ
สงออกมังคุดของประเทศไทย พบวา การสงออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนั้น เปนผลมาจากการขยายตัวของตลาดนําเขาของจีนเองมากกวาความสามารถในการแขงขันของไทย ดังนั้นการศึกษานี้จึงไดเสนอแนะใหมีการ
เพิ่มคุณภาพ ทักษะในการผลิตของเกษตรกรไทยใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และควรใหมีการศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีการคาไทย-จีนเพิ่มขึ้นในระยะตอไปอยางตอเนื่องเพื่อติดตาม และ
เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการที่เหมาะสมตอไป
แสน กีรตินวนันท. (2550). นโยบายเขตการคาเสรีไทย-จีนพิกัด 07-08 เรื่องผัก และผลไม: ศึกษาผูไดประโยชน และผูเสียประโยชน. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการวิเคราะหนโยบายเขตการคาเสรีไทยจีนในเรื่องความตกลงลดภาษีผักและผลไมในพิกัด 07-08 และผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียจากการจัดทําเขตการคาเสรีดังกลาว โดยใชแนวคิดและ
ทฤษฎีชนชั้นนํา กลุมผลประโยชน การตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล และเสรีนิยมใหมเปนกรอบการวิเคราะหงานวิจัยชิ้นนี้ บนสมมติฐานที่วานโยบายเขตการคาเสรีไทย-จีนจะสงผลกระทบตอเกษตรกรสวนใหญในเชิง
ลบ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชเมืองหนาว สวนเกษตรกรที่ไดประโยชนคือ เกษตรกรผูปลูกพืชเมืองรอน และกลุมธุรกิจเอกชนรายใหญ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกพืชผลไม 4 ชนิด ไดแก
เกษตรกรผูปลูกลําไย ทุเรียน มังคุด และลิ้นจี่ และกลุมธุรกิจเอกชนอยางเครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่งเครื่องมือที่ใช คือการศึกษาขอมูลเอกสาร และการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกพืชขางตน ผลการศึกษาพบวา ภายใต
นโยบายเขตการคาเสรีไทย-จีนนี้ไดกอใหเกิดผูเสียประโยชนคือ เกษตรกรผูปลูกพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะเกษตรกรผูปลูกหอม กระเทียมและแครอท ซึ่งผลวิจัยพบวาเกษตรกรตองลดพื้นที่เพาะปลูกลงรวมทั้งเลิก
ประกอบอาชีพในที่สุด สวนฝายไดประโยชน คือ เกษตรกรผูปลูกพืชเมืองรอน และกลุมธุรกิจเอกชนรายใหญ เนื่องจากกลุมธุรกิจเอกชนอยางเครือเจริญโภคภัณฑนั้นมีความพรอม ทั้งดานศักยภาพ และเงินทุน
รวมทั้งสายสัมพันธทางการเมือง สงผลใหเครือเจริญโภคภัณฑไดรับประโยชนมากที่สุดจากนโยบายเขตการคาเสรีไทย-จีนนี้
อุทัยวรรณ พูลทรัพย. (2550). การสงออกลําไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหถึงปจจัยที่กําหนดปริมาณการสงออกลําไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในชวงป 1993-2005 โดยใชแบบจําลองสมการถดถอยเชิงเสนทําการประมาณคาแบบกําลังสองนอย
ที่สุด ผลการศึกษาพบวา ในการสงออกลําไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ราคาสงออก มูลคาการสงออกลําไยสด ณ ปที่ผานมา ปริมาณการผลิตลําไยของไทย ราคาสงออกลําไยสดของไทย การใชมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และการใชมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการสงออกลําไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ ราคาสงออก มูลคาการสงออก
ลําไยสด ณ ปที่ผานมา และการใชมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 สวนปริมาณผลผลิตลําไยของไทย และการใชมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
นั้นมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
จารุตร สมวงศ. (2551). ความสามารถในการแขงขันของการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในประเทศจีน ในชวงระหวางป พ.ศ. 2542-2549. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร
ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในประเทศจีน ในชวงระหวางป พ.ศ. 1999-2006 ในสินคาอุตสาหกรรม 6 หมวด ไดแก หมวด
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-------------------------------------------------ปที่พิมพ

2008

2008

รายชื่อและรายละเอียด
เคมีภัณฑอินทรีย พลาสติกและผลิตภัณฑ ยางพาราและผลิตภัณฑยาง เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เครื่องจักรกล และเครื่องใชไฟฟา ดวยดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) และแบบจําลองสวนแบงตลาด
คงที่ (Constant Market Share) การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันโดยเปรียบเทียบดวย ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) และแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ (Constant Market Share) พบวา สินคาที่
มีคาดัชนีคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากกวาประเทศคูแขงไดแก สินคาในหมวดยางพารา และผลิตภัณฑยาง รองลงมา ไดแก สินคาหมวดเครื่องใชไฟฟา และการเปลี่ยนแปลงมูลคาการนําเขาของจีนที่สูงขึ้น
เปนผลมาจากการขยายตัวของตลาดของจีนเปนสวนใหญ ไดแกสินคาหมวดยางพารา และผลิตภัณฑยาง รองลงมาไดแก สินคาเครื่องใชไฟฟา โดยสวนใหญการสงออกสินคาของไทยไปจีนมีปญหาในเรื่อง
กฎระเบียบ การขนสง และมาตรการกีดกันที่มิใชภาษี ซึ่งผูศึกษาไดเสนอแนะใหภาครัฐควรมีการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อลดขั้นตอน กฎระเบียบ และการกีดกันทางการคากับจีน และพรอมกับการเรงพัฒนาการขนสงและ
ประสิทธิภาพการผลิตในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันในการสงออก และสวนแบงการตลาดใหกับผูสงออกไทย
ประดี จิรภิวงศ. (2551). การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน ของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต เปรียบเทียบระหวางประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน-ญี่ปุน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิต การจําหนาย และความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตเปรียบเทียบระหวางประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน-ญี่ปุน รวมทั้งปจจัยที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตของประเทศไทย และศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตของประเทศไทย โดยใช ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
แบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ และแบบจําลองผลกระทบจากแรงกดดัน 5 ประการ และแบบจําลองไดมอนด ในการศึกษาการสงออกรถจักรยานยนตในตลาดโลก ตลาดสหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี ออสเตรเลีย
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ผลการศึกษา พบวา ประเทศไทยสามารถผลิตรถจักรยานยนตไดเฉลี่ยปละ 1,633,326 คันจําหนายในประเทศ และสงออกเฉลี่ย 312,038 คันโดยประเทศญี่ปุนมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบมากที่สุดระหวางประเทศทั้ง 3 รองลงมาคือประเทศไทย และจีน โดยการสงออกจักรยานยนตสงออกของประเทศไทยมีคา RCA >1 ในตลาดโลก สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย การสงออก
จักรยานยนตของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีคา RCA>1 ในตลาดเยอรมนี มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สวนการสงออกจักรยานยนตของญี่ปุนมีคา RCA>1 ในทุกตลาดยกเวนตลาดมาเลเซีย และอินโดนีเซีย สําหรับการ
สงออกชิ้นสวนรถจักรยานยนตของไทยมีคา RCA >1 ในตลาดโลก อิตาลี มาเลเซีย และอินโดนีเซีย การสงออกชิ้นสวนจักรยานยนตสงออกของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีคา RCA>1 ในตลาดอิตาลี และอินโดนีเซีย
สวนการสงออกชิ้นสวนจักรยานยนตสงออกของญี่ปุนมีคา RCA>1 ในตลาดคูคาสําคัญทุกตลาด ยกเวนตลาดโลก โดยปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกของไทยเปนผลมาจากความสามารถใน
การแขงขันเปนอันดับแรก รองลงมา คือ การขยายตัวการคาโลก การกระจายตลาด และสวนประกอบของสินคาตามลําดับ สําหรับผลการศึกษาศักยภาพการแขงขันของรถจักรยานยนตภายในประเทศ พบวา
ผูประกอบการรายใหม ผูขายปจจัยการผลิต ผูซื้อ ผลิตภัณฑทดแทนและการแขงขันที่รุนแรงตางสงผลใหการจําหนายรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น สวนการแขงขันรถจักรยานยนตไทยในตางประเทศ พบวา ปจจัยการผลิต
อุปสงคตอธุรกิจ อุตสาหกรรมสนับสนุน กลยุทธทางธุรกิจ นโยบายรัฐบาลและเหตุสุดวิสัยตางสงผลดีตอศักยภาพการแขงขันการสงออกจักรยานยนตของไทยไปยังตางประเทศ
ปวีณ า พั นธุกลา. (2551). การศึกษาการเชื่ อมโยงราคามั นสําปะหลังของไทยกอนและหลั งการเปดเสรี การคา ASEAN-China. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรม หาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร เกษตร,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดมันสําปะหลังของประเทศไทยและจีน รวมทั้งการสงผานราคามันสําปะหลังในตลาดทองถิ่น ตลาดขายสง และตลาดสงอออกทั้งกอนและหลังการเปด
เสรีการคา ASEAN-China เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงราคาสงออกกับราคาภายในประเทศของไทย กับการเปดเสรีการคา ASEAN-China โดยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา Cointegration และ Error Correction
Model (ECM) จากขอมูลอนุกรมเวลา ในชวง มกราคม 1998 –กรกฎาคม 2007 ผลการศึกษาพบวา กอนและหลังมี FTA ไทย-จีน ราคาระหวางตลาด มีความสัมพันธเชิงคุณภาพทั้งในระยะยาว และในระยะสั้น แตการ
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2009

2009

รายชื่อและรายละเอียด
สงผานระดับราคายังไมสมบูรณ ซึ่งทิศทางการสงผานราคามีทิศทางจากระดับตลาดสงออกมายังตลาดระดับขายสงและผานมาระดับตลาดทองถิ่น แสดงใหเห็นวาราคาสงออกเปนตัวกําหนดราคาภายในประเทศ
เพราะมันสําปะหลังที่ผลิตไดผูกติดกับการสงออกเปนสวนใหญ การที่มี FTA ไทย-จีนทําใหราคาที่เกษตรกรไดรับและราคาที่พอคาขายสงไดรับมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากกอนที่มี FTA ไทย-จีน ดังนั้นผูศึกษาจึงมี
ขอเสนอแนะใหภาครัฐควรมีการกําหนดโควตาการสงออกเพื่อใหมีปริมาณมันสําปะหลังเพียงพอตอการใชภายในประเทศ ซึ่งหากมีการแทรกแซงราคาก็ควรตองพิจารณาถึงความสําคัญของตลาดสงออก และตลาด
ภายในประเทศดวย รวมทั้งควรสนับสนุนใหมีการขยายตัวของตลาดภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดสงออกดวย
นันฑพงศ นานอน. (2552). ปจจัยที่มีผลกระทบการทํา FTA ASEAN-China ที่มีตอการสงออกมังคุดของไทยไปจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาธุรกิจการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาผลกระทบการทํา FTA ASEAN-China ที่มีตอการสงออกมังคุดของไทยไปจีน โดยใชแบบจําลองถดถอยแบบพหุคูณ ดัชนีความไดเปรียบที่ปรากฏ และแบบจําลอง BCG Model ใน
การศึกษาผลกระทบจากการเปดเสรีการคาตอ ระบบการผลิต การแปรรูป และการสงออกมังคุดของไทย จากขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสของป 2000 – 2007 ผลการศึกษาพบวา ในชวงหลังที่ขอตกลงการคาเสรีไทย-จีน
มีผลบังคับใชทําใหเกิดมาตรการที่มิใชภาษีมากขึ้นสงผลใหตนทุนการผลิต ระบบการแปรรูป และการสงออกเพิ่มขึ้น สวนในเรื่องของความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบพบวา ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทั้ง
ในชวงกอนและหลังขอตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช จากแบบจําลอง Boston Model โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย พบวา กอนขอตกลงการคาเสรีไทย-จีนมีผลบังคับใช การสงออกมังคุดของ
ไทยไดอยูในตําแหนง Star สวนการสงออกมังคุดของอินโดนีเซียอยูในตําแหนง Dog แตหลังขอตกลงมีผลบังคับใช ตําแหนงของการสงออกมังคุดของไทยอยูในตําแหนง Cash Cow และการสงออกมังคุดของ
อินโดนีเซียอยูในตําแหนง Question Mark ในสวนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอปริมาณนําเขามังคุดของจีนจากไทย พบวา มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของจีนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในดานบวก และราคา
สงออกเฉลี่ยของประเทศไทยเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในดานลบตอปริมาณการนําเขามังคุดของจีนจากไทยอยางมีนัยสําคัญ
สุธาสินี เฉียงขวา. (2552). การสงออกมันเสนของไทยไปประเทศจีน : ปจจัยที่มีผลตออุปสงคการสงออกและการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตออุปสงคการสงออกมันเสนของไทยไปประเทศจีน และการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงปจจัยที่มีผลตออุปสงคการสงออกมัน
เสนไปจีน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนคนรักเกษตร เอี่ยมเฮง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัยสมการถดถอยเชิงซอน ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด โดยอาศัยแนวคิดของ Leamer and Stern (1970)ในชวงป
1998-2007 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการสงออกมันเสนของไทยไปจีน คือ ราคาขาวโพด ราคากากถั่วเหลือง ตัวแปรหุนที่แสดงความตองการมันในการผลิตสุราของจีนและตัวแปรหุนที่แสดงผล
ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน สําหรับสินคากลุมที่มีการเรงลดภาษีระหวางกัน ภายใตกลุม Early Harvest หมวดพิกัดภาษี ศุลกากรที่ 07-08 ขณะที่การศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่
มีผลตออุปสงคของมันเสน โดยอาศัยกรอบแนวคิดการปรับตัวของ John W. Bennett (1969) มาพิจารณารวมกับการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก สมาคมการคามันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงาน
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ วิสาหกิจชุมชนคนรักเกษตร เอี่ยมเฮง พบวา เกษตรกรสามารถรับรูไดจากปจจัยดานราคา และสามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นได โดยมีผลกระตุนใหเกษตรกรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก และพัฒนาเทคนิคการผลิตเพิ่มขึ้น เพราะไดรับผลตอบแทนจากการขายหัวมันสําปะหลังสดมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงการปรับตัวภายใตภาวการณ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยที่มีผลตออุปสงคการสงออก และพัฒนาเทคนิคการปลูกมันสําปะหลัง ดังนั้นจากผลการศึกษาดังกลาว ผูศึกษาจึงเห็นวาหากเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังใดสามารถปรับตัว และปรับปรุงการ
ผลิตไดเหมือนชุมชนคนรักเกษตรเอี่ยมเฮงก็ยอมไดรับประโยชนจากกการเปดเสรีการคาไทย-จีน ภายใตกรอบอาเซียนจีน และความตองการมันเสนที่ขยายตัวของประเทศจีนเพื่อผลิตสุราและเอทานอลตอไป
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โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------ปที่พิมพ
1998

2002

2004

รายชื่อและรายละเอียด
3 วิทยานิพนธศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการลงทุน
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ. (2541). ปจจัยที่กําหนดการลงทุนของไทยในจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหถึงปจจัยที่กําหนดการลงทุนในจีน รวมทั้งลักษณะ และโอกาสการลงทุน โดยวิเคราะหจากบริษัทตัวอยางที่สัมภาษณ 15 ราย แบงเปน 3 ภาค คือ ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และบริการ ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต ป 1978 โดยอาศัยทฤษฎีการสังเคราะหปจจัยตางๆ ที่กําหนดการลงทุนในตางประเทศ ผลการศึกษาพบวา มีปจจัย 3 ประการสําคัญ คือ 1.ความไดเปรียบใน
การเปนเจาของสินทรัพยบางประเภท พบในกรณีการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเบียร ธุรกิจอะไหลและประกอบรถยนต และธุรกิจเฟอรนิเจอร 2.ความไดเปรียบในการทําใหเปน
ประโยชนแกองคกรดวยตนเอง พบในธุรกิจนําเขาน้ํามันรําขาว .และ 3.ปจจัยดานความไดเปรียบเฉพาะดานแหลงที่ตั้ง พบในธุรกิจธุรกิจเฟอรนิเจอรและเมลามีน โดยเฉพาะปจจัยดานทรัพยากร สําหรับปจจัยดาน
ขนาดและอัตราการเติบโตของตลาดประเทศจีน พบใน ธุรกิจปโตรเลียม ธุรกิจอะไหลและการประกอบรถยนต ธุรกิจเบียร ธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค ธุรกิจแปรรูปน้ํามันละหุงและสงออกขาวหอมมะลิ ธุรกิจ
ธนาคาร และธุรกิจคาปลีก ปจจัยดานนโยบายรัฐบาล พบในธุรกิจพลังงาน โดยลักษณะการลงทุนในจีนสวนใหญเปนการรวมมือทางธุรกิจตามสัญญา และการรวมลงทุน ซึ่งผูศึกษาเห็นวาแมโอกาสการลงทุนของ
ไทยในภาคอุตสาหกรรมของจีนนั้นมีแนวโนมสูงขึ้น แตก็มีความเสี่ยงสูง ขณะที่ภาคเกษตรจะมีโอกาสสูงกวาเพราะไทยมีความชํานาญและจีนสนับสนุน สําหรับภาคบริการไทยมีโอกาสไมมาก ทั้งยังมีความเสี่ยง
และการแขงขันที่สูงดวย
โชติรส เพศประเสริฐ. (2545). สนธิสัญญาสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางไทย-จีน: วิเคราะหภายใตกฎหมายระหวางประเทศ. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษา และวิเคราะหมาตรการสงเสริมและคุมครองการลงทุนที่สําคัญภายใตสนธิสัญญาสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางไทยและจีน และผลกระทบตอการลงทุนของประเทศทั้ง
สอง รวมทั้งประเด็นของผลกระทบจากการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีนดวย โดยวิเคราะหภายใตกฎหมายระหวางประเทศเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสนธิสัญญาดังกลาวใหเหมาะสมมาก
ขึ้น ผลการศึกษาพบวา สนธิสัญญานี้มีความแตกตางจากสนธิสัญญาอื่นๆ ที่ประเทศไทยทํากับประเทศตางๆ เนื่องจากจัดทําขึ้นจากความแตกตางกันระหวางการเมืองการปกครองของทั้งสองประเทศ ทั้งดาน
กฎเกณฑการลงทุนระหวางประเทศ กลไกทางกฎหมายที่รัฐผูรับการลงทุน และรัฐผูสงออกการลงทุนใชเปนเครื่องมือสงเสริมและคุนครองการลงทุน มาตรการระงับขอพิพาทจากการลงทุน นอกจากนี้ผลการศึกษานี้
ยังแสดงใหเห็นวาสนธิสัญญาสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางไทยและจีนนั้นจัดทํากอนการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีน ดังนั้นจึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาตามสนธิสัญญาเวียนนา ค.ศ.1969
เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติม และควรที่จะมีการปรับปรุง แกไขใหมีความสอดคลองกัน และทันสมัยกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปจจุบันดวย
ฐิตารีย มงคลหลา. (2547). บรรษัทขามชาติไทยกับการลงทุนในประเทศจีน: ปญหาและอุปสรรค. วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสถานการณในการสงเสริมการลงทุนของประเทศไทยในประเทศจีน การพัฒนาของการลงทุนของประเทศไทยในประเทศจีน ปญหา และอุปสรรคในการลงทุน
ของนักธุรกิจไทยในประเทศจีน และเสนอแนะแนวทางแกไขที่นักลงทุนตองศึกษาและทําความเขาใจกฎระเบียบ และการเลือกธุรกิจใหเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา นักลงทุนไทยเริ่มเขาไปลงทุนในจีนตั้งแตป 1979
โดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวเปนหลัก ขณะที่รัฐบาลเริ่มสงเสริมการลงทุนในประเทศจีนในป 1984 เปนตนมา ผลการศึกษาถึงความสําเร็จในการลงทุนของนักลงทุนไทยในประเทศจีน พบวา สวนใหญเกิดจากการ
มีสายสัมพันธที่ดี และความลงตัวในผลประโยชนรวมกัน สําหรับปญหาในการลงทุน สวนใหญจะเกิดจากปญหาความเขมงวดจากกฎระเบียบ ความไมชัดเจนของกฎหมาย อีกทั้งจีนมีแนวโนมสงเสริมการลงทุนใน
ธุรกิจที่ไทยมีความชํานาญลดลง รวมทั้งในมณฑลภายในมากขึ้น ซึ่งผูศึกษามีขอเสนอแนะถึงแนวทางแกไข คือ นักลงทุนจะตองมีการศึกษากฎระเบียบกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ และขอจํากัดตางๆ อยางถองแท
และจะตองรอบคอบ และเลือกธุรกิจที่คุมคากับความเสี่ยงที่มีมากดวย
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2005

2006

2007

รายชื่อและรายละเอียด
หัสพร ทองแดง. (2548). ผลของการลงทุนโดยตรงจากจีนตอการคาระหวางประเทศไทย-จีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหผลของการลงทุนโดยตรงจากจีนตอการคาระหวางประเทศไทย-จีน ทั้งผลตอการสงออกสินคาของไทยไปจีน และผลตอการนําเขาสินคาของไทยจากจีนในชวงป 1982-2003 โดยใชวิธี
cointegration และตัวแบบ error correction ศึกษาตามวิธี two-step approach เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ กับการลงทุนในประเทศไทย และจีนโดยเปรียบเทียบในชวงระยะเวลา
ดังกลาว ผลการศึกษาพบวา การลงทุนโดยตรงจากประเทศจีน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินหยวน ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตนตอคนของประเทศจีน มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวกับ
มูลคาการสงออกของไทยไปประเทศจีนในทิศทางเดียวกัน และการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินหยวน ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตนตอคนของประเทศไทยมี
ความสัมพันธในระยะยาว กับมูลคาการนําเขาสินคาของประเทศไทยจากจีนในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ สําหรับผลการทดสอบการปรับตัวของตัวแปรเพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาวตามแบบจําลอง ECM
พบวา คาดุลยภาพของมูลคาการสงออกจากไทยไปจีนจะถูกปรับใหลดลงในแตละชวงเวลาเทากับ 75.22% และผลการทดสอบการปรับตัวของตัวแปรเพื่อเขาสูดุลยภาพในระยะยาวตามแบบจําลอง ECM พบวา คา
ดุลยภาพของมูลคาการนําเขาของประเทศไทยจากจีนจะถูกปรับใหลดลงในแตละชวงเวลาเทากับ 22.07% .ในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะยาวตามลําดับ
พิทยา สุวคันธ. (2549). การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของจีนในไทยและผลกระทบตอความสัมพันธไทย-จีน. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาสหวิทยาการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของจีนในไทย และผลกระทบตอความสัมพันธไทย-จีนวามีแรงจูงใจใดบาง เพื่อศึกษาปจจัยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของจีนในไทยวามีสวน
สนับสนุนการลงทุนของจีนในไทยสงผลกระทบตอความสัมพันธไทย-จีนอยางไร ผลการศึกษาพบวา มีขอคนพบสําคัญ 3 ประการ คือ 1. ประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธกันมาอยางยาวนาน ในชวงป 1975-2002
จีนลงทุนในไทยเปนอันดับ 5 ในระดับโลก และอันดับ 1 ในอาเซียน เนื่องดวยความไดเปรียบดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้การลงทุนของจีนในไทยถูกกําหนดดวยยุทธศาสตรหลายประการ คือ
ยุทธศาสตรการกาวไปลงทุนนอกประเทศ ความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนและจีน เปนตน 2. การลงทุนของจีนในไทยมีการขยายตัวในชวงหลังที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก เนื่องจากการที่จีนเขามามี
บทบาทในเศรษฐกิจการเมื องโลกมากขึ้น กอปรกั บปริมาณทุ นสํ า รองที่มี มากเป นอั น ดับ หนึ่ งของโลก และมีการส งเสริ ม การลงทุน ในต างประเทศ ทํ าให จีนเข ามาลงทุนในไทยมากขึ้นเพื่อ แสวงหาตลาด
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบของไทยและอาเซียน 3. การลงทุนของจีนในไทยมีความไดเปรียบทั้งปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เนื่องจากความสัมพันธทางการเมืองระหวางไทยและจีนมี
ความใกลชิดกันเปนพิเศษ เพราะผลประโยชนทางการเมืองและความมั่นคง ในการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร ทําใหการเขามาลงทุนของจีนในไทยเพิ่มมากขึ้น สําหรับผลกระทบจากการลงทุนในประเทศไทยของ
จีนนั้น ผูศึกษาไดชี้ใหเห็นวาจะมีผลใหการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะชวยสงเสริมผลประโยชนรวมกัน และจะมีผลใหเกิดการลงทุนที่ตอเนื่องเพิ่มขึ้นอีกมาก ควบคูไปกับการดําเนินนโยบายความสัมพันธไทยจีนที่ใกลชิด
บนพื้นฐานที่เอื้อประโยชนรวมกันทั้งความมั่นคง การเมือง และเศรษฐกิจ
ภคมน สูตถิพันธุ. (2550). การลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการลงทุนของธุรกิจไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และศึกษาปจจัยกําหนดการลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทยในจีน โดยทําการศึกษาทั้งเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณโดย
ใชแบบจําลองเศรษฐมิติ แบบถดถอยเชิงซอนในการประมาณความสัมพันธระหวางปจจัยเศรษฐกิจตางๆ กับการลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทยในจีนในป 1993-2005 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
เศรษฐกิจตางๆ กับการลงทุนของธุรกิจไทยในจีนวามีปจจัยใดบาง และเปนไปในทิศทางใด ผลการศึกษาพบวา ประเทศจีนมีความสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติและคาแรงงานที่ต่ํา ตลาดสินคาเปนตลาดที่ใหญ
การเขาถึงตลาดทําใหบริษัทสามารถสรางความไดเปรียบคูแขง โดยผลการศึกษาปจจัยกําหนดการลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทยในจีนพบวา อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราเติบโตของ
ดัชนีราคาผูบริโภค และอัตราการเติบโตของคาจางเฉลี่ยสามารถอธิบายการลงทุนของไทยในจีนไดอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้พบวาคาจางแรงงานนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นเฉพาะในสวนของเศรษฐกิจพิเศษ ขณะที่
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2008

2008

2008

รายชื่อและรายละเอียด
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมากคาแรงยังอยูในระดับที่ต่ํา ซึ่งผูศึกษาเห็นวาแมวาเศรษฐกิจจีนจะมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง มีศักยภาพในการลงทุนที่ดี แตผูลงทุนก็ควรศึกษาขอมูลตางๆ อยางละเอียด เชน
ประเภทของธุรกิจ พื้นที่เปาหมาย และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งขาวสารการสนับสนุนจากภาครัฐดวย
เมตตา วงศจงใจหาญ. (2551). กวานซี่กับการลงทุนโดยตรงของไทยในจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก), วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม, มหาวิทยาลัยรังสิต.
การศึกษานี้ ผูวิจัยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาบริบทและความสําคัญของกวานซี่ที่มีตอการลงทุนในประเทศจีน โดยเริ่มจากการศึกษา “แบบจําลองกวานซี่: การตลาดเชิงสัมพันธในบริบทของจีน” ของ Wong and Leung
และการใชแบบจําลองดังกลาวในการศึกษาลักษณะการลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทยในจีน ใน 8 กรณีศึกษา ซึ่งมีทั้งประสบความสําเร็จ และลมเหลว โดยใชวิธีการวิเคราะหในเชิงคุณภาพทั้งการศึกษาเชิงเอกสาร
และการสัมภาษณเชิงลึกกับกรณีศึกษาตางๆ ผลการศึกษาพบวา บทบาทและความสําคัญของกวานซี่ ขึ้นอยูกับ ระยะเวลาของการลงทุน ซึ่งในชวงการเปดประเทศระยะแรกตองอาศัยกวานซี่มาก แตก็ลดนอยลงไป
เมื่อทางการจีนมีการปรับปรุงกฎระเบียบมากขึ้น ซึ่งความกาวหนาทางเศรษฐกิจมีผลทําใหกวานซี่ลดบทบาทลง โดยธุรกิจที่มีมูลคาจดทะเบียนธุรกิจขนาดใหญตองสรางกวานซี่มากกวาธุรกิจขนาดเล็ก และรูปแบบ
การลงทุนซึ่งการลงทุนโดยตางชาติถือหุนทั้งหมดตองสรางกวานซี่มากกวา รูปแบบการลงทุนแบบรวมทุน ผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่ทําใหการลงทุนโดยตรงในจีนลมเหลวนอกจากการขาดกวานซี่กับเจาหนาที่รัฐ
แลว ยังเกิดจากปญหาอื่นๆ อีกหลายดานดวย เชน ตนทุนการผลิตสูง ไมไดชําระคาสินคา และปญหากวานซี่กับผูรวมทุนฝายจีนซึ่งขาดการปรับตัวความเขาใจระหวางกันดวย ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาเพื่อใหการลงทุนใน
จีนใหประสบความสําเร็จ และเปนไปอยางราบรื่น ผูลงทุนจึงจําเปนตองสรางกวานซี่ใหหลากหลายมากขึ้นนอกจากสรางกวานซี่กับเจาหนาที่ อีกทั้งยังตองอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด
ดวย ซึ่งจะทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปไดดวยดี
อรรถพล มาพวง. (2551). ความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับตัวแปรทางเศรษฐกิจในประเทศจีน เวียดนาม และไทย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหความสัมพันธของการลงทุนโดยตรงกับปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใชวิธีการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวของ Johansen-Juselius ในชวงระหวางป 1997-2006 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับตัวแปรทางเศรษฐกิจในประเทศจีน เวียดนาม และไทย โดยเปรียบเทียบวามีปจจัยใดที่เปนตัวกําหนดการลงทุนจากตางประเทศในแตละประเทศบาง และมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางใดในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยปจจัยทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการศึกษาไดแก มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตน อัตราเงินเฟอภายในประเทศเปรียบเทียบ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราที่แทจริง อัตราดอกเบี้ยเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ และมูลคาการสงออกของแตละประเทศ ผลการศึกษาพบวา กรณีประเทศจีน มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตน อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ และอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สําหรับมูลคาการสงออก และอัตราเงินเฟอภายในประเทศโดย
เปรียบเทียบมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สําหรับผลการศึกษากรณีประเทศเวียดนาม พบวาปจจัยดานเศรษฐศาสตรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศทั้งหมด มีเพียงอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สวนผลการศึกษากรณีประเทศไทย พบวา อัตราดอกเบี้ยเงินกูภายในประเทศโดย
เปรียบเทียบ และมูลคาการสงออกมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สําหรับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แทจริง อัตราเงินเฟอ
ภายในประเทศโดยเปรียบเทียบมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการลงทุนจากตางประเทศ
มานิต เจริญราง. (2551). ความสัมพันธของการลงทุน กับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจศึกษาเปรียบเทียบ: ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหความสัมพันธของการลงทุนที่มีตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และปจจัยที่กําหนดการลงทุนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหวางป 19872006 โดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ผลการศึกษาการลงทุนกรณีของไทย พบวา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ปริมาณสินเชื่อรวมภายในประเทศ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
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-------------------------------------------------ปที่พิมพ

2009

2009

รายชื่อและรายละเอียด
และปริมาณการกูยืมจากตางประเทศสุทธิ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนรวมภายในประเทศ สวนอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนรวม
ภายในประเทศ สวนผลการศึกษาสมการการลงทุนรวมของประเทศจีนพบวา การลงทุนรวมภายในประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย การลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ ปริมาณสินเชื่อรวมภายในประเทศ และปริมาณการกูยืมจากตางประเทศสุทธิ สวนอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนรวมภายในประเทศ
4 วิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการเงิน
เติมศักดิ์ โอภาสยานนท. (2552). ความเปนไปไดและโอกาสของการเขาไปลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชยของไทยในประเทศจีน. งานวิจัยเฉพาะเรื่องเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบและโครงสรางของภาคธนาคารในประเทศจีน รวมทั้งการเปดเสรีและสภาพการแขงขันของธนาคารในประเทศจีน ประสบการณการดําเนินงาน รูปแบบและกลยุทธการ
ลงทุนที่ใชของธนาคารตางชาติและของธนาคารไทยที่ไดเขาไปลงทุนแลวในประเทศจีน รวมทั้งวิเคราะหโอกาสความเปนไปได และอุปสรรค รวมถึงกฎระเบียบที่เปนขอจํากัดในการเขาไปลงทุนธุรกิจธนาคาร
พาณิชยของธนาคารตางชาติ ตลอดจนเสนอแนะรูปแบบและกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการเขาไปลงทุนของธนาคารไทยในประเทศจีน โดยใชขอมูลชวงป 2002 ซึ่งเปนชวงตั้งแตประเทศจีนมีการเปดเสรีภาคการเงิน
ภายหลังจากการเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก จนกระทั่งอนุญาตใหธนาคารตางชาติสามารถใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนแกบริษัททองถิ่นในเดือนธันวาคม ป 2003 และชวงภายหลังจากเดือนธันวาคม
ป 2003 จนถึงปจจุบัน โดยใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ซึ่งจะมีการผสมผสานระหวางการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ และนํา Diamond Model มาใชเปนแนวคิดในการวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวา ธนาคารจีนอยูภายใตการกํากับและควบคุมจากทาง PBOC มาโดยตลอดในชวงหลายทศวรรษ ธนาคารเปนธนาคารรัฐโดยทั้งหมด และตองทําตามนโยบายของทาง PBOC ในการจัดสรรเงินทุน
ใหแกบริษัทรัฐวิสาหกิจในจีน โดยไมไดสนใจในเรื่องความเสี่ยงดานเครดิต กอใหเกิดปญหาหนี้เสียในระบบธนาคารจีนจํานวนมาก จนรัฐบาลจีนตองเขามาชวยเหลือ ทั้งนี้อยูระหวางการปรับปรุงใหเปนไปตาม
ระบบสากล โดยระบบการเงินจีน กลุมธนาคารรัฐวิสาหกิจ กลุมธนาคารรวมหุนและกลุมธนาคารนโยบายรัฐ มีขนาดสวนแบงตลาดประมาณสามในสี่ ทําใหมีอิทธิพลตอตลาดและการแขงขันระหวางธนาคารเปน
อยางมาก อยางไรก็ตามสวนแบงตลาดของธนาคารทั้ง 3 กลุมมีแนวโนมที่ลดลง ซึ่งชี้ใหเห็นวาสภาพการแขงขันระหวางธนาคารนั้นมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น เนื่องดวยรัฐบาลมีการเปดเสรีใหธนาคารตางชาติเขามา
แขงขันไดมากขึ้น โดยธนาคารตางชาติชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันผานการเขาลงทุนซื้อหุนในธนาคารพาณิชยจีนหลายแหง ทําใหธนาคารพาณิชยจีนมีการปรับตัวเพื่อตอบรับกับการแขงขันที่มากขึ้น
และทําใหภาคอุตสาหกรรมธนาคารในประเทศจีนสามารถยกระดับบริการ ผลิตภัณฑทางการเงิน และการบริหารจัดการขึ้นมาเทียบเทากับระดับสากลมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งรัฐบาลไดมีนโยบายแปรรูปธนาคารรัฐสู
ความเปนธนาคารพาณิชย เพื่อสรางประสิทธิภาพในระบบธนาคารผานการแขงขันกันระหวางธนาคาร แตยังคงมีการกําหนดอัตราขั้นต่ําของดอกเบี้ยเงินกู และอัตราขั้นสูงของดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งทําใหสภาพการ
แขงขันทางดานราคาเปนไปอยางจํากัด โดยธนาคารพาณิชยไทยมีบทบาทนอยมากในระดับสากล จึงทําใหชื่อเสียงไมเปนที่รูจักในประเทศจีน อยางไรก็ตามกรอบการคาบริการอาเซียน-จีนเปนอีกหนึ่งตัวแปรที่ชวย
ผลักดันใหเกิดธุรกรรมการคาการลงทุนระหวางประเทศขึ้น ซึ่งจะชวยใหธนาคารพาณิชยไทยมีความเปนไปไดและมีโอกาสของการเขาไปลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชยของไทยในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น
5 วิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคาบริการ การทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ
5.1 วิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคาบริการ
ไมปรากฏวิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคาบริการ
5.2 วิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการทองเที่ยว
จัตตารพร กลางสวัสดิ์ . (2552). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวประเทศจีน ของนักทองเที่ยวชาวไทย หลังการแขงขันโอลิมปคปกกิ่งเกมส 2008. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------ปที่พิมพ

2006

2006

2007

รายชื่อและรายละเอียด
นเรศวร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวประเทศจีน ของนักทองเที่ยวชาวไทย หลังการแขงขันโอลิมปคปกกิ่งเกมส 2008 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง หรือกําหนด
นโยบายการทําการตลาดเพื่อตอบสนองตอนักทองเที่ยวไทย โดยมีขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน และเครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสอบถามมาทําการวิเคราะหโดยใชสถิติหา คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
แจกแจงคาถี่ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาที่ตางกัน
มีผลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวประเทศจีนหลังการแขงขันโอลิมปคเกมส 2008 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนอาชีพ และรายไดมีผลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวประเทศจีนหลังการแขงขัน
โอลิมปคปกกิ่งเกมส 2008 แตกตางกัน เชนเดียวกับ แหลงงบประมาณการทองเที่ยว และแหลงขอมูลประเทศจีนที่ไดรับ ขณะที่วัตถุประสงคการทองเที่ยว และบุคคลที่รวมเดินทางมีผลตอการตัดสินใจไมตางกัน
5.3 วิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการขนสง และโลจิสติกส
วีรพงศ ชุมพลบัญชร. (2549). การศึกษากลยุทธโลจิสติกสในการสงออกมะพราวน้ําหอมผลสดไปประเทศจีนภายใตกรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยขอนแกน.
วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษากลยุทธโลจิสติกสในการสงออกมะพราวน้ําหอมผลสดไปประเทศจีนภายใตกรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน และปญหาดานโลจิสติกสที่มีผลกระทบตอโซอุปทานการ
สงออกมะพราวน้ําหอมผลสดไปประเทศจีน เพื่อกําหนดกลยุทธการจัดการโลจิสติกสในการแกปญหาการสงออก ผลการศึกษาพบวา ปญหาการสงออกมะพราวน้ําหอมผลสดไปประเทศจีนนั้นเกิดจากความไม
สม่ําเสมอของคุณภาพ การขนสงลาชา ปญหาตูคอนเทนเนอรปรับอากาศมีจํานวนไมเพียงพอ และการขาดขอมูลสําหรับพยากรณความตองการของจีน ซึ่งงานวิจัยนี้ไดเสนอใหมีการนําเอาระบบการทําการเกษตร
อยางถูกตองและเหมาะสมมาใชในการทําสวนมะพราวน้ําหอม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพผลผลิต เชน การทําสัญญาฟารม การขึ้นทะเบียนเพื่อประกันคุณภาพที่เหมาะสมมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพ และใหมีการ
พัฒนาการขนสงหลายรูปแบบมาใชเพื่อเพิ่มทางเลือกในการสงออก สรางระบบการวางแผนการบริหารจัดการ และสรางเครือขายผูนําเขาของจีนเพื่อสรางเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหและวางแผน และการจัดหาตู
คอนเทนเนอรปรับอากาศที่เหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวากลยุทธการวางแผนการจัดหาตูคอนเทนเนอรควบคุมอุณหภูมิจะมีผลตอระบบการขนสงมะพราวน้ําหอมไปจีนมากที่สุด
วันเพ็ญ ไกรเกียรติสกุล. (2549). การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาระวางการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ: กรณีศึกษาเสนทางไทย-เซี่ยงไฮ. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหตลาดของการบริการการขนสงทางทะเลโดยเปรียบเทียบโดยศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาระวางการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศของเสนทางไทย-เซี่ยงไฮ และ
เสนทางไทย-สิงคโปร วามีปจจัยเศรษฐกิจปจจัยใดบางที่เปนตัวกําหนดคาระวางการขนสงสินคาทางทะเลแตละเสนทางบาง และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาระวางเรือโดยเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบวา อัตรา
คาระวางในเสนทางไทย-สิงคโปร และไทย-เซี่ยงไฮ จะถูกกําหนดจากกลุมบริษัทเรือที่ใหบริการในตลาดเอเชีย เนื่องจากสภาพการแขงขันในตลาด และไมมีการกีดกันการเขาสูตลาด ทําใหการแขงขันอยูในระดับสูง
และสงผลใหคาระวางมีแนวโนมลดราคาลง โดยเฉพาะคาระวางในเสนทางไทย-เซี่ยงไฮ ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากปจจัยทางการคาระหวางประเทศที่ขยายตัวทําใหอุปสงคการขนสงสินคาเพิ่มขึ้น และทําใหมีการ
ขยายตัวดานอุปทานการแขงขันที่มากกวาอุปสงคสงผลทําใหคาระวางปรับตัวลดลง
องอาจ เลี้ยงพันธุสกุล. (2550). ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสตติกสธุรกิจสงออกยางพาราไปยังจีนตอนใตผานทางทาเรือเชียงแสน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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2008

รายชื่อและรายละเอียด
การศึกษานี้ เปนการศึกษากลยุทธโลจิสติกสในธุรกิจสงออกยางพาราไปยังจีนตอนใตผานทางทาเรือเชียงแสน เพื่อใหทราบถึงโครงสรางสัดสวนตนทุนโลจิสติกส คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส
เปรียบเทียบ และวิเคราะหถึงตนทุนการขนสงของกลุมตัวอยางและเสนอแนะแนวทางกลยุทธโลจิสติกสในธุรกิจสงออกยางพาราไปยังจีนตอนใตผานทางทาเรือเชียงแสน ผลการศึกษาพบวา หนวยธุรกิจสงออก
ยางพารามีรูปแบบขั้นตอนการสงออกที่แตกตาง 4 ลักษณะ คือ 1. การจัดซื้อยางพาราแลวแปรสภาพสงใหลูกคา 2.การจัดซื้อยางพาราแลวแปรสภาพ ตรวจคุณภาพ แลวสงใหลูกคา 3.เปนคนกลางจัดซื้อตามคําสั่งซื้อ
ของลูกคา และ 4.การจัดซื้อยางพาราจากตลาดกลางมาแปรสภาพ และสงออกดวยตนเอง ผลการศึกษาดานการจัดการพบวา ผูประกอบการตอบสนองคําสั่งซื้อเร็วที่สุด 3 วัน และมีเวลาดําเนินการจัดสงเร็วที่สุด คือ 47
วัน 7 ชั่วโมง โดยมีสวนใหญผูประกอบการจะมีตนทุนทางดานการจัดการขนสง และการจัดการโลจิสติกสยอนกลับสูงที่สุด รองมาคือตนทุนการบริหารจัดการ สําหรับผลการศึกษาประสิทธิภาพตนทุน พบวา ทุก
ธุรกิจมีสัดสวนของการใชตนทุนจัดการโลจิสติกสในการสงออกทั้งยางแผนรมควัน และยางแทงที่สงออกอยูในชวงผลไดเพิ่มตอขนาด (Increasing return to scale) ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
โลจิสติกสจึงจะตองเพิ่มการใชปจจัยดําเนินการดานโลจิสติกสใหมากขึ้น
5.4 วิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานพลังงาน และอื่นๆ
วิชชุดา กุลมาโนชวงศ . (2551). การวิเคราะหความไดเปรียบเชิงแขงขัน ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม : กรณีศึกษาประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบความไดเปรียบเชิงแขงขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บนพื้นฐานทฤษฎีการลงทุนระหวางประเทศ และจาก
การวิเคราะหคาดัชนีความไดเปรียบเชิงแขงขันของปจจัยทั้ง 4 ประการ และนําผลจากดัชนีมาวิเคราะหรวมกันเพื่อวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในป 2001-2005 เพื่อเปรียบเทียบสภาพทั่วไปของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และความไดเปรียบเชิงแขงขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในระยะเวลา
ดังกลาว พบวา สภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยและจีนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยผูใหบริการในตลาดโทรคมนาคมทุกรายมีการพัฒนาธุรกิจบนปจจัยที่มีขอจํากัด สัดสวนการตลาด
สวนใหญเปนของบริษัท AIS สวนภาวะตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตลาดผูขายนอยราย China Union และ China Mobile ซึ่งเปนผูประกอบการ 2 รายหลักที่ดําเนินกิจการในตลาดโทรคมนาคม สวนผล
การศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของปจจัยทั้ง 4 ประการ และนําผลจากดัชนีมาวิเคราะหโดย SWOT เพื่อศึกษาถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏวาประเทศไทย
เสียเปรียบประเทศจีนในทุกดาน ยกเวนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทําใหเห็นไดวาศักยภาพในการที่ประเทศไทยจะเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีในภูมิภาคในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้น ประเทศไทยยังตองปรับปรุง
อยางมากในทุกๆ ดาน เนื่องจากประเทศไทยยังขาดศักยภาพทั้งในดานเงินทุน ขนาดอุปสงค รวมถึงสภาวะการสนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเนื่อง
ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553
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2.1.3 โครงการวิจัยภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
จากการสืบคนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ในฐานขอมูลงานวิจัยแหลงตางๆ6 ในอดีต
จนถึ ง สิ้ น สุ ด ณ เดื อ น กั น ยายน 2553 ที่ มี เ ผยแพร พบว า โครงการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ จี น ที่ เ ป น
ภาษาไทย มีจํานวน 71 โครงการ โดยมีทั้งที่เปน โครงการวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และไมปรากฏ
รายละเอียดของโครงการวิจัย และกําลังอยูระหวางการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการวิจัยที่มีการดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และมีการเผยแพรในฐานขอมูลตางๆ ที่สามารถ
สืบคน (ณ กันยายน 2553) และสามารถศึกษารายละเอียดของรายงานโครงการวิจัยได มีจํานวน 57
โครงการ
2) โครงการวิจัยที่อยูระหวางศึกษาวิจัย (ณ กันยายน 2553) มีจํานวน 7 โครงการ
3) โครงการวิจัยที่ผูวิจัยไมสามารถเขาถึงรายละเอียดได เนื่องจากมีการเผยแพรจํากัดเฉพาะ
หนวยงาน และ/หรือ จํากัดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลรายละเอียดจากภายนอกหนวยงาน โดยไมปรากฏ
รายละเอียดของรายงานโครงการวิจัยในฐานขอมูลตางๆ ที่คณะนักวิจัยไดทําการทบทวน และรวบรวม มี
จํานวน 7 โครงการ
เมื่อพิจารณาตามชวงระยะเวลาในการศึกษา พบวา เปนโครงการวิจัยที่ทําการศึกษากอนป 2003
จํานวน 17 โครงการ โครงการวิจัยที่ทําการศึกษาหลังป 2003 จํานวน 47 โครงการ และเปนโครงการวิจัยที่
อยูระหวางการศึกษา 7 โครงการ ซึ่งสะทอนถึงการเติบโตของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่เกิดจาก
กระแสการตื่นตัวหลังจากที่ไทยไดทําขอตกลงการคาเสรีกับจีน โดยหัวขอที่ศึกษาวิจัยมีการขยายตัวใน
ลักษณะหลากหลายมากขึ้น และมีการศึกษาในเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งชวยใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจีนไดมากขึ้น และ โครงการวิจัยบางสวนไดรับการตีพิมพเปนหนังสือเพื่อเผยแพรในวงกวาง
เพิ่มขึ้นดวย

6

ฐานขอมูลหลักสืบคนในการสํารวจรายงานโครงการวิจัยภาษาไทยที่เกี่ยวกับจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย ฐานขอมูล
ออนไลนตางๆ เปนหลัก ไดแก
1. ฐานขอมูลออนไลนงานวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2. หองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
3. โครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย (Thai Digital Collection: ThaiLIS)
4. สํานักหอสมุด กลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5. คลังปญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย
6. ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. สํานักหองสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8. โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
9. ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. กลุมศึกษาจีน (Center for China-GMS studies) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ประเด็นของการศึกษาสวนใหญเปนการศึกษา และวิเคราะหศักยภาพและโอกาสทางการคา จาก
กรอบความรวมมือทางดานเศรษฐกิจระหวางไทย และจีน ทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อศึกษาวิธีการ
แสวงหาผลประโยชนรวมทั้งขอขัดขอ ง และแนวทางการดําเนินการตามกรอบความรวมมือทางดาน
เศรษฐกิจตางๆ ระหวางไทย และจีนในกรอบตางๆ ที่ไดจัดทําขึ้นนั้น ซึ่งหากพิจารณางานวิจัย หรือ
โครงการวิจัยเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยทั้ง 71 โครงการ แยกตามประเภท และแหลงทุนงบประมาณ ดัง
ตารางที่ 2-7 พบวา
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย
และจีน มีจํานวนมากที่สุด 28 โครงการ
โครงการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการคา มีจํานวน 23 โครงการ
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการคาบริการ การทองเที่ยว และอื่นๆ มีจํานวน 17
โครงการ
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการลงทุนมีจํานวน 3 โครงการ
ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวา จากการทบทวนงานวิจัย หรือโครงการวิจัยเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย
จากฐานขอมูลตางๆ ในปจจุบันนั้น คณะนักวิจัยไมพบรายงาน หรือโครงการวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับ
การวิจัยทางดานการเงินจีนเลย
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตารางที่ 2-7 จํานวนโครงการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท และแหลงทุนงบประมาณ
รวม

1) เศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน
1.1) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1.2) กระทรวงอุตสาหกรรม
1.3) สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1.4) อื่นๆ และไมระบุแหลงทุน
2) ด า นการค า และความสั ม พั น ธ ท างการค า
ระหวางไทยกับจีน
2.1) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2.2) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
2.3) กระทรวงอุตสาหกรรม
2.4) กระทรวงพาณิชย
2.5) อื่นๆ และไมระบุแหลงทุน
3) ดานการลงทุน
4) ดานการเงิน
5) ดานการคาบริการ การทองเที่ยว การขนสง
และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ
5.1) ดานการคาบริการ
5.2) ดานการทองเที่ยว
5.2.1) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
5.2.2) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
5.2.3) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
5.2.4) อื่นๆ และไมระบุแหลงทุน
5.3) ดานการขนสง โลจิสติกสและ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

28

งานวิจัยในอดีต
อยูระหวาง
ศึกษา
มีการเผยแพร
การเผยแพรจํากัด /
ทั่วไป
ไมปรากฏรายละเอียด
23
2
3

7
5
1

4
5
1

1

2

15
23

13
20

1
2

1
1

2
6
3
5
7
3

2
6
2
4
6
1

1
1
1

1

17

13

2

2

1
9
1
3

1
7
1
2

1

1

1

1

4
7

3
5
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

1

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

รวม

โทรคมนาคม
5.3.1) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
5.3.2) กระทรวงพาณิชย
5.3.3) สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (สนข.)
5.3.4) อื่นๆ และไมระบุแหลงทุน
5.4) ดานพลังงาน และอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

งานวิจัยในอดีต
อยูระหวาง
ศึกษา
มีการเผยแพร
การเผยแพรจํากัด /
ทั่วไป
ไมปรากฏรายละเอียด

3

3

1
1

1

2

1

1

71

57

7

1

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

7

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตารางที่ 2-8 โครงการวิจัยดานเศรษฐกิจจีน
ปที่พิมพ

2004

2005

2005

รายชื่อและรายละเอียด
1 โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน
1.1 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. (2547). “โครงการสํารวจฐานขอมูลความสัมพันธไทย-จีน ในดานการเมืองและเศรษฐกิจ.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะศิลปะศาสตร มหาวิทายลัยธรรมศาสตร (สกว.).
รายงานการวิจัยโครงการนี้เปนการสํารวจฐานขอมูลความสัมพันธไทย-จีน ทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมีการรวบรวมรายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือมีการเรียนการสอนภาษาจีนและไทยในแตละฝาย
และการทําบรรณนิทรรศนเอกสารเกี่ยวกับจีน และไทยจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในฝายจีน และฝายไทย ในสวนของการแสดงผลการศึกษา ไดทําการแบงเปนขอมูลในสวนของประเทศจีน และสวนของประเทศ
ไทย โดยที่ในสวนของจีนสามารถแบงออกเปน 4 หนวยงาน คือหนวยงานราชการ ซึ่งแบงเปน กระทรวง กรม และสํานัก หนวยงานไมสังกัดราชการ สื่อมวลชน และสถาบันการศึกษา ในสวนของฝายไทยจะแบง
ออกเปนหนวยงานราชการ สื่อสารมวลชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานเอกชน เพื่อใหเห็นถึงโครงสราง และองคประกอบของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทย และจีน อยางเปนระบบ
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน อักษรศรี พานิชสาสน และอวยพร สุธาทองไทย. (2548). “รายงานศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลจีนตะวันตก.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
การวิจัยโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยรวมเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตรความรวมมือทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและเศรษฐกิจไทย-จีน โดยเนนตําแหนงและการเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร (CTC) นําเสนอ
ขอมูลพื้นฐานการพัฒนาภาคตะวันตกของประเทศจีน โดยวิเคราะหโอกาสการพัฒนา และขยายความรวมมือของไทยทางดานการคา การลงทุน การเกษตร การทองเที่ยว ทรัพยากรมนุษย และระบบคมนาคมขนสง
โดยการประสานนโยบายเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการพัฒนาจีนตะวันตก ซึ่งพบวา ศักยภาพของจีนตะวันตกไดมีความสําคัญมากขึ้นจากการปฏิรูปประเทศ และเปดประเทศ รวมทั้งจากกลยุทธการพัฒนาจีน
ตะวันตกที่เรียกวา Xibu Da Kaifa ที่ครอบคลุมมณฑลตาง ๆไดแก 1 มหานคร 6 มณฑล และ 5 เขตปกครองตนเอง ซึ่ง สาระสําคัญของแผนพัฒนาภาคตะวันตกของจีน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 จะเนน
การสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บุคลากร และการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล โดยเนนการสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การพัฒนาดาน
โครงสรางสิ่งกอสรางพื้นฐาน เชน โครงการเชื่อมโยงแหลงน้ํา การคมนาคม ขนสง เพื่อเชื่อมโยงกับภาคอื่นๆ และประเทศเพื่อนบาน เปนหลัก ในการพัฒนาภาคตะวันตก ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาประเทศไทยควรให
ความสนใจโอกาสการพัฒนาและขยายความรวมมือทางดานการคา การลงทุน การเกษตร การทองเที่ยว ทรัพยากรมนุษย และการขนสงระหวางกันมากขึ้น ซึ่งจะเปนโอกาสอันดีในการขยายการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและจีนตะวันตกเนื่องจากอาณาบริเวณดังกลาวอยูใกลประเทศไทย โดยทั้งนี้ตองประสานนโยบายการพัฒนาเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการพัฒนาจีนตะวันตกดวย โดยเฉพาะ
เสนทางเชื่อมโยงแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต เสนทางเชียงราย คุนหมิง สปป.ลาว และการเดินเรือเชิงพาณิชยในแมน้ําโขง ซึ่งจะเปนตัวเชื่อมตลาดใหมตามนโยบายสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมของจีน
ในตอนใตและตะวันตกเขากับตลาดของประเทศลุมน้ําโขง โดยอาศัยเสนทางคมนาคมและการบริการที่สะดวกผานประเทศไทย
วารินทร วงศหาญเชาว และคณะ. (2548). “โครงการวิจัยรวมเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตรความรวมมือทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและเศรษฐกิจไทย-จีน โดยเนนตําแหนงและการเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร (CTC).”
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิสถาบันที่ดิน.
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การศึกษานี้มีเปาหมายเพื่อศึกษา องคความรูเกี่ยวกับประเทศจีน เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือทางเทคโนโลยี และเศรษฐกิจในสาขาที่มีศักยภาพ โดยศึกษาถึงรูปแบบ กระบวนการ และโอกาส
ทางการตลาดสินคาที่เกื้อหนุนกัน และอุปสรรคระหวางกันเพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการสนับสนุนการคา การผลิต และการทองเที่ยวใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางกัน และพัฒนาเครือขายการสื่อสารขอมูล
ขาวสารกันในระยะตอไป โดยใชแนวคิดการเชื่อมโยงของความสัมพันธที่เปนองครวมในการศึกษา คือ การเชื่อมโยงความสัมพันธรายสาขาซึ่งเกื้อหนุนกัน ความสัมพันธทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และ
ความสัมพันธเชื่อมโยงแบบองครวม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ลําปาง เชียงใหม ลําพูน นาน มณฑลกวางซี กุยโจว สานซี ยูนาน เสฉวน มหานครฉงชิ่ง ผลการศึกษา พบวา หลังจากจีนเขาเปนสมาชิกองคการ
การคาโลกไดสงผลเกื้อหนุนใหทําใหเศรษฐกิจจีนมีอิทธิพลอยางมากตอเศรษฐกิจโลกและระหวางประเทศ ดวยขนาดและศักยภาพที่มีมากของของจีนกอใหเกิดทั้งโอกาสทางการคาและการลงทุนในตลาดจีนที่เปด
กวางขึ้น และมีผลตอประเทศอื่นๆ เนื่องความสามารถในการแขงขันของจีนที่มีความไดเปรียบดานแรงงาน และวัตถุดิบ สําหรับประเทศไทยถือเปนโอกาสที่ดีในการขยายการสงออกสินคาและบริการ เนื่องจาก
ตลาดจีนนั้นมีขนาดใหญ แตละมณฑล มีปจจัยแวดลอม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ตางกัน ทําใหบางมณฑลนาจะเปนตลาดสําหรับสินคาและบริการของไทยได ขณะที่ประเทศไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาค
อาเซียนเนื่องจากอยูใกลจีนตอนใต ซึ่งจีนใหความสําคัญกับไทยในความรวมมือเพื่อพัฒนาปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคทั้งในกรอบ GMS และ อาเซียนเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจจีนกับประเทศในภูมิภาค
อยางไรก็ตามในการพัฒนาความรวมมือระหวางกันตองคํานึงถึงประเทศในภูมิภาคอื่นๆ คือ พมา และสปป.ลาว ดวย เนื่องจากประเทศไทยและจีนไมมีพรมแดนติดกัน โดยผูศึกษาเห็นวาแนวทางความรวมมือทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศไทยตอนเหนือ ประเทศจีนตอนใต และกลุมประเทศในอนุภูมิภาคแมน้ําโขงจะตองมีหลักการที่จะตองสรางสรรคการพัฒนาอยางยั่งยืนและตอเนื่องเพื่อใหเกิดประโยชน เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแขงขัน และเอื้อประโยชนแกประเทศในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาระบบโลจิสติกสในการเชื่อมโยงใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดระบบหวงโซของภาคการผลิตที่เชื่อมโยงกันระหวางกัน รวมถึง
กฎระเบียบการขนสง การตรวจคนเขาเมือง และระบบศุลกากร ทั้งนี้การพัฒนาความรวมมือกันจะตองคํานึงถึงการพัฒนารวมกันของประเทศในอนุภูมิภาคแมนําโขง เชน การสรางฐานการผลิตดานการแปรรูป
สินคาทางการเกษตร การลงทุนดานการเพาะปลูกพืชที่เปนวัตถุดิบ การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ เพื่อสรางงานและรายไดของประชากรในอนุภูมิภาค การลดความยากจน
เพื่อความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศในอนุภูมิภาคดวย โดยนําผลการศึกษาการเชื่อมโยงปจจัยความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบซึ่งกันและกันมาเปนแนวทางการในการวางแผน โครงการ และนโยบายดานการ
พัฒนาศักยภาพ และปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคระหวางกัน เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติไดจริง และแนวคิดการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจจะตองมุงเนน
ทางดานการคมนาคมขนสง การสื่อสารและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันของโลกได ซึ่งจะมีผลใหเกิดการเพิ่มปริมาณการคา การลงทุน และการคาบริการระหวางกัน และนํามาซึ่งการ
จัดการทรัพยากรของประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงที่สามารถนํามาพัฒนารวมกันได และกอใหเกิดผลประโยชนตออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ภายใตความรวมมือที่มีความเสมอภาค มั่นคง และยั่งยืนได โดยคณะผูศึกษามี
ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 3 ประการ คือ 1.ยุทธศาสตรเนนความยั่งยืนของการพัฒนาอนุภูมิภาคแมน้ําโขง ประกอบดวย การมีสันติสุข และการใชประโยชนจากลําน้ําโขงอยางมีประสิทธิภาพ การประสานงาน
ระหวางประเทศเพื่อแกปญหายาเสพติด 2.ยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย การสรางประโยชนการใชลําน้ําโขงดวยการตั้งกรรมการจากประเทศในอนุภูมิภาคแมน้ําโขงในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเพื่อใชประโยชนจากลําน้ําโขงอยางชัดเจน สงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทางการเกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว การสงเสริมการคา โลจิสติกส ความรวมมือดานการจัดการน้ํา
ของแมน้ําโขง และ3.ยุทธศาสตรนําโดยการสรางและปรับปรุงโครงสรางกายภาพ ประกอบดวย ความปลอดภัยในการใชเสนทาง การจัดทําโครงการรวมพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมในเสนทางเชื่อมโยง การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส และการพัฒนาระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
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ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. (2548). “กลไกและปฏิสัมพันธระหวางรัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถิ่นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกรอบการตกลงเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน: ศึกษากรณีมณฑลที่มีนัยยะสําคัญ
ตอประเทศไทย.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
- ไมสามารถเขาถึงรายละเอียด ของรายงานการศึกษา
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน และอวยพร สุธาทองไทย. (2550)”.โครงการวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจจีน 17 มณฑล.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจมณฑลจีน ซึ่งกลาวถึง ลักษณะ และสภาพแวดลอมของจีนซึ่งเปนประเทศใหญที่ประกอบดวย 22 มณฑล 5เขตปกครองตนเอง และ 4 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งแตละมณฑล
ลวนมีขนาดใหญ มีจํานวนประชากรมาก มีความแตกตางในมิติตางๆ เชน แหลงที่ตั้ง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการในระดับมณฑลซึ่งรัฐบาลทองถิ่นในแตละมณฑลมีอํานาจการบริหารระดับทองถิ่น
คอนขางเปนอิสระตามระบบกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่น และในบางมณฑลก็ยังมีปญหาการกีดกันสินคาจากมณฑลอื่นดวย และศึกษาโดยแยกเปนรายเขตปกครอง/มณฑลใน 17 มณฑล ไดแก มณฑล
เหอเปย ซานซี มองโกเลียใน จิ้หลิน เฮยหลงเจียง เจียงซู อันฮุย เจียงซี ซานตง เหอหนาน หูเปย หูหนาน ธิเบต กานซู ชิงไห หนิงเซี่ย และซินเจียง เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ศักยภาพของแตละมณฑล
และโอกาสที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับไทย โดยในแตละมณฑลประกอบดวยหัวขอการศึกษาชุดเดียวกัน แตมีรายละเอียดทั่วไปและรายละเอียดจําเพาะที่ตางกัน คือ ดานภาพรวมทางเศรษฐกิจ
ภาพรวมสังคมและการปกครอง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การลงทุน การคาภายใน การคาระหวางประเทศ เศรษฐกิจเมืองสําคัญและเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย และมาตรการของรัฐบาล จากการ
วิเคราะหศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษาในประเทศจีนและนัยตอประเทศไทย ซึ่งคณะผูวิจัย พบวา โดยเปรียบเทียบแลวมณฑลทางตะวันตกของจีนมีศักยภาพ และมีโอกาสที่จะขยายความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจกับประเทศไทยมากกวามณฑลชายฝงทะเลทางตะวันออกซึ่งมีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่สูงกวา และมีการพัฒนาความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นคอนขางกาวหนาไปมากแลว
ยศ สันตสมบัติ. (อยูในระหวางศึกษาวิจัย). “ แนวคิดสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจกับการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
- อยูในระหวางศึกษาวิจัย
สุเทพ นิ่มสาย. (อยูในระหวางศึกษาวิจัย). “การศึกษาและวิเคราะหการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาการคาและการลงทุนของกลุมประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
- อยูในระหวางศึกษาวิจัย
1.2 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก กระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล คอนซัลแทนซี่ เน็ทเวอรค จํากัด. (2540). “โครงการศึกษาแนวทางความรวมมือดานอุตสาหกรรม ระดับอนุภูมิภาค ระหวางไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต กรณีพื้นที่จังหวัดนาน พะเยา
เชื่อมโยง สปป.ลาว และจีนตอนใต.” เสนอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
การวิจัยนี้เปนการศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในภาคเหนือตอนบน (นาน และพะเยา) ถึงแนวทางการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในระดับอนุภูมิภาคสําหรับจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย กับลาว และจีนตอนใต (หยุนนาน) ผลการศึกษาพบวา ในพื้นที่ศึกษานั้นมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะดานพื้นที่การเกษตร การทองเที่ยว และมีแรงงานราคาถูกจํานวน
มาก หากแตโครงสรางสาธารณูปโภคในพื้นที่ยังคงมีไมมากนัก ซึ่งเปนอุปสรรคในการคมนาคมขนสง และขาดสิ่งอํานวยความสะดวกหลายอยาง รวมทั้งตลาดในพื้นที่ศึกษายังมีขนาดเล็กอยูมาก สําหรับการศึกษา
ประเมินผลความรวมมือในโครงการดังกลาว พบวา จะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของการผลิตในแตละพื้นที่ ทําใหการผลิตสินคาและบริการในพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากขึ้น
เนื่องจากทั้งไทย สปป.ลาว และจีนตอนใตจะผลิตสินคาที่ตนเองมีความไดเปรียบมากขึ้น กอใหเกิดการจัดสรรสินคาและทรัพยากรที่เหมาะสมและเปนไปตามศักยภาพที่แทจริงมากขึ้น ผลการศึกษาอุตสาหกรรมที่มี
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2004

รายชื่อและรายละเอียด
ศักยภาพ สําหรับประเทศไทย พบวา อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพไดแก อุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบเปนหลัก เชน อุตสาหกรรมแปรรูปผักผลไม โรงสีขาว ปาลมน้ํามัน ยางพารา เครื่องไฟฟา และอุตสาหกรรมที่ใชอาศัย
ตลาดเปนหลัก เชน เครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สวน สปป.ลาว อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ไดแก อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรแรธาตุและพืชผลเกษตรในการผลิต เชน อุตสาหกรรมถานหิน ไฟฟา และ
อุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนยายไดงาย เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป และประเทศจีนตอนใต อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพไดแก อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรแรธาตุและพืชผลเกษตรเปนหลัก เชน
อุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปการเกษตร และอุตสาหกรรมที่อาศัยตลาดเปนหลัก เชน เครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนยายไดงาย เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ
รองเทา และเสื้อผาสําเร็จรูป รวมทั้งบริการและทองเที่ยว ซึ่งจากการวิเคราะหขอไดเปรียบเสียบเปรียบและศักยภาพในแตละพื้นที่ ผูวิจัยเห็นวาการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมกันนั้นจะตองรวมมือและเกื้อหนุนกัน โดย
รูปแบบและยุทธศาสตรความรวมมือ ควรตั้งอยูในหลักการ คือ การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การเสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความเขาใจกันในพื้นที่ ทั้งนี้โดยจะตอง
สอดคลองกับสถานการณความตองการและการแขงขันในตลาดโลก และสอดคลองกับความรวมมือในกรอบความรวมมืออื่นๆ เชน องคการการคาโลก และเขตการคาเสรีอาเซียนจีน รวมทั้งตองมีความโปรงใสใน
การดําเนินการภายใตความสัมพันธอันดีตอกันดวย ทั้งนี้เพื่อประโยชนทุกประเทศอยางเปนธรรมและสรางสรรคตอไป
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส. (2547). “โครงการศึกษาวิจัยแนวทางความรวมมือของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสระหวางไทย-จีน.” สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เสนอ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
การศึกษานี้เนนศึกษาในเรื่องของขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทยเปรียบเทียบกับจีนทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อเสนอชองทางในการแขงขันแกผูประกอบการ
ไทยในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ตองเผชิญกับการแขงขันทั้งจากจีนและประเทศอื่นๆ รวมถึงการเตรียมความพรอมในการเปดประเทศไปสูความรวมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ. โดยใช
หลักเกณฑการพิจารณาผลิตภัณฑเปาหมายจากมูลคาการนําเขา-สงออกของสินคาทั้งของไทย-จีน และเปนผลิตภัณฑที่ปจจุบันผูประกอบการไทยดําเนินกิจการอยูแลว รวมทั้งเปนผลิตภัณฑที่มีอุตสาหกรรมตนน้ํา
หรือเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องภายในประเทศ โดยแบงผลการศึกษาผลิตภัณฑออกเปน 3 กลุม รวม 9 ผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑที่ไทยมีศักยภาพดานการแขงขันสูงกวา หรือมีแนวโนมที่จะสามารถสงออกไปจีน
ไดแก วงจรพิมพที่มีการประกอบชิ้นสวนแลว หลอดภาพโทรทัศน และคอมเพรสเซอรเครื่องทําความเย็น ซึ่งผูประกอบการไทยสามารถผลิตสินคาไดมาตรฐานสูงภายใตตนทุนที่ต่ํา เนื่องจาก มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม แนวโนมในอนาคต จีนไดเรงพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมนี้และมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ หลอดภาพโทรทัศน ที่ปจจุบันตลาดผูบริโภคมีความตองการ
เครื่องโทรทัศนแบบจอภาพ LCD : Liquid Crystal Display และ PDP : Plasma Display แทนที่จอภาพแบบหลอดแกว ดังนั้น ผูประกอบการจําเปนตองทําการวิจัยและพัฒนา [R&D] ที่ใชเทคโนโลยีใหมมากขึ้น
สําหรับผลิตภัณฑที่จีนมีศักยภาพการผลิตสูงกวาไทย พบวา ไดแก เครื่องรับโทรทัศน หมอแปลงฟาและสวนประกอบ เซมิคอนดักเตอร ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ กลุมผลิตภัณฑนี้ยังขาดอุตสาหกรรมตนน้ํา และ
ปลายน้ํา เพื่อรองรับการบริหารจัดการสินคา ทําใหโครงสรางตนทุนของผูประกอบการและการวิจัยและพัฒนาไมกาวหนาเทาที่ควร สวนผลิตภัณฑที่ไทยและจีนเปนคูแขงขันในตลาดโลก พบวา สวนใหญเปน
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ไดแก เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น และเครื่องซักผา โดยผูประกอบการไดเปรียบดานความประณีต คุณภาพ และมาตรฐานสินคา ประกอบกับ สินคาประเภทนี้เปนสินคาที่ถูกกําหนดตลาดการ
กระจายสินคาโดยบริษัทแมซึ่งเปนบริษัทขามชาติที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทยเปนหลัก ซึ่งปจจัยดังกลาวจะทําใหไทยและจีนถูกจํากัดไมใหเขาแขงขันในตลาดเดียวกันทั้งในแงของพื้นที่ และกําลังซื้อของ
กลุมลูกคา ซึ่งผูศึกษาพบวา การลงทุนในเขตสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันตก เชน มณฑลยูนนาน และนครคุนหมิง จะทําใหผูประกอบการไทยไดรับประโยชนอยางมาก โดยเฉพาะ พื้นที่ภาคเหนือของไทย
เชน จ.เชียงราย ที่เปนศูนยกลางในการผลิตและแหลงกระจายสินคาออกของจีนเขาสูเขตการคาเสรีอาเซียน [AFTA] ซึ่งจะทําใหสามารถใชประโยชนจากความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง [GMS] และเขตการคา
เสรีไทย-จีนที่มีอยูได อยางไรก็ตามจากผลการศึกษา พบวา ในระยะยาวผูประกอบการไทยอาจตองเผชิญกับปจจัยหลายดานที่ไมเอื้อตอการขยายตลาด กลาวคือ โครงสรางตนทุนที่ต่ํากวาของจีน การวิจัยและพัฒนา
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2008

รายชื่อและรายละเอียด
ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย และการกําหนดนโยบายของรัฐบาลจีนที่มีเปาหมายชัดเจน ดังนั้น แนวทางที่จะทําใหผูประกอบการไทยไดประโยชน คือการสรางความรวมมือทางการคาระหวางไทย-จีนมากกวาจะเปนการ
แขงขัน โดยจีนจะไดรับประโยชนจากการใชพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เปนฐานการผลิตและเปนแหลงกระจายสินคาที่มีศักยภาพใหจีนสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตลาดโลก สวนไทยจะไดรับ
ประโยชนจากการสงออกสินคา โดยเฉพาะ ชิ้นสวนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเขาสูตลาดจีนได
บริษัท บาลานซ โนวเล็จ ดีไซน จํากัด. (2551). “โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ - ใต (North - South
Economic Corridor: NSEC).” เสนอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
การวิจัยฉบับนี้ศึกษา วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะ นโยบาย มาตรการและแผน ปฏิบัติการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับจีนตอนใต และจีนตะวันตกในภาพรวมตามแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ ใต (NSEC) ภายใตกรอบ GMS ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน (สหภาพเมียนมา สปป.ลาว จีนตอนใต และจีนตะวันตก) ในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี - เจาพระยา - แมน้ําโขง (Ayeyawady ChaoPhraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) และกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ ผลการศึกษาพบวา ในประเทศไทยนั้นการใหสิทธิประโยชนดานการคาและการลงทุนเปนมาตรการ
หนึ่งในการสงเสริมและดึงดูดใหมีการลงทุนจากตางประเทศ สําหรับสหภาพเมียนมาในป 2540 คณะผูบริหารประเทศไดใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น มีการใหกรรมสิทธิ์ที่ดินแกเกษตรกร
เลิกควบคุมราคาสินคาหลายรายการ และมีนโยบายสงเสริมการลงทุนที่ชัดเจน เชน การพัฒนาภาคเกษตรใหเปนฐานของเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจไปสูการอาศัยกลไกทางการตลาดเปนหลัก การพัฒนา
เศรษฐกิจดวยการรวมพัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และการริเริ่มนโยบายเพื่อกําหนดรูปแบบทางเศรษฐกิจของชาติ สําหรับมาตรการและสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุน
ของ สปป.ลาว นั้น มีนโยบายการเปดเสรีในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเนนระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และทําการคาเสรีกับประเทศตางๆ ทั่วโลกมากขึ้น สวนสาธารณรัฐประชาชนจีนไดกําหนดนโยบายพื้นฐานในการ
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ เชน นโยบายดานภาษี โดยมีการนํานโยบายการลดหยอนภาษีมาใชกับการลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมและการใหสิทธิประโยชนสําหรับ
การลงทุนจากตางประเทศ โดยมีแนวโนมที่จะปรับลดสิทธิประโยชนการลงทุนลงเพื่อใหเกิดความเสมอภาคระหวางนักลงทุนตางชาติ และนักลงทุนทองถิ่น ผลการศึกษาความเชื่อมโยงกับมาตรการสงเสริมการ
ลงทุนของไทย พบวา รัฐบาลไทยโดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทํากรอบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนใหครอบคลุมเมืองชายแดนหลักซึ่งเปนเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน นํารองในลักษณะเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนแหงแรกของประเทศไทย ดวยเหตุผลของลักษณะทางภูมิศาสตรไมวาจะเปนพื้นที่มีความไดเปรียบดานที่ตั้งที่อยูในแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ - ใต เชื่อมโยงไทย - เมียนมา/ลาว - จีน และมีศักยภาพในการ
พัฒนาเปนฐานการคา การลงทุนอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว ประกอบกับมีการขนสงตามลําน้ําโขงจากเชียงรุง - เชียงแสนอยูแลวในปจจุบัน และมีการกอสรางถนนเชื่อมโยงซึ่งจะสงผลใหภาคเหนือตอนบน
เปนประตูเศรษฐกิจที่สําคัญ สําหรับขอเสนอแนะการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ - ใต (North - South Economic Corridor: NSEC) ในอนาคตนั้นพบวาการศึกษานี้ไดมีขอเสนอแนะภาครัฐ
และเอกชนในหลายระดับดวยกัน โดยในระดับภาพรวม ผูศึกษาไดเสนอแนะใหการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมนั้นควรรวมมือกันในการพัฒนาใหสอดคลองกับกลยุทธการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ควบคู
ไปกับการพิจารณาขีดความสามารถของโครงสรางพื้นฐาน ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูโดยเนนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง ระบบการสื่อสาร ใหมีปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับความตองการในอนาคต เพื่อรองรับกิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังตองเสริมสรางศักยภาพมหาวิทยาลัย
ในแหลงที่ตั้งอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามความตองการของนักลงทุนดวย
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2008

ราเชนทร ชินทยารังสรรค และคณะ. (2551). “โครงการศึกษาศักยภาพการแขงขัน ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย ภายใตความตกลงเขตการคาเสรี
อาเซียน-จีน.” ศูนยศึกษาเศรษฐกิจระหวางประเทศและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เสนอ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม.
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อการวิเคราะหถึงผลกระทบตออุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยภายใตความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน โดยใชวิธีการวิเคราะหโครงสราง
อุตสาหกรรม ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ แบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ แบบจําลองดุลยภาพแบบทั่วไป และการคํานวณอัตราคุมครองที่แทจริง จากขอมูลทั้งที่เปนแบบ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และการ
สัมภาษณ เพื่อวิเคราะหถึงโอกาส ปญหา อุปสรรค และศักยภาพ เพื่อกําหนดแนวทางการปรับตัว และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย ผลการศึกษา
โครงสรางอุตสาหกรรมพบวา ประเทศไทยคอนขางขาดแคลนทรัพยากรในดานเหมืองแร โดยเฉพาะแรโลหะ ที่เปนแรพื้นฐานสําคัญ คือ เหล็ก อะลูมิเนียม และทองแดง ขณะที่มีแรอโลหะที่นํามาใชประโยชนได
หลายชนิด เชน หินปูน และยิปซั่ม หากแตบางชนิดยังมีขอขัดแยงในการนําไปใชประโยชนอยู เชน โปแตช เปนตน โดยรวมโครงสรางของอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจึงเปนกลุมที่นําเขาสุทธิ และมี
ความเชื่อมโยงในประเทศคอนขางต่ํา ผลการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมพื้นฐาน พบวา อุตสาหกรรมเหล็กไมมีการผลิตเหล็กขั้นตนภายในประเทศจึงทําใหไมสามารถใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีไดอยาง
เต็มที่ เชนเดียวกับอุตสาหกรรมทองแดง และอะลูมิเนียม โดยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขั้นกลางและขั้นปลายมากกวา หากแตอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมของไทยเปนอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จสูงสามารถ
แขงขันในตลาดโลกไดดี สําหรับอุตสาหกรรมอโลหะของไทยนั้นมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงแตยังไมสามารถสงออกไดมากนักเนื่องจากมีตนทุนขนสงสูง การศึกษาดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ
ของไทย พบวา ประเทศไทยและจีนนั้นมีการคาสินคาในกลุมแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานไมมากนัก เนื่องจากจีนผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศเปนหลัก ขณะที่ไทยนั้นไมมีความสามารถในการผลิตและ
สงออกแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานมากนัก โดยสินคาสวนใหญนั้นเปนสินคาที่ประเทศไทยไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งผูศึกษาพบวาในอนาคตมีแนวโนมที่จีนจะระบายสินคาและสงออกสินคาในกลุม
นี้ไดมากขึ้น สําหรับผลการศึกษาอัตราการคุมครองที่แทจริง พบวา อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยสวนใหญมีอัตราการคุมครองที่แทจริงในอัตราสูงสอดคลองกับอุตสาหกรรมที่จัดอยูใน
กลุมรายการสินคาออนไหวภายใตกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ซึ่งผูเขียนเห็นวาการจัดทําขอตกลงการคาเสรีจะทําใหอัตราการคุมครองที่แทจริงลดลงได ซึ่งการทยอยการลดอัตราภาษี
และการเจรจาในมาตรการที่ไมใชภาษีจึงเปนชองทางในการชวยอุตสาหกรรมใหปรับตัวและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันได ผลการศึกษาผลกระทบจากการลดภาษีนําเขา พบวาจะมีผลใหราคาอุตสาหกรรมเหมืองแร
และอุตสาหกรรมพื้นฐานในประเทศลดลง และสงผลใหการผลิตลดลงเปนสวนใหญ เนื่องจากการนําเขาที่เพิ่มขึ้น ผลการศึกษาโดยแบบจําลอง GTAP พบวา โดยรวมแลว การทําความตกลงการเปดเสรีการคาไทยจีนภายใตกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจ จะมีผลทําใหประเทศไทยและจีนไดประโยชนจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ โดยอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานของ
ประเทศไทยนั้นจะไดรับประโยชนจากผลตอบแทนจากราคาปจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานของจีนนั้นจะไดรับผลตอบแทนลดลง ซึ่งผูศึกษามีความเห็นวา ใน
ปจจุบันการลงทุนในตางประเทศของจีนจะเนนในการลงทุนเพื่อหาวัตถุดิบ เชนกิจการเหมืองแร แหลงพลังงาน แตในอนาคตจีนมีแนวโนมการขยายการลงทุนไปดานอื่นๆ มากขึ้น ไทยจึงควรกําหนดนโยบายที่จะ
ใชประโยชนจากการลงทุนของจีนในอนาคตใหมากขึ้น และควรมีการกําหนดยุทธศาสตรการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ และกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน เชน ยุทธศาสตรความรวมมือ
ระหวางไทยและจีนในการแลกเปลี่ยน หรือการรวมลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานรวมกัน การเชื่อมตอการขนสงทางบกในภูมิภาค และการตกลงในเรื่องการกําหนดกฎเกณฑในเรื่อง
แหลงกําเนิดสินคา เปนตน
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โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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รายชื่อและรายละเอียด

2009

อักษรศรี พานิชสาสน. (2552). “โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน (พื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor: NSEC) ในเสนทาง Eastern Sub-Corridor ภายใต
กรอบ GMS และกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปู (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation: PBG).” ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
รายงานการศึกษานี้มีวัตถุประสงคศึกษาวิเคราะหศักยภาพและโอกาสในการแสวงหาประโยชนจากกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปู (Pan-Beibu Gulf Economic cooperation: PGB) รวมทั้งจัดทํา
ฐานขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสรางทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่พัฒนาในเสนทาง Eastern Sub-Corridor ภายใตกรอบ GMS โดยการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารโดยเฉพาะเอกสารในพื้นที่ศึกษา กรอบความ
รวมมือที่เกี่ยวของระดับอนุภูมิภาคตางๆ ความตกลงการคาเสรีระหวางพื้นที่ที่ศึกษา และรายงานจากองคกรระหวางประเทศระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึกจากผูที่เกี่ยวของโดยตรงในพื้นที่
ศึกษาทั้ง กวางสี เวียดนาม สปป.ลาว และไทย ผลการศึกษาพบวา กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปูมีศักยภาพของโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมตอโลจิสติกสระหวางกันโดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงกับกวางสีมาก โดยการไดรับสนับสนุนจากทางจีน หากแตยังมีปญหาความไมชัดเจนในการประสานงานและการทํางานมากนักเนื่องจากเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทยและอาเซียน โดยกรอบ PBG นั้น
ถือเปนอีกชองทางที่ไทยควรใชประโยชนในการสงเสริมการคาการลงทุนของไทยเพิ่มเติมจากกรอบความรวมมืออื่นๆ ที่ไทยยังประสบปญหาอยู ซึ่งรัฐบาลไทยควรมีการศึกษาขอดีขอเสียอยางรอบคอบเพื่อการใช
ประโยชนจากกรอบความรวมมือนี้ โดยผลการศึกษาคาดวากรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปูนาจะมีตอการสงเสริมกรอบความรวมมือเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนในทางบวกเพิ่มขึ้นเนื่องจากเปนกลไก
เสริมการเปดเสรีอาเซียน-จีน โดยเฉพาะหลังขอตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน-จีนมีผลบังคับใช ทั้งนี้แมวากรอบความรวมมือตางๆ เหลานี้จะสามารถเอื้อประโยชนใหเศรษฐกิจไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนให
มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น แตขณะเดียวกันประเทศไทยก็ตองแขงขันกับประเทศอื่นๆ ในดานการคา การลงทุน เชนกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาภาครัฐและเอกชนไทยจําตองรวมมือกันในการพัฒนาการคาการลงทุน
ใหมากขึ้น รวมทั้งภาคการผลิต โดยเฉพาะยุทธศาสตรการผลิต การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมทั้งการสงเสริมใหภาคเอกชนตะหนักถึงความสําคัญของกรอบความรวมมือดังกลาวใหมากขึ้น โดยเฉพาะการขยาย
เครือขายความรวมมือในการผลิตทั้งในประเทศและระหวางประเทศในกรอบความรวมมือดังกลาว เพื่อสรางศักยภาพการแขงขันใหมากขึ้นขึ้นดวย ผลการศึกษาการสํารวจและวิเคราะหอุตสาหกรรมสําคัญของทั้ง 3
พื้นที่ศึกษา เพื่อกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายในสาขาหลักและสาขายอย ทั้งนี้ โดยนําแนวคิดการวิเคราะห “โซคุณคา” (Value Chain Analysis) มาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อเปน
กรณีศึกษา ปรากฏวา อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ไดแก อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ซึ่งไทยควรออกไปลงทุนในเวียดนาม โดยมีตลาดเปาหมาย คือ ตลาดจีนตะวันตกซึ่งเปนพื้นที่ Land Lock รวมทั้งตลาดหลัก
อื่นๆ ของโลก เชน ญี่ปุน และยุโรป อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ซึ่งควรมีการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแปรรูปขั้นสูงเพื่อการสงออก โดยเฉพาะผลิตภัณฑยางจากน้ํายางขน เชน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย
ใกลแหลงปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน หนองคาย โดยมีตลาดเปาหมาย คือ จีน อุตสาหกรรมแปรรูปมันสําปะหลัง ควรสงเสริมใหมีการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพแปรรูปจากมัน
สําปะหลังในไทย โดยมีตลาดในมณฑลกวางสี โดยเฉพาะในนครหนานหนิงซึ่งมีนโยบายอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมการใชบรรจุภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายได สําหรับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา และอุตสาหกรรมรถยนต ผูศึกษาเห็นวาผูประกอบการไทยยังไมควรออกไปลงทุนในเวียดนามและจีนในพื้นที่ศึกษาในขณะนี้ เนื่องจากยังไมมีความไดเปรียบในดานวัตถุดิบและ
คาแรงงานโดยเฉพาะในเวียดนามที่ผูประกอบการตองแบกภาระตนทุนคาใชจายดานสวัสดิการแรงงานที่สูงกวาในไทย นอกจากนี้ ในสวนของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ไทยยังไมมีความสามารถในการ
แขงขันเชิงเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับผูประกอบการตางชาติที่เขาไปลงทุนในเวียดนาม โดยเฉพาะเกาหลีใต และอินเดีย สวนอุตสาหกรรมรถยนตควรสนับสนุนการเขามาลงทุนของผูผลิตรถยนตจากจีนในไทย
เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนตในจีนมีการปกปองสูง และมีเงื่อนไขทางดานการรวมทุนและการถายทอดเทคโนโลยี ประกอบกับไทยมิไดมีตราสินคารถยนตเปนของตนเองและยังพึ่งพิงการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ สงผลใหการผลิตและการตลาดยังคงตองอิงกับการตัดสินใจของบริษัทแมเปนหลัก สําหรับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมในเสนทาง Eastern Sub-corridor ภายใตกรอบ GMS จากการ
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-------------------------------------------------ปที่พิมพ

1998

รายชื่อและรายละเอียด
วิเคราะหความเชื่อ มโยงทางภูมิศาสตรและการไหลเวีย นของวัตถุ ดิบและสิน คาในภาคเหนือและภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ผู วิจัยเห็ นว า การพัฒนาความเขม แข็งและขี ดความสามารถในการแขง ขันของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยจะตองดําเนินการในสองดานควบคูกันไป คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป/การผลิต และการอํานวยความสะดวกดานการขนสงสินคาผานเสนทางใน สปป.ลาว และเวียดนามไปยัง
ชายแดนจีนที่เมืองผิงเสียงสูนครหนานหนิงในกวางสีเพื่อกระจายสินคาตอไปยังมณฑลอื่นๆ ของจีน ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตกรอบ PBG ควรมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ อาทิ เชน สงเสริม
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคเหนือเพื่อปอนตลาดจีน การจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการลงทุนในนครหนานหนิงและฮานอย จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีความไดเปรียบเชิงหวงโซคุณคา (Value chain) ไปในประเทศเพื่อนบาน การรวมกลุมพันธมิตรของอุตสาหกรรมเปาหมายในระบบโซคุณคา
การพัฒนาแรงงานอุตสาหกรรมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการสงเสริมใหเกิดความรวมมือทาเรือคูแฝดระหวางทาเรือไทยกับทาเรือฝางเฉิง ทาเรือชินโจวในกวางสีและทาเรือไฮฟองในเวียดนาม
เปนตน
1.3 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
มิ่งสรรพ ขาวสอาด. (2541). “โครงการกลยุทธและแนวทางการประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตรในระยะยาว : รายงานฉบับสมบูรณ.” สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
โครงการกลยุทธและแนวทางประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตรในระยะยาวนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาการเกษตรและ
ผลกระทบการพัฒนาการเกษตรของประเทศเพื่อนบานตอภาคการเกษตรไทยและแนวโนมในอนาคตที่จะไดผลประโยชนจากประเทศเพื่อนบาน และเพื่อกําหนดกลยุทธในการพัฒนาการเกษตรไทยใหสามารถ
ไดรับประโยชนจากการพัฒนาการเกษตรของประเทศเพื่อนบานและสามารถรวมมือกันพัฒนาการเกษตรในภูมิภาคนี้ไดอยางยั่งยืน ในพื้นที่การศึกษา 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว พมา และจีนตอนใต (ยูนนาน) ผล
การศึกษาพบวา ในบรรดาประเทศเพื่อนบาน พมามีศักยภาพทางการผลิตดานการเกษตรใกลเคียงไทยที่สุด และมีศักยภาพสูงกวาประเทศไทยในพืชหลักบางชนิด เชน ขาว พืชไร และประมง แตพมามีนโยบาย
ภายในที่เปนอุปสรรคที่สําคัญบั่นทอนศักยภาพในการสงออก สวนกัมพูชามีศักยภาพรองลงมา แตถูกบั่นทอนดวยปญหาภายใน และกับระเบิดที่ยังกระจัดกระจาย สวนจีนตอนใตมีความไดเปรียบทางเกษตรประณีต
เพราะมีพื้นที่นอยสามารถที่จะแขงขันกับสินคาเกษตรที่สูงของไทย เชน ผัก ไมดอก และผลไมเมืองหนาว รวมถึงพืชหัว แตยังมีอุปสรรคดานคมนาคมมาก สวนลาวมีศักยภาพทางเกษตรต่ํากวาไทย แตมีความ
ไดเปรียบในการผลิตสัตวใหญ โดยทุกประเทศที่ศึกษามีนโยบายเกษตรที่ปลูกพืชที่มีมูลคาสูง แตลาวและจีนเนนการปลูกพืชอาหารใหพอกินดวย แตผูวิจัยพบวานโยบายสําคัญที่มีผลตอภาคเกษตรกลับไมใช
นโยบายเกษตร แตเปนนโยบายการคา รวมทั้งของประเทศไทยดวย ผลการศึกษาศักยภาพทางการเกษตร พบวา นอกจากจีนแลว ไทยนับวาเปนประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงกวาทุกประเทศ สามารถถายทอดและลงทุน
รวมกันไดในอนาคต โดยลูทางการคาการลงทุนนาจะสูงสุดในพมา โดยเฉพาะการผลิตในระบบขอตกลงเพื่อเอาวัตถุดิบมาประเทศไทย ยกเวนในสินคาประมงที่พมาตองการใหแปรรูปขั้นตนในพมา แตไมนาจะ
เปนโอกาสที่ดี เพราะอาจมีปญหาการสงออกกําไรได สวนลาวมีโอกาสพัฒนาปศุสัตวรวมกับไทยได สําหรับกัมพูชาสถานการณยังไมเอื้ออํานวยในการลงทุน ควรมีการสงเสริมการคามากกวา สําหรับยูนานซึ่งมี
ลักษณะการเกษตรที่ตางจากไทย และมีเทคโนโลยีที่คอนขางสูงแลว ผูลงทุนตองมีความสามารถหรือมีความรู หรือมีทรัพยสินพิเศษ เชน เทคโนโลยี พันธุพืชพันธุสัตว เฉพาะในการลงทุนจึงจะประสบผลสําเร็จได
สําหรับการศึกษาการปดตลาดโดยผูประกอบการไทยในประเทศเพื่อนบาน พบวา มีนอย เนื่องจากตลาดมีความแตกตางมาก โดยมีรายไดต่ํา สวนเหลื่อมต่ํา ดังนั้นผูประกอบการไทยที่ดําเนินการดานการเกษตรจึงมี
เพียงพอคาทองถิ่น นอกจากนี้สินคาเกษตรที่ประเทศเพื่อนบานตองการมีไมกี่ประเภท ขณะที่สินคาของเพื่อนบาน เชน จีนมีความหลากหลายมาก การคาสินคาเกษตรสวนใหญผานออกมาโดยการลักลอบ เพราะติด
ระเบียบการคาที่กีดกันการนําเขาสินคาเกษตรของทุกประเทศ ทําใหสถิติการคาชายแดนไมสามารถสะทอนสภาพการคาชายแดนได สําหรับสินคาเกษตรหลักของไทยที่ไปจีนตอนใต สวนใหญคือ ลําไยอบแหง
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------ปที่พิมพ

1987

1989

รายชื่อและรายละเอียด
ขณะที่สินคาเกษตรสําคัญอื่นๆ เชน ขาวหอมและยางพารานั้นจะสงไปทางเรือไปขึ้นที่ทาเรือกวางโจว โดยผลการศึกษานโยบายสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคาที่ผานมานั้น พบวา
มีเพียงเปาหมายและวัตถุประสงคโดยขาดการวิเคราะหทั้งดานเศรษฐกิจและนโยบายของประเทศเพื่อนบานอยางถองแททําใหไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ดังนั้นจากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวา ประเทศไทยควรมี
การจัดการใหความรวมมือระหวางประเทศที่ไทยใหไวกับประเทศเพื่อนบานเปนการปูทางไปสูความสัมพันธที่เปนประโยชนแกทั้งสองฝาย ทั้งนี้โดยใหความรวมมือเปนการสรางความรู และฐานขอมูลเกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบานของไทย และยังเปนการเตรียมทรัพยากรมนุษย เพื่อขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และเปนการเพิ่มมิตรไมตรีที่ดีตอกันดวย
1.4 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนอื่นๆ และไมระบุแหลงทุน
จุลชีพ ชินวรรโณ. (2530). “พัฒนาการดานจีนศึกษาในประเทศไทย ค.ศ. 1970-1988.” โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
การวิจัย นี้มุงวิเคราะหการพัฒนาการของความรูและสถานภาพของความรูเกี่ยวกับจีนศึกษาในปจจุบันทั้งในดานหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตลอดจนกิจกรรมวิชาการตางๆ ทั้งที่
เปนงานวิจัย งานเขียนตํารา หนังสือ บทความวิชาการ และการจัดสัมมนา อภิปรายทางวิชาการ เพื่อใหทราบถึงสภาพทิศทางและปญหาตลอดจนแนวโนมอันจะเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางและนโยบายใน
การศึกษาวิจัยและเพิ่มพูนองคความรูเกี่ยวกับจีนใหรอบดานและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเนนเฉพาะในชวงทศวรรษที่ 1970 คือ ตั้งแต ค.ศ. 1971 จนถึง ค.ศ. 1984 โดย การวิจัยนี้จะเปนการวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) ตลอดจนงานเขียน งานวิจัย ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการและหนังสือตางๆ ผลการศึกษาพบวา ความสนใจเกี่ยวกับจีนในประเทศไทยไดมีมานานแลว แตการศึกษาเกี่ยวกับจีนในอดีตเปนไปดวยความ
ยากลําบากจากการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองภายในประเทศและระหวางประเทศ ผูวิจัยเห็นวาพัฒนาการของจีนศึกษาในประเทศไทยอาจแบงไดเปน 3 ชวง คือ ชวงแรกกอนทศวรรษที่ 1970 ซึ่งเปนชวงที่การ
เรียนการสอนเกี่ยวกับจีนมีอุปสรรคมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจีนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การสอนเกี่ยวกับจีนในชวงนี้มักเนนความรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมโดยผูสอนมักสอนจีนรวมกับ
ญี่ปุนและเกาหลี ในวิชาที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออก ชวงที่สอง ระหวาง ค.ศ. 1971-1975 (พ.ศ. 2514-2518) เปนชวงที่การศึกษาเกี่ยวกับจีนเฟองฟูมาก มีนักวิชาการรุนใหมๆ ที่สนใจจีนโดยเฉพาะ (specialists) และ
ไดนําเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งที่เปนหนังสือและบทความ ทําใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับจีนดีขึ้น ชวงที่สาม เปนชวงหลัง ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) จนถึงปจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับจีนในชวงนี้ขยายตัวมาก
ขึ้น ทําใหความรูเกี่ยวกับจีนมีมากขึ้น มีมหาวิทยาลัยหลายแหงเปดสอนวิชาที่เกี่ยวกับจีนในระดับปริญญาตรี สวนในระดับปริญญาโท มีอยูเพียง 2 สาขา คือ รัฐศาสตรและประวัติศาสตร สําหรับดานการวิจัย
งานวิจัยเกี่ยวกับจีนมีนอยมาก สวนใหญจะเปนวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท ปจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแหงไดจัดตั้งสถาบันศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจีนขึ้น เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีสวนชวยกระตุน การคนควาและวิจัยเกี่ยวกับจีนตอไปในอนาคต อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาแมวาพัฒนาการของจีนศึกษาที่ผานมาจะมีสวนชวยใหองคความรู (Body of knowledge) ที่เกี่ยวกับจีน
เพิ่มมากขึ้น แตการศึกษาเกี่ยวกับจีนก็ยังยังมีอุปสรรคอีกหลายประการ เชน การขาดนักวิชาการที่เชี่ยวชาญจีนศึกษาในหลายๆ ดาน สวนผลงานวิจัยเกี่ยวกับจีนก็ยังมีอยูนอย นอกจากนั้นในดานการเรียนการสอนยัง
มีปญหาเรื่องความซ้ําซอนของหลักสูตร และความลําบากในการศึกษาเกี่ยวกับจีนในเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ดังนั้นผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะใหการพัฒนาจีนศึกษาในอนาคตนาจะมีเปาหมายในการ
เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับจีนให "รอบดาน" โดยกําหนดทิศทางใหชัดเจน พัฒนาหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวกับจีน เพื่อลดความซ้ําซอนและสรางลักษณะ "สหวิทยาการ" อีกทั้งควรขยายการเผยแพรความรูในรูปการอภิปราย
บรรยาย สัมมนา หรือการอบรมพิเศษใหมากขึ้น ควรมีการจัดตั้งศูนยขอมูลเกี่ยวกับจีน และที่สําคัญที่สุด คือนาจะมีการ รวมมือและประสานงานระหวางสถาบันวิชาการในประเทศและตางประเทศ ในการทํา
กิจกรรมวิชาการบางอยางรวมกัน ชวยเสริมสรางความเขาใจอันดี และสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย
วันรั กษ มิ่ ง มณี น าคิ น . (2532). “รายงานการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาชนบทในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น : ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บยุ ค เหมาและยุ ค เติ้ ง.” โครงการจี น ศึ ก ษา สถาบั น เอเชี ย ตะวั น ออกศึ กษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------ปที่พิมพ

1990

1992

1994

รายชื่อและรายละเอียด
รายงานการศึกษาฉบับนี้เปนการศึกษาถึงการพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิเคราะหถึงสภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจและสังคมของจีน แนวคิดและหลักการในการพัฒนาชนบทของประเทศจีน กลยุทธ
และรูปแบบการพัฒนาชนบทจีน การพัฒนาชนบทของจีนกับผลกระทบทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบกอนและหลัง ค.ศ.1976 ผลกระทบของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ และสรุปความขัดแยงของการปฏิรูปโครงสรางและ
อนาคตการพัฒนาชนบทจีน โดยผลจากการศึกษาผูวิจัยสรุปวา แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งสองยุคนั้นมีความแตกตางกันมาก ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนความขัดแยงในเชิงโครงสราง เพราะเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ภายในตัวระบบความรับผิดชอบที่นํามาใช คือ ความขัดแยงระหวางกรรมสิทธิ์หมูในที่ดินที่มีมานานกับการขยายตัวของกรรมสิทธิ์สวนบุคคลในเครื่องจักร ความขัดแยงระหวางการวางแผนจากสวนกลางกับการ
ขยายตัวของตลาดเสรี และความขัดแยงระหวางการขยายตัวของกรรมสิทธิ์สวนบุคคลในทรัพยสินและกิจการวิสาหกิจ กับวิสาหกิจขององคกรรวมหมูและของรัฐ ซึ่งปจจุบันฝายนําของรัฐไมสามารถควบคุมการ
ปฏิรูปนี้ใหอยูภายในกรอบที่พึงประสงคได
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2533). “นโยบายสี่ทันสมัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน: บทเรียนและแนวโนม.” โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ธรรมศาสตร.
รายงานการศึกษาฉบับนี้เปนการศึกษาถึงประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศจีน การใชนโยบายสี่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
และกระบวนการของความสําเร็จในการพัฒนาระบบสังคม และเศรษฐกิจของประเทศจีน ผูวิจัยนี้ไดศึกษาถึง สถานการณการประกาศใชนโยบายสี่ทันสมัยเพื่อพัฒนาประเทศจีนใหเปนประเทศที่ทันสมัยใน 4 ดาน
คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการปองกันประเทศภายใน ค.ศ. 2000 และวิเคราะหปญหาหลังจากการดําเนินการ ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเปนผลจากการขาดการเตรียมการทั้งในดานการสราง
ความรูความเขาใจแกฝายตางๆ ขาดการปรับปรุงการจัดองคกร ขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญดานวิทยาการสมัยใหม ขาดระบบการเงินการธนาคารที่ทันสมัยเพื่อรองรับการลงทุนที่ขยายตัว ดังนั้นจึงมีการ
ประกาศใช "แผนปรับปรุงทางเศรษฐกิจระยะ 3 ป ค.ศ. 1981-1983"ซึ่ง เปนชวงแหงการปฏิรูปทางเศรษฐกิจขึ้น ซึ่งผูศึกษาชี้ใหเห็นวาการที่ทางการจีนตัดสินใจประกาศใชแผนปรับปรุงทางเศรษฐกิจในปลายป 1980
แสดงถึงขอบกพรองในการกําหนดนโยบายของจีน เนื่องจากจีนเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญไพศาล และมีจํานวนประชากรมากมายมหาศาล การนําประเทศจีนไปสูความเจริญทางเศรษฐกิจโดยการดําเนินการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจจึงจะตองมีการศึกษาทําความเขาใจสภาพแวดลอมเศรษฐกิจถองแท ครอบคลุมทั้งดานการพัฒนาเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงประวัติการพัฒนาสังคมและการเมืองของประเทศ
อุตสาหกรรมเหลานี้ดวย เพื่อคนใหพบถึงแนวทางในการพัฒนาระบบสังคมเศรษฐกิจที่เหมาะสมของประเทศ
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2535). “รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่องเสนทางการปฏิรูประบบ เศรษฐกิจจีน : ทฤษฎีและการปฏิบัติ.” คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
รายงานการศึกษาฉบับนี้เปนการศึกษาการปฏิรูปประเทศของจีนซึ่งเริ่มตนตั้งแตป 1978 โดยผานการศึกษาแนวคิด และบทบาทของนักวิชาการในประเทศจีน ซึ่งนักวิชาการในประเทศจีนนั้นจะมีบทบาทในการผลิต
แนวทางสําหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการศึกษากระแสแนวคิดเชิงวิชาการและขอถกเถียงตางๆ ซึ่งจะเปลี่ยนประเด็นและหัวขอไปเรื่อยๆ ตามสถานการณทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงผูนําประเทศ โดย
เอกสารวิจัยนี้แบงเปน 6 หัวขอ ประกอบดวย 1.สาเหตุของความลาชาในการประกาศแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ 2.วิวัฒนาการของวิวาทะเกี่ยวกับแนวคิดและการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 3.วิวาทะในระยะแรก ระหวาง ค.ศ.
1978-1982 4การอภิปรายในระยะที่ 2 ระหวาง ค.ศ.1983-1986 และ 5.สรุปปญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากการปฏิรูป ซึ่งผูวิจัยเห็นวา การเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจโดยที่ยังไมมีความพรอมทางดานแนวคิดเชิงทฤษฎีและขาดการ
วิเคราะหปญหาอยางรอบดาน จะทําใหการปฏิรูปดําเนินไปโดยขาดหลักวิชาการที่ชัดเจนถูกตองเปนตัวชี้นําจะสงผลใหเกิดปญหามากมายทั้งเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
นิรมล สุธรรมกิจ. (2537). “รายงานการวิจัยบทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน (China's economic role in ASEAN).” โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
การวิจัยนี้จึงมีเปาหมายที่จะศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน (ยกเวนบรูไน) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาภาพรวมทางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียน (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ทางการคาและการลงทุนระหวางจีนกับอาเซียน (3) เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับอาเซียน โดยอาศัยการวิจัยเอกสารและใชขอมูลตั้งแต ป ค.ศ. 1967-1996 ผล
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1994

รายชื่อและรายละเอียด
การศึกษาพบขอคิดเห็น 6 ประเด็นที่สําคัญ ไดแก (1) ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ พบวา จีนมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชากวา มีรายไดตอหัวต่ํากวา ขนาดการเปดประเทศต่ํากวาอาเซียน (ยกเวน เวียดนาม และพมา)
และโครงสรางการผลิตของจีนเนนภาคเกษตรมากกวาภาคอุตสาหกรรม (2) ประเด็นความสัมพันธทางการคาระหวางจีนกับอาเซียน พบวา อาเซียนและจีนมิใชลูกคาที่สําคัญซึ่งกันและกัน เมื่อเทียบกับประเทศคูคา
สําคัญอยาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนและฮองกง แตเศรษฐกิจจีนมีบทบาททางการคาระหวางประเทศของอาเซียนเพิ่มขึ้น (อาเซียนมีสัดสวนการคากับจีนเพิ่มขึ้นตลอดชวงป ค.ศ. 1970-1996) โดยเฉพาะบทบาทในฐานะ
เปนแหลงนําเขาของอาเซียน อยางไรก็ดี จีนกับอาเซียน มีการแขงขันทางการคาในตลาดนําเขาของญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (3) ประเด็นความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนดานการลงทุนโดยตรง
พบวา มูลคาการลงทุนโดยตรงของอาเซียนในจีนมีมากกวาการลงทุนโดยตรงของจีนในอาเซียนประมาณ 56 เทา ลักษณะการลงทุนของอาเซียนในจีนและของจีนในอาเซียน สวนใหญเปนการรวมทุนและเปนการ
ลงทุนในดานการกอสราง อุตสาหกรรม และการคา การลงทุนโดยตรงของอาเซียนในจีนมีความสําคัญตออาเซียนมากขึ้น เนื่องจาก สินคาที่ผลิตในอาเซียนมีตนทุนการผลิตแพงขึ้น ดังนั้น จึงมีการยายฐานการผลิต
จากอาเซียนไปยังจีน โดยเฉพาะกิจการอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนและใชเทคโนโลยีขั้นกลาง นอกจากนี้ จีนยังตองการพึ่งพิงการลงทุนโดยตรงจากอาเซียนในดานผลิตภัณฑอาหาร และการเกษตรเชิงพาณิชย
ในขณะที่ อาเซียนตองการพึ่งพิงการลงทุนโดยตรงจากจีนในดานการกอสรางเปนหลัก แมกระนั้นก็ตาม อาเซียนแขงขันกับจีนในการรับทุนตางชาติ โดยเฉพาะการรับทุนโดยตรงจากเอเชียนิกส และประเทศสมาชิก
อาเซียนโดยประเทศเจาของทุนเหลานี้หันไปลงทุนในจีนเพิ่มขึ้น(4) ประเด็นการคาและการลงทุนระหวางจีนกับอาเซียนมีโอกาสขยายตัวออกไปอีก เนื่องจากการประสานความรวมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการ
ระหวางจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอาณาเขตติดตอกับจีน และระหวางจีนกับองคกรอาเซียน(5) ประเด็นอุปสรรคทางการคาและการลงทุนระหวางจีนกับอาเซียนที่สําคัญ ไดแก จีนเขมงวดดานการนําเขาและ
สงออกสินคากับเงินตราตางประเทศ ตลอดจนกฎระเบียบของจีนดานกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และการขาดแคลนเงินทุน วัตถุดิบ และระบบสาธารณูปโภค นอกจากนี้ อาเซียนมีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑคอนขางนอย และอาเซียนมีโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสมาชิกอาเซียนดวยกันอยูแลว และ(6) ประด็นปญหาของความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับอาเซียน พบวา อาเซียนมี
แนวโนมขาดดุลการคากับจีนเพิ่มขึ้น การลงทุนโดยตรงของอาเซียนในจีนมีการถายทอดเทคโนโลยีคอนขางนอย เมื่อเทียบกับการลงทุนของญี่ปุนและเอเชียนิกส ความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนมีขอจํากัด
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดานนโยบาย คือ รัฐบาลควรการสงเสริมความสัมพันธแบบทวิภาคีระหวางจีนกับสมาชิกอาเซียนแตละประเทศ (ดานการคา การลงทุน และความชวยเหลือทางเทคนิค เพราะจีนมิไดมีอาณาเขต
ติดตอกับทุกประเทศสมาชิกอาเซียน การแบงงานกันทําระหวางสมาชิกอาเซียนยังไมชัดเจน และระดับการพัฒนาเทคโนโลยีระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนไมเทาเทียมกัน โดยในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยเห็นวา
ควรศึกษาบทบาทของจีนตอสมาชิกอาเซียนในแตละประเทศใหเชิงลึกมากขึ้น ควรศึกษาพฤติกรรมการลงทุนโดยตรงของบริษัทขามชาติ สัญชาติสมาชิกอาเซียนในจีน และควรศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธของบริษัท
ขามชาติสัญชาติญี่ปุน (หรือสหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป) ในอาเซียนกับจีน รวมทั้งควรศึกษาระดับความเขมขนของความสัมพันธดานการลงทุนโดยตรงระหวางจีนกับสมาชิกอาเซียนแตละประเทศดวย
สุทิน สายสงวน. (2537). “ความสัมพันธทางการคาไทย-จีนและญี่ปุน.” โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิเคราะหความสัมพันธทางการคาและลงทุน ในอดีตและปจจุบัน เพื่อวิเคราะหผลกระทบของการลมสลายของพรรคคอมมิวนิสตในสหภาพโซเวียตตอสถานภาพ ทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ จีนและญี่ปุน และภูมิภาคเอเชียอาคเนย เพื่อศึกษาทิศทางและวิธีการปรับความสัมพันธทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนและญี่ปุนในการถวงดุลอํานาจและผลประโยชนของตนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
และ เพื่อวิเคราะหทิศทางและวิธีการปรับตัวของไทยผานความรวมมือกับจีนและญี่ปุน โดยใช การวิจัยเอกสารและวิเคราะหเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา กอนวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย เมื่อป 1997 ความสัมพันธ
ทางการคาไทย-จีนมีมานาน อาจมีบางชวงชะงักมักเปนผลมาจากอิทธิพลทางการเมืองระหวางประเทศ แตก็มีการสรางความสัมพันธที่ดีขึ้นใหมในระยะตอมา สวนดานการลงทุนนั้น ภายหลังจีนเปดประเทศ จีน
ไดรับความสนใจจากนักธุรกิจตางประเทศจํานวนมากรวมทั้งนักธุรกิจไทย สําหรับความสัมพันธทางการคาไทย-ญี่ปุน พบวาการคาระหวางไทยและญี่ปุนไดขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องกลายเปนคูคาที่สําคัญของ
ไทยตามลําดับ โดยที่ไทยเปนฝายขาดดุลการคามาตลอด ขณะเดียวกัน ญี่ปุนไดลงทุนในไทย เพิ่มมากขึ้น หลังวิกฤต การคาไทย-จีนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนมีการเติบโตอยางรวดเร็ว
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1995

1998

รายชื่อและรายละเอียด
ทําใหจีนกลายเปนคูคาที่ความสําคัญกับไทยเพิ่มขึ้นเปนลําดับ นําไปสูการทําความตกลงเขตคาเสรีไทย-จีน ขณะเดียวกัน จีนกลายเปนแหลงดึงดูดการลงทุนโดยตรงตางประเทศ เนื่องมาจากเปนตลาดขนาดใหญ มี
ความตองการสินคาและบริการหลายประเภทหลากหลาย มีผลใหการลงทุนของบรรษัทขามชาติญี่ปุนหลายสาขาไดยายฐานการผลิตหรือเคลื่อนยายทิศทางเงินลงทุนสูจีนซึ่งมีบรรยากาศลงทุนดีกวาและมีตลาด
ภายในขนาดใหญที่ตองการสินคาและบริการหลายประเภทหลากหลาย อยางไรก็ตามผูศึกษาชี้ใหเห็นวาภายหลังการลมสลายของพรรคคอมมิวนิสตในสหภาพโซเวียตไดนําไปสูการสงเสริมอิทธิพลของ
สหรัฐอเมริกา ทําใหจีนไดรับความกดดันจากสหรัฐอเมริกา และญี่ปุนมากขึ้น เชนในกรณีไตหวัน กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการกีดกันการเขารวมเปนสมาชิกองคการคาโลก เปนตน โดยผลการศึกษา
ทิศทางและวิธีการปรับความสัมพันธทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนและญี่ปุนในการถวงดุลอํานาจและผลประโยชนของตนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย พบวา หลังจากจีนเปดประเทศ จีนไดเปดความสัมพันธกับภูมิภาค
เอเชียอาคเนยเพิ่มขึ้นโดยมีจุดยืนที่มั่นคงโดยแสดงบทบาทเปนผูใหกับมิตรประเทศในภูมิภาค สําหรับทาทีของญี่ปุนตอภูมิภาคเอเชียอาคเนยพบวา ญี่ปุนใหการสนับสนุนและใหความรวมมือกับอาเซียนอยาง
ตอเนื่อง เชน การเขารวมการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก หรือ การประชุมเอเชียยุโรป การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน + เปนตน นําไปสู การหารือ
ของผูนําประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออก เพื่อสราง “ประชาคมเอเชียตะวันออก” เปนเวทีความรวมมือรวมใจเพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของภูมิภาค สําหรับผลการศึกษาทิศทางและวิธีการปรับตัวของไทยผาน
ความรวมมือกับจีนและญี่ปุน พบวา ไทยพยายามใชความสัมพันธเชิงวัฒนธรรมเพื่อ กระชับความสัมพันธไทยจีนผานภาคเอกชนและสถาบันหลักของประเทศ ทั้งเพื่อผลทางเศรษฐกิจและการเมืองอยางสมดุลกับ
ชาติมหาอํานาจในเวทีโลก อาทิ การเปดเสรีสินคาผักและผลไมระหวางไทย-จีนเมื่อป 2546 ซึ่งคาดกันวาจะสงเสริมใหภาคธุรกิจของไทยไดมีโอกาสพัฒนาตัวเองโดยที่ภาครัฐใหการสนับสนุนในเรื่องเงินทุน เพื่อ
นําไปสูการเปดเสรีของสินคาอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งการบริการ และการลงทุนตามมา ขณะที่ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุนถือเปนรากฐานของความสัมพันธของทั้งสองชาติ โดยญี่ปุนเปนประเทศคูคา
และผูลงทุนที่สําคัญของไทยซึ่งไทยขาดดุลทางการคากับญี่ปุนอยางตอเนื่อง และแมวาไทยอยูในฐานะของผูเสียเปรียบในความสัมพันธนี้แตจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีและเงินลงทุนจากญี่ปุน ซึ่งผูศึกษาเสนอแนะ
ใหไทยใชกรอบความสัมพันธ อาเซียน + 3 เสริมสรางความรวมมือกับจีนและญี่ปุนทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยผานชองทาง Track 2 และ Track 3 เพื่อประโยชนในการเพิ่มความสัมพันธระหวางกันใหมากขึ้น
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน และยุพิน คลายมนต. (2538). “การปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีนสมัยเติ้งเสี่ยวผิง: ภาพรวม และขอสรุป.” โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
รายงานการวิจัยนี้ เปนการเสนอภาพรวมการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนในสมัยเติ้งเสี่ยวผิง โดยกลาวถึงการดําเนินงานปฏิรูปสาขาเศรษฐกิจหลัก อันไดแก การเกษตร อุตสาหกรรม การคาและบริการ การติดตอทาง
เศรษฐกิจกับตางประเทศ ซึ่งตองอาศัยการปฏิรูปเครื่องมือหรือกลไกทางเศรษฐกิจที่สําคัญ อันไดแก ระบบราคา ระบบกรรมสิทธิ์ ระบบคาจาง ระบบภาษี ระบบการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และอื่นๆ
รวมทั้งการประมวลปญหาที่เปนผลสืบเนื่องจากการปฏิรูป และการคาดการณเกี่ยวกับภาวะการเมืองภายหลังยุคเติ้งเสี่ยวผิงโดยทั่วไป ซึ่งผูศึกษาแสดงใหเห็นวาการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนนับวาประสบ
ความสําเร็จสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสังคมนิยมทั้งหลาย ดังเห็นไดจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งนับวาสูงที่สุดในโลกในชวงตั้งแตป 1993 จนถึงขณะนี้ ซึ่งผูศึกษาเห็นวาทวงทํานองการปฏิรูป
เศรษฐกิจของจีนที่มีสวนสรางความสําเร็จดังกลาวเปนสิ่งที่นาสนใจศึกษาสําหรับประเทศสังคมนิยมอื่นๆ แตขณะเดียวกันก็มีปญหาตางๆ เกิดขึ้นเชนกัน เชน ความเหลื่อมล้ําของระดับรายได เปนตน ซึ่งจําเปนตองมี
การศึกษาเพิ่มเติมตอไป โดยการศึกษานี้ไดขอมูลสําคัญ 2 ชิ้น ไดแก Mario Blejer, et. Al., China : Economic Reform and Macroeconomic Management และ William H. Overholt, China : The Next Economic
Superpower.เปนหลัก ประกอบกับขอมูลจากแหลงตางๆ ที่เกี่ยวของในการศึกษา
พรพิมล ตรีโชติ. (2541). "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ : ความเปนจริงและผลกระทบ : รายงานการวิจัย." กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
รายงานการศึกษานี้เปนการศึกษาถึงกรอบความรวมมือ"สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ" ซึ่งประกอบไปดวยจีน พมา ลาว และไทย รวม 4 ประเทศ ซึ่งแนวคิดของความรวมมือนี้เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อตนทศวรรษ 1990 ซึ่งนับแตที่
แนวคิดนี้ถูกนํามาปฏิบัติอยางจริงจังในป 1993 โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญ คือ การแสวงหาลูทางในการเปดใชเสนทางคมนาคมรวมกันในระหวางประเทศทั้งสี่ โดยเสนทางคมนาคมในกรอบความคิดสี่เหลี่ยม
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1998

รายชื่อและรายละเอียด
เศรษฐกิจประกอบดวยเสนทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เสนทางบกคือ การเชื่อมตอถนนระหวางชายแดนจีน พมา และลาวสวนหนึ่ง กับชายแดนพมา และชายแดนไทย และลาวอีกสวนหนึ่ง รวมทั้ง เสนทางรถไฟ
เสนทางน้ํา คือ เสนทางที่ใชผานแมน้ําโขง และเสนทางอากาศ คือ ผานทางเครื่องบิน ผลการศึกษาโดยแยกพิจารณาเปนรายประเทศ พบวา ปจจุบัน (1998) เสนทางบกไดมีการปรับปรุงและหรือสรางใหมไปแลว
สวนหนึ่งที่อยูในเชียงตุงของพมาและหลวงน้ําทาของลาว โดยเสนทางที่อยูในสวนของจีนและไทยมีความพรอมที่จะเชื่อมตอกับสองสวนนั้น เสนทางแมน้ําโขงมีการเปดใชไดระหวางซือเหมาและจิ่งหงของจีนกับ
พมา ลาว และไทย แตเฉพาะกรณีลาวนั้นใชไดเฉพาะบางสวน สวนเสนทางอากาศมีการเปดใชเปนปกติ ดวยเหตุนี้ เสนทางบก (ถนน) กับเสนทางแมน้ําโขงจึงเปนสวนที่สําคัญที่สุดของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยผล
การศึกษาพบวาปญหาสําคัญที่ทําใหเสนทางทั้งสองสวนเกิดความลาชาหรือไมบรรลุผลสามารถแบงไดเปน 2 ประเด็นใหญ ๆ คือ ผลประโยชนที่แตละประเทศคาดหวังมีความแตกตางกัน และพื้นฐานหรือเงื่อน
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและการเมืองของแตละประเทศที่แตกตางกันทําใหกรอบความคิดสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจมีความคืบหนานอยมาก :สําหรับการศึกษาผลกระทบจากการดําเนินการผูวิจัยเห็นวา จะทําใหเกิดผล
กระทบซึ่งอาจแบงไดเปน 2 สวน คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากพลังทางเศรษฐกิจที่แตละประเทศมีอยูไมถูกปลดปลอยออกมาโดยเฉพาะไทยและจีน และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเชื่อมตอกัน
ระหวาง 4 ประเทศทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ หมายถึงปญหายาเสพติด โสเภณี การลักลอบเขาเมือง เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอคิดเห็นวา การพัฒนากรอบความรวมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจใหประสบ
ความสําเร็จได แตละประเทศนั้นควรยอมรับความจริงวา แตละประเทศยังมีความแตกตางทางดานผลประโยชนและพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจการเมืองอยูอีกมาก นอกจากนั้นการพัฒนายังตองหาลูทางในการลด
ความแตกตางดังกลาวลงภายใตหลักการที่แตละฝายมีความเสมอภาคเทาเทียมกันและพึงไดรับการเคารพระหวางกันและกันทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมดวยไมเชนนั้น ก็ยากที่พัฒนากรอบความ
รวมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจใหประสบความสําเร็จได
มิ่งสรรพ ขาวสอาด, บรรณาธิการ. (2541). “โครงการศึกษาการจัดการทรัพยากรในลุมน้ําโขงไทย-ยูนนาน.” สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และศูนยเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มณฑลยูนนาน เสนอ
กรมวิเทศสหการ กระทรวงตางประเทศ.
การวิจัยโครงการรวมไทยยูนนาน เรื่อง การจัดการทรัพยากรในลุมแมน้ําโขงนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากกรมวิเทศสหการมีวัตถุประสงคที่จะใหมี ความรวมมือดานการวิจัยระหวางองคกรวิจัยในยูนนานและองคกรใน
ประเทศไทย ไดแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเศรษฐกิจในลุมแมน้ําโขงตอนบน เพื่อใหมีระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศไทยและมณฑลยูนนานที่ไดจากการศึกษารวมกันที่จะ
สามารถใชในการตัดสินใจ ทั้งในดานนโยบายการคาและการลงทุนได ผลการศึกษาพบวา ทั้งยูนนาน และภาคเหนือตอนบนของไทยตางเปนภูมิภาคที่ทําการเกษตรเปนหลัก ทําใหเปนคูแขงดานการผลิตดาน
การเกษตรโดยเฉพาะเกษตรในที่สูง ซึ่งแมจะไมมีผลกระทบโดยตรงเพราะมีอุปสรรคการขนสง แตการศึกษาในปจจุบันก็ยังไมมีการประเมินผลกระทบที่ชัดเจน เนื่องจากการขาดขอมูลตางๆ ในการศึกษา ดาน
สินแร พบวา ความตองการพลังงานของไทย ทําใหยูนานกับไทยมีโครงสรางดานทรัพยากรแรที่เกื้อหนุนกัน แตการแลกเปลี่ยนยังไมสามารถทําไดเนื่องจากไมมีเสนทางรถไฟที่สมบูรณและเชื่อมตอกัน สําหรับดาน
โครงสรางการผลิต พบวา อุตสาหกรรมสําคัญของยูนานไดแก การแปรรูปใบยาสูบ โดยคาแรงในยูนานคอนขางถูกทําใหมีศักยภาพในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคในราคาถูก นอกจากนี้ยูนนานยังเปนเสนทางออก
ทะเลของมณฑลที่ไมมีเสนทางออกทะเล ดังนั้นการเปดพรมแดนทางเศรษฐกิจระหวางยูนนานกับไทยจึงมีแนวโนมวาจะมีผลใหสินคาอุตสาหกรรมจากยูนนานสามารถเขามาสูประเทศไทยไดมากขึ้น ขณะที่สินคา
อุตสาหกรรมสงออกของไทยยังไมมีสามารถสงเขาไปขายในจีนไดหลากหลายเทาจีน เนื่องจากความไมสะดวกในการขนสง และกฎระเบียบการนําเขาที่เครงครัดของจีน โดยประเทศจีนและยูนนานเปนประเทศที่
คาขายเกินดุลกับตางประเทศ เพราะรัฐบาลสนับสนุนการสงออกและควบคุมการนําเขา ดังนั้นเมื่อมีการเปดสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจแลวจะทําใหประเทศไทยเสียเปรียบดุลการคากับจีนมากขึ้น นอกจากนี้ผลการศึกษาดาน
การลงทุนของไทยในยูนานของไทย พบวา การลงทุนของไทยในยูนานของไทยยังไมประสบความสําเร็จมากนัก เนื่องจากกฎระเบียบตางๆ และการขาดการศึกษาตลาดที่ดี ผลจากการศึกษานี้นอกจากจะใหความรู
ถึงศักยภาพ ปญหา และทิศทางการคาระหวางกันแลว ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวา สมควรที่จะมีการศึกษาการคา และนโยบายการคา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจระหวางกันตางๆระหวางกันใหมากขึ้น
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1998

2002

2003

รายชื่อและรายละเอียด
เพื่อการพัฒนาความรูระหวางกันใหเขาใจถึงสภาพแวดลอมทางการคาการลงทุนที่แทจริงระหวางกันและเปนไปอยางตอเนื่อง
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2541). “รายงานการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน (จีน) : ขอมูลสําหรับนักธุรกิจไทย.” โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
การวิจัยโครงการนี้เปนการศึกษาขอมูลมณฑลยูนนาน ซึ่งเปนมณฑลที่อยูใกลกับภาคเหนือของไทย และเปนมณฑลที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ การคา การลงทุนกับตางประเทศ รวมทั้งประเทศไทย อีกทั้ง
ยังมีวัฒนธรรมใกลเคียงกับคนไทยดวย ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมจากหลายแหลง โดยนําเสนอขอมูลมณฑลยูนนานออกเปน 6 บท ดวยกัน คือ บทที่เกี่ยวกับภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ การคาชายแดน เขตพื้นที่พิเศษ พัฒนา
ธุรกิจและเทคโนโลยี ภาวะการคาการลงทุนกับตางประเทศ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และบทที่เกี่ยวกับการคาและการลงทุนของไทย-ยูนนาน เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน
สุรชัย ศิริไกร. (2545). “บทบาทของจีนในเอเชียแปซิฟกในศตวรรษที่ 21.” สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
รายงานการวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาอํานาจทางทหาร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีของประเทศจีนที่สงผลกระทบตอดุลอํานาจทางการเมือง
การทหารและเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและของโลก โดยงานวิจัยนี้ไดศึกษาถึงบทบาทของจีนเริ่มเปดประเทศในป ค.ศ.1978 ภายใตนโยบายการพัฒนา “สี่ทันสมัย” ใน 4 ดานคือ เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การทหาร และวิทยาศาสตร-เทคโนโลยี ซึ่งพบวา มีผลให ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นถึง 2 เทาภายในระยะเวลาเพียง 10 ป โดยมีอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจสูงรอยละ 11 และ 10.5 ในป ค.ศ.1987 และ
1988 จีน ทั้งนี้เนื่องจากความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของเปนรากฐานของการพัฒนาอํานาจทางทหาร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอิทธิพลทางการเมืองที่ปูพื้นฐานไปสูการเปนประเทศมหาอํานาจของจีนใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และการเปนประเทศอภิมหาอํานาจระดับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผูศึกษาพบวา ประเทศมหาอํานาจตะวันตกและประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียที่เปนประเทศเพื่อนบานของจีน และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศเพื่อนบานที่มีผลประโยชนขัดแยงกับประเทศจีนโดยตรงเกี่ยวกับปญหาพรมแดน ปญหาความมั่นคงและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ตางประสบปญหาเกี่ยวกับการพัฒนากองทัพและอาวุธของจีนซึ่ง
เกิดขึ้นควบคูไปกับความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจีนไดพัฒนากองทัพเรือและกองทัพอากาศใหทันสมัย และมีศักยภาพในการปกปองผลประโยชนไดมากขึ้น โดยความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการทหาร
ของจีนไมเพียงทําใหประเทศที่มีผลประโยชนขัดแยงโดยตรงกับประเทศจีนเกี่ยวกับดินแดนและพรมแดนมีความวิตกกังวลเทานั้น แตประเทศมหาอํานาจอื่นๆ เชน สหรัฐ ญี่ปุน อินเดีย กลุมประเทศประชาคมยุโรป
และกลุมประเทศอาเซียนยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของจีนที่กลายเปนประเทศมหาอํานาจระดับโลกดวย ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวาการศึกษาการเจริญเติบโตของจีน (The Rise of China)
ตอดุลอํานาจทางการเมือง การทหารและเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและของโลก จะเปนประเด็นการศึกษาวิจัยที่สําคัญ
เมธี ครองแกว. (2546). “การปรับตัวทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงเอเชียแปซิฟก.” สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
โครงการวิจัยเรื่อง “การปรับตัวทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงเอเชียแปซิฟก” มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศสมาชิกเอเปค 11 ประเทศ
ที่ผูวิจัยเลือกขึ้นมาคือ ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน ไทย และสหรัฐอเมริกา โดยมีประเด็นศึกษาในแตละประเทศในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ คือ ประวัติความ
เกี่ยวของของประเทศดังกลาวกับการเปนสมาชิกของเอเปค กลไกกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศนั้นๆ โดยทั่วไป และที่เกี่ยวกับเอเปคโดยตรง หัวขอหรือประเด็นนโยบาย หรือขอตกลงตางๆ ในเอเปคที่
ประเทศนั้นมีประสบการณเกี่ยวของดวย และความสนใจในประเด็นความรวมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการในเอเปค (Economic and Technical Cooperation หรือ E OTECH) โดยผลการศึกษากรณีนโยบายจีนตอ
APEC พบวา จีนไดมีความกระตือรือรนที่จะเขารวมเปนสมาชิกกลุมเศรษฐกิจและความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ โดยมีจัดองคกรและพัฒนาบุคลากรในดานการเจรจาการคาระหวางประเทศมากขึ้น ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาจีนนั้น ไดมีการเตรียมความพรอมในการปรับตัวทางสังคมเศรษฐกิจในองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงเอเชียแปซิฟกอยางดี
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รายชื่อและรายละเอียด

2009

สันติ ตั้งรพีพากร. (ระยะเวลาศึกษา 1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2552) . “พัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศของจีน.” ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียดของรายงานการวิจัย/โครงการวิจัย
กรวรรณ สังขกร. (2552). “การวิเคราะหงานวิจัยดานจีน-GMS ของสถาบันวิจัยสังคม.” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ของรายงานการวิจัย/โครงการวิจัยนี้เปนการกลาวถึงสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการวิเคราะหภารกิจวิจัยสถาบันวิจัยสังคม และ วิเคราะหภารกิจวิจัยของศูนยศึกษาจีน-GMS รวมทั้งการวิเคราะห
ภารกิจวิจัยของนักวิจัยประจําศูนยศึกษาจีน-GMS เพื่อนําไปสูการสรุปภารกิจวิจัยของศูนยศึกษาจีน-GMS และขอเสนอแนะของผูศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงานของศูนยศึกษาจีน-GMS
เณศรา สุขพานิช, พิษณุ เหรียญมหาสาร, วิบูลย ตั้งกิตติภากรณ, อักษรศรี พานิชสาสน, และ ศักดิพล เจือศรีกุล. (อยูระหวางการศึกษา). “โครงการศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการคาและการลงทุนดานอัญมณีและ
เครื่องประดับในประเทศจีน”. ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
-อยูระหวางการศึกษา
2 โครงการวิจัย เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานความสัมพันธทางการคาระหวางไทยและจีน
2.1) โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ธราธร รัตนนฤมิตศร และสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย. (2548). “ขอตกลง FTA ไทย-จีน : ผลกระทบและความเขาใจผิดบางประการ: รายงานการวิจัยในโครงการ FTAdigest.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย (TDRI).
การศึกษานี้มีเปาหมายเพื่อประเมินผลกระทบเกิดขึ้นจากการประเทศไทยมีขอตกลงการคาเสรี(เอฟทีเอ) กับจีนในรายการสินคาเรงลดภาษี (Early Harvest) พิกัด 01-08 (ผักและผลไม) ผลการศึกษาพบวา ไทยกับจีน
ไดทําความตกลงเปดเสรีสินคาโดยอยูภายใตกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน(Framework Agreement on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation) เพื่อเปนกรอบและแนวทาง
สําหรับเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ครอบคลุมทั้งเรื่องการเปดเสรีการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ ขอตกลงดังกลาวสงผลใหมีการลดภาษีสินคาบางสวนทันที
(Early Harvest Program) ครอบคลุมสินคาเกษตรภายใตพิกัด HS 01-08 ที่มีผลเฉพาะกับประเทศที่ตกลงกันสองฝายเทานั้น โดยใหลดอัตราภาษีใหเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ผลการศึกษาพบวา การ
ที่ไทยขาดดุลการคากับจีนเพิ่มขึ้น ในป 2003- 2005 เปนผลจากการขยายตัวของการนําเขาสินคาจากจีน โดยเฉพาะสินคาทุนและวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป สวนประกอบ
คอมพิวเตอร เปนตน เปนสวนใหญ โดยสินคาเหลานี้บางรายการมีการเริ่มลดภาษีนับจากวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 ดังนั้น การขาดดุลการคาโดยรวมจากจีนที่เพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา จึงไมไดเกิดจากการความตกลง
เปดเสรีการคาแตอยางใด แตเปนแนวโนมที่เกิดขึ้นกอนหนานั้นแลว สําหรับสถานการณการคา ไทยเกินดุลการคากับจีนทั้งในสินคาผักและผลไม ยกเวนชวงแรกของการเปดเสรีคือ คือ ตุลาคม 2546-ธันวาคม 2546
ที่ไทยขาดดุลการคาผลไม สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากสินคาที่เคยลักลอบนําเขา เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกลับเขาสูระบบศุลกากรหลังเปดเสรี และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการลดภาษีสินคานําเขาตามกรอบความตกลง FTA ไทยจีน ทําใหไทยนําเขาผลไมจากจีนไดแก แอปเปลและลูกแพรเขามาเปนจํานวนมาก โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 214.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในขณะที่ในชวง 3 เดือนแรกหลังลดภาษีนี้ โดยที่ไทยยัง
ไมไดใชประโยชนจากการลดภาษีนําเขาของจีนเทาที่ควร ซึ่งเกิดจากการไมทราบขอมูลอยางทั่วถึง แตภายหลังเปดเสรีไป 1 ป (เดือนมกราคม 2547-ธันวาคม 2547) พบวา ไทยเกินดุลการคาผลไมกับจีน สวนการ
นําเขาหอมกระเทียมจากจีนที่เพิ่มขึ้นมากภายหลังความตกลงลดภาษีผักผลไมระหวางไทยกับจีน ไมไดเกิดจากการลดภาษีตามความตกลง FTA ไทย-จีน แตเกิดจากตนทุนการผลิตของจีนที่ต่ํากวาไทยมาก และ
แนวโนมการนําเขากระเทียมที่เพิ่มขึ้นไดเกิดขึ้นกอนหนาการเปดเสรีการคาไทย-จีนแลว ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาภายหลังการเปดเสรีการคาผักผลไมไทย-จีน ไทยเกินดุลการคากับจีนในสินคาผักมาโดยตลอด

2009

-

2005
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โดยสินคาในหมวดผักที่ไทยสงออกมากที่สุดไดแก มันสําปะหลัง ซึ่งคิดเปนรอยละ 99.78 ของมูลคาการสงออกผักของไทยไปจีน ทั้งนี้ เปนผลจากประเทศจีนผลิตมันสําปะหลังไมเพียงพอกับความตองการใช
ภายในประเทศ ดังนั้นแม FTA ไทย-จีน อาจมีผลสนับสนุนการสงออกมันสําปะหลังจากไทยไปจีนก็ตาม แตปจจัยหลักที่มีความสําคัญมากกวาก็คือ ความตองการนําเขามันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นของจีนเองเปนหลัก
จากผลการศึกษาดังกลาวผูศึกษาเห็นวาสาเหตุหนึ่งของความเขาใจผิดตอผลกระทบของ FTA ไทย-จีนนาจะเนื่องมาจากการขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมกําหนดนโยบายการเปดเสรีทางการคา ซึ่งทํา
ใหประชาชนขาดการไดรับขอมูลที่ถูกตอง และไมมีการเตรียมการอยางเหมาะสม รัฐจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับกระบวนการ การมีสวนรวมที่มีความโปรงใส และการใหขอมูลที่รอบดานตอสาธารณะทั้งชวง
กอน ระหวาง และชวงหลังการทําความตกลง
นิสิต พันธมิตร. (2550). “โครงการผลกระทบของการคาชายแดนภาคเหนือจากขอตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Area), รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ.” สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
การศึกษานี้มีเปาหมายเพื่อวิเคราะหรูปแบบการคาชายแดน บทบาทของเงินบาท และปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดน โดยเฉพาะจากขอตกลงการคาเสรีระหวางไทยจีนวามีผลกระทบตอการคาชายแดน
ภาคเหนืออยางไร และมีผลกระทบตอสวัสดิการของประชาชนในภาคเหนือในสาขาการผลิต การบริโภคอยางไร โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการวิจัยเชิงเอกสารจากขอมูลทุติยภูมิ ผลการศึกษาพบขอ
คนพบที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1.รูปแบบการคาระหวางไทยและจีนตอนใตประกอบดวย 2 ฝาย คือ ผูประกอบการไทยและจีนซึ่งมีการพัฒนาความสัมพันธทางการคากันมาระยะเวลานาน 2.รูปแบบการทําธุรกรรม
ทางการเงินของการคาชายแดนจะชําระคาสินคาผานผูแทนจากคูคารายใหญซึ่งตอมาเปนผูที่เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินตราทั้ง 2 สกุลเปนผูชําระคาสินคาระหวางกัน 3.ระบบการชําระโดยเงินตราสกุลบาท
จํากัดอยูเฉพาะการคาชายแดนไทยที่ผูประกอบการติดตอการคาระหวางกัน 4.รูปแบบการชําระคาสินคาไมนิยมผานระบบธนาคารแตเปนการกําหนดการแลกเปลี่ยนระหวางคูคาเอง 5.อุปสรรคการคาชายแดนที่
สําคั ญไดแก ปญหาในเรื่องการจั ดการการค าชายแดน ความรว มมื อระหวางหนวยงานของรัฐที่เกี่ ยวขอ งกั บการคา สว นผลการศึ กษาผลกระทบจากขอ ตกลงทางการค าเสรี พบวา กอ นมี ขอตกลงดั งกลา ว
ผูประกอบการไทยมีการสงออกอยางเปนทางการผานดานศุลกากรเนื่องจากไดรับประโยชนจากภาษี แตการนําเขามักกระทําผานการคานอกระบบ ภายหลังขอตกลงเรงลดภาษีสินคาผักและผลไมมีผลบังคับใช การ
นําเขาทั้งผักและผลไมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนการสงออกสินคาสําคัญจากไทยไปจีนนั้นมีเพียงสินคาสําคัญ คือ ลําไยที่มีการเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวาขอตกลงการคาเสรีมิไดมีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคาชายแดน เพียงแตทําใหมูลคาการคาเพิ่มขึ้นเทานั้น สวนผลการศึกษาโดยแบบสอบถามจากผูประกอบการ 128 ตัวอยาง และเกษตรกร 400 ตัวอยาง พบวา ทั้งสองกลุมตางมีการรับรู
เกี่ยวกับขอตกลงดังกลาวนอยมาก รวมถึงปราศจากความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอตกลงดังกลาวดวย
2.2 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
อักษรศรี พานิชสาสน. (2546). “มิติใหมความสัมพันธไทย-จีนในเวทีเศรษฐกิจการคาโลก: หลังจีนเขาเปนสมาชิก WTO.” สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
รายงานการวิจัยชิ้นนี้ไดศึกษาทบทวนรูปแบบความสัมพันธทางการคาไทย-จีนที่เคยปฏิบตั ิมา ทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชน และความสัมพันธภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ที่มีอยูตลอดจนนโยบายและพันธกรณี
ของจีนหลังเขาเปนสมาชิก WTO เพื่อวิเคราะหปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอไดเปรียบและศักยภาพของไทย เพื่อเพิ่มพูนผลประโยชนรวมทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝายใหมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบวา แมวาไทยจะมี
ขอไดเปรียบในความสัมพันธกับจีนและมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ดีตอกันในเวทีเศรษฐกิจการคาโลกในระดับตางๆ ในขณะนี้ แตกลับปรากฏวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีนก็ยังคงประสบกับปญหา
และอุปสรรคตางๆ ทั้งดานการคาและการลงทุนระหวางกันหลายประการ คือ ทางดานการคา แมวาจีนจะไดปฏิบัติตามขอผูกพันใน WTO ในหลายๆ ดาน แตทางการจีนก็ไดนําเครื่องมือและมาตรการแอบแฝง
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บางอยางมาใชเปนอุปสรรคในการนําเขาสินคาที่เปนผลประโยชนของจีนหรือสินคาที่มีความออนไหวทางการเมือง ดังนั้นปริมาณและมูลคาการคาไทย-จีนจึงยังคงอยูในระดับที่ต่ํากวาสถานะที่ควรจะเปน สวนดาน
การลงทุน นักลงทุนชาวจีนไดใหความสนใจและเขามาขยายการลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น โดยผลจากการสัมภาษณพบวา นักธุรกิจไทยที่เขาไปลงทุนในประเทศจีนสวนใหญประสบกับปญหาและอุปสรรคตางๆ
เชน ปญหาดานขอสัญญา ขอกฎหมาย/กฎระเบียบของรัฐบาลกลาง/รัฐบาลทองถิ่น ตลอดจนขอมูลดานการตลาด การไมเขาใจลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของคนจีนในประเทศจีน เปนตน ผลการวิเคราะห
ผลกระทบจากการทําขอตกลงการคาผักและผลไมปลอดภาษีระหวางกัน พบวา การเปดเสรีระหวางกันจะทําใหสินคานําเขามีราคาถูกลง และเปนการชวยจูงใจใหมีการนําการคาลักลอบตามแนวชายแดนกลับเขาสู
ระบบมากยิ่งขึ้น โดยสินคาสงออกของไทยไปตลาดจีนสวนใหญเปนสินคาในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่สินคาเกษตรมีสัดสวนไมถึงรอยละ 20 และมีการขยายตัวของสวนแบงตลาดที่ลดลงในระยะหลังดวย
เนื่องจากทางการจีนไดนํามาตรการและกฎระเบียบตางๆ มาเปนอุปสรรคทางเทคนิคในการนําเขาสินคาผักและผลไมของไทย รวมทั้งรัฐบาลจีนยังคงมีการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราสูงดวย ผูวิจัยจึงไดมี
ขอเสนอแนะสําหรับภาคเอกชนและภาครัฐที่สําคัญ คือ สําหรับภาคเอกชน ผูประกอบการไทยควรตระหนักถึงขอเท็จจริงของสภาพการแขงขันทางธุรกิจ ตลาดจีน ขอจํากัดในดานชองทางกระจายสินคา ตลอดจน
กฎระเบียบรัฐบาลทองถิ่นในมณฑลตางๆ ของจีน และควรมีการรวมตัวเพื่อผลประโยชนรวมกัน เพื่อใหสามารถอางอิงไดในกรณีที่เกิดปญหา และควรตองมีที่ปรึกษาทางกฎหมาย สวนขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐ
คือ รัฐบาลไทยจําเปนตองดําเนินการ และนํามาตรการตางๆ มาใชดวยความรอบคอบ โดยการเตรียมความพรอม ทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณของเจาหนาที่ราชการ รวมทั้งการมีพื้นฐานความรูความเขาใจสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมจีนอยางถองแท เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินนโยบายและมาตรการไปในทิศทางที่จะเกิดผลประโยชนสูงสุดตอประเทศโดยรวมมากที่สุด พรอม
กับลดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นใหนอยที่สุด โดยผูศึกษาไดเสนอแนะรูปแบบมิติใหมของความรวมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน โดยใหพิจารณาจากบริบททางภูมิเศรษฐศาสตรเปนหลัก โดยเสนอแนะใหมีการ
สรางความรวมมือในรูปแบบของการสรางความเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับมณฑลทางตะวันตกของจีนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยการสรางความเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหวางกัน เพื่อใช
ประโยชนจากลักษณะเกื้อกูลทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน ตลอดจนศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝายใหมากขึ้น
อัครพงศ อั้นทอง และคณะ. (2550). “โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินคาสงออกไทยในตลาดกลุมอนุภูมิภาคแมน้ําโขง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ.” สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
การศึกษานี้เปนการศึกษาถึงศักยภาพของสินคาสงออกของไทยในตลาดอนุภูมิภาคแมน้ําโขง โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการ เจาหนาที่ของรัฐ และผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการสงออกสินคากับประเทศกลุมอนุภูมิภาคแมน้ําโขง และขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศของไทยไปตลาดกลุมประเทศดังกลาว โดยใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ พลวัตร
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ และแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ ในชวงระหวางป 2003-2006 ผลการศึกษาสวนแบงตลาด พบวาประเทศไทยสามารถสงสินคาออกไปยังตลาดกลุมอนุภูมิภาคแมน้ําโขง
ไดมากกวา หนึ่งหมื่นลานเหรียญสหรัฐ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งการสงออกสินคาไทยสวนใหญมากกวาครึ่งของมูลคาการสงออกทั้งหมดเปนการสงออกไปประเทศจีน ผลการศึกษาสินคาที่ไทยมี
ความไดเปรียบในการแขงขัน พบวา สินคาไทยที่มีศักยภาพในตลาด สปป.ลาว ไดแก รถยนตนั่ง ผาถักแบบนิตหรือแบบโครเชต และเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง เปนตน สินคาไทยที่มีศักยภาพในตลาดกัมพูชา มี
สินคาประมาณ 25 ชนิด ไดแก ปูนซิเมนต รถจักรยานยนต เปนตน สินคาไทยที่มีศักยภาพในตลาดพมา ไดแก ผลไมแหง หัวเชื้อของกาแฟ และน้ํามันสําเร็จรูป เปนตน สินคาไทยที่มีศักยภาพในตลาดเวียดนาม
ไดแก แผนเหล็กรีดกวาง จากการรีดรอน สวนประกอบของรถแทรกเตอร เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศ และสวนประกอบรถยนต เปนตน สวนสินคาไทยที่มีศกั ยภาพในตลาดจีนไดแก มันสําปะหลัง เม็ดพลาสติก
วงจรพิมพ และแผงวงจรไฟฟา เปนตน ผลการศึกษาที่มาของการเติบโตของการนําเขาสินคาไทยในตลาดอนุภูมิภาคแมน้ําโขง พบวา สวนใหญเกิดจากการขยายตัวของตลาด ยกเวนตลาดพมาซึ่งปจจัยทางดานการ
แขงขันเปนปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการนําเขาสินคาของไทยมากที่สุด สําหรับปจจัยดานอื่นๆ นั้น พบวามี ผลรองลงมา
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2008

ปยะลักษณ พุทธวงศ และคณะ. (2551). “โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสินคาผลไมอันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินคาทันทีระหวางไทยกับจีน.” สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และ สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิต การคาผลไม และศักยภาพการคาผลไม ระหวางประเทศไทยและประเทศจีน กอนและหลังความตกลงการลดสินคาบางสวนทันที รวมทั้งประเมินพฤติกรรมการบริโภค
ผลไมของผูบริโภคชาวไทยที่อาจหันไปบริโภคผลไมเมืองหนาวราคาต่ําที่นําเขามาจากจีน จนทําใหเกิดการแขงขันกันระหวางผลไมเมืองรอนภายในประเทศและผลไมเมืองหนาวจากจีน โดยเครื่องมือการวิจัยไดแก
การสํารวจ การจัดประชุม การคนควา และการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในการคาผลไมไทย – จีน ผลการศึกษาพบวา มูลคาการคาระหวางไทยกับจีนมีการขยายตัวมากขึ้นหลังจากที่ไทยและจีนไดตกลงใหมีการลด
อัตราภาษีสินคาระหวางกันเหลือรอยละ 0 ในหมวดผักและผลไม โดยไทยสามารถสงออกผลไมเขตรอน เชน ทุเรียน มังคุด และลําไย ไปยังจีนไดมากขึ้นและจีนสามารถสงออกผลไมเขตหนาว เชน แอปเปลและ
สาลี่ มายังประเทศไทยไดมากขึ้น ทําใหปจจุบันแอบเปลและสาลี่จากจีนมีสวนแบงการตลาดสูงสุดในตลาดไทย โดยเฉพาะสาลี่ที่ครองสวนแบงการตลาดเกือบทั้งหมด ทั้งนี้นอกจากจะมีสาเหตุหลักจากการลดลง
ของราคาสินคานําเขาที่ขายในแตละประเทศแลว ผูศึกษายังพบวามีสาเหตุอี่นๆ อีกดวย เชน การเพิ่มชองทางการกระจายสินคาระหวางประเทศ และการเปลี่ยนชองทางการนําเขาผานเสนทางอื่นแลวคอยสงตอไปยัง
ประเทศจีนมาเปนการสงออกมายังจีนโดยตรงมากขึ้น ซึ่งจีนนําเขาผลไมจากไทยเพิ่มขึ้นเปนเทาตัวหลังจากที่ไทยและจีนมีการจัดทําขอตกลงการลดภาษีสินคาบางสวนทําใหราคาโดยเฉลี่ยของผลไมไทยในตลาด
จีนลดลง แมราคาดังกลาวยังอยูในระดับที่สูงกวาผลไมที่จีนผลิตได ทําใหผูบริโภคจีนมีโอกาสบริโภคผลไมจากไทยมากขึ้น โดยเห็นไดจากการนําเขาผลไมไทยผานทาเรือในมณฑลอื่นมากขึ้น จากเดิมที่นําเขาผาน
มณฑลกวางตุงเปนหลัก ผูศึกษาพบวาแมจะไมมีอุปสรรคดานภาษีนําเขาระหวางกัน แตผูประกอบการคายังประสบปญหาเรื่องมาตรการกีดกันการคา ที่สําคัญเชน ความเข็มงวดในการตรวจสุขอนามัย ความไม
สะดวกในการขอใบอนุญาตนําเขาผลไม และระบบการคาผลไมในตลาดขายสงจีนที่คอนขางผูกขาดและไมโปรงใสเทาที่ควรก็ตาม เปนตน อยางไรก็ตาม ผูศึกษาเห็นวาตลาดจีนนั้นยังถือเปนตลาดที่มีศักยภาพจาก
กําลังซื้อของผูบริโภคจีนที่เพิ่มขึ้น ตามการเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่องของเศรษฐกิจจีน และโอกาสดานการตลาดของผลไมไทย เนื่องจากมีความแตกตางดานฤดูกาล รวมทั้งคุณภาพและภาพลักษณที่ดีใน
สายตาของผูบริโภคจีน
อัครพงศ อั้นทอง อร จุนถิระพงศ และนรินทร พันธเขียว. (2551). “โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินคาสงออกไทยในตลาดกลุมอนุภูมิภาคแมน้ําโขง ปที่ 2: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ.” สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
การศึกษานี้เปนการศึกษาถึงศักยภาพของสินคาสงออกของไทยในตลาดอนุภูมิภาคแมน้ําโขง โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศของไทยไปตลาดอนุภูมิภาค
แมน้ําโขง และขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการ เจาหนาที่ของรัฐ และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงออกสินคากับตลาดดังกลาว โดยพิจารณาจากแบบแผนการนําเขาของตลาดอนุภูมิภาคแมน้ําโขง
การประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาสงออกไทยในตลาดอนุภูมิภาคแมน้ําโขง การวิเคราะหศักยภาพในการสงออก และระบบโลจิสติกสในอนุภูมิภาคแมน้ําโขง ผลการศึกษาพบวา
สินคาไทยที่มีศักยภาพในตลาด สปป.ลาว กัมพูชา และพมา เปนสินคาอุปโภคบริโภคพื้นฐาน เชน ปูนซิเมนต น้ํามันสําเร็จรูป รถยนตนั่ง รถจักรยานยนต เปนตน ขณะที่ตลาดเวียดนาม และจีน สินคาประเภท
วัตถุดิบพื้นฐานที่ใชในอุตสาหกรรม เชน แผนเหล็ก เม็ดพลาสติก และมันสําปะหลัง เปนตน จะเปนสินคาที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงกวาสินคาประเภทอื่นๆ โดยการสงออกสวนใหญจะเปนผลมาจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากกวาความสามารถในการแขงขันของไทย โดยแมผลการศึกษาจะพบวาไทยมีสวนแบงตลาดสูงในหลายสินคา แตผูศึกษาเห็นวาไทยก็เผชิญกับคูแขงที่เปนเพื่อบานเชน จีน และเวียดนาม และ
ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ อีกหลายประเทศ ซึ่งผูศึกษาเห็นวา ไทยควรแบงตลาดในอนุภูมิภาคแมน้ําโขงออกเปน 2 กลุม คือ ตลาดกลุมสินคาอุปโภคบริโภคพื้นฐาน กับตลาดกลุมสินคาอุตสาหกรรมการผลิต และควร
มีการดําเนินกลยุทธที่แตกตางกันไป โดยเห็นวา กรอบความรวมมืออนุภาคแมน้ําโขงนั้นถือเปนโอกาสสําคัญสําหรับไทยในดานการคา การลงทุน โลจิสติกส และการทองเที่ยวในการเขาไปเปดตลาดจีนตอนใต
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รายชื่อและรายละเอียด
และเพิ่มโอกาสในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินคาปอนตลาดจีนและประเทศในลุมน้ําโขง ดังนั้นภาครัฐ และเอกชนไทยจึงควรพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคนี้ให
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรเรงวางกลยุทธสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกสในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
พุทธกาล รัชธร โสตถิธร มัลลิกะมาส และสมชาย รัตนโกมุท. (2552). “การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศอินเดียและโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจการคาสําหรับประเทศไทย.”
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
การศึกษานี้เปนการศึกษาวิเคราะหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีผลตอการเพิ่มธุรกรรมทางการคากับประเทศไทย โดยวิเคราะหความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคา ประเมิน
ความตกลงการคาเสรีและโอกาสทางการคา และวิเคราะหความเชื่อมโยงการคาของภาคเหนือของไทย ภาคใตของจีน ภาคเหนือของพมา และตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพจากการ
วิเคราะหเนื้อหา และการสัมภาษณแบบเจาะลึก พบวาปจจุบันประเทศทั้ง 3 มีความสําคัญตอการพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางกันอยางตอเนื่อง ซึ่งกรอบการเจรจาทุกกรอบตางมีความกาวหนาเปนลําดับ
อยางไรก็ตามพบวา อุปสรรคการกีดกันทางการคาของทั้ง 3 ประเทศนั้นยังคอนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว การคาในพื้นที่รอยตอระหวางไทย-จีนนั้นมีศักยภาพสูง แตในพื้นที่รอยตอการคาไทย-อินเดีย
ยังมีศักยภาพต่ํา สวนใหญจะเปนการลักลอบทําการคา สําหรับผลการศึกษาโอกาสและศักยภาพทางการคาของประเทศไทย จีน และอินเดีย พบวาศักยภาพการคาไทย-จีนผานเสนทาง R3a นั้นไมมีศักยภาพในการ
สงสินคาสูตลาดโลกมากนัก ขณะที่เสนทางการคาไทย-อินเดียผานพมานั้นยังมีอุปสรรคทางการเมือง และเรื่องความปลอดภัย จึงเปนเรื่องยากในการพัฒนาเสนทางการคานี้ไดในระยะสั้น ดังนั้นขอเสนอแนะจาก
การศึกษานี้จึงเนนการเรงรัดการเจรจาความสัมพันธทางการคาไทย-จีน และไทย-อินเดียเพื่อใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ที่สําคัญผูศึกษาเห็นวาภาครัฐ และเอกชนตองศึกษา และสงเสริมการใชประโยชนจากขอตกลง
ตางๆ อยางเหมาะสม และอาจทบทวนยุทธศาสตร การเปนศูนยกลางการขนสงในภูมิภาคใหเปนจุดเชื่อมโยงหลักแทน
อริยา เผาเครื่อง และคณะ. (2553). “โครงการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่สําคัญของไทยในตลาดจีน.” สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม..
การศึกษานี้ไดศึกษาถึงศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรไทยในตลาดจีน คือ ขาว มันสําปะหลัง น้ําตาล ผลไม และยางพารา เปรียบเทียบกับประเทศคูแขงสําคัญของไทย โดยใชแบบจําลอง
สวนแบงตลาดคงที่ การวิเคราะหแนวโนมการสงออก ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ การกระจุกตัวของตลาด และแบบจําลอง GTAP ในการคาดการณ และพยากรณความตองการสินคาของจีนในอนาคต ผล
การศึกษาพบวาสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญ คือ ขาว มันสําปะหลัง และน้ําตาล ของไทย แมวาจะมีสวนแบงตลาดในตลาดจีนมาก แตกลับมีความสามารถในการแขงขันกลับมีทิศทางที่ลดลง ขณะที่สินคาประเภท
ผลไม และยางพารา นั้นเปนสินคาที่มีสวนแบงตลาดมาก และมีความสามารถในการแขงขันที่สูง ยกเวนยางธรรมชาติ และยางวัลไคน ที่มีความสามารถลดลง โดยผลการพยากรณความตองการสินคาเกษตรจากไทย
ของประเทศจีน พบวา ประเทศจีนนั้นจะมีความตองการสินคาเกษตรของไทยเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตตามการขยายตัวของการคาระหวางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาคเกษตรของไทยจะไดรับประโยชนจากการสงออก
สินคาไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นไดในอนาคต
2.3 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก กระทรวงอุตสาหกรรม
อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ. (2550). “โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการเขาสูตลาดจากการเปดเสรีทางการคาสําหรับ SMEs.” สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเสนอ สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม.
รายงานการวิจัยฉบับนี้ เปนศึกษา และวิเคราะหถึงแนวทาง และวิธีการที่จะนําสินคาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยเขาสูตลาดมณฑลจีน โดยใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน และ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

2-75

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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2009

รายชื่อและรายละเอียด
ประเมินศักยภาพ ปญหา อุปสรรคของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย.ในการเขาสูตลาดมณฑลพื้นที่ศึกษา 4 แหง คือ มณฑลฝูเจี้ยน มหานครฉงชิ่ง มณฑลซื่อชวน และเขตปกครองตนเองชนชาติจวง
กวางสี โดยศึกษาวิเคราะหเชิงเอกสารเนนศึกษาวิเคราะหรายงานเอกสาร China Statistics Yearbook 2006 และ Provincial Statistics Yearbook 2006 ของพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 แหง และการศึกษาวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ
จากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งชาวไทยและชาวจีน รวมทั้งการเดินทางไปเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา ผลการศึกษาพบวา เศรษฐกิจของประเทศไทยมีขนาดของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศต่ํากวามณฑลทั้ง 4 รวมกัน หากแตมีรายไดตอคนตอปสูงกวา ในดานการติดตอคาขาย พบวาปริมาณการคาของไทยสูงกวามณฑลทั้ง 4รวมกัน เนื่องจากทั้ง 4 มณฑลเปนมณฑลภายในทําใหมีการคา
ระหวางประเทศไมมากนัก สําหรับดานการลงทุนโดยตรง พบวา ทั้ง 4 มณฑลมีปริมาณการลงทุนโดยตรงสูงกวาประเทศไทย เนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการดึงดูดการลงทุนใหเขาไปพัฒนาพื้นที่ทางตะวันตกของ
จีน จากผลการศึกษาพบวา สินคาที่มีศักยภาพในการเขาสูตลาดมณฑลที่ศึกษา ประกอบดวยสินคา 4 กลุม คือ กลุมวัตถุดิบที่ไทยไดเปรียบในการผลิต คือ ยางพารา มันสําปะหลัง กลุมเม็ดพลาสติก กลุมสินคาขั้น
สุดทายที่มีศักยภาพ คือ ผลไมแปรรูป อาหารแชแข็งและแปรรูป สินคาเครื่องประดับ/อัญมณี สินคาของฝาก/ที่ระลึกและกลุมบริการไทยที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ คือโรงเรียนสอนการทองเที่ยว บริการดาน
โลจิสติกส รานอาหารไทย และความงาม/เสริมสวย/สปา ซึ่งผลการศึกษาอุปสรรคในการเขาตลาดมณฑลจีน พบวาการนําเขาของไทยนั้นยังประสบปญหาอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีหลายประการ คือ
กฎระเบียบการนําเขา การกําหนดโควตาภาษี มาตรการดานความปลอดภัยและสุขอนามัย มาตรการดานมาตรฐานสินคา มาตรการดานฉลากสินคา และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของ จากการผลศึกษาขั้นตน ผูวิจัยไดมี
ขอเสนอแนะแนวทางการปรับตัวสําหรับ SME ไทย ในแตละสินคา คือ สินคาที่ไดประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน ภาครัฐตองสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและปริมาณการผลิตใหเหมาะสมกับความ
ตองการของตลาด ขณะที่สินคาที่มีศักยภาพแตไมไดรับประโยชนจากขอตกลงดังกลาวรัฐบาลก็ควรเขามาสงเสริมคุณภาพการผลิต และการตลาดเชนกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของตลาดมณฑลจีนที่เพิ่มขึ้น โดยภาครัฐควรเขามาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของจีนเกี่ยวกับการนําเขาสินคาและบริการตางๆ ในการเขาสูตลาดมณฑลจีนผูวิจัยไดเสนอแนะใหผูประกอบการ
ควรมีเปาหมายพื้นที่ในการขยายตลาดเฉพาะมณฑลสําหรับเริ่มตนโดยมีการศึกษาทําความเขาใจอยางแทจริง โดยอาจผานงานแสดงสินคากอนเพื่อทดสอบตลาด และแสวงหาพันธมิตรทางการคาที่มีความชํานาญใน
การกระจายสินคา และเลือกสินคาใหเหมาะกับลูกคาเปาหมายและศักยภาพของ SMEs ไทย รวมทั้งสรางเครือขายและรวมกลุมระหวาง SMEs ภายในประเทศและในกลุมอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ทั้งนี้ภาครัฐ
ควรมีบทบาทสนับสนุนให SMEs เขาใจการใชประโยชนของขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน และศึกษาพัฒนาเสนทางการกระจายสินคา รวมทั้งผลักดัน และแกไขอุปสรรคการคาระหวางกันเพื่อแสวงหาประโยชน
จากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนใหมากที่สุด
อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ. (2552). “โครงการศึกษาวิจัยและจัดทําคูมือมาตรฐานและกฎระเบียบในการสงออกสินคายางและผลิตภัณฑยางไปยังประเทศจีน.”
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
รายงานการวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษากลไกและระบบมาตรฐานของจีน และขั้นตอนการขอเครื่องหมายรับรอง CCC Mark และประเมินและคัดเลือกผลิตภัณฑยางที่มีศักยภาพในการสงออกไปตลาดจีน รวมทั้งจัดทํา
คูมือมาตรฐานและกฎระเบียบในการสงออกสินคายางและผลิตภัณฑยางไปประเทศจีน โดยใชวิธีการศึกษาเชิงเอกสารจากงานวิจัย บทความ สถิติการคาจาก World Trade Atlas รวมทั้งการเดินทางไปเก็บขอมูล
ภาคสนาม ณ กรุงปกกิ่ง และเมืองชิงเตา มณฑลชานตง ตลอดจนการสัมภาษณเชิงลึกผูที่มีประสบการณตรงในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑยางไปตลาดจีนและตลาดโลก ผลการศึกษาพบวา จีนนั้นเปนตลาด
สงออกยางสําคัญของไทย โดยยางธรรมชาตินั้นเปนสินคาสงออกอันดับ 3 ที่ไทยสงออกไปจีน และจีนนําเขายางพาราจากไทยมากเปนอันดับ 1 โดยจีนนั้นเปนผูบริโภคยางพาราอันดับ 1 ของโลก ผลิตภัณฑยางของ
ไทยที่มีศักยภาพในการผลิตและสงออกไปตลาดจีนมากที่สุด คือ ยางผสม (คอมพาวด) ดายยางยืด และถุงยางอนามัย ขณะที่ผลิตภัณฑอื่นๆที่มีศักยภาพรองลงมาไดแก ทอยาง ปะเก็น/แหวนรอง/ซีล ถุงมือยาง ยางลอ
ยานพาหนะ ยางรัดของ และสายพาน อยางไรก็ตามพบวาการสงออกยางไปจีนนั้นมีปญหาหลายประการ คือ ปญหาดานราคา ปญหาดานอัตราภาษี และอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี อุปสรรคในระดับมณฑล
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-

2002

รายชื่อและรายละเอียด
ปญหาชองทางในการกระจายสินคา ปญหาดานการแขงขัน ปญหาจุดออนของผูประกอบการไทยในการใชภาษาจีนกลาง อุปนิสัยทางการคาของชาวจีน ปญหากฎระเบียบของรัฐบาล ซึ่งอุปสรรคทางการคาที่ไมใช
ภาษีที่สําคัญ คือ ขอกําหนดใหมีการติดเครื่องหมายรับรอง China Compulsory Certification หรือ CCC Mark กอนการนําเขามาจําหนายในประเทศ ซึ่งหากไมมีเครื่องหมายรับรองอาจถูกกักกันที่ศุลกากรของจีน
หรือตองเสียคาปรับ ดังนั้นผูประกอบการที่มีรายชื่ออยูในบัญชีที่ตองมีเครื่องหมาย CCC Mark กํากับจึงจะตองขอรับเครื่องหมายรับรอง CCC Mark กอนสงสินคาไปประเทศจีนได โดยการขอรับเครื่องหมายรับรอง
CCC Mark ดังกลาวนั้นก็มีอุปสรรคหลายประการ คือ คาใชจายในการติดตอสื่อสารรับรอง ปญหาภาษาในเอกสาร ปญหาการสงตัวอยางสินคา และขั้นตอนการตรวจสอบสินคา เปนตน ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาว
ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐและเอกชน ดังนี้ คือ ภาคเอกชนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และผลิตภัณฑใหมีความสามารถในการแขงขัน และควรมีการรวมกลุมเปนคลัสเตอรเพื่อ
ประโยชนในการสรางเครือขายตอรอง และลดตนทุนในการทําธุรกิจกับจีน และแสวงหาพันธมิตรการคาที่มีศักยภาพ รวมทั้งศึกษากฎระเบียบ มาตรฐานของรัฐบาลจีนทั้งสวนกลางและทองถิ่นอยางถองแท สําหรับ
ภาครัฐควรสงเสริมใหมีการพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑยางพาราอยางเปนรูปธรรม โดยในการเจรจาการคากับจีนภาครัฐควรตระหนักถึงจุดแข็งจุดออนของไทยอยางรอบดานเพื่อแสวงหาความรวมมือรวมกัน กอนทํา
ความตกลงตางๆเพิ่มเติม และรวมมือกับภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนขอมูล ใหความรู เพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนใหมากที่สุด
อักษรศรี พานิชสาสน, ศุภชัย ศรีสุชาติ และ Li Renliang. (อยูระหวางการศึกษา). “โครงการวิจัยจัดทําขอมูลการเจาะตลาดเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการคาของ SMEs ไทยสูประเทศจีนภาคใต/ตะวันตก ภายใตโครงการ
ASEAN SMEs Partnership Roadmap.” ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว).
-อยูระหวางการศึกษา
2.4 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก กระทรวงพาณิชย
ชโยดม สรรพศรี และคณะ. (2545). “โครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อรองรับการที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกและการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน.”
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เสนอ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถทางการแขงขันในสินคาตางๆ ระหวางไทยและจีนประกอบไปดวย สินคาเกษตร (ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ผลไมสด) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และสวนประกอบ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และธุรกิจบริการ เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการเจรจาเพื่อ
นําไปสูเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน และรวมถึงการศึกษาผลกระทบจากการที่จีนเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก ผลการศึกษา พบวา เมื่อจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกจะสงผลกระทบตอไทยในสอง
ประการหลักคือ ผลทางดานภาษีศุลกากรที่มีการปรับตัวลดลง และผลกระทบดานอื่นที่มิใชภาษีก็นาจะมีการปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งการลดภาษีและขยายโควตาของจีนนาจะทําใหสินคาเกษตรเขาสูตลาดจีนได
มากขึ้น โดยการสงออกสินคาเกษตร (ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ผลไมสด) ของไทยก็นาจะขยายตัวมากขึ้นและสามารถแขงขันกับสินคาเกษตร จีนไดดีขึ้นดวย เชนเดียวกันกับผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยบางรายการที่มีศักยภาพซึ่งนาจะเปนไปในทิศทางที่เอื้อประโยชนแกผูผลิต หากแตภาครัฐก็ควรคํานึงถึงผลกระทบและความสูญเสียตออุตสาหกรรมอื่นๆ ดวย
เชนกัน สําหรับผลกระทบตออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไทย พบวา ขอดีคือ ไทยสามารถนําเขาชิ้นสวนและวัตถุดิบในราคาที่ต่ําลง ขยายตลาดสินคาของไทยในจีน และมีโอกาสรวมทุนกับผูผลิตจีนมากขึ้นเพื่อ
เสริมความพรอมดานการผลิตและการตลาด ขอเสียคือ ผูประกอบการไทยที่ตองแขงขันกับสินคาและชิ้นสวนราคาถูกจากจีนที่จะเขามาขายในไทยเพิ่มขึ้น สวนผูที่ตองการสงสินคาไปขายหรือลงทุนในจีน เพื่อใช
ประโยชนจากทรัพยากรและตลาดขนาดใหญในประเทศ ควรเตรียมความพรอมใหมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจและกฎหมายของจีน สําหรับผลกระทบตออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
พบวา จะมีผลใหไทยสามารถนําเขาวัตถุดิบจากจีนไดในราคาถูกลง ในขณะที่สามารถเพิ่มชองทางการขายในจีนไดมากขึ้น แตก็มีขอเสียคือสิ่งทอและเครื่องนุงหมราคาถูกจากจีนจะเขามาในตลาดไทยมากขึ้น
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รายชื่อและรายละเอียด
ผลกระทบตออุตสาหกรรมเครื่องหนังของไทย พบวา จีนอาจกลายเปนคูแขงที่สําคัญของไทย เพราะนอกจากผลิตสินคาระดับเดียวกับไทยคือระดับกลางลงไปแลว จีนยังมีตนทุนการผลิตต่ํากวาไทย มีขนาดการผลิต
ที่ใหญซึ่งทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด จีนมีความพรอมทั้งวัตถุดิบและแรงงานจึงอาจเขามาแยงสวนแบงตลาดผลิตภัณฑในตลาดระดับกลางและลางของไทยได และสามารถกลายเปนประเทศคูคาที่สําคัญของ
ไทยไดในตลาดสินคาระดับบน ทางดานการผลิต พบวา จีนอาจเปนแหลงวัตถุดิบประเภทสวนประกอบของเครื่องหนังได สําหรับผลตออุตสาหกรรมบริการ พบวา จากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก จีน
อนุญาตใหตางชาติเขามารวมทุนกับบริษัทของจีน และอนุญาตใหตางชาติถือหุนรายใหญได จะทําใหนักลงทุนไทยมีโอกาสที่จะเขาไปรวมทุนธุรกิจบริการในจีนมากขึ้น แตทั้งนี้ความเปนไปไดในการเขาไปดําเนิน
ธุรกิจในจีนดูจะเปนไปไดยาก เนื่องจากบริษัทของไทยสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังไมสามารถเขาไปแขงขันกับธุรกิจจีนได อีกทั้งประเทศไทยไมใชประเทศเปาหมายหลักที่จีนจะรวม
ลงทุนในธุรกิจ สําหรับขอเสนอแนะจากการศึกษานี้ ผูวิจัยเห็นวาการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนสมาชิก จะทําใหการคาระหวางประเทศมีการแขงขันกันสูงขึ้น แตก็ทําใหทราบถึงศักยภาพของตน ผูประกอบการ
จึงควรตองปรับตัวโดยใชกลยุทธในการสรางภาพลักษณเฉพาะตัวในการแขงขันตอไปและติดตามทิศทางความตองการของตลาดอยางตอเนื่องเพื่อรักษาและเพิ่มสวนแบงตลาดในตางประเทศตอไป สําหรับรัฐบาล
นั้นควรมีการวางนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้น นอกเหนือจากการเรงพัฒนาคุณภาพสินคาแลว ภาครัฐควรมุงไปที่การพัฒนาระบบการขนสงเพื่อลดตนทุนการขนสงของผูประกอบการดวย และควรทําการประชาสัมพันธ
ในเชิงกวางและเชิงลึกใหมากขึ้น รวมทั้งควรเรงใหมีการเจรจาเพื่อเปดการคาเสรีอาเซียน-จีน ในขณะที่ภาคเอกชนตองมีการรักษามาตรฐานของสินคา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดใหอยูในระดับสูง โดยควร
ผลักดันใหเกิดความเขาใจรวมกันระหวางอาเซียนและจีนในมาตรฐานการนําเขาสินคาเกษตรและกระบวนการตรวจสอบโรคพืชและสิ่งปลอมปนตางๆ รวมทั้งควรสงเสริมการคาสินคาเกษตรผานชายแดนใหเปน
ระบบมากขึ้น รวมทั้งเปนตัวกลางในตลาดตางประเทศ หรือใหการสนับสนุนรองรับตอบริษัทไทยที่มีศักยภาพในการออกไปลงทุนในตางประเทศ เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกบริษัท รวมทั้งเมื่อรัฐบาลไทยให
ความชวยเหลือดานการเงินในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแกประเทศเพื่อนบาน ควรจะมีเงื่อนไขที่กําหนดใหบริษัทเขาไปมีสวนรวมในโครงการนั้นดวย ในสวนของภาคเอกชนควรมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
ที่ชัดเจนและทันเวลาใหแกผูประกอบการไทย เพื่อใหผูประกอบการมีขอมูลมากเพียงพอตอการตัดสินใจ รวมทั้งเปนการลดตนทุนในการแสวงหาขอมูลของผูประกอบการ และควรเพิ่มประสิทธิภาพและเทคโนโลยี
ใหมๆ ที่ไทยยังไมสามารถเขาถึงได เนื่องจากในอนาคตการแขงขันจะมุงไปที่ระดับเทคโนโลยีและคุณภาพของงานเปนหลัก อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยควรเพิ่มความสัมพันธกับบริษัทจีนใหมากขึ้น โดย
อาจจะเปนการรวมทุนหรือรวมสัญญากับบริษัทรับเหมาจีน เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาประโยชนทั้งในไทยและจีน และพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการแขงขันทางดานตนทุนที่ไทยเสียเปรียบ
ชโยดม สรรพศรี และคณะ. (2548). “โครงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน.” ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเสนอ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย.
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินผลการเปดเสรีที่ไดดําเนินการไปแลวภายใตกรอบอาเซียน-จีน รวมทั้งที่กําลังจะเปดเสรีตอไป และประมวลผลประโยชน ปญหาและอุปสรรคตอการสงออกและการ
ใชประโยชนจากการเปดเสรี ผลกระทบที่เกิดขึ้นในปจจุบันและกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และเสนอแนะยุทธศาสตรและแนวทางการแกไขปญหา เพื่อใหไทยไดรับประโยชนจากการเปดเสรีมากที่สุด โดยสินคาที่
ทําการศึกษาประกอบไปดวยสินคาเกษตร ไดแก ชา ไหมดิบ ไมตัดดอก ยางพารา มันสําปะหลัง และสินคาอุตสาหกรรม ไดแก เครื่องนุงหม เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รองเทาและเครื่องหนัง ยานยนตและ
ชิ้นสวน เฟอรนิเจอร เหล็กและผลิตภัณฑ พลาสติกขั้นปฐม ปโตรเคมีและผลิตภัณฑน้ํามัน อัญมณีและเครื่องประดับ กระดาษและผลิตภัณฑและรวมถึงศูนยกลางการกระจายสินคา ดวยการวิเคราะหเชิงปริมาณ
(Quantitative Analysis) โดยแบบจําลอง Global Trade Analysis Project (GTAP) และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ผลการศึกษาพบวา การคาเสรีอาเซียน-จีน นั้นมิไดสงผลกระทบตอตัวแปรทาง
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยมากนัก แตอยางไรก็ตาม ผลของขอตกลงฯ จะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.13 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑมวลรวมดังกลาว จะเกิดขึ้นในชวงที่มีการลดภาษีสําหรับกลุมสินคาปกติเปนหลัก นั่นคือ ระหวางป 2548-2553 เมื่อพิจารณาการสงออกของประเทศไทยหลังเปดการคาเสรี พบวา ประเทศไทยจะมีการ
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รายชื่อและรายละเอียด
สงออกสินคาไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 23.62 แตในขณะเดียวกัน ประเทศไทยจะสงออกไปยังกลุมประเทศอาเซียนและประเทศคูคาอื่นในตลาดโลกลดลงดวยอัตรารอยละ 0.62 และ อัตรารอยละ 0.26
ตามลําดับ สําหรับผลการศึกษาผลกระทบตอภาวะการนําเขา พบวา ประเทศไทยจะมีการนําเขาสินคาจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นถึงอัตรารอยละ 95.79 แตจะนําเขาจากกลุมประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ ลดลงใน
อัตรารอยละ 4.25 และ 2.92 ตามลําดับ โดยสรุปแลวผูศึกษาเห็นวา ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนจะทําใหประเทศไทยมีการคาขายกับกลุมประเทศอาเซียนลดลง ในขณะที่จะมีการคากับประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นอยาง
มาก แสดงใหเห็นถึงการเบี่ยงเบนทางการคาระหวางประเทศที่จะเกิดระหวางประเทศไทย กลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ ไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ ผลโดยรวมของเขตการคาเสรี จะทําใหดุลการคาของไทยตอจีน
เปลี่ยนแปลงลดลงกวา 2,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงดุลการคาลดลงอยางตอเนื่องในทุกๆ ชวงของการลดภาษี โดยพบวา เมื่อขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนมีผลบังคับใชเต็มรูปแบบในป 2561
สินคาที่ประเทศไทยจะไดดุลการคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คือ ยาง พลาสติกและปโตรเคมี และ ยานยนต ตามลําดับ กลุมสินคาที่ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน เพียงเล็กนอย
ประกอบไปดวย ไมตัดดอก ชา และ มันสําปะหลัง สําหรับสินคาที่ประเทศไทยจะมีการขาดดุลการคากับประเทศจีนมากยิ่งขึ้น ประกอบไปดวย กระดาษ ไหมดิบ อัญมณีและเครื่องประดับ และ เฟอรนิเจอร
ตามลําดับ โดยขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน จะสงผลใหประเทศไทยมีการขาดดุลการคากับประเทศจีน อยางมากในกลุมสินคาที่ประเทศจีนมีความไดเปรียบทางการผลิตและความสามารถในการแขงขันสูง ไดแก
สินคาเหล็ก เครื่องนุงหม เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ รองเทาตามลําดับ สําหรับการศึกษาการเลือกสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนยกระจายสินคาสําหรับประเทศไทย พบวา มณฑลที่มีลําดับกําลังซื้อสูงไดแก
Guangdong Zhejiang Shanghai Beijing และ Jiangsu ตามลําดับ มีความเหมาะสมกับการแสดงสินคาที่มุงหวังตลาดระดับบน (High-end Market) แตหากภาครัฐตองการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาที่มุงหวังตลาด
ระดับกลางหรือลาง ก็ควรจัดตั้งศูนยกระจายสินคาในสถานที่ที่เปนศูนยกระจายสินคาอยูแลว เชน ตลาด Yiwu เปนตน ซึ่งสามารถใชเปนฐานสําหรับนําเสนอสินคาใหแกคูคาชาติอื่นๆ ซึ่งนิยมมาเลือกสินคาในตลาด
คาสงหลักๆ ของประเทศจีน ซึ่งจะเปนการขยายตลาดไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ไดอีกทางหนึ่งดวย
อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ. (2549). “โครงการการศึกษาโอกาส ปญหา และอุปสรรคทางการคาในการเขาสูตลาดจีนอันเปนผลมาจากการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน โดยเจาะลึกเปนรายมณฑล.” สถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) เสนอ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย.
รายงานการวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาโอกาส ปญหา และอุปสรรคทางการคาในการเขาสูตลาดจีนอันเปนผลมาจากการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน โดยเจาะลึกเปนรายมณฑลโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 18 มณฑล เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและมณฑลที่ศึกษา และศึกษาสินคาที่เปนผลประโยชนของไทยในการคาขายกับมณฑลจีนภายใตกรอบขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห
กรณีศึกษาการเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมบริการของจีน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทองเที่ยวและขนสง พบวา จากการศึกษาวิเคราะหพื้นที่ศึกษามณฑลจีน ในแงโอกาส และศักยภาพในการเปนตลาดของสินคาไทย
และการเขาไปลงทุนในมณฑลจีน โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ สะทอนใหเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของมณฑล/เมืองสําคัญของจีนในการเปนตลาดของสินคาไทย และเปนแหลงในการจัดซื้อจัดหาสินคานําเขา
ของไทย โดยจีนนั้นเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 4 ของโลก แตเมื่อพิจารณารายไดเฉลี่ยตอคนแลวพบวายังมีรายไดเฉลี่ยตอคนคอนขางต่ํา ประชากรที่มีอํานาจซื้อสวนใหญกระจุกตัวอยูในเมืองชายฝง
ดานตะวันออก ซึ่งมีสะทอนผานลักษณะการใชจายของกลุมผูบริโภคชาวจีนที่แตกตางกันในเขตเมืองและชนบท ดังนั้นการเขาสูตลาดจีนจึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจตลาดในแตละกลุมอยางลึกซึ้ง จาก
การศึกษาและสํารวจพบวามณฑลที่สําคัญ และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสวนใหญตั้งอยูในพื้นที่ชายฝงตะวันออกเปนสวนใหญ ประมาณรอยละ 70 เปนการคาระหวางประเทศไทยกับ มณฑลกวางตง เจียงซู และ
ซางไฮ โดยไทยเปนฝายไดดุลการคา โดยสินคาที่ไทยมีความไดเปรียบและมีศักยภาพสูงไดแก ยางพาราและผลิตภัณฑ และมันสําปะหลัง สําหรับผลการศึกษาเสนทางขนสงสินคา พบวา แมจะมีความหลากหลาย
มากขึ้น ทั้งทางบก ทางน้ํา (แมน้ําโขงและทะเล) และทางอากาศ แตเสนทางหลักนั้น คือ เสนทางขนสงทางเรือเดินทะเล ไปยังทาเรือสําคัญของจีนทางตอนใต แลวลําเลียงตอไปยังมณฑลภายในตอไปซึ่งมีรูปแบบที่
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับมณฑล และประเภทของสินคาที่ขนสง เชน ขาวจะถูกลําเลียงจากทาเรือจากมณฑลกวางโจว และกวางตง กอนถูกลําเลียงไปยังตลาดขายสงขนาดใหญเชน เจียงหนาน และหลีฮุย กอนกระจาย
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รายชื่อและรายละเอียด
ไปสูผูบริโภคตอไป สวนการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค จากพื้นที่ศึกษาพบวา ในทางปฏิบัติในการติดตอทางเศรษฐกิจระหวางไทย-มณฑลจีนยังคงมีปญหาทั้งดานการคาการลงทุน หลายประการ ที่สําคัญคือ
ปญหาโครงสรางตลาดจีนซึ่งขาดการบริหารจัดการที่เปนสากล ปญหาชองทางการจัดจําหนายที่มีไมมาก อุปสรรคการคาในการนําเขา ดานกฎระเบียบ ดานคูแขง ปญหาตัวสินคา และปญหาของผูประกอบการไทย
เองที่ไมมีความรูความเขาใจที่ถูกตองมากนัก โดยผูวิจัยไดเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรสําหรับภาครัฐในการลดปญหาและสงเสริมการคาการลงทุนกับมณฑลจีนใน 7 ขั้นตอน คือ 1. การรวบรวมและทบทวนความตก
ลง/ความรวมมือระหวางกันที่จัดทําขึ้น 2.ผลักดันใหหนวยงานตางๆ ประสานงานกัน 3.ประเมินตนเองเพื่อคนหาจุดออนจุดแข็ง เพื่อการบริหารจัดการใหถูกตอง 4.ผลักดันใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใหมากขึ้น
5.ศึกษาและจัดวางตําแหนงของตัวเองเพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของการเติบโตของจีน 6.สงเสริมความรวมมือระดับมณฑล และ 7.สงเสริมการเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจจีน ทั้งนี้เพื่อเปนการลดอุปสรรคการคาระหวาง
กัน และเปนแสวงหาประโยชนรวมกันจากการเติบโตของเศรษฐกิจจีนตอไป
วารินทร วงศหาญเชาว และคณะ. (2550). “โครงการศึกษาวิเคราะหและจัดทํายุทธศาสตรการคาเชิงรุกของไทยในมณฑลสําคัญของจีน.” บริษัท โซซิโอ เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส จํากัด เสนอ สํานักยุทธศาสตร
การคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย.
เนื้อหาการวิจัยในการศึกษานี้เปนสรางองคความรูเกี่ยวกับประเทศจีนและสรางสรรคประโยชนทางวิชาการ ในการกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กระบวนการในการสงเสริม และพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจบน
รากฐานความมิตรแทอยางยั่งยืนเพื่อวางแผนความรวมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน ในสาขาที่มีศักยภาพ เชน การคมนาคมขนสง การคา การลงทุน อุตสาหกรรมการเกษตร ทองเที่ยว และทรัพยากรมนุษย โดยกําหนด
ยุทธศาสตรการคาเชิงรุก รายมณฑลของจีนที่สามารถนําไปใชในการขยายการสงออกสินคาและบริการของไทยในประเทศจีน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งสรางโอกาสและสรางชองทางในการ
ทําการคากับมณฑลตางๆของจีน ใหแกผูประกอบการรายเล็ก/รายใหมที่มีศักยภาพ โดยมีพื้นที่การศึกษาของโครงการ ไดแก เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน (Kunming :Yunnan) เมือง เฉิงตู มณฑลเสฉวน ( Chengdu :
Sichuan) เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง (Guangzhou : Guangdong ) เมืองหังโจงมณฑลเจอเจียง (Hangzhou) เมืองชิงเตา มณฑลซานตง (Qingdao : Shandong) เมืองตาเหลียน มณฑลเหลียงหนิง (Dalian : Liaoning)
เมืองซีอาน มณฑลชานซี ( Xi’an : Shannxi) มหานครเปยจิง มหานครเทียนจิน มหานครซั่งไห เมืองหนานจิง และมณฑลเจียงซู เพื่อสรางจัดทํายุทธศาสตรการคาเชิงรุกของไทยในมณฑลสําคัญของจีน และกรณี
การศึกษาการลงทุนรานอาหารไทย และสปาในจีน และสรุปเปนคูมือสําหรับผูประกอบการใหมที่สนใจทําธุรกิจนี้ ผลการศึกษาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ และภาคสวนที่จีนสงเสริมการลงทุนกับ
ตางชาติ ซึ่งพบวา ภาคสวนที่จีนเนนสงเสริมการลงทุนกับตางชาติประกอบดวย ดานการเกษตร ทรัพยากร การสื่อสาร พลังงาน วัตถุดิบ เทคโนโลยีชั้นสูง และอุตสาหกรรมที่เนนการสงออก เปนหลัก สําหรับผล
การศึกษาระบบโลจิสติกสสินคาไทยในจีน พบวา เสนทางขนสงสินคาไทยที่สําคัญจากเชียงรายไปคุนหมิงปจจุบันมีหลายเสนทาง ที่สําคัญคือ ทางแมน้ําทางน้ําโขง ทางบก ประกอบดวย จากไทยผานประเทศพมา
และจากไทยผาน สปป.ลาว และทางอากาศ สําหรับเสนทางการกระจายสินคานั้นประกอบดวยหลายเสนทางดวยกัน ที่สําคัญ คือ เสนทางเชียงราย-คุนหมิง-เฉินตู-ซีอาน เสนทางแหลมฉบัง-กวางโจว เสนทางแหลม
ฉบัง-ซั่งไห เสนทางแหลมฉบัง-ชิงเตา เสนทางแหลมฉบัง-ตาเหลียน ผลการศึกษาสินคาที่มีศักยภาพ พบวา สินคาไทยที่มีศักยภาพในตลาดจีนที่ทําการศึกษา คือ สินคาสปา รานอาหารไทย ซึ่งมีศักยภาพในการ
แขงขันในตลาดจีนไดในหลายพื้นที่ในพื้นที่ศึกษา อยางไรก็ตามผูศึกษาเห็นวาในการดําเนินธุรกิจในจีนนั้นผูลงทุนควรตองศึกษากรอบระเบียบ ขั้นตอนทางกฎหมายธุรกิจจีนอยางรอบคอบ เนื่องจากในแตละพื้นที่
มีกฎระเบียบขอบังคับที่แตกตางกัน นอกจากนั้นจะตองทําการสํารวจตลาดคูแขง พื้นที่การลงทุน พันธมิตร และสภาพการดําเนินธุรกิจในจีนอยางถองแทดวย ซึ่งจะทําใหนักลงทุนไทยสามารถตัดสินใจและดําเนิน
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จ และมีอุปสรรคนอยที่สุด
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วิบูลย ตั้งกิตติภาภรณ และคณะ. (2550). “โครงการศึกษาวิเคราะหกฎหมายการคาการลงทุนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
ฟารอีสต จํากัด.เสนอ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย.
- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียด ของรายงานการวิจัย/โครงการวิจัย
2.5 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน อื่นๆ และไมระบุแหลงทุน
บุญสวาท พฤกษิกานนท และคณะ. (2547). “รายงานการวิจัยการขยายลูทางการคาระหวางประเทศจีนตอนใตกับภาคเหนือของประเทศไทย.” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
การศึกษาเรื่อง การขยายลูทางการคาระหวางประเทศจีนตอนใตกับภาคเหนือของประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการคา ตลอดจนแนวทางการขยายปริมาณการคาและรูปแบบการคาและบริการ
ระหวางภาคเหนือของประเทศไทยกับประเทศจีนตอนใต โดยใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ การสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐ ผูประกอบการเอกชนที่ทําการคากับประเทศจีนตอนใต และ
ขอมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาขอมูลเชิงเอกสารในดานการคา การบริการ กฎระเบียบ และขอมูลสถิติ ตลอดจนนโยบายของรัฐในดานการคาระหวางประเทศไทยและจีน ผลการศึกษาพบวา มณฑลยูนนานตั้งอยูใกล
ประเทศไทยมากที่สุดเมื่อเทียบกับมณฑลอื่นๆ ของประเทศจีน และมีความใกลชิดทางดานวัฒนธรรม เนื่องจากมีแมน้ําโขงเชื่อมโยงมณฑลยูนนานกับประเทศพมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม การดําเนิน
กิจกรรมความรวมมือระหวางไทยกับมณฑลยูนนานโดยการจัดตั้งคณะกรรมการทํางาน และกลไกความรวมมือระดับทวิภาคี ระหวางไทย-ยูนนาน และการพยายามใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนโดยเร็ว
โดยมีเปาหมายรวมกันที่จะสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกภาคเอกชนทั้งสองฝายในการเพิ่มพูนกิจกรรมทางการคาการลงทุนระหวางกันและเพื่อขจัดอุปสรรคทางการคาในลักษณะตางๆ จากความรวมมือ
ขางตน จะทําใหประเทศไทยมีโอกาสในการลงทุนและขยายตลาดสินคาไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยผานมณฑลยูนนานมากขึ้น สวนผลการศึกษาสาขาความรวมมือที่ไทยมีศักยภาพ ไดแก ธุรกิจบริการ
ทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบันเทิงโฆษณา และการประชาสัมพันธ ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจดานการบริหารจัดการ หรือบรรษัทภิบาล ธุรกิจการบิน ธุรกิจแปร
รูปสินคาสินคาเกษตร และธุรกิจการใหบริการจําหนายปลีกน้ํามัน และกาซหุงตม เปนตน สําหรับสินคาที่ประเทศไทยควรสงออกไปมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้น ไดแก ขาวหอมมะลิ ขาวสาลี ขาวโพด ลําไยแหงลําไยสด
ยางพารา ยางรถยนต นํามันปาลม อาหารทะเล ผลิตภัณฑชิ้นสวนไก ผลไมไทย เครื่องประดับ สินคาตกแตงบาน และผลิตภัณฑเนื้อสัตวใหมๆ เชน เนื้อจระเข เนื้อนกกระจอกเทศ สําหรับสิ่งที่นักลงทุนควรระวัง
และพิจารณากอนการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนผูศึกษาเห็นวา ไดแก ความแตกตางในเรื่องกฎระเบียบทางการคา และความแตกตางที่หลากหลายในแตละมณฑล โดยการเรียนรูกลยุทธทางธุรกิจที่
เนนการเจาะตลาดในระดับมณฑล หรือทองถิ่นในธุรกิจที่มีโอกาสหรือมีศักยภาพในการแขงขันโดยคํานึงถึงพฤติกรรมการบริโภคของคนในแตละพื้นที่เปนสําคัญ โดยผูศึกษาเห็นวาผูประกอบการควรดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงจริยธรรมควบคูไปดวยเพื่อความเปนหุนสวนทางการคาที่มั่นคง และยั่งยืนตอไปในอนาคตระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนดวย
วารินทร วงศหาญเชาว และคณะ. (2547). "ยุทธศาสตรการคาชายแดนและการคาผานแดนประเทศไทยกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง." กรุงเทพฯ: สถาบันยุทธศาสตรการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการคาขายระหวางประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบาน และการคาผานแดน กับมณฑลทางตอนใตของประเทศจีน รวมทั้งโอกาส และแนวทางการคาชายแดนและการคาผาน
แดนกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงในอนาคต โดยการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ผลการศึกษา พบวา การคาชายแดน/ผานแดนและการคา/การลงทุนในประเทศเพื่อนบาน
จะมีสิทธิ อัตราภาษี ชองทางการกระจายสินคาในอนุญาตนําเขาและสงออกสินคา กฎระเบียบในการนําเขาสินคา การนําเขาสินคาระบบโควตาที่แตกตางกันซึ่งเปนอุปสรรคตอการคาการลงทุนสําหรับนักธุรกิจไทย
ซึ่งการที่นักธุรกิจไทยตองการทําการคาการลงทุนในประเทศเพื่อนบานดวยตนเองอาจจะขาดอํานาจการตอรอง ขาดพันธมิตร การกีดกันในรูปแบบตางๆ และยังตองแขงขันกันในการทําการตลาดกับประเทศ
คูคาที่มีเครือขายและการสนับสนุนจากรัฐบาลตนเองอยางเต็มที่ ทําใหนักธุรกิจไทยมีขีดจํากัดในการแขงขัน และเสียเปรียบดานการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา ยุทธศาสตรการคา
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ชายแดนและการคาผานแดนประเทศไทยกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงจะตองใชนโยบายเชิงรุก และนโยบายคูขนานมากําหนดเปนแนวทางในการทําการคาการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน เพื่อ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับนักธุรกิจไทย การทําการคาและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบานจะกําหนดรูปแบบและบทบาทของแตละภาคีใหชัดเจนและโปรงใสเพื่อกอใหเกิดความเชื่อมั่นในการ
ทําการคาการลงทุนรวมทั้งสองฝาย โดยภาคเอกชนและภาครัฐจะตองมีการรวมตัว สรางพันธมิตร และเครือขายใหเกิดความแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพเพื่อทําการคาและการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน และเรง
การสรางหวงโซอุปทานโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การรวมมือของอุตสาหกรรมตนน้ําสูอุตสาหกรรมปลายน้ํา และการปฏิสัมพันธกับระหวางภาคเอกชนเพื่อนํามาสรางผลิตภัณฑจากการลดตนทุนใหมากขึ้น
ซึ่งการขยายตลาดสินคาสูประเทศเพื่อนบานตองอาศัยความรวมมือของภาคเอกชนดวยกันเอง สวนภาครัฐนั้นจะตองตอบสนองตอความตองการของภาคเอกชนที่รวดเร็ว เพื่อจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แขงขัน และความไดเปรียบของภาคเอกชนในประเทศคูคาและประเทศอื่นๆที่เขามาลงทุนในประเทศคูคา ยิ่งไปกวานั้นภาคเอกชนและภาครัฐจะตองสรางรูปแบบความรวมมือและพัฒนากรอบแผนและนโยบายใน
การคาการลงทุนในประเทศเพื่อนบานรวมกัน ทั้งนี้รูปแบบความรวมมือดังกลาวจะตองมีประสิทธิผลตอวัตถุประสงคของทั้งสองฝาย และสามารถพัฒนารวมกันไดอยางตอเนื่องเพื่อเปนการสรางความเขมแข็งที่
ยั่งยืนดวย
สํานักงานภาค และสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย. (2548). “การคาชายแดนไทยกับเพื่อนบาน 5 ประเทศ : มาเลเซีย พมา จีนตอนใต ลาว และกัมพูชา.” กรุงเทพฯ : สํานักงานภาค และสายนโยบาย
การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย.
รายงานการศึกษานี้กลาวถึงสถานการณการคาขายระหวางประเทศและการคาผานแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก มาเลเซีย พมา จีนตอนใต ลาว และกัมพูชา และแนวทางการคาชายแดนในอนาคต โดย
ศึกษาถึงพฤติกรรมการคาชายแดน และรูปแบบการชําระเงินและบทบาทของเงินบาทในการคาชายแดน โดยศึกษารวบรวมจากงานวิจัยตางๆ แบบสอบถาม และการสํารวจภาคสนามผูประกอบการภายใน และ
ภายนอกประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ พบวา การทําการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบานนั้นไมไดจํากัดเฉพาะประชาชนตามแนวชายแดน โดยพอคาชายแดนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการทําการคา
โดยมีรูปแบบการคา 2 วิธี คือ การคาผานพิธีการศุลกากร และการคาที่ไมผานพิธีการศุลกากร สินคาที่ไทยสงออกสวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค สวนสินคานําเขาเปนวัตถุดิบ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไทยเปน
ฝายไดเปรียบดุลการคาชายแดนกับจีน ลาว มาเลเซีย และกัมพูชา ยกเวนพมา สําหรับการชําระเงินมีทั้งที่เปนแบบผานระบบธนาคารพาณิชย และไมผานระบบธนาคารพาณิชย โดยใชเงินสด ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
และการหักบัญชีในกลุมพอคา โดยมีสกุลเงินหลักที่ใช คือเงินบาท ดอลลารสหรัฐ และสกุลคูคา ทั้งนี้พบวา การใชเงินบาทในการชําระคาสินคายังมีขอจํากัดเรื่องการนําเงินตราออกนอกประเทศ โดยเฉพาะการคา
กับจีนนั้นจะประสบปญหาเรื่องการขนสง การตรวจสอบ การกระจายสินคา และระบบการชําระเงิน ดังนั้นผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะถึงแนวทางแกไขเพื่อลดอุปสรรคการคาที่สําคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพสินคา ให
ความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบแกผูประกอบการ จัดตั้งศูนยกระจายสินคา พัฒนาการเดินเรือเชิงพาณิชยในการขนสงสินคา และโครงสรางการคมนาคมขนสงตางๆ รวมทั้งการประสานงานกับธนาคารกลางของประเทศ
ตางๆ ใหรวมมือกันสงเสริมการใหบริการธุรกรรมทางการเงินในระบบเพิ่มขึ้น และการขอความรวมมือกับธนาคารพาณิชยในประเทศเพื่อสงเสริมการคาชายแดนมากขึ้นดวย
กนกวรรณ จงเจริญยิ่งยง. (2549). “รายงานการวิจัยผลที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยจากการเปดเสรีการคาไทย-จีน : กรณีศึกษาสินคาผักและผลไม พิกัด 07-08.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
รายงานการวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฏีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การจัดทําเขตการคาเสรีไทยจีน สถานการณการคาผัก และผลไมระหวางประเทศไทยและจีน ภายใตโปรแกรมการเรงลดภาษีตามกรอบ
ขอตกลงการคาเสรี ที่มีตอมูลคาการคา ปริมาณการคา และดุลการคาของไทยโดยเปรียบเทียบ กรณีศึกษาสินคาผักและผลไม พิกัด 07-08 ชวงกอนเปดเสรีการคาไทย-จีน (2002) และหลังการเปดการคาเสรีไทย-จีน
(2004) ผลการศึกษาพบวา หลังการเปดเสรี มูลคาการสงออกและการนําเขาของไทยและจีนในสินคาผักและผลไมมีการเติบโตสูงขึ้นอยางมาก โดยการคาพืชผักนั้น พบวาไทยเปนฝายไดดุลการคาสินคาพืชผัก
หากแตการนําเขานั้นพบวามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งสินคาสําคัญที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นมาก ไดแก สินคาจําพวกกระเทียม หอมหัวใหญ และแครอท ขณะที่สินคาสงออกสําคัญ จะกระจุกตัวในการสงออกมัน
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รายชื่อและรายละเอียด
สําปะหลัง มากกวารอยละ 90 ของการสงออกพืชผักทั้งหมด แสดงใหเห็นวาหลังการเปดเสรี พืชผักชนิดอื่นจะไดรับผลกระทบอยางชัดเจน สําหรับการคาสินคาผลไม พบวา การเปดการคาเสรีทําใหการคาผลไมของ
ไทยและจีนเพิ่มสูงขึ้น เชนกัน อยางไรก็ตามผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง 2 ชวงเวลา พบวา การเปดเสรี ทําใหประเทศไทยขาดดุลการคาผลไมเพิ่มขึ้น จากการนําเขาผลไมที่ขยายตัวสูงขึ้น โดย สินคานําเขา
สําคัญไดแก แอปเปล ลูกแพร องุน สําหรับสินคาสงออกสําคัญ คือ ลําไย โดยการศึกษาภาพรวม พบวา การเปดเสรีการคาไทย-จีนนั้นจะสงผลดีใหเกษตรกรผูปลูกผักผลไมสวนใหญไดรับประโยชน โดยเฉพาะ
มันสําปะหลัง ซึ่งทําใหมีตลาดขนาดใหญรองรับ ขณะที่เกษตรกรผูปลูกพืชผักชนิดอื่น โดยเฉพาะกระเทียมจะไดรับผลกระทบทางลบเนื่องจากการแขงขันจากกระเทียมจีนนําเขาที่ราคาถูกกวา ทําใหราคากระเทียม
ในประเทศลดลง นอกจากนั้นผลการเปดเสรีการคายังสงผลใหประเทศไทยตองพึ่งตลาดจีนสูงขึ้นโดยเฉพาะมันสําปะหลัง สําหรับผลการศึกษาผลกระทบตอประชาชนผูบริโภค พบวา อาจทําใหประชาชนผูบริโภค
ผักผลไมที่มีสารพิษตกคางได เนื่องจากประเทศไทยไมไดมีการปองกันทางดานมาตรฐานสุขอนามัยเตรียมพรอมไว สวนผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการคาไทย-จีน พบวา ประเทศไทยยังตองประสบปญหา
การคากับประเทศจีนอีกหลายประการ ที่สําคัญคือ ภาวะการแขงขันที่รุนแรงในตลาดจีน การเก็บภาษีมูลคาเพิ่มสินคานําเขาในอัตราสูง การถูกสวมสิทธิ์จากพอคาจีน และมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี เชน
มาตรฐานสุขอนามัย เปนตน ซึ่งจากการศึกษาดังกลาวผูศึกษาไดเสนอใหประเทศไทยควรมีการนํามาตรการกีดกันทางการคามาใชเพื่อชวยเหลือเกษตรกรไทยที่ไดรับผลกระทบโดยการปรับมาตรฐานสุขอนามัยให
เขมงวดมากขึ้น เพื่อปองกันการทะลักเขามาของสินคาจากจีน และยังเปนการคุมครองผูบริโภคดวย ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ควรเจรจาผลักดันใหทางจีนลดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีในลักษณะตางๆ เพิ่มขึ้น
เพื่อสงเสริมการคาระหวางกันเพิ่มขึ้นดวย
ประโยชน เจริญสุข. (2549). ”โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จากการเปดเสรีการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน: กรณีศึกษา
เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.” กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
รายงานการวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงผลจากการจัดทําเขตการคาเสรีไทยจีนที่มีตอการผลิตและการคาผักผลไมของเกษตรกรไทยตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยการวิจัยเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยการออกสํารวจภาคสนาม และการสัมภาษณบุคคลในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ประชากรในพื้นที่โครงการหลวง
ประกอบดวยชาวไทยภูเขาเผาตางๆ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีที่ดินเปนของตนเองนอยกวา 10 ไรตอครัวเรือน ผลการสอบถามการรับรูขาวสาร พบวา ประชากร 2 ใน 3 ไมทราบวามีขอตกลงทาง
การคาเสรีระหวางไทย-จีน โดยผูที่ทราบวามีขอตกลงการคาเสรีไทย-จีนมีความเชื่อวาจะมีผลทําใหราคาผลผลิตของตนเองลดลง โดยเกษตรกรอยากใหรัฐบาลเขามาชวยเหลือ โดยลดการนําเขาสินคาผักผลไมจากจีน
และชวยสนับสนุนการผลิต ราคา และตลาดสงออกให โดยเกษตรกรรอยละ 60 มีความพรอมในการพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตของตน ซึ่งผลการศึกษาพบวา การเปดเสรีการคาไทย-จีนนั้นมีผลใหพืชผัก
ผลไมจากจีนเขามาสูประเทศไทยมากขึ้น และมีราคาต่ํากวาผลผลิตในประเทศ หากแตยังไมสามารถสรุปไดวามีผลกระทบตอตลาดสินคาของมูลนิธิโครงการหลวงหรือไม เพราะพบวารายไดของการจําหนาย
ผลิตภัณฑของโครงการหลวงยังคงเพิ่มขึ้นทุกปหลังการเปดการคาเสรี ทั้งนี้อาจเนื่องจากผลผลิตของโครงการหลวงเปนที่เชื่อถือและไวใจของผูบริโภคทําใหมีลูกคาเฉพาะกลุม และมีลูกคาใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ซึ่งสวนหนึ่งนั้นเปนผลจากวิสัยทัศน ความสามารถ และการจัดการของหนวยงาน และมูลนิธิโครงการหลวงเอง
วาสนา ศิลปรุงธรรม. (2549). “โครงการศึกษาการสงออกสินคาของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (A study of exporting of Thailand to the People's republic of China).” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
- ไมสามารถเขาถึงรายละเอียดของรายงานการวิจัย
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2007

Julawadee Worasakyothin and Vilailuk Tiranutti. (2550). “Non –tariff Measures in China: Cases of Thailand-china Fruit Trade and CCC Mark Requirements on Industrial Products.” The International
Institute for Trade and Development (ITD).
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเขาถึงตลาดที่ดีขึ้นสําหรับการเกษตรไทย และอุตสาหกรรมการสงออกไปยังประเทศจีนภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนจีน (ACFTA) โดยศึกษามาตรการที่ไมใชภาษี
ศุลกากรที่ดําเนินการโดยประเทศจีน รวมทั้งมาตรการตรวจสอบ ความสอดคลองกับองคการการคาโลก และขอเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรัฐบาลและการปรับตัวของภาคเอกชนดังกลาว ใน 2 กรณีศึกษา
คือ ปญหาใบรับรองมาตรฐาน CCC Mark ในสินคาอุตสาหกรรมรวมทั้ง SPS ของจีนกับผลไมไทย โดยการสัมภาษณกับกงสุลไทย รวมทั้งเจาหนาที่รัฐบาลจีนกับฝายตางๆ ใน กวางโจว และ คุนหมิง รวมทั้ง
ยูนนาน พบวา มาตการตรวจสอบในผลไมไทยสงออกไปยังประเทศจีนมีความเขมงวดกวาการสงออกผลไมของประเทศจีนไปประเทศไทย นอกจากนี้จีนยังมีระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตนําเขา ใบอนุญาต
กักกันการตรวจสอบกักกันศุลกากร การประเมินและมูลคาที่เพิ่มเขามาเปนอุปสรรคตอการคาเพิ่มเติมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการสงออกจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบปญหาการ
ปลอมแปลงผลไมดวย ซึ่งผูศึกษาเห็นวาปจจัยเหลานี้จําเปนตองแกไขเพื่อสงเสริมการคาของไทย สําหรับผลการศึกษาการกําหนดมาตรฐาน CCC พบวาจะมีผลใหการสงออกสินคามีกระบวนการที่ซับซอน และมี
ภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจากปญหาใบรับรองมาตรฐาน CCC Mark ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวา การสงเสริมการสงออกสินคาของประเทศไทย นอกจากจะตองพัฒนาคุณภาพของสินคาไทยใหสามารถแขงขันไดไดอยางมี
ประสิทธิภาพในตลาดจีน และยังจะตองแกไขปญหามาตรการกีดกันของที่ไมใชภาษีดังกลาวดวย ซึ่งภาครัฐอาจตองผลักดันทั้งในทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค หรือระดับพหุภาคีเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรอง
นอกจากนั้นประเทศไทยควรใหมีการกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพและรูปแบบการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของสินคาและอาหารที่นําเขาจากประเทศจีนดวย ทั้งนี้เพื่อปกปองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศจากการนําเขาสินคาจีนเพิ่มเติมดวย และเพื่อปกปองผูบริโภคชาวไทยอีกทางหนึ่งดวย
3 โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการลงทุน
ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา. (2541). “การวิเคราะหกลยุทธ มาตรการการสงเสริมธุรกิจ การลงทุนไทย ในมณฑลยูนนานและเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียดของรายงานการวิจัย/โครงการวิจัย
สุนิสา สุขขี. (2545). “บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน พ.ศ.2524-2539.” โครงการวิจัยและพัฒนานักวิจัย ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาบทบาทบรรษัทขามชาติของไทยที่ไปลงทุนในจีนที่มีอิทธิพลทําใหเกิดการขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีนจากการคาไปสูการลงทุนซึ่งมีสวนในการผลักดันทําใหรัฐบาลไทยตอง
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนของไทยในจีน โดยเฉพาะนโยบายสงเสริมการลงทุนของไทยในจีน ผลการศึกษาพบวา นโยบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน สามารถแบงออกไดเปน 2 ยุค โดยอาศัยปจจัย
ทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศของไทยเปนหลัก คือชวงป 1981-สิงหาคม 1988 และยุคที่สอง ป 1988 ถึงป 1996 ในยุคแรกบรรษัทขามชาติของไทยไดอาศัยเครื่องมือคือกลไกตางๆ ที่รัฐบาลไทยเปดให
และอาศัย สายสัมพันธ ที่มีอยูกับผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายในเวลานั้นทําการผลักดันใหรัฐบาลไทยกําหนดนโยบายการลงทุนของไทยในจีน โดยประจวบกับการที่รัฐบาลไทยไดรับการเสนอจากรัฐบาลจีน
ใหทําความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุนของไทยในจีน เพื่อแลกกับการซื้อสินคาเกษตรจากไทย สวนในยุคที่สองบรรษัทขามชาติรายยอยของไทยไดอาศัยเครื่องมือชนิดเดียวกันกับในยุคแรก
ผลักดันใหมีการริเริ่มโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และในยุคเดียวกันนี้ก็มีบรรษัทขามชาติอีกประเภทหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันใหเกิดนโยบายสงเสริมการลงทุนของไทยในจีน โดยการแลกเปลี่ยนกับการยอม
รวมมือกับรัฐวิสาหกิจสําคัญของไทยในการลงทุนขยายกิจการรัฐวิสาหกิจนั้นในจีน อยางไรก็ตาม ผูศึกษาพบวา การปฏิบัติตามนโยบายสงเสริมการลงทุนของไทยในจีนยังประสบปญหาหลายประการทั้งที่มีสาเหตุ
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2009

รายชื่อและรายละเอียด
จากฝายไทยและฝายจีน นอกจากนั้นการลงทุนของไทยในจีนยังไดรับผลกระทบอยางมากจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในเอเชียดวย
อักษรศรี พานิชสาสน. (ระยะเวลาศึกษา September 2009 – August 2010.). “โครงการศึกษา Policies for Investment in China – GMS Cross-Border Economic Zones Development : Incentive Effects and Redesign.” received a research grant under the GMS Phnom Penh Plan for Development Management (PPP) Phase III from the Asian Development Bank (ADB).
- อยูระหวางการศึกษา
4 โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการเงิน
- ไมปรากฏงานวิจัย/โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการเงิน และและความสัมพันธทางดานการเงินกับประเทศไทย
5. โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคาบริการ การทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ
5.1 โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคาบริการ
วิจิตรา ล.เฉลิมชัยชนะ และคณะ. (2552). “เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน: การเขาสูตลาดจีนของภาคบริการไทย.” สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา.
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณธุรกิจบริการในตลาดจีนและการเขาสูตลาดจีนของธุรกิจบริการของไทย โดยศึกษาขอตกลงการคาเสรีที่มีตอการคา การลงทุน และการบริการของไทยในตลาดจีน
ศึกษาศักยภาพและความนาลงทุนในตลาดจีนของธุรกิจบริการของไทย ตลอดจนกําหนดกลยุทธการเขาสูตลาดของธุรกิจภาคบริการไทย ธุรกิจสาขาการศึกษา ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนํา
เที่ยว ธุรกิจรานอาหารไทย และธุรกิจสปา ซึ่งเปนธุรกิจที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการแขงขันและมีแนวโนมที่จะเติบโตไดในตลาดจีนและพื้นที่การศึกษา คือ กวางโจว เซิ่นเจิ้น เซี่ยงไฮ หางโจว และซูโจว
ดวย การวิเคราะหเชิงพรรณนา สถานการณทางการคาบริการและการลงทุนในแตละสาขาในตลาดจีน ทั้งดานอุปสงคและอุปทาน กรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน และกรอบความตกลงที่เกี่ยวของ จาก
ขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิที่รวบรวมได ตามแบบจําลอง Diamond Model และ Five Forces Model ผลการศึกษาพบวา ภาคบริการจีนมีแนวโนมที่จะมีการเติบโตไดมาก เนื่องจากปจจุบันยังมีการเติบโตไมมากนัก
เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งทางการจีนไดเห็นความสําคัญและบรรจุวาระการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเพื่อเรงการพัฒนาภาค
บริการของประเทศ สําหรับความผูกพันกับไทยนั้น พบวาจีนไดมีขอตกลงการคาเสรีภาคบริการใน 2 บริบท คือ ในกรอบของ GATS :ซึ่งเปนขอตกลงในฐานะสมาชิก WTO ครอบคลุมประเทศทั่วโลก และในกรอบ
อาเซียน-จีน ซึ่งเปนความตกลงเฉพาะกลุมประเทศอาเซียนกับจีนที่เพิ่มขึ้นจากขอตกลง GATS ซึ่งผลการศึกษาศักยภาพการเขาสูตลาดจีนของภาคบริการไทย พบวา ธุรกิจนําเที่ยวเปนธุรกิจที่มีศักยภาพมากที่สุด
เนื่องจากความตองการมีมาก และมีตนทุนการจัดตั้งธุรกิจต่ํา รองลงมาคือ ธุรกิจศึกษา ธุรกิจสปา รานอาหารไทย ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจโรงแรม ตามลําดับ สําหรับผลการศึกษากรอบขอตกลง
เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน และกรอบความตกลงที่เกี่ยวของ พบวา การปดเสรีการคาบริการของจีนรอบแรกนั้น จะครอบคลุมบริการบางประเภทเทานั้นโดยขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนนั้นยังไมไดใหสิทธิ
ประโยชนกับไทยในสาขาที่ไทยมีความสามารถในการแขงขัน เชน โรงแรม รานอาหาร สปา เพิ่มเติมจากที่เคยไดในฐานะสมาชิก WTO ทําใหธุรกิจไทยไมสามารถใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน
ไดอยางเต็มที่ ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจบริการไทยในการเขาสูตลาดจีน คือ ธุรกิจไทยควรศึกษา และใชประโยชนจากความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดขึ้นในกรอบอาเซียน-จีนในการขจัดอุปสรรค
ทางการคาเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคาใหไดมากที่สุด สําหรับขอเสนอแนะตอภาครัฐนั้น ผูศึกษามีขอเสนอแนะทางนโยบายสําหรับภาครัฐ 3 ประการ ดังนี้ คือ ควรผลักดันจีนใหเปดเสรีเพิ่มเติมขึ้นในสาขาที่
ไทยมีความสามารถในการแขงขันในการเจรจารอบตอๆ ไป การเรงจัดทําขอตกลงยอมรับมาตรฐานรวมกัน และการศึกษาการใชประโยชนจากกลไกความรวมมือที่มีอยูในการอํานวยความสะดวกทางการคา เพื่อ
ขจัดอุปสรรคสําหรับธุรกิจไทย และประโยชนตอการเขาสูตลาดจีนของภาคบริการไทยใหไดมากที่สุด
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2006

รายชื่อและรายละเอียด
5.2 โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการทองเที่ยว
5.2.1 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
กิตติ ลิ่มสกุล และคณะ. (2537). “แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวระหวางไทย พมา และจีนตอนใต.” คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เสนอ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.
รายงานการวิจัยฉบับนี้เปนการนําเสนอขอมูลการสํารวจศักยภาพการทองเที่ยวระหวางไทย พมา และจีนตอนใต พฤติกรรมการทองเที่ยว การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว รวมทั้งประเมินศักยภาพและแนวทางการ
สงเสริมความรวมมือระหวางกันโดยการศึกษาจาก โครงสรางพื้นฐาน นโยบายเศรษฐกิจ การเปดเสรีตอการประกอบธุรกิจการทองเที่ยว บุคลากร ความคงเสนคงวาและเสถียรภาพทางการเมือง และความเพียงพอตอ
บริการ ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีศักยภาพในการเปนประตูสูสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายที่เปนศูนยกลางของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการทองเที่ยว เนื่องจากมี
บริการทองเที่ยวในพื้นที่เพียงพอตอการสงเสริมโดยมีความหลากหลายในแหลงทองเที่ยว มีความไดเปรียบในเชิงบุคลากร มีสถานที่พักไดมาตรฐาน และเปนศูนยกลางการจําหนายของที่ระลึก รวมทั้งไดเปรียบ
ทางดานคมนาคมทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา ตลอดจนมีพิธีการศุลกากรที่สะดวก และมีความปลอดภัย โดยผูวิจัยเห็นวา การสงเสริมการทองเที่ยวผานพมาจะมีความเหมาะสมตอการทองเที่ยวมากกวาเสนทาง
ผานลาว เนื่องจากมีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายมากกวา ขณะที่เสนทางผานลาวจะเหมาะสมสําหรับการขนสงสินคามากกวา ทั้งนี้การสงเสริมการทองเที่ยวผานพมา ผูวิจัยมีความเห็นวารัฐบาลตองมีนโยบายที่แน
ชัด ในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงผลประโยชนรวมกันของทุกฝาย โดยสงเสริมการพัฒนาที่เปนรูปธรรม โดยรวมกันสรางตลาดทองเที่ยวใหมีขนาดใหญมีทรัพยากรหลากหลาย เปนที่สนใจของหนวยงานระหวาง
ประเทศที่จะใหความสนับสนุน โดยควรมีมาตรการสงเสริม โดย การผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับพิธีการในการผานแดนโดยเฉพาะนักทองเที่ยวตางชาติ และการพัฒนาเสนทางเพื่อใหงายแกการเขาถึงในการ
พัฒนาโครงการควรจัดทําเปนโครงการรวมทุนระหวางประเทศ โดยความเห็นชอบขององคกรระหวางประเทศ และประเทศผูบริจาคเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองมีการจัดอันดับ
ความเรงดวนในการดําเนินการของแตละโครงการดวย
5.2.2 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปรมินทร อริเดช และคณะ. (2549). “รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย: กรณีเปรียบเทียบเชียงรายกับนครคุนหมิง.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
การศึกษานี้เปนการศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนระหวางจังหวัดเชียงรายกับนครคุนหมิง เพื่อศึกษาถึงแนวทางบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชน และองคการปกครองสวนทองถิ่นที่เหมาะสม โดยใชวิธีการสัมภาษณ สังเกต และแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ของผูนําชุมชน กลุมบุคคลใน
ชุมชนที่เขาไปบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางจังหวัดเชียงรายกับนครคุนหมิง ผลการศึกษาพบวา ระดับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในจังหวัดเชียงรายโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง โดยการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของชุมชนการมีสวนรวมอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ การดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวของชุมชน วิธีการมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเที่ยว
ของจังหวัดเชียงรายสวนใหญเริ่มจากการที่ภาครัฐใหทุนสนับสนุน และดวยความรวมมือขององคกรพัฒนาเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหมีการจัดการอยางเปนระบบ และมีการจัดตั้งในรูป
คณะกรรมการในการจัดการจากการเลือกตั้งและความสมัครใจดวย รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวของเชียงรายแบงเปน 2 สวน คือ รูปแบบที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอก เชน หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน
และรูปแบบหนวยงานที่จัดการกันภายในชุมชน สําหรับรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวของนครคุนหมิงจะมี 3 ระดับ คือ ระดับรัฐบาลมณฑล ที่ใหคําปรึกษา และรวมพัฒนา ระดับรัฐบาลทองถิ่นที่จะทํางาน
ประสานระหวางระดับมณฑลและระดับหมูบาน และระดับหมูบาน ที่เปนที่ทําการระดมความคิด จนถึงขั้นตอนการรวมบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและจัดการไดดวยชุมชนเอง ผลการ
เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเชิงนิเวศโดยชุมชนระหวางจังหวัดเชียงรายกับนครคุนหมิง พบวา การจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของจังหวัดเชียงรายเปนการจัดการที่เริ่มตนดวยทุนสนับสนุนจาก

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

2-86

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------ปที่พิมพ

2007

-
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ภาครัฐและดําเนินการตอเนื่องโดยการสนับสนุนจากภาคเอกชน สวนการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของนครคุนหมิง นั้นเริ่มจากทุนวิจัยจากภาคเอกชน แลวจึงเกิดการดําเนินการตอเนื่องโดยความรวมมือของ
ภาครัฐ ในจังหวัดเชียงรายชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการในรูปของคณะกรรมการจากเลือกตั้งและความสมัครใจ สวนนครคุนหมิงนั้นชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารในรูปแบบกรรมการเชนเดียวกัน
โดยแบงออกเปนฝายตางๆ ซึ่งตําแหนงการบริหารก็ไดมาจากการสรรหาของคณะกรรมการเชนเดียวกัน
สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ. (2550). “พฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวไทยและนักทองเที่ยวตางชาติในนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติในนครคุนหมิง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษาเปรียบเทียบความตองการการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว
ไทยกับตางชาติในมณฑลยูนนาน และศึกษาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับมณฑลยูนนาน จากกลุมนักทองเที่ยว 400 คนโดยการสํารวจจากแบบสอบถาม โดยใช
สถิติคาสหสัมพันธของเพียรสัน คาความถี่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวทั้งสองกลุมสวนใหญจะเดินทางไปคุนหมิงครั้งแรก โดยไปกับบริษัทนําเที่ยว
มีวัตถุประสงคคือ เพื่อการพักผอนโดยสิ่งที่นักทองเที่ยวในนครคุนหมิง มีความตองการมากและ มากที่สุด ตามลําดับคือ มาตรฐานการอํานวยความสะดวกของสนามบิน การใหขอมูลขาวสารตองถูกตองทันสมัย
ความสะดวก และความสะอาดของโรงแรม ที่พัก รวดเร็ว สําหรับผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักทองเที่ยวทั้งสองกลุม พบวา มีพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน แตที่แตกตางกัน คือ มาตรฐานการครองชีพของ
นักทองเที่ยวตางชาติที่สูงกวา ไมวาจะเปนดานรายได การใชจาย โดยพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติมีความสัมพันธกับ อายุ รายได จํานวนครั้งของการเดินทางทองเที่ยว และจํานวน
ประเทศที่เดินทาง สวนความตองการของนักทองเที่ยวพบวา มีลักษณะคลายกันเปนสวนใหญ คือ มาตรฐานเรื่องความปลอดภัย และมาตรฐานของแหลงทองเที่ยว โดยความตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศมีความสัมพันธกับพิธีการเขาเมือง มาตรฐานรถรับจาง มาตรฐานแหลงบันเทิงยามราตรี มาตรฐานความสะดวกในการซื้อสินคาและบริการ การจัดการใหมีเสนทางเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางนคร
คุนหมิงกับจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกลเคียงของไทย สําหรับผลการศึกษาแนวทางการจัดการทองเที่ยวของเชียงรายกับนครคุนหมิงของจีน พบวา สามารถแบงไดเปน 3 เสนทาง คือ เสนทางทางบก ซึ่ง
ประกอบดวยเสนทางหลัก 2 เสนทาง คือ เสนทางบกหลักที่ 1 ประกอบดวย เสนทาง คุนหมิง สิบสองปนนา ของจีน เมืองยอง พะเยา และทาขี้เหล็กของพมา และแมสายของไทย และเสนทางคุนหมิงสิบสองปนนา
เชียงตุง ทาขี้เหล็ก และแมสาย และเสนทางบกหลักที่ 2 เสนทางคุนหมิง เชียงรุง บอเต็น หลวงน้ําทา หวยทราย เชียงของ เสนทางทางน้ํา คือ เชียงรุง ผานดานหัวโขงลาว ทาเรือสบหลวงผานตันสื่อลั่น ทาเรือเชียงกก
ทาเรือเมืองมอมของลาว และทาเรือเชียงแสนของไทย และเสนทางอากาศจากทาอากาศยานเชียงราย คุนหมิง ซึ่งพบวา ทาอากาศยานเชียงราย มีความพรอมมากกวาทาอากาศยานเชียงใหม และมีจํานวนนักทองเที่ยว
เดินทางทางอากาศมากกวา ตลอดจนแหลงทองเที่ยวจึงมีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนเสนทางทองเที่ยวโดยตรงสูนครคุนหมิงได
ยศ สันตสมบัติ. (อยูระหวางการศึกษา). “โครงการศึกษาการทองเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวคิดสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจกับปญหาการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
- อยูระหวางการศึกษา
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5.2.3 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
กรวรรณ สังขกรและกาญจนา จี้รัตน. (2551). “กลยุทธการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยและประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงภายใตสภาวการณขยายตัวของตลาดทองเที่ยวจีน.” สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
งานวิจัยนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษาภาพรวมของการทองเที่ยวในภูมิภาคแมน้ําโขงและความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคแมน้ําโขง เพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาว
จีน ตลอดจนทัศนคติของนักทองเที่ยวจีน เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะเชิงกลยุทธสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวของไทย และสรางเครือขายความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางไทยกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
แมน้ําโขง ผลการศึกษาพบวา กลยุทธการพัฒนาดานการทองเที่ยวของไทยและประเทศในกลุมประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงหรือ GMS นั้นจะใหความสําคัญกับเรื่องทางกายภาพ เรื่อง ความปลอดภัย สนามบิน
โรงแรมมากที่สุด ดานการเงิน เรื่องการชําระคาสินคา ความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และการใชบัตรเครดิต มากที่สุด สําหรับการสํารวจดานสารสนเทศ พบวา จะใหความสําคัญกับเรื่องขอมูลสถานที่พัก
อาหารเครื่องดื่มมากที่สุด ซึ่งนักทองเที่ยวจีนที่เขามาทองเที่ยวประเทศไทยสวนใหญจะเปนผูที่เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรก โดยมีสิ่งดึงดูดสําคัญคือ ชายทะเล แหลงอาหาร แหลงช็อปปง และอุปนิสัยของคนไทย
เปนตน ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวาการสงเสริมการทองเที่ยวใน GMS ใหมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนั้น ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีน เพื่อปรับกลยุทธการแขงขันของการทองเที่ยวของ
ตนเอง และใหเกิดความรวมมือดานการทองเที่ยว เพื่อใหทุกประเทศนั้นไดรับประโยชนรวมกัน
5.2.4 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุน อื่นๆ และไมระบุแหลงทุน
ชูศรี เที้ยศิริเพชร และคณะ. (2548). “การเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางภาคเหนือตอนบนของไทยและจีนตอนใต.” เชียงใหม: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงทองเที่ยวระหวางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยกับจีนตอนใต โดยภาคเหนือตอนบน หมายถึง จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย จีน
ตอนใตหมายถึง มณฑลยูนนาน โดยการเก็บขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูเกี่ยวของหลายฝายที่เปนกลุมเปาหมาย รวมทั้งการสํารวจเสนทางการทองเที่ยวระหวางไทยและจีน และเก็บขอมูลทุติยภูมิ
จากเอกสารที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวา การทองเที่ยวระหวางภาคเหนือตอนบนของไทยและจีนตอนใตมีการเชื่อมโยงกันในหลายประเด็น ไดแก นโยบายและแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวของไทยและจีนที่
เหมือนกันในการที่จะรวมกันพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวในกลุม GMS การมีเสนทางเดินทางติดตอกันหลายวิธีโดยทางเครื่องบิน ทางน้ําผานแมน้ําโขง และทางถนน และการมีแหลงทรัพยากรทองเที่ยวที่คลายกัน
ทั้งดานธรรมชาติ ดานประวัติศาสตรวัฒนธรรม และแหลงสรางขึ้นเอง โดยฝายจีนมีการสรางประเด็นแหลงทองเที่ยวมากกวาไทย และการมีข้ันตอนและเอกสารการเดินทางระหวางประเทศใชรวมกัน แตยังไมมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากประเทศเพื่อนบาน จึงเกิดความไมสะดวกในการเดินทาง การประกอบธุรกิจอยูภายใตกฎหมายจีนในการรวมทุน โดยการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยง
ทองเที่ยวระหวางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยกับจีนตอนใต พบวา ตลาดทองเที่ยวจีนมีโอกาสขยายตัวจากการที่จะมีนักทองเที่ยวเขามาจีนมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงเขาสูไทยได นอกจากนี้ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวมีโอกาสขยายตัวสูงเชนกัน เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจสอนการจัดการโรงแรมและการจัดการทองเที่ยว เปนตน จากฝายจีนตองการวิทยาการดานนี้ซึ่งฝายไทยมีความพรอม
และศักยภาพสูงอยูแลวโดยผูศึกษามีขอเสนอแนะแนวทางการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงทองเที่ยวระหวางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยกับจีนตอนใต ประกอบดวยหลายประเด็น ที่สําคัญเชน ดานเสนทาง
เดินทางติดตอ ควรมีการเพิ่มเที่ยวบินตรงระหวางกัน และมีการพัฒนาการเดินทางผานแมน้ําโขงรวมกันกับประเทศเพื่อนบานเพื่อลดอุปสรรคการเดินทาง สวนการเดินทางโดยรถยนต รัฐบาลไทยควรมีการสราง
โครงสรางพื้นฐานในประเทศเพื่อรองรับเสนทางที่จะเสร็จในอนาคตอันใกล ดานแหลงทองเที่ยวของไทยหนวยงานที่เกี่ยวของควรพัฒนาสรางจุดเดนที่สําคัญใหเห็นความแตกตางและสามารถเชื่อมโยงกับแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานได ในดานนักทองเที่ยว ฝายไทยไมควรเนนเพียงชาวจีนมณฑลยูนนานเทานั้น ควรมองคนจีนในมณฑลใกลเคียงและนักทองเที่ยวจากตางชาติดวย และในดาน
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รายชื่อและรายละเอียด
ผูประกอบการควรมีความรูเกี่ยวกับจีนทั้งดานภาษาจีนและวัฒนธรรมการคากับจีนดวย
วิภา อุตมฉันท และคณะ. (2548). “สภาพและปญหาของการทองเที่ยวระหวางไทยกับจีน.” ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
งานวิจัยนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษาภาพรวมของการทองเที่ยว และวิธีจัดการทองเที่ยวของบริษัทนําเที่ยวทั้งสองฝาย รวมทั้งปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นกับการทองเที่ยวทั้งสองฝาย ตลอดจนทัศนคติ
และความเห็นของนักทองเที่ยวทั้งสองฝาย เพื่อเขาใจปญหา และ นําเสนอมาตรการสงเสริมและมาตรการแกปญหาตอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธดานการทองเที่ยวระหวาง
ประเทศไทยและจีนไดมีการพัฒนาตั้งแตป 1988 โดยประเทศไทยนั้นถือเปนประเทศที่นักทองเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางมาทองเที่ยวเปนอันดับหนึ่ง และนักทองเที่ยวชาวไทยก็นิยมเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนอยาง
ตอเนื่อง แตพบวาก็มีปญหาการหลอกลวงที่ไมพึงประสงคเกิดขึ้น คือ ปญหาทัวรศูนยเหรียญ ซึ่งเปนผลจากการที่รัฐบาลจีนผอนคลายการทองเที่ยวนอกประเทศใหกับประชาชน พรอมกับการเปดเสรีให
บริษัทเอกชนตั้งบริษัททองเที่ยวได ทําใหเกิดบริษัททองเที่ยวจํานวนมาก และขาดความรูในการจัดการทองเที่ยว ขณะที่สภาพการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีนสวนใหญจะเปนผูที่มีระดับรายไดนอย จึงให
ความสําคัญกับระดับราคามากกวาคุณภาพ ทําใหเกิดการหลอกลวงใหซื้อทัวรราคาถูก และที่มีการบังคับใหซื้อของแพงและรายการอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งเปนปญหาที่เกิดจากการทําผิดกฎหมายจากกลุมคนที่เกี่ยวของซึ่งมี
ผลประโยชนจํานวนมาก และขยายตัวเรื่อยมาจนกลายเปนปญหาหลักดานการทองเที่ยวระหวางประเทศทั้งสอง และกําลังมีบทบาทในการทําลายความเขาใจอันดีระหวางทั้งสองประเทศดวย ซึ่งฝายจีนเห็นวา
ปญหาทัวรศูนยเหรียญเปนพัฒนาการที่สอดคลองกับความเปนจริงของตลาดจีนที่จะตองไดรับการแกไขและจะหมดสิ้นไปในที่สุด โดยการใหการศึกษาแกประชาชนในเรื่องสิทธิผูบริโภค และปลอยใหกลไกตลาด
เขามาจัดการ เมื่อคุณภาพการทองเที่ยวของจีนยกระดับสูงขึ้นสูสากลปญหาดังกลาวก็จะหมดสิ้นไป อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหโดยหลักการตลาดวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค พบวา ประเทศ
ไทยยังมีโอกาสมากจากการที่มีจุดแข็งที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตรคอยรองรับไวเปนจํานวนมาก แตจุดออนดังกลาวก็เปนปญหาที่สําคัญมากเชนกัน ซึ่งคณะวิจัยเห็นวา จําเปนตองแกไขอยางจริงจัง โดยไมอาจ
อาศัยกลไกตลาดเพียงอยางเดียวได โดยคณะวิจัยเห็นวา การทองเที่ยวจะยั่งยืนไดถารัฐเขามาแทรกแซงและบังคับใชกฎหมายควบคุมใหธุรกิจทองเที่ยวดําเนินการอยางถูกตอง โดยจะตองดําเนินการอยางเรงดวน
เพื่อใหระบบการบริหารทองเที่ยวไทยเปนไปอยางโปรงใสและใหประโยชนทั้งแก นายทุน ผูบริโภคและผูที่เกี่ยวของ การแกไขจึงจะเปนไปไดและทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน
ชูศรี เที้ยศิริเพชร และคณะ. (2549). “การจัดการการทองเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับสินคาทองถิ่นในกลุมจังหวัดลานนาและกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS).” เชียงใหม: คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับสินคาทองถิ่นในกลุมจังหวัดลานนา และกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ( GMS ) โดยสินคาทองถิ่นหมายถึง
สินคาผลิตและจําหนายใหแกนักทองเที่ยวตางชาติในแหลงทองเที่ยว กลุมจังหวัดลานนา หมายถึง จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย และกลุมประเทศ GMS หมายถึง ประเทศจีนตอนใตและประเทศเวียดนาม
ผลการศึกษาพบวา การจัดการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับสินคาทองถิ่นของกลุมจังหวัดลานนาประเทศไทย ดําเนินการ โดยธุรกิจนําเที่ยวซึ่งเปนของเอกชน จะบรรจุแหลงขายสินคาทองถิ่นเปนรายการนําเที่ยวเพื่อชม
เอกลักษณวัฒนธรรมของสินคาหัตถกรรมทองถิ่น โดยมีขอตกลงจะไดตอบแทนจากธุรกิจขายสินคา แหลงขายสินคาลักษณะนี้มักเปนกิจการเดี่ยวขนาดใหญ มีสินคาหลักที่มีชื่อเสียง เชน ผาไหม รมกระดาษสา
การแสดงชาง เปนตน มีกลยุทธการตลาดโดยการนําเสนอประวัติความเปนมาของสินคาและกิจการ รวมทั้งมีการแสดงกระบวนการผลิตใหเห็น มีสถานที่สวยงาม พนักงานสามารถสื่อสารภาษาของนักทองเที่ยวได
ราคากําหนดคงที่ เพื่อใหนักทองเที่ยวเห็นคุณคาและเกิดการตัดสินใจซื้อ นักทองเที่ยวชาวตะวันตกจะชอบซื้อสินคาประเภทนี้ สวนนักทองเที่ยวจีนไมชอบซื้อแตชอบของกิน ในปจจุบันนี้นักทองเที่ยวซื้อสินคา
นอยลง เนื่องจากไมไดสัมผัสบรรยากาศของวิถีชีวิตของชุมชนที่แทจริง นักทองเที่ยวจึงนิยมไปแหลงขายสินคาทิ้งถิ่นอิสระที่ไมมีขอตกลงกับธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งเปนชุมชนที่แสดงเอกลักษณการดําเนินชีวิตคนใน
ชุมชน ที่มักจะมีรานคาหลายราน สินคาคลายคลึงกัน เชน สินคาไมแกะสลักที่หมูบานถวาย เปนตน สําหรับการจัดการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับสินคาทองถิ่นของประเทศจีน ดําเนินการโดยธุรกิจนําเที่ยวที่กํากับโดย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

2-89

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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รายชื่อและรายละเอียด
รัฐบาล จึงมีการนํานักทองเที่ยวชาวตางชาติทุกกลุมไปยังรานขายสินคาทองถิ่น ซึ่งเหมือนกันทั้งประเทศ เชน รานขายยาสมุนไพรจีน รานขายชา รานผาหมรังไหม เปนตน มีกลยุทธการตลาดที่สําคัญโดยให
นักทองเที่ยวมีสวนในการพิสูจนคุณภาพของสินคา เพื่อกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อในขณะเยี่ยมชม สวนการจัดการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับสินคาทองถิ่นของประเทศเวียดนามมีลักษณะคลายประเทศไทย ซึ่งมีการ
ดําเนินการโดยเอกชน มีทั้งแหลงขายสินคาที่บรรจุในรายการนําเที่ยวและแหลงชุมชนที่ขายสินคาโดยอิสระ เมื่อประเมินศักยภาพการจัดการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับสินคาทองถิ่นลานนา พบวานักทองเที่ยวตางชาติ
และชาวจีนมีแนวโนมเดินมาในกลุม GMS มากขึ้น และเดินทางตอมาประเทศไทยมากขึ้นดวย โดยเฉพาะเขามาจังหวัดเชียงใหมและเชียงรายของประเทศไทยเพราะเดินทางติดตอกันสะดวก โดยกลุมเปาหมายที่
สําคัญจะเปนนักทองเที่ยวชาวตะวันตก ซึ่งชอบชมแหลงวัฒนธรรมแสดงวิถีคนในทองถิ่นลานนา จึงสามารถเชื่อมโยงไปสูการขยายตัวของสินคาทองถิ่น โดยผูศึกษาไดเสนอแนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงกับสินคาทองถิ่นลานนาของไทยกับกลุมประเทศ GMS คือ ดานระบบการจัดการทองเที่ยวในกลุมลานนาควรพัฒนาไปสูลักษณะการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยเนนการรักษาเอกลักษณของ
ชุมชน ดานธุรกิจนําเที่ยวควรเลือกนักทองเที่ยวระดับบนที่มีรายไดสูงมากขึ้น และจัดรายการทองเที่ยวทั่วกลุมประเทศ GMS โดยใหจังหวัดลานนาเปนแหลงสุดทาย ดานผูประกอบการรานขายสินคาทองถิ่นควร
เก็บขอมูลเกี่ยวกับลูกคา เพื่อทราบสิ่งที่ดึงดูดในที่นักทองเที่ยวชอบ แลวนํามาปรับปรุงสินคาใหตรงความตองการ รวมทั้งมีการใชกลยุทธการตลาดเพื่อสนับสนุนใหเกิดการซื้อ ดานรัฐบาลควรมีนโยบายการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวโดยรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของทองถิ่น และมีขอตกลงระหวางกลุมประเทศในดานมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงกัน
กรวรรณ สังขกร. (2552). “การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการทองเที่ยวและการคาในลุมน้ําโขง.” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียดของรายงานการวิจัย/โครงการวิจัย
5.3 โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการขนสง และโลจิสติกส
5.3.1 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
แกวตา โรหิตรัตนะ เมตตา วงศจงใจหาญ และอักษรศรี พานิชสาสน. (2549). “การศึกษาและสํารวจระบบโลจิสติกสของประเทศจีนในบริบทของขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว).
การศึกษานี้เปนการศึกษาและสํารวจระบบโลจิสติกสของประเทศจีนในบริบทของขอตกลงการคาเสรีอาเซียน -จีนเพื่อศึกษาถึงรูปแบบการกระจายสินคาและการเขาถึงตลาดในประเทศจีน โดยใชทุเรียนกับมังคุด
และยางพารา เปนกรณีศึกษา รวมทั้งนําเสนอผลการศึกษา และแนวทางการสงออก และเสนทางการสงออกผลไมในแตละพื้นที่ ผลการศึกษาพบวา การสงออกผลไมสดของไทยไปจีนโดยผานมณฑลกวางตงนั้นถือ
เปนเสนทางนําเขาหลักเนื่องจากกวางตงเปนศูนยกลางขายสงผลไมที่สําคัญของจีนกอนที่จะมีการกระจายตอไปยังมณฑลอื่นๆ ของจีน โดยรูปแบบการนําผลไมเขาไปจําหนายในจีน คือการขายฝาก ทั้งนี้ผูนําเขา
ผลไมของจีนเกือบทั้งหมดจะมีผูซื้อหรือผูรวมทุนฝายไทยในการรวบรวมผลไมไทยกอนสงมายังจีน ซึ่งสวนใหญจะผานทางฮองกง โดยบริษัทขนสงในฮองกงจะเปนตัวแทนการดําเนินการขนถายสินคาลงเรือ กอน
ถายขึ้นรถบรรทุกมายังตลาดคาสงผักผลไมสําคัญ คือ ตลาดเจียงหนานในกวางตง นอกจากนี้ยังพบวา การสงออกผลไมสวนใหญเปนการสงออกโดยไมมีการวางแผนการตลาดของผูสงออก โดยเปนการสงออกตาม
วิธีปฏิบัติกันมา ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวาการสงเสริมการสงออกควรมีการศึกษาความตองการของตลาด และมุงเนนเฉพาะตลาดสงออกที่มีความเปนไปไดซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดตลาดและวิธีการทําตลาดที่
เหมาะสมได รวมทั้งควรเรงเจรจาทําความรวมมือในการขนถายสินคาจากทาเรืออื่นๆ ดวย โดยเฉพาะทาเรือเซียเหมิน ทาเรือเซี่ยงไฮ ซึ่งจะทําใหใชเวลาในการขนสงนอยลง และเปนผลดีกับสินคาประเภทผลไม โดย
ผักผลไมไทยสวนใหญมีคุณภาพไมคงที่ ทําใหมีปญหาจากการตรวจสอบคุณภาพของศุลกากรจีน ในสวนของยางพารานั้น พบวา มีการเติบโตอยางรวดเร็วเนื่องจากความตองการของจีนที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ จากการสํารวจพบวาตลาดสงออกยางของไทยนั้นตั้งอยูอยางกระจัดกระจายหลายมณฑล สงผลใหมีตนทุนการขนสงและกระจายสินคาสูง หากแตโรงงานผลิตลอยางยานยนตสวนใหญจะอยูในมณฑล
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2008

2009

รายชื่อและรายละเอียด
เหลียวหนิง ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวาการสงเสริมการสงออกควรการเนนการเจรจาการสงออกไปที่ทาเรือตาเหลียนในเหลียวหนิง และตั้งศูนยกระจายสินคาที่มณฑลดังกลาวเพื่อใหระยะทางและเวลาการขนสงนอย
ที่สุด และลดการกระจายไปยังมณฑลทางใตเนื่องจากความตองการต่ําและเปนพื้นที่ปลูกยางพาราของจีน ผลการศึกษาหลังจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนมีผลบังคับใช พบวา แมจะมีผลใหจีนตองลดภาษีหลาย
รายการแลวแตการสงออกของไทยยังตองประสบปญหามาตรการกีดกันที่ไมใชภาษีหลายประการ เชน เงื่อนไขทางศุลกากร ความเขมงวดมาตรฐานสินคาสงผลใหเกิดความลาชาในการกระจายสินคา เปนตน
อยางไรก็ตามผูศึกษาเห็นวา การที่ทางจีนนั้นมีการเรงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพิ่มขึ้นอยางเรงดวนอยางมาก ทําใหลักษณะกายภาพอาจไมใชประเด็นปญหาตอการจัดการโลจิสติกสตอการสงออกของไทยใน
อนาคต หากแตประเทศไทยควรศึกษาเชิงลึกถึงระดับความตองการและการตอบสนองตอสินคาไทยจากลูกคาชาวจีน เพื่อเปนแนวทางการกําหนดนโยบายการกระจายสินคาและตลาดสินคาใหเหมาะสมกับประเภท
สินคามากกวาเพื่อลดระยะเวลา และสงเสริมใหสินคาไทยมีความสามารถในการสามารถแขงขันเพิ่มขึ้น และทําใหสินคาไทยเขาไปสูตลาดจีนไดมากขึ้น
เจริญชัย โขมพัตราภรณ. (2551). “การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกสของการคาไทย-จีน เพื่อรองรับขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษาสินคาสงออกไปยังจีน.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.).
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบโลจิสติกสของไทยที่เกี่ยวของกับการคาไทย-จีนในปจจุบันและอนาคต เพื่อรองรับการคาระหวางไทยกับจีนภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียน-จีน เพื่อวิเคราะหเสนทางขนสง
และคาใชจายที่เหมาะสมในการขนสินคาจากไทยไปจีน รวมทั้งขอจํากัดและอุปสรรคการจัดการโลจิสติกสในประเทศไทย ในสินคา ผลไม ยางพารา มันสําปะหลัง และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยการศึกษาเชิง
บุกเบิก (Exploratory research) เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานและศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายการจัดการระบบโลจิสติกสของไทยที่เกี่ยวของกับการคาไทย-จีนในปจจุบันและ
อนาคต เพื่อรองรับการคาระหวางไทยกับจีนภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียน-จีน ผลการศึกษา พบวา สินคาแตละชนิดมีจุดกําเนิดที่แตกตางกันในแตละภูมิภาค โดยการขนสงสินคาในประเทศที่มีน้ําหนักเบาจะใช
รถบรรทุก แตการขนสงสินคาระหวางประเทศจะมีทั้งทางอากาศ และทางน้ํา โดยการขนสงสินคาที่มีน้ําหนักมากจะใชการขนสงทาง รถไฟ และเรือ หากแตการขนสงสินคาที่มีน้ําหนักมาก แตมีราคาต่ําจะไม
เอื้ออํานวยใหผูสงออกเทาที่ควร สําหรับสินคาที่เนาเสียงายมีขอจํากัดดานเวลา โดยพบวาขอจํากัดของรูปแบบการขายสินคาสวนใหญเปนการขายฝาก และปญหาตูคอนเทนเนอรควบคุมอุณหภูมิจึงมุงเนนขนสงทาง
ถนนเปนหลัก ขณะที่บางประเภทจะใชการขนสงทางอากาศ สําหรับการศึกษาประเด็นปญหาที่สําคัญของระบบโลจิสติกสของไทยที่เกี่ยวของกับการคาไทย-จีน คือ การขาดการพัฒนามูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ
การขาดการพัฒนาระบบการขนสงหลายรูปแบบ การศึกษาการใชนโยบายตอบโตขอกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี และการพัฒนาบุคลากรที่มีความรูทางโลจิสติกส โดยผูศึกษาไดมีขอเสนอแนะทางนโยบายทั้ง
ยุทธศาสตรและกลยุทธ เพื่อสงเสริมการสงออกสินคาของไทยที่สําคัญ คือ การใหมีการจัดโครงสรางพื้นฐานที่ลดตนทุน สงเสริมการขนสงในหลายรูปแบบ สนับสนุนการจัดตั้งกองเรือขนสง และสงเสริมใหมีการ
เพิ่มมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแกอุตสาหกรรมทองถิ่นเพิ่มขึ้น และรวมถึงขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับศึกษาระบบโลจิสติกสของไทยที่เกี่ยวของกับการคาไทย-จีนในปจจุบันและอนาคตเพิ่มเติม เพื่อรองรับ
การคาระหวางไทยกับจีนภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียน-จีนในเชิงโลกาภิวัตนที่เพิ่มขึ้น และใหมีการขยายผลการศึกษาไปปฏิบัติและศึกษาตอยอดใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งศึกษาและทบทวนการกีดกัน
ทางการคาที่ไมใชภาษีดวย เนื่องจากที่ผานมาผูประกอบการตองประสบกับปญหากีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีจากประเทศอื่นๆ
รุธิร พนมยงค. (2552). “การศึกษาระบบโลจิสติกสของการคาไทย-จีนเพื่อรองรับขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การคาชายแดนและการคาผานแดน.” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอบทวิเคราะหดานระบบโลจิสติกสเพื่อรองรับการเปดการคาเสรีระหวางไทย-จีน โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการรวบรวมในพื้นที่จริง โดยนําเสนอบทวิเคราะหความสามารถของผู
สงออกและนําเขา และผูใหบริการดานโลจิสติกสของไทย วิเคราะหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบโลจิสติกส และวิเคราะหกฎหมายระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของกับการคาเพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการกําหนดนโยบายสําหรับผูมีสวนไดเสียตอไป ผลการศึกษาพบวา ผูสงออกนําเขาไทยไมไดมีความสามารถในการแขงขันมากกวาผูประกอบการรายอื่นๆ ตามมาตรฐานสากลทั้งในเรื่องระยะเวลาการ
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2007

รายชื่อและรายละเอียด
สงมอบสินคา การตอบสนองลูกคา การรับสินคาคืน ผลการศึกษาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการโลจิสติกสไทย พบวา ไมไดมีความสามารถในการแขงขันเหนือผูประกอบการรายอื่นๆ เชนกัน ทั้ง
ในมิติตนทุน รอบการชําระเงิน เนื่องจากมีอํานาจตอรองต่ําในระบบโซอุปทาน ซึ่งผูประกอบการทั้งโลจิสติกส และนําเขาสงออกขนาดกลางและเล็กควรรวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็ง และอํานาจการตอรองใน
ลักษณะของโซอุปทาน โดยอาจใหภาครัฐเปนตัวกลางในการสนับสนุนในดานการเงินและขอมูลขาวสาร ซึ่งจะมีผลใหเกิดความสําเร็จมากกวาการรวมตัวในลักษณะแนวราบ จากการสํารวจการเคลื่อนยายสินคา
ไทยไปมณฑลยูนาน พบวา การคาชายแดนของไทยจะใชเสนทางผานทางจังหวัดเชียงรายใน 3 เสนทาง คือ ดานศุลกากรแมสาย เชียงแสน และเชียงของ โดยสงออกไปสามประเทศ คือ ลาว พมา และจีนตอนใต ซึ่ง
สินคาสงออกที่มีมูลคาสูงสุด คือ ยางพาราโดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยพบวาการขนสงโดยเสนทางสายเหนือ-ใตนั้นมีตนทุนต่ํากวาการขนสงรูปแบบอื่นๆ โดยใน 3 เสนทางที่ขนสงผานจังหวัดเชียงรายนั้น
พบวา ผูประกอบการนิยมขนสงทางน้ํามากที่สุด สําหรับเสนทางผานพมานั้นไมเปนที่นิยม เพราะปญหาดานความปลอดภัย สวนการขนสงผานเสนทาง R3E ผานประเทศลาว พบวาจะสงผลตอการขยายตัวเศรษฐกิจ
การคาชายแดนเสนทางหนึ่ง เพราะมีความยืดหยุน และใชเวลาต่ํากวาจึงเหมาะกับการขนสงสินคาไปยังประเทศจีน แตพบวา ตนการขนสงเสนทางนี้ขึ้นอยูกับภาวะราคาน้ํามันสูง ในอนาคตถาราคาน้ํามันต่ําลง
ตลอดจนมีการจัดทําขอตกลงเพื่ออํานวยความสะดวกดานการขนสงและศุลกากรมากขึ้นแลว ก็จะมีผลใหการขนสงเสนทางนี้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นได สําหรับเรื่องการลงทุนในระบบโครงสรางพื้นฐาน พบวา การ
พัฒนาระบบการขนสงทั้งผานแมน้ําโขง และทางบกอยางเต็มรูปแบบจะสงผลใหเกิดการลงทุนในประเทศไทยและจีนมากกวาพมาและลาวที่เปนแคทางผาน โดยการพัฒนาการลงทุนในกิจกรรมที่นาสนใจไดแก
กิจการโกดังและศูนยการกระจายสินคาทางรถยนต ผลการวิเคราะหกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของ พบวา ยังอุปสรรคหลายประการ คือ ความไมสอดคลองระหวางขอกําหนดกฎระเบียบ กับการปฏิบัติจริง และ
บทบาทของหนวยงานขาดการประสานงานกัน โดยประเทศที่เกี่ยวของนั้นสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส และตระหนักถึงโอกาสและการทาทายที่จะเกิดจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ที่กําลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งยังขาดโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ผูศึกษาจึงเห็นวานโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกสในเสนทางดังกลาวนั้นจะตองคํานึงถึงพัฒนา
ระบบโลจิสติกสทั้งระบบใหครอบคลุมและมีการบูรณาการทุกสวนเขาดวยกัน โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันดานการบริการ การสงสินคา รวมทั้งสรางการตะหนักถึงปจจัยแวดลอมของเสนทางและ
รูปแบบการขนสงเพื่อการบริหารจัดการใหเกิดการขนยายสินคาที่มีประสิทธิภาพ และผลักดันใหมีการเรงรัดการปรับปรุงระเบียบและขอตกลงใหมีความสอดคลองกัน เพื่อเอื้อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียของไทย
ใหมากที่สุด
5.3.2 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนกระทรวงพาณิชย
อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ. (2550). “โครงการศึกษาวิเคราะหจุดเชื่อมโยงทางการคาระหวางไทย– จีนตอนใตบนเสนทางและบริเวณสองฝงคุน-มั่นกงลู ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต.” ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย.
รายงานฉบับนี้นําเสนอการวิจัยเกี่ยวกับการคาชายแดนไทย-จีนตอนใต แนวนโยบายโลจิสติกส การคาและการลงทุน ไทย-ลาว-จีน ตามแนวถนนคุน-มั่น กงลู รวมทั้งการวิเคราะหจุดเชื่อมโยงทางการคาระหวาง
ไทย-จีนตอนใตบนเสนทางและบริเวณสองฝงคุน-มั่นกงลูในแนวระเบียง เศรษฐกิจ และแนวทางการใชประโยชนจากเสนทางคุน-มั่นกงลูอยางเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา ผลประโยชนที่จะไดรับจากการเปดใช
เสนทางนั้นจะมีผลให ศักยภาพการคาการลงทุนของพื้นที่ในแนวถนนคุน-มั่นคงลู คือ หยุนหนาน หลวงนําทาง บอแกว และภาคเหนือของไทยเพิ่มขึ้น โดยมีผลใหผูประกอบการไทยมีทางเลือกมากขึ้นในการใช
เสนทางขนสงเชื่อมโยงขามพรมแดนใหเหมาะสมกับลักษณะสินคา แหลงผลิตและตลาดเปาหมาย สงผลใหมีทางเลือกในการลดตนทุนดานเวลา และลดภาระการขนถายสินคาหลายรอบเมื่อเปรียบเทียบกับเสนทาง
แมน้ําโขง และเปนการกระตุนใหเกิดการเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในประเทศไทย ซึ่งทําใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจการคาการลงทุนตามแนวเสนทาง/จุดเชื่อมโยงขึ้น และเอื้อตอการคาภายในภูมิภาคและ
สงเสริมการติดตอขามพรมแดนระหวางกันทําใหการพัฒนาภาคทองเที่ยวของทองถิ่นใหขยายตัวมากขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสและปรับปรุงศักยภาพของผูประกอบการขนสงไทย และเพิ่มการจางงานในพื้นที่ซึ่งจะ
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รายชื่อและรายละเอียด
ชวยสรางรายไดและลดความยากจนดวย โดยสินคาที่คาดวาจะเปนตัวผลักดันการคาการขนสงเสนทางคุน-มั่นคงลู ไดแก สินคาสงออกจากไทย คือ สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป สินคาอาหาร วัตถุดิบ
อุตสาหกรรม และสินคากลุมพลังงาน และสินคานําเขาจากจีนตอนใต คือ ผลิตภัณฑเกษตร เชน ผักปลอดสารพิษ จาก Yunan ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป จาก Sichuan ผลไมแปรรูป จาก Shaanxi และยานยนต จาก
Chongqing ทั้งนี้ในการนําเขาสินคาจากจีนตอนใตประเทศไทยผูศึกษาเห็นวาประเทศไทยควรมีความเขมงวดในกําหนดมาตรฐานสินคานําเขาในการตรวจสอบเพื่อคุมครองผูบริโภค และปองกันการระบายสินคา
ดอยคุณภาพจากจีนดวย อยางไรก็ตามผูศึกษา พบวา การดําเนินการดังกลาวยังมีขอจํากัดหลายประการ คือ การพัฒนาจุดเชื่อมตอการคาการขนสงที่ลาชา ความไมพรอมของผูประกอบการโลจิสติกสในพื้นที่ การ
เจรจาระหวางจีน ลาว และไทยยังไมแลวเสร็จปญหากฎระเบียบที่แตกตางกันในแตละประเทศ ปญหาทางเทคนิคการจัดการ ขอจํากัดเรื่องโควตารถผานแดนในกลุม GMS การอํานวยความสะดวกทางการคาตางๆ
ดังนั้นผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ การใชประโยชนจากเสนทางคุน-มั่นกงลู วา ภาครัฐและเอกชนควรรวมมือกันในการศึกษาและเตรียมความพรอมในการใชประโยชนจากเสนทางคุน-มั่นกงลูที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดย
ภาคเอกชนควรมีการพัฒนาจุดเชื่อมโยงทางการคา สถานีขนถายสินคาระหวางประเทศ และภายในประเทศ ตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคา และสรางศูนยแปรรูปสินคา เพื่อสงเสริมความสามารถในสงออก
เพิ่มขึ้น สําหรับภาครัฐควรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบอํานวยความสะดวกทางการคาสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการและเรงพัฒนาโครงขายการกระจายสินคา ทั้งนี้เพื่อการใชประโยชนจากเสนทางคุน-มั่น
กงลูที่จะสงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น
5.3.3 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)
บริษัท ทรานสคอนซัลท จํากัด (Lead Firm) บริษัท เอพซิลอน จํากัด และบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี. (อยูในระหวางศึกษาวิจัย). “โครงการสํารวจออกแบบรายละเอียดและการบริหารจัดการศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบ
การขนสงสินคา (Feasibility study on Intermodal Facilities) ที่เชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย.” เสนอ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.).
- อยูในระหวางศึกษาวิจัย
5.3.4 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุน อื่นๆ และไมระบุแหลงทุน
ปรีชา เพ็ชรวงศ. (2549). ”แมน้ําโขง : เสนทางคมนาคมศักยภาพเพื่อรองรับการคาไทย-จีนและการคาระหวางจีน-ประเทศที่สาม.” กรุงเทพฯ : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร.
- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียด ของรายงานการวิจัย/โครงการวิจัย
ชูศรี เที้ยศิริเพชร และโกสุมภ สายจันทร. (2551). “การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส กรณีการคาชายแดนและผานดานระหวางประเทศไทยและประเทศจีน: รายงานการวิจัย.” เชียงใหม:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
การวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาถึงสภาพการคาผานแดน-ขามแดน ระหวางไทย-จีนที่อําเภอเชียงแสนและเชียงของจังหวัดเชียงราย และการพัฒนาโครงขายระบบโลจิสติกสในกรอบ GMS North-South Economic
Corridor ทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวของระบบโลจิสติกสเพื่อการคาชายแดนและผานแดนระหวางไทย-จีน และ อุปสรรคตอการคาขามแดนไทย-จีน ตลอดจนความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง เพื่อประโยชนในเสนอแนะดานกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกสตอการคาชายแดนระหวางประเทศไทยและประเทศจีน โดยใชวิธีการเดินทางสํารวจเสนทางขนสงแตละเสนทางทั้งแมน้ําโขง และทาง
ถนนตามเสนทาง R3W และ R3E เขาสูยูนนานและจีนตอนใต และการสัมภาษณผูประกอบการที่เกี่ยวของดานโลจิสติกสการขนสงในลาว ไทย จีน และพมา ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวา ผูสงออกนําเขา ยังประสบปญหาความหลากหลายของมุมมอง และมาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคาไทยจีนอยูมาก แตสวนใหญเห็นวาจีนยังไมมีการพัฒนาไปสูความเปนสากลในดานกฎระเบียบและมาตรการ
ตางๆ ทั้งๆที่ไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกแลว ทั้งยังมีกฎระเบียบของแตละมณฑลที่มีลักษณะการกกีดกันที่ไมใชภาษีอยู สําหรับการศึกษาในดานการพัฒนาโครงขายการขนสงในกรอบ GMS North-South
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-------------------------------------------------ปที่พิมพ

รายชื่อและรายละเอียด
Corridor นั้น ผูศึกษาพบวา การขนสงสินคาตามเสนทาง R3E ผานประเทศลาวไปคุนหมิงนาจะสงผลดีตอการขายตัวเศรษฐกิจการคาชายแดน เนื่องจากใชเวลาการขนสงที่สั้นกวาทั้งยังมีความยืดหยุนในการขนสง
มากกวาเสนทาง R3W ในประเทศพมา แตปจจัยที่จะทําใหการขนสงทางเสนทางนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นไดนั้นจะขึ้นอยูกับราคาน้ํามัน และการจัดทําขอตกลงระหวางประเทศดานการขนสงและพิธีการศุลกากรเปนสําคัญ
ซึ่งจะมีผลใหผูประกอบการหันมาใชเสนทางขนสงทางบกผานลาวมากขึ้น
5.4 โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานพลังงาน และอื่นๆ
ไมปรากฏงานวิจัยเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานพลังงาน และอื่นๆ
ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553
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2.1.4 บทความภาษาไทยที่เกีย่ วกับเศรษฐกิจจีน
สําหรับการสํารวจบทความภาษาไทยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน คณะนักวิจัยไดทําการทบทวน
และรวบรวมจากวารสารวิชาการ และกึ่งวิชาการ ทั้งที่เปนของสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ และ
หนวยงานเอกชนตาง ๆ (ณ กันยายน 2553) รวม 27 ฉบับ ดังนี้
ตารางที่ 2-9 รายชื่อวารสารทีท่ ําการรวบรวมและทบทวนการศึกษา
ชื่อวารสาร
หนวยงาน
จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณวารสาร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรสาร
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วารสารเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต
คณะเศรษฐศาสตร
(วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วารสารสังคมศาสตร
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอเชียปริทัศน
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วารสารเศรษฐศาสตรเกษตร
สมาคมเศรษฐศาสตรเกษตร
วารสารการเงินการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
รายงานเศรษฐกิจพมา จีนตอนใต และโครงการGMS
ธนาคารแหงประเทศไทย
วารสารธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วารสารสังคมลุม น้ําโขง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสารกฎหมาย
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วารสารกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
วารสารการงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สรรพากรสาสน
กรมสรรพากร
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

2-95

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ชื่อวารสาร
วารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(สังคมศาสตร)
วารสารบริหารธุรกิจ
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
วารสารสงเสริมการลงทุน
วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย
วารสารการเงินธนาคาร
วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการคา สํานักงาน
เศรษฐกิจการพาณิชย
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553

จากการสํารวจบทความดานเศรษฐกิจจีนที่ผานมา จากวารสารวิชาการ และกึ่งวิชาการทั้ง 27
ฉบับขางตน (ณ กันยายน 2553) พบวา บทความที่กลาวถึงเศรษฐกิจจีน มากถึง 200 บทความ ซึ่งการ
ตีพิมพเผยแพรสวนใหญเปนการเผยแพรในชวงเวลา 5 ปที่ผานมาหลังจากที่มีการทําขอตกลงการคาเสรีกับ
จีน และมีการกลาวถึงเศรษฐกิจจีนในประเด็นดานตางๆ ที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากเศรษฐกิจจีน
ในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน ยังมีบทความที่นําเสนอประเด็นอื่นๆ
เชน การเงิน ดานการลงทุน การทองเที่ยว การขนสง และความสําคัญของเศรษฐกิจจีนดานตางๆ และ
แนวโนมในอนาคต เปนตน โดยสามารถแบงตามเนื้อหาสาระสําคัญไดดังนี้
1) บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและ
จีนซึ่งมีจํานวนมากที่สุด 126 บทความ โดยบทความบางบทความเปนการกลาวถึงเหตุการณทางเศรษฐกิจ
ที่สําคัญที่นาสนใจที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นๆ หรือกลาวถึงภาวะเศรษฐกิจจีนโดยทั่วไป
2) บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจดานการลงทุน มีจํานวน 25 บทความ
3) บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีนมี
จํานวน 18 บทความ
4) บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจดานการเงินมีจํานวน 14 บทความ
5) บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจดานการคาบริการ การทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส และดาน
พลังงาน และอื่นๆ 17 บทความตามลําดับ
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ตารางที่ 2-10 จํานวนบทความดานเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท
ประเภทบทความดานเศรษฐกิจจีน

จํานวน

1) เศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและ
จีน
2) ดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน

126

3) ดานการลงทุน

25

4) ดานการเงิน

14

5)

ด า นการค า บริ ก าร การท อ งเที่ ย ว การขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส และ
ดานพลังงาน และอื่นๆ
5.1) ดานการคาบริการ

17

5.2) ดานการทองเที่ยว

6

5.3) ดานการขนสง และโลจิสติกส

4

5.4) ดานพลังงาน และอื่นๆ

7
รวมทั้งสิ้น

18

-

200

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553
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ตารางที่ 2-11 บทความวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
ปที่พิมพ
1986

1986

1991

1992

1993

1993

รายชื่อและรายละเอียด
1. บทความวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน
“จีน-ธุรกิจใหม.” (2529). วารสารบริหารธุรกิจ, 10(37), 17-20.
บทความนี้ กลาวถึง ลักษณะพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน และการพัฒนาของนโยบายการพัฒนาประเทศของยุคเติ้งเสี่ยวผิงที่มีการดําเนินการโดยการปรับปรุงกฎระเบียบการคาการลงทุน การจัดตั้งหนวยงาน
สงเสริมการลงทุนและการเปดเขตเศรษฐกิจเพื่อรองรับการลงทุนจากตางประเทศ และสภาพการคาระหวางไทยกับจีนซึ่งมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น และกลาวถึงปญหาการคาระหวางกันที่สําคัญในชวงเวลา
ดังกลาว คือ ปญหาการควบคุมการปริวรรตเงินตรา และปญหาความแตกตางของระบบการเมืองการปกครอง เปนตน
“17 คําถามกับการพัฒนาธุรกิจของจีนในปจจุบัน.” (2529). วารสารบริหารธุรกิจ, 10(37), 21-25.
บทความนี้เปนการนําเสนอลักษณะตางๆ ของประเทศจีนในรูปแบบของคําถามและคําตอบ โดยสรุปเนื้อหาสําคัญกลาวถึง ภาระหนาที่ หนวยงานที่รับผิดชอบวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ขั้นตอนการลงทุน
โอกาส รูปแบบการลงทุน ระบบการศึกษา แรงงาน นโยบายดานเศรษฐกิจ กฎเกณฑตางๆ การตลาด สภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมภายในประเทศจีน
เอนก เพิ่มวงศเสนีย. (2534). “รูปโฉมใหมของความรวมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ.” เอเชียปริทัศน, 12(3), 80-93.
บทความนี้กลาวถึงความสัมพันธทางการเมืองระหวางประเทศที่เอื้ออํานวยตอความรวมมือระหวางประเทศ ความรวมมือทางเศรษฐกิจในปจจุบัน และการวิเคราะหความคิดความรวมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในระดับตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหความเปนไปไดและแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาภูมิภาค
เขียน ธีระวิทย. (2535). “การปรับตัวของกลุมประเทศคอมมิวนิสตในเอเชีย (จีน เกาหลีเหนือ และอินโดจีน).” เอเชียปริทัศน, 13(2), 21-26.
บทความนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวของกลุมประเทศคอมมิวนิสตในวิกฤติการณสังคมนิยม คือ จีน เกาหลีเหนือ และประเทศอินโดจีน ในระยะตางๆ และการวิเคราะหผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
การเมืองระหวางประเทศที่มีตอประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
สมเกียรติ โอสถสภา. (2536). “ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับมณฑลภาคใตของจีน.” Chulalongkorn Journal of Economics, 5(1), 75-84.
บทความนี้เปนกลาวถึงการศึกษาการปรับตัวของจีนภายใตบรรยากาศของระเบียบทางเศรษฐกิจใหมซึ่งเนนการแขงขันเพื่อหาทางจับกลุมพันธมิตรเพื่อทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชนจากการลด Transaction cost
เพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจตอไป พบวา จีนนั้นตองการความรวมมือในหลายดาน ไดแก การเปดทางออกสูทะเล การขยายตลาดการคาสินคาและบริการ การลงทุนจากตางประเทศและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ การเชื่อมโยงจีนกับเศรษฐกิจแบบใหม และการรวมมือทางวิชาการในการปรับเศรษฐกิจเขาสูระบบตลาด ซึ่งประเทศไทยนั้นมีขีดความสามารถที่จํากัดในการใหความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย
กับมณฑลภาคใตของจีน คือ ความสามารถในการรองรับสินคาของทาเรือน้ําลึกของไทย ความสามารถในดานเงินทุนและเทคโนโลยี บริษัทที่มีศักยภาพที่สามารถไปลงทุนตางประเทศได ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่อาจไมคุมตอการลงทุน และความสามารถในการแขงขันที่อาจไมเพียงพอ ซึ่งจําเปนตองมีการศึกษาประเด็นตางอยางรอบดาน
สมเกียรติ โอสถสภา. (2536). “เสนทางเศรษฐกิจเชื่อมไทยกับจีนภาคใต.” Chulalongkorn Journal of Economics, 5(3), 274-316.
บทความนี้กลาวถึงผลการศึกษาเสนทางเศรษฐกิจเชื่อมไทยกับจีนตอนใตในกรณีศึกษาโครงการสรางถนนเชียงรุง-แมสาย การเชื่อมทางคมนาคมทางแมน้ําโขง โครงการผลิตกระแสไฟฟา และการสงเสริมการ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

2-98

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------ปที่พิมพ

1994

1995

1996

รายชื่อและรายละเอียด
ทองเที่ยวกับไทย พบวา แตละโครงการมีผลกระทบทั้งดานดีและดานลบหลายประการ ที่สําคัญเชน โครงการสรางถนนเชียงรุง-แมสาย จะกอใหเกิดผลกระทบดานผลดีตอการขยายการคาระหวางกันตามแนว
เสนทางและกับจีนตอนใตเพิ่มขึ้น แตก็จะมีผลทําลายแนวปองกันทางการคาใหสินคาจากตางประเทศเขามาสูประเทศไทยเพิ่มขึ้นเชนกัน สําหรับการเชื่อมทางคมนาคมทางแมน้ําโขง ดานการเดินเรือโดยสารนั้นมี
ผลกระทบที่จํากัดเพราะจะมีผูเดินไมมากนัก สวนการขนสงสินคานั้นจะมีผลกระทบคลายโครงการสรางถนนเชียงรุง-แมสาย โดยจะเปนการเพิ่มศักยภาพของจีนในการขนสงตามเสนทางดังกลาวเพิ่มขึ้น สวน
โครงการผลิตกระแสไฟฟา ยังไมมีความแนนอน มากนัก โดยยังตองมีการศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมในหลายเรื่อง เชน ปญหาสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนภาพของสนธิสัญญาลุมแมน้ําโขง และความคุมทุนในดาน
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฟฟา เปนตน สําหรับการสงเสริมการทองเที่ยวกับไทย พบวา มีศักยภาพในดานบรรยากาศ ประเพณี และวัฒนธรรมชนชาติ หากแตยังมีขอจํากัดในเรื่องโครงสรางพื้นฐานอยูมาก ดังนั้น
ผูวิจัยเห็นวา การดําเนินการในการรวมมือกับมณฑลยูนนาน (และจีนตอนใต) ที่สําคัญนั้นจะตองคํานึงถึงเงื่อนไขสําคัญ คือ นโยบายของรัฐบาลจีนที่ตองการดําเนินนโยบายเปดประตูมุงสูใต โดยไมเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนา จีนภาคใต และความสําคัญของประเทศไทยในการเปนประตูสูภาคใตของจีน และความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับจีน ซึ่งมีความสําคัญตอความมั่นคงของไทยอยางยิ่ง ทั้งนี้ยังไดมีการนําเสนอ
ขอมูลโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแมน้ําโขง 6 ประเทศของ ABD ประกอบบทความนี้ดวย
สุทธิพันธ จิราธิวัฒน. (2537). “จีนกับเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัตน.” เอเชียปริทัศน, 15(2), 75-92.
บทความนี้ผูเขียนไดกลาวถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนที่มีบทบาทตอเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ไมเพียงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค แตยังสงผลกระทบตอภูมิภาค
อื่นๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคงดวย ซึ่งการขยายตัวของจีนเกิดจากการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนตั้งแตป 1978 เปนตนมา มีองคประกอบสําคัญ คือ การปรับใชการจัดฟารมโดยภาคเอกชน โดยความควบคุมของ
รัฐ การกระตุนการประกอบธุรกิจภาคเอกชน การปรับโครงสรางรัฐวิสาหกิจ การสนับสนุนการคาตางประเทศ การจัดหาเงินจากแหลงภายนอก การบริหารที่เนนการกระจายสูทองถิ่น การปฏิรูป ซึ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจของจีนนั้นก็ทําใหจีนตองยอมรับและเขาไปสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกดวย และประเทศตางๆ ตางตองการที่จะเพิ่มความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนมากขึ้น อยางไรก็ตามผลการพัฒนา
ดังกลาวก็นํามาซึ่งปญหาทางเศรษฐกิจสังคม เชน ความเหลื่อมล้ําของภาคเมืองและชนบทดวย ซึ่งผูเขียนเห็นวาทางการจีนนั้นจะตองระมัดระวัง และบริหารจัดการการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเหมาะสม และให
สอดคลองกับระบบเศรษฐกิจของโลกในปจจุบันดวย
“คุนหมิง เมืองอุตสาหกรรมไฮเทคฯ สูยุคกาวกระโดดระบบเศรษฐกิจเสรี.” (2538). การเงินธนาคาร, 14(164), 206-209.
บทความนี้กลาวถึงเศรษฐกิจของเมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนานของจีน ซึ่งขณะนี้กลายเปนมณฑลที่มีศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมสูงที่สุด เนื่องจากความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ การเรงพัฒนาการ
เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีความสัมพันธกันมานาน มีการนํานโยบายประตูสูสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจมาใชเพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะการตั้งเขตเศรษฐกิจซึ่งเนนการพัฒนา
เทคโนโลยี และการทองเที่ยว อยางไรก็ตามพบวา ภาคธนาคารจีนนั้นยังคงเขมงวดและจํากัดการทําธุรกรรมการเงินอยูมากทั้งนี้เพื่อชะลอเงินเฟอ และการตอรองกับองคการการคาโลก
ลัดดาวัลย สมิตชาติ. (2539). "การคาและการลงทุนระหวางไทยกับจีน." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 27(260), 40-50.
บทความนี้เนื้อหาสําคัญกลาวถึง สถานการณเศรษฐกิจการคาการลงทุนระหวางไทยกับจีนที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทั้งดานการคาและการลงทุน ซึ่งการคาระหวางประเทศไทยและประเทศจีนที่มีการขยายตัว
อยางตอเนื่อง และเปนคูคาสําคัญอันดับ 8 ของไทย (ในป 1995) เนื่องจากโครงสรางทางการคาของไทยและจีนเกื้อหนุนกัน ซึ่งไทยเปนฝายขาดดุลการคากับจีนมาโดยตลอด สําหรับดานการลงทุน นักลงทุนไทย
เขาไปลงทุนในจีนเปนอันดับที่ 7 สวนใหญจะเขาไปลงทุนเพื่อผลิตสินคาตอบสนองตอตลาดภายในของจีนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งปญหาที่สําคัญของการคาการลงทุนระหวางไทยและจีน ไดแก ภาษีนําเขา การ
ควบคุมการนําเขา และมาตรการสุขอนามัย
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1996 สมเกียรติ โอสถสภา. (2539). “เสนทางเศรษฐกิจเชื่อมไทยกับจีนภาคใต.” เอเชียปริทัศน, 17(3), 32-76.
บทความนี้แสดงถึงผลการศึกษาเสนทางเศรษฐกิจเชื่อมไทยกับจีนตอนใตในกรณีศึกษาโครงการสรางถนนเชียงรุง-แมสาย การเชื่อมทางคมนาคมทางแมน้ําโขง โครงการผลิตกระแสไฟฟา และการสงเสริมการ
ทองเที่ยวกับไทย พบวา มีผลกระทบทั้งดานดีและดานลบหลายประการ ที่สําคัญเชน โครงการสรางถนนเชียงรุง-แมสาย จะเกิดดานผลดีตอการขยายการคาระหวางกันตามแนวเสนทางและกับจีนตอนใตเพิ่มขึ้น
แตก็จะมีผลทําลายแนวปองกันทางการคาใหสินคาจากตางประเทศเขามาสูประเทศไทยเพิ่มขึ้นเชนกัน การเชื่อมทางคมนาคมทางแมน้ําโขง การเดินเรือโดยสารนั้นมีผลกระทบที่จํากัดเพราะจะมีผูเดินไมมากนัก
สวนการขนสงสินคานั้นจะมีผลกระทบคลายโครงการสรางถนนเชียงรุง-แมสาย โดยจะเปนการเพิ่มศักยภาพของจีนในการขนสงตามเสนทางดังกลาวเพิ่มขึ้น สวนโครงการผลิตกระแสไฟฟา ยังไมมีความแนนอน
มากนัก โดยยังตองมีการศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมในหลายเรื่อง เชน ปญหาสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนภาพของสนธิสัญญาลุมแมน้ําโขง และความคุมทุนในดานวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฟฟา เปนตน สําหรับการ
สงเสริมการทองเที่ยวกับไทย พบวา มีศักยภาพในดานบรรยากาศ ประเพณี และวัฒนธรรมชนชาติ หากแตยังมีขอจํากัดในเรื่องโครงสรางพื้นฐานอยูมาก ผูวิจัยเห็นวาการดําเนินการในการรวมมือกับมณฑลยูนนาน
(และจีนตอนใต) ที่สําคัญนั้นจะตองคํานึงถึงเงื่อนไขสําคัญ คือ นโยบายของรัฐบาลจีนที่ตองการดําเนินนโยบาย เปดประตูมุงสูใต โดยไมเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา จีนภาคใต และความสําคัญของประเทศไทยในการ
เปนประตูสูภาคใตของจีน และความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับจีนซึ่งมีความสําคัญตอความมั่นคงของไทยอยางยิ่ง
1996 วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2539). “เซี่ยงไฮ กับบทบาททางเศรษฐกิจของไทย.” เอเชียปริทัศน, 17(3), 77-97.
บทความนี้กลาวถึงสภาพทั่วไปของเมืองเซี่ยงไฮซึ่งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของจีน ซึ่งมีพัฒนาการมาตั้งแตเปนอาณานิคมของตางชาติ ทําใหเปนศูนยรวมของอุตสาหกรรม การเงิน และการคาที่สําคัญ
ของประเทศจีนมาโดยตลอด นอกจากนั้นยังไดรับการประกาศใหเปนเมืองเปดตามแนวชายฝงเพื่อตอบสนองตอนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจดวย ประกอบกับการสงเสริมการกอสรางโครงสรางพื้นฐานเครือขาย
คมนาคมสาธารณูปโภค พลังงาน และการสื่อสาร สงผลใหเซี่ยงไฮกลายเปนเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของจีนที่มีการลงทุนจากตางชาติจํานวนมาก โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติสูงถึงรอยละ 4.8 ของทั้ง
ประเทศในป 1992 ซึ่งแสดงถึง ความสําคัญ และศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทที่มีตอการคา การลงทุนของเซี่ยงไฮไดเปนอยางดี
1997 “กลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมของ 11 ประเทศในเอเชีย.” (2540). วารสารสงเสริมการลงทุน, 8(7), 87-91.
บทความนี้ไดนําเสนอกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในเอเชีย 11 ประเทศ คือ เกาหลี ไตหวันฮองกง สิงคโปร ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม จีน และอินเดีย ซึ่งพบวา แตละประเทศ
นั้นมีรูปแบบ และแนวทางที่ตางกัน คือ เกาหลีจะเนนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยสงออกผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมหนัก ปโตรเคมี และรถยนต ไตหวัน เนน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง เปนตนมา ฮองกง ปจจุบันจะเนนอุตสาหกรรมบริการเปนหลัก สิงคโปร จะเนนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูง การวิจัย และพัฒนา และการเปน
ศูนยกลางทางธุรกิจ ไทยมุงเนนอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมไฮเทคที่มีมูลคาสูง และมีความสามารถในการแขงขันสูง เชนเกษตร มาเลเซีย เนนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
สูง อินโดนีเซีย เนนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สรางความแข็งแกรงกับ อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดยอม อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี และการผลิตสินคาทุน ฟลิปปนส เนนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและบุคลากร เวียดนาม เนนการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมจากการลงทุนจากตางประเทศ จีน เนนอุตสาหกรรม 4 สาขา คือ เครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส ปโตรเคมี รถยนต และการ
กอสราง และอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง และอินเดีย เนนการผอนคลายการควบคุม ยกเลิกระบบลิขสิทธิ์ ลดอากรนําเขา และสงเสริมการเปดเสรีทางการคา เปนตน
1998 ดวงใจ อัศวจินตจิตร. (2541). “รัฐวิสาหกิจจีน ถึงเวลายกเครื่อง.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 9(1), 73-76.
บทความนี้กลาวถึง รัฐวิสาหกิจในประเทศจีนซึ่งเปนองคการที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจจีนหลายดาน และมีจํานวนมาก โดยมีสัดสวนการผลิตเกือบครึ่งหนึ่งของการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะ
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1998

1999

1999

1999

รายชื่อและรายละเอียด
หลายประการที่สืบทอดจากระบบสังคมนิยมที่เปนปญหาตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจเสรี คือ การตัดสินใจที่ไมมีการกระจายอํานาจ โรงงานที่เกา และคนงานมีอายุมาก และการประกอบการไมมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจีนมีจําเปนตองปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเหลานี้เพื่อใหเปนปญหาตอการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นมีปญหาหลายประการ เชน ปญหาการวางงาน ขอชัดเจนเรื่องกรรมสิทธิ์
และระบบประกันสังคมเปนตน ทําใหการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของจีนนั้นไมราบรื่นมากนัก
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2541). “กระแสการควบและซื้อกิจการกําลังพัดแรงจากตะวันตกสูเอเชีย.“ วารสารสงเสริมการลงทุน, 9(1), 44-55.
บทความนี้ผูเขียนไดวิเคราะหกระแสการควบรวมกิจการในประเทศตางๆ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งในเอเชีย เมื่อบริษัทตางๆขาดสภาพคลองอยางรุนแรงทําใหตองมีการควบรวมกิจการเพื่อความอยูรอด
ของบริษัท ทั้งในกรณีภาคการเงินของประเทศญี่ปุน ภาคการผลิตของเกาหลีใต และภาคการผลิตจีนที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองอยางมาก โดยเฉพาะในกรณีการควบรวมอุตสาหกรรมเหล็กของจีนที่เปน
รัฐวิสาหกิจทีมีการวางแผนที่จะควบรวมกิจการกันตามนโยบายของรัฐบาลจีนที่พยายามใหบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากชวยเหลือบริษัทที่ใกลลมละลาย
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ และจรินทร เทศวานิช. (2542). “โครงการศึกษาแนวทางความรวมมือดานอุตสาหกรรมระดับอนุภูมิภาค ระหวางไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต กรณีพื้นที่จังหวัดนาน พะเยาเชื่อมโยง สปป.
ลาวและจีนตอนใต.” วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 12(2), 126-139.
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยในโครงการศึกษาแนวทางความรวมมือดานอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ระหวางไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต กรณีพื้นที่จังหวัดนาน พะเยาเชื่อมโยง สปป.ลาวและจีนตอนใตของ
ผูเขียน พบวา ในพื้นที่ศึกษานั้นมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะดานพื้นที่การเกษตร การทองเที่ยว และมีแรงงานราคาถูกจํานวนมาก หากแตโครงสรางสาธารณูปโภคในพื้นที่ยังคงมีไมมาก และตลาดใน
พื้นที่ยังมีขนาดเล็ก การศึกษาประเมินผลความรวมมือในโครงการดังกลาว พบวาจะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของการผลิตในแตละพื้นที่ ทําใหการผลิตสินคาและบริการในพื้นที่เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมมากขึ้น ทั้งไทย สปป.ลาว และจีนตอนใตจะผลิตสินคาที่ตนเองมีความไดเปรียบมากขึ้น กอใหเกิดการจัดสรรสินคาและทรัพยากรที่เหมาะสมและเปนไปตามศักยภาพที่แทจริงมากขึ้น
ซึ่งจากขอไดเปรียบเสียเปรียบและศักยภาพในแตละพื้นที่ ผูวิจัยเห็นวาการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นจะตองรวมมือและเกื้อหนุนกัน โดยรูปแบบและยุทธศาสตรของความรวมมือนั้นควรตั้งอยูในหลักการ คือ การ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การเสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความเขาใจกันในพื้นที่ ทั้งนี้โดยจะตองสอดคลองกับสถานการณความตองการและการแขงขันในตลาดโลก และ
สอดคลองกับความรวมมือในกรอบความรวมมืออื่นๆ เชน องคการการคาโลก และเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน รวมทั้งตองมีความโปรงใสในการดําเนินการภายใตความสัมพันธอันดีตอกันดวย ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ทุกประเทศอยางเปนธรรมและสรางสรรคตอไป
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ. (2542). "การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ของจีนและผลตอไทย." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 30(278), 18-21.
บทความนี้กลาวถึงการประเมินผลกระทบจากการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีน ตอประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาประเทศไทยจะไดรับประโยชนจากการลดภาษีและลดมาตรการที่ไมใชภาษีของ
จีน เนื่องจากในการเจรจาสองฝายระหวางไทยกับจีน จีนไดเสนอลดอัตราภาษีที่ไทยเสนอไปหลายรายการ ซึ่งคาดวาสินคาที่ไทยจะไดประโยชน ไดแก กุงสดแชเย็นแชแข็ง และเสนใยสังเคราะห เปนตน สําหรับ
ดานการแขงขันกับสินคาจีน จีนไดประโยชนจากอัตราภาษีที่ลดลง ซึ่งจะทําใหจีนมีฐานะการแขงขันที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสินคาที่ใชแรงงานเขมขน ซึ่งการขยายตลาดของจีนนั้นจะทําใหมีผลกระทบในทางลบตอ
อุตสาหกรรมไทยที่ใชแรงงานเขมขน นอกจากนั้นผลจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีนนั้นจะมีผลดีตอประเทศที่พัฒนาแลวมากกวาประเทศกําลังพัฒนาเชนประเทศไทย เนื่องจากจะทําใหสามารถ
สงสินคาที่ใชเทคโนโลยีไปตลาดจีนไดสะดวกขึ้น
สํานักเจรจาการคาทวิภาคี. (2542). "มาตรการในการกระตุนเศรษฐกิจของจีน." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 30(278), 26-29.
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2000

2000

2000

2000

รายชื่อและรายละเอียด
บทความนี้กลาวถึงการกระตุนเศรษฐกิจของจีน ในชวงป 1999 ซึ่งรัฐบาลจีนไดใชมาตรการหลายรูปแบบในการกระตุนเศรษฐกิจเริ่มตนตั้งแตการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู การผอนคลาย
กฎระเบียบควบคุมปริวรรตเงินตราของธุรกิจรวมทุนตางชาติ การลดภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาสงออกบางประเภท และการใหการสนับสนุนเงินกูสําหรับธุรกิจที่ไปลงทุนตางประเทศ เพื่อเพิ่มมูลคาการสงออก
ของจีน ซึ่งหากการสงออกขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นก็จะมีสวนชวยเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมของจีนดวย
พรรณี เช็งสุทธา. (2543). “อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงโอกาสที่รอคอยการแสวงหา.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 11(1), 40-54.
บทความนี้กลาวถึงลูทาง โอกาสทางการคาการลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคแมน้ําโขง 6 ประเทศ คือ กัมพูชา จีน(ยูนนาน) ลาว พมา ไทย และเวียดนาม ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ ประกอบดวยพื้นที่การเกษตร แหลงประมง ปาไม เหมืองแร และแหลงพลังงาน ทั้งยังเปนตลาดการคาที่มีขนาดใหญดวย จึงเปนที่ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ เพื่อสรางแสวงหาประโยชนจากการแส
วหาทรัพยากร และการเขาถึงตลาด นอกจากนั้นกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงยังมีแรงงานจํานวนมาก ที่มีคาแรงต่ําเพื่อรองรับการลงทุนที่เนนการใชแรงงานในการผลิตเปนหลัก เชน สิ่งทอ และอุตสาหกรรมเบา
อื่นๆ เปนตน ซึ่งนําไปสูการสงออกที่จะนําเงินตราตางประเทศของผูลงทุนและของผูรองรับการลงทุนดวย อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวาความแตกตางของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศในลุมน้ํา
โขงนั้นถือเปนปจจัยสําคัญที่นักลงทุนไทยจะตองคํานึงถึง โดยจะตองศึกษาภาวะเศรษฐกิจ การคา การลงทุนของแตละประเทศควบคูกันไปดวย
เขียน ธีรวิทย. (2543).“เศรษฐกิจจีนกับวิกฤตการณเศรษฐกิจเอเชีย.” วารสารสังคมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 31(1), 1-16.
บทความนี้กลาวถึงนโยบาย และมาตรการที่จีนใชเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิฤตการณเศรษฐกิจในเอเชีย ซึ่งประกอบดวยมาตรการทั้งเชิงรุกและรับ 4 ประการ คือ การเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ การเมือง
การเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การลงทุนใหมเพื่อเพิ่มอํานาจซื้อใหแกประชาชน การเปดพรมแดนทางเศรษฐกิจมากขึ้น แตระมัดระวังยิ่งขึ้น และการรักษา
เสถียรภาพของคาเงินหยวน ซึ่งผลจากการดําเนินมาตรการเหลานี้ใหจีนสามารถรอดพนจากวิกฤตการณนี้ได
สํานักงานเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. (2543). "รายงานสรุปการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจตอสหรัฐอเมริกาในการเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน.” วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย,
31(281), 13-24.
บทความนี้กลาวถึงผลการประเมินผลกระทบของการลดภาษีจากการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีน และผลตอการคาสินคารายสาขาตางๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย USITC โดยใช ChinaWTO Model พบวา จะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในเชิงบวกแตมีผลนอย และผลการศึกษาในรูปการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสงออก นําเขา การบริโภค และการจางงานก็พบวามีผลนอยมาก
เชนกัน ขณะที่พบวา การลดภาษีจะทําใหเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวประมาณรอยละ 4 โดยมีการสงออกขยายตัวรอยละ 12 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิผลที่ไดรับจากการเปดเสรีของจีน อยางไรก็ตามผูเขียนเห็น
วาผลกระทบสวนใหญนาจะมีผลในระยะยาวจากการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนในระยะตอไปมากกวา
นิรัชรา เบญจนิรัติศัย. (2543). "เขตการคาเสรีระหวางฮองกงกับจีน: เปนไปไดหรือ?" วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 31(281), 43-46.
บทความนี้เปนการวิเคราะหถึงการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางฮองกงกับประเทศจีน ซึ่งจะมีสวนสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการคาการลงทุนของทั้งฮองกงและจีน และชวยลดความแตกตางของระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ จากปจจัยที่เกื้อหนุนกัน อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากขอเท็จจริง พบวาฮองกงนั้นถือเปนสวนหนึ่งของประเทศจีน การเจรจาระดับทวิภาคีระหวางกันจึงเปนไปไดนอย แนวทางที่มี
ความเปนไปไดคือ การจัดทําเขตการคาเสรีเฉพาะพื้นที่สวนที่เปนพื้นที่ทางธุรกิจ ซึ่งหากเกิดขึ้นก็จะเปนประโยชนแกประเทศจีน และเปนกรณีตัวอยางสําหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกอนที่จีนจะเขาเปนสมาชิก
WTO ดวย
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รายชื่อและรายละเอียด
2000 สํานักงานเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. (2543). "รายงานสรุปการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจตอสหรัฐอเมริกาในการเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย,
31(282), 22-34.
บทความนี้กลาวถึงผลของการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีน และผลตอการคาสินคารายสาขาตางๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชขอมูลเชิงคุณภาพ และแบบจําลองคํานวณดุลยภาพแบบทั่วไป
ในการศึกษา พบวา การยกเลิกขอกีดกันที่ไมใชภาษีจะทําใหการสงออกสินคา และการลงทุนไปจีนเพิ่มขึ้น โดยจะมีผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา และ สัดสวนของราคาสงออกตอราคา
นําเขาของสหรัฐอเมริกาดีขึ้น สําหรับผลตอการคาบริการ พบวา จีนนั้นยังมีขอจํากัดในเรื่องรูปแบบการตั้งธุรกิจ อุตสาหกรรมการบริการบางประเภท เชน การคาสงคาปลีก เปนตน ซึ่งหากจีนคอยๆ ยกเลิกขอจํากัด
จะทําใหสหรัฐอเมริกาเขามาลงทุน และขยายตลาดไดมากขึ้น
2000 สํานักความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาภูมิภาค กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. (2543). "ผลการประชุมอาเซียนกับจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 31(282), 63-65.
บทความนี้กลาวถึงความสําคัญของความรวมมือกันดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานอุตสาหกรรม การคา การลงทุน และอื่นๆ ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน ญี่ปุนและเกาหลีใตซึ่งมีการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ
อยางลึกซึ้งจากกระแสโลกาภิวัตน และแนวทางความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาภูมิภาคอาเซียนอาเซียนกับจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต เชน การเสริมสรางความแข็งแกรงดานการคาการลงทุน และการถายทอด
เทคโนโลยี การรวมมือกันดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว การประสานความรวมมือกันในเวทีระหวางประเทศ เปนตน
2000 สมภพ มานะรังสรรค. (2543). “โอกาสการเกิดความรวมมือแบบภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออก.” รัฐศาสตรสาร, 22(3), 84-100.
บทความนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึงโอกาสในการเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจแบบภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออก คือ จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ซึ่งจากการวิเคราะหถึงขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งดานความมั่นคง
การเมือง ทางเลือกในการดําเนินนโยบายของจีน ความจําเปนในการสรางความรวมมือของภาคการเงินในเอเชียตะวันออก และลักษณะ และแนวโนมการลงทุนของญี่ปุนในจีน ผูเขียน พบวา มีโอกาสที่จะมีความ
รวมมือกันไดมาก เนื่องจากปจจัยที่สําคัญหลายประการ คือ ตลาดจีนเปนตลาดใหญทําใหเปนฐานรองรับสินคาไดมาก และรวมไปถึงปจจัยดานระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ตางกัน ปจจัยความเหมาะสมทาง
ปจจัยการเมือง ปจจัยภูมิศาสตร และปจจัยความมั่นคงทางการเมืองดวย
2001 สํานักเจรจาการคาพหุภาคี. (2544). "ไทยไดอะไรจากจีนเขา WTO." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(286), 41-46.
บทความนี้เปนการวิเคราะหถึงผลจากการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีน พบวา จะมีผลใหไทยสามารถสงสินคาออกไปประเทศจีนไดเพิ่มขึ้น จากการที่จีนลดภาษีนําเขา และผูสงออกของไทยจะ
ไดรับความสะดวกจาการที่สามารถติดตอกับผูนําเขาไดโดยตรงโดยไมตองผานภาครัฐ นอกจากนี้ไทยยังไดประโยชนจากการที่จีนเปดตลาดการคาบริการใหแกไทยใน ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร และธุรกิจนําเที่ยว
ดวย อยางไรก็ตามจีนนั้นยังเปนคูแขงที่สําคัญที่ไทยตองปรับตัวใหทันดวย เนื่องจากจีนมีความไดเปรียบทั้งดานแรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเปนตลาดขนาดใหญที่สามารถดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศดวย จึงอาจเปนคูแขงที่สําคัญของไทยไดในอนาคต ซึ่งภาคการผลิตไทยตองมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยเฉพาะการนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใชเพื่อลดตนทุนการผลิตลง
รวมทั้งความโปรงใสของกฎระเบียบและการดําเนินการของรัฐดวย
2001 สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ. (2544). "การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของจีนกอนเขา WTO." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(286), 47-52.
บทความนี้กลาวเปนการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนกอนเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีน พบวา แมจะมีผลใหไทยสามารถสงสินคาออกไปประเทศจีนไดเพิ่มขึ้น แตการที่ประเทศอื่นๆ ตองเปดตลาด
ใหแกจีนมากขึ้นอาจสงผลกระทบใหไทยตองสูญเสียตลาดสินคาบางประเภทได ทั้งนี้ เนื่องจากความสามารถในการแขงขันของจีน และการสนับสนุนจากฮองกงซึ่งจะเปนการเพิ่มศักยภาพการสงออกของจีนให
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2001

2001

2001

2001

รายชื่อและรายละเอียด
สูงกวาไทยได ดานการลงทุนนั้นจะมีผลใหจีนตองเปดตลาดทําใหไทยสามารถเขาไปลงทุนในจีนไดอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามในอนาคตไทยอาจเสียความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศได
เนื่องจากความไดเปรียบของตลาดจีนที่ใหญกวา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ซึ่งไทยจะตองปรับตัวโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตลาดเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน และดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศเพิ่มขึ้น
สํานักเจรจาการคาทวิภาคี. (2544). "นครเซี่ยงไฮกับโอกาสในการขยายการคาการลงทุนกับไทย." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(286), 57-60.
บทความนี้กลาวถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮซึ่งถือเปนเขตเศรษฐกิจที่นาสนใจมากที่สุดแหงหนึ่ง เนื่องจากถูกกําหนดจากรัฐบาลจีนใหเปนศูนยกลางทางการเงิน ทั้งยังเปนศูนยกลางการผลิตสินคา และ
เปนศูนยกลางการคมนาคมที่สําคัญของจีน โดยมีทาเรือใหญ และทาอากาศยานที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของจีน และมีชุมทางรถไฟที่เชื่อมโยงกับเมืองสําคัญทั่วประเทศอีกดวย เซี่ยงไฮจึงเปนเมืองที่มีศักยภาพในการ
เขาไปลงทุนสูงอีกเมืองหนึ่งของจีน
“หนาตางลงทุนไทยในตางประเทศกัมพูชา เวียดนาม จีน.” (2544). วารสารสงเสริมการลงทุน, 12(4), 64-72.
เนื้อหาในบทความนี้เปนการนําเสนอมุมมองความเคลื่อนไหวประเทศกัมพูชา เวียดนาม และจีนในการดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ พบวา การที่จีนที่ตองการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ไดกอใหเกิด
ผลกระทบตอประเทศอื่นๆ ในเอเชีย และอาเซียนอยางมาก เนื่องจากจีนไดมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายหลายฉบับ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ เชน กฎหมายวาดวยการรวมทุนเรือนหุน กฎหมายวาดวยการรวม
ทุนในเรื่องการบริหารระหวางจีนและตางชาติ และนอกจากนั้นยังมีการใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุนหลายประการ คือ สําหรับสิทธิประโยชนท่ีใหกับโครงการที่ลงทุนในจีนรวมถึงการยกเวนภาษีเงินไดใน 2 ป
แรก นับแตเปดดําเนินการและลดหยอนไดกึ่งหนึ่งนับจากปที่ 3 ถึงป ที่ 5 ในสวนของกิจการที่ใชเทคโนโลยีสูงไดรับการยกเวนภาษีเงินไดใน 2 ปแรก และหลังจากนั้นลดหยอนไดกึ่งหนึ่งเปนเวลา 6 ป สําหรับ
กิจการที่ผลิตเพื่อการสงออกจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ โดยนอกจากจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดใน 2 ปแรก และลดหยอนใหกึ่งหนึ่งเปนเวลา 3 ป แลว ยังไดรับการลดหยอนใหกึ่งหนึ่งในปใดก็ตามที่บริษัท
สามารถสงออกไดเกินกวารอยละ 70 นอกจากนี้กิจการที่จีนใหความสําคัญเปนพิเศษยังไดรับสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมดวย เชนโครงการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี หรือโครงการที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ
โครงการที่ลงทุนในภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน เปนตน
สํานักความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาภูมิภาค. (2544). "ผลการหารือระหวางรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับรัฐมนตรีการคาของจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(287), 79.
บทความนี้กลาวถึงผลการประชุม และแนวทางความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาภูมิภาคอาเซียนและจีน จากการประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานความรวมมือดานเศรษฐกิจของรัฐมนตรีอาเซียนกับจีน ญี่ปุนและ
เกาหลีใตครั้งที่ 3 เพื่อขยายความรวมมือของอาเซียนดาน IT และ e-Asian เพื่อปูทางไปสูระบบเศรษฐกิจใหมของอาเซียน และสนับสนุนการเจรจาการคาในกรอบพหุภาคีเพื่อเปนพื้นฐานเพื่อสรางความแข็งแกรง
ใหกับเศรษฐกิจโลก
สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ. (2544). "จีนไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกไมมากนัก." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(288), 35-36.
บทความนี้กลาวถึง ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงที่มีตอประเทศตางๆ แตประเทศจีนกลับไดรับผลกระทบไมมาก เนื่องจากไดมีการพยายามปรับตัวใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง ไดแก การขยายการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การรักษาเสถียรภาพคาเงินหยวน การปรับปรุงการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ เปนตน ไทยจึงยังมีโอกาสสูงในการขยายการคากับจีน เนื่องจากเศรษฐกิจจีนยังคงมี
การเติบโตอยางตอเนื่อง
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รายชื่อและรายละเอียด
2001 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ. (2544). "โอกาสเขาตลาดจีนหลังเปนสมาชิก WTO." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(288), 37-38.
บทความนี้กลาวเปนการเปดตลาดการคาสินคาและบริการของจีนอันเปนผลมาจากเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีน ซึ่งเปนการสรางโอกาสใหประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยในดานการขยายตลาด
สงออกสินคา รวมถึงการขยายการลงทุนในจีนมากขึ้น โดยเฉพาะสินคาและบริการของไทยที่มีศักยภาพ อยางไรก็ตามการเปดตลาดการคาสินคาและบริการของจีนจะทําใหประเทศไทยจะตองประสบกับการ
แขงขันที่มากขึ้นดวย ดังนั้น ไทยจึงตองเรงสรางความสามารถในการแขงขันโดยการพัฒนาคุณภาพสินคา และสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อใหสามารถแขงขันกับประเทศจีน และประเทศอื่นๆได
2001 สํานักเจรจาการคาทวิภาคี. (2544). "สรุปผลการสัมมนาเรื่อง จีนเขา WTO: โอกาสที่ตองรีบฉกฉวย." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(288), 71-74.
บทความนี้กลาวถึงผลของการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีนที่จะมีผลใหสินคาจีนที่ใชแรงงานเปนหลัก เชน กลุมเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส สิ่งทอ จะเขามาแขงขันกับไทยมากขึ้น ซึ่งจะมีผลให
การแขงขันระหวางไทย-จีนในตลาดที่สามจะรุนแรงมากขึ้น และอาจทําใหไทยสูญเสียการลงทุนจากตางประเทศแกจีนในอนาคต เนื่องจากจีนมีความไดเปรียบดานแรงงานและวัตถุดิบ สําหรับไทยนั้นยังคงมี
ชองทางหรือโอกาสในการแขงขันอยู หากแตจะตองมีการปรับตัว เรงการดําเนินนโยบายเชิงรุกมากขึ้นโดยแสวงหาความรวมมือใหม และพัฒนาคุณภาพสินคามากขึ้นเพื่อลดการแขงขันกับจีน และรวมมือกับจีน
และอาเซียนอยางเขมขนเพื่อดึงดูดความสนใจในการลงทุนจากตางประเทศ
2001 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ. (2544). "จีน: ตลาดขาวขนาดใหญหลังการเขาเปนสมาชิก WTO." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(289), 38-45.
บทความนี้กลาวถึง ความผูกพันของจีนที่จะตองเปดตลาดขาวมากขึ้น หลังจากจีนเขาเปนสมาชิก WTO ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหไทยสามารถขยายตลาดสงออกขาวไปจีนไดในปริมาณมากขึ้น แตในทางปฏิบัติแลว
พบวา ยังมีปญหาหลายประการเกี่ยวกับการจัดสรรและบริหารโควตาขาว อาจทําใหการนําเขาขาวของจีนมีความลาชาได โดยเฉพาะในปที่จีนมีผลผลิตขาวเพียงพอตอความตองการ นอกจากนี้จีนเองยังมีการเรง
พัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณขาว และลดตนทุนการผลิต รวมทั้งการผลิตสินคาเกษตรอื่นๆ ดวย จึงเปนเรื่องสําคัญที่ไทยควรมีการศึกษาและติดตามการดําเนินการของจีนอยางตอเนื่องเพื่อใหจีนดําเนินการตาม
ขอผูกพัน สําหรับคูแขงขันในตลาดจีน เชน เวียดนามและสหรัฐอเมริกา แมวาจะมีการพัฒนาคุณภาพขาวพันธุดีมากขึ้น แตขาวของไทยยังคงไดเปรียบอยูมากเนื่องจากความนิยมขาวหอมมะลิในตลาดจีน อยางไรก็
เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันในตลาดจีน ตามประเทศไทยก็ควรเรงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และใชนโยบายการเจรจารัฐตอรัฐเพื่อความไดเปรียบในการแขงขันมากที่ขึ้น ทั้งเนื่องจากที่ผานมาการ
เจรจาระหวางรัฐตอรัฐมีสวนชวยใหจีนนําเขาขาวจากไทยมากกวาประเทศอื่นๆ ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมีการใชนโยบายนี้อยางตอเนื่อง
2001 ไพบูลย อาชารุงโรจน. (2544). “จีนเขา WTO: โอกาสและความเสี่ยง.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 12(11), 14-16.
บทความนี้กลาวถึงการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีน ซึ่งหลังจากจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกจะมีผลใหจีนไดรับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง ซึ่งจะผลกระทบตอภูมิภาค
เอเชียอยางมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานราคาถูก การเงิน อสังหาริมทรัพย เกษตร และบริการ สําหรับผลกระทบตอประเทศไทย ผูเขียนมีความเห็นวามีทั้งดานที่เปนโอกาส และความเสี่ยง คือ ดานการ
ลงทุนจะมีผลกระทบตอไทยใหตองแขงขันในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งหากไทยไมสามารถหามาตรการ หรือกลยุทธใหมๆในการดึงดูดการลงทุนไดแลวก็จะไมสามารถแขงกับจีนได ดาน
การสงออก ผูเขียนมีความเห็นวาจะมีผลใหไทยเสียความสามารถในการแขงขันการสงออกสินคาที่ใชแรงงานมากจากจีน อยางไรก็ตามสินคาเกษตรของไทยสามารถเขาถึงตลาดจีนไดมากขึ้น ดังนั้นไทยตองเรง
ปรับตัวรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น และแสวงหาโอกาสเพื่อเขาไปมีสวนรวมกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนในลักษณะคูคา หรือผูรวมลงทุนแทนคูแขง เพื่อลดผลกระทบดังกลาว
2001 อุทัยวรรณ เดชณรงค. (2544). “ไทยจะรับมืออยางไร กับการเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 12(11), 17-20.
บทความนี้กลาวถึงการเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน ซึ่งจะทําใหจีนเปนประเทศที่นาดึงดูดการลงทุนกวาประเทศอื่นๆ เนื่องจากประเทศจีน มีตลาดขนาดใหญ มีแรงงานราคาถูก ซึ่งจะสงผลกระทบตอประเทศไทย
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2001

2001

2001

รายชื่อและรายละเอียด
ทั้งที่เปนดานโอกาสและภัยคุกคาม เนื่องจากในการคาการลงทุนมีสินคาหลายประเภทที่จีนเปนคูแขง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานในการผลิต ขณะเดียวกันก็มีสินคาหลายชนิดที่เปนโอกาสเปดกวางของ
นักธุรกิจไทย ดังนั้นนักธุรกิจไทยตองแสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ทั้งนี้ภาครัฐ เอกชนจําเปนตองรวมมือกัน และสนับสนุนชวยเหลือธุรกิจที่ขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องโอกาสการลงทุนในจีนเพื่อแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ SMEs โดยจะตองมีกลยุทธและการกระทําในลักษณะแนวรวม โดยอาศัยความไดเปรียบที่ประเทศไทยมีกรอบ
ความสัมพันธทางการเมืองอันดีกับประเทศจีน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2544). “จีนเปนสมาชิก WTO ความทาทายของอุตสาหกรรมไทย.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 12(11), 21-26.
บทความนี้กลาวถึงการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีน ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจของโลกทั้งดานบวก และลบ คือ จะสงผลใหกระตุนระบบเศรษฐกิจของเอเชียใหเติบโตอยางรวดเร็วจาก
การเปดตลาดของจีนซึ่งที่มีขนาดใหญ และทําใหภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถเขาไปลงทุนในจีนไดมากขึ้น ขณะเดียวกับก็จะสงผลลบตอการลงทุนในประเทศตางๆ จากการดึงดูดการลงทุนของจีน และทําให
สินคาจีนจะกลายเปนคูแขงสําคัญในตลาดโลกมากขึ้น สําหรับประเทศไทย สินคาเกษตรของไทยสวนใหญจะไดประโยชนจากการปดตลาดจีน แตสินคาอุตสาหกรรมสวนใหญจะไดรับผลกระทบจากการแขงขัน
จากจีนมากขึ้น ซึ่งผูเขียนเห็นวาจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ประเทศไทยนาจะไดประโยชนมาก แตสิ่งสําคัญ คือ ตองแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดยตองปรับตัวเพื่อใหไดรับความสนใจในการลงทุน
โดยเฉพาะการเรงการดําเนินการเขตการคาเสรีอาเซียนจีนเพื่อเพิ่มขนาดของตลาด และตองแสวงหาโอกาสในการทําธุรกิจรวมกับจีน และลดตนทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหมากขึ้นดวย
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2544). “จีนกับเสนทางกาวไปสูมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 12(12), 32-38.
บทความนี้กลาวถึงนโยบาย และพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน และปญหาขอจํากัดการพัฒนาของจีน และการกระจุกตัวของการลงทุนในสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 และความลมเหลวกับนโยบายกาวกระโดด
ที่เนนหนักการกอตั้ง SMEs ในรูปแบบคอมมูน ซึ่งสงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งประเทศตองชะงักงัน นํามาซึ่งการ นโยบายการพัฒนาประเทศแบบสมดุลหรือ นโยบายสี่ทันสมัย ที่เนนการกระจายความมั่งคั่ง
เพื่อปฏิรูปประเทศใหเปนประเทศที่ทันสมัยทั้ง 4 ดาน คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทหาร และวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งเนนการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติโดย
ใหสิทธิและประโยชนดานตางๆ แกนักลงทุน ซึ่งประกอบดวย การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตทาเรือชายฝงทะเลตะวันออก และเขตเศรษฐกิจเปดบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ํา 3 สาย เพื่อรองรับการลงทุนจาก
ตางประเทศ ซึ่งทําใหจีนมีบรรยากาศที่สงเสริมการลงทุนสูงกวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2544). “จีนกับความยิ่งใหญดานอุตสาหกรรม.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 12(12), 39-44.
บทความนี้กลาวถึงสถานการณการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจีนที่กําลังรุดหนาอยางรวดเร็ว โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนนั้นจะเนนการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมาก และอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูง เชน เทคโนโลยีชีวภาพ สารสนเทศ เปนตน ซึ่งปจจุบันอุตสาหกรรมของจีนที่สําคัญ ประกอบดวยอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรมปโตรเลียม อุตสาหกรรมตอเรือ
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอุตสาหกรรมซอฟตแวร อยางไรก็ตามผูเขียนแสดงใหเห็นวาแมอุตสาหกรรมจีนจะมีความแข็งแกรงมาก แตก็ยังคงมีขอจํากัดหลายประการ คือ ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
อัตราการวางงาน การขยายตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ลดลง และความตอเนื่องของนโยบาย เปนตน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2544). “จีนกับการกาวสูแนวหนาของโลก ดานเวเฟอรวงจรรวม.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 12(12), 45-49.
บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเวเฟอรแผงวงจรรวมซึ่งเปนอุตสาหกรรมเปาหมายสําคัญของจีน ตามโครงการ 909 ซึ่งจะเรงรัดการกอสรางโรงงานผลิตเวเฟอรวงจรรวม 5 แหง และ ศูนยออกแบบ
และพัฒนาไอซี จํานวน 20 แหง ภายในป 2000 ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเวเฟอรแผงวงจรรวมของจีนไดรับปจจัยสนับสนุนหลายประการ เชน การสนับสนุนจากภาครัฐ ทรัพยากรมนุษยที่มีจํานวนมาก การ
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เปนฐานผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรายใหญ และการมีอุตสาหกรรมสนับสนุนจํานวนมาก แมวาจะตองเผชิญกับปญหากฎระเบียบการหามการสงออกเทคโนโลยีผลิตเวเฟอรขั้นสูงของประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ตาม เนื่องจากสงผลกระทบตอการผลิตเวเฟอรของจีนไมมากนัก สงผลใหจีนมีแนวโนมที่จะพัฒนากลายเปนผูผลิตเวเฟอรวงจรรวมรายใหญของโลกไดในอนาคต
พรรณี เช็งสุทธา. (2544). “ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมจีน หลังเปนสมาชิก WTO.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 12(12), 50-52.
บทความนี้กลาวถึงแผนยุทธศาสตรหาปวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตของจีน ซึ่งประกอบดวย การเปดเสรีและพัฒนาการอยางอิสระ เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดภายในประเทศ การพัฒนา
รถยนตรุนประหยัด การปรับโครงสรางองคกร การผลิตที่ประหยัดตอขนาด การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีระดับรัฐเพื่อยกระดับเทคโนโลยีใหทันสมัย การสงเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม การปรับปรุงกลไก
การตลาด การเสริมสรางกฎระเบียบที่เหมาะสม การปรับปรุงการจําหนาย การกระจายสินคาและหาแหลงวัตถุดิบ การใชพลังงานในรูปแบบตางๆ การสงเสริมการพัฒนาการใชวัสดุใชแลวเพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอม
การพัฒนาเพื่อการเขาสูการแขงขันในตลาดโลก และการขยายความรวมมือดานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจกับบริษัทรถยนตตางชาติ โดยสอดคลองกับกฎระเบียบของ WTO โดยสวนของรัฐบาลจะทําหนาที่ในการ
สนับสนุนโครงการยานยนตที่สําคัญเพื่อสงเสริมความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการพัฒนา รวมทั้งสรางระบบการกระจายสินคา การสงเสริมการสงออก เพื่อใหเกิดการยกระดับของอุตสาหกรรมนี้อีกดวย
Suthiphand Chirathivat. (2545). “ASEAN-China economic partnership in an integrating world economy.” จุฬาลงกรณวารสาร, 14(54), 98-114.
บทความนี้ กลาวถึง แนวทางความรวมมือทางเศรษฐกิจของประเทศเอเชียตะวันออกที่มีทิศทางไปสูความสัมพันธที่ใกลชิดกันมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจของจีน เอเชียตะวันออก และในกลุม
อาเซียนนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย ซึ่งจะสงผลใหเกิดการดึงดูดการลงทุนโดยตรงมากขึ้น และยังเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
โลกไดเพิ่มขึ้นดวย อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวา การพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจของจีนกับอาเซียนตองมีการศึกษาปจจัยตางๆ อยางรอบคอบ โดยเฉพาะเนื่องจากประเทศจีนมีศักยภาพในการแขงขันที่มากกวา
ประเทศตางๆ จึงจําเปนตองศึกษาการปรับตัวแสวงหาโอกาสทางการคา และการรองรับผลกระทบจากความสามารถในการแขงขันกับจีนดวย
สมภพ มานะรังสรรค. (2545). “พัฒนาการเศรษฐกิจจีนหลังยุคปฏิรูปฯ.” เอเชียปริทัศน, 23(1), 73-88.
บทความนี้กลาวถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนในแตละชวงเวลาตางๆ โดยวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโนมการคา การลงทุน พลังงาน การเงินของจีนที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง และกลาวถึงทิศทางการ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของจีนกับตางประเทศ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน
นิตยา กมลวัทนนิศา และมนนิภา สังขศักดา. (2545). “ "จีน" ผูสรางโอกาสทองให "ไทย" ภายใตกรอบความรวมมือในภูมิภาค.” วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 39(2), 17-23.
บทความนี้เปนการนําเสนอแนวคิดและความเห็นของ ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม ถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนที่กําลังกาวขึ้นเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในระดับทวีป และโอกาสจากการเขาเปนสมาชิกของ
องคการการคาโลกของจีนซึ่งจะเปนผูสรางโอกาสทางการคาใหประเทศไทยมากกวาที่จะเปนคูแขงทางการคาและการลงทุน โดยกลาวถึงกรอบความรวมมือในระดับภูมิภาค หกเหลี่ยมเศรษฐกิจที่จะเปนปจจัยที่
ชวยผลักดันเพื่อเชื่อมโยงความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกัน
"การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน." (2545). วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 33(293), 1-2.
บทความนี้กลาวถึงการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน โดยการกําหนดกรอบความตกลงเบื้องตนเพื่อเปนพื้นฐานทางกฎหมาย และการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน รวมทั้งการวางแนวทางและการเจรจาทํา
ขอตกลงทั้งในดานการเปดเสรี และความรวมมือในดานตางๆ ไดแก การคา การลงทุน และการบริการ ตลอดจนมาตรการอํานวยความสะดวกอื่นๆ ดวย
สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2545). “ผลจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ของจีนตอสินคาเกษตรไทย: กรณีจีนเปนคูคา.” วารสารเศรษฐศาสตรเกษตร
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, 21(1), 43-88.
บทความนี้เนื้อหาสําคัญกลาวถึงผลการศึกษาผลกระทบจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ของจีนตอการคาสินคาเกษตรของประเทศไทยกับประเทศจีน โดยแสดงใหเห็นวาการเขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลกของจีนนั้นจะสงผลกระทบใหเกิดการขยายตัวทางการคาเกษตรระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน อันเนื่องมาจากมีอุปสรรคทางการคาที่ลดลง ทําใหสินคาไทยมีโอกาสขยายการสงออกมากขึ้น
โดยเฉพาะ ขาว น้ําตาลทราย ยางพารา มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ กุงสดแชเย็นแชแข็ง และผลไมเมืองรอนตางๆ สําหรับสินคาเกษตรจีนที่มีโอกาสขยายการสงออกมาไทยเพิ่มขึ้นไดแก เสนไหมดิบ ชาใบ/ชาผง
และกระเทียม อยางไรก็ตามการคาระหวางกันนั้นก็ยังมีขอจํากัดหลายประการ คือ คุณภาพสินคา มาตรการสุขอนามัย ของจีน และปริมาณที่จํากัดของโควตา และภาษีของไทย เปนตน ซึ่งผูศึกษามีความเห็นวา
ประเทศไทยตองปรับตัวโดยกําหนดมาตรการทั้งในเชิงรับและรุก เพื่อรองรับผลกระทบจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีน เชน ตองเรงพัฒนาคุณภาพสินคา สงเสริมการประชาสัมพันธ และ
ปรับเปลี่ยนมาตรการนําเขาสินคาใหสอดคลองกับความตกลง WTO เพื่อใหเกิดผลกระทบตอเกษตรกรไทยนอยที่สุด และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหสามารถแขงขันกับสินคาที่นําเขา เปนตน
MBA Young Executive รุนที่ 7. (2545). “เศรษฐกิจจีน และการเขาเปนสมาชิก WTO.” การเงินการคลัง, 17(51), 114-120.
บทความนี้เปนการวิเคราะหถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเปนอยางมากหลังการเปดประเทศ และมีการพัฒนาจนกลายเปนประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขัน
ในตลาดโลก ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการใชนโยบาย 1 ประเทศ 2 ระบบที่มีประสิทธิภาพ และกลาวถึงผลจากการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีน ที่ตองจะมีขอผูกพันใหจีนตองมีปรับเปลี่ยนการ
บริหารงาน กฎระเบียบตางๆ ใหสอดคลองกับหลักการขององคการการคาโลก ซึ่งจะเปนการลดกําแพงอุปสรรคทางการคาตางๆ และเปดการเปดโอกาสใหเกิดการนําเขาวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น
อันจะกอใหเกิดการขยายตัวในภาคการผลิต อุตสาหกรรมและบริการแกทั้งประเทศจีน และประเทศคูคาอื่นๆ เพิ่มขึ้นดวย
พรรณี เช็งสุทธา. (2545). “สํารวจการคาและการลงทุนในมณฑลกวางสี.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 13(10), 42-44.
บทความนี้กลาวถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมของมณฑลกวางสีของประเทศจีนซึ่งมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว จากนโยบายการสงเสริมการพัฒนามณฑลตะวันตกของจีน และวิเคราะหถึงศักยภาพ และโอกาสในการทํา
การคาการลงทุนของนักลงทุนไทยในมณฑลกวางสี
ศิริพร ดาบเพชร และอนงคณา มานิตพิสิฐกุล. (2545). “นโยบายสี่ทันสมัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน.” วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (2545), 47-67.
- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียดของรายงานการวิจัย/โครงการวิจัย
“จีนกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร.” (2546). วารสารสงเสริมการลงทุน, 14(3), 27-31.
บทความนี้ไดกลาวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของจีน ซึ่งรัฐบาลไดมีการกําหนดนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรและกําหนดแผนการดําเนินการตางๆ หลายประการ เชน ตั้งเปาหมายในการ
เพิ่มสวนแบงตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแวรในตลาดโลกเปนรอยละ 3 ในป 2005 เปนตน โดยกลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของจีนนั้นจะเนนการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการที่กําหนดขึ้นมาเองใน
ประเทศ เพื่อลดตนทุน สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศ และชวยรักษาความปลอดภัยแกเครือขายสารสนเทศของภาครัฐ นอกจากนี้การที่จีนมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานซอฟตแวร
จํานวนมาก สงผลใหจีนมีศักยภาพสูงมากที่จะพัฒนาดานซอฟตแวร อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวา การสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศจีนนั้น ยังอุปสรรคอยูบาง คือ ขอจํากัดความรูดานภาษาอังกฤษ การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และบริษัทมีขนาดเล็กทําใหมีมีความนาเชื่อถือ เปนตน
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2003 “Exclusive ใชการทูตลุยการคา ไทยเปดการคาเสรี 6 ชาติอาหรับแลวเตรียมเปดจีน-ญี่ปุน-อินเดีย-ออสเตรเลีย-อียู-อเมริกาเหนือ/ใต.” (2546). การเงินธนาคาร, 22(252), 208-215.
บทความนี้เปนการกลาวถึงนโยบายการเปดเขตการคาเสรีจากการสัมภาษณรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศของไทยถึงทิศทางและยุทธศาสตรการเปดเขตเสรีทางการคากับประเทศตางๆ รวมทั้งการเปดเขตเสรีทาง
การคาระหวางไทย-จีน และอาเซียน-จีน โดยเปาหมายการเจรจา FTA 2 ฝายกับประเทศตางๆ 3 กลุมประกอบดวย กลุมที่เปนตลาดเดิมของไทย เชน ญี่ปุน ออสเตรเลีย กลุมที่เปนตลาดใหม ที่ระบบเศรษฐกิจยังไม
เปดกวางมากนัก คือ จีน อินเดีย และการเปนหุนสวนกับประเทศที่เปนทางผานซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆได เชน บารเรน โดยยึดหลักการบนผลประโยชนทั้งสองฝาย โดยกลาวถึง FTA ไทย-จีน ที่มีการทํา
สัญญาลดอัตราภาษีนําเขารายการผักผลไมเหลือ รอยละศูนย ซึ่งทําใหความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยจีนพัฒนาเพิ่มขึ้นมาโดยลําดับ
2003 พรรณี เช็งสุทธา และไพฑูรย เจตธํารงชัย. (2546). “เศรษฐกิจจีนภายใตการบริหารของประธานาธิบดีคนใหม.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 14(6), 10-14.
บทความนี้เปนการวิเคราะหถึงเศรษฐกิจจีนภายใตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูการบริหารงานของประธานาธิบดี หูจิน เถา ซึ่งไมมีผลตอความตอเนื่องของนโยบายปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมการสื่อสาร
และโทรคมนาคม การบิน ไฟฟา พลังงาน และการเงินและธนาคารเพื่อรองรับการเปดประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารงานของรัฐบาล ที่ทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการขยายตัวทางการคา
เติบโตสูงขึ้นไดอยางตอเนื่อง ซึ่งผูเขียนเห็นวารัฐบาลไทยควรศึกษาถึงประโยชนที่ไทยจะไดรับจากการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน และกําหนดทิศทางความสัมพันธทางการคากับจีนใหเหมาะสมและสอดคลองตอ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2003 พรรณี เช็งสุทธา. (2546). “ความสัมพันธไทย-จีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 14(6), 15-18.
บทความนี้กลาวถึงภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของจีนที่ไดรับผลกระทบจากโรค SARS ซึ่งแมวาจีนจะเปนแหลงแพรระบาดของโลก แตอุตสาหกรรมตางๆ กลับไมไดผลกระทบมากนัก รวมทั้ง
ความสัมพันธทางการคาระหวางไทย-จีน ซึ่งไทยและจีนไดมีความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุนและการเก็บภาษีซอนเพื่อสงเสริมการขยายการลงทุนระหวางไทยกับจีนใหมากขึ้น ซึ่งพบวาการ
ลงทุนของไทยในจีน และจากจีนมาไทยนั้นมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับโดยยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนไทย-จีนจะมุงสูความเปนหุนสวนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลักที่ไทยมีศักยภาพเขาไปลงทุนในจีน
ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต เชน ชิ้นสวนยานยนต สิ่งทอ เสื้อผาสําเร็จรูป วัสดุกอสรางและตกแตงภายใน และรานอาหาร โรงแรม และการทองเที่ยว เปนตน อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวาในการเขาไปลงทุนนั้น
ผูลงทุนควรจะตองมีการศึกษากฎระเบียบ และพื้นที่การลงทุนอยางรอบคอบ รวมทั้งศึกษาธุรกิจ วัฒนธรรมจีน และกําหนดกลยุทธอยางเหมาะสม เพื่อใหธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จไดดวยดี
2003 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2546). “จีนกับเสนทางสูมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 14(6), 19-24.
บทความนี้กลาวถึงนโยบาย และพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนในระยะตางๆ ตั้งแตสมัยราชวงศ และปญหาขอจํากัดการพัฒนาของจีนเนื่องจากวัฒนธรรม และการกระจุกตัวของการลงทุนในสมัยกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 และความลมเหลวกับนโยบายกาวกระโดด ซึ่งเนนหนักการกอตั้ง SMEs ในรูปแบบคอมมูน ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจทั้งประเทศตองชะงักงัน นํามาซึ่งการทบทวนนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมของจีนคือ นโยบายการพัฒนาประเทศแบบสมดุลหรือ นโยบายสี่ทันสมัย ที่เนนการกระจายความมั่งคั่ง เพื่อปฏิรูปประเทศใหเปนประเทศที่ทันสมัยทั้ง 4 ดาน คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทหาร
และวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และนโยบาย 863 ซึ่งเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งไฮเทค และโลวเทค โดยใหอยูภายใตความรับผิดชอบของ HTRDC ขณะเดียวกันก็ไดพยายามเชื่อมโยงระหวางสถาบันวิจัย
สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรมเขาดวยกันเพื่อนําความรูที่ไดไปใชประโยชนเชิงพาณิชยใหมากขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจจีนขยายตัว และกลายเปนผูผลิตสินคารายใหญของโลก เชน สิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป
และอิเล็กทรอนิกส ในปจจุบัน
2003 สกนธพรรณ เนียมประดิษฐ. (2546). “ฮองกงประตูสูจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 14(6), 25-30.
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2003

2003

2003

2003

2003

รายชื่อและรายละเอียด
บทความนี้ ผูเขียนวิเคราะหถึงการใชนโยบายหนึ่งประเทศสองระบบของฮองกงหลังจากที่จีนไดรับฮองกงจากอังกฤษ โดยรัฐบาลใหสิทธิแกฮองกงปกครองตนเองและดําเนินนโยบายดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ
การเงินการคลัง อุตสาหกรรม บริการสาธารณะอยางอิสระ ซึ่งความตอเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจเสรีนี้ สงผลใหฮองกลายเปนดินแดนที่มีสภาพเศรษฐกิจเสรีที่สุดในโลก โดยฮองกงนั้นเปนเมืองทาปลอดภาษีไมมี
การเรียกเก็บภาษีใดๆ ยกเวนภาษีสรรพสามิต 3 ชนิด สวนภาษีประเภทอื่นๆ จัดเก็บในอัตราต่ํา เพื่อจูงใจนักธุรกิจ นักลงทุนตางชาติ ซึ่งผลจากการที่ฮองกงรวมกับจีน และผลจากการพัฒนาความรวมมือกับดินแดน
สามเหลี่ยมปากแมน้ําซูเจียง ซึ่งจะครอบคลุมฮองกง มาเกา และกวางตุงของจีนเขาดวย จะ ทําใหบทบาทของฮองกงมีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นในฐานะเปนสะพานที่เชื่อมตลาดจีนและตลาดโลกเขาดวยกันดวย
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2546). “จีน: ศูนยกลางอุตสาหกรรมรถยนตของเอเชีย.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 14(6), 38-47.
บทความนี้กลาวถึงอุตสาหกรรมรถยนตของจีน ที่มีพัฒนาการเริ่มตั้งแตภายหลังจีนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งการคุมครองอุตสาหกรรมรถยนตจีนนั้นจะมีรูปแบบที่พิเศษ คือรัฐบาลทองถิ่นแตละมณฑลจะ
พยายามคุมครองผูประกอบการทองถิ่นของตนเอง ดวยการกีดกันการนําเขารถยนตที่ผลิตจากมณฑลอื่นๆโดยรัฐบาลกําหนดใหการผลิตรถยนตนั้นถือเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยสงเสริมการควบรวม
บริษัท และการรวมลงทุนจากตางชาติ โดยการผลิตสวนใหญเปนการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งตามขอผูกพันขององคการการคาโลกนั้นจีนจะตองเปดเสรีในอุตสาหกรรมรถยนตมากขึ้น อยางไรก็ตาม
ในตลาดรถยนตจีน รถยนตจากตางประเทศนั้นมีสวนแบงตลาดคอนขางต่ํา เนื่องจากจีนยังคงมีขอกีดกันเพื่อปกปองอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศอยู
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2546). “100 ป อุตสาหกรรมเบียรจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 14(6), 48-51.
บทความนี้กลาวถึงอุตสาหกรรมเบียรของจีนซึ่งเริ่มตนตั้งแตป 1923 ซึ่งไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วภายหลังการเปดประเทศ จนมีสัดสวนสูงถึง รอยละ 78 ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งหมดในป 2000
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสวนใหญตองมีการนําเขาจากตางประเทศ สวนการผลิตฮอปซึ่งมีการใชในการผลิตเบียรนั้นกลับมีการผลิตไดมากและสามารถสงออกไปจําหนายตางประเทศดวย ซึ่งแมวาจะมีบริษัท
ตางประเทศเขามาแยงตลาด แตบริษัทเบียรจีน คือ ชิงเตา ยังครองตลาดเปนอันดับหนึ่งของจีน และสามารถสงออกไปยังตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดวย โดยใชกลยุทธ 3 ประการ คือ การซื้อโรงงานในจีน
ความตกลงรวมมือกับตางประเทศในการผลิตเบียร และการลงทุนตั้งโรงงานผลิตเบียรในตางประเทศ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2546). “จีนกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเวเฟอรวงจรรวม.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 14(6), 59-63.
บทความนี้กลาวถึงการกําหนดเปาหมาย และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเวเฟอรแผงวงจรรวมของจีน ซึ่งไดรับปจจัยสนับสนุนหลายประการ เชน การสนับสนุนจากภาครัฐ ทรัพยากรมนุษยที่มีจํานวนมาก
การเปนฐานผลิตเครื่องใชไ ฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรายใหญ และการมี อุตสาหกรรมสนับสนุนจํานวนมาก แมวาจะตองเผชิญกับ ปญหากฎระเบี ยบการหามการสงออกเทคโนโลยีผลิตเวเฟอรขั้นสูงของ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และไตหวัน ก็ตาม เนื่องจากสงผลกระทบตอการผลิตเวเฟอรของจีนไมมากนัก เพราะสามารถซื้อเครื่องจักรจากประเทศอื่นๆ ได ซึ่งจะมีผลใหจีนพัฒนากลายเปนผูผลิตรายใหญของโลก
พรรณี เช็งสุทธา. (2546). “เขตการคาเสรีจีน-ฮองกง.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 14(8), 69-71.
บทความนี้กลาวถึงความตกลงเขตการคาเสรีจีน-ฮองกง ซึ่งจะมีผลใหฮองกงไดประโยชนจากความรวมมือนี้หลายประการ ที่สําคัญจะเปนสวนชวยเกื้อหนุนเศรษฐกิจฮองกงที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของโรค SARS โดยจะทําใหสินคาจากฮองกงถึงรอยละ 90 สามารถสงไปจีนไดอยางเสรี และจะแกปญหาการกระจายสินคาที่ยังไมไดรับการพัฒนาได และรวมทั้งจะสรางโอกาสในระยะยาวแกฮองกงในการจัดตั้ง
ฐานธุรกิจแกบริษัท และโอกาสในการเขาไปทํางานในจีนไดอยางเสรี ซึ่งสําหรับประเทศไทยและอาเซียนจําเปนตองศึกษาขอตกลงนี้อยางรอบคอบ เพราะอาจใชเปนพื้นฐานในการเจรจากับจีนในการจัดทําเขต
การคาเสรีอาเซียน-จีนตอไป
“กวางโจว: เมืองรถยนตที่นาลงทุน.” (2546). วารสารสงเสริมการลงทุน, 14(8), 72-73.
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บทความนี้กลาวถึงการเปดเสรีอุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนตของจีนอันเปนผลจากการที่จีนมีขอผูกพันในการเปดตลาดตามกรอบ WTO ซึ่งจะมีผลใหรัฐบาลเปดโอกาสใหตางชาติเขามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตมากขึ้น แมวาจีนจะยังไมอนุญาตใหตางชาติถือหุนขางมากในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตเพื่อจําหนายในประเทศ สวนนครกวางโจว รัฐบาลทองถิ่นไดกําหนดใหอุตสาหกรรมผลิต
รถยนตเปนอุตสาหกรรมหลักโดยตั้งเปาหมายใหอุตสาหกรรมรถยนตเปนตัวเรงการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม จากศักยภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจของกวางโจวที่มีการเติบโตสูงขึ้นอยางมาก
และรถยนตไดกลายเปนสินคาที่เปนที่นิยมของประชาชน สงผลใหตลาดรถยนตในกวางโจวขยายตัวอยางรวดเร็ว
วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน. (2547). “เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ใครไดใครเสีย.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(2), 28-29.
บทความนี้ ผูเขียนกลาวถึงรายละเอียดการทําเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ และประโยชน รวมทั้งวิเคราะหถึงผลได ผลเสีย โอกาสในการแขงขันของธุรกิจไทย ขอจํากัด และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยในการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
จักรมณฑ ผาสุกวนิช. (2547). “ภาคตะวันตกของจีน ...เปลี่ยนไป.” วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 41(2), 82-84.
บทความนี้เปนการกลาวถึงนโยบายการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน ที่มุงเนนการกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่ขาดแคลน การออกนโยบายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนการลงทุนของ
ภาคเอกชน และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสงเสริมการสงออก และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจของภาคตะวันตกมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางมากในปจจุบัน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2547). “จีนผูผลิตเหล็กอันดับ 1 ของโลก.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(4), 47-50.
บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของจีนภายหลังการเปดประเทศที่ไดอนุญาตใหภาคเอกชนเขาลงทุนมากขึ้นได สงผลใหอุตสาหกรรมเหล็กของจีนเติบโตอยางกาวกระโดด และเปนผูผลิตเหล็ก
อันดับ 1 ของโลกในป 1996 ซึ่งแมจะมีการผลิตจํานวนมากแตจีนก็เปนผูบริโภคเหล็กมากที่สุดดวยเชนกัน ขณะเดียวกันจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กที่มีมากขึ้น รัฐบาลจีนก็ไดมีความพยามปฏิรูป
อุตสาหกรรมเหล็กและจํากัดการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กมากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ และปองกันปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นดวย
จุลชีพ ชินวรรโณ. (2547). “มังกรในศตวรรษที่ 21 การทะยานขึ้นของจีนและการลงทุนโดยตรงของจีนในตางประเทศ.” วารสารการงบประมาณ, 1(2), 35-53.
บทความนี้กลาวพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งเติบโตเปนไปรวดเร็วหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยม ทั้งนี้โดยไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในเอเชียนอยมาก เนื่องจากความสามารถ
ในการบริหารจัดการที่ทําใหการลงทุน และการคาระหวางประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงความตอเนื่องจากการถายโอนอํานาจการบริหาร อยางไรก็ตามจีนนั้นยังมีปญหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยูหลายประการ
คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รอนแรงเกินไป ปญหาการปรับตัวของคาเงิน และหนี้ไมกอใหเกิดรายไดที่มีจํานวนมาก ทั้งนี้จากศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการที่จีนมีการลงทุนในตางประเทศจํานวนมากเพื่อ
แสวงหาวัตถุดิบ ขยายตลาด เขาถึงเทคโนโลยี และการขยายกิจการไปดานอื่นๆ มากขึ้นได สงผลทําใหจีนมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน
พรรณี เช็งสุทธา ยุวรรณี อรรคราภรณ และจักรสิทธิ์ แกววิไล. (2547). “ไทยกับการเตรียมการเจรจา จัดทํา FTA กับตางประเทศ.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(5), 18-23.
บทความนี้กลาวถึงแนวโนมการจัดทํา FTA กับประเทศตางๆ ประกอบดวย เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน เขตการคาเสรีไทย-อินเดีย เขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย เขตการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด เขตการคาเสรีไทยสหรัฐอเมริกา เขตการคาเสรีไทยเปรู เขตการคาเสรีไทย-บาหเรน เขตการคาเสรีไทย-ญี่ปุน และเขตการคาเสรีกับกลุมประเทศ BIMST-EC โดยรัฐบาลถือเปนยุทธศาสตรสําคัญ เพื่อเพื่อดําเนินการเชิงรุกในการเปด
ตลาดการคากับตางประเทศ
วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน. (2547). “ผลดี-ผลเสียการเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(5), 61-63.
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บทความนี้เปนการวิเคราะหผลจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกตอเศรษฐกิจจีน ซึ่งมีผลใหจีนตองปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศใหสอดคลองกับ WTO และตองเปดตลาดสินคาและบริการของ
ตนเอง ซึ่งพบวา จะเกิดผลเสียสําคัญ คือ ทําใหอุตสาหกรรมที่เพิ่งพัฒนาจะไมสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ ได และจะตองแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหมีการแขงขันมากขึ้น ซึ่งทําใหตองปดกิจการรัฐวิสาหกิจที่ไมมี
ประสิทธิภาพ อันจะเกิดใหปญหาการวางงานตามมา สําหรับผลดีที่จีนจะไดประโยชน คือ ประเทศจีนจะสามารถสงออกไดเพิ่มขึ้น จากอัตราภาษีที่ลดลง และจากหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติที่ไดรับการอนุเคราะห
ยิ่ง (MFN) ซึ่งเปนขอตกลงระหวางประเทศที่เปนสมาชิก ซึ่งจะทําใหจีนก็จะกลายเปนประเทศคูแขงที่สําคัญของไทย และอาเซียนทั้งในตลาดภายในประเทศ และตลาดโลกทั้งดานการคา การลงทุน
พรรณี เช็งสุทธา. (2547). “บีโอไอ นําคณะนักธุรกิจไทย สํารวจศักยภาพการลงทุนคุนหมิง.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(6), 12-15.
บทความนี้เปนรายงานการศึกษาการสํารวจศักยภาพการลงทุน โอกาส แนวทางการลงทุนในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ซึ่งเปนมณฑลที่อยูใกลประเทศไทยมากที่สุด และเปนมณฑลที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณที่มีประโยชนตอการผลิตและภาคเศรษฐกิจ โดยยูนนานมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่องเพื่อเชื่อมโยงมณฑลอื่นๆ และประเทศเพื่อนบานและรวมถึงประเทศไทยดวย ซึ่งรัฐบาลจีนใหความ
สนใจตอการพัฒนามณฑลยูนานเปนอันดับตนๆ ภายใตกรอบการพัฒนาภาคตะวันตก อีกทั้งยังมีการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนซึ่งจะมีผลชวยขยายตลาดสงออกของไทยในมณฑลภาคตะวันตกไดเพิ่มมากขึ้น
ดวย ดังนั้นยูนานจึงเปนที่นาสนใจของนักลงทุนตางชาติมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการทางสังคม โดยฮองกงมีการลงทุนมากที่สุดในยูนาน รองลง คือ ไตหวัน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
เปนตน สําหรับนักลงทุนไทยมีการลงทุนในยูนานมากในอุตสาหกรรมเกษตร เสื้อผาสําเร็จรูป และเครื่องประดับ อยางไรก็ตามการคาการลงทุนระหวางกันยังมีอุปสรรคบางประการอยู ซึ่งจําเปนตองมีการแกไข
เพื่อใหการคาการลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้นตอไป
ศัลยา อักษรมัต. (2547). “บีโอไอรุกเซี่ยงไฮ-เจียงชู สานพันธมิตรการลงทุนในจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(8), 10-12.
บทความนี้กลาวถึงการสํารวจศักยภาพทางเศรษฐกิจ เซี่ยงไฮ และเจียงชู ซึ่งเซี่ยงไฮถือเปนมหานครที่มีความเจริญมากที่สุดแหงหนึ่งของจีน มีอุตสาหกรรมหลัก ไดแก ชิ้นสวนและอุปกรณยานยนต ปโตรเคมี
เหล็ก ยา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน สําหรับมณฑลเจียงซูนั้นเปนมณฑลที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจเปนอันดับ 2 รองจากมณฑลกวางตุง โดยเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ ไดแก ถานหิน ปโตรเคมี
กาซธรรมชาติ เซี่ยงไฮ และเจียงชู จึงมีศักยภาพสูงที่นักธุรกิจไทยจะเขาไปลงทุน ผูเขียนเห็นวาจีนในขณะนี้ยังเปนประทศที่นาเขาไปลงทุนเนื่องจากมีตลาดขนาดใหญ มีแรงงานราคาถูก และมีความพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐาน และมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ครบวงจรในทุกๆดาน อยางไรก็ตามในการลงทุน นักลงทุนไทยนั้นจําเปนตองเรียนรู ศึกษากฎระเบียบ วัฒนธรรมของจีน และสรางสัมพันธที่ดีกับทุกๆ ฝาย
เพื่อใหการลงทุนนั้นเปนไปอยางราบรื่น เนื่องจากกฎระเบียบหลายอยางนั้นยังไมมีความชัดเจน ซึ่งการมีความสัมพันธที่ดีกับฝายตางๆ จะทําใหไดรับความสะดวกในการทําธุรกิจมากขึ้น
จักรสิทธิ์ แกววิไล. (2547). “อินเดีย..จีน..ญี่ปุน...ครึ่งปแรกลูทางสดใส.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(9), 36-39.
บทความนี้กลาวถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย จีน และญี่ปุน โดยเปรียบเทียบในชวงป 2004 พบวา เศรษฐกิจอินเดียมีการเจริญเติบโตที่ดี มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยกิจการ
ที่มีศักยภาพในการเขามาลงทุนสวนใหญไดแก ธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีสูง ปจจัยหลักในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ การขยายตัวของภาคเกษตร สําหรับเศรษฐกิจจีนนั้นมีการปรับตัวดีขึ้นอยางมากนับแตป
2003 เนื่องจากผลกระทบดานบวกของการลงทุน นอกจากนี้จีนยังมีนโยบายรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจใหคงที่ โดยมีการควบคุมการเติบโตของการลงทุนทําใหเศรษฐกิจจีนมีความมั่นคงสูง สวนเศรษฐกิจ
ประเทศญี่ปุน พบวา อยูในระยะฟนตัวอยางตอเนื่อง โดยธุรกิจเอกชนมีการขยายตัวขึ้นมาก โดยมีการสงออก และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ดานสถานการณการจางงาน แมวาอัตราการวางงานยังคงสูงอยู
แตก็มีแนวโนมลดลงตามลําดับ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2547). “อุตสาหกรรมรถยนตจีน...ความทาทายที่ไมหยุดนิ่ง.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(11), 35-41.
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2005

2005

2005

รายชื่อและรายละเอียด
บทความนี้กลาวถึงอุตสาหกรรมรถยนตของจีนที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยมีการลงทุนจากตางประเทศจํานวนมาก ซึ่งรัฐบาลจีนไดมีกําหนดใหรถยนตเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ 10 เพื่อจะสรางสรางความแข็งแกรงใหอุตสาหกรรมรถยนตเพื่อรองรับการเปดเสรีการคามากขึ้น โดยกําหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนตขึ้นหลายประการ คือ การพยายามกระตุนให
เกิดควบรวมกิจการ การควบคุมการตั้งโรงงานประกอบรถยนตอยางเขมงวด การสงเสริมใหเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสนับสนุนการใชชิ้นสวนภายในประเทศ การมุงผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน และการ
สงเสริมการสงออกเปนตน ทั้งนี้อุตสาหกรรมรถยนตของจีนนั้นเปนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศเปนหลัก เนื่องจากรถยนตที่ผลิตโดยบริษัททองถิ่นยังมีคุณภาพต่ํา ทําใหสามารถสงออกไปยังตลาดประเทศ
กําลังพัฒนาเทานั้น ยังสามารถสงออกไปตลาดประเทศพัฒนาแลวได
พรรณี เช็งสุทธา. (2548). “เคล็ดลับการทําธุรกิจกับจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(3), 68-71.
บทความนี้กลาวถึงขั้นตอน วิธีการทําธุรกิจกับนักธุรกิจจีน ใหประสบความสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตการแนะนําตัว ซึ่งตองมีการนัดหมายลวงหนา หรืออาจตองผานทางบุคคลที่สามเปนผูแนะนํา และตองมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณา เนื่องจากฝายจีนตองการความมั่นใจ และความไดเปรียบในการติดตอสื่อสาร และวิธีการนัดหมายของชาวจีนที่สวนใหญมักมีความไมแนนอน และมักนัดหมายในชวงเวลาสุดทายของการ
เจรจา รวมทั้งมารยาทในงานเลี้ยงชาวจีนทั้งในกรณีเปนเจาภาพ และไดรับเชิญ และวิธีที่จะเปนเจาภาพรับคณะจากจีนที่ดี ตลอดจนขอควรระวังเกี่ยวกับมารยาทในการทําธุรกิจกับนักธุรกิจจีน
อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 4 มณฑลจีนใกลไทย: เศรษฐกิจมณฑลเสฉวน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(4), 62-68.
บทความนี้กลาวถึง ความสําคัญของมณฑลยูนนานซึ่งเปนมณฑลทางใตของจีนที่เปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญของไทย เนื่องจากความใกลชิดดานทําเลที่ตั้ง และการดําเนินนโยบายของรัฐบาลยูนนานที่ให
ความสําคัญตอการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบานในลําน้ําโขง เนื่องจากมณฑลยูนานไมมีทางออกติดทะเล การลงทุนและการติดตอกับประเทศเพื่อนบานจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการกระตุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ จึงถือเปนโอกาสที่ไทยควรใชประโยชน โดยเฉพาะจากความสัมพันธที่ไทยกับรัฐบาลยูนานมีความรวมมือกันตอกันภายใตกรอบ คณะทํางานไทย-ยูนนาน เพื่อสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจและมิติ
อื่นๆตอไป
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “เสนทางสูมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(5), 14-19.
บทความนี้กลาวถึงนโยบาย และพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนในระยะตางๆ ตั้งแตสมัยราชวงศ และปญหาขอจํากัดการพัฒนาของจีนเนื่องจากวัฒนธรรม และการกระจุกตัวของการลงทุนในสมัยกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเริ่มจากความชะงักงันของเศรษฐกิจจากความตึงเครียดทางการเมือง และการปฏิวัติวัฒนธรรม นํามาซึ่งการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยใชนโยบายสี่ทันสมัย โดยใหความสําคัญแกอุตสาหกรรม
หนัก ภาคการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการปองกันประเทศ และปรับเปลี่ยนไปสูนโยบายการพัฒนาแบบไมสมดุล คือ การใชประโยชนอยางเต็มที่จากความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของแตละพื้นที่
โดยใชประโยชนจากจุดแข็ง และพยายามหลีกเลี่ยงจุดออน สําหรับการพัฒนาในดานอุตสาหกรรมนั้น กลาวถึง ความพยายามของรัฐบาลที่ไดพยายามดําเนินนโยบายตางๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ
มาตรการหนึ่ง คือการเปดพื้นที่ และเมืองตางๆ ใหเปนแหลงรองรับการลงทุนจากตางประเทศซึ่งจะอํานวยความสะดวก และใหสิทธิประโยชนดานตางๆ แกนักลงทุน ทั้งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 แหง และ
เปดเมืองทาชายฝงทะเลตะวันออก 14 แหง ก็เพื่อรองรับการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ และใหเปนศูนยกลางดานพาณิชยกรรม และการใหรัฐบาลทองถิ่นมีอํานาจในการตัดสินใจอนุมัติโครงการลงทุนได
ในระดับหนึ่งโดยไมตองผานรัฐบาลกลางเพื่อเพิ่มความสะดวกในการลงทุน รวมทั้งการสงเสริมการลงทุนในภาคตะวันตกของประเทศโดยใหสิทธิพิเศษ และกอสรางโครงสรางพื้นฐานดวย ซึ่งผูเขียนเห็นวาการ
ดําเนินการดังกลาวของประเทศจีนนั้นมีจุดเดนหลายดานที่มีสวนสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะบรรยากาศที่สงเสริมผูประกอบการสูงกวาประเทศอื่นๆ ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
เล็กเติบโตไดอยางรวดเร็วมากมาย
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รายชื่อและรายละเอียด
2005 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “เศรษฐกิจจีน กาวสูยุคใหม.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(5), 20-22.
บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนซึ่งไดปรับเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบปดภายใตระบบคอมมิวนิสตมาสูเศรษฐกิจทันสมัยแบบการตลาด ขณะเดียวกันก็เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยาง
รวดเร็ว จากนโยบายการเนนการขยายตัวของการลงทุนจากตางชาติ และความสําเร็จของนโยบายการพัฒนาบริษัททองถิ่น สงผลใหเศรษฐกิจของจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมากจนใหญเปนอันดับ 6 ของโลก ในป
2003 ซึ่งรัฐบาลจีนก็ไดพยายามลดความรอนแรงของเศรษฐกิจนี้ลงโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพของภาคธนาคาร และรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อปองกัน
ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได และเศรษฐกิจฟองสบูดวย
2005 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “การพัฒนาเทคโนโลยีของจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(5), 28-37.
บทความนี้กลาวถึงความกาวหนาของการพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของจีน และวิเคราะหถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นซึ่งเปนผลจากการกําหนดนโยบาย และมาตรการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
จีนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
2005 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “นครเทียนสิน: ศูนยกลางธุรกิจฝงตะวันออกของจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(5), 38-41.
บทความนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึง กลาวถึง สภาพทางเศรษฐกิจของนครเทียนสินซึ่งเปนเมืองทาชายฝงทะเลตะวันออกซึ่งตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรสําคัญเนื่องจากเปนเมืองทาของกรุงปกกิ่ง และยังเปนเสนทางสําคัญ
ทางน้ําสําหรับขนถายสินคาระหวางภาคเหนือและภาคใตของจีนดวย โดยเปนเมืองที่มีปริมาณการขนถายสินคามากที่สุดในภาคเหนือของประเทศจีน ทั้งยังไดมีการรับการพัฒนาเครือขายคมนาคม และจัดตั้งพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อการสงเสริมการลงทุนของนครเทียนสินอีกดวย สงผลใหนครเทียนสินเปนอีกเมืองหนึ่งที่มีศักยภาพในการลงทุน
2005 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “จีนรุกคืบสูธุรกิจซอฟตแวร.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(5), 42-49.
บทความนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึง ความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศจีนที่รัฐบาลไดมีการประกาศแผนพัฒนาสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรขึ้นโดยกําหนดเปาหมายการพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟตแวร ใหมีขนาดเพิ่มขึ้นเปนไมต่ํากวา 250,000 ลานหยวน และมีสวนแบงตลาดภายในประเทศไมต่ํากวารอยละ 60 ภายในป 2005 ทั้งนี้โดยมีการกําหนดมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรตางๆ หลายมาตรการ เชน การลดภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับบริษัทที่ทําธุรกิจดานซอฟตแวร เหลือรอยละ 3 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน ซึ่งจุดเดนของอุตสาหกรรมซอฟตแวรของจีนนั้นคือ
ตนทุนต่ํา เนื่องจากมีคาแรงต่ํา แตก็มีจุดดอยที่สําคัญคือ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทําใหเปนที่กังวลของนักธุรกิจตางชาติ โดยกลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของจีนนั้นจะเนนการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการที่
กําหนดขึ้นมาเองในประเทศ รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานซอฟตแวรที่ทางการจีนกําหนด ทั้งนี้เพื่อลดตนทุน ชวยรักษาความปลอดภัยแกเครือขายสารสนเทศของภาครัฐ และเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรใน
ประเทศ
2005 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “จีนกาวสูตําแหนงผูผลิตเหล็กอันดับ 1 ของโลก.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(5), 50-59.
บทความนี้กลาวถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมเหล็กของจีนตั้งแตกอนเปดประเทศ ซึ่งเริ่มตนภายหลังญี่ปุนเขามาครอบครองแมนจูเรียของจีน การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของจีนเริ่มตนขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองโดยที่มีการควบคุมการผลิตอยางเขมงวดภายใตการวางแผนจากสวนกลาง แตในป 2541 รัฐบาลไดคลายความเขมงวดลง ทําใหอุตสาหกรรมเหล็กจีนมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดกลายเปนผูผลิตราย
สําคัญของโลก แตขณะเดียวกันจากการที่จีนเปนผูบริโภครายใหญดวยทําใหมีการผลิตไมเพียงพอตอความตองการและตองนําเขาเหล็กเพิ่มขึ้นทุกป การที่จีนเปนตลาดใหญก็ทําใหบริษัทตางชาติพยายามนําเหล็ก
เขามาจําหนาย แตจีนพยายามคุมครองอุตสาหกรรมเหล็กโดยหากมีการทุมตลาดโดยใชการเก็บภาษีการทุมตลาดตอบโต ทั้งนี้ปจจุบันจีนมีนโยบายเนนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กมากกวาการสราง
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2005

2005

2005

2005

รายชื่อและรายละเอียด
โรงงานใหม โดยมุงผลิตเหล็กที่มีคุณภาพดี และจํากัดการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหา NPL และปญหาความตองการพลังงาน
อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 4 มณฑลจีนใกลไทย ตอนที่ 2: เศรษฐกิจมหานครฉงชิ่ง.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(5), 67-71.
บทความนี้กลาวถึงมหานครฉงชิ่ง ซึ่งถือเปนเมืองแหงอนาคตที่รัฐบาลจีนใหความสําคัญเปนอันดับตนและทุมงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสรางบรรยากาศทางธุรกิจเพื่อใหเปน
ศูนยกลางของจีนตอนใน เพื่อการชวยกระจายรายไดและการจางงานเพื่อลดความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางจีนตอนในและจีนชายฝงทะเล ดวยความโดดเดนเรื่องอุตสาหกรรมหนัก และเปนฐานการผลิต
รถยนตที่ใหญอันดัน 4 ของจีน มหานครฉงชิ่งจึงเปนอีกเมืองหนึ่งที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอยางยิ่งที่ไทยควรใหความสนใจในการพัฒนาความสัมพันธเพื่อเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางกัน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมชิ้นสวนและยานยนต และการทองเที่ยว
พรรณี เช็งสุทธา. (2548). “การพัฒนาความรวมมือดานการคาและการลงทุนไทย-จีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(6), 13-15.
บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาความรวมมือดานการคาและการลงทุนไทย-จีนจากเศรษฐกิจภายในของจีนที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว และขนาดของตลาดภายในที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง สงผลให ลูทางการคาและ
การลงทุนของจีนในไทย และการลงทุนของไทยในจีนยังมีโอกาสอีกมาก โดยปจจุบันนักลงทุนจีนยังไดหันมาลงทุนนอกประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อใชเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกดวย ซึ่งจีนเห็นวาไทยเปนศูนยกลาง
ของภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น หากจีนมีการลงทุนในภูมิภาคนี้จะพิจารณาประเทศไทยเปนอันดับแรกๆ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการแขงขันการดึงดูดการลงทุนของไทย สําหรับโอกาสการเขาสูตลาดจีนของไทยนั้น
ผูเขียนเห็นวาจะขึ้นอยูกับนโยบายเศรษฐกิจของจีน ซึ่งตามเปาหมายตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน จีนจะตองเปดตลาดการคาบริการและการลงทุนในป 2563 ทั้งนี้การทําการคาการลงทุนกับจีนจะตองมี
การศึกษากฎระเบียบ อุปสรรค การตลาดอยางถองแทเพื่อใหการดําเนินการนั้นเปนไปอยางราบรื่น
อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 4 มณฑลจีนใกลไทย ตอนที่ 3: เศรษฐกิจมณฑลยูนนาน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(6), 62-67.
บทความนี้กลาวถึงความสําคัญของมณฑลยูนนานทางดานการทองเที่ยว เนื่องจากมีความหลากหลายของภูมิประเทศและสภาพอากาศ โดยรัฐบาลจีนทั้งระดับประเทศและทองถิ่นไดสงเสริมและผลักดันให
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของยูนนานขยายตัวอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทที่ใหบริการทองเที่ยวในจีนนั้นคงยังมีจํานวนจํากัดอยู จึงถือเปนโอกาสที่ธุรกิจทองเที่ยวไทยจะเขาไปลงทุน ซึ่งความ
รวมมือดานการทองเที่ยวกับจีนนั้นถือเปนประเด็นที่รัฐบาลใหความสําคัญ เนื่องจากตะหนักถึงศักยภาพของตลาดทองเที่ยวในจีนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น แตอุปสรรคสําคัญคือกฎระเบียบปลีกยอยที่ปดกั้นการเขาไป
ประกอบธุรกิจการใหบริการทองเที่ยวของตางชาติ ดังนั้นในการขยายความรวมมือกับจีนดานการทองเที่ยว หากรัฐบาลสามารถผลักดันในการเจรจาแกไขอุปสรรคเหลานี้โดยอาศัยความสัมพันธ และขอตกลงตาม
กรอบความรวมมือตางๆ ไดแลวก็จะเปนการอื้อประโยชนใหธุรกิจไทยสามารถเขาไปลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยวไดมากขึ้น
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “Hope: ยักษใหญอุตสาหกรรมอาหารสัตวของจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(7), 37-41.
บทความนี้กลาวถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตวของจีน บริษัท Hope ซึ่งเปนราชาแหงอาหารสัตวของจีนและเปนกลุมธุรกิจเอกชนที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศจีน โดยมีกลยุทธการทําธุรกิจคือ จําหนายอาหารสัตว
คุณภาพดีแตมีราคาต่ํากวา CP โดยมีความเปรียบจากการที่มีความรูความเขาใจตลาดจีนมากเพราะเปนบริษัททองถิ่น และมีการบริหารตนทุนที่ดี ทําใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง และมีการขยายธุรกิจไปยังสาขา
อื่นๆ อยางมากมาย เชน อสังหาริมทรัพย กอสราง ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยปจจุบันผูผลิตอาหารสัตวรายใหญของจีน ทั้ง Hope และ CP มีสวนแบงตลาดรวมกันประมาณรอยละ 15 สวนที่เหลือเปน
ของผูประกอบการรายยอย ซึ่งจากอุปสงคของอาหารสัตวที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหรัฐบาลไดสนับสนุนอยางเต็มที่ ซึ่งมีผลทําใหจีนนั้นกลายเปนผูผลิตอาหารสัตวอันดับ 2 ของโลก นับเปนความพยายามในการ
พัฒนาหวงโซอุปทานใหครบวงจรของจีน
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รายชื่อและรายละเอียด
2005 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “จีนกับการกาวขึ้นระดับโลกดานการตอเรือ.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(7), 50-53.
บทความนี้กลาวถึงอุตสาหกรรมตอเรือของจีน ซึ่งเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วสูการเปนประเทศผูตอเรือมากเปนอันดับที่ 3 ของโลก โดยจีนมีเปาหมายใหนครกวางโจว และนครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมตอ
เรือของประเทศ และมีแนวโนมพัฒนาการการตอเรือที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้นจากเดิมที่ตอเรือใชบรรทุกสินคาเทกองเทานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพการตอเรือของจีน อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมการตอ
เรือของจีนยังมีปญหาสําคัญ คือ จุดออนดานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณสําหรับติดตั้งในเรือ และการควบคุมคุณภาพ ทําใหบริษัทผูวาจางตองเสียคาใชจายในการควบคุมคุณภาพสูง ทําใหสวนตางของคาใชจายใน
การตอเรือของจีนกับเกาหลี และญี่ปุนไมแตกตางกันมากนัก
2005 พรรณี เช็งสุทธา. (2548). “ความสัมพันธและศักยภาพทางเศรษฐกิจไทย-จีน ตอน: มณฑลกวางตุง." วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(7), 54-56.
บทความนี้เปนการกลาวถึง ความสําคัญของมณฑลกวางตุงที่มีบทบาทตอการคาระหวางประเทศของจีน และเปนแหลงผลิตสิ่งทอ หัตถกรรม ธุรกิจที่สําคัญ และความพรอมของระบบสาธารณูปโภคการคมนาคม
ขนสง รวมทั้งความสัมพันธทางการคาและธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายการสงเสริมธุรกิจไทย-จีน และความสัมพันธ ทางเชื้อชาติ ตลอดจนการพัฒนาเมืองซัวเถาที่มีการเรงรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหมที่ใช
เทคโนโลยีสูง การขยายพื้นที่แนวตะวันออก-ตะวันตก-เหนือ-ใตของเมืองซัวเถาตามเขตเศรษฐกิจ 3 เขต เพื่อสรางมหานครซัวเถา และการพัฒนาอุตสาหกรรมชายทาเรือโดยใชทาเรือเปนฐานสรางความเจริญใน
การนําเขาโครงการขนาดใหญ เพื่อรองรับการยายอุตสาหกรรมของฮองกง มาเกา ญี่ปุน เกาหลีและประเทศในอาเซียน และรองรับการยายอุตสาหกรรมจากพื้นที่สามเหลี่ยมแมน้ําไขมุก
2005 อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 4 มณฑลจีนใกลไทย ตอนที่ 4: เขตปกครองตนเอง กวางสี.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(7), 57-63.
บทความนี้กลาวถึงศักยภาพของเขตปกครองตนเองกวางสี ซึ่งเปนศูนยกลางการกระจายและลําเลียงสินคาที่สําคัญของตอนในทางตะวันตกของจีน และเปนเสนทางขนสงกระจายสินคาที่ผลิตจากมณฑลตอนใต
ของจีนออกสูตลาดโลกโดยผานทางทาเรือน้ําลึก โดยมีเสนทางรถไฟเชื่อมจากมณฑลตางๆ ทางตอนในจีน รวมทั้งนโยบายของจีนที่ไดวางตําแหนงของกวางสีใหเปนประตูสูอาเซียน โดยมีนโยบายและมาตรการ
ตางๆที่เปดโอกาสใหรัฐบาลระดับมณฑลของกวางสีไดมีบทบาท ทําใหกวางสีมีศักยภาพสามารถเปนตัวเชื่อมใหไทยในการเขาตลาดจีนได
2005 พรรณี เช็งสุทธา. (2548). “อูฮั่น ดีทรอยตแหงเมืองจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(7), 64-66.
บทความนี้กลาวถึงความสําคัญของอูฮั่นซึ่งเปนเมืองสําคัญในมณฑลหูเปย ซึ่งเปนศูนยกลางเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษาในประเทศจีน ซึ่งมีแนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไปสูการเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมยานยนตแทนเซี่ยงไฮไดในอนาคต เซี่ยงไฮจึงถือเปนอีกเมืองหนึ่งที่ความพรอม และมีศักยภาพในการลงทุน
2005 พรรณี เช็งสุทธา. (2548). “นักธุรกิจจีน ยังไมนิยมใชบัตรเครดิต.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(7), 67.
บทความนี้เปนการนําเสนอผลการสํารวจการใชบัตรเครดิตในประเทศจีน จากชาวจีน 2,210 คนใน 7 เมืองใหญของจีน พบวา ประชาชนจีนมีเพียงรอยละ 7 เทานั้นที่นิยมใชบัตรเครดิต ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใช
บัตรเครดิตนั้นยังไมเปนที่นิยมแพรหลายมากนักในประเทศจีน โดยสามารถใชไดเฉพาะตามโรงแรมใหญ หางสรรพสินคา และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในบางพื้นที่เทานั้น
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รายชื่อและรายละเอียด
2005 อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “นโยบายพัฒนาภาคตะวันตกของจีนและนัยตอไทย.” วารสารการงบประมาณ, 2(6), 54-70.
บทความนี้ ผูเขียนไดกลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาภาคตะวันตกของประเทศเพื่อสรางความเทาเทียมกันและสมดุลในการพัฒนาภูมิภาคตางๆ ของจีน โดยมีมาตรการที่
สําคัญ คือการกระตุนและสงเสริมการลงทุนจากตางชาติในพื้นที่ดังกลาว เพื่อเนนสรางสภาวะแวดลอมของการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันตกใหดีขึ้น ดวยคาดวา การลงทุนจากตางชาติจะเปนปจจัยเอื้อตอการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขัน และสรางความพรอมในการเปดภูมิภาคนี้ออกสูโลกภายนอกตอไป ซึ่งสอดคลองกับโครงการอนุภูมิภาคแมน้ําโขง GMS ทางการจีนจึงใหความสําคัญกับ โครงการ GMS และ
สนับสนุนทางการเงินเปนอยางดี ดังนั้น จากความสอดคลองของนโยบายพัฒนาภาคตะวันตกของจีน และโครงการ GMS จึงเปนการเสริมขอไดเปรียบของไทยในเชิงยุทธศาสตรในฐานะที่เปนศูนยกลางของการ
พัฒนาในภูมิภาคนี้ นโยบายพัฒนาภาคตะวันตกของจีนจึงนับเปนโอกาสสําคัญของไทยในการขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมณฑลตางๆ โดยเฉพาะ 4 มณฑลใกลไทย คือ ซื่อชวน ฉงชิ่ง หยุน
หนาน และกวางซี เนื่องจากเปนมณฑลที่มีศักยภาพสูง มีการแขงขันที่ไมรุนแรงมากนัก รวมทั้ง มีเสนทางเชื่อมโยงกันหลายเสนทาง ซึ่งในระยาว ความรวมมือนั้นก็จะสามารถขยายผลไปสูการมีปฏิสัมพันธดาน
อื่นๆ และนําไปสูความเขาใจ และความสัมพันธที่ใกลชิดกันมากขึ้นดวย
2005 พรรณี เช็งสุทธา. (2548). “รูทันโลกธุรกิจจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(8), 63-67.
บทความนี้ผูเขียนไดวิเคราะหการทําธุรกิจในประเทศจีน ในกรณีคารฟูร ซึ่งไมประสบความสําเร็จมากนัก ซึ่งนําไปสูการปรับเปลี่ยนกลยุทธของคารฟูรในการสรางเครือขายเพื่อใหเหมาะสมกับตลาดทองถิ่น และ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจในจีน คือ มีแนวโนมการจางที่ปรึกษาทองถิ่นเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น และกลาวถึงนโยบายยานยนตของจีน การจัดระเบียบความเติบโต รวมทั้งแนวโนมการขึ้นคาแรงขั้นต่ําของเซี่ยงไฮ และ
เซิ่นเจิ้น
2005 พรรณี เช็งสุทธา. (2548). “เคล็ดลับการทําธุรกิจกับชาวจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(8), 68-70.
บทความนี้เปนการกลาวถึงลักษณะ และรูปแบบการทําธุรกิจกับชาวจีน โดยอธิบายถึงพิธีการ มารยาท และวัฒนธรรมการติดตอกับชาวจีน และวิธีการจะเปนเจาภาพรับคณะจากจีนที่ดี
2005 พรรณี เช็งสุทธา. (2548).”เฉิงตู...ศูนยกลางอิเล็กทรอนิกสของจีนในอนาคต.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(9), 64-67.
บทความนี้กลาวถึง เศรษฐกิจของมณฑลเสฉวนซึ่งมีการเติบโอยางรวดเร็ว และความสําคัญของภาคการผลิตของมณฑลเสฉวนซึ่งเปนฐานการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ การผลิตน้ํามันและการเลี้ยงหมูของประเทศ
และกลาวถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของมณฑลเสฉวนซึ่งเปนผลจากการลงทุนของตางชาติโดยบริษัท Intel จากสหรัฐอเมริกาและ Unisem Bhd จากมาเลเซีย จากการสงเสริมการลงทุนของ
รัฐบาลทองถิ่น และความตกลงระหวางจีน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งสงผลใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสตอเนื่องตางๆ ตามมา จนทําใหเฉิงตูกลายเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจร
รวมที่ใหญเปนอันดับ 4 ของจีน
2005 “จีน-อินเดีย สองชาติเอเชีย กาวสูมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลก.” (2548). การเงินธนาคาร, 24(281), 92-93.
บทความนี้กลาวถึงศักยภาพ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียซึ่งเปนเศรษฐกิจขนาดใหญ และมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในปจจุบัน ซึ่งทั้งประเทศจีนและอินเดียตางมีปจจัยเดนปจจัยดอยทางดาน
เศรษฐกิจที่แตกตางกัน และกลาวถึงแนวโนมการขยายตัวของตลาดภายในประเทศ และการบริหารจัดการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2005 จิตตสิริ กลิ่นบุญนาค. (2548). “สมคิดจับมือมาดามอูอี๋ ดันไทยเปดประตูการคา-ลงทุนสูอาเซียน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(10), 9-12.
บทความนี้กลาวถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับจีน ซึ่งรัฐบาล ถือนโยบายสําคัญในการตองการใหประเทศไทยเปนเกตเวยหรือประตูการคาของอาเซียน ทั้งนี้ไทยถือเปนประตูการคาไปสูอาเซียน และ
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2005

2005

2005

2005

2005

รายชื่อและรายละเอียด
ยังเปนหัวใจของกลุมประเทศ GMS ดวย ซึ่งการเปนหุนสวนเศรษฐกิจไทย-จีน ในดานการขยายการคา การลงทุน การทองเที่ยว จะเปนการกระชับความสัมพันธ และสงเสริมบรรยากาศการคาการลงทุนที่ดีของทั้ง
2 ประเทศ ตอไป
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “ฉงชิ่ง...จุดยุทธศาสตรสําคัญของนโยบาย go west.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(10), 38-41.
บทความนี้กลาวถึงความสําคัญของมหานครฉงชิ่ง ซึ่งรัฐบาลจีนมีนโยบายการปรับปรุงใหเปนศูนยกลางในดานเศรษฐกิจในภาคตะวันตกตามนโยบายพัฒนาภาคตะวันตก โดยมีการปรับปรุงพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานการขนสงหลายประการ เชน การกอสรางระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนของนครฉงชิ่ง และการกอสรางสนามบินเพื่อใหเปนสนามบินนานาชาติ นอกจากนี้ยังกลาวถึงความสําคัญของมหานครฉงชิ่งที่เปน
ฐานผลิตรถยนตที่สําคัญในอันดับ 4 ของประเทศ และยังเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมสําคัญอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑที่สําคัญซึ่งมีการรวมลงทุนจากตางชาติ อุตสาหกรรมโลหะเครื่องจักรกล และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกดวย
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “ฉงชิ่ง...เมืองหลวงแหงอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตของโลก.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(10), 42-45.
บทความนี้กลาวถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตของจีน ซึ่งมีการเติบโต และมีการขยายเครือขายการผลิตชิ้นสวนรถจักรยานยนตที่ฉงชิ่งอยางมาก จนพัฒนาเปนคลัสเตอรการผลิตรถจักรยานยนตที่
ใหญที่สุดของโลก แตอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตจีนกลับประสบความสําเร็จในตลาดระดับลางเทานั้น โดยเฉพาะตลาดเวียดนาม และตลาดอินโดนีเซีย ขณะที่ไมสามารถประสบความสําเร็จไดในประเทศไทย
แสดงใหเห็นวา เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันในตลาดบนมากขึ้น อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตจีนจะตองพยายามสรางแบรนดของตนเองเพื่อสรางคุณคา Value Creation พรอมกับพยายามสรางภาพลักษณ
สินคาใหมจากที่มีภาพลักษณมีคุณภาพต่ําใหเปนสินคาดีและมีราคาถูกมากขึ้น
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “สํารวจเศรษฐกิจการลงทุนของมณฑลเสฉวน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(10), 46-51.
บทความนี้กลาวถึงการสํารวจเศรษฐกิจการลงทุนของมณฑลเสฉวน ซึ่งพบวา ปจจุบันรัฐบาลทองถิ่นไดใหความสําคัญกับธุรกิจโลจิสติกสอยางมากจากนโยบายของรัฐบาลจีน โดยรัฐบาลมณฑลเสฉวนมีนโยบาย
กระตุนใหธุรกิจหันมาใชบริการโลจิสติกสสมัยใหมมากขึ้นโดยสงเสริมการบริการแบบครบวงจร ในลักษณะ Supply Chain Management ซึ่งบริษัทตางๆ ที่ตั้งอยูในจีน ก็ไดพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพดาน
โลจิสติกสเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันมากขึ้นดวย ซึ่งผูเขียนเห็นวา เปนโอกาสของประเทศไทยสําหรับการรวมมือกับมณฑลเสฉวนในการพัฒนาดานโลจิสติกส
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “วิเคราะหเศรษฐกิจการลงทุนของมณฑลเสฉวน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(10), 52-58.
บทความนี้กลาวถึงมณฑลเสฉวนซึ่งถือเปนมณฑลที่เปนที่นาสนใจในการลงทุนเนื่องจากเปนมณฑลที่มีประชากรจํานวนมาก มีเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญดานการคาการลงทุน
ของภาคตะวันตก ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สําคัญหลายประเภท ประกอบดวย อุตสาหกรรมผลิตอาวุธ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมผลิต
โทรทัศน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมผลิตเวเฟอรแผงวงจรรวม และอุตสาหกรรมยาแผนโบราณที่ใหญที่สุดของจีน และมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางมากทั้งดานการคมนาคมขนสง
ไฟฟา และสาธารณูปโภคตางๆ นอกจากนี้ยังมีนโยบายเปดกวางทางการคา และการลงทุนดวย จึงทําใหมณฑลเสฉวนเปนมณฑลที่มีศักยภาพการลงทุนในระดับสูง และมีจุดแข็งจํานวนมาก
อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “นโยบาย Xibu Da Kaifa และศักยภาพมณฑลจีนตะวันตก: ตอน 1.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(10), 63-68.
บทความนี้ ผูเขียนไดกลาวถึงนโยบายและกลยุทธการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของจีนหลังจากการปฏิรูปประเทศ ที่สงผลใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ํากันมากขึ้น ทําใหรัฐบาลจีน
ปรับเปลี่ยนนโยบายโดยใหความสําคัญกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจกับภูมิภาคตะวันตกมากขึ้น ภายใตนโยบาย Xibu Da Kaifa โดยครอบคลุมพื้นที่ มณฑลกานซู ชิงไห สานซี ซื่อชวน กุยโจว ยูนนาน และเขต
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ปกครองตนเอง 3 เขต ไดแก เขตปกครองตนเองซินเจียง หนิงเซี่ย รวมทั้งมหานครฉงชิ่ง และรวมถึง มองโกเลียใน และกวางสี โดยมาตรการที่นํามาใชแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสงเสริมการลงทุนของเอกชน
โดยใหความสําคัญกับการคา การลงทุนจากตางชาติ และการลงทุนภาครัฐโดยเนนดานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง และการสื่อสารโทรคมนาคม เปนสําคัญ
อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “นโยบาย Xibu Da Kaifa และศักยภาพมณฑลจีนตะวันตก: ตอน 2.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(11), 55-60.
บทความนี้ ผูเขียนกลาวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลจีนตะวันตกที่สําคัญ คือ มณฑลเสฉวน มณฑลฉงชิ่ง มณฑลยูนนาน และ มณฑลกวางสี ซึ่งจากการศึกษาพบวาแตละมณฑลนั้นมีปจจัยทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนนโยบายที่โดดเดน มีรายไดตอหัวเฉลี่ยไมสูงนัก และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกป ตลอดจนมีการลงทุนจากตางชาติอยางตอเนื่อง ทําใหมณฑลเหลานี้มีศักยภาพ และมีแนวโนมที่จะมีบทบาท
สําคัญทางเศรษฐกิจตอไป ที่สําคัญคือ ทั้ง 4 มณฑลนั้นมีความสนใจที่จะรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย เนื่องจากหวังจะใชประโยชนจากประเทศไทยในการเชื่อมตอไปยังประเทศอาเซียนอื่นๆ ดวย ซึ่ง
ผูเขียนเห็นวาจากความโดดเดนและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยูไมหางจากประเทศไทย รวมทั้งความเชื่อมโยงกับนโยบาย Xibu Da Kaifa ถือเปนโอกาสของประเทศไทยที่ควรเขาไปสงเสริมสรางความสัมพันธ
กับรัฐบาลมณฑลนั้นๆ เพื่อขยายความรวมมือทั้งการคาการลงทุน ซึ่งจะเปนประโยชนแกทั้งฝายจีน ฝายไทย ตลอดจนประเทศอื่นๆในภูมิภาคตอไป
ศัลยา อักษรมัต. (2548). “เปดประตูการลงทุนสูมณฑลสานซี.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(12), 56-57.
บทความนี้กลาวถึงความสําคัญของมณฑลสานซี ซึ่งเปนแหลงพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ซึ่งมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานที่จะรองรับการลงทุนทั้งระบบขนสงคมนาคมทางเรือ และทาง
รถไฟกับเมืองอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ทั้งรัฐบาลทองถิ่นยังใหสิทธิพิเศษตาง ๆ เชน ภาษีที่ทีดิน ภาษีเงินได และการโอนเงินกลับประเทศผูลงทุนดวย ทําใหการลงทุนในมณฑลสานซีนั้นมีมูลคาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด
ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา มณฑลสานซีนั้นเปนอีกมณฑลที่มีศักยภาพในการเขาไปลงทุนสําหรับนักลงทุนตางชาติ และชาวไทย
สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ. (2549). “พัฒนาการทางเศรษฐกิจของมณฑลยูนานภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนฉบับที่ 1-10.” รายงานเศรษฐกิจ พมา จีนตอนใต และโครงการ
GMS, 1(ม.ค.-มี.ค.2549), 19-25.
เนื้อหาบทความนี้เปนการอธิบายภาพรวมเศรษฐกิจของมณฑลยูนาน ซึ่งเปนมณฑลที่ความสําคัญในการผลิตสินคาเกษตรหลายชนิด โดยเฉพาะใบยาสูบ และกลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลยูนานที่มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลําดับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจตางๆ โดยเฉพาะหลังการเขาสูระบบตลาด และมีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วจากนโยบายดําเนินมาตรการมุงตะวันตกที่มุงเนนการสงเสริมการลงทุนจาก
ตางประเทศ ซึ่งผูเขียนเห็นวาแมเศรษฐกิจยูนานยังมีการพัฒนาในระดับต่ํากวามณฑลทางตะวันออกโดยเปรียบเทียบ แตก็เปนมณฑลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง อีกทั้งยูนานยังสามารถเชื่อมโยงประเทศไทยไดใน
หลายทาง ทั้งไทยยังเปนจุดเชื่อมตอสําคัญในอนุภูมิภาคนี้ ประเทศไทยจึงควรใชโอกาสนี้หาประโยชนจากการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับยูนานอยางตอเนื่องและจริงจังเพื่อประโยชนทางการคาการลงทุน
ระหวางกัน
อักษรศรี พานิชสาสน. (2549). “มองเศรษฐกิจจีน ปจอ.“ วารสารสงเสริมการลงทุน, 17(1), 70-71.
บทความนี้เนื้อหาสําคัญกลาวถึงการคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ป 2005, 2006 และ2007 ซึ่งผูเขียนคาดวาจะมีการขยายตัวตอไปไดเมื่อเทียบกับปกอนหนา ทั้งจากการวิเคราะหของ
ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชียและองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และนิตยสาร Economist เนื่องดวยปจจัยสําคัญ คือ การขยายตัวของอุปสงคภายในประเทศจีนเอง หากแตจะ
ไมขยายตัวมากนักเนื่องจากจากรัฐบาลจีนมีนโยบายชะลอความรอนแรงของเศรษฐกิจ และหันมาเนนการเติบโตแบบสมดุล โดยมุงเนนการพัฒนาอยางเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11
อักษรศรี พานิชสาสน. (2549). “การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไทย-จีน: กรณีศึกษาขอเท็จจริง ปญหาและโอกาสในการเชื่อมโยงการคาไทย-สี่มณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน.“ วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร, 24
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(1), 51-112.
บทความชิ้นนี้เปนการศึกษาขอเท็จจริง ปญหา และโอกาสในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับมณฑลจีนของผูเขียน โดยเปนกรณีศึกษาการคาระหวางไทยกับมณฑลทางตะวันตกเฉียงใตของจีน โดยใชวิธีการ
วิเคราะห Interconnecting Diamonds โดยประยุกตจากกรอบแนวคิด Diamond Model โดยการเก็บขอมูลโดยวิธีเชิงคุณภาพทั้งทางเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนาม เนนพื้นที่ศึกษาใน มณฑลซื่อชวน มหานคร
ฉงชิ่ง มณฑลหยุนหนาน และเขตปกครองตนเองชนชาติจวง กวางซี ผลการศึกษาสามารถสรุป แนวทางการเชื่อมตอทางเศรษฐกิจระหวางกันวา สามารถเปนไปไดทั้งในรูปแบบของความรวมมือระหวางรัฐบาลตอ
รัฐบาล หรือเอกชนตอเอกขน รวมทั้งเอกชนกับรัฐบาลขึ้นอยูกับสาขาหรือความเหมาะสมของกิจกรรมที่จะมีความรวมมือกัน อยางไรก็ตามแมวาประเทศไทยและจีนจะมีความตกลงรวมมือทางการคาระหวางกัน
แลวก็ตาม แตการคาระหวางกันนั้นยังคงมีปญหา และอุปสรรคในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งความแตกตางของตลาดแตละตลาด ซึ่งการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางกันจะเปนการสงเสริมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝายใหเพิ่มพูนขึ้น โดยการใชประโยชนจากลักษณะการเกื้อกูลทางเศรษฐกิจเปนปจจัยเกื้อหนุนใหทั้งสองประเทศไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกันมากขึ้น
อักษรศรี พานิชสาสน. (2549). “จับตาแผน 11 ของมณฑลจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 17(4), 57-59.
บทความนี้ ผูเขียนกลาวถึง เนื้อหาสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศจีนฉบับที่ 11 ที่เนนการพัฒนาประเทศใน 2 ประเด็นหลัก คือ การสรางจีนใหเปนสังคมที่กลมกลืนและปรองดอง
และเนนการพัฒนาแบบวิทยาศาสตร ตลอดจนสงเสริมการคากับตางประเทศอยางสมดุล กระตุนความตองการในประเทศ และสงเสริมใหบริษัทจีนออกไปลงทุนในตางประเทศเปนตน ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยน
แนวคิดการพัฒนาจากเชิงปริมาณมาเปนการพัฒนาเชิงคุณภาพมากขึ้น
สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ. (2549). “นโยบายพัฒนามณฑลยูนานภายใตแผนพัฒนาฉบับที่ 11.” รายงานเศรษฐกิจ พมา จีนตอนใต และโครงการ GMS, 2(เม.ย.-มิ.ย.), 18-22.
เนื้อหาสําคัญของบทความนี้เปนการอธิบายแนวทางการพัฒนาของมณฑลยูนนานภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจีนฉบับที่ 11 ที่เนนการ เปดเสรีการคา และสนับสนุนใหนักลงทุนที่มีศักยภาพ
ออกไปลงทุนภายนอกประเทศ เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องสภาพที่ตั้ง และโครงสรางการผลิตที่เนนการผลิตและสงออกวัตถุดิบ และสินคาเกษตร ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 ยูนนาน
จึงไดกําหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนามณฑลยูนนานในระยะ 5 ป ขึ้น ประกอบดวยนโยบายสําคัญ คือ 2 วงลอขับเคลื่อน 4 นอกเปนตัวนํา 5 กุญแจสําคัญ และ 1 วง 5 โซน 3 สาย ขึ้น โดยใหความสําคัญกับ
การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เสนทางคมนาคมเพื่อเชื่อมตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับมณฑลอื่นๆ และประเทศเพื่อนบาน เปนหลัก
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2549). “ฐานผลิตจักรยานยนตของซีพีในจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 17(5), 55-58.
บทความนี้กลาวถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตของจีนซึ่งพัฒนาความสามารถในการแขงขันอยางรวดเร็วจนเปนทั้งฐานการผลิตและจําหนายจักรยานยนตใหญที่สุดในโลก โดยมียอดการผลิต
มากกวา 14 ลานคัน ในป 2004 โดย สามารถแขงขันกับญี่ปุนไดอยางมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็มีตนทุนการผลิตที่ต่ํามาก ซึ่งแมแตบริษัทรถจักรยานยนตฮอนดาซึ่งไปตั้งฐานการผลิตในจีนก็ยังมีสวนแบงตลาดไมถึง
รอยละ 10 สําหรับบริษัท ซีพี ของไทยก็ไดเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาวในประเทศจีนเชนกันโดยมีการดําเนินการผลิตทั้งแบบใชแบรนดของตนเองและแบบรับจางการผลิต ปจจุบันนอกจากนั้นยังเปนฐาน
การผลิตรถจักรยานยนตรายใหญของโลกแลว ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายของจีนที่เมืองขนาดใหญในจีนมากวา 100 เมืองหามมีการใชจักรยานยนตแบบเครื่องยนตเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทําใหรถจักรยานยนต
แบบใชไฟฟาสามารถครองตลาดเมืองใหญไดเกือบทั้งหมด
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2549). “เหอหนาน...มณฑลที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 17(5), 59-65.
บทความนี้ผูเขียนไดกลาวถึงความสําคัญของมณฑลเหอหนาน ซึ่งเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรของจีนมาตั้งแตอดีต และไดรับการพัฒนาเปนฐานการผลิตสําคัญของอุตสาหกรรมตางๆ ในปจจุบัน เชน
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อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรกล การถลุงโลหะ เคมี และวัสดุกอสราง เปนตน ซึ่งแมจะมีการพัฒนาชากวามณฑลชายฝงทะเล แตปจจุบันไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยนับเปนมณฑลที่มีผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศมากเปนอันดับ 5 ของจีน ซึ่ง ผูเห็นวา มณฑลเหอหนานเปนอีกมณฑลที่มีศักยภาพในการลงทุนของนักลงทุนไทย โดยปจจุบันมีบริษัทไทยลงทุนในมณฑลเหอหนานหลายบริษัท เปนตนวา เครือ
เจริญโภคภัณฑ กลุมบานปู และกลุมเบทาโกร เปนตน
วรานนท สิทธิพิทักษ. (2549). “จีนจะเขยาโลกไดหรือไม.“ วารสารกรมบัญชีกลาง, 47(4), 61-67.
บทความนี้ผูเขียนไดกลาวถึงลักษณะความยิ่งใหญ และศักยภาพของเศรษฐกิจประเทศจีน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาทางยุทธศาสตรในระยะยาวที่ใชการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนฐานใหญรองรับการขับเคลื่อนทุกดาน
และเปาหมายและภารกิจหลักในการพัฒนาประเทศของจีน รวมทั้งกลาวถึงการขยายบทบาทอิทธิพลตอประเทศอื่นๆ ในสังคมโลกทั้งความมั่นคง การทหาร และการตางประเทศ
“จีน...กับโฉมใหมของเศรษฐกิจโลก.” (2549). การเงินธนาคาร, 292(2549), 215-217.
บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคาในเอเชียอยางมาก จากการนําเขาวัตถุดิบแลวผลิตเพื่อสงออกของบริษัทตางชาติในจีน ซึ่งทําใหเกิด Pan-Asia
Supply และ Chain Economic Integration ในเอเชีย ซึ่งสงผลใหการคาในเอเชียขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวเศรษฐกิจจีนไปดวย ซึ่งการเขารวมเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกของจีนนั้นมีผลกระทบตออุปสงค
และอุปทานดานการคา แรงงาน การเงิน และพลังงานตอเศรษฐกิจจีน และเศรษฐกิจโลก ในดานตางๆ ที่แตกตางกัน ประโยชนที่แตละประเทศในเอเชียไดรับก็แตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาดวย
ซึ่งผูเขียนเห็นวายากที่จะระบุลงไปได เนื่องจากจีนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั้งนี้ผูเขียนเห็นวาจากนัยของผลกระทบของจีนที่มีตอเศรษฐกิจโลกนั้น แสดงใหเห็นวาแตละประเทศจะตองกําหนดแนวทางการ
จัดการเศรษฐกิจของตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากเพื่อประโยชนทางดานเศรษฐกิจแลว และยังตองคํานึงถึงเสถียรภาพดวย
อักษรศรี พานิชสาสน. (2549).”นโยบายพัฒนาภาคตะวันตกของจีนและนัยตอไทย.” รัฐศาสตรสาร, 27(3), 154-182.
บทความนี้ ผูเขียนไดกลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาภาคตะวันตกของประเทศเพื่อสรางความเทาเทียมและสมดุลในการพัฒนาภูมิภาคตางๆ ของจีน โดยมีมาตรการที่
สําคัญ คือการกระตุนและสงเสริมการลงทุนจากตางชาติในพื้นที่ดังกลาว โดยเนนสรางสภาวะแวดลอมของการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันตกใหดีขึ้น ดวยคาดวา การลงทุนจากตางชาติจะเปนปจจัยเอื้อตอการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขัน และสรางความพรอมในการเปดภูมิภาคนี้ออกสูโลกภายนอกตอไป ซึ่งสอดคลองกับโครงการอนุภูมิภาคแมน้ําโขง GMS ดังนั้น จากความสอดคลองของนโยบายพัฒนาภาคตะวันตก
ของจีน และโครงการ GMS จึงเปนขอไดเปรียบของไทยในเชิงยุทธศาสตรในฐานะที่เปนศูนยกลางของการพัฒนาในภูมิภาคนี้ และเปนโอกาสสําคัญของไทยในการขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับ
มณฑลตางๆ โดยเฉพาะ 4 มณฑลใกลไทย คือ ซื่อชวน ฉงชิ่ง หยุนหนาน และกวางซี ซึ่งแมไมมีพรมแดนติดกัน แตก็มีเสนทางเชื่อมโยงกันหลาย ซึ่งในระยาว ความรวมมือนั้นก็จะสามารถขยายผลไปสูการมี
ปฏิสัมพันธดานอื่นๆ และนําไปสูความเขาใจ และความสัมพันธที่ใกลชิดกันมากขึ้นดวย
อักษรศรี พานิชสาสน. (2549). “การศึกษาวิจัยการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน โดยใชแนววิเคราะห Interconnecting diamonds.” วารสารเศรษฐศาสตรเกษตร, 25(2), 57-84.
บทความชิ้นนี้เปนการศึกษาขอเท็จจริง ปญหา และโอกาสในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับมณฑลจีนของผูเขียน โดยเปนกรณีศึกษาการคาระหวางไทยกับมณฑลทางตะวันตกเฉียงใตของจีน โดยใชวิธีการ
วิเคราะห Interconnecting Diamonds โดยประยุกตจากกรอบแนวคิด Diamond Model โดยการเก็บขอมูลโดยวิธีเชิงคุณภาพทั้งทางเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนาม เนนพื้นที่ศึกษาใน มณฑลซื่อชวน มหานคร
ฉงชิ่ง มณฑหยุนหนาน และเขตปกครองตนเองชนชาติจวง กวางซี ผลการศึกษาสามารถสรุปวา แนวทางการเชื่อมตอทางเศรษฐกิจระหวางกัน สามารถเปนไปไดทั้งในรูปแบบของความรวมมือระหวางรัฐบาลตอ
รัฐบาล หรือเอกชนตอเอกขน รวมทั้งเอกชนกับรัฐบาลขึ้นอยูกับสาขาหรือความเหมาะสมของกิจกรรมที่จะมีความรวมมือกัน อยางไรก็ตามแมวาประเทศไทยและจีนจะมีความตกลงรวมมือทางการคาระหวางกัน
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แลวก็ตาม แตการคาระหวางกันนั้นยังคงมีปญหา และอุปสรรคในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งความแตกตางของตลาดแตละตลาด การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางกันจะเปนการสงเสริมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของทั้งสองฝายใหเพิ่มพูนขึ้น และจะชวยขยายบริบทของเงื่อนไขอุปสงคใหครอบคลุมตลาดของมณฑลตะวันออกเฉียงใตของจีนและตลาดของไทย ซึ่งจะเปนปจจัยเกื้อหนุนใหทั้งสองประเทศไดรับ
ประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกันมากขึ้น
ศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล. (2550). “มีอะไรในการประชุมสุดยอดผูนําเรื่องการลงทุนจีน-อาเซียนที่หนานหนิง.“ วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(1), 58-60.
บทความนี้ผูเขียนไดกลาวถึงการประชุมสุดยอดผูนําเรื่องการลงทุนจีน-อาเซียนที่หนานหนิง.และนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจที่มีความพรอมของจีนใหออกไปลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน และการสนับสนุนทาง
การเงินตอวิสาหกิจที่ออกไปลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน รวมถึงความสําคัญของงานแสดงสินคา CAEXPO ซึ่งเกิดจากความรวมมือระหวางจีนกับอาเซียน ในการกระชับความสัมพันธทางดานการคา การลงทุน
ระหวางกัน ซึ่งจีนใชเปนกลยุทธหนึ่งในการพัฒนามณฑลกวางสี และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน
พิทยา สุวคันธ. (2550). “การทะยานขึ้นของจีนในศตวรรษที่ 21 การกาวไปสูระดับโลก.” รัฐศาสตรสาร, 28(1), 191-242.
บทความนี้ ผูเขียนไดนําเสนอบทวิเคราะหถึงกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน และพัฒนาการของการลงทุนของจีนในตางประเทศ ซึ่งเริ่มตนขึ้นหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจใหเปนแบบตลาดสังคมนิยม ทําให
เศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ทําใหมีเงินลงทุนจากตางประเทศเขามาเปนจํานวนมาก สงผลใหจีนมีเงินทุนสํารองจํานวนมาก รัฐบาลจีนจึงอนุญาตใหมีการนําเงินไปลงทุน
ในตางประเทศได เพื่อเปนการสนับสนุนการสงออก และแสวงหาวัตถุดิบเทคโนโลยี และแหลงพลังงานในตางประเทศ ทั้งนี้การลงทุนของจีนจะตั้งอยูบนพื้นฐานในเรื่องผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ โดย
ประกอบดวยทั้งปจจัยทางการเมือง และปจจัยเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามรัฐบาลไดมีการผอนคลายขอจํากัดนี้ในการควบคุมการลงทุนในตางประเทศลง และอนุญาตใหบริษัทจีนแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรงในตลาด
ตางประเทศได ซึ่งเปนการแสวงหาประโยชนในการสรางความสัมพันธกับตางประเทศ สงผลใหจีนมีบทบาทและอิทธิพลทั้งในการเมือง และเศรษฐกิจโลก
สมภพ มานะรังสรรค. (2550). “บทบาทของจีนและอินเดียในเศรษฐกิจโลก.” เอเชียปริทัศน, 28(1), 3-6.
บทความนี้ผูเขียนวิเคราะหถึงความสําคัญของจีนและอินเดียที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และกลายเปนประเทศที่มีบทบาทตอเศรษฐกิจโลกและไทยสูง โดยผูเขียนไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ปจจัยความเสี่ยงดานตางๆ ของจีนและอินเดียจากขอมูลของ Economist Intellelligence Unit พบวาทั้งสองประเทศตางมีคะแนนความเสี่ยงโดยรวมใกลเคียงกัน โดยมีขอไดเปรียบเสียเปรียบที่ตางกัน ถึงแมวา
ปจจุบันจีนจะเปนประเทศที่บทบาทตอเศรษฐกิจโลกสูง แตอินเดียก็มีโอกาสเขามาชวงชิงความไดเปรียบดังกลาวได และถึงแมจีนและอินเดียจะมีความไดเปรียบเสียเปรียบกันอยางไร แตจีนและอินเดียนั้นก็มี
เปาหมายที่เหมือนกัน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโต และยกระดับการพัฒนาประเทศของตนเชนเดียวกัน การดําเนินนโยบายของประเทศไทย ผูเขียนเห็นวาประเทศไทยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสราง
สัมพันธที่ดีกับประเทศทั้งสอง ทั้งผานทางขอตกลงการคาเสรีระหวางกัน และความรวมมือดานอื่นๆ ดวย เพื่อกระชับความสัมพันธดังกลาวใหดีขึ้น
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. (2550). “จีน-อินเดีย : โอกาสและขอทาทายในการชิงความไดเปรียบในเอเชีย.” เอเชียปริทัศน, 28(1), 7-30.
บทความนี้กลาวถึงความสําคัญของเศรษฐกิจจีนและอินเดียซึ่งเปนประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ซึ่งพลวัตความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียนั้นทําใหจีนและอินเดียมีบทบาท
ความสําคัญตอเศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น โดยทั้งสองประเทศตางมีขอไดเปรียบเสียเปรียบทางเศรษฐกิจของแตละประเทศที่แตกตางกัน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550). “ทิศทางธุรกิจบริษัทการคาระหวางประเทศของจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(3), 32-36.
บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาธุรกิจบริษัทการคาระหวางประเทศของประเทศจีน ซึ่งจากการที่รัฐบาลไดพยายามสงเสริมการจัดตั้งบริษัทการคาระหวางประเทศเพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ และรักษา
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2007

2007

2007

2007
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รายชื่อและรายละเอียด
เสถียรภาพดานราคาภายในประเทศ ไดมีผลทําใหมีการกอตั้งบริษัทการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นหลายบริษัท โดยบริษัทการคาขนาดใหญสวนมากเปนของรัฐ ปจจุบันการสงเสริมธุรกิจบริษัทการคาระหวาง
ประเทศของจีนมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ มีการเปดใหมีการแขงขันมากขึ้น มีการสงเสริมบริษัทการคาระหวางประเทศใหควบรวมกิจการกัน รวมทั้งใหมีการขยายกิจการไปดานอื่นๆมากขึ้น และมี
การผอนคลายการลงทุนของตางชาติ ตลอดจนสงเสริมใหบริษัทการคาระหวางประเทศออกไปลงทุนตางประเทศเพิ่มขึ้นดวย
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550). “จีนกับการเรงปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(3), 37-42.
บทความนี้กลาวถึงปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจีน ซึ่งทําใหจีนตองมีมาตรการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางเรงดวนหลายประการ ประการแรก คือ การยกหนวยงานสิ่งแวดลอมจาก
ระดับกรมเปนระดับกระทรวง ประการที่สอง คือ การออกกฎหมายดานสิ่งแวดลอมเพื่อลดการใชพลังงาน ประการที่สาม คือ การออกกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม ประการที่สี่ คือ การกอสรางสิ่งกอสรางเพื่อ
อํานวยความสะดวกดานสิ่งแวดลอม ประการที่หา คือ การใชระเบียบวาดวยผูกอมลพิษใหเปนผูจายนโยบาย และประการที่หก คือคือ ปดโรงงานที่มีมาตรการสิ่งแวดลอมที่ไมไดมาตรฐาน ทั้งนี้มาตรการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมจะครอบคลุมอุตสาหกรรมตางๆ ที่สําคัญ ทั้งการ ผลิตเหล็กและเหล็กกลา ปูนซิเมนต ถานหิน กระดาษ และอุตสาหกรรมฟอกยอม เปนตน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550). “การพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานในจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(4), 54-61.
บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานในประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลไดพยายามสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานหลายประการ เนื่องจากเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทําใหตลาด
เครื่องบินของจีนเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง หากแตความพยายามในการผลิตเครื่องบินในขนาดใหญและขนาดกลางนั้นยังไมประสบความสําเร็จมากนัก เนื่องจากเครื่องบินที่ผลิตไดมีสมรรถนะต่ํากวาเครื่องบิน
โบอิ้ง และแอรบัส ทั้งนี้ จีนตั้งเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไววาจะผลิตเครื่องบินขนาดระวางมากกวา 100 ตัน ที่มีที่นั่งมากกวา 200 ที่นั่งในป 2018
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550). “จับตาธุรกิจสายการบินในจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(4), 62-65.
บทความนี้กลาวถึงอุตสาหกรรมสายการบินในประเทศจีนที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องจากเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เปนผลจากการที่จีนยกเลิกการผูกขาด โดยเปดใหมีการกอตั้งสายการบินไดโดย
เสรี ทําใหมีผูที่ไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการจํานวนมาก ทั้งในสวนที่เปนรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น และบริษัทเอกชน อยางไรก็ตามผลจากการแขงขันที่รุนแรงก็สงผลใหหลายสายการบินตองประสบปญหา
ทางการเงิน รัฐบาลจึงไดดําเนินการปรับโครงสรางสายการบินโดยใหควบรวมกิจการสายการบินของรัฐบาลกลางเขาดวยกันใหเหลือ 3 สายการบิน เพื่อใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ ซึ่งภายหลังการ
ควบรวมกิจการกันนั้นไดทําใหสายการบินทั้ง 3 เปนสายการบินขนาดใหญ ที่มีสวนแบงมากถึงรอยละ 80 ของการขนสงทางอากาศภายในประเทศ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550). “การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(5), 42-45.
บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของจีน ซึ่ง การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของจีนนั้นมีขอไดเปรียบหลายประการ ที่สําคัญ คือ การมีตนทุนการวิจัยและทดลองที่ต่ํา การไดรับสนับสนุนจากรัฐบาล
ในการลงทุนและกอตั้งศูนยวิจัย การที่มีบุคลากรที่มีความสามารถ การที่เปนแหลงพืชสมุนไพรที่สําคัญของโลก และการมีการลงทุนจากบริษัทตางประเทศ สงผลใหจีนมีความกาวหนาในพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
มากกวาประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550). “มณฑลเหลียวหนิงกับการพัฒนาอุตสาหกรรม.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(9), 45-54.
บทความนี้ เนื้อความกลาวถึง ความสําคัญของมณฑลเหลียวหนิงที่เปนฐานผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญของจีน ประกอบดวย อุตสาหกรรมการผลิตถานหิน น้ํามัน อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเครื่องบิน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมตอเรือ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เปนตน ทั้งมณฑลเหลียวหนิงยังเปนฐานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่สําคัญของจีนอีกดวย
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รายชื่อและรายละเอียด
2008 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2551). “จีน ผูผลิตเหล็กมากอันดับ 1 ของโลก.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 19(4), 40-45.
บทความนี้กลาวถึง อุตสาหกรรมเหล็กของจีนซึ่งไดกาวขึ้นมาเปนอุตสาหกรรมเหล็กรายใหญของโลก ซึ่งเปนผลจากการดําเนินนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กที่มีประสิทธิภาพของจีน อยางไรก็ตาม
อุตสาหกรรมเหล็กของจีนก็ยังมีจุดออนอยูหลายประการ คือ ประการแรก บริษัทเหล็กผูผลิตเหล็กสวนใหญยังใชเทคโนโลยีที่ลาหลังมีประสิทธิภาพต่ํา ประการที่สอง สินแรเหล็กในประเทศจีนนั้นมีประสิทธิภาพ
ต่ํา และประการที่สาม การควบคุมการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนที่สงผลใหอุปสงคของเหล็กในประเทศลดลง ซึ่งอาจสงผลตอเนื่องถึงอุตสาหกรรมเหล็กได
2008 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2551). “การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กของจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 19(4), 46-50.
บทความนี้กลาวถึง การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กของจีนซึ่งแมวาผูผลิตเหล็กขนาดใหญของจีนจะมีประสิทธิภาพสูง แตจีนมีผูผลิตเหล็กขนาดเล็กจํานวนมากที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา รัฐบาลจีนจึงมี
นโยบายปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานเดิม หลายประการ เชน กําหนดใหมีการปดโรงงานที่มีเตาถลุงเหล็กที่มีประสิทธิภาพต่ํา การเปลี่ยนเตาถลุงเหล็กใหเปนแบบที่มี
ประสิทธิภาพสูง การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน และการควบรวมกิจการ เปนตน รวมทั้งการจํากัดการผลิต ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสูการผลิตเหล็กที่มีมูลคาสูงขึ้น โดยการลดการสงเสริมการ
สงออกเพื่อลดความขัดแยงในการคาระหวางประเทศ และเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอีกดวย
2008 สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ. (2551). “การลงทุนจีน กาวสูเวทีโลก.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 19(9), 62-66.
บทความนี้ กลาวถึงความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ที่ทําใหจีนกาวสูการเปนฐานการผลิตที่สําคัญของโลก ซึ่งปจจุบันนอกจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนในประเทศแลว รัฐบาลจีนยังไดมีนโยบาย
สงเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพไปลงทุนในตางประเทศดวย ตามนโยบาย Going Global Policy ทั้งในแบบการรวมลงทุน การควบรวม และการเขาซื้อกิจการ ทั้งนี้เพื่อลดความขัดแยงกับประเทศผูนําเขาสินคา ขยาย
ตลาดสินคา ลดภาวการณแขงขันที่รุนแรงภายในประเทศ และสงเสริมใหธุรกิจสามารถเขาถึงนวัตกรรมใหมๆได และเพื่อการเขาถึงแหลงวัตถุดิบ และพลังงาน ของธุรกิจจีน ซึ่งปจจุบันนโยบายสงเสริมธุรกิจที่มี
ศักยภาพไปลงทุนในตางประเทศประสบความสําเร็จเปนอยางมากเพราะสามารถผลักดันใหธุรกิจ และรัฐวิสาหกิจออกไปลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้นไดทุกป
2009 ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล. (2552). “ถึงเวลาที่จีนจะแสดงความเปนผูนํา.” การเงินธนาคาร, (323), 52-60.
บทความนี้ ผูเขียนกลาวถึง บทบาท และความสําคัญของเศรษฐกิจจีนซึ่งมีการพัฒนา และยกระดับความสําคัญขึ้นมาอยางรวดเร็ว และวิเคราะหถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของจีนในระบบเศรษฐกิจโลกที่จะมีบทบาท
ความสําคัญตอเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น
2009 ไพจิตร วิบูลยธนสาร. (2552). “เศรษฐกิจจีนป 2009...ปหฤโหดที่รอคอยอยูขางหนา.” การเงินธนาคาร, 323 (มี.ค.), 174-177.
บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจจีนที่การพัฒนาอยางรวดเร็ว และปญหาและอุปสรรคการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน และวิเคราะหถึงความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีน และทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจีนที่จะเกิดขึ้น
2009 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2552). “การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 20(6), 41-49.
บทความนี้กลาวถึงปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจีน ซึ่งทําใหจีนตองมีมาตรการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางเรงดวนหลายประการ ตัวอยางเชน การยกระดับความรับผิดชอบของ
หนวยงานสิ่งแวดลอม การออกกฎหมายดานสิ่งแวดลอมเพื่อลดการใชพลังงาน รวมทั้งการออกกฎระเบียบกระทรวงดานสิ่งแวดลอม และการใชระเบียบวาดวยผูกอมลพิษใหเปนผูจายนโยบาย การกอสราง
สิ่งกอสรางเพื่ออํานวยความสะดวกดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนการปดโรงงานที่มีมาตรการสิ่งแวดลอมที่ไมไดมาตรฐาน ทั้งนี้มาตรการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจะมีผลครอบคลุมอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะ
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1984

1990

2000

2001

รายชื่อและรายละเอียด
อุตสาหกรรมที่กอมลพิษมาก เชนอุตสาหกรรม ผลิตเหล็กและเหล็กกลา ปูนซิเมนต ถานหิน กระดาษ และอุตสาหกรรมฟอกยอม เปนตน
2. บทความวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธทางการคาระหวางไทยและจีน
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2527). “ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน.” วารสารธรรมศาสตร, 13(4), 154-165.
บทความนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึงประวัติศาสตรความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีนตั้งแตสมัยอดีต ซึ่งไดหยุดลงไปในบางระยะเนื่องจากปญหาทางการเมืองระหวางประเทศ แตกลับฟนตัวไดเมื่อปญหา
การเมืองระยะประเทศนั้นผอนคลายลง และมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนลําดับ จากการที่ประเทศจีนเพิ่งเปดกวางทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมากขึ้น โดยโครงสราง สินคาสงออกของไทยมีลักษณะที่
เสียเปรียบจีน เพราะไทยจําหนายสินคาเกษตรเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีแนวโนมวาไทยจะขาดดุลกับจีนเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาคการผลิตของจีนที่มีการผลิตสินคาเพียงพอตอความตองการทําใหมีความตองการสินคา
จากไทยลดลงขณะที่ อุตสาหกรรมสงออกของจีนที่มีความหลากหลาย มีขนาดใหญ และมีความไดเปรียบจากการพัฒนาเทคโนโลยีมากกวา อยางงไรก็ตามผูเขียนเห็นวาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนที่มีมากขึ้น
นั้นจะสงผลใหความตองการสินคาบางประเภทเพิ่มขึ้นจึงเปนโอกาสของไทยที่จะขยายการสงออกสินคาที่จีนตองการได ซึ่งภาครัฐควรมีการสงเสริมและเจรจาเพื่อใหจีนซื้อสินคาจากไทยเพิ่มขึ้น เพื่อลดการ
ดุลการคา และขยายการคาระหางกันใหมากขึ้น เนื่องจากการคาของจีนและไทยยังอยูในระดับที่ต่ํา แสดงวาจีนและไทยยังมีการใชประโยชนจากการคาซึ่งกันและกันไมมากนัก
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2533). “15 ปแหงความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน.” วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา, 3(1), 51-74.
บทความนี้ผูเขียนกลาวถึงประวัติศาสตรความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีนตั้งแตสมัยอดีต ซึ่งไดหยุดลงไปในบางระยะเนื่องจากปญหาทางการเมืองระหวางประเทศ แตกลับฟนตัวไดเมื่อปญหาการเมือง
ระยะประเทศนั้นผอนคลายลง และมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนลําดับ จากการที่ประเทศจีนเพิ่งเปดกวางทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมากขึ้น โดยโครงสราง สินคาสงออกของไทยไปจีนประกอบดวย สินคา
เกษตร ขณะที่สินคาเขาจากจีนสวนใหญเปน สินคาวัตถุดิบและสินคากึ่งสําเร็จรูปพวกเคมีภัณฑเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวาจากนโยบายของทั้งสองประเทศที่เนนการสงเสริมการสงออกเหมือนกัน
อาจทําใหประเทศไทยอยูในฐานะที่เสียเปรียบทางการคาไดเนื่องจากโครงสรางสินคาออกของไทยไปจีนนั้นเปนสินคาเกษตรที่มีการแขงขันสูง และจากอุตสาหกรรมสงออกของจีนที่มีความหลากหลาย มีขนาด
ใหญ และมีความไดเปรียบจากการพัฒนาเทคโนโลยีมากกวา ซึ่งผูเขียนเห็นวาการคาระยะตอไป ประเทศไทยควรมีมาตรการเชิงรุกกับจีนเพิ่มขึ้นและควรการศึกษาขอมูลอยางรอบคอบเพื่อหาโอกาสทางการคาใน
การเปดตลาดจีนที่เพิ่งเปดกวางทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สํานักเจรจาการคาพหุภาคี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. (2543). "การใหสถานะ PNTR แกจีน." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 31(282), 35-38.
บทความนี้กลาวถึงผลจากการไดรับสถานะความสัมพันธทางการคาปกติอยางถาวรจากประเทศสหรัฐอเมริกา และการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีน ซึ่งจะมีผลใหประโยชนแกทั้งประเทศจีนและ
ประเทศอื่นๆ ที่เปนสมาชิกองคการการคาโลก โดยเฉพาะประเทศไทยในการทําการคาการลงทุนกับจีนมากขึ้น เชนจากการลดภาษีนําเขา ความสะดวกในการดําเนินการสงออกและนําเขาสินคาที่ไมตองผาน
ภาครัฐ และประโยชนจากการที่จีนจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของ WTO เมื่อจีนเขาเปนสมาชิก เชน การอุดหนุนการสงออก การเปดเสรีการคาบริการ การยกเลิกมาตรการดานสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชที่ไมอยู
บนพื้นฐานของหลักการของ WTO เปนตน
สํานักเจรจาการคาทวิภาคี. (2544). "โอกาสของไทยจากกรณีจีนตอบโตทางการคาตอญี่ปุน." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(288), 32-33.
บทความนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึง สถานการณความขัดแยงทางการคาระหวางประเทศจีนกับญี่ปุนเนื่องจาก ญี่ปุนไดประกาศนโยบายปกปองทางการคาเพื่อชะลอการนําเขาสินคาเกษตรจากจีนที่เพิ่มขึ้นสูงมาก 3
รายการ และหามนําเขาสัตวปกจากจีนเนื่องจากโรคระบาด ทําใหจีนตอบโตดวยการประกาศตัดโควตารถยนตจากญี่ปุน ไทยจึงควรใชประโยชนจากโอกาสดังกลาวโดยการเรงการสงออกสินคาดังกลาวใหมากขึ้น
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รายชื่อและรายละเอียด
2002 กุณฑลี รื่นรมย และสาวิกา อุณหนันท. (2545). “การรับรูและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา International brand name: การศึกษาเปรียบเทียบระหวางผูบริโภคในไทยและจีน.” จุฬาลงกรณวารสาร, 15(57), 6680.
บทความนี้เปนการศึกษาถึงการรับรูและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา International brand name โดยการศึกษาเปรียบเทียบ ระหวางผูบริโภคในไทยและจีน เพื่อใหทราบถึงความแตกตางของพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคทั้งสองกลุมอันเปนการนําไปสูการปรับปรุงกลยุทธและแผนการตลาดที่เหมาะสมตอไป โดยใชวิธีการสัมภาษณโดยแบบสอบถาม กลุมเปาหมายในปกกิ่งและกรุงเทพ พบวา
ผูบริโภคทั้งชาวไทยและจีนมีการรับรูถึงคุณภาพของสินคา International brand name ไมตางกัน และรับรูถึงราคา ความทันสมัย และอิทธิพลของชื่อสินคาไมตางกัน โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อมากที่สุด คือ
คุณภาพ ราคา และชื่อเสียงของสินคา จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา International brand name ทําใหรับรูไดถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคา ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูประกอบการหรือนักธุรกิจที่
ตองการทําธุรกิจในประเทศจีนนั้นจะตองมีการศึกษาการตลาดอยางรอบคอบเนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีความกาวหนาแตกตางจากในอดีตมาก ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา International brand name อาจ
เปลี่ยนไปได นอกจากนั้นจะตองคํานึง ขอมูล ราคาที่ทัดเทียมกับคุณภาพ ชื่อเสียงของสินคา ความทันสมัย และการประชาสัมพันธ เปนสิ่งสําคัญ
2002 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2545). “เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เผชิญความทาทายจากจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 13(12), 49-52.
บทความนี้กลาวถึงสภาพอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย ในป 2002 ซึ่งมีแนวโนมฟนตัวตามตลาดโลก หากแตจะตองประสบปญหาการแขงขันจากอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสของจีนซึ่งมีการพัฒนารวดเร็วอยางมากในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร อุตสาหกรรมแผงวงจรรวม อุตสาหกรรมกลุม White Goods ซึ่งประกอบดวย เครื่องซักผา ตูเย็น
เครื่องปรับอากาศ เตาไมโครเวฟ และอุตสาหกรรมชิ้นสวนเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน
2004 สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ. (2547). “การเรงลดภาษีผักผลไมระหวางไทย-จีน ภายใตกรอบอาเซียน-จีน.” รายงานเศรษฐกิจ พมา จีนตอนใต และโครงการ GMS, 3(ก.ค.-ก.ย.), 1620.
บทความนี้เปนการวิเคราะหถึงผลจากการเรงลดภาษีผักผลไมระหวางประเทศไทยและประเทศจีนที่มีตอการคาระหวาง 2 ประเทศ โดยการเปรียบเทียบจากสถิติการคาระหวางกัน พบวา ผลจากการเรงลดภาษีผัก
ผลไมระหวางไทย-จีนจะสงผลใหมีการขยายปริมาณการคาระหวางกันมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการคาไปสูระบบที่เปนสากล และการเบี่ยงเบนการคาใหเกิดการนําเขาผักผลไมจากจีนเพิ่มขึ้น และลดการ
นําเขาจากตลาดอื่นๆ เนื่องจากราคาที่ลดลงนอกจากนี้ยังสงผลดีใหผูผลิตบางสวนที่นําเขาวัตถุดิบจากจีนนั้นสามารถผลิตและสงออกไดมากขึ้น ขณะที่ผูผลิตที่ผลิตสินคาชนิดเดียวกับจีนตองเผชิญกับการแขงขัน
ของสินคาราคาถูกจากจีน สําหรับผูบริโภคนั้นพบวาจะมีผลดีตอผูบริโภค คือ จะทําใหไดรับสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้น และมีราคาที่ลดลงจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้น
2004 กมลกานต วิจักขณพันธ. (2547). “ความสัมพันธการคาไทย-จีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(9), 33-35.
บทความนี้กลาวถึงสถานการณทางการคา การลงทุนระหวางไทยกับจีน ซึ่งมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ดีกันมานาน อยางไรก็ตามนับแตประเทศจีนมีการปฏิรูปเศรษฐกิจ และเปดเสรีทางเศรษฐกิจนั้น ประเทศ
จีนนั้นมีการเติบโต และมีบทบาทในเศรษฐกิจโลกอยางรวดเร็ว สงผลใหไทยมีปญหาและอุปสรรคการทําการคากับจีนมากขึ้น โดยไทยเปนฝายเสียเปรียบดุลการคามาโดยตลอด และมีแนวโนมสูงขึ้น เรื่อยๆ
เนื่องจากสินคาที่ไทยนําเขาเปนสินคาประเภทอุตสาหกรรม และกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูง นอกจากนี้ในระยะหลังจีนยังไดพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรจนสามารถพึงพาตนเองได ทําใหความตองการสินคา
เกษตรไทยลดลงดวย ในดานการลงทุน นักลงทุนตางประเทศก็ไดเขาไปลงทุนในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลตอประเทศไทยทําใหเงินทุนจากตางชาติไหลเขาสูประเทศไทยได ดังนั้นเพื่อรับมือ
สถานการณดังกลาว ผูเขียนเสนอแนะใหประเทศไทยจําเปนตองสรางกลยุทธใหมๆ ขึ้น โดยตองครอบคลุมในทุกระดับ ทั้งระดับธุรกิจ และระดับชาติ เนื่องจากแตละธุรกิจจะไดรับผลกระทบที่แตกตางกันไป
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สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------ปที่พิมพ
รายชื่อและรายละเอียด
2005 ชัยพร มานะกิจจงกล. (2548). “ไทย & จีน คูแขงในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศโลก.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(9), 52-58.
บทความนี้กลาวถึงสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของไทยและจีน จากการวิเคราะหดวยวิธีสวนแบงตลาดคงที่ พบวา การขยายตัวของการสงออกของไทยสวนใหญจะเปนผลจากการ
ขยายตัวของตลาดโลก ขณะที่การขยายตัวของการสงออกของจีนจะเปนการแขงขันที่สูงขึ้น ซึ่งปจจุบันนี้จีนนั้นถือเปนผูสงออกเครื่องปรับอากาศอันดับ 1 ของโลก โดยที่อุตสาหกรรมจีนจะไดเปรียบในดาน
แรงงาน วัตถุดิบที่มีราคาถูก แตประเทศไทยนั้นไดเปรียบจากที่การมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เขมแข็ง ทําใหสามารถดึงดูดบริษัทตางชาติใหเขามาใชไทยใหเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกเปนจํานวนมาก จาก
แนวโนมความตองการเครื่องปรับอากาศโลกที่เพิ่มขึ้น ทําใหศักยภาพของเครื่องปรับอากาศไทยยังมีโอกาสขยายตลาดไดอีกมาก แตทั้งนี้จําเปนตองไดรับความรวมมือกับทุกฝาย รวมทั้งจะตองมีการพัฒนาคุณภาพ
สินคาใหมากขึ้น และสรางความเขมแข็งของระบบหวงโซอุปทาน ปรับปรุงภาษีขาเขาวัตถุดิบ และขยายตลาดสงออกใหมเพิ่มขึ้นดวย
2006 กนกวรรณ จงเจริญยิ่งยง. (2549). “การคาพืชผักผลไมไทย-จีนหลังเปดเสรีการคา.” วารสารสังคมลุมน้ําโขง, 2(1), 193-205.
บทความนี้นําเสนอรายงานถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปดเสรีการคากับประเทศจีนในกรณีการคาผักและผลไม รวมทั้งปญหาและอุปสรรคทางการคาระหวาง 2 ประเทศ โดยแบงการศึกษาเปน 2 ชวงเวลา คือ
ชวงกอนเปดเสรีการคาไทย-จีน (2002) และหลังการเปดการคาเสรีไทย-จีน(2004) ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบวา หลังการเปดเสรี มูลคาการสงออกและการนําเขาของไทยและจีนในสินคาผักและผลไมมีการ
เติบโตสูงขึ้นอยางมาก โดยไทยเปนฝายไดดุลการคาสินคาพืชผัก สินคานําเขาสําคัญที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก สินคาจําพวกกระเทียม หอมหัวใหญ และแครอท ขณะที่สินคาสงออกสําคัญ ไดแก มันสําปะหลัง ซึ่งมี
สัดสวนมากกวารอยละ 90 แสดงใหเห็นวาพืชชนิดอื่นไดรับผลกระทบอยางชัดเจน สําหรับการคาสินคาผลไมพบวา การเปดการคาเสรีทําใหการคาผลไมของไทยและจีนเพิ่มสูงขึ้น เชนกัน อยางไรก็ตามเมื่อ
เปรียบเทียบระหวาง 2 ชวงเวลา พบวา กลับทําใหประเทศไทยขาดดุลเพิ่มขึ้นโดยสินคาสงออกสําคัญ คือ ลําไย สินคานําเขาสําคัญไดแก แอปเปล ลูกแพร องุน โดยการศึกษาภาพรวมพบวา การเปดเสรีการคาไทยจีนนั้นจะสงผลดีใหเกษตรกรผูปลูกผักผลไมสวนใหญไดรับประโยชน โดยเฉพาะมันสําปะหลัง ซึ่งทําใหมีตลาดขนาดใหญรองรับ ขณะที่เกษตรกรผูปลูกพืช ชนิดอื่น เชน กระเทียมจะไดรับผลกระทบทางลบ
เนื่องจากการแขงขันจากกระเทียมจีนนําเขาที่ราคาถูกกวา นอกจากนั้นยังสงผลใหประเทศไทยตองพึ่งตลาดจีนสูงขึ้นโดยเฉพาะมันสําปะหลัง สําหรับผลการศึกษาผลกระทบตอประชาชนผูบริโภคพบวาทําให
ประชาชน บริโภคผักผลไมที่มีสารพิษตกคาง เนื่องจากประเทศไทยไมไดมีการปองกันทางดานมาตรฐานสุขอนามัยสินคาจากจีน ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคทางการคา พบวา ในการคากับจีน ประเทศไทยยังตอง
ประสบปญหาการคากับประเทศจีนอีกหลายประการ คือ ภาวะการแขงขันที่รุนแรงในตลาดจีน การเก็บภาษีมูลคาเพิ่มสินคานําเขาในอัตราสูง การถูกสวมสิทธิ์จากพอคาจีน และมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใช
ภาษี เชน มาตรฐานสุขอนามัย เปนตน ซึ่งจากการศึกษาดังกลาวผูศึกษาไดเสนอใหประเทศไทยควรมีการนํามาตรการกีดกันทางการคามาใชเพื่อชวยเหลือเกษตรกรไทยที่ไดรับผลกระทบโดยการปรับมาตรฐาน
สุขอนามัยใหเขมงวดมากขึ้น และเพื่อปองกันการทะลักของสินคาจากจีน และยังเปนการคุมครองผูบริโภคจากพืชผักผลไมที่มีสารพิษตกคางดวย ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยควรเจรจาผลักดันใหทางจีนลดอุปสรรค
ทางการคาที่ไมใชภาษีในลักษณะตางๆ เพิ่มขึ้นดวยเพื่อสงเสริมการคาระหวางกันเพิ่มขึ้น
2006 สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล. (2549). “พีวีซีไทยแขงไดหรือไมในตลาดจีน.“ วารสารสงเสริมการลงทุน, 17(2), 26-30.
บทความนี้ ผูเขียนไดนําเสนอรายละเอียดของการสงออกพีวีซีของประเทศไทยในประเทศจีน ซึ่งไทยเปนผูสงออกอันดับ 6 ในตลาดจีน ผูเขียนเห็นวาปจจัยโดยรวมของอุตสาหกรรมพีวีซีของประเทศไทยอยูใน
เกณฑที่สามารถแขงขันไดเมื่อเทียวกับประเทศคูแขงอื่นๆ โดยกําลังการผลิตของไทยอยูในชวงขนาดการผลิตที่เหมาะสมที่เรียกวา Economy of Scale และมีสายการผลิตที่สามารถเชื่อมโยงระหวางวัตถุดิบหลัก
คือ วีซีเอ็ม และ พีวีซี โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่แขงกับประเทศอื่นได ซึ่งจีนนั้นมีความตองการนําเขาเพิ่มขึ้นทุกป ทั้งนี้การขยายกิจการของผูผลิตไทยยังมีขอไดเปรียบหลายประการ คือ มีเงินลงทุนที่ต่ํากวา ผูผลิต
สามารถผลิต วีซีเอ็ม ได และบุคลากรมีความชํานาญ ดังนั้นหากภาครัฐมีมาตรการที่จูงใจใหเกิดการเชื่อมโยงการผลิตมากขึ้น จะชวยพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยใหสูงขึ้น และสนับสนุนการ
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2006

2007

2007

2007

รายชื่อและรายละเอียด
พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ และจะเปนการเพิ่มศักยภาพของผูผลิตไทยดวย
สมพร อิศวิลานนท. (2549). “การคาพืชผักและผลไมของไทยภายใต เขตการคาเสรีกับประเทศจีน ออสเตรเลีย และอินเดีย.“ วารสารเศรษฐศาสตรเกษตร, 25(2), 29-57.
บทความนี้ ผูเขียนไดทําการศึกษา สถานการณการคาพืชผักผลไมของไทยกับประเทศตางๆ ภายใตความตกลงเขตการคาเสรี กรณีการคากับประเทศจีน ออสเตรเลีย และอินเดีย การคากับประเทศจีน พบวา ประเทศ
ไทยไดดุลการคาผักแตขาดดุลการคาผลไมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนการคาออสเตรเลีย พบวา ไทยไดดุลการคาผักเล็กนอยแตขาดดุลการคาผลไมโดยตลอด สําหรับการคาผักผลไมกับอินเดียนั้นมีการคาไมมากนัก
และไทยเปนฝายไดดุลทั้งผักและผลไม โดยผูเขียนเห็นวาภายใตกรอบของขอตกลงการคาเสรีผักผลไมนั้น ประเทศไทยควรเตรียมความพรอมใหมากขึ้นทั้งในดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และขยาย
ตลาดใหประเทศคูคารูจักสินคาของไทยมากขึ้น ทั้งนี้ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาในหวงโซคุณคาโดยคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในตัวสินคาเพื่อใหสอดคลองกับกฎกติกาทางการคาที่ประเทศคูคา
นํามาใช และควรตะหนักวาพืชผักผลไมนั้นเปนสินคาที่ทดแทนกันได การขยายตัวของปริมาณนําเขาอยางกาวกระโดดยอมสงผลตอผูผลิตของไทย ซึ่งสะทอนวาภาคการผลิตของไทยอาจไมสามารถแขงขันไดใน
อนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอระดับคุณภาพชีวิตและพื้นที่การเพาะปลูกของประเทศตามมาได
ชาคริต ศิริรัตน มิ่งสรรพ ขาวสอาด คมสัน สุริยะ และปยะลักษณ พุทธวงศ. (2550). “ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรสงออกของไทยไปยังประเทศจีน.” วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
11(1-3), 50-70.
บทความนี้คณะผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาถึงศักยภาพสินคาสงออกไทยกับประเทศคูแขงในตลาดจีนในสินคาเกษตรสงออกของไทย 24 ประเภท โดยใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ ดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ และดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบแบบพลวัตร ในการวิเคราะห และเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรของไทยในตลาดจีนที่มีมูลคาสูงสุด 24 อันดับแรก ในชวงป
2000 -2004 พบวา ประเทศมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเปนสวนใหญ หากสินคาแตละประเภทนั้นมีความไดเปรียบ และความความสามารถในการแขงขันที่แตกตางกันออกไป ผลการศึกษาดังกลาวยังแสดง
ใหเห็นวาแมสินคาหลายชนิดประเทศไทยจะมีสวนแบงตลาด และมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ แตความไดเปรียบ หรือสวนแบงตลาดดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดีนักเนื่องจากศักยภาพของ
คูแขงที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาคุณภาพสินคา ศึกษาตลาด และคูแขงอยางเปนระบบเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน
พัฒนพงษ ภูสุวรรณ. (2550). “การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการคาผักและผลไม ภาคเหนือ-จีนตอนใต.” รายงานเศรษฐกิจ พมา จีนตอนใต และโครงการ GMS, 2(เม.ย.-มิ.ย.), 19-23.
บทความนี้เปนการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการคาผักและผลไมของประเทศไทยและประเทศจีนอันเปนผลจากการเรงลดภาษีผักผลไมระหวางประเทศไทยและประเทศจีน และผลที่มีตอการสงออก
การนําเขา และดุลการคาของประเทศจีนและประเทศไทย รวมทั้งขอสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชนในการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น พบวา โครงสรางการคาสินคาเกษตรของ
ไทยนั้นมีการเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะการนําเขาสินคาประเภทผักที่มีการผลิตในยูนานเนื่องจากมีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิต และจากอัตราภาษีที่ลดลง จึงมีความจําเปนที่เกษตรกร และภาครัฐจะตอง
วางแผนปรับเปลี่ยนการผลิตผลผลิตใหแตกตางออกไปจากสินคาจีน และผลิตสินคาที่จีนผลิตไมไดโดยภาครัฐควรใหการสนับสนุนทั้งดานการวิจัยและงบประมาณ
ไพจิตร วิบูลยธนสาร. (2550). “จีน..."ตลาดที่ดีพอ".“ วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(12), 45-51.
บทความนี้กลาวถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศจีนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น สงผลใหผูบริโภคในจีนมีรายไดมากขึ้น และมีความตองการบริโภคสินคามากขึ้น โดยเฉพาะสินคาที่อยูในตลาดระดับกลางเพิ่มขึ้นขึ้น
ทั้งนี้การตระหนักรูถึงความสําคัญของตลาดระดับกลางของจีนเปนเรื่องสําคัญ โดยที่ผูทําธุรกิจจะตองกําหนดเวลาในการทําตลาดที่เหมาะสม และจําเปนตองทําการตลาดโดยศึกษาขอมูล กลุมลูกคา และความ
ตองการของผูบริโภคอยางรอบคอบ เนื่องจากตลาดระดับกลางนั้นเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพสินคา และลดตนทุนนั้นถือเปนปจจัยสําคัญในการทําตลาดระดับกลางนี้
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รายชื่อและรายละเอียด
2008 สมชนก ภาสกรจรัส (คุมพันธุ) พรกมล มานะกิจ และวันดี มานศรีสุข. (2551). “การศึกษาตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีนเพื่อกระตุนความตองการบริโภคพลอยสีของไทย.”จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน,
30(115-116), 147-177.
บทความนี้เปนการศึกษาตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน พฤติกรรมทางการคาและพฤติกรรมการบริโภคพลอยเนื้อแข็งจําพวกทับทิมและแซปไฟรในหมูผูบริโภคชาวจีน และวิเคราะหโอกาสและ
อุปสรรคสําหรับผูประกอบธุรกิจพลอยสีของไทยในการรุกเขาสูตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของจีน เพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับการรุกเขาสูตลาดอัญมณีและเครื่องประดับจีนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการสัมภาษณ ผูประกอบการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ในตลาดจีนและไทย รวมทั้งจากขอมูลทุติยภูมิตางๆ พบวา ความนิยมพลอยสีในตลาดจีนเริ่มลดลงเปนลําดับตั้งแต ป 1993 ที่ บริษัทเดอร
เบียรส ซึ่งเปนผูคาเพชรรายใหญของโลกไดเริ่มรุกเขาสูตลาดจีน อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องทําใหสวนแบงตลาดพลอยสีในประเทศจีนลดลงเหลือรอยละ 10 เทานั้น อยางไรก็ตามผลการสํารวจ
ตลาดจีน พบวา ยังมีความตองการพลอยสีที่แฝงเรนอยู ดังนั้นผูเขียนจึงไดเสนอใหภาครัฐและเอกชนจะตองประสานความรวมมือกันในการแกไขปญหาเรื่องวัตถุดิบ และโฆษณาประชาสัมพันธ รวมทั้งจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายในการกระตุนความตองการบริโภคพลอยสีในตลาดจีนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นภาครัฐยังควรตองสงเสริมใหผูประกอบการไทยรับรูและใชสิทธิประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน และเรง
เจรจาตอรองในประเด็นที่เปนอุปสรรคใหไดมากที่สุด เพื่อขยายตลาดพลอยสีของไทยในประเทศจีน
2008 อัครพงศ อั้นทอง. (2551). “ศักยภาพสินคาสงออกไทยในตลาดกลุมอนุภูมิภาคแมน้ําโขง.” วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 12(3).
บทความนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาถึงสินคาสงออกไทยที่มีศักยภาพ และโอกาสในการทําการตลาดในตลาดกลุมอนุภูมิภาคแมน้ําโขง คือ ลาว พมา กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยการเก็บขอมูลทุติภูมิที่
เกี่ยวของกับการคาในกลุมประเทศอนุภูมิภาคแมน้ําโขง และขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณผูประกอบการ เจาหนาที่รัฐ และผูที่มีสวนที่เกี่ยวของกับการสงสินคาไปยังตลาดอนุภูมิภาคแมนําโขง โดยใชดัชนีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ แบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ และแบบจําลองการวิเคราะหสวนแบงตลาดในการวิเคราะห และที่มาของความเจริญเติบโตของการนําเขาสินคาของไทยในตลาดอนุภูมิภาคแมน้ําโขง
พบวา สินคาที่มีศักยภาพในการสงออก สวนใหญเปนสินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค เชน ปูนซิเมนต น้ํามันสําเร็จรูป รถยนตนั่ง รถจักรยานยนต เปนตนขณะที่สินคาที่มีแนวโนมสงออกไปตลาดเวียดนาม
และจีน คือ สินคาประเภทวัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรม เชน แผนเหล็ก เม็ดพลาสติก มันสําปะหลัง เปนตน จะเปนสินคาที่มีศักยภาพในการแขงขันมากกวาสินคาประเภทอื่นๆ นอกจากนี้พบวา ปจจัยที่ทําใหการ
สงออกสินคาจากไทยในตลาดกลุมประเทศอนุภูมิภาคแมน้ําโขง คือ การขยายตัวของตลาด ขณะที่ความสามารถในการแขงขันเปนปจจัยที่มีความสําคัญรองลงมา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสินคาไทยนั้นยังคงมี
ศักยภาพสูงในตลาดอนุภูมิภาคแมน้ําโขง โดยไทยจะตองแบงตลาดในอนุภูมิภาคแมน้ําโขงออกเปน 2 กลุม คือ ตลาดกลุมสินคาอุปโภคบริโภค และตลาดกลุมสินคาอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งในแตละตลาดควรมี
การดําเนินกลยุทธการสงออกที่แตกตางกัน
2009 พุทธกาล รัชธร โสตถิธร มัลลิกะมาส และสมชาย รัตนโกมุท. (2552). “การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศอินเดียและโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจการคาสําหรับประเทศไทย.”
วารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมศาสตร, 41(2), 139-150.
บทความนี้กลาวถึงการวิเคราะหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีผลตอการเพิ่มธุรกรรมทางการคากับประเทศไทย โดยวิเคราะหความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคา ประเมิน
ความตกลงการคาเสรีและโอกาสทางการคา และวิเคราะหความเชื่อมโยงการคาของภาคเหนือของไทย ภาคใตของจีน ภาคเหนือของพมา และตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพจาก
การวิเคราะหเนื้อหา และการสัมภาษณแบบเจาะลึก พบวาปจจุบันประเทศทั้ง 3 มีความสําคัญตอการพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางกันอยางตอเนื่อง ซึ่งกรอบการเจรจาทุกกรอบตางมีความกาวหนาเปน
ลําดับ อยางไรก็ตามพบวา อุปสรรคการกีดกันทางการคาของทั้ง 3 ประเทศนั้นยังคอนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว การคาในพื้นที่รอยตอระหวางไทย-จีนนั้นมีศักยภาพสูง แตในพื้นที่รอยตอการคา
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1995

1997

1999

รายชื่อและรายละเอียด
ไทย-อินเดียยังมีศักยภาพต่ํา สวนใหญเปนการลักลอบทําการคาเปนสวนใหญ ผลการศึกษาพบวาศักยภาพการคาไทย-จีนผานเสนทาง R3a นั้นไมมีศักยภาพในการสงสินคาสูตลาดโลกมาก ขณะที่เสนทางการคา
ไทย-อินเดียผานพมานั้นยังมีอุปสรรคทางการเมือง ความปลอดภัย จึงเปนเรื่องยากในการพัฒนาเสนทางการคานี้ไดในระยะสั้น ดังนั้นขอเสนอแนะจากการศึกษานี้จึงเนนการเรงรัดการเจรจาความสัมพันธทาง
การคาไทย-จีน และไทย-อินเดียเพื่อใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ที่สําคัญภาครัฐ และเอกชนตองศึกษา และสงเสริมการใชการใชประโยชนจากขอตกลงตางๆ อยางเหมาะสม และอาจทบทวนยุทธศาสตร การเปน
ศูนยกลางการขนสงในภูมิภาคเปนจุดเชื่อมโยงเปนหลักแทน
3. บทความวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการลงทุน
ดวงใจ อัศวจินตจิตร. (2538). “การลงทุนไทย-จีน ความสัมพันธสองทางที่สานประโยชนรวมกัน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 6(10), 31-38.
บทความนี้กลาวถึงสถานการณการลงทุนในจีน ซึ่งมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในระยะเวลาที่ผานมา โดยสวนใหญเปนการลงทุนของนักลงทุนจากฮองกง สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน โดยสิงคโปรนั้นเปนประเทศที่มี
การลงทุนมากที่สุดในอาเซียน สําหรับประเทศไทยเปนนักลงทุนสําคัญอันดับ 8 ในจีน ผูเขียนมีความเห็นวาแมบริษัทจากไทยจํานวนมากจะประสบความสําเร็จในการลงทุนในจีน แตกฎระเบียบและโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและสังคมหลายประการก็ยังคงเปนอุปสรรคสําหรับการลงทุน คือ ปญหาการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยางเขมงวด ปญหาการรวมทุนกับรัฐวิสาหกิจ ปญหาการจางงาน ปญหา
ความลาชาในการดําเนินการทางราชการ ปญหาการขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน สําหรับการลงทุนในไทยของจีน จีนเปนนักลงทุนอันดับที่ 5 ในไทย สวนใหญเปนการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และเล็ก โดยมุงเนนการตอบสนองตลาดภายในประเทศเปนหลัก สาขาที่จีนใหความสนใจในระยะที่ผานมา ไดแก เหมืองแร โลหะ เซรามิกส เคมีภัณฑ และกระดาษ
“จีน ยังครองแชมปแหลงลงทุนจากตางประเทศในเอเชีย.” (2540). วารสารสงเสริมการลงทุน, 8(11), 92-95.
บทความนี้ไดนําเสนอสถานการณการลงทุนของประเทศจีน จากขอมูล และสถิติการลงทุนจากตางประเทศของจีนในชวงป 2522-2539 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการลงทุนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมากภายหลังการเปด
ประเทศ ทําใหจีนเปนแหลงรองรับเงินลงทุนจากตางประเทศเปนอันดับหนึ่งของประเทศกําลังพัฒนา โดยสวนใหญใหความสนใจในภาคการผลิตและภาคบริการ โดยสาขาที่จีนใหความสนใจเปนพิเศษ ไดแก
อุตสาหกรรมรถยนต ปโตรเลียม อุตสาหกรรมพื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส พลังงาน โดยเฉพาะคมนาคมขนสง เนื่องจากรัฐบาลตองการปรับปรุงและเรงสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ ดานการขนสงเพื่อรองรับการ
ขยายตัวดานเศรษฐกิจ ทั้งนี้การลงทุนสวนใหญจะกระจุกตัวอยูบริเวณชายฝง อยางไรก็ตามพบวาการลงทุนในมณฑลภายในมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนการลงทุนในมณฑล
ดังกลาว
อลิซาเมท แมทแลนด, สตีเฟน มอรแกน และสตีเฟน นิโคลัส. (2542). “บริษัทขามชาติจากออสเตรเลียในประเทศจีน: แรงจูงใจการถายโอนเทคโนโลยีและการดําเนินงาน (Australian Multinational Enterprises in
Chin: Motivations, Technology Transfer and Operations)”. วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร, 17(1), 90-115.
บทความนี้เปนการศึกษาแรงจูงใจ การถายโอนเทคโนโลยี และการดําเนินงานของบริษัทขามชาติ (MNE) จากประเทศออสเตรเลียในจีน โดยใชกรอบทฤษฎีดานฐานทรัพยากรของ MNE ซึ่งพัฒนาตอเนื่องจากจาก
แนวคิดดานตนทุนการธุรกรรม และหนวยปฏิบัติงาน ในการอธิบายสาเหตุการถายโอนความสามารถเฉพาะดานเปนการภายใน ซึ่งแบบจําลองไดตั้งคําถามเกี่ยวกับการตอรองกอนและหลังทําสัญญาในการ
ดําเนินงานของบริษัทรวมทุน และบริษัทเหมารับชวงตอ โดยใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจทางไปรษณียจากบริษัทในประเทศออสเตรเลียที่ไดทําสัญญาเปนระยะยาวในจีน โดยใชวิธีทดสอบแบบ Mann-Whitney
และ Kruskal .ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ นอกจากนี้ยังไดสํารวจถึงแรงจูงใจในการถายโอนทักษะความชํานาญ การเลือกหุนสวนรวมทุน และการบริหารงานในบริษัทรวมทุนและบริษัทในเครือ การวิเคราะห
ถึงการแกไขขอขัดแยงตางๆ และการควบคุมจากบริษัทแม รวมถึงการวิเคราะหสถานะความเสี่ยง บทบาท ทําเลแหลงที่ตั้งและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบริษัทแม
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รายชื่อและรายละเอียด
1999 Hui, Gao. Nongnooch Poramacom and Thanwa Jitsanguan. (2542). “Foreign direct investment from Thailand to China.” วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 6(2), 38-43.
บทความนี้ คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และไทย เกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนโดยตรงจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน เพื่อทําความเขาใจความสําคัญ
สถานการณ แนวโนมการลงทุนของประเทศไทยในประเทศจีน พบวา ปจจัยตางๆ ที่เปนตัวกําหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน ไดแก แรงจูงใจ สถานที่ กิจกรรม ผลิตภัณฑ ขนาด และ
พันธมิตร รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยี การสงออก และการไหลของเงินทุน เปนสําคัญ
2000 “ตลาดจีน... ขุมทรัพยใหมของธุรกิจไทย.” (2543). การเงินธนาคาร, 19(224), 111-113.
บทความนี้เปนการกลาวถึงการเปดตลาดการคาปลีกของจีนในโครงการ Super Brand Mall ของเครือ ซีพี ที่จะเปนตัวประสานนําสินคาไทยไปสูผูบริโภคในเซี่ยงไฮ ทั้งในดานของกลยุทธ การติดตอการทําธุรกิจ
และแนวปฏิบัติในประเทศจีนโดยมุงเนนการทําธุรกิจผานทางอินเทอรเน็ต เนื่องจากมีผูบริโภคมีแนวโนมการสั่งซื้อสินคาผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตมากขึ้น ทั้งแบบ B2C ผานทางเว็บไซตที่จะพัฒนาขึ้นเปน
ภาษาจีน และภาษาอังกฤษในอนาคต และแบบ B2B เพื่อเปนตัวกลางในการสงออกสินคา และบริการจัดซื้อวัตถุดิบ ระหวางผูสั่งซื้อกับผูผลิต
2000 “ซีพี ประกาศศักยภาพธุรกิจไทย เจาะตลาดจีนกอนเปดเสรี.” (2543). การเงินธนาคาร, 19(224), 136-138.
บทความนี้กลาวถึงยุทธศาสตรการทําธุรกิจของกลุม ซีพี เพื่อรองรับการเปดการคาเสรีของจีนที่จะเปนตัวกระตุนใหประเทศตางๆ รวมถึงกลุม ซีพี ตองเรงสรางฐานกําลังเพื่อเตรียมรับการแขงขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น
ซึ่งปจจุบันกลุม ซีพี มีโรงงานอาหารสัตวครอบคลุมถึง 29 มณฑลทั่วประเทศ และยังมีโครงอื่นๆ อีกมากกวา 170 โครงการทั่วประเทศจีน โดยกลาวถึงยุทธศาสตรการขยายฐานธุรกิจของไทยในจีน ในการเปด
ศูนยการคาขนาดใหญในเขตเศรษฐกิจผูตง และการเปดตลาดธุรกิจคาปลีกในจีนกอนการเปดเสรีทางการคา
2001 ดวงใจ อัศวจินตจิตร. (2544). “จีนปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน การลงทุนหลังเปนสมาชิก WTO.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 12(11), 59.
บทความนี้เปนการวิเคราะหถึงการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชนของจีนดานการลงทุนหลังจากจีนเปนสมาชิก WTO ซึ่งปจจุบันนโยบายสิทธิพิเศษที่จีนใชอยูจะใหประโยชนแกชาวตางชาติมากกวาชาวจีนทองถิ่นเอง
สงผลใหเกิดพฤติกรรมที่เรียกวา Round tripping คือ การที่ชาวจีนไปตั้งบริษัทที่ฮองกงแลวกลับเขามาลงทุนเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนนั้น ซึ่งหลังเปนสมาชิก WTO พันธกรณีที่จีนตองปฏิบัติ คือจะตองไมเลือก
ปฏิบัติระหวางบรรษัทตางชาติ และบริษัททองถิ่น ดังนั้นการกําหนดอัตราภาษีใหมของจีนหลังเปนสมาชิก WTO ยอมทําใหการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศมีความยากลําบากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ดานในของ
ประเทศ อยางไรก็ตามผูเขียนคาดวาแนวโนมการลงทุนจากตางประเทศยังจะคงเพิ่มขึ้นตอไป เนื่องจากการเปดเสรีการลงทุนจะทําใหบริษัทตางชาติสามารถเขาถึงตลาดจีนไดมากขึ้น
2002 ชอผกา แกวใหญ และสุมิตรา พูลทอง. (2545). “โอกาสการลงทุนไทย-จีน กับ ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผูจัดการใหญบริษัทเครือซีพี จํากัด.” วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 39(2), 28-31.
บทความนี้เปนการนําเสนอแนวคิดและความเห็นของ ดร.สารสิน วีระผล ถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน ศักยภาพทางเศรษฐกิจ การลงทุนของไทยในจีนขอสังเกต และปจจัยที่จะสนับสนุนการผลิตและ
การตลาดและการขยายตลาดของไทยในจีน และโอกาสการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-จีน รวมทั้งโอกาสในการลงทุนรวมกับจีนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมตางๆ
2002 ศัลยา อักษรมัต. (2545). “เสนทางการลงทุนในจีนของซีพี.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 13(11), 61-64.
บทความนี้กลาวถึงพัฒนาการลงทุนทําธุรกิจของบริษัท ซีพี ในประเทศจีน ซึ่งเริ่มตนดวยการทําธุรกิจอาหารสัตวจนประสบความสําเร็จ และไดขยายไปยังธุรกิจหางสรรพสินคาโลตัส และธุรกิจพืชครบวงจร ซึ่ง
ประกอบดวย ธุรกิจชา ธุรกิจไวน และธุรกิจขาว ซึ่งมีแนวโนมขยายตัวไดดี เนื่องจากเศรษฐกิจจีนยังคงมีแนวโนมขยายตัวไปได และกลาวถึงปญหาการคาลงทุนในจีนซึ่งเกิดจากการมีเสนทางและขั้นตอนการคาที่
แตกตางกันในแตละเมือง ซึ่งทําใหขั้นตอนการดําเนินการตางๆ ลาชา การดําเนินการตางๆ จึงตองอาศัยพึ่งพาความสัมพันธสวนบุคคลสูง
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รายชื่อและรายละเอียด
2003 พรรณี เช็งสุทธา. (2546). “ยูนนานเปดรับการลงทุนจากไทย.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(2), 30-36.
บทความนี้กลาวถึงศักยภาพการลงทุนของมณฑลยูนนาน ซึ่งเปนมณฑลที่มีลักษณะพิเศษเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีแรงงานจํานวนมาก ทั้งยังเปนศูนยกลางการคมนาคมของภาคตะวันตกที่มี
การพัฒนาเครือขายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศอยางตอเนื่องเพื่อเปนประตูเชื่อมโยงจีนกับอาเซียน นอกจากนั้นรัฐบาลยูนนานยังมีนโยบายยังมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางชาติภายใตกรอบ
การพัฒนาภาคตะวันตกของรัฐบาลกลางดวย ดังนั้นยูนานจึงเปนมณฑลที่ศักยภาพสําหรับนักลงทุนโดยกิจการที่ไทยนาจะมีศักยภาพในการลงทุนจากการสํารวจประกอบดวย อุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
และแปรรูปอาหาร การพัฒนาเมล็ดพันธุพืช อุตสาหกรรมไมดอก และรานอาหารไทย เปนตน
2004 สรนันท ฉัตราภรณ และกลยุทธ พินขาว. (2547). “สาธารณรัฐประชาชนจีน: ขุมทองของนักลงทุนไทย.” วารสารการเงินการคลัง, 17(53), 82-88.
บทความนี้ไดกลาวถึงสภาพความนาสนใจในการเขาไปลงทุนในประเทศจีน ซึ่งหลังการเปดประเทศ จีนไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมาก จากใชระบบตลาดแบบสังคมนิยม ดวยมีจุดเดนที่มีจํานวนแรงงานมาก
ตนทุนการผลิตต่ํา และมีนโยบายสงเสริมการลงทุน ทําใหมีอุตสาหกรรมเกิดใหม และการยายฐานการผลิตจากประเทศตางๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งจากการทดสอบสวนแบงตลาด พบวา โอกาสในการลงทุนของไทย
ยังคงมีชองทางอยูมาก หลังจากจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ขณะเดียวกัน จีนก็มีการดําเนินนโยบายเชิงรุกโดยการเปดการทําเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ เพิ่มขึ้นดวย โดยสินคาที่มีแนวโนมประสบ
ความสําเร็จสูง ไดแก ยางพารา วัสดุกอสราง เนื่องจากจีนตองนําเขาวัตถุดิบจากไทย อยางไรก็ตามผูเขียน เห็นวา การลงทุนของไทยยังมีอุปสรรคอยูมาก คือ ขาดความรูความเขาใจ ความแตกตางของกฎระเบียบที่มี
มาก ระบบขั้นตอนที่ไมชัดเจน และอุตสาหกรรมที่จีนเนนสงเสริมตองใชเงินลงทุนมากซึ่งไมสอดคลองกับนักลงทุนขนาดเล็กและกลางของไทยที่ไมมีความพรอม ดังนั้นซึ่งผูเขียนเห็นวาการลงทุนในจีนนั้น นัก
ลงทุนจะตองมีการศึกษาพิจารณาประเภทสินคา และอุตสาหกรรมอยางเหมาะสมจึงจะประสบความสําเร็จได
2004 สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ. (2547). “ลูทางการลงทุนในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน.” รายงานเศรษฐกิจ พมา จีนตอนใต และโครงการ GMS, 4(ต.ค.-ธ.ค.), 22-24.
บทความนี้เปนการใหความรูเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน กลาวถึง เศรษฐกิจของยูนานที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ โดยที่ประเทศไทยเปน
ประเทศผูลงทุนอันดับ 6 ในยูนนาน ดานการเงินนั้น พบวา เนื่องจากมีสถาบันการเงินไทยเพียงแหงเดียว คือ ธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้โดยทางการจีนยังคงเขมงวดกับภาคการเงินมากทําใหนักลงทุนไทยไมมี
ความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินมากนัก โดยอุปสรรคในการทําธุรกิจของนักลงทุนไทยในยูนนานที่สําคัญ คือ ปญหาผูรวมทุน กฎหมายที่แตกตางกัน คาครองชีพที่สูง และความสี่ยงของนโยบายของ
รัฐบาลที่ไมแนนอน เปนตน ในการเขาไปลงทุนในยูนนานผูเขียนเห็นวา ผูลงทุนจึงควรตองมีความรูความเขาใจ มีการศึกษากฎระเบียบ มีการหาผูรวมทุนที่ดี และศึกษาความเสี่ยง และความเปนไปไดในการลงทุน
ในยูนนานอยางรอบคอบและระมัดระวัง
2005 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “นโยบายสงเสริมการลงทุนของจีน...กําลังจะพลิกโฉม.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(5), 60-63
บทความนี้กลาวถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมของประเทศจีน ซึ่งเนนการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ โดยการใหสิทธิและประโยชนทางดานภาษีแกบริษัทตางชาติที่เขามา
ลงทุนในกิจการและพื้นที่ที่รัฐบาลใหการสนับสนุนเปนพิเศษเปนการเฉพาะ ซึ่งมีผลใหเกิดการลงทุนจากตางชาติในจีนเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามเนื่องจากขอผูกพันทางการคาในการเขาเปนสมาชิก WTO จะ
ผลักดันจีนตองใชอัตราภาษีที่เทาเทียมกัน Unified Tax Regime :ดังนั้นจึงมีผลใหจีนจะตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายสงเสริมการลงทุนใหม
2005 พรรณี เช็งสุทธา. (2548). “ภาวะการลงทุนของตางชาติในจีนและยุทธศาสตรการ "กาวออกไป" ของรัฐบาล.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(5), 64-66.
บทความนี้เปนการกลาวถึงพัฒนาการของประเทศจีนภายหลังจากการเปดและปฏิรูปประเทศซึ่งไดบรรลุผลอยางมาก โดยอาศัยการลงทุนจากตางชาติ ทําใหสามารถขยายตัวไดอยางรวดเร็ว ขณะเดียวจีนก็ได
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2005

2006

2007

2007

รายชื่อและรายละเอียด
พยายามปรับปรุงแกไขโครงสรางและวิธีการตางๆ ใหดีขึ้น ทําใหเศรษฐกิจจีนแข็งแกรง และสามารถแขงขันในตลาดโลกไดเพิ่มขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจีนเขาสูการเปนสมาชิกขององคการการคาโลก
ทําใหขอจํากัดในการทําธุรกิจของชาวตางชาติลดลง สงผลใหมูลคาการลงทุนในจีนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งจีนเองก็ไดสนับสนุนบริษัทจีนที่มีความพรอมไปลงทุนในตางประเทศดวย ดังยุทธศาสตรการ "กาว
ออกไป" ของธุรกิจจีนทําใหการลงทุนของจีนในตางประเทศเพิ่มขึ้นมาเปนลําดับ ดานความรวมมือดานการคา การลงทุนระหวางไทยและจีนพบวาไดพัฒนาอยางตอเนื่อง และมั่นคงเนื่องจากเศรษฐกิจไทยและจีน
มีสวนเกื้อหนุนกันสูง ซึ่งสวนใหญการลงทุนของจีนในไทยจะอยูในธุรกิจ เกี่ยวกับเคมีภัณฑ กระดาษ อุตสาหกรรมเบา สิ่งทอ อุตสาหกรรมเกษตรตามลําดับ และจากการที่ไทยและจีนมีความตกลงการคาเสรี
รวมกันจะยิ่งทําใหความรวมมือทางดานการคาการลงทุนเพิ่มขึ้นดวย
นุชนารถ วงษเกษม และสุนันทา อักขระกิจ. (2548). “บทเรียนและขอคิดการลงทุนในจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(12), 38-41.
บทความนี้เปนการกลาวถึงสถานการณการลงทุนในจีนจากประสบการณ ซึ่งเปนประเทศที่นักลงทุนตางชาติจํานวนมากตองการเขาไปลงทุนหรือขยายตลาดเนื่องจากมีตลาดที่ใหญ แตในทางปฏิบัติพบวาการเขา
ไปลงทุนหรือขยายตลาดอาจไมสามารถทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดโดยงายนัก เพราะความแตกตางในหลายๆ ดาน เชน กฎระเบียบ วัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลายของแตละพื้นที่ โดยผูเขียนมี
ความเห็นวาปจจัยที่การเขาไปลงทุนหรือขยายตลาดใหประสบความสําเร็จ ขอสําคัญคือ ตองมีการศึกษา และสํารวจตลาดสําหรับการผลิต เลือกผูรวมลงทุน และการกระจายสินคาที่ดี รวมทั้งประสานงานกับ
หนวยงานราชการของไทยและของจีนอยางใกลชิดเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไปไดดวยดี
“บริษัทจีนติดบวงซื้อกิจการ ไมทันเกมธุรกิจตางแดน.” (2549). การเงินธนาคาร, 293(ก.ย.), 87.
บทความนี้กลาวถึงปญหา อุปสรรค และกลยุทธ ความผิดพลาดในการดําเนินธุรกิจของนักธุรกิจจีนในการขยายตลาด และควบรวมกิจการกับธุรกิจตางชาติ คือ บริษัท ทีซีแอล คอรป ที่ตองรับภาระขาดทุนการเขา
ไปซื้อกิจการ อารซีแอล และธอมปสัน และกรณีเลอโนโว กรุปที่ซื้อกิจการคอมพิวเตอรจากไอบีเอ็มจนกลายเปนผูผลิตคอมพิวเตอรรายใหญของโลก ซึ่งกําลังประสบปญหาสวนแบงตลาดลดลง ซึ่งเปนผลจากการ
ใชกลยุทธผิดจังหวะ ความลมเหลวของการดําเนินธุรกิจดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความลําบากในการบริหารงาน และการจัดการทางธุรกิจใหประสบความสําเร็จของบริษัทจีน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550). “การลงทุนไทยในจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(2), 13-25.
บทความนี้กลาวถึงการลงทุนของไทยในประเทศจีนในธุรกิจตางๆ ซึ่งเริ่มตนตั้งแตจีนเปดประเทศในป 1979 นับแตประเทศจีนเปดประเทศ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดยมีเครือเจริญโภคภัณฑเปนบริษัทไทย
บริษัทแรกที่เขาไปลงทุนในจีน จากนั้นก็ไดมีกลุมบริษัทไทยอื่นๆเขาไปลงทุนเพิ่มเติมจํานวนมาก เชน ธนาคารกรุงเทพ หางสรรพสินคาโลตัส กลุมคอมลิงค กลุมไมเนอร ซีเมนตไทย กลุมแคล-คอมพ สหยูเนี่ยน
บานปู มิตรผล ไทยเพรซิเดนท และกระทิงแดง เปนตน อยางไรก็ตามการลงทุนของนักลงทุนหลายรายกลับไมสามารถประสบความสําเร็จมากนักเชน กรณีหางสรรพสินคาโลตัส และยิ่งไปกวาบางรายยังตองถอน
ตัวในเวลาตอมาดวย เชน กลุมนีโอสุกี้ ซีเมนตไทย และไทยเพรซิเดนทฟูดส เปนตน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550). “บัญญัติ 15 ประการเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(2), 26-37.
บทความนี้ผูเขียนสรุปถึงปจจัยที่สงเสริมการเขาไปลงทุนในประเทศจีนใหประสบความสําเร็จ 15 ประการ คือ 1. ตองมีสามารถในการแขงขัน 2.ตองใหความสําคัญกับการลงทุน 3.ตองศึกษาขอมูลอยางรอบดาน 4.
ตองมีเงินทุนเพียงพอ 5.ตองยอมรับความแตกตางในการทําธุรกิจ 6.ตองเลือกผูรวมลงทุนอยางระมัดระวัง 7.ตองมีความพรอมในการแกไขปญหา 8.ตองมีการศึกษาตลาดอยางถองแท 9.ตองมีการสรางสัมพันธแบบ
กวานซี่ 10.ตองมีการพัฒนาบุคลากร 11.ตองมีการสรางภาพลักษณองคกรเชิงบวก 12. ตองพยายามรับชําระเงินคาสินคาลวงหนา 13. ตองตั้งชื่อผลิตภัณฑที่เปนมงคล 14.ตองออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับรสนิยม
และ15. ตองเตรียมพรอมรับการถอนตัวจากตลาดหากไมประสบความสําเร็จ
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รายชื่อและรายละเอียด
2007 กาญจนา นพพันธ และสุนันทา อักขระกิจ. (2550). “จีนกับการพัฒนาและสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(3), 8-16.
บทความนี้กลาวถึงสภาพเศรษฐกิจ แนวคิด การพัฒนาในชวงระยะเวลาตางๆ ของประเทศจีน และการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศจากการสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.สมภพ มานะรังสรรค ซึ่งมีเนื้อหา
สําคัญเกี่ยวกับกลยุทธการพัฒนาของจีน ซึ่งไดมีการวางแนวทางการพัฒนาออกเปนขั้นตอน คือ ระยะแรก เริ่มตนจากการเนนการสงเสริมการลงทุนจากชาวจีนโพนทะเล และผูประกอบการภายในประเทศ และ
ระยะที่สอง คือการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนไปสูการสงเสริมการลงทุนในกิจการที่รัฐบาลกําหนด และการเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และระยะที่สาม คือ การสงเสริมธุรกิจ
ที่มีศักยภาพใหออกไปลงทุนในตางประเทศ
2007 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550). “ทิศทางใหมของนโยบายสงเสริมการลงทุนในจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(3), 17-20.
บทความนี้กลาวถึง นโยบายสงเสริมการลงทุนของจีนที่มีเอกลักษณสําคัญ คือ การสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ที่กําหนดไวเพื่อเกิดการลงทุนที่กระจุกตัวเปนคลัสเตอร ขณะเดียวกันก็เนนใหสิทธิพิเศษแกบริษัท
ตางชาติเทานั้น ขณะที่บริษัททองถิ่นตองเสียภาษีในอัตราสูง อยางไรก็ตามเนื่องจากขอผูกพันทางการคาในการเขาเปนสมาชิก WTO จะผลักดันจีนตองใชอัตราภาษีที่เทาเทียมกันหรือ Unified Tax Regime :ดังนั้น
จึงมีผลใหจีนจะตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายสงเสริมการลงทุนใหม แตผูเขียนมีความเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นนาจะมีผลกระทบตอการลงทุนจากตางประเทศของจีนนอยมาก เนื่องจากปจจัยสําคัญใน
การดึงดูดการลงทุนของจีนไมใชสิทธิประโยชนดานภาษี แตเปนสถานการณการเมืองที่มั่นคง จํานวนแรงงานที่มาก และตลาดที่มีขนาดใหญมากกวา
2007 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550). “ทิศทางการลงทุนตางประเทศของจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(3), 21-31.
บทความนี้กลาวถึงนโยบายการสงเสริมบริษัทจีนไปลงทุนตางประเทศของรัฐบาลจีนซึ่งมีการสานตอนโยบายอยางตอเนื่องหลังการเปลี่ยนแปลงผูบริหารประเทศ 2006 โดยมีการตั้งเปาหมายใหบริษัทจีนไปลงทุน
ตางประเทศมากถึง 60,000 ลานเหรียญสหรัฐในป 2006-2010 ทั้งนี้วัตถุประสงคสําคัญของการสงเสริมการลงทุนไปตางประเทศ มีหลายประการ คือ การขยายตลาดสงออก การเขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้น
สูง การเพิ่มความสามารถทางการตลาด การแสวงหาวัตถุดิบและแหลงพลังงานของจีน โดยประเภทของธุรกิจที่ออกไปลงทุนตางประเทศจําแนกเปน 2 กลุม คือ กิจการทั่วไปที่ไมใชสถาบันการเงิน และกิจการที่
เปนสถาบันการเงิน ซึ่งรูปแบบการลงทุนในตางประเทศจะอยูในรูปแบบของการควบรวม และการซื้อกิจการ มากกวากรณีของบริษัทเกาหลีใตและญี่ปุนซึ่งเนนการลงทุนดวยตนเองเปนหลัก
2008 อรรถพล มาพวง นิสิต พันธมิตร ไพรัช กาญจนการุณ และประพัฒชนม จริยะพันธุ. (2551). “ความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับตัวแปรทางเศรษฐกิจในประเทศจีน เวียดนาม และไทย.”
วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 12(1-2), 59-75.
บทความนี้ผูวิจัยไดแสดงผลการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของการลงทุนโดยตรงกับปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใชวิธีการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวของ Johansen-Juselius ในชวงระหวางป
1997-2006 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับตัวแปรทางเศรษฐกิจในประเทศจีน เวียดนาม และไทย โดยเปรียบเทียบวามีปจจัยใดที่เปนตัวกําหนดการลงทุนจากตางประเทศใน
แตละประเทศบาง และมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางใดในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยปจจัยทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการศึกษาไดแก มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตน อัตราเงินเฟอ
ภายในประเทศเปรียบเทียบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แทจริง อัตราดอกเบี้ยเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ และมูลคาการสงออกของแตละประเทศ ผลการศึกษาพบวา ในประเทศจีน มูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศเบื้องตน อัตราดอกเบี้ยเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ และอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สําหรับมูลคาการสงออก
และอัตราเงินเฟอภายในประเทศโดยเปรียบเทียบมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ในประเทศเวียดนามปจจัยดานเศรษฐศาสตรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศทั้งหมด มีเพียงอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สวนประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยเงินกูภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ
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2008

2008

2009

1993

1997

รายชื่อและรายละเอียด
และมูลคาการสงออกมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สําหรับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แทจริง อัตราเงินเฟอ
ภายในประเทศโดยเปรียบเทียบมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการลงทุนจากตางประเทศ
สํานักยุทธศาสตรและนโยบายการลงทุน. (2551). “สถานการณการลงทุนจากตางประเทศ เจาะลึกนักลงทุนญี่ปุน - สหรัฐฯ - ยุโรป – จีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 19(9), 29-33.
บทความนี้กลาวถึงสถานการณการลงทุนของประเทศตางๆ ในประเทศไทยของนักลงทุนจากประเทศ ญี่ปุน - สหรัฐฯ - ยุโรป – จีน.ในชวงป 2004-2007 ซึ่งเปนประเทศที่ไทยใหความสําคัญเพราะมีศักยภาพดาน
เงินทุน และอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยพบวา ญี่ปุนเปนผูลงทุนรายใหญที่สุด รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ตามลําดับ
“การลงทุนจีน กาวสูเวทีโลก.” (2551). วารสารสงเสริมการลงทุน, 19(9), 62-66.
บทความนี้กลาวถึง ความสําเร็จของพัฒนาการทางธุรกิจของจีนซึ่งมีการเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทั้งยังไดมีการขยายการดําเนินการออกไปสูตลาดโลก เพื่อการขยายตลาด และการแสวงหาความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี พลังงาน และวัตถุดิบ
ดลพร ชื่นชลพฤกษ. (2552). “ประสบการณการลงทุนในไทยของนักลงทุนจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 20(2), 16-17.
บทความนี้กลาวถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน และความสําเร็จของจีนจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกที่เกิดจากการวางแผนอยางมียุทธศาสตรของภาครัฐ และการดําเนินยุทธศาสตรกาวออกไปของ
จีนที่จะสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ เพื่อใหอุตสาหกรรมของจีนสามารถเขาถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูง และแสวงหาพลังงาน และวัตถุดิบเพื่อเปนปจจัยหลักในการสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนได
ปจจุบันประเทศที่เปนแหลงรองรับการลงทุนของจีน ไดแก กลุมอาเซียน ประเทศกลุมตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกา และทวีปแอฟริกา เปนตน ซึ่งจากประสบการณการลงทุนในไทยของนักลงทุนจีนพบวา
ประเทศไทยถือเปนประเทศในอันดับตนในกลุมอาเซียนที่จีนนิยมลงทุนทําธุรกิจ เนื่องจากมีตนทุนที่เหมาะสม มีความสะดวกในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากมีระบบตลาดที่สมบูรณ จึงมีศักยภาพในการเปนแหลง
รองรับการลงทุนของจีนที่สําคัญในอาเซียน
4. บทความวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการเงิน
วิญู เตโชวาณิชย. (2536). “การเปลี่ยนแปลงของคาเงินจีน.” เอเชียปริทัศน, 14(3), 55-61.
บทความนี้กลาวถึงพัฒนาการของคาเงินหยวนของจีน 3 ขั้นตอน คือระยะแรกเริ่มออกธนบัตร ซึ่งเปนชวงที่ใชอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ระยะที่ 2 (1953-1980) ซึ่งเปนชวงที่คาเงินหยวนจีนมีการเคลื่อนไหวไม
มากนัก และชวงที่ 3 (1981-1992) เปนชวงที่จีนใชอตั ราแลกเปลี่ยน 2 อัตรา และใชอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ สําหรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวน ผูเขียนพบวาจะมี
แนวโนมที่จะตองเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีคาไมสอดคลองตอคาเงินที่แทจริงมากนัก และในอนาคตยังตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณของโลกดวย
ปยรัตน กฤษณามระ. (2540). “ธุรกิจการเงินในเซี่ยงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน, 19(71), 12-16.
บทความนี้ ผูเขียนไดกลาวถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮซึ่งถือเปนเขตเศรษฐกิจที่นาสนใจมากที่สุดเนื่องจากถูกกําหนดใหเปนศูนยกลางทางการเงิน โดยปจจัยที่ทําใหเซี่ยงไฮมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วมาก คือ การขยายตัวของโครงการขนาดใหญ การขยายตัวของธุรกิจการคาระหวางประเทศ และการเพิ่มขึ้นของการลงทุนจากตางประเทศ เปนหลัก ซึ่งจากการปฏิรูปและการพัฒนาระบบ
การเงินที่ผานมาทําใหใหเมืองเซี่ยงไฮมีระบบการเงินที่สมบูรณขึ้นเปนลําดับ และเปนที่ดึงดูดธนาคารตางชาติใหเขามาทําธุรกิจในเซี่ยงไฮเปนจํานวนมาก ในปจจุบัน ทั้งนี้เซี่ยงไฮยังมีแผนพัฒนาไปสูการเปน
ศูนยกลางทางเงินที่ใหบริการระดับสากลในทุกรูปแบบในระดับภูมิภาค และระดับโลกในอนาคตตอไป ดวย
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รายชื่อและรายละเอียด
1999 ฝายวิชาการ ธนาคารนครธน. (2542).”ลือจีนลดคาเงินหยวน ตลาดเอเชียปวนอีกรอบ.” การเงินธนาคาร, 18(208), 76-80.
บทความนี้กลาวถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของจีนและของโลก รวมทั้งวิเคราะหถึงการกําหนดคาเงินของจีน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงลดคาเงินหยวนของจีน ซึ่งจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ
ตางๆ ในเอเชีย
2000 วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2543). “เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวย "เงินหยวน".“ วารสารสังคมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 31(1), 17-46.
บทความนี้กลาวถึงความเปนมา การปฏิรูปคาเงินหยวน สถาบันการเงินของจีน พัฒนาการของระบบการเงินในแตละชวงเวลา และบทบาทที่สําคัญของจีนในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชีย ซึ่งจีนไดตัดสินใจเลือกดําเนินการแกไขปญหาโดยการปฏิรูปเศรษฐกิจ และสถาบันการเงินที่มีปญหา และเพิ่มการลงทุนในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และกระตุนอํานาจ
ซื้อของประชาชนภายในประเทศแทน โดยที่ไมเลือกแนวทางการลดคาเงินหยวนเพื่อชวยเหลือประเทศในภูมิภาค เนื่องจากการลดคาเงินหยวนจะกอใหเกิดปญหาที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจตอประเทศในภูมิภาค
อยางมาก
2001 “พลิกโฉมหนาระบบการเงินจีนปาฏิหาริย! หรือ ความจริง!.” (2544). การเงินธนาคาร, 20(228), 138-140.
บทความนี้กลาวถึงปญหาของภาคการเงินของจีนที่มีปญหาหนี้เสียสูงเนื่องจากการปลอยกูใหกับภาครัฐ และปญหาประสิทธิภาพของตลาดทุนที่รัฐบาลมีปญหาการปกปองนักลงทุนจากการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ของนักลงทุนรายยอย และการฉอโกงในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแมวาทางการจีนจะมีนโยบายในการปฏิรูปแลว แตก็มีปญหาความลาชาในการดําเนินการอยูมาก ซึ่งผูเขียนคาดวาการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก
นาจะมีสวนใหจีนเรงรัดการปฏิรูปใหรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากจีนตองเปดเสรีใหเกิดการแขงขันในภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการเงิน อยางไรก็ตามการปฏิรูประบบการเงินการธนาคารยังมีอุปสรรคอยูมาก
จากการเมืองและกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินซึ่งเกือบทุกอุตสาหกรรมถูกควบคุมโดยภาครัฐ
2001 เกตสุดา สุประดิษฐ สุขุมาลย ลัดพลี และพิสิทธิ์ พัวพันธ. (2544). “โครงการแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคีกับประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต.” วารสารการเงินการคลัง, 16(49), 27-32.
บทความนี้ไดกลาวถึงแนวทาง โครงการความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราอาเซียน ซึ่งเปนความพยายามในการขยายโครงการความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราใหครอบคลุมถึงประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต และ
รายละเอียดของความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคี ซึ่งผูเขียนคาดวาโครงการความตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนเงินตรานี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค และสงเสริมความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจประเทศในภูมิภาค
2005 “บริษัทจีนตามรอยธนาคารแบริ่ง ขาดทุนตราสารอนุพันธมหาศาล.” (2548). การเงินธนาคาร, 24(273), 186-188.
บทความนี้กลาวถึงความผิดพลาดของการบริหารจัดการของบริษัท ไชนา เอวิเอชั่น ออยล (สิงคโปร) ซึ่งเปนบริษัทลูกของ ไชนา เอวิเอชั่น ออยล โอลดิ้ง ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจจีนที่ขาดทุนจากการซื้อขายตราสาร
อนุพันธน้ํามันอยางมหาศาล ซึ่งกอใหเกิดกอใหเกิดความสงสัยตอธรรมาภิบาลของบริษัทจีน รวมทั้งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐวิสาหกิจจีนดําเนินการในเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้น แสดงถึงปญหาเรื่องความโปรงใส
ในการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ แมวาทางการจีนไดเพิ่มความเขมงวดในการควบคุมมากขึ้นก็ตาม ผูเขียนเห็นวาหากทางการจีนยังคงแปรรูปรัฐวิสาหกิจดวยการนํากิจการเขาสูตลาดหลักทรัพยแลว จีนตอง
ดําเนินการในเรื่องการเปดเผยขอมูล ปญหา และมาตรฐานการจัดการดูแลของรัฐบาลจีนอยางจริงจัง เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
2005 “จีนถวงปรับคาเงินหยวน คาดถางชวงซื้อขายพฤศจิกายน.” (2548). การเงินธนาคาร, 24(275), 187-188.
บทความนี้กลาวถึงสถานการณคาเงินหยวนของจีนซึ่งไดรับการกดดันจากตางชาติใหมีการปรับคาเงินใหยืดหยุนมากขึ้น ซึ่งที่ผานมาจีนไดมีการผอนคลายการปริวรรตเงินตราดวยการอนุญาตใหธุรกิจบริการบาง
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2005

2005

2005

2005

2006

รายชื่อและรายละเอียด
ประเภทถือครองเงินตราตางประเทศได และใหคํามั่นในการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และการปรับโครงสรางระบบธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โดยยังคงนโยบายรักษาคาเงินหยวนใหมี
เสถียรภาพ โดยผูเขียนชี้ใหเห็นวาจีนนั้นมีทางเลือก 2 ทางในการปรับเปลี่ยนคาเงินหยวนใหมีความยืดหยุนมากขึ้น คือ การเปลี่ยนไปใชระบบตะกราเงิน และขยายชวงของคาเงินหยวนใหมากขึ้น แตทั้งนี้การเลือก
วิธีใดนั้นก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของจีนเอง
“เงินหยวน & แบงกจีน.” (2548). การเงินธนาคาร, 276(เม.ย.), 14-20.
บทความนี้กลาวถึงสถานการณคาเงินหยวน ซึ่งไดรับแรงกดดันใหเพิ่มคาเงินหยวน และปญหาการคอรัปชั่นของผูบริหารในธนาคารจีน ซึ่งสงผลตอความเชื่อมั่นในระบบธนาคารจีน ซึ่งแมทางการจีนจะไดเพิ่ม
ความเขมงวดในการควบคุมมากขึ้น และแกปญหาหนี้เสียแกธนาคารแลว แตผูเขียนเห็นวาทางการจีนควรตองดําเนินการปฏิรูประบบธนาคารใหเร็วขึ้น และจัดการเรื่องการคอรัปชั่นอยางจริงจัง ทั้งนี้เพื่อใหระบบ
ธนาคารจีนมีความมั่นคงแข็งแกรงตอวิกฤตฟองสบูที่อาจเกิดขึ้นได
วีรพงษ รามางกูร. (2548). “จีนจะขึ้นคาเงินหยวนไปทําไม?.” การเงินธนาคาร, 24(278), 210-212.
บทความนี้ ผูเขียนกลาวถึงสถานการณคาเงินหยวน ซึ่งถูกกดดันใหมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผลจากการที่จีนไดดุลการคาและดุลการชําระเงินจํานวนมาก แตจากการบริหาร
จัดการคาเงินหยวนของจีนทําใหคาเงินหยวนไมสอดคลองกับปจจัยที่แทจริง อยางไรก็ตามผูเขียนมีความเห็นวาจากสถานการณทางเศรษฐกิจของจีนที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยังไมถึงจุดที่มีการจางงานเต็มทีน่ นั้
ทําใหจีนยังไมมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงคาเงินจากปจจุบัน
นิตินัย ศิริสมรรถการ. (2548). “ลอยตัวคาเงินหยวน...การเปลี่ยนแปลงที่ตองจับตามอง.” วารสารการงบประมาณ, 2(6), 43-52.
บทความนี้กลาวถึงกลาวถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนที่เปนไปอยางกาวกระโดดภายหลังการเปดประเทศ และการปฏิรูปเศรษฐกิจ รวมทั้งจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ซึ่งทําใหการคาระหวาง
ประเทศของจีนมีการขยายตัวอยางมาก เนื่องจากความไดเปรียบเรื่องตนทุนการผลิต นอกจากนี้ยังเปนผลจากการที่จีนผูกคาเงินหยวนกับดอลลารสหรัฐอเมริกาจึงทําใหสงสินคาออกไดจํานวนมากโดยเฉพาะกอน
หนาที่ดอลลารสหรัฐอเมริกาออนคาอยางตอเนื่อง โดยผลการศึกษาการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนจากการตรึงหยวนไวกับดอลลารสหรัฐอเมริกามาเปนระบบลอยตัวแบบจัดการอางอิงตะกราเงินกอนมีการขยายชวง
จากเดิมที่รอยละ 1.5 มาเปนรอยละ 3 นั้น พบวา มีผลกระทบตอเศรษฐกิจจีนไมมากนักเพราะเปนแบบคอยเปนคอยไป การปรับแข็งคาขึ้นจึงสงผลกระทบการสงออกไมมากนัก โดยในระยะสั้นนั้นจะสงผลตอ
ประเทศไทยไมมากนักเพราะการปรับคาเงินหยวนนั้นยังอยูต่ํากวาปจจัยพื้นฐานของจีนอยูมาก หากแตในระยะยาวเมื่อเงินหยวนเริ่มปรับแข็งคาขึ้นนั้นจะจะสงผลดีตอการสงออกประเทศไทย เนื่องจากไดเปรียบ
ดานตนทุนกับจีน โดยเฉพาะชิ้นสวนอุปกรณคอมพิวเตอรซึ่งเปนสินคาหลักที่ไทยสงไปจีน ขณะเดียวกันก็อาจสงผลกระทบตอการผลิตสินคาของไทยที่ตองนําวัตถุดิบเขาจากจีนได ดังนั้น ในระยะยาวจึงมีความ
จําเปนที่จะตองมีการศึกษาติดตามผลกระทบซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอด ซึ่งลวนสงผลตอเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได
“รุกแดนมังกรฉบับไทยพาณิชย.” (2548). การเงินธนาคาร, 280(ส.ค.), 74-76.
บทความนี้กลาวถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจและการเงินระหวางธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาของประเทศจีนและธนาคารไทยพาณิชยของประเทศไทยจากการสัมภาษณผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย ในดาน
รูปแบบความสัมพันธของธนาคารไทยพาณิชยและธนาคารของจีน และรายละเอียดความตกลงตางๆ
“ทุนสํารองจีนป 2010 พุงแตะ 2 ลานลานดอลลาร.” (2549). การเงินธนาคาร, 295(พ.ย.), 81.
บทความนี้กลาวถึงสถานการณการเติบโตของทุนสํารองระหวางประเทศของจีนซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และรูปแบบการบริหารจัดการทุนสํารองซึ่งปจจุบันอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการทุนสํารอง
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2002

2005
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รายชื่อและรายละเอียด
แลกเปลี่ยนเงินตราที่อยูภายใตการกํากับของธนาคารกลางจีน ซึ่งสวนใหญถูกนําไปลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลกลางและหนวยงานตางๆ ของสหรัฐอเมริกา
“เศรษฐกิจจีนใหญอันดับ 3 หนุนธุรกิจแบงกตานวิกฤติ.” (2552). การเงินธนาคาร, 322(ก.พ.), 98.
บทความนี้กลาวถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเติบโตจนมีมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะในชวงที่เกิดวิกฤตการเงิน ประเทศจีน
เปนประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญเพียงประเทศเดียวที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งยังมีสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้นสะทอนความแข็งแกรงของภาคการเงินการธนาคารของจีน และพรอมจะเปนชองทางหนึ่งที่จะชวย
กระตุนการใชจายของนักลงทุนชาวจีนไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม สวนหนึ่งนั้นเปนเพราะการดําเนินธุรกิจของธนาคารจีนยังไมกาวหนาเต็มรูปแบบเหมือนระบบของตางชาติทําใหธนาคารจีนรอดพนจากวิกฤต
ซับไพรมได
5. บทความวิชาการ และเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคาบริการ การทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ
5.1 บทความวิชาการ และเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคาบริการ
ไมปรากฏบทความวิชาการ และเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคาบริการ
5.2 บทความวิชาการ และเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการทองเที่ยว
สิฏฐากร ชูทรัพย. (2545). “กลยุทธการตลาดธุรกิจทองเที่ยวของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (2545), 76-82.
บทความนี้ผูเขียนกลาวถึงสภาพทั่วไปของการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศจีน ปญหา อุปสรรค แนวโนม และวิเคราะหถึงการกําหนดกลยุทธการตลาดธุรกิจทองเที่ยวของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจีน และนัยตอไทย ตอนที่ 1.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(11), 49-54.
บทความนี้ ผูเขียนกลาวถึง ภาพรวมของการทองเที่ยวของจีนซึ่งมีการเติบโตอยางมาก ซึ่งรัฐบาลจีนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่นนั้นมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจีน โดยมีการใช
งบประมาณจํานวนมากเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวและระบบคมนาคมขนสง นอกจากนี้ ตามขอผูกพันในการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก รัฐบาลจีนยังไดเริ่มเปดกวางใหผูรวมลงทุนตางชาติเขามาประกอบ
ธุรกิจทองเที่ยวไดดวย สงผลใหเอกชนเขามามีบทบาทในภาคการทองเที่ยวมากขึ้น อยางไรก็ตามผูเขียนพบวาหากพิจารณาในรายละเอียดของขอผูกพันเหลานี้พบวา รัฐบาลจีนนั้นยังคงกําหนดเงื่อนไขปลีกยอย
อื่นๆ เพื่อจํากัดนักลงทุนจากตางชาติอยูมาก สําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวของภาคตะวันตกนั้นผูเขียนพบวาไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ซึ่งสะทอนจากจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นทุกป โดยเฉพาะยูนนานซึ่งเปนมณฑลที่สามารถผลักดันใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลายเปนแหลงรายไดหลักของมณฑล
อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยูนนาน และนัยตอไทย.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(12), 51-55.
บทความนี้เนื้อหาสําคัญกลาวถึงการทองเที่ยวของมณฑลยูนนานซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากที่สุดในภาคตะวันตก ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวารัฐบาลยูนนานเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของมณฑล โดยมณฑลยูนนานมีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติมากเปนอันดับ 7 ของประเทศ สําหรับความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางมณฑลยูนนานและไทย สวนใหญเปนกรอบ
ความรวมมือในระดับอนุภูมิภาคแมน้ําโขง ซึ่งเนนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางขนสงสินคา และการเดินทางของนักทองเที่ยว ผูเขียนเห็นวาความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางจีนกับไทยเปนประเด็น
ที่รัฐบาลควรใหความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากศักยภาพของตลาดจีนที่เติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนโอกาสที่ดีสําหรับธุรกิจไทยตอไป อยางไรก็ตามเนื่องจากทางจีนยังมีกฎระเบียบปลีกยอยที่ปดกั้นการเขาไป
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รายชื่อและรายละเอียด
ลงทุนในธุรกิจทองเที่ยวอยู ดังนั้น การขยายความรวมมือดานการทองเที่ยวกับจีน รัฐบาลไทยจําเปนตองเนนการเจรจาใหฝายจีนลดอุปสรรคเหลานี้ดวย เพื่อใหทั้งสองฝายไดรับประโยชนรวมกัน
อัครพงศ อั้นทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด. (2553). “โครงสรางความสัมพันธของภาพลักษณ คุณคาที่ไดรับ ความพึงพอใจ และความภักดีตอแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติในตลาดที่สําคัญของประเทศ
ไทย.” สถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และตรวจสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางภาพลักษณ คุณคา ความพึงพอใจ และความภักดีตอแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติในตลาดที่สําคัญของประเทศ
ไทยทั้งกอน ระหวาง ภายหลัง และพฤติกรรมในอนาคตวามีความเหมือนและแตกตางกันอยางไรระหวาง กลุมตลาดใหมอยางจีนและเกาหลีใต และตลาดอยางญี่ปุน ฝรั่งเศส และเยอรมนี โดยใชแบบจําลองสมการ
โครงสราง (Structural Equation Model: SEM) ผลการศึกษา พบวา บรรยากาศของความเปนไทย ทั้งวิถีของความเปนไทย ผูคน และคุณภาพในการใหบริการเปนภาพลักษณที่สําคัญที่สุดของการทองเที่ยวไทย
หากแตจะแตกตางกันไปตามตลาดนักทองเที่ยวกลุมตางๆ นอกจากนี้ยังมีอิทธิผลตอการตัดสินใจของบุคคลที่ใกลชิดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยดวย ดังนั้น การปรับปรุงภาพลักษณใหดีขึ้นจึง
จะทําใหนักทองเที่ยวที่เปนตลาดใหม และตลาดเกามีความพึงพอใจ และมีความภักดีตอการทองเที่ยวไทยมากขึ้น เดินทางมาทองเที่ยวซ้ําและทําใหบุคคลใกลชิดนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนํามาซึ่งการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในทายที่สุดดวย
Akarapong Untong, Vicente Ramos, Mingsarn Kaosa-ard and Javier Rey-Maquieira “The seasonal pattern and the effects of unexpected events on Outbound Chinese tourism: the case of Chinese tourist
arrivals to Thailand.” In Thailand Tourism: From Policy to Grassroots. . (2008-2011). Mingsarn Kaosa-ard (eds) The Thailand Research Fund (TRF) under TRF research-Team Promotion Grant (TRF Senior
Research Scholar).
เนื้อหาสําคัญกลาวถึงผลการศึกษาการวิเคราะหความเปนฤดูกาลของนักทองเที่ยวของประเทศจีนในยังประเทศไทยในชวงป 1985 -- 2008 โดยใชดัชนี Gini-Cefficient วัดการกระจุกตัวของนักทองเที่ยว และใช
เทคนิค X12 ARIMA และ SARIMA ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมปริมาณนักทองเที่ยวจีนกับการกระจุกตัวตามฤดูกาล ผลการศึกษาพบวาปริมาณการเดินทางของนักทองเที่ยวจีนมายัง
ประเทศไทยมีการกระจุกตัวตามฤดูกาลสูงมากกวานักทองเที่ยวชาติอื่นๆ โดยปจจัยที่สงผลใหนักทองเที่ยวจากจีนมากที่สุด คือสถานการณความวุนวาย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายในประเทศเปนหลัก ขณะที่
ปจจัยภายนอก เชนกรณี 9/11 ไมมีผลกระทบมากนัก:ซึ่งประโยชนจากงานวิจัยนี้ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชในการกําหนด แนวทางการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสมในการขยายตลาด
นักทองเที่ยวจากจีนตอไป
Li Yu, Akarapong Untong, Javier Rey and Vicente Ramos. (2008-2011). “The Demand Analysis of China Outbound Tourism: Thailand Cast Study.” Master in Tourism and Environment Economics. In
Thailand Tourism: From Policy to Grassroots. Mingsarn Kaosa-ard (eds) The Thailand Research Fund (TRF) under TRF research-Team Promotion Grant (TRF Senior Research Scholar).
เนื้อหาสําคัญกลาวถึงผลการศึกษาการวิเคราะหปริมาณนักทองเที่ยวของประเทศจีนไปยังประเทศไทยในชวงป 1985 -- 2008 โดยใช Butler 's Life Cycle Model X12 ARIMA SARIMA.ในการวิเคราะห และใช
Gini-Cefficientในการวิเคราะหการกระจุกตัวของนักทองเที่ยว เพื่อศึกษาสถานการณปจจุบัน ปจจัยกําหนดของปริมาณนักทองเที่ยวประเทศจีนไปยังประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและผลกระทบ
ของความไมแนนอนตางๆ ผลการศึกษาพบวาปริมาณการเดินทางของนักทองเที่ยวจีนมายังประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอยางสําคัญจากป 2005 แตก็ลดลงอยางมากในป 2008 เนื่องจากการขาดเสถียรภาพทาง
การเมืองในประเทศไทย นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับระดับความผันแปรตามฤดูกาลดวย แตแนวโนมความผันแปรตามฤดูกาลนั้นมีทิศทางทางที่ลดลงในระยะยาว โดยพบวาปริมาณนักทองเที่ยวจากจีนนั้นมีความ
ออนไหวตอภัยพิบัติธรรมชาติสูง และยังมีความยืดหยุนของรายไดและราคาดวย ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นของราคาจะทําใหเกิดการลดลงของจํานวนของขาออกจีนในประเทศไทย หากแตในระยะสั้นการ
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เปลี่ยนแปลงราคาและรายไดไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในจํานวนของนักทองเที่ยวจีนมากนัก ซึ่งทายที่สุดนั้นผลการวิจัยนั้นแสดงใหเห็นวาแมวาปริมาณนักทองเที่ยวจากจีนมีความออนไหวตอบางภัย
พิบัติธรรมชาติสูง แตก็สามารถกลับสูภาวะปกติอยางรวดเร็วเชนกัน :ซึ่งประโยชนจากงานวิจัยนี้ทําใหภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปกําหนดกลยุทธการจัดกิจกรรมการสงเสริม การจัดการการทองเที่ยว
นอกฤดูกาลที่เหมาะสมตอไป
5.3 บทความวิชาการ และเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการขนสง และโลจิสติกส
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ. (2544). “พาณิชยนาวี(ไทย) กับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ: ไทย-เสนทางลัดสูอินโดจีนและจีนตอนใต.” จุฬาลงกรณวารสาร, 13(51), 5-10.
บทความนี้ กลาวถึงความเปนมาของพาณิชยนาวีของไทย แรงจูงใจ และความสําคัญในการพัฒนาการพาณิชยนาวีเสนทางอินโดจีนและจีนตอนใตผานไทย เนื่องจากเปนเสนทางขนสงสินคาที่สําคัญ การพัฒนาขีด
ความสามารถทางดานพาณิชยนาวีจะทําใหประเทศไทยมีรายไดเขาประเทศมหาศาล ทั้งยังสงผลดีตอสายเดินเรือไทย ทาเรือไทย และผูประกอบการรับจัดการขนสินคาดวย อยางไรก็ตามการพัฒนาพาณิชยนาวียัง
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลายประการ เชน ปญหาเงินทุน กําลังคน ดานการตลาด หนวยงานภาครัฐซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งตอประสิทธิภาพของกิจการพาณิชยนาวี ซึ่งผูเขียนไดเสนอแนะใหมี
การศึกษาอยางรอบคอบในการพัฒนาพาณิชยนาวีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะดานประสิทธิภาพการใหบริการ ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกของภาครัฐ และความพรอมในการพัฒนา ซึ่งหาก
วาสามารถพัฒนาพาณิชยนาวีไทยได รวมทั้งเปนศูนยกลางขนสงอยางมีประสิทธิภาพแลวก็จะสงใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น และไดประโยชนจากการพัฒนาอยางเต็มที่
สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ. (2549). “คุน-มาน กงลู เสนทางแหงอนาคต.” รายงานเศรษฐกิจ พมา จีนตอนใต และโครงการ GMS, 4(ต.ค.-ธ.ค.), 20-23.
บทความนี้กลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานที่เกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวของกับภาคเหนือของไทยกับจีน โดยกลาวถึงโครงขายการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต ตามกรอบ GMS โดยเฉพาะเสนทางคุนหมิง เชียงราย กรุงเทพ ซึ่งพบวา การเชื่อมโยงในบางเสนทางยังไมคืบหนา และเปนอุปสรรคตอการขนสงสินคา อีกทั้งจีนยังใหความ
สนใจกับการขนสงสินคาตามแมน้ําโขงมากกวา ซึ่งอาจทําใหการขนสงสินคาผานเสนทางบกนั้นมีนอย และอาจทําใหตนทุนการขนสงสูงขึ้นได อยางไรก็ตามผูศึกษาคาดวาหากการปรับปรุงเสนทางนี้แลวเสร็จนั้น
จะมีผลชวยสงเสริมการขนสงในเสนทางดังกลาวมากขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมการคา และการทองเที่ยวระหวางกันมากขึ้น และถือเปนโอกาสที่ดีของนักธุรกิจ นักลงทุนไทยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้สิ่งสําคัญคือ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนจะตองมีการศึกษาเพื่อเตรียมการรองรับกับผลกระทบ และแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาเสนทางนี้
วรินธร ชัยวิรัธน. (2550). “ยูนาน: หนทางสูการเปนศูนยกลางการคมนาคมภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน.” รายงานเศรษฐกิจ พมา จีนตอนใต และโครงการ GMS, 1(ม.ค.-มี.ค.), 18-25.
บทความนี้กลาวถึงมณฑลยูนานซึ่งเปนมณฑลที่เปนเมืองหนาดานของจีนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย และเอเชียใต ซึ่งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงโครงขาย
คมนาคมจะเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจของมณฑล และทําใหการคมนาคมทางถนน รถไฟ ทางอากาศ และทางน้ําที่เชื่อมโยงในมณฑล ระหวางมณฑล และประเทศเพื่อนบานมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น ผูเขียนเห็นวาการขยายเครือขายคมนาคมของมณฑลยูนานนั้นจะมีผลทําใหยูนานเปนมีความสําคัญเพิ่มขึ้นในฐานะศูนยกลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจขนาดใหญ 2 เขตของจีน ทั้งยังเปนประตู
การคาเชื่อมประเทศเพื่อนบานในอาเซียน จะทําใหยูนานมีความเหมาะสมสําหรับการเปนศูนยกลางโลจิสติกสที่สําคัญแหงหนึ่งในภูมิภาคไดในอนาคต
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ. (2550). “เชียงราย ประตูสูจีนตอนใต.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(5), 66-68.
บทความนี้เปนการกลาวถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงรายที่ความสําคัญในฐานะเปนจุดยุทธศาสตรเปนประตูเชื่อมตอการคาชายแดน รวมทั้งประเทศจีน ซึ่งมีเสนทางเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานและจีนตอนใต
หลายเสนทางดวยกัน คือ แมนํา้ โขง ซึ่งเปนเสนทางขนสงหลักของการขนสงสินคาทางเรือระหวางไทยและจีนตอนใต ถนนไทย-พมา-จีน (R3B) และถนน (R3A) ซึ่งผูเขียนคาดวาหากการปรับปรุงเสนทางนี้แลว
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เสร็จ และมีการลงทุนสรางระบบโลจิสติกส ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกผูใชทางแลว จะมีผลชวยสงเสริมการขนสงในเสนทางดังกลาวใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมการคา และการทองเที่ยวระหวางกันมาก
ขึ้นดวย
5.4 บทความวิชาการ และเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานพลังงาน และอื่นๆ
อรพรรณ พนัสพัฒนา. (2542). “กฎหมายลิขสิทธิ์เปรียบเทียบ: ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ), 19(1), 211-234.
บทความนี้ผูเขียนไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและประเทศจีน โดยกลาวถึงความเปนมา และการพัฒนาของกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและจีน และวิเคราะหบทบัญญัติ
ของกฎหมายของประเทศทั้งสองเปรียบเทียบกันวามีความสอดคลองกันหรือไม อยางไร พบวา มาตรฐานในการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาสาขาลิขสิทธิ์ของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ
สอดคลองกับอนุสัญญาเบิรนเพราะตางเปนภาคีของอนุสัญญาเบิรนทั้งคู แมจะมีรายละเอียดที่แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางกันในเรื่องความเปนอยู สังคม วัฒนธรรม ของแตละประเทศ และแมวาใน
ขณะนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนจะอยูระหวางขั้นตอนการขอเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ซึ่งมีพันธกรณีที่จะใหความคุมครองแกลิขสิทธิ์ใหคนชาติของตนและชาติสมาชิกไมนอยกวาขอตกลง TRIPs ใน
อนาคต สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ไมนาจะพบกับความขัดของใดๆ ในการปฏิบัติตามพันธกรณี ทั้งนี้เพราะบทบัญญัติของความตกลง TRIPs กําหนดใหนําบทบัญญัติของอนุสัญญาเบิรนซึ่งมีความสอดคลองกัน
กับกฎหมายลิขสิทธิ์ปจจุบันของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูแลวมาบังคับใชนั่นเอง
Bruggen, Edwin van der. (2543). “การวางแผนภาษีสําหรับนักลงทุนไทยในประเทศจีน.” สรรพากรสาสน, 47(11), 41-50.
บทความนี้เปนการนําเสนอวิธีการ การปฏิบัติ และภาระภาษีของวิสาหกิจตางประเทศที่เขาไปลงทุนในจีน ซึ่งโดยปกติแลวอัตราภาษีเงินไดในประเทศจีนคือ รอยละ 33 ของกําไรสุทธิ อยางไรก็ตามบริษัทที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน เชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และบริษัทที่ดําเนินโครงการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีอาจไดระบบสิทธิเสียภาษีในอัตราพิเศษ ซึ่งสวนมากเทากับ รอยละ 15 รวมทั้งรายละเอียด
คําแนะนํา โดยใหไดรับประโยชนสูงสุด โดยเสนอเทคนิคการโอนกําไรจากประเทศจีนกลับมายังประเทศไทย และกลาวถึงภาระภาษีของวิสาหกิจตางๆที่ตางประเทศเขาไปลงทุนในประเทศจีน และนําเสนอ
เทคนิคและกลยุทธตางๆ เพื่อลดภาระภาษีในประเทศจีน
ธนภณ แกวสถิตย และคัมโพส-ตอรโตซา, แพตริเซีย. (2543). “คําอธิบายหลักการสําคัญของความตกลงภาษีซอนไทย-จีน.” สรรพากรสาสน, 47(11), 53-70.
บทความนี้เปนการกลาวถึงอนุสัญญาหรือความตกลงภาษีซอนที่ประเทศไทยไดจัดทําไวกับประเทศจีน โดยอธิบายถึงวัตถุประสงคของอนุสัญญา หรือความตกลงภาษีซอน ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งที่ประเทศตางๆ
นํามาใชเพื่อสงเสริมปริมาณการคาการลงทุนระหวางกัน โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ลักษณะการจัดเก็บ เงื่อนไขการเสียภาษี การเสียภาษีประเภทตางๆ วิธีการขจัดภาษีซอน การขอรับหนังสือการเสียภาษี การไมเลือก
ปฏิบัติ การรองเรียน เอกสิทธิ การมีผลบังคับใช และหลักการปฏิบัติตางๆ ตามความตกลงภาษีซอนระหวางไทยและจีน
โกมุน. (2543). “ระบบราชการจีนชี้ชะตากรรมธุรกิจดอตคอมจะรุงหรือรวง.” การเงินธนาคาร, 19(220), 138-142.
บทความนี้กลาวถึงการขยายตัวของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศจีน และขอจํากัด ปญหา อุปสรรค ของกฎระเบียบ ความมั่นคง และกฎหมายอิเล็กทรอนิกสของระบบราชการของจีนที่ทําใหธุรกิจนี้ไม
สามารถขยายตัวไดเทาที่ควร รวมทั้งปญหาเรื่องรายไดตอประชากรที่ยังต่ําอยูมาก ทําใหไมสามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตได ซึ่งทําใหประเทศจีนอาจยังไมพรอมสําหรับธุรกิจอินเทอรเน็ต อยางไรก็ตามผูเขียน
คาดวาหลังที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการกการคาโลกแลวจะมีแนวโนมใหธุรกิจดังกลาวนั้นเติบโตไดมากขึ้นจากการผอนคลายความเขมงวดลง
เขียน ธีระวิทย. (2548). “การสรางเขื่อนพลังน้ําไฟฟาในลําน้ําลานชางของจีน.” เอเชียปริทัศน, 26(1), 75-76.

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

2-141

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------ปที่พิมพ

2005

2009

รายชื่อและรายละเอียด
บทความนี้ผูเขียนกลาวถึงแนวคิดจีนที่ไดกําหนดแผนที่จะสรางเขื่อนในแมน้ําลานชางทั้งหมดระหวาง 13 ถึง 15 เขื่อน ซึ่งเปนแผนระยะยาวซึ่งไมจํากัดเวลา บางเขื่อนเคยอยูในแผนและถูกยกเลิกในเวลาตอมา
ในขณะที่บางเขื่อนไดถูกคนคิดขึ้นมาใหม อยางไรก็ตามปจจุบันจีนไดสรางเขื่อนสําเร็จแลว 2 เขื่อน กําลังสราง 4 เขื่อน และที่มีแผนการสรางอยางแนนอนอีก 2 เขื่อน รวมเปน 8 เขื่อน วัตถุประสงคของการสราง
เขื่อนของจีนในปจจุบันมีเปาประสงคเพื่อประโยชนในการใชกระแสไฟฟาเปนสําคัญ มิใชเพื่อเปาหมายทางการชลประทานเพื่อการเกษตร หากแตในอนาคตก็มีความเปนไปไดในการขยายไปสูการกักน้ําเพื่อการ
ชลประทาน อยางไรก็ตามพบวาคนจีนทั่วไปถูกปลูกฝงใหมีคานิยมในการสรางเขื่อนและอางเก็บน้ํา โดยยืนอยูบนความเชื่อที่วา เปนการใชทรัยพากรธรรมชาติที่กอใหเกิดประโยชนอยางเห็นไดชัดในราคาถูก
กอรปกับจีนภายใตระบบสังคมนิยมนั้น เนนการศึกษาในดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งวิศวกรรมศาสตร ทั้งสองประการนี้ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการสรางเขื่อน และอยางเก็บน้ํา
แพรหลายในประเทศจีน
จันทรจุฑา สุขขี. (2548). “จีนกับความมั่นคงดานพลังงาน.” เอเชียปริทัศน, 26(1), 97-113.
บทความนี้กลาวถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งเปนผลทําใหความตองการดานพลังงานสูงขึ้นเปนเงาตามตัว จีนจึงตองสรางความมั่นใจในเรื่องของความมั่นคงดานพลังงานในบทความนี้ผูเขียนได
ศึกษาสถานการณการใชพลังงานของจีนและพบวาความตองการของจีนมากกวาปริมาณพลังงานที่มีอยูภายในประเทศ ดังนั้นจีนจึงจําเปนตองมีนโยบายในดานพลังงาน อาทิ การแสวงหาแหลงพลังงานใหม
การแสวงหาพลังงานทดแทนน้ํามัน การลดทอนการพึ่งพาน้ํามันจากตะวันออกกลางตลอดจนการณรงคใหประชาชนชวยกันประหยัดน้ํามัน
“ปฉลูวัวดุ ขวิดแรงงานจีน.” (2552). การเงินธนาคาร, 322(ก.พ.), 36.
บทความนี้กลาวถึงภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจของสหรัฐอันเนื่องจากวิกฤตซับไพรม ทําใหโรงงานหลายแหงของจีนตองหยุดการผลิตลง เพราะ ไมไดรับคําสั่งซื้อสินคาจากสหรัฐ สงผลใหแรงงานชาวจีนจํานวนมาก
ตองตกงาน ซึ่งกอเกิดปญหาสถานการณการวางงานอยางรุนแรง และสงผลกระทบตอแรงงานอพยพยายถิ่นในประเทศจีน โดยรัฐบาลจีนไดพยายามแกปญหาโดยการกระตุนเศรษฐกิจผานโครงการลงทุนขนาด
ใหญโดยเฉพาะการสรางถนนและรถไฟ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจจีนยังคงขยายตัวอยูได
ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553
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โดยสรุปจากการรวบรวมผลการศึกษา หากพิจารณาสถานะปจจุบันของการพัฒนาองคความรู
และผลงานวิจัยเกี่ยวกับจีนดานเศรษฐกิจ พบวา หนังสือภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีนที่เผยแพรและวาง
จําหนายในปจจุบัน ทั้งหนังสือแปล และหนังสือรวบรวมบทความ มีจํานวน 110 เลม วิทยานิพนธ
ภาษาไทยด า นเศรษฐกิ จ จี น มี จํ า นวน 65 เล ม โครงการวิ จั ย ภาษาไทยด า นเศรษฐกิ จ จี น มี จํ า นวน 71
โครงการ และบทความวิชาการภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน มีจํานวน 200 บทความ มีรายละเอียดดังนี้
หนังสือภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน 110 เลม หนังสือดานเศรษฐกิจจีนในเชิงวิชาการ และกึ่ง
วิชาการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและ
จีน มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 58 เลม หนังสือดานเศรษฐกิจจีนที่เนนดานความสัมพันธทางการคา มี
จํานวน 12 เลม หนังสือดานเศรษฐกิจจีนที่เนนดานการลงทุนมีจํานวน 5 เลม หนังสือดานเศรษฐกิจจีนที่
เน น ด า นการเงิ น จี น มี จํ า นวน 4 เล ม และหนั ง สื อ ด า นเศรษฐกิ จ จี น ที่ มี เ นื้ อ หาด า นการค า บริ ก าร การ
ทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่ นๆ มีจํานวน 3 เล ม ตามลําดับ สําหรั บ
หนังสือดานเศรษฐกิจจีนที่เนนในเชิงธุรกิจ หรือแนะนํา หรือนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพ
กวางโดยทั่วไป มีจํานวน 28 เลม
วิทยานิพนธภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน 65 เลม วิทยานิพนธภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน เกี่ยวกับ
ดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน มีจํานวนมากที่สุด คือ 37 เลม รองลงมาเปน
การศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน และความสัมพันธกับประเทศไทยในภาพรวม 11 เลม ดานเกี่ยวกับการ
ลงทุนมีจํานวน 9 เลม ดานการคาบริการ การทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และ
อื่นๆ มีจํานวน 5 เลม และดานเศรษฐกิจจีนเกี่ยวกับการเงินจีนมีเพียง 1 เลม
โครงการวิจัยภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน 71 โครงการ โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพ
กวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน มีจํานวนมากที่สุด 28 โครงการ รองลงมา คือ
โครงการวิจัย เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการคา ซึ่งมีจํานวน 23 โครงการ โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
ดานการคาบริการ การทองเที่ยว และอื่นๆ มีจํานวน 17 โครงการ และโครงการวิจัย เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
ดา นการลงทุ น มี จํ า นวน 3 โครงการ โดยที่ ไ ม พ บโครงการวิจั ย เกี่ ย วกับ เศรษฐกิจ จี น ด า นการเงิ น เลย
สวนใหญ ง านวิจัย จะเปนโครงการวิจั ยที่เ ปนการริเริ่ ม หรือ ไดรับการสนั บสนุ นหน วยงานที่ เปน ผูใ ช
ประโยชนจากผลการศึกษานั้นโดยตรง เชน กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม ประเด็น
การศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาและวิเคราะหศักยภาพและโอกาสทางการคา การลงทุน อุตสาหกรรม
และการทอ งเที่ย ว รวมทั้ง การศึ ก ษาถึง อุป สรรคข อจํ ากั ด และการศึ กษาเพื่อ กํา หนดยุทธศาสตร เพื่ อ
ดําเนินการผลักดัน หรือแสวงหาประโยชนจากกรอบความรวมมือทางดานเศรษฐกิจระหวางไทย และจีน
ทั้งระดับทวิภาคี และ พหุภ าคีในกรอบตางๆ ที่ไดจัดทํ าขึ้นนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจ หรือความ
ตองการของหนวยงานนั้นๆ ในระยะดังกลาวเปนหลัก เชน การศึกษาของโครงการศึกษาวิเคราะหและ
จัดทํายุทธศาสตรการคาเชิงรุกของไทยในมณฑลสําคัญของจีนของวารินทร วงศหาญเชาว และคณะ.
(2547). โครงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน ของชโยดม สรรพศรี และคณะ.
(2548). และโครงการการศึกษาโอกาส ปญหา และอุปสรรคทางการคาในการเขาสูตลาดจีนอันเปนผล
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มาจากการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน โดยเจาะลึกเปนรายมณฑล ของอักษรศรี พานิชสาสน และคณะ.
(2549) เปนตน
สําหรับโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัย พบวา มีจํานวน 22 โครงการ จะมี
ประเด็นการวิจัยที่หลากหลายมากกวางานวิจัยที่เปนการริเริ่มหรือ ไดรับการสนับสนุนหนวยงานที่เปน
ผู ใ ช ป ระโยชน จ ากผลการศึ ก ษานั้ น โดยตรง โดยโครงการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ จี น ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหการสนับสนุนทุน
วิจัย มีทั้งดานการคา การคาบริการ การทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส เปนตน ตัวอยางงานวิจัยที่
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ใหการสนับสนุนที่ผานมา เชน การศึกษาโครงการมิติใหม
ความสัมพันธไทย-จีนในเวทีเศรษฐกิจการคาโลก: หลังจีนเขาเปนสมาชิก WTO ของอักษรศรี พานิชสาส
น. (2546). โครงการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่สําคัญของไทยใน
ตลาดจีนของอริยา เผาเครื่อง และคณะ. (2553) โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินคาสงออกไทย
ในตลาดกลุมอนุภูมิภาคแมน้ําโขง ของ อัครพงศ อั้นทอง อร จุนถิระพงศ และนรินทร พันธเขียว. (2552).
และโครงการศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศอินเดียและโอกาสใน

การเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจการคาสําหรับประเทศไทย ของพุทธกาล รัชธร โสตถิธร มัลลิกะ
มาส และสมชาย รัตนโกมุท. (2552). เปนตน สําหรับตัวอยางงานวิจัยที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ใหการสนับสนุนที่ผานมา เชน การศึกษาขอตกลง FTA ไทย-จีนเกี่ยวกับผลกระทบและ
ความเขาใจผิดบางประการของธราธร รัตนนฤมิตศร และสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย. (2548) การศึกษาเพื่อ
พัฒนาระบบโลจิสติกสของการคาไทย-จีน เพื่อรองรับขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษาสินคา
สงออกไปยังจีนของ เจริญชัย โขมพัตราภรณ. (2551). และการศึกษากลยุทธการแขงขันดานการทองเที่ยว
ของไทยและประเทศในภู มิ ภ าคลุม แม น้ํ า โขงภายใต ส ภาวการณ ข ยายตั ว ของตลาดท อ งเที่ ย วจี น ของ
กรวรรณ สังขกรและกาญจนา จี้รัตน. (2551) เปนตน
สํ า หรั บ ผลการสํ า รวจ บทความวิ ช าการภาษาไทยด า นเศรษฐกิ จ จี น จํ า นวน 200 บทความ
บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีนมีจํานวน
มากที่สุด 126 บทความ สวนใหญเปนการกลาวถึงเหตุการณทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่นาสนใจที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลานั้นๆ หรือกลาวถึงภาวะเศรษฐกิจจีนโดยทั่วไป บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการลงทุน มี
จํานวน 25 บทความ บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทย
กับจีนมีจํานวน 18 บทความ บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการเงินมีจํานวน 14 บทความ และบทความ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการคาบริการ การทองเที่ยว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และ
อื่นๆ 17 บทความตามลําดับ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ผลจากการสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยเกี่ยวจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ มีขอสังเกต
ดังนี้
1. เอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยเกี่ยวจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในระยะแรก สวนใหญจะเปน
การกลาวถึงพื้นฐานความรูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนโดยทั่วไป โดยที่มี
การศึกษาเฉพาะเรื่อง หรือในบางประเด็นนั้นมีอยูอยางจํากัด
2. การศึกษาดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยขยายเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่จีนเขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลก (WTO) ในป 2001 และเพิ่มมากขึ้นอยางสําคัญหลังจากที่มีการทําขอตกลงการคาเสรี
ระหวางไทย-จีน ในป 2003
3. เอกสารและผลงานวิ ช าการภาษาไทยเกี่ ย วจี น ศึ ก ษาด า นเศรษฐกิ จ ส ว นใหญ จ ะนํ า เสนอ
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในภาพรวม ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจกับประเทศ
ต า งๆ ซึ่ ง เกื อ บทั้ ง หมดจะกล า วถึ ง ความสั ม พั น ธ ท างเศรษฐกิ จ ด า นต า งๆ และโอกาสในการเพิ่ ม
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยดานตางๆ ดวย
4. ตั้งแตป 2003 หัวขอที่มีการศึกษาวิจัยพบวามีความหลากหลายมากขึ้น และชวยใหเกิดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานตางๆ และความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยไดมากขึ้น ทั้งนี้
สวนมากเปนการศึกษาแนวทางแสวงหาประโยชนทางดานเศรษฐกิจจากกรอบความรวมมือ และความ
ตกลงทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนในกรอบตางๆ
5. สําหรับวิทยานิพนธที่เปนภาษาไทย สวนใหญจะเนนการศึกษาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดาน
การคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีนโดยเฉพาะการคาสินคาประเภทตางๆ ระหวาง
ประเทศไทย-จีน มากกวาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ
กับประเทศไทยในภาพรวม
6. แมหัวขอที่มีการศึกษาวิจัยมีความหลากหลายมากขึ้น แตการศึกษาสวนใหญยังเปนการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในภาพรวม ความสัมพันธดานการคา การลงทุน กับประเทศไทย
มากกว า อยา งไรก็ ตามการศึ ก ษาในเชิง ลึ ก เฉพาะเรื่อ งเกี่ ย วกั บเศรษฐกิ จจี น ยั ง คงมีจํ า กัด โดยเฉพาะ
การศึกษาในเชิงลึกดานการคาบริการ พลังงาน และการเงิน เปนตน
7.งานวิจัยที่เปนการริเริ่มหรือไดรับการสนับสนุนหนวยงานที่เปนผูใชประโยชนจากผลการศึกษา
นั้นโดยตรงสวนใหญไมมีการศึกษาติดตามผลอยางตอเนื่อง ซึ่งในการศึกษาในประเด็นทางดานการคา
การเงินนั้น จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง เนื่องจาก สภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว ทําใหการศึกษานั้นอาจไมทันสมัยเพียงพอตอการนําไปใชประโยชนได
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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สําหรับปญหา และอุปสรรคการสํารวจเอกสารวิชาการเกี่ยวจีนศึกษาดานเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ
1. จากการทบทวนเอกสาร คณะนั ก วิ จั ย พบว า ไม มี ก ารรวบรวมฐานข อ มู ล การศึ ก ษาด า น
เศรษฐกิจจีนอยางบูรณาการ และไมมีการจัดประเภทการศึกษาอยางชัดเจน
2. การศึกษาบางชิ้นไมไดมีการเผยแพรอยางแพรหลายทั่วไป หรือจํากัดการเขาถึงฐานขอมูล
เฉพาะบางหนวยงาน ทําใหผูวิจัย หรือผูที่สนใจศึกษาสามารถเขาถึงไดลําบาก หรือไมสามารถเขาถึง
ฐานขอมูลได
ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงควรมีการรวบรวมขอมูลการศึกษาดานเศรษฐกิจจีนอยาง
บูรณาการ และจัดประเภทการศึกษาอยางชัดเจน โดยควรมีการเผยแพรการศึกษาเรื่องจีนอยางแพรหลาย
และไมจํากัดการเขาถึงฐานขอมูลเฉพาะบางหนวยงานเทานั้น เพื่อใหผูสนใจสามารถเขาถึงไดฐานขอมูล
ได ทั้งนี้ควรมีการขยายการศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ทั้งในทุกมิติทั้งดานความหลากหลาย
และเชิงลึกใหมากขึ้น และอยางตอเนื่อง

2.2 การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการภาษาตางประเทศที่เกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากเอกสารวิชาการและผลงานศึกษาวิจัยและหนังสือตางๆ ที่เปนภาษาไทยที่มีการ
เผยแพรในประเทศไทยแลว คณะนักวิจัยยังไดศึกษาสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการภาษาตางประเทศที่
เกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ โดยมีขอสังเกตและผลการวิเคราะหดังนี้
ในภาษาอังกฤษ มีคําศัพทเฉพาะวา “China Watcher” ซึ่งอาจแปลเปนไทยไดวาผูสังเกตการณ
ดานจีน คําๆ นี้ใชแพรหลายในชวงยุคสงครามเย็น ซึ่งผูสังเกตการณดานจีนในสมัยนั้นมักอาศัยอยูใน
ฮองกง สวนมากไดแก เจาหนาที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาและสื่อมวลชนชาวอเมริกัน เนื่องมาจาก
ความสัมพันธที่ตึงเครียดระหวางสหรัฐอเมริกาและจีนในขณะนั้น ทําใหบรรดาผูสังเกตการณเหลานี้ไม
สามารถเดินทางไปศึกษาและเก็บขอมูลในประเทศจีนได ดังนั้น จึงตอง “จับตา” จีนจากฮองกง และทํา
ความเข า ใจจี น จากแหล ง ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เช น คํ า ประกาศของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต รายงานข า วจาก
หนังสือพิมพ เปนตน จนกระทั่งภายหลังจากที่จีนทําการเปดความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการกับ
สหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1979 ผูสังเกตการณดานจีนจึงสามารถเขามาเก็บขอมูลปฐมภูมิและทําการศึกษา
วิจัยภายในจีนแผนดินใหญได
ปจจุบัน นักวิชาการและสื่อสารมวลชนตะวันตกที่เปน “ผูสังเกตการณดานจีน” มีจํานวนมาก
ขึ้น สงผลใหมีการตีพิมพเผยแพรเอกสารและผลงานเกี่ยวกับจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจ ในภาษาอังกฤษ เพิ่ม
มากขึ้นในชวงสิบปที่ผานมา และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับบทบาทของจีนที่เพิ่มมากขึ้น
ในเวทีเศรษฐกิจโลก
จากการสํารวจพบวา หนังสือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจ สวนใหญเปน
หนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจหลังการเปดประเทศและปฏิรูปของจีนในป ค.ศ. 1979 ซึ่งมีทั้ง
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ประเภทที่ใ หขอ มูลในภาพกวาง ประเภทที่ เนน การเปรีย บเทีย บกับประเทศอื่น หรือเขตเศรษฐกิจอื่ น
ประเภทที่กลาวถึงการปฏิรูปเฉพาะดาน และประเภทที่กลาวถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป
2.2.1 หนังสือวิชาการ

•

•

•

•

•

2.2.1.1 ตัวอยางหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งเปนหนังสือวิชาการใหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิรูป
ทางเศรษฐกิจในภาพกวาง ซึ่งเรียงตามลําดับปที่พิมพ
The World Bank, The East Asian Miracle, World Bank, 1993 เปนรายงานของธนาคารโลกที่
เขียนขึ้นสําหรับบุคคลทั่วไป เพื่ออธิบายแนวทางที่ประเทศเอเชียตะวันออกใชในการพัฒนา
เศรษฐกิจในชวง ค.ศ. 1965 – 1990 โดยชี้ถึงนโยบายการพัฒนาที่เปนรูปธรรมที่นําไปสูการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตรากาวกระโดด นอกจากนั้น ยังวิเคราะหนโยบายดานการกระจาย
ความเจริญและรายได เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรมีความเทาเทียมและเปนธรรมมากขึ้น
Barry Naughton, Growing out of the Plan: Chinese Economic Reform 1978-1993,
Cambridge University Press, 1995 เปนงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปของจีนอยางครบวงจร
นับแตเริ่มตนในป ค.ศ. 1978 จนกระทั่งความเปลี่ยนแปลงชวงแรกในป ค.ศ. 1993 ผูเขียนเนน
นโยบายภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค และใชการวิเคราะหนโยบายสองดานนี้มาชวย
ทําความเขาใจแนวทางการปฏิรูปของจีนในภาพรวม ประเด็นสําคัญของหนังสือเลมนี้ คือ การ
เปลี่ยนผานอยางคอยเปนคอยไปจากเศรษฐกิจระบบวางแผน และเปนรูปแบบกรณีศึกษาสําหรับ
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ สามารถนําไปเปนตัวอยาง
Nicholas Lardy, China's Unfinished Economic Revolution, Institution Press, 1998 หนังสือ
พยายามใหคําอธิบายถึง 1) การปฏิรูปของจีนใน 2 ดาน คือ การปฏิรูปวิสาหกิจของรัฐและการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และระบบธนาคาร 2) โครงสรางและธรรมเนียมการปฏิบัติของระบบธนาคาร
ในจีน 3) วิกฤติการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในจีน หนังสือเลมนี้ชวยใหผูอานเขาใจถึงความผิดพลาด
ทางนโยบายในการปฏิรูปของจีนบางประการ และขอคิดที่ไดจากความผิดพลาดดังกลาว
Laurence J. Brahm, China’s Century: The Awakening of the Next Economic Powerhouse,
John Wiley & Sons, 2001 หนังสือรวมบทความหลายเรื่องจากนักวิชาการชั้นนําทั้งชาวจีนและ
ชาวตะวันตก เชน Ezra Vogel, Brent Scowcroft, and Zhou Nan ซึ่งลวนอธิบายแนวโนมที่จีนจะ
ก า วขึ้ น มาแทนที่ ส หรั ฐ ฯ ในฐานะผู นํ า ทางเศรษฐกิ จ โลกในศตวรรษนี้ ผ า นการวิ เ คราะห
เหตุการณรวมสมัยที่หลากหลาย
Barry J. Naughton, Holding China Together: Diversity and National Integration in the
Post-Deng Era, Cambridge University Press, 2004 นับจากเหตุการณวิกฤตการณเทียนอัน
เหมิน ในป ค.ศ. 1989 แมจะมีการคาดการณเกี่ยวกับการลมสลายทางเศรษฐกิจของจีน แตกลับ
ปรากฏวาจีนสามารถสรางความเปนปกแผนทางการเมือง และยกฐานะตัวเองในระดับโลกได
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมงานเขียนหลายๆ ชิ้น ที่ชี้ใหเห็นแนวทางการตัดสินใจดานนโยบาย
ของผู นํ า จี น ในการพั ฒ นาโครงสร า งสถาบั น ทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง และการบั ง คั บ ใช
นโยบายที่มีความซับซอน ในการแทรกแซงการดําเนินกิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เชน
ดานการจางงานและเคลื่อนยายที่อยู การควบคุมจํานวนประชากร การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม
และการลดชองวางความเจริญในแตละพื้นที่ เปนตน ภายใตบริบทของความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้น
• Peter Nolan, Transforming China: Globalization, Transition and Development, Anthem
Press, 2004 หนังสือเลมนี้วิเคราะหความทาทายตางๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแตปลายทศวรรษที่ 1970
ซึ่งในชวงระยะเวลาดังกลาว เกิดการเปลี่ยนผานครั้งใหญในจีนจากเดิมในปลายทศวรรษที่ 1970
ที่เศรษฐกิจจีนยังขับเคลื่อนโดยการวางแผนโดยตรงจากสวนกลางซึ่งไดแกพรรคคอมมิวนิสต
และยังเปนเศรษฐกิจที่โดดเดี่ยวจากนานาชาติ โดยแบงความทาทายเปน 3 ดาน คือ โลกาภิวัตน
(Globalization) การเปลี่ยนผาน (Transition) และการพัฒนา (Development) ซึ่งโลกาภิวัตน
ทาทายจีนในแงของการเชื่อมประสานระบบเศรษฐกิจของจีนกับของโลกในชวงเวลาที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของระบบธุรกิจโลก ขณะที่ความทาทายในดานการเปลี่ยนผาน มี

2

ประเด็ น คื อ ประเด็ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และประเด็นการคนหาแนวทางปฏิรูปที่ถูกตองเหมาะสม สวนดานการ
พัฒนานั้น เปนการทาทายจีนในเชิงนโยบายการแกปญหาความยากจนและอดอยากของประเทศ
และวิเคราะหความทาทายในอนาคตอีกดวย
• Yasheng Huang, William Kirby (Series Editor), Selling China, Cambridge University
Press, 2005 หนังสือที่วิพากษวิจารณระบบเศรษฐกิจของจีน ผานมุมมองการวิเคราะหปริมาณ
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) โดยเสนอวาจีนไมเพียงแตไดประโยชนจาก FDI
เทานั้น แตยังจําเปนตองพึ่งพา FDI เพราะพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจของจีนเองไมมีความ
แข็งแกรงมากพอ และโมเดลดังกลาวจะกลับกลายเปนปญหาสําคัญของจีนในระยะยาว
• Yasheng Huang, Capitalism With Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State,
Cambridge University Press, 2008 ผูเขียนวิพากษวิจารณการพึ่งพาการลงทุนจากตางประเทศ
และการเนนสรางสาธารณูปโภคของจีน โดยกลาววาจีนควรหันมาพัฒนาตลาดภายในประเทศ
ดวยการพัฒนาชนบทและสงเสริมการประกอบการ ดังตัวอยางโมเดลของอินเดีย และวิเคราะห
วาชวงเวลาทองของการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนคือชวงแรกของการปฏิรูป ซึ่งมีการปฏิรูปชนบทและ
สนับสนุนใหชาวชนบทสรางกิจการของตนอยางจริงจัง
• Justin Yifu Lin, Economic Development and Transition: Thought, Strategy, and Viability,
Cambridge University Press, 2009 ผูเขียนเห็นวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเปนผล
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มาจากลักษณะสถาบันการเมืองที่พิเศษของจีน รวมถึงแนวความคิดดานเศรษฐศาสตรที่มีอิทธิพล
ตอผูนําจีน นอกจากนั้นยังนําเสนอขอคิดจากประสบการณของจีนที่อาจมีตอวงการเศรษฐศาสตร
พัฒนา นั่นคือการที่จีนใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากเทคโนโลยีการผลิตกาวหนา และ
การสรางแรงจูงใจทางตลาด ผูเขียนชี้ใหเห็นถึงความพิเศษของจีนและความทาทายในอนาคต
2.2.1.2 ตัวอยางหนังสือเกี่ยวกับการปฏิรูปในภาพรวมที่เปนผลงานแนวสารคดี
• Ted C. Fishman, China, Inc., Scribner, 2005 เปนการถายทอดความเปลี่ยนแปลงในรอบ
สามสิบปของจีน จากยุคหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมมาถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศจากหนามือเปน
หลังมือ ภายในเลมมีสถิติสําคัญ มีกรณีศึกษาตางๆ พรอมเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิรูปและเปด
ประเทศของจีน
• Daniel Burstein, BIG DRAGON: The Future of China, Free Press, 1999 เสนอวา ภายในป
ค.ศ. 2030 ประเทศจีนไมเพียงแตจะเปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก หากยังจะเปน
ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในโลกอีกดวย ซึ่งจะทําใหจีนกลายเปนมหาอํานาจในทุกมิติ
ผูเขียนไดอธิบายทิศทางความสําเร็จของจีนในอนาคตอันใกล และเสนอแผนการอนาคตสําหรับ
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน หนังสือมีเนื้อหากวางๆ คลอบคลุม
หลากหลายดาน ทั้งการคาระหวางประเทศ การเงิน การเมือง รวมทั้งความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
2.2.1.3 ตัวอยางหนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิรูป ที่เนนเปรียบเทียบการปฏิรูป
ของจีนกับประเทศอื่นหรือเขตเศรษฐกิจอื่น ซึ่งเรียงตามลําดับปที่พิมพ
• Masahiko Aoki, Hyung-Ki Kim, Masahiro Okuno Fujiwara, The Role of Government in
East Asian Economic Development, Oxford University Press, 1998 เปนหนังสือรวม
บทความซึ่งไดรับทุนการวิจัยจากธนาคารโลก โดยมุงวิเคราะหนโยบายของภาครัฐวามีสวน
สําคัญในการสรางปรากฏการณ “ปาฏิหาริยเอเชีย” (Asian Miracle) ของกลุมประเทศเอเชีย
ตะวันออกหรือไม บทความตางๆ ไดสรุปขอคิดเกี่ยวกับการแทรกแซงเศรษฐกิจของภาครัฐ และ
อธิบายภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกจากมุมมองดังกลาว โดย
เปรียบเทียบลักษณะของการแทรกแซงที่เหมือนและแตกตางกันในแตละประเทศ
• Willem Van Kemenade , China, Hong Kong, Taiwan, Inc.: The Dynamics of a New Empire,
Vintage Books, 1998 การปกครองที่นําโดยพรรคคอมมิวนิสตของจีน ไดประสบความสําเร็จใน
การนําจีนสูยุคแหงความเจริญรุงเรือง ซึ่งขัดแยงกับความเชื่อของตะวันตกที่วาตลาดเสรียอม
นําไปสูสังคมเปดอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูเขียนวิเคราะหเบื้องหลังความสําเร็จดังกลาว ในมุมมอง
ของการประสานพลังทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจสามแหง ไดแก จีน ฮองกง และไตหวัน
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• Peter Nolan, China at the Crossroads, Polity Press, 2003 หนังสือเลมนี้ เสนอแนวคิดวาจีน
กําลังอยูบนทางเลือกแหงการพัฒนา และกลาวถึงความทาทายตางๆในอนาคต เชน ความยากจน
ความเหลื่อมล้ํา การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของระบบธุรกิจโลก ปญหาสิ่งแวดลอม ความสามารถ
และบทบาทของรัฐและพรรคคอมมิวนิสต เปนตน โดยชี้วา ทางเลือกแหงการพัฒนาของจีนนั้น
สงผลตอแนวทางการพัฒนาของโลก โดยผูเขียนไดสรุปวา แนวทางของจีนจะเปนการผนึกกัน
ระหวางแนวคิดของขงจื่อและอดัม สมิธ
• Oded Shenkar, The Chinese Century: The Rising Chinese Economy and its Impact on the
Global Economy, Balance of Power and Your Job, Wharton School Publishing, 2004 ผูเขียน
พยายามชี้ใหเห็นขอแตกตางระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนกับของญี่ปุน อินเดีย
และเม็กซิโก และลักษณะพิเศษของจีนจะนําไปสูการปรับโครงสรางของระบบธุรกิจโลกใหม
โดยมีขอคิดเห็นวา เหตุใดสหรัฐฯ จึงจะไดรับผลกระทบมากที่สุดจากการเติบโตของจีน และการ
เจริญเติบโตของจีนมีผลกระทบตอธุรกิจและผูบริโภคทุกรายของโลกอยางไร นอกจากนั้น ยังมี
คําแนะนําเกี่ยวกับการใชโอกาสจาก “ศตวรรษจีน”
2.2.1.4 ตัวอยางหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิรูปเฉพาะดาน/เฉพาะเรื่อง
1) ดานการปฏิรูปสถาบันการเมือง
• Dali L. Yang, Remaking the Chinese Leviathan: Market Transition Stanford University
Press, 2004 ผูเขียนไดวิเคราะหการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของประเทศจีน เชน การปฏิรูป
หนวยงานดานปกครอง การขายทิ้งกิจการที่ถือครองโดยหนวยทหาร และการสรางระบบการ
ปองกันและปราบปรามทุจริต เพื่ออธิบายแนวทางที่จีนใชในการปฏิรูปสถาบันทางการเมือง และ
การสรางสถาบันใหมเพื่อรับมือกับตลาดที่ยังไมสมบูรณ ตลอดจนแกไขปญหาการทุจริตที่เริ่ม
แพรกระจายในวงกวาง เพื่อประกันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2) ดานการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม
• Atul Kohli, State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global
Periphery, Cambridge University Press, 2004 กลาวถึงบทบาทนําในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ทั้งในแถบแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งเดิม
ตางเคยเปนประเทศอาณานิคม โดยยกตัวอยางประเทศที่ประสบความสําเร็จและลมเหลวในการ
พัฒนา รวมทั้งประเทศที่พัฒนาอยางคอยเปนคอยไป และวิเคราะหสาเหตุของความสําเร็จและ
ความลมเหลวของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในแตละกรณี
• Peter Nolan, China and the Global Economy: National Champions, Industrial Policy and
the Big Business Revolution, Palgrave Macmillan, 2001 ผูเขียนเปนหนึ่งในสี่ผูเชี่ยวชาญ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

2-150

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
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ชาวตะวันตกที่ไดรับการเชิญจากรัฐบาลจีนใหเปนผูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ
ตางๆ ภายในประเทศจีนเพื่อใหสอดรับการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก จึงทําใหผูเขียนได
มีโอกาสเขารวมงานกับอุตสาหกรรมชั้นนําของจีน และผูบริหารบริษัทขามชาติทั้งหลายที่เขาไป
ลงทุนในจีน
3) ดานการปฏิรูปภาคการเงิน
• Carl E. Walter, Fraser J. T. Howie, Privatizing China, John Wiley & Sons, 2003 หนังสือ
เลมนี้ ไดนํ าเสนอวิวั ฒนาการของตลาดตราสารทุน ในระบบเศรษฐกิจจี นซึ่ง ไมมีประวั ติการ
ประกันกรรมสิทธิ์สวนบุคคลมากอน นอกจากนั้นยังกลาวถึงวิวัฒนาการการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ในจีน กระบวนการในการแปรรูป และขั้นตอนการออกสัมปทานบัตร
4) ดานตลาดแรงงาน
• Mary Elizabeth Gallagher, Contagious Capitalism : Globalization and the Politics of Labor
in China, Princeton University Press, 2005 เปนหนังสือที่เสนอแนวคิดที่แตกตางเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจการเมืองและการปฏิรูปของจีน ผูเขียนไดอาศัยผลงานวิจัยจํานวนมาก เพื่อชี้ใหเห็น
ความเขาใจผิดเกี่ยวกับผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ที่มีตอวิวัฒนาการ
การปฏิรูประบบแรงงานในจีน ซึ่งสงผลใหเขาใจตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจของจีนใน
มุมมองใหม
5) ดานการประกันกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
• Jean C. Oi, Property Rights and Economic Reform in China, Stanford University Press,
1999 วงการเศรษฐศาสตรทั่วไปเชื่อวา เศรษฐกิจระบบตลาดจําเปนตองมีการประกันกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินที่ชัดเจน เพื่อใหบุคคลและบริษัทสามารถประกอบกิจการไดอยางมีทิศทางและทราบ
ความเสี่ยงที่แนนอน โดยผูเขียนยืนยันหลักการดังกลาว และเห็นวาประเด็นการถกเถียงเกี่ยวกับ
แนวทางในการประกันกรรมสิทธิ์ สําหรับในกรณีของจีนเชนกัน เปนเพียงการถกเถียงในเรื่อง
รายละเอี ย ดและวิ ธี ก าร ภายใต ห ลั ก การที่ จ ะต อ งสร า งความชั ด เจนดั ง กล า ว หนั ง สื อ เรื่ อ งนี้
วิเคราะหแนวทางการปฏิรูปเชิงโครงสรางเพื่อใหเกิดการประกันกรรมสิทธิ์อยางชัดเจนในจีน
6) ดานเทคโนโลยี
• Adam Segal, Digital Dragon: High-Technology Enterprises in China, Cornell University
Press, 2002 ในชวงยี่สิบปของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจีนพยายามที่จะออกนโยบายตางๆ
เพื่อชวยพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความเจริญเติบโตใน
ภาคอุตสาหกรรม ผูเขียนรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการ และพนักงานทองถิ่น
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ของรัฐ และเอกสารอางอิงจํานวนมาก จึงเปนหนังสือที่มุงวิเคราะหแนวการทดลองทางนโยบาย
และความพยายามของจีนในการสรางประเทศที่มีเทคโนโลยีระดับสูง
7) หนังสือที่เกี่ยวกับปญหาจากการปฏิรูป
7.1) ปญหาในภาพรวม
• Nicholas D. Kristof, China Wakes: The Struggle for the Soul of a Rising Power, Vintage
Books, 1995 โดยนําเสนอปญหาที่ขัดแยงในตัวเอง ไดแก การสรางธุรกิจจํานวนมหาศาลภายใต
ระบบเศรษฐกิจที่ใหญเปนอันดับตนของโลก ซึ่งเกิดขึ้นภายใตรัฐเผด็จการที่จํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ผูเขียนเสนอภาพปญหานานาประการของสังคมจีน เชน ขบวนการตอตานรัฐบาล
ปญหาความยากจนในชนบท การทุจริตคอรรัปชั่น การกีดกันเพศหญิงในที่ทํางาน การขมขืนและ
ทารุณกรรมสตรีและเด็ก นอกจากนี้ ยังกลาวถึงเมล็ดพันธุแหงสังคมพลเมือง (“The Embryo of
A Civil Society”) ซึ่งในอนาคตอาจเปนจุดเริ่มตนของการลมระบบเผด็จการของพรรค
คอมมิวนิสตจีน
• Peter Nolan, Integrating China: Transition into Global Economy, Anthem Studies in
Development and Globalization, 2007 หนังสือเลมนี้วิเคราะหความขัดแยงของเศรษฐกิจแบบ
ตลาดของโลกซึ่งนําโดยสมาชิกกวา 70 ลานคนของพรรคคอมมิวนิสตจีน วิเคราะหนโยบายของ
จี น ในการบ ม เพาะกลุ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามสามารถในการแข ง ขั น ระดั บ โลก และระบุ ป ญ หาที่
เศรษฐศาสตรการเมืองของจีนกําลังเผชิญในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งแนวทางการแกปญหาโดย
วิธีการกําหนดตลาดของจีน และวิเคราะหการพัฒนาของจีนในบริบทของทุนนิยมโลก ซึ่งได
สะทอนความเปนแรงผลักดันสําคัญของทุนนิยม โดยมองวา ชวงระยะเวลาแหงการพัฒนาของจีน
นั้นเปนการปลดปลอยแรงผลักดันดังกลาว และศึกษาความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน
โดยเสนอวา ความรวมมือกันระหวางสองประเทศดังกลาวสามารถนําไปสูความหวังของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ
7.2) ปญหาสิ่งแวดลอม
• Vaclav Smil, China's Environmental Crisis: An Inquiry into the Limits of National
Development, M.E. Sharpe,1997 หนังสือเลมนี้กลาวถึงปญหาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศของ
จีน โดยมีเนื้อหาคลอบคลุมหลายสาขา เชน ประชากรศาสตร เกษตรศาสตร การปาไม การ
ชลประทาน และพลังงาน เปนตน
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7.3) ปญหาคอรรัปชั่น
• Yan Sun, Corruption And Market In Contemporary China, Cornell University Press, 2004
หนังสือตั้งคําถามวา คอรรัปชั่นเปนเรื่องหลีกเลี่ยงไมไดในการเปลี่ยนผานไปสูระบบตลาดเสรีใช
หรือไม โดยไดวิเคราะหใหเห็นวาการปฏิรูประบบตลาดในจีนนับตั้งแตป ค.ศ. 1978 ไดมีสวน
กอใหเกิดปญหาคอรรัปชั่นอยางไร และยังวิเคราะหวาการคอรรัปชั่นเองไดมีอิทธิพลตอแนว
ทางการปฏิรูปอยางไร ซึ่งปญหาการทุจริตในปจจุบันลวนเปนผลมาจากการปฏิรูป เนื่องจากเนน
การสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และโอกาสจากโครงสรางที่ไมสมบูรณในระบบตลาด
7.4) ปญหาสิทธิมนุษยชน สวัสดิการ และความยุติธรรมในสังคม
• Ethan Gutmann, Losing the New China: A Story of American Commerce, Desire and
Betrayal, Encounter Books, 2005 งานนี้กลาวถึงปญหาสิทธิมนุษยชนในจีน และการกลาวอาง
ของนักธุรกิจตางชาติสวนใหญที่เห็นวาการลงทุนที่จีนจะสงผลดีในระยะยาวตอการแกไขปญหา
ดังกลาว ผูเขียนอธิบายวาเหตุใดการกลาวอางเชนนี้จึงไมอาจเปนจริง โดยเลาถึงประสบการณ
ของผูเขียนที่ครั้งหนึ่งก็เคยเชื่อความฝนหลอกลวงนี้เชนกัน
• Hui Wang, Theodore Huters (Editor), China's New Order, Harvard University Press,
2003 หนังสือเลมนี้วิพากษวิจารณจีนในประเด็นประชาธิปไตยและความยุติธรรมทางสังคม โดย
ชี้วา จีนในปจจุบันมุงแตจะพัฒนาฐานะตนเองในเวทีโลกโดยการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยไมดูถึง
การพัฒนาทางการเมืองและสังคม ซึ่งจะกอใหเกิดปญหานานาประการ เชน ความไมเทาเทียมใน
การจัดสรรทรัพยากร การทุจริตและประพฤติมิชอบที่แพรหลาย เปนตน
7.5) ปญหาการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
• Kang Liu, Liu Kang, Globalization and Cultural Trends in China, University of Hawaii
Press, 2003 ผูเขียนเสนอภาพวัฒนธรรมจีนที่เปลี่ยนแปลงไปนับจากป ค.ศ. 1989 ซึ่งเปนยุคการ
เปลี่ ย นแปลงไปสู รั ฐ ทุ น นิ ย มที่ มี ค วามแตกต า งจากช ว งสมั ย แห ง การปฏิ วั ติ โ ดยสิ้ น เชิ ง
โดยนํ า เสนอภาพของจี น ในฐานะมหาอํ า นาจใหม ซึ่ ง สถาบั น ต า งๆ ภายในรั ฐ ยั ง ไม ป ระสบ
ความสําเร็จในการสรางสาระทางวัฒนธรรมและคานิยมของรัฐที่ชัดเจน ไมวาจะเปนสังคมนิยม
หรื อ ทุ น นิ ย ม โมเดิ ร น หรื อ โพสต โ มเดิ ร น สั ง คมจี น เป น สั ง คมที่ วั ฒ นธรรมในรั ฐ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูตลอด และสะทอนถึงการเขาสูกระบวนการโลกาภิวัตน
จากการศึกษารวบรวมหนังสือตางๆ ขางตน มีขอสังเกตวา ในขณะนี้ มีหนังสือภาษาตางประเทศ
ดานเศรษฐกิจจีนและจีนศึกษาเปนจํานวนมาก และมีจุดเดนในการนําเสนอโดยใชแนวทางการสํารวจ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ขอมูลจากสถานที่จริง สัมภาษณบุคคลจริง รวมทั้งเก็บขอมูลจากเอกสารทั้งที่เปดเผยและเอกสารลับ และ
เขียนขึ้นในรูปแบบสารคดี
2.2.1.5 ตัวอยางหนังสือสารคดีที่ใหภาพการพัฒนาของจีนในภาพรวม
• Thomas G Moore, China in the World Market, Cambridge University Press, 2002. ผูเขียน
อธิบายการเปดสูโลกภายนอกของจีนซึ่งนํามาสูความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ โดยการเดินทางไป
สํารวจและสัมภาษณแหลงขอมูลที่หลากหลาย และนํามาวิเคราะหตามแนวทางเศรษฐศาสตร
การเมือง ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพื่อใหเห็นกระบวนการการเขาสูตลาดโลกของจีน และ
การพยายามพัฒนาของจีนขึ้นเปนประเทศอุตสาหกรรม
2.2.1.6 ตัวอยางหนังสือสารคดี ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง
1) เกี่ยวกับปญหาความยากจน
• Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao’s Secret Famine, Owl Books, 1998 เขียนจาก
ประสบการณที่ไดเดินทางไปตามมณฑลตางๆ ของจีน ในชวงยุคการปกครองของเหมา และ
ถายทอดเรื่องราวความอดอยากของชาวนาจีน เนื่องจากเกษตรกรไมไดรับการฝกฝนเทคนิค
ทางการเกษตรที่ถูกตอง แตกลับตองถูกสั่งการใหเรงการสรางผลิตผล เพื่อใหสอดรับกับนโยบาย
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแบบกาวกระโดดของรัฐบาล ซึ่งภาครัฐพยายามโฆษณาชวน
เชื่อถึงความฝนที่จะกาวนําสหรัฐฯ ในขณะที่ชาวนาจีนกลับตองประสบความทุกขยาก
2) เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต
• Jim Mann, Beijing Jeep: The Short, Unhappy Romance of American Business in China,
Simon & Schuster, 1989 โดยเป น กรณี ศึก ษาในป ค.ศ. 1979
ที่ บริ ษั ท อเมริ กั น มอเตอร
(American Motor) เริ่มโครงการรวมทุนกับกลุมเปยจิงออโตเวิรค (Beijing Auto Work) เพื่อ
รวมกันผลิตรถจี๊ปขึ้นในประเทศจีน แตตอมา ทั้งสองฝายกลับพบวาตนมีจุดมุงหมายที่แตกตาง
กันโดยสิ้นเชิง จึงเปนเรื่องราวที่นาสนใจเกี่ยวกับการรวมมือของธุรกิจตางชาติกับธุรกิจจีน ซึ่ง
นําไปสูความขัดแยงในดานตางๆ
3) เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
• Edward S. Steinfeld, Forging Reform in China: The Fate of State-Owned Industry,
Cambridge University Press, 2000 ผูเขียนยกตัวอยางโรงงานเหล็กสามโรง ซึ่งสรางความ
เสียหายใหแกผูคนจํานวนมาก จากความผิดพลาดในการบริหารจัดการของผูจัดการโรงงาน โดย
วิ เ คราะห ถึ ง ป ญ หานานาประการของรั ฐ วิ ส าหกิ จ จี น ซึ่ ง มี อํ า นาจในการถื อ ครองทรั พ ยากร
มหาศาลแตขาดการบริหารจัดการที่ดี
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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4) เกี่ยวกับผูนําทางการเมือง
• Cheng Li, China's Leaders, Roman and Littlefield Publishers, 2001 โดยนําเสนอเรื่องราว
ของผูที่จะขึ้นมาบริหารประเทศจีน กลาวถึงประวัติ ภูมิหลังของผูนํารุนที่สี่ และวิเคราะหวา เปน
ผูนํารุนใหม มีแนวทางการรับมือกับปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่รุมเราจีนแตกตาง
จากผูนํารุนกอนอยางไร
• Andrew J. Nathan, Bruce Gilley, China's New Rulers: The Secret files, NYREV, 2003
หนังสืออางวาเขียนจากขอมูลลับจากแหลงขาวในพรรคคอมมิวนิสตจีนในชวงเวลาการคัดเลือก
ผูนํารุนใหมสืบตอจากประธานาธิบดีเจียงเจอหมิน ทําใหเห็นภาพเบื้องหลังในการเปลี่ยนถาย
อํานาจที่ไดชื่อวาเปนไปอยางเรียบรอยที่สุดในประวัติศาสตรจีน โดยผูเขียนไดวิเคราะหภูมิหลัง
ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก และวิ สั ย ทั ศ น ที่ แ ตกต า งของผู นํ า รุ น ที่ สี่ รวมทั้ ง ประวั ติ บุ ค คลที่ มี อํ า นาจอยู
เบื้องหลังทั้งในพรรค รัฐบาลและทหาร
2.2.2 หนังสือเชิงธุรกิจ
หนั ง สื อ ภาษาอั ง กฤษอี ก แนวหนึ่ ง ที่ เ ป น ที่ นิ ย มมาก คื อ หนั ง สื อ แนะแนวทางการ
ประกอบธุรกิจในจีน
2.2.2.1 ตัวอยางหนังสือที่นําเสนอภาพรวมของบรรยากาศและโอกาสทางธุรกิจในจีน
• Tim Clissold, Mr. China, Collins, 2005 ผูเขียนเปนนักธุรกิจชาวอังกฤษที่มีความสามารถใน
การใชภาษาจีนกลาง โดยเลาเรื่องราวของผูเขียนเองในชวงทศวรรษ 1990 ในบทบาทของผู
ประสานระหวางนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกากับนักธุรกิจจีน จนเกิดเปน “สงครามเวียดนามเพื่อ
แยงชิงธุรกิจสหรัฐอเมริกา” ("the Vietnam War of American business”)
• Russell Smyth, China's Business Reforms; Institutional Challenges in a Globalized
Economy Routledge Curzon, 2004 หนังสือเลมนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจีนใน
ประเด็นการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม และทรัพยากรมนุษย ความเปลี่ยนแปลงในดาน
เหลานี้เกิดจากนโยบายการตางประเทศที่เปดรับการคาและกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งสรางความ
ทาทายและความสั่นคลอนใหแกรัฐวิสาหกิจแบบดั้งเดิม และกระตุนใหเกิดการปฏิรูป
• Joe Studwell, The China Dream: The Quest for the Last Great Untapped Market in the
World, Grove Press, 2003 หนังสือเลมนี้เลาถึงหลากหลายเรื่องราวเกีย่ วกับธุรกิจอเมริกนั และ
ยุโรปในประเทศจีน

และโดยเฉพาะปญหาการลงทุนเกินตัวของธุรกิจหลายแหงที่ฝนจะสราง

อาณาจักรขนาดใหญในจีน ผูเขียนไดแนะนําขอควรระวังในการทําธุรกิจที่จีน และสาเหตุที่ทําให
หลายกิจการของธุรกิจตะวันตกตองลมเหลว
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• Peter Nolan, China and the Global Business Revolution, Palgrave Macmillan, 2001 หนังสือ
เลมนี้ศึกษาภาคอุตสาหกรรมและนโยบายดานอุตสาหกรรมของจีนในชวงเปลี่ยนผาน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ การเปลี่ยนผานภายในประเทศหมายถึงนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนซึ่ง
เกิ ด ขึ้ น พร อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ ข องระบบธุ ร กิ จ โลก จึง ได ส ร า งความท า ทายต อ
ภาคอุตสาหกรรมของจีนที่กําลังเผชิญการเปลี่ยนผานภายในประเทศไปพรอมกัน และศึกษาความ
ท า ทายที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากจี น เข า เป น สมาชิ ก องค ก ารการค า โลก (WTO)

เนื่ อ งจาก

ภาคอุตสาหกรรมของจีนจะตองแขงขันกับบริษัทชั้นนําของโลกตามกฎระเบียบของWTO การ
ปรั บ ตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมจี น ต อ ความท า ทายที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ เ ป น หนึ่ ง ในประเด็ น หลั ก ของ
เศรษฐศาสตรการเมืองในศตวรรษที่ 21 และมีการนําเสนอกรณีศึกษาเชิงลึกของบริษัทขนาดใหญ
ของภาคอุตสาหกรรมจีนที่ดําเนินการปรับตัวภายใตการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศและการ
เปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ ข องระบบธุ ร กิ จ โลก โดยการศึ ก ษาใช ท ฤษฏี ก ารบริ ห ารจั ด การ
หลักเศรษฐศาสตร และการวิเคราะหเชิงประจักษจากกรณีศึกษาตางๆ
2.2.2.2 ตัวอยางหนังสือที่แนะแนววิธีการทําธุรกิจในจีนที่เปนรูปธรรม รวมทั้งแนะนํา
มารยาท และธรรมเนียมในการติดตอเจรจาธุรกิจกับชาวจีน
• Harvard Business Review Series (Editor), et al, Harvard Business Review on Doing
Business in China, Harvard Business School Press, 2004 หนังสือแนะนํากลยุทธการดําเนิน
ธุรกิจในจีนเพื่อแสวงหาประโยชนจากตลาดผูบริโภคขนาดใหญซึ่งขยายตัวอยางรวดเร็ว และ
นโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศของรัฐบาลจีน หัวขอบทความในเลม เชน การเจรจา
ความแบบจีน การปรับใหเขากับวัฒนธรรมจีน (กั๋วฉิง) เพื่อดึงดูดผูบริโภค เปนตน
• George Haley, New Asian Emperors : The Overseas Chinese, Their Strategies and
Competitive Advantages, Butterworth-Heinemann, 1998 หนังสือที่จะชวยใหนักธุรกิจ
ชาวตะวันตกเขาใจปรัชญาและแนวทางการดําเนินธุรกิจของชาวจีนโพนทะเลมากขึ้น ผูเขียน
ชี้ใหเห็นวานักธุรกิจขามชาติจําตองปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินธุรกิจของตน หากตองการ
แขงขันหรือรวมมือกับธุรกิจของชาวจีนโพนทะเล
• Scott D. Seligman, Chinese Business Etiquette: A Guide to Protocol, Manners, and Culture
in the People's Republic of China, Warner Books, 1999 หนังสือเลมนี้ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
มารยาทและธรรมเนียมทางธุรกิจของจีน ตั้งแตบนโตะเจรจาไปจนบนโตะอาหาร และชี้ใหเห็น
วา ถึงแมวาชาวจีนจะพยายามเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตจากตะวันตก แตในสวนของพิธีการและ
ธรรมเนียมทางธุรกิจแลว ชาวจีนยังคงรักษาวิธีการของตนไว
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--------------------------------------------------

2.3 “นักสังเกตการณดานจีน” ในตางประเทศ
นอกจากการสํารวจหนังสือภาษาอังกฤษขางตนแลว คณะนักวิจัยยังไดทําการสํารวจประวัติ
และผลงานของ “นักสังเกตการณดานจีน” ชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียง โดยคัดเลือกที่เปนนักวิชาการชั้นนํา
ในสายเศรษฐศาสตร ซึ่ ง ทํ า งานในมหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น วิ จั ย ชั้ น นํ า ต า งๆ ทั่ ว โลก โดยแยกศึ ก ษา
วิเคราะหเปนรายบุคคล ดังนี้
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ตารางที่ 2-12 ผลงานแยกตามชื่อนักวิชาการตางประเทศ
ชื่อ
1.Steven N.
S. Cheung

2. Peter
Nolan

สัญชาติ

การศึกษา

สถานที่ทํางาน

จีน,ฮองกง Ph.D., University University of
of California Los Washington
Angelis
(1969-1982)
(economics)
University of Hong
Kong
(1982-2000)
อังกฤษ

PhD, SOAS,
Univ. of London

Judge Business
School, Cambridge
University

ตัวอยางผลงานทีม่ ีชื่อเสียง
-

-

-

-

-
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หมายเหตุ

"Economic Interactions: China vis- -vis
Hong Kong," Contemporary Economic
Policy, Vol. 13, Issue 1, 1995, pp. 1–9
"Deng Xiaoping's Great Transformation,"
Contemporary Economic Policy, Vol. 16,
Issue 2, 1996, pp. 125–35.

-

China's rise, Russia's fall: politics, economics
and planning in the transition from Stalinism.
Basingstoke: Macmillan, 1995
China and the global business revolution.
Houndsmill: Palgrave, 2001
China and the global economy: national
champions, industrial policy and the big
business revolution. Houndsmill: Palgrave,
2001
China at the crossroads. Cambridge: Polity
Press, 2003
Transforming China: globalization, transition
and development. London: Anthem, 2004

-
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-

-
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นักเศรษฐศาสตรสายสถาบันใหม (New Institutional Economics) ที่มี
ชื่อเสี ย ง เปน ผูริเ ริ่มใชการนํ าขอสมมติฐ านเกี่ย วกับ ตน ทุ นธุ รกรรม
(Transaction Cost) มาใชวิเคราะหระบบเศรษฐกิจจีน และเปนผูนําการ
วิพากษวิจารณรัฐวิสาหกิจจีน และเสนอแนะแนวทางในการปฏิรูป
คํ า ทํ า นายของสตี เ ฟน ชุ ง เกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป ด า นสถาบั น ในระบบ
นับตั้งแตป ค.ศ. 1982 ไดรับการยอมรับวาแมนยํา
ผลงานสวนใหญหลังป ค.ศ. 1982 เปนภาษาจีน
มี ค วามสนใจในเรื่ อ งบรรษั ท ข า มชาติ ข นาดใหญ แ ละโลกาภิ วั ต น
วิสาหกิจขนาดใหญของจีน การเปรียบเทียบการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
ระหวางจีนและสหภาพโซเวียต และการปรับปรุงโครงสรางบรรษัท
ขนาดใหญใหสอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน
ในเดือนมกราคม ป ค.ศ. 2000 นิตยสาร Financial Times ไดยกยองให
โนแลนเปนผูรูเกี่ยวกับวิสาหกิจของจีน และการแขงขันของวิสากิจจีน
ในระดับโลกที่ดีที่สุดในปจจุบัน
เปนที่ปรึกษาในสวนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนใหกับองคกรชั้นนําตางๆ
เชน ธนาคารโลก มูลนิธิ Ford Coca-Cola และธนาคาร Standard
Chartered เปนตน
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ชื่อ
3.Nicholas
R Lardy

สัญชาติ
อเมริกัน

การศึกษา

สถานที่ทํางาน

PhD, University
of Michigan,
1975
(economics)

The Peterson Institute
for International
Economics

ตัวอยางผลงานทีม่ ีชื่อเสียง
-

China’s Unfinished Economic Revolution,
The Brookings Institution, 1998
Integrating China into the Global Economy,
The Brookings Institution, 2002
(With Daniel Rosen), Prospects for a USTaiwan Free Trade Agreement, Peterson
Institute for International Economics, 2004
(With Morris Goldstein), The Future of
China's Exchange Rate Policy, Peterson
Institute for International Economics, 2009

-

(Edited with Gerald M. Meier),
Frontiers of Development Economics: The
Future in Perspective, World Bank, 2000
- (Edited with Shahid Yusuf), Rethinking the
East Asian Miracle, World Bank and Oxford
University Press, 2001
- “China: Toward a New Model of
Development”, China Economic Journal,
Volume 1, Issue 1 February 2008 , pp. 33 –
52

-

-

-

4.Joseph
Stiglitz

อเมริกัน

PhD, MIT, 1967

Columbia University
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ลารดี้ มีความสนใจเกี่ยวกับภาคการคาระหวางประเทศของจีน การเขา
รวม WTO และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศของ
จีน นอกจากนั้น ยังมีความสนใจการปฏิรูปธนาคารและสถาบันการเงิน
ของจีน และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของจีน
ลารดี้มีผลงานบทความขนาดสั้นตีพิมพตามนิตยสารและวารสารชั้นนํา
จํานวนมาก เชน Foreign Affairs, New York Times เปนตน

ไดรับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร ในป ค.ศ. 2001
มี ค วามสนใจด า นนโยบายการเงิ น การคลั ง เศรษฐศาสตร พั ฒ นา
(Development Economics) เศรษฐศาสตร Economics of Information
โดยงานสวนใหญเปนการวิพากษวิจารณระบบตลาดแบบเสรีนิยม และ
ชี้ใหเห็นขอดีของการแทรกแซงของรัฐที่มีตอตลาด
เปนนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลที่สนใจศึกษาเศรษฐกิจจีน จนไดรับ
การแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัยชิงหัว
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University of
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Growing Out of the Plan: Chinese Economic
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Reform, 1978-1993, Cambridge University
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Press 1995
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Economics and Technology in the PRC,
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแตละภูมิภาค นอกจากนั้น ยังให
Taiwan, and Hong Kong, The Brookings
ความสนใจเปนพิเศษดานการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกสของ
Institution, 1997
จีน และการพัฒนาทางเทคโนโลยีของจีนเพื่อจุดประสงคดานการคา
- (Co-edited with Dali Yang) and contributor,
- เปนผูเขียนหนังสือตําราพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ไดรับความนิยม
Holding China Together: Diversity and
ในระดับโลก (The Chinese Economy: Transitions and Growth)
National Integration in the Post-Deng Era,
Cambridge University Press, 2004.
- The Chinese Economy: Transitions and
Growth, MIT Press, 2007
- The China Miracle: Development Strategy and
- ผลงานส วนใหญ เป นเรื่อ งการปฏิรูปชนบท การวิเคราะหเหตุผลที่
Economic Reform, Shanghai People's Publishing House สังคมจีนไมเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม การอธิบายความสําเร็จทางเศรษฐกิจของ
and Shanghai Sanlian Sudian, 1994 (for Mainland
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China); The Chinese University of Hong Kong Press,
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1995 (for overseas), 1996 (English edition)
- หนังสือ “The China Miracle: Development Strategy and Economic
- Economic Development and Transition:
Reform” ซึ่งเดิมเขียนเปนภาษาจีน ไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน
Thought, Strategy and Viability, Cambridge University เกาหลี และเวี ย ดนาม โดยได รั บ การยอมรั บ ว า เป น หนั ง สื อ อ า งอิ ง สํ า คั ญ ใน
Press 2009
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เปนชาวจีนโดยกําเนิด จบการศึกษาดานคณิตศาสตรจากมหาวิทยาลัย
ชิงหัว กอนไปศึกษาตอ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป น ผู ศึ ก ษาเศรษฐกิ จ จี น จากแง มุ ม ของเศรษฐศาสตร เ ปลี่ ย นผ า น
(Transitional Economics) โดยเนนศึกษาลักษณะพิเศษของการเปลี่ยน
ผานของเศรษฐกิจจีนจากระบบวางแผนมาสูระบบตลาด

เปนนักเศรษฐศาสตรชั้นนําที่มีชื่อเสียงในดานเศรษฐมิติ ตอมาภายหลัง
จึงหันมาสนใจศึกษาเศรษฐกิจจีนนับแตกลางทศวรรษ 1960 โดยใช
มุมมองเศรษฐศาสตรการเมือง และเศรษฐศาสตรพัฒนา
หนังสือเรื่อง China 's Economic Transformation เปนหนังสือตํารา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ไดรับการยอมรับวามีอิทธิพลสูงสุด และเปน
งานสํ า คั ญ ที่ สุ ด ของโชว เ อง โดยพยายามอธิ บ ายการพั ฒ นาของ
เศรษฐกิ จ จี น ผ า นมุ ม มองทางประวั ติ ศ าสตร นโยบายของรั ฐ และ
แรงจูงใจในระบบตลาด
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นักเศรษฐศาสตรที่มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดทานหนึ่งในจีน เปน
ผูสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยเชื่อวาระบบสังคมนิยมก็สามารถ
ใชประโยชนจากเศรษฐกิจระบบตลาดได
หนังสือ “Understanding and Interpreting Chinese Economic
Reform” ซึ่งเดิมเขียนเปนภาษาจีนและตอมาแปลเปนภาษาอังกฤษ ถือ
เปนตําราเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ไดรับความนิยมมาก โดยมีเนื้อหากลาว
คลอบคลุมการปฏิรูปในทุกดาน ทั้งดานการปฏิรูปชนบท รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน ภาคการเงิน ระบบการคลังและภาษี การคากับตางประเทศ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค และผลกระทบของการเจริ ญ เติ บโตทาง
เศรษฐกิจตอภาคสังคม
เป น ผู เ ชี่ ย วชาญด า นเศรษฐกิ จ จี น และอิ น เดี ย งานของหวงมั ก
เปรียบเทียบลักษณะเชิงโครงสรางของเศรษฐกิจที่แตกตางกันของจีน
และอินเดีย โดยหวงใหความสนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบของ
การลงทุนจากตางประเทศ และนโยบายของรัฐ
หนังสือ Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship
and the State วิพากษวิจารณการพึ่งพาการลงทุนจากตางประเทศและ
การเนนสรางสาธารณูปโภคของจีน โดยกลาววาจีนควรหันมาพัฒนา
ตลาดภายในประเทศด ว ยการพั ฒ นาชนบทและส ง เสริ ม การ
ประกอบการดังเชนโมเดลของอินเดีย

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553
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บทที่ 3
การสํารวจสภาพสถานะกําลังคน และหลักสูตรการเรียนการสอน
จีนศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทย
3.1 การเปดหลักสูตรการเรียนการสอนจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทย
ในขณะนี้ สถาบันการศึกษาในประเทศไทยไดมีการเปดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนดานจีน
ศึกษามากขึ้น เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปดหลักสูตรจีนศึกษาในระดับปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจี น ศึ ก ษา (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป รี ดี พนมยงค
สวนมหาวิทยาลัยรังสิตเปดหลักสูตรดานจีนศึกษาในระดับปริญญาโทโดยใชชื่อวา จีนในระบบเศรษฐกิจ
โลก รวมทั้งสถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัตน ในเครือเจริญโภคภัณฑ เปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(สาขาภาษาจีนธุรกิจ) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดเปดหลักสูตรจีนศึกษาในระดับปริญญา
ตรี เปนตน
ทั้งนี้ หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสวนใหญเนนสอนภาษาจีน
กลาง และวิชาที่เกี่ยวกับการเมือง ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรมจีน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
โดยการรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในจีนในรูปแบบตางๆ ตลอดจนความรวมมือจัดตั้งสถาบัน
ขงจื๊ อ เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาจี น และวั ฒ นธรรมจี น ในประเทศไทย เพื่ อ เป น การพั ฒ นา
บุคลากรดานจีนศึกษาตอไป โดยในขณะนี้ สถาบันขงจื๊อในประเทศไทย มีประมาณ 12 แหง
อยางไรก็ดี สถาบันการศึกษาของไทยที่เปดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนดานเศรษฐกิจจีน
โดยตรงยังมีไมมากนัก โดยมีสถาบันการศึกษาของไทยที่เปดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจ
จีน ไมถึง 10 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท ไมถึง 5 หลักสูตร และหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีในจํานวนที่นอยกวา และหลักสูตรสวนใหญเกิดขึ้นหลังจากป 2003 ซึ่งรัฐบาลไทยไดมีการลง
นามในขอตกลงการคาเสรีกับประเทศจีน
นอกเหนื อ จากสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ปด หลั ก สูต รการเรี ย นการสอน ประเทศไทยยั ง มีก ารตั้ ง
สถาบันวิจัยและสถาบันวิชาการที่มีการศึกษาวิจัยและดําเนินกิจกรรมดานจีนศึกษา เชน
- ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ศูนยศึกษาจีน-จีเอ็มเอส สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- สถาบันจีนศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
- ศูนยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตารางที่ 3-1 ตัวอยางมหาวิทยาลัยของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปดหลักสูตรดานเศรษฐกิจจีน
ลําดับ
1.

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

จํานวนบุคลากร
อาจารย

X

2.

มหาวิทยาลัยขอนแกน

X

3.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

X

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

ปที่เปด
หลักสูตร

หมายเหตุ

นักศึกษา
โครงการอบรมหลักสูตรเกษตรมินิ เอ็มบีเอ (Kaset MiniMBA)
คณะบริหารธุรกิจ มีเปดสอนวิชาที่เกีย่ วกับโอกาสทางการคา
กับสิบสองปนนา

จํานวน 6 ทาน
อาจารยคนไทย 3
ทาน
อาจารยคนจีน 3
ทาน

3- 2

http://minimba.bus.ku.ac.th/
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ , คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปริญญาตรี โครงการ
พิเศษ)
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน, คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (ปริญญาตรี ภาคปกติ)
3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ, คณะศึกษาศาสตร (ปริญญาตรี
โครงการพิเศษ)
www.kku.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาจีน และสาขาวิชาโท
ภาษาจีน
www.chula.ac.th

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ
4.

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ
1) Master’s of Business
Administration Program in
International Business –
International Program (IMBA)
2)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค (Pridi Banomyong
International College)
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ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

หมายเหตุ

นักศึกษา

2005

ไมไดระบุ

2009 (ป
การศึกษา
2552)

-คณะกรรมการ
ประมาณ 100 คน
บริหารหลักสูตรจีน
ศึกษา จํานวน 8
ทาน
- ผูอํานวยการ
หลักสูตรจีนศึกษา
1 ทาน และอาจารย
ประจําหลักสูตรจีน
ศึกษา 3 ทาน
(อาจารยคนไทย 1
ทาน และอาจารย
คนจีน 2 ทาน)
หมายเหตุ: กําลังอยู
ระหวางคัดเลือก
อาจารยประจํา
หลักสูตรจีนศึกษา
เพิ่มอีก 1 อัตรา

ประมาณ 20 คน

http://www.tbs.tu.ac.th/th/shareviews/generalcontent2.rails?cid=30&sid=7

http://www.tictu.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538823674
หรือ
http://www.tic-tu.com

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

หมายเหตุ

นักศึกษา

5.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

X

8 ทาน
คนไทย 5 ทาน
คนจีน 3 ทาน

6.

มหาวิทยาลัยทักษิณ

X

15 ทาน
คนไทย 7 ทาน
คนจีน 8 ทาน

7.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X

www.kmutt.ac.th

X

www.kmutnb..ac.th

X

www.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร

X

มหาวิทยาลัยนครพนม

X

มหาวิทยาลัยบูรพา

X

8.
9.
10.

11.
12.

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

15 ทาน
คนไทย 3 ทาน
คนจีน 2 ทาน

30

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
Bachelor of Arts Program in Chinese (หลักสูตรภาษาไทย
ปริญญาตรี ภาคปกติ), คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาภาษา
ตะวันออก สาขาภาษาจีน
www.cmu.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาเกี่ยวกับจีน เชน ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรี ภาคปกติ) www.tsu.ac.th

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา: ภาษาจีน (ปริญญาตรีหลักสูตร
ภาษาไทย)
www.nu.ac.th
www.npu.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
หลักสูตรภาษาจีน (ปริญญาตรี ภาคปกติ) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร www.buu.ac.th
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

13.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

X

14.
15.

มหาวิทยาลัยมหิดล

X

มหาวิทยาลัยแมโจ

X

16.

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

X

17.

ปที่เปด
หลักสูตร

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

อาจารย
9 ทาน
คนไทย 5 ทาน
คนจีน 4 ทาน

2551
2553

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนบุคลากร

15 ทาน (สํานัก
วิชาศิลปศาสตร)

X
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หมายเหตุ

นักศึกษา
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
1) ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
www.msu.ac.th
www.mahidol.ac.th
www.mju.ac.th
มีศูนยการศึกษาไตหวัน มหาวิทยาลัยแมโจ (Taiwan Education
Center , Maejo University) ซึ่งเปนแหลงขอมูลการใหทุน
ศึกษาตอที่ไตหวัน ของรัฐบาลไตหวันเชน ทุนเพื่อไป
แลกเปลี่ยน ณ National Chung Hsing University และทุน
ศึกษาตอที่ National Chiayi University (NCYU) และเปด
หลักสูตรการอบรมภาษาจีนแกผูที่สนใจ เปนตน
http://www.tec.mju.ac.th/2008/default.asp?lg=th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
1) ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
2) สํานักวิชาศิลปศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ, สํานักวิชาศิลป
ศาสตร
3) Master of Arts (Teaching Chinese as a Foreign Language)
www.mfu.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกภาษาจีน, คณะศึกษาศาสตร www.ru.ac.th

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

18.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

X

19.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

X

20.

มหาวิทยาลัยศิลปากร

21.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตรสห
วิทยาการ) เปนการบูรณาการองค
ความรูดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และดาน
ภาษา ที่เกี่ยวกับภูมภิ าคเอเชียเขาไว
ดวยกัน ซึ่งจะรวมการศีกษาเกี่ยวจีน
เขาไวในหลักสูตรดวย เนื่องจากอยู
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
1) Bachelor of Arts in International
Business: China or IBC (B.A. in
International Business ) คณะวิเทศ
ศึกษา (International Studies) วิทยา
เขตภูเก็ต ใชภาษาอังกฤษในการ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

ปที่เปด
หลักสูตร
2547
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2547

จํานวนบุคลากร
อาจารย

หมายเหตุ

นักศึกษา

8 ทาน คนไทย 4
ทาน คนจีน 4
ทาน (เปนอาจารย
ประจํา 3 ทาน)
5 ทาน
คนไทย 4 ทาน
คนจีน 1 ทาน

140

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน, สํานักวิชาศิลปศาสตร
www.wu.ac.th

100

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร
www.swu.ac.th

9 ทาน
คนไทย 5 ทาน ( อยู
ระหวางการลาไป
ศึกษาตอ 1 ทาน)
คนจีน 4 ทาน

รับนักศึกษาป
การศึกษาละ
ประมาณ 200 คน
(แบงเปนการ
เลือกศึกษา
ภาษาจีน 70 คน,
ภาษาญี่ปุน 70
คน และภาษา
เกาหลี 60 คน)
ประมาณ 60 คน

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
1) ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ, คณะศึกษาศาสตร
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ (มีชุดวิชาภาษาจีน ภายใตกลุมวิชา
ภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว เปนกลุมวิชาบังคับ
เอกใหเลือกเรียนได)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
และภาษาจีนเบื้องตน www.su.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร), คณะศิลปศาสตร
วิทยาเขตหาดใหญ
www.psu.ac.th

20 ทาน
- อาจารยคนไทย
จํานวน 5 ทาน (อยู
ระหวางการลาไป
ศึกษาตอ 2 ทาน)

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

หมายเหตุ

นักศึกษา

22.
23.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรียนการสอน และนักเรียนจะตองมี
ความรูภาษาจีนเปน
ภาษาตางประเทศภาษาที่สอง
X

- อาจารยชาวจีน 15
ทาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

X

24.
25.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

X

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน, คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มีวิชาเลือกกลุมวิชาภาษา เชน
การแปลจีน-ไทย, ปริทรรศนภาษาศาสตรจีนเชิงประวัติ,
ปริทรรศนวากยสัมพันธจีน, ปริทรรศนภาษาศาสตรจีน
เชิงสังคม, ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว, ภาษาจีนเพื่อการ
โรงแรม, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ และภาษาจีนเพื่อการคา
ระหวางประเทศ เปนตน
www.ubu.ac.th
www.nida.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian
Institute of Technology: AIT)

X

www.ait.ac.th

26.
27.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

X

www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

X

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจทองเที่ยว
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน, คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร www.kru.ac.th

www.stou.ac.th
2548

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

28.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ

X

29.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

X

30.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

X

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

5 ทาน
(ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ)
คนไทย 3 ทาน
คนจีน 2 ทาน

หมายเหตุ

นักศึกษา

60

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
มีการใหทุน โดย Taipei Medical University (TMU) กรุงไทเป
มหาลัยเอกชนของไตหวันที่เปดสอนระดับปริญญาตรี จะให
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาตางชาติในระดับปริญญาโท ศึกษา
ดาน Health Care
www.rru.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
1) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรี 5 ป)
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ปริญญาตรี 4
ป)
3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรี 4 ป)
www.chandra.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชา
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร
2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจคณะวิทยาการ
จัดการ (มีวิชาภาษาจีนใหเลือกเรียน)
3) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552) คณะมนุษยศาสตร
www.ricr.ac.th
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

31.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

X

32.
33.

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

X

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

X

34.

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

X

35.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

X

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

ปที่เปด
หลักสูตร
2548

จํานวนบุคลากร
อาจารย
8ทาน
(ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ) คนไทย
6 ทาน
คนจีน 2 ทาน

นักศึกษา
50
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5 ทาน
คนไทย 4 ทาน
คนจีน 1 ทาน

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
1) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรีภาคปกติ)
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (มีวิชาเลือกเกี่ยว
ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว, ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ,
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม, ภาษาจีนธุรกิจ, ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารมวลชน และมีกลุมวิชาวิทยาการจัดการเกี่ยวกับ
ธุรกิจใหเลือกศึกษาดวย เชน ความรูเบือ้ งตนในการ
ประกอบธุรกิจ, การเปนผูประกอบการ, การจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก เปนตน)
www.cmru.ac.th
www.cpru.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
www.tru.ac.th
มีเปดสอนสาขาเกี่ยวของกับจีน ไดแก ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
www.dru.ac.th

8ทาน
คนไทย 5 ทาน
คนจีน 3 ทาน
2549

หมายเหตุ

40

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

หมายเหตุ

นักศึกษา

36.
37.
38.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

X

ทุนปริญญาตรี โท เอก แกนักศึกษาไทย กัมพูชา พมา ลาว
เวียดนาม ศึกษาในมณฑลหยุนหนาน ดวยการสนับสนุนของ
รัฐบาลมณฑลหยุนหนาน www.npru.ac.th
www.npu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

X

www.nstru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

X

39.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา

X

40.
41.
42.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

X

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร www.nsru.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร www.bsru.ac.th
www.bru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

X

www.pnru.ac.th

43.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

X

44.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

X

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

www.aru.ac.th
2539

3- 10

4 ทาน

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
www.psru.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร www.pbru.ac.th

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

หมายเหตุ

นักศึกษา

45.
46.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

X

www.pcru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

X

47.

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

X

48.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

X

49.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

X

50.
51.

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

X

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร www.pkru.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย - โทฝรั่งเศสและจีน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร www.rmu.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ปริญญาตรีภาคปกติ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร www.yru.ac.th
เปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
www.reru.ac.th
www.rru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

X

2552

52.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

X

2550

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

7 ทาน
คนไทย 5 ทาน
คนจีน 2 ทาน
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3 ทาน
คนจีนทั้ง 3 ทาน

8 คน

5 ทาน

40

40

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ปริญญาตรี (4ป)สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (มีวิชาภาษาจีนธุรกิจใหเลือกเรียน) (ไมถูกระบุไว
ในสาขาที่เปดสอนของคณะ แตถูกระบุไวในหัวขอหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย) www.rbru.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร www.lpru.ac.th

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

53.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

X

54.

X

55.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
(เพชรบุรีวิทยาลงกรณ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

56.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

X

57.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

X

58.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

X

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

หมายเหตุ

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
จะมอบทุนการศึกษาใหแกหนวยงานราชการและภาคเอกชน
ไทย เพื่อศึกษาภาษาจีนเปนระยะเวลา 1 ป www.lru.ac.th
www.vru.ac.th

X

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
www.ssku.ac.th
www.snru.ac.th
กําลังอยูระหวางดําเนินโครงการจัดตั้งสาขาวิชาภาษาตะวันออก
มีทุนการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ตางประเทศ (ออสเตรเลีย จีน
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตสาขาดังนี้ 1. การบริการ การทองเที่ยว 2.โลจิ
สติกส การขนสง ธุรกิจระหวางประเทศ 3.การจัดการ
บริหารธุรกิจ 4.มนุษยศาสตร 5.สังคมศาสตร ภาษาศาสตร 6.
ภาษาอังกฤษ www.skru.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
มีกลุมวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดย
นักศึกษาหลักสูตรโปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว ของคณะ
วิทยาการจัดการสามารถเลือกเรียนภาษาจีนเบื้องตน, ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร, ภาษาจีนธุรกิจ, ภาษาจีนเพื่อบริการ (แตไมมี
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

หมายเหตุ

นักศึกษา

59.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

X

60.
61.
62.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

X

หลักสูตรปริญญาตรี เชน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
เหมือนมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ) www.dusit.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
1)ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2)มีวิชาเลือกเกี่ยวกับภาษาจีน เชน Chinese for Daily Life,
Chinese for Business Communication, Chinese for Hospitality
and Tourism ใหเลือกเรียนสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
Hospitality and Tourism Management Program ซึ่งเปน
หลักสูตรที่เปดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ (Suan Sunandha
Rajabhat University International College) www.ssru.ac.th
www.sru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

X

www.srru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

X

63.
64.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

X

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

X

2549

65.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

X

2549
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มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท)
www.mcru.ac.th
www.udru.ac.th
30

5 ทาน

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ www.uru.ac.th
มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย
คนไทย 2 ทาน
คนจีน 3 ทาน

หมายเหตุ

นักศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (กําลังอยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร)
www.ubru.ac.th

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

3- 14

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

จากการรวบรวมข อ มู ล หลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ตามตารางข า งต น
จากสถาบันการศึกษาของรัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 65 แหง พบวา มีหลักสูตรเกี่ยวกับจีนศึกษา
ดานเศรษฐกิจโดยตรงเพียง 2 สถาบัน และมีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
3.1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐบาล
ในขณะนี้ แมวา มหาวิทยาลัยตางๆ ของรัฐ ไดมีการพัฒนาและเปดหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจีน
อยูเปนจํานวนมาก แตสวนใหญเปนหลักสูตรดานภาษาจีนกลาง โดยมีสถาบันการศึกษาของรัฐที่เปด
สอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนโดยตรงไมมากนัก เทาที่มีการสอนดานเศรษฐกิจจีนโดยตรงในขณะนี้ ใน 2
สถาบั น ซึ่ ง จะมี ทั้ ง หลั ก สู ต รที่ เ ป น ภาษาไทยและหลั ก สู ต รที่ เ ป น โปรแกรมภาษาอั ง กฤษ จํ า นวน 2
หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรปริญญาตรี Bachelor of Arts in International Business: China (IBC) ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเปนหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และ
นักเรียนจะตองมีความรูภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศภาษาที่สอง
2) หลักสูตรปริญญาโท Master’s of Business Administration Program in International Business
(IMBA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งมีสาขา China Track ใหเลือก เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีบางหลักสูตรที่ไมไดเนนสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แตไดมีการเปดใหมีวิชาเลือก
เกี่ยวกับการทําธุรกิจการคากับจีน เชน โครงการอบรมหลักสูตรเกษตรมินิ เอ็มบีเอ (Kaset MiniMBA) คณะ
บริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เปดสอนเกี่ยวกับโอกาสทางการคากับสิบสองปนนาของจีน
เปนตน หรือบางแหงจะเปดสอนหลักสูตรจีนศึกษา ซึ่งจะมีวิชาใหเลือกเรียนในหลายดานที่เกี่ยวกับ
ประเทศจีน ทั้งดานการเมือ ง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม สังคม ตลอดจนดานภาษา เปนตน ตัวอยาง
หลักสูตรเหลานี้ ไดแก
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยหลักสูตรนี้จะเปน
หลักสูตรที่เปดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค (Pridi Banomyong International College)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตรสหวิทยาการ) ของคณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น ในฐานะภาษาต า งประเทศ ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มีวิชาเลือก
กลุมวิชาภาษา เชน การแปลจีน-ไทย ปริทรรศนภาษาศาสตรจีนเชิงประวัติ ปริทรรศนวากยสัมพันธจีน
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ปริทรรศนภาษาศาสตรจีนเชิงสังคม ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ภาษาจีนเพื่อ
ธุรกิจ และภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ เปนตน
3.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สําหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เกี่ยวกับจีนศึกษาในดานเศรษฐกิจ โดยตรง พบวา
ยังไมมีการเปดหลักสูตรในลักษณะดังกลาว อยางไรก็ดี ไมไดหมายความวาหลักสูตรเกี่ยวกับจีนศึกษา
จะไมมีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีการเปดสอนหลักสูตรดานจีนศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
หลายแห ง แต ห ลั ก สู ต รเท า ที่ มี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ส ว นใหญ จ ะเป น การสอนด า นภาษาจี น กลาง
เชนเดียวกับกรณีของมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ
หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนจํานวนมาก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนกลาง นอกจากนี้ บางแหงเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดย
หลักสูตรดังกลาวแมจะไมไดเปดสอนเศรษฐกิจจีนเปนหลัก แตจะมีการเปดวิชาเลือกที่เกี่ยวกับธุรกิจควบคู
ไปดวย
นอกจากภาษาจีนกลางโดยตรงแลว หลักสูตรที่มีเปดสอนอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกหลักสูตร
ที่สําคัญ คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรดังกลาวไมไดเนนดานเศรษฐกิจ
โดยตรง แตจะเปนการสอนภาษาจีนที่สามารถนําไปใชในการประกอบธุรกิจได โดยบางแหงจะเปดวิชา
เลือกใหนักศึกษาเลือกเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนที่เกี่ยวกับธุรกิจทั่วๆไป ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยจะเปดวิชา
เลือกเกี่ยวกับภาษาจีนที่ใชสําหรับธุรกิจบางประเภทโดยเฉพาะเพิ่มเติมดวย เชน ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม และภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน เปนตน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบาง
แหงเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมีวิชาภาษาจีนใหนักศึกษาเลือกเรียนไดตามความสนใจ
ซึ่งหลักสูตรนี้ แมวาจะไมไดเนนการเรียนการสอนธุรกิจเกี่ยวกับจีนโดยตรง แตสามารถแสดงใหเห็นวา
ผูจัดทําหลักสูตรเล็งเห็นความสําคัญของการสื่อสารภาษาจีนกลางเพื่อการทําธุรกิจกับจีนและคูคาชาวจีน
ในโลกธุรกิจการคาในปจจุบัน
จากหลักสูตรดังกลาวแลว จะเห็นไดวาสถาบันการศึกษาภาครัฐของไทยไดใหความสนใจตอการ
พัฒนาองคความรูดานจีนศึกษา แมวาจะยังมุงเนนดานภาษาจีนกลางเปนสวนใหญ และใชวิธีการเปดวิชา
เลือกที่เกี่ยวกับดานอื่นๆ เชนธุรกิจ แทรกไวในหลักสูตร ในขณะที่ หลักสูตรเฉพาะดานเศรษฐกิจและ
ธุรกิจจีนยังไมไดรับการพัฒนาไปมากนัก อยางไรก็ดี มีแนวโนมวาจะมีการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้นใน
อนาคต
แตทั้งนี้ทั้งนั้น จากจํานวนหลักสูตรดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจที่มีอยูไมมากในปจจุบัน จึงอาจ
กลาวไดวากําลังคนที่จะจบการศึกษาในดานดังกลาวโดยตรงยอมมีสัดสวนนอยตามไปดวย
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

3.1.3 กําลังคนและบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนในภาครัฐ
สํ า หรั บ จํ า นวนกํ า ลั ง คนในสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป ด หลั ก สู ต รจี น ศึ ก ษาด า นเศรษฐกิ จ นั้ น ใน
เบื้องตนพบวา คณาจารยที่สอนและนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับจีนดานเศรษฐกิจในสถาบันของรัฐนั้นมีไม
มากนัก จากขอมูลที่รวบรวมและสามารถเขาถึงได จํานวนอาจารยอยูที่ประมาณ 20 คน (หลักสูตรของ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ) โดยสํ า หรั บ จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ห ลั ก สู ต รจี น ด า นเศรษฐกิ จ ของ 2
มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปดสอนในขณะนี้ยังคงมีไม
มากนัก อยูที่ประมาณ 80 คน ทั้งนี้ เนื่องจากสวนมากจะเปนหลักสูตรที่เนนดานภาษาจีน ทําใหบุคลากร
สวนใหญจึงเปนอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาจีน อีกทั้งจํานวนอาจารยและนักศึกษามีมากกวา
อยางเห็นไดชัด หลักสูตรดานภาษาจีนที่เปดสอนในมหาวิยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏเปดรับ
นักศึกษากวา 700 คน
นอกเหนือจากคณาจารยที่เปนบุคลากรประจําคณะตางๆ ที่เปดการเรียนการสอนเกี่ยวกับจีนดาน
เศรษฐกิจแลว ในมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแหงจะมีสถาบัน หรือศูนยตางๆ ที่มีภารกิจศึกษาวิจัยดานจีน
ศึกษา เชน ศูนยศึกษาจีน-จีเอ็มเอส (GMS) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนยจีนศึกษาของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โครงการจีนศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยตามสถาบันหรือศูนยเหลานี้ก็จะมี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจอยูพอสมควร และสวนใหญแลวจะเปนนักวิจัยที่
ทําหนาที่ศึกษาคนควา อยางไรก็ตาม พบวาบางสถาบันฯ ยังตองเผชิญกับภาวะการขาดกําลังคนที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญดานจีน
จากกรณี ศึ ก ษาของศู น ย ศึ ก ษาจี น -จี เ อ็ ม เอส (GMS) หน ว ยงานภายใต ส ถาบั น วิ จั ย สั ง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ของประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ รวมไปถึงบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศจีน
แตในดานบุคลากรนั้น ที่ศูนยแหงนี้ไมมีนักวิจัยประจํา โดยสามารถแบงกําลังคนออกเปน 2 ลักษณะ คือ
เจาหนาที่ประจําศูนย และเครือขายนักวิจัยสมทบจากภายนอกเปนหลัก เนื่องจากภารกิจของศูนยศึกษาจีนจีเอ็มเอส ฯ คือ การจัดการความรูเปนหลัก โดยนักวิจัยสมทบหรือนักวิจัยในเครือขาย ซึ่งมีทั้งนักวิจัยชาว
ไทย และนักวิจัยชาวตางประเทศ และสวนใหญจะเปนนักวิจัยที่มาจากประเทศในกลุมจีเอ็มเอสเปนหลัก
(ไทย ลาว พมา กัมพูชา เวียดนาม และจีนยูนนาน/กวางสี)
ตัวอยางกรณีของศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประสบปญหาเรื่อง
บุคลากรสวนใหญไมไดเปนพนักงานประจํา และมีเพียง 1 คนเทานั้นที่เปนนักวิจัยที่ไดรับเงินเดือนจาก
งบประมาณของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยสําหรับบุคลากรสวนที่เหลือตองอาศัยการสนับสนุนทาง
การเงินจากหนวยงานภายนอกเปนหลัก ดังนั้นจึงจะไมสามารถจางบุคลากรไดในอัตราที่สูงตามความรู
ความสามารถที่ มี ไ ด ด ว ยเหตุ นี้ อั ต ราค า จ า งหรื อ เงิ น เดื อ นอาจจะไม น า ดึ ง ดู ด ให บุ ค ลากรทํ า งานกั บ
หนวยงานในระยะยาวมากนัก และอาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานวิจัยดานจีนในอนาคตได
โครงการจีนศึกษา ซึ่งอยูภายใตการดูแลของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วัตถุประสงคของการจัดตั้ง คือ เพื่อสงเสริมการ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

คนควาดานจีนศึกษา สนับสนุนดานการเรียนการสอน จัดการฝกอบรม และสัมมนา เผยแพรความรูและ
ใหบริการวิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจ
ระหวางประเทศไทยและประเทศจีน โดยสําหรับอัตรากําลังคนที่มีภารกิจเกี่ยวของกับงานดานจีนศึกษา
ของสถาบันเอเชียศึกษามีประมาณ 22 อัตรา จากอัตรากําลังทั้งหมด 37 อัตรา ซึ่งจะเปนอัตรากําลังที่เปน
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย อยางไรก็ดี นอกจากใชอัตรากําลังของบุคลากร ของสถาบันเอเชีย
ฯ ดําเนินงานดานจีนศึกษาแลว สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มีคณะกรรมการโครงการจีนศึกษาที่มาจาก
คณะตางๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาเปนประธานและกรรมการบริหารงานและดําเนินกิจกรรม
ตางๆของโครงการจีนศึกษา โดยบุคลากรจํานวน 2-3 คนที่เปนกรรมการ เลขานุการหรือผูชวยเลขานุการ
นอกจากจะรับผิดชอบและดูแลงานโครงการจีนศึกษาแลว ยังตองรับงานในตําแหนงที่ตนเองดํารงอยูและ
หนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ดวย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตารางที่ 3-2 ตัวอยางขอมูลมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชนที่เปดหลักสูตรดานเศรษฐกิจจีน
ลําดับ

มหาวิทยาลัยเอกชน

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

หมายเหตุ
นักศึกษา

1.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

X

คณะมนุษยศาสตร
1). สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหวางประเทศ
2). สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม
www.bu.ac.th

2.

มหาวิทยาลัยเกริก

X

คณะศิลปศาสตร
สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรภาษาจีนกลางดานธุรกิจ ระยะเวลา
การเรียน 30 ชม. คาเรียน 3,600 บาท
*เปดสอนเปนบางชวง ไมมีการสอนประจํา,
อาจารย 8 ทาน(ไมรวมอาจารยพิเศษ)
www.krirk.ac.th

3.

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

X

คณะศิลปศาสตร
สาขาวิชาภาษาจีน
www.kbu.ac.th

4.

มหาวิทยาลัยชินวัตร

X

www.siu.ac.th

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยเอกชน

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

หมายเหตุ
นักศึกษา

5.

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

X

www.stjohn.ac.th

6.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

X

www.mut.ac.th

7.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

X

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ,
อาจารยชาวไทยจํานวน 7 ทาน
อาจารยชาวจีน 6 ทาน
รวม 13 ทาน
www.dpu.ac.th

8.

มหาวิทยาลัยรังสิต

1)วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจ
โลก
2)วิทยาลัย Chinese Business
School
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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1) ป2548

1)อาจารยประจํา 1 คน

1) 6 คน

2) ป2552

2)ไมมีบุคลากรประจํา แตมีอาจารย 2) 30 คน
พิเศษ ผลัดเปลี่ยนกันมาสอน 38 ทาน

คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน
แบงเปน
1.1 หลักสูตร ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิต 4 ป
1.2 หลักสูตร ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิต 2-3 ป
และศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยภาษาและ
วัฒนธรรมหรือมหาวิทยาลัยครูกวางสี 1-2 ป,
มีอาจารยชาวไทย 3 ทาน
อาจารยชาวจีน 3 ทาน
อาจารยชาวไทยลาศึกษาตอ จํานวน 3 ทาน
www.rsu.ac.th

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยเอกชน

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร

หมายเหตุ

อาจารย

นักศึกษา

9.

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงเอเชีย

X

www.asianust.ac.th

10.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

X

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
www.east.spu.ac.th

11.

มหาวิทยาลัยสยาม

X

คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว(ภาษาจีน), ยังไมมีอาจารยประจํา
อาจารยพิเศษจํานวน 1 ทาน
www.siam.edu

12.

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ป 2550
สําหรับผูบริหาร (CEO MBA)

8 ทาน

85

คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน, มี
อาจารยประจํา 10 ทาน
www.utcc.ac.th

13.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(B.B.A) ภาษาจีน
2)หลักสูตรโลจิสติกสไทย-จีน
3) หลักสูตรSMEs ไทย-จีน
4)หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA) เนนธุรกิจจีน

1) ป2553

5 ทาน

30

2) ป2553
3) ป2553
4) ป2552

3 ทาน
3 ทาน
5 ทาน

30
40

คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การแพทยแผนจีน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

3- 21

www.hcu.ac.th

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ
14.

มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

X

หมายเหตุ
นักศึกษา
Teaching Chinese as a Foreign Language
(MA-TCFL/ Beijing Language and Culture
University, China)

-หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
-หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อ
เศรษฐกิจและการคา
อาจารยประมาณ 26 ทาน
www.au.edu
15.

มหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย

X

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
สาขาวิชาจีนศึกษา ระดับปริญญาตรี
www.eau.ac.th

16.

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

X

www.sau.ac.th

17.

มหาวิทยาลัยพายัพ

X

คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมจีน, มีอาจารยจํานวน 5 ทาน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยเอกชน

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

หมายเหตุ
นักศึกษา
www.payap.ac.th

18.

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

X

คณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว (วิชาเอก
เลือกภาษาจีน), 3 ทาน
www.rbac.ac.th

19.

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

X

www.neu.ac.th

20.

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

X

คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการทองเทีย่ วและ
การโรงแรม, ยังไมมีอาจารยประจํา
www.ptu.ac.th

21.

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร(ประเทศไทย)

X

www.webster.ac.th

22.

มหาวิทยาลัย นานาชาติแสตมปฟอรด

X

www.stamford.edu

23.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

X

www.christian.ac.th

24.

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

X

www.western.ac.th

25.

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

X

www.tuct.ac.th

26.

มหาวิทยาลัยเจาพระยา

X

การทองเที่ยวและการโรงแรม, ยังไมมี

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยเอกชน

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร

หมายเหตุ

อาจารย

นักศึกษา
อาจารยประจํา www.cpu.ac.th

27.

มหาวิทยาลัย นอรท-เชียงใหม

X

28.

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

X

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
สาขาวิชาภาษาจีน
www.northcm.ac.th
www.vu.ac.th

29.

มหาวิทยาลัยราชธานี

X

www.rtu.ac.th

30.

มหาวิทยาลัยหาดใหญ

X

www.hu.ac.th

31.

สถาบันเทคโนโลยีปญญาภีวัฒน

Master of Business Administrat ป 2552
ion
Program in Retail Business
Management

32.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

X

www.bkkthon.ac.th

33.

วิทยาลัยดุสิตธานี

X

อุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม เปด
สอนวิชาเลือกภาษาจีนในสาขาตางๆ,
มีอาจารยพิเศษจํานวน 1 ทาน ยังไมมีอาจารย
ประจํา

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

3- 24

8 ทาน

92

www.pit.ac.th

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

มหาวิทยาลัยเอกชน

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ

ปที่เปด
หลักสูตร

จํานวนบุคลากร
อาจารย

หมายเหตุ
นักศึกษา
www.dtc.ac.th

34.

วิทยาลัยพิษณุโลก

X

คณะศิลปศาสตร
1).สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2). สาขาวิชาทองเทีย่ วและโรงแรม(วิชาเอก
เลือกภาษาจีน),
ยังไมมีอาจารยประจํา เนื่องจาก มีนักศึกษาที่
เขาเรียนในหลักสูตรนี้เปนจํานวนนอยมาก
www.plc.ac.th

35.

วิทยาลัยตาป

X

คณะศิลปศาสตร
สาขาวิชาการบริการและการทองเที่ยว
(วิชาเอกเลือกภาษาจีน)
www.tapee.ac.th

36.

วิทยาลัยนครราชสีมา

X

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
แพทยแผนจีน} ,มีอาจารย ประจํา 1 ทาน
www.nmc.ac.th

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

3.1.4 มหาวิทยาลัยของเอกชน
จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรดานเศรษฐกิจจีนที่เปดสอนในสถาบันการศึกษาเอกชน
ของไทย โดยการสืบคนขอมูลและสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
1) ในจํานวนมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน 36 แหง พบวา มีการเปดหลักสูตรดานเศรษฐกิจจีน
โดยตรง รวมถึงการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับจีน ประมาณ 10 หลักสูตร โดยเปดในมหาวิทยาลัยเพียง 5 แหง
จากทั้งหมด 36 แหง ในขณะที่ มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีเปดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวของ (ไมใชดาน
เศรษฐกิจจีนโดยตรง) มีมากถึง 19 หลักสูตร และเปดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชนรวม 17 แหงจากทั้งหมด
36 แหง โดยสวนใหญเปดสอนหลักสูตรดานภาษาจีนกลาง ตัวอยางหลักสูตร ไดแก
- คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหวางประเทศและสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- เปดหลักสูตรดานจีนศึกษาในระดับปริญญาโทโดยใชชื่อวา จีนในระบบเศรษฐกิจโลกของ
มหาวิทยาลัยรังสิต
2) สําหรับหลักสูตรเกี่ยวการทองเที่ยวและการโรงแรมมีเปดสอนคอนขางมาก และเปนที่นิยม
เปดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแหง และในคณะศิลปศาสตร มนุษยศาสตร หรือ อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยหลายแหง ยังไดเปดสอนวิชาเลือกภาษาจีนกลาง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการคา
(Business Chinese) ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม (Chinese for Tourism and Hotel
Management ) เชน หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว(ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยสยาม เปนตน
3) หลักสูตรดานจีนศึกษาดานตางๆ ที่กลาวมาในขอ 1 และ 2 ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชน
สวนมากยังเปนหลักสูตรใหม เพิ่งเริ่มเปดสอนในไมกี่ปมานี้
3.1.5 กําลังคนและบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนในภาคเอกชน
หากเปรี ย บเที ย บข อ มู ล หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ เ กี่ ย วกั บ จี น ด า นเศรษฐกิ จ ระหว า ง
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนจากขอมูลที่รวบรวมไดแลว พบวา หลักสูตรดังกลาวจะมีการเปดสอน
ในมหาวิทยาลัยเอกชนมากกวา จากขอมูลที่รวบรวมไดและไดรับการเปดเผยจากสถาบันการศึกษาเอกชน
พบวาจํานวนอาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของมีจํานวนมากพอสมควรประมาณ 86 คน ในขณะที่จํานวน
นักศึกษาที่เปดรับในหลักสูตรจีนดานเศรษฐกิจมีประมาณ 171 คน ซึ่งจะเห็นไดวาจํานวนบุคลากร
เกี่ยวกับจีนดานเศรษฐกิจในอนาคตมีแนวโนมวาจะมาจากสถาบันการศึกษาเอกชนคอนขางมาก
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

3.1.6 ขอสังเกตและเหตุผลดานประวัติศาสตรการเมือง
สาเหตุหนึ่งจากการที่หลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับจีนและภาษาจีนในประเทศไทยเพิ่งจะ
เริ่มขยายตัวเมื่อไมนานมานี้ สวนหนึ่งนาจะมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร เนื่องจากในอดีตมีชวงหนึ่งที่
เคยมีการหามสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทย ประกอบกับในอดีตที่ผานมา ประเทศจีนมีเศรษฐกิจที่
คอนขางลาหลัง คนไทยในขณะนั้นจึงไมคอยใหความสนใจที่จะเรียนภาษาจีนกลางรวมทั้งประเด็นดาน
เศรษฐกิจ และสังคมจีน ตอ มา หลังจากที่เศรษฐกิจจีนไดขยายตัว จากการเปดประเทศและดําเนิน
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ ประกอบกับขนาดของตลาดของจีนที่มีประชากรกวา 1,300 ลานคน เริ่มเปนสิ่งที่
ดึงดูดนักลงทุน และนักธุรกิจจากทั่วโลกในการแสวงหาโอกาสการเขาถึงตลาดจีน และการเรียนรูภาษาจีน
กลาง ตลอดจนระบบกลไกดานเศรษฐกิจของจีน
ที่ สํ า คั ญ ภาษาจี น กลางนั บ เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการสื่ อ สารกั บ ภาครั ฐ และภาคเอกชนจี น
ตลอดจนการติดตอคาขายและลงทุนกับจีน ตอมา รัฐบาลไทยไดเริ่มอนุญาตใหมีการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทยไดเมื่อป 1992 และมีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่เปดสอน
ภาษาจีนกลาง และตอมา มหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนไดเปดหลักสูตรภาษาจีน
กลางในลักษณะตางๆ เชน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เปนตน
จึงกลาวไดวาสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหลายแหงไดเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา
เกี่ยวกับจีน
ทั้งนี้ การมีหลักสูตรดานภาษาจีนกลางนับวาเปนการเริ่มตนที่ดีในการสนับสนุนใหเกิดการใช
ภาษาจีน เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษา และคนควาองคความรูที่เกี่ยวกับจีน เชนเศรษฐกิจจีน ที่จะเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต และการเริ่มเปดหลักสูตรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนมากขึ้น จะเปนทั้งการตอยอดการเรียน
การสอนภาษาจีนกลาง และพัฒนาทักษะการใชภาษาจีนกลางใหสูงขึ้น ตลอดจนเปนการเปดโอกาสให
คนที่รูภาษาจีนไดใชประโยชนจากภาษาจีนในดานธุรกิจการคามากขึ้นอีกดวย
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

1.

สถาบัน

ฝายวิจัยเศรษฐกิจ

ตารางที่ 3-3 ตัวอยางสถาบันดานการวิจัย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ
หนวยงานตนสังกัด
หัวขอการวิจัย
ปที่ดําเนินโครงการ

ธนาคารแหงประเทศไทย

1) รายงานเศรษฐกิจจีนตอนใต

2) ขอมูลพื้นฐานของจีนตอนใต (ยูนนาน)
3) ขอมูลเศรษฐกิจการเงินของจีนตอนใต (ยูนนาน)
- รายงานภาวะเศรษฐกิจจีนตอนใต (มณฑลยูน
นาน)
- รายงานการคาชายแดนไทย - จีนตอนใต
- ขอมูลสถิติเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนาน เชน
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญของมณฑลยูน
นาน, มูลคาผลผลิตเกษตรเบื้องตน, ผลผลิต
อุตสาหกรรมที่สําคัญ, มูลคาการคาระหวาง
ประเทศ เปนตน
- บทความและสาระนารู เชน นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของมณฑลยูนนานภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ 11, ลูทางการลงทุนในมณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน, การเรงลด
ภาษีผักและผลไมระหวางไทย-จีนภายใตกรอบ
FTA อาเซียน-จีน เปนตน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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จํานวน
นักวิจัย

1) ดําเนินการมาตั้งแตป 2547 ถึง 2550
ไมระบุ
(เทาที่มีขอมูลแสดงอยูบนเว็ปไซตของ
ธนาคารแหงประเทศไทย)
2) มีขอมูลที่เปนป 2548 และบางขอมูลเปน
ป 2550
- รายงานเปนรายไตรมาส ดําเนินการมา
ตั้งแตป 2547 ถึง 2550 ไตรมาส 1 (เทาที่
มีขอมูลแสดงอยูบนเว็ปไซตของ
ธนาคารแหงประเทศไทย)
- รายงานเปนรายไตรมาส ดําเนินการมา
ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 ไตรมาส 2 (เทาที่
มีขอมูลแสดงอยูบนเว็ปไซตของ
ธนาคารแหงประเทศไทย)
- ขอมูลมีหลากหลาย บางเรื่องจะมีตั้งแต
ป 2001 ถึง 2004 แตบางเรื่องจะมีตั้งแต
ป 1997 ถึง 2007 เปนตน
- ไมไดระบุปที่ดําเนินการจัดทํา แตขอมูล
ที่ปรากฏอยูในเนื้อหาของบทความจะมี
ตั้งแตป 2545 ไปถึง 2550

หมายเหตุ

www.bot.or.th

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

2.

สถาบัน

ฝายธุรกิจสัมพันธจีน

หนวยงานตนสังกัด

ธนาคารกรุงเทพ

หัวขอการวิจัย

- ศูนยวิจัยกสิกรไทย

- บริษัทในเครือธนาคาร
กสิกรไทย

1) การคาไทยกับจีน (ในวารสารมองเศรษฐกิจ)

- กลุมวิจัยธุรกิจไทย-จีน - หนวยงานภายใตศูนยวิจัย
กสิกรไทย, บริษัทในเครือ
ธนาคารกสิกรไทย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

จํานวน
นักวิจัย

1) บริการดานขอมูลเศรษฐกิจการเงินของไทยเปน
ภาษาจีน ขาวสาร บทความที่นาสนใจ และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนภาษาจีน
2) ขอมูลเศรษฐกิจจีน
3) รวมกับหนังสือพิมพเดอะเนชั่น ในการเสนอ
ขาวสารและสาระนารูเกี่ยวกับประเทศจีนที่ทัน
เหตุการณ กับหนังสือพิมพ The China Business
Weekly และบทความเจาะลึกการทําธุรกิจใน
ประเทศจีน

3.

ปที่ดําเนินโครงการ
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1) ดานเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน กฎหมาย
และระเบียบขอบังคับตางๆ ของจีนรวมทั้งสถิติ
การคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางจีนและ
ไทย

หมายเหตุ

ไมระบุ

www.bangkokbank.co
m

1) ไมไดระบุ

www.kasikornresearch
.com

1) ไมไดระบุ

www.thailandchina.com

2) เปนขอมูลเศรษฐกิจจีนประจําเดือน
กุมภาพันธ (16 มีนาคม 255เดือน
3)บทความเจาะลึกการทําธุรกิจในประเทศ
จีน โดย คุณประสงค อุทัยแสงชัย, ประธาน
บริหารอาวุโส กิจการธนาคารระหวาง
ประเทศ
1) ขอมูลลงในวารสารลาสุดในเดือน
เมษายน 2010

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

หนวยงานตนสังกัด

4.

East Asia Unit
จัดทํา EastAsiaWatch:
จับตาเอเชียตะวันออก)

กระทรวงการตางประเทศ

5.

- กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ

กระทรวงพาณิชย

- กรมสงเสริมการ
สงออก

- กรมการคา

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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หัวขอการวิจัย

ปที่ดําเนินโครงการ

จํานวน
นักวิจัย

หมายเหตุ

2) China Impact ในอุตสาหกรรมตาง ๆ

2) ไมไดระบุ

- ใหขอมูลขาวสารและบทความเกี่ยวกับประเทศตางๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมทั้งประเทศจีน ความ
ตกลงระหวางประเทศ และความสัมพันธทางดาน
ตางๆ รวมทั้งความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวาง
ไทย-จีน
1) ใหงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการคากับจีน
2) จัดทําบทความเกี่ยวกับจีน เชนขอมูลพื้นฐาน
ประเทศจีน การเปดตลาดสาขาธนาคารของจีน และ
ไดฤกษเปดตลาดแดนทางมังกร

- ไมไดระบุ

www.eastasiawatch.in.
th
(ยังไมมีการเปดตัวเว็ป
ไซตอยางเปนทางการ)

ไมไดระบุ

www.dtn.go.th
www.thaifta.com

1) ขอมูลตลาดประเทศจีนและสถานการณตลาดจีน
รายเดือน
2) ขอมูลภาวการณคาระหวางไทย-จีน สถานการณ
การคาระหวางประเทศของจีน และรายงานจาก
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ (Thai Trade
Center ) ในนครตางๆ ของประเทศจีน

1) ไมไดระบุ

www.depthai.go.th

1) ขอมูลการคาและการลงทุน ไทย-อนุภูมิภาค มี

1) ไมไดระบุ

1) เริ่มมีโครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
การคากับจีน ตั้งแตป 2548 หัวขอหลักๆ จะ
เกี่ยวกับการศึกษาโอกาส อุปสรรคในการ
เขาสูตลาดจีน และผลกระทบจากการเปด
เสรีการคาอาเซียน-จีน เปนตน

2) ไมไดระบุ

www.dft.go.th

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

หนวยงานตนสังกัด

ตางประเทศ

6.

- สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

หัวขอการวิจัย

ขอมูลเกี่ยวกับจีนในภาพรวมและจีน (ยูนนาน) เชน
ขอมูลพื้นฐาน โครงสรางและนโยบายเศรษฐกิจ
มาตรการ กฎระเบียบ การลงทุนของตางประเทศใน
จีน การคาและการลงทุนระหวางไทยกับจีน และ
ปญหาอุปสรรคทางการคาและการลงทุน เปนตน
2)สถิติการคาชายแดนและการการคาผานแดน
ระหวางไทยกับจีนตอนใต
1) รายงานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวาง
ประเทศ รายไตรมาส (ซึ่งจะรวมถึงมูลคาการคา
ระหวางไทยกับจีน)

กระทรวงอุตสาหกรรม

ปที่ดําเนินโครงการ

จํานวน
นักวิจัย

รายไตรมาสของทุกป

ไมไดระบุ

ป 2552

ไมไดระบุ

ป 2551

ไมไดระบุ

หมายเหตุ

www.oie.go.th

2) บทความกึ่งวิชาการ มีรายงานเกี่ยวกับจีน เชน
- รายงานการสํารวจและจัดเก็บขอมูล อุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- รายงานการสํารวจและจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรมกุง
แปรรูปและไกแปรรูป ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหวางวันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2551 (ภายใต
โครงการพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมเชิง
เปรียบเทียบ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

หนวยงานตนสังกัด

หัวขอการวิจัย

ปที่ดําเนินโครงการ

จํานวน
นักวิจัย

หมายเหตุ

สาขาอุตสาหกรรมอาหาร )
- รายงานผลการศึกษา ดูงาน และสํารวจตลาดรองเทา
และเครื่องหนัง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ภายใต
โครงการพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมเชิง
เปรียบเทียบ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน
สาขาอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง)
1) มีศูนยขอมูลจีน (China Information Center) เปน
ศูนยใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศจีน ไดแก

- สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI)

ป 2551

ไมไดระบุ

ไมไดระบุ

http://chineseinfo.boi.
go.th/cic/

- หองสมุดขอมูลจีน
- ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค
- คูมือการลงทุนในจีน
-ความสัมพันธจีนกับตางประเทศ
- ความสัมพันธไทย-จีน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

หนวยงานตนสังกัด

หัวขอการวิจัย

ปที่ดําเนินโครงการ

จํานวน
นักวิจัย

หมายเหตุ

- การคาและการลงทุนตางประเทศของจีน
- สถานภาพอุตสาหกรรมและโอกาสลูทางการลงทุน
ในจีน ประกอบดวยขอมูลตางๆ ไดแก
- รายงานสถานภาพอุตสาหกรรมของจีน
- การลงทุนไทยในจีน
- การลงทุนจีนในไทย
- Top 500 Chinese Companies
- สถิติการลงทุนของจีนในไทยที่ผาน BOI
- เว็ปไซตที่สําคัญของจีน
ประจําทุกเดือน

2) บทความเกี่ยวกับประเทศจีน
- การสรุปขาวเศรษฐกิจประจําเดือน

ป 2551

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ไมไดระบุ

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

หนวยงานตนสังกัด

หัวขอการวิจัย

ปที่ดําเนินโครงการ

จํานวน
นักวิจัย

หมายเหตุ

- รายงานสถานภาพอุตสาหกรรมตางๆ ของจีน

ป 2553

ไมไดระบุ

3)โครงการสงเสริมการลงทุนไทย-สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ไมไดระบุ

ไมไดระบุ

ป 2551

ไมไดระบุ

ไมไดระบุ

ไมไดระบุ

ป 2550

ผศ.ดร.อักษรศรี http://cms.sme.go.th/c
พานิชสาสน และ ms/c/portal/layout?p_l
คณะ (ไมไดระบุ _id=47.30
จํานวน)

4) บทความ เรื่องขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
และผลกระทบตอการลงทุนของจีนในไทย
5) บทความ เรื่องเสนทางสายไหม คุนมั่นกงลู R3A
(ภายใตโครงการที่ปรึกษาสงเสริมการลงทุนไทย-จีน
ประจําป 2550 )
6) บัญชีรายการสินคาที่ประเทศจีนหามวิสาหกิจ
ภายในประเทศสงออกไปตางประเทศ

- สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

1) FTA และ ผลกระทบ
- การเขาสูตลาดภายหลังการเปดเสรีทางการคา
สําหรับ SMEs (กรณีศึกษาตลาดประเทศจีน)
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

หนวยงานตนสังกัด

หัวขอการวิจัย

ปที่ดําเนินโครงการ

จํานวน
นักวิจัย

หมายเหตุ

ผศ.ดร.อักษรศรี
พานิชสาสน, อ.
ดร. ศุภชัย ศรีสุ
ชาติ และ
อาจารยหลี่ เหริน
เหลียง
ไมไดระบุ

http://www.econ.tu.ac.
th/ertc/php/view_resea
rch.php?id=152

http://www.rubberthai.
com/emag/test.php

(ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
2) โครงการจัดทําขอมูลการเจาะตลาดเชิงลึก เพื่อ
ขับเคลื่อนการคาของ SMEs ไทยสูประเทศจีนภาคใต
และตะวันตก ภายใตโครงการ ASEN SMEs
Partnership Roadmap (ดําเนินการโดยศูนยบริการ
วิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)

ป 2552

ประจําสัปดาห

7.

-สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

กระทรวงการคลัง

Global Economic Monitor (มีขอมูลเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
จีน)

8.

สถาบันวิจัยยาง

กรมวิชาการเกษตร,
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

1) ศักยภาพการผลิตและการสงออกยางและผลิตภัณฑ ป 2547
ยางของสาธารณรัฐประชาชนจีน

3 ทาน

2) การจัดการโลจิสติกสและการขนสงยางพาราใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสูประเทศ
จีนโดยผานประเทศเพื่อนบาน (ดําเนินการวิจัยโดย
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร

11 ทาน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ป 2553

www.fpo.go.th

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

หนวยงานตนสังกัด

หัวขอการวิจัย

ปที่ดําเนินโครงการ

จํานวน
นักวิจัย

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ERTC) )
9.

สํานักงานกองทันสนับสนุน
การวิจัย (สกว)

2) โครงการกลไกและปฏิสัมพันธระหวางรัฐบาล
กลางและรัฐบาลทองถิ่นของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในกรอบการตกลงเขตการคาเสรี
จีน-อาเซียน: ศึกษากรณีมณฑลที่นัยยะสคัญตอ
ประเทศไทย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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www.trf.or.th

1) ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ
(ฝาย 1) สนับสนุนการวิจัยดาน Managing
Regional Integration ซึ่งมีขอบเขตและเนื้อหา
เกี่ยวกับประเทศเพือ่ นบาน ซึ่งรวมถึงประเทศจีน
ภายใตโครงการ China Watch
เริ่มดําเนินโครงการ 15 สิงหาคม 2548 และ
อยูระหวางดําเนินการ

หัวหนา 1 ทาน
แตไมไดระบุ
จํานวนคณะ
นักวิจัย

3) โครงการจัดทําหนังสือเศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มี ป 2548
นัยสําคัญตอไทย

3 ทาน

4) โครงการปรับปรุงแกไขหนังสือ “สารานุกรม
เศรษฐกิจจีน: คูมือสําหรับนักธุรกิจไทย”

ป 2548

1 ทาน

5) โครงการวิจัยรวมเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร

ป 2548

18 ทาน

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

หนวยงานตนสังกัด

หัวขอการวิจัย

ปที่ดําเนินโครงการ

จํานวน
นักวิจัย

หมายเหตุ

ความรวมมือทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจไทย-จีน โดยเนนตําแหนงและการ
เชื่อมโยงทางภูมิศาสตร

10.

11.

สถาบันระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการ
พัฒนา (องคการ
มหาชน) (ITD)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

6) โครงการการสํารวจฐานขอมูลความสัมพันธไทยจีน ในดานการเมืองและเศรษฐกิจ

ป 2547

1 ทาน

7) โครงการวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจ 17 มณฑล

ป 2550

หัวหนา 1 ทาน
แตไมไดระบุ
จํานวนคณะ
นักวิจัย

8) โครงการจัดทําตนฉบับหนังสือ เรื่อง “การปฏิรูป
จีน”

ป 2542

ในกํากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

เขตการคาเสรีอาเซียน-จีนและการเขาสูตลาดจีนของ
ภาคบริการไทย

ป 2551

6 ทาน

ในกํากับดูแลของกระทรวง
พาณิชย

การศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการคาและการ
ลงทุนดานอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน
(ดําเนินการวิจัยโดย ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร

ป 2552

5 ทาน
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1 ทาน
www.itd.or.th

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

12.

สถาบัน

หนวยงานตนสังกัด

หัวขอการวิจัย

(องคการมหาชน)
- สถาบันวิจัยและให
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (TU RAC)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ERTC) )
1)รายงานสงเสริมการลงทุนไทย-จีน ประจําป 2551
(ศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน)

- ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร (ERTC)

1)การศึกษาวิเคราะหจุดเชื่อมโยงทางการคาระหวาง
ไทย-จีนตอนใตบนเสนทางและบริเวณ 2 ฝง คุนมั่น
กงลู (Kunming-Bangkok Highway) ในแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor)
(ดําเนินการโดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2) การศึกษาวิจัยและจัดทําคูมือมาตรฐานและ
กฎระเบียบในการสงออกสินคายางและสินคายางและ
ผลิตภัณฑยางไปยังประเทศจีน (ดําเนินการโดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

ปที่ดําเนินโครงการ

จํานวน
นักวิจัย

หมายเหตุ

ป 2551

17 ทาน

http://turac.tu.ac.th/res
earch/research2551_t.
html

ป 2550

ผศ.ดร. อักษรศรี
พานิชสาสน
และคณะ

www.econ.tu.ac.th/ert
c

ป 2551

ผศ.ดร. อักษรศรี
พานิชสาสน
และคณะ

3)การศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการคาและการ
ลงทุนดานอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

หนวยงานตนสังกัด

หัวขอการวิจัย

(ดําเนินการโดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน))
4) การเจาะตลาดเชิงลึก เพื่อขับเคลื่อนการคาของ
SMEs ไทยสูประเทศจีนภาคใตและตะวันตก ภายใต
โครงการ ASEAN SMEs Partnership Roadmap
(ดําเนินการโดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) )

- สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ปที่ดําเนินโครงการ

จํานวน
นักวิจัย

ป 2552

5 ทาน

ป 2552

3 ทาน

5) การจัดการโลจิสติกสและการขนสงยางพาราใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสูประเทศ
จีนโดยผานประเทศเพื่อนบาน (ดําเนินการโดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ)

ป 2553 (กําลังอยูระหวางดําเนินการ)

1)พัฒนาการของจีนศึกษาในประเทศไทย ค.ศ. 19701984
2)การพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ป 2528

หมายเหตุ

11 ทาน

ป 2530

8 ทาน

http://www.asia.tu.ac.t
h/research/End_Resear
ch.htm

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

หนวยงานตนสังกัด

3- 40

หัวขอการวิจัย

ปที่ดําเนินโครงการ

3)ความสัมพันธไทย-จีน : อดีต ปจจุบนั และอนาคต
4)ความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียน
5)อิทธิพลวัฒนธรรมจีนที่มีตอไทย
6)นโยบายสี่ทันสมัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน :
บทเรียนและแนวโนม
7)ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน :
แนวโนมและปญหา
8)การปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีนสมัยเติ้งเสี่ยวผิง :
บทเรียนและขอสรุป
9)นโยบายตางประเทศของจีน : กลุมอินโดจีน
10)ความสัมพันธทางการคาระหวางไทย-จีนและ
ญี่ปุน
11)ลัทธิความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนในประเทศ
ไทย
12)การศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางภาษาจีนและ
ภาษาไทย
13)การลงทุนโดยตรงระหวางไทย-จีนและญี่ปุน

ป 2530
ป 2532
ป 2532
ป 2533

14)พัฒนาการคําจีนที่มีในภาษาไทย
15)บทบาทของจีนในเอเชียแปซิฟกในศตวรรษที่ 21
16)ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจปจจุบันที่มีตอนัก

ป 2538
ป 2539
ป 2543

จํานวน
นักวิจัย

หมายเหตุ

ป 2534
ป 2535
ป 2535
ป 2537
ป 2537
ป 2537
ป 2537

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

หนวยงานตนสังกัด

หัวขอการวิจัย

ธุรกิจคนไทยเชื้อสายจีน
17)นโยบายการรวมประเทศของจีนและไตหวัน
18)มิติใหมความสัมพันธไทย-จีนในเวทีเศรษฐกิจ
การคาโลก: หลังจีนเขาเปนสมาชิก WTO (New
Dimensions of Sino-Thai Economic Relations: After
China’s WTO Entry)
19)ความสัมพันธไทย-จีน : อดีต ปจจุบัน และอนาคต
20)การเปรียบเทียบเชาวนในการแกปญหา (AQ) และ
เชาวนอารมณ (EQ) ระหวางนักธุรกิจเชื้อสายจีนใน
ประเทศไทยกับนักธุรกิจเชื้อสายจีนในประเทศ
จีน
13.

ปที่ดําเนินโครงการ

ป 2548
ป2550

- รูปแบบการเรียนภาษาจีนของนิสิตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

- คณะโลจิสติกส

- ศึกษาเพื่อจัดทําความตกลงการขยายความรวมมือทวิ ป 2552
ภาคีทางเศรษฐกิจและการคาในเชิงกวางและเชิงลึก
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ความสัมพันธไทย-จีน

3- 41

หมายเหตุ

ป 2545
ป 2546

- คณะมนุษยศาสตรและ มหาวิทยาลัยบูรพา
สังคมศาสตร

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

จํานวน
นักวิจัย

ป 2551

ไมระบุ

http://www.buu.ac.th/i
ndex1.php?link=resear
ch
http://www.buu.ac.th/i
ndex1.php?link=resear
ch

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

14.

15.

สถาบัน

คณะบริหารธุรกิจ
(สถาบันธุรกิจไทย-จีน
ภิวัฒน)
สถาบันวิจัยสังคม

หนวยงานตนสังกัด

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนวยงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ คณะมนุษย
ศาสตร

หัวขอการวิจัย

- ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)
โลจิสติกสไทย-จีน

6 ทาน

1). กลยุทธการแขงขันดานการทองเทีย่ วของไทยและ
ประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงภายใตสภาวการณ
ขยายตัวของตลาดทองเที่ยวจีน

ป 2550

ไมระบุ

2).ตํารายาสมุนไพรของไทลื้อในจีน

ป2551

3).โครงการศึกษาวิเคราะหปญหาการปลอมปนขาว
หอมมะลิไทยในตลาดจีน

ป2553

การศึกษาความเปนไปไดในการสรางหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ป2553

ศูนยศึกษาจีน – GMS
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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จํานวน
นักวิจัย

ไมระบุ

The Study on trade situation between southeast
China and Northern Thailand

คณะบริหารธุรกิจ

ปที่ดําเนินโครงการ

ป 2548

13 ทาน

หมายเหตุ

http://ba.hcu.ac.th/Res
earch/groupresearch.ht
ml
http://www.sri.cmu.ac.
th/dbsri/research/proje
ct_detail_project_page
.php

http://www.human.cm
u.ac.th/~research/resea
rch/
http://www.ba.cmu.ac.
th/mis/information/upl
oad/5/research/researc
h44.pdf

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

หนวยงานตนสังกัด

(Center for China-GMS
Studies),

16.

ศูนยจีนศึกษา สถาบัน
เอเชียศึกษา

คณะรัฐศาสตร

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

ปที่ดําเนินโครงการ

จํานวน
นักวิจัย

หมายเหตุ

1)ทองเที่ยว
2)เกษตร/อาหาร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถาบันการขนสงแหง
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

17.

หัวขอการวิจัย

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
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1). ลูทางความสัมพันธอันดีระวางไทย-จีน ดานการ
ทองเที่ยว

ป 2548

2). ศัพทใหมที่ใชในยุคโลกาภิวัตน : เปรียบเทียบจีนไทย-อังกฤษ

ป 2552

3). หลักสูตรและการเรียน-การสอนภาษาจีนในระดับ
ประถมศึกษา

ป 2552

Road Transport in the People's Republic of China

ป 2546

นโยบายเปดการคาเสรีไทยจีน

ป 2549

12 ทาน

http://www.ias.chula.a
c.th/Thai/modules.php
?name=WorkBoard

http://www.tri.chula.a
c.th/twwwroot/library/
research1.html

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ลําดับ

สถาบัน

18.

สาขาวิชาสังคมศาสตร

หนวยงานตนสังกัด

มหาวิทยาลัยพายัพ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

หัวขอการวิจัย

ปที่ดําเนินโครงการ

บทบาทผูหญิงในสังคมชาวนาตอการจัดการครัวเรือน
: กรณีศึกษา ผูหญิงจวง : ไทดํา (ผูไต) ในมณฑลกวาง
สี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ป 2544

เงื่อนไขที่มีผลตอความสําเร็จของการจัดการแบบจีน :
กรณีศึกษานักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัด
เชียงใหม

ป 2549

จํานวน
นักวิจัย

หมายเหตุ

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

3.1.7 สถาบันวิจัยและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน ประเทศไทยมีหนวยงานวิจัย ทั้งในภาครัฐและเอกชน และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ เนื่องจากกระแสความตื่นตัวในดานเศรษฐกิจจีนและการเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของจีนที่มีบทบาทตอไทย ตลอดจนบทบาทจีนในอาเซียนและเศรษฐกิจโลก
ในขณะนี้ มีหลายหนวยงานที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและมีงบประมาณในการจัด
จางใหมีการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจจีน โดยมีทั้งหนวยงานภาครัฐของไทย เชน กระทรวงที่มีหนาที่
รับผิดชอบดานเศรษฐกิจ และหนวยงานเอกชน เชน ธนาคารตางๆ ตลอดจนหนวยงานทางวิชาการที่ศึกษา
และทําการวิจัยเกี่ยวกับจีน ที่สําคัญไปกวานั้น แมวาบางหนวยงานจะไมไดมีภารกิจเกี่ยวเศรษฐกิจจีน
โดยตรง แตก็มีการดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน และมีบุคลากรที่ดูแลดานดังกลาวโดยเฉพาะ
อี ก ทั้ ง มี ก ารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารที่ น า สนใจเกี่ ย วกั บ จี น เช น สภาหอการค า แห ง ประเทศไทย
( www.thaiechamber.com ) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย(www.fti.or.th) และธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank) (www.exim.go.th)
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานภาคเอกชนอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวกับจีน อาทิ สภาธุรกิจไทย-จีน ภายใต
สภาหอการค า แห ง ประเทศไทย
(www.tcbc.or.th) สมาคมวั ฒ นธรรมและเศรษฐกิ จ ไทย-จี น
(www.thaizhong.org) สมาคมมิตรภาพไทย-จีน อยางไรก็ตาม หนวยงานเหลานี้ไมไดมีภารกิจในการ
ศึกษาวิจัย แตทั้งนี้ทั้งนั้น หนวยงานเหลานี้มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ที่จะชวยสงเสริม
ความสัมพันธระหวางไทยและจีนในดานตางๆ และเปนการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับประเทศจีนใหกับ
ภาคสวนตางๆ และผูที่สนใจทั่วๆไป อาทิ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
ที่มีการให
คําปรึกษาดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว และความสัมพันธระหวางไทย-จีน อีกทั้งเปนตัวกลาง
ในการพบปะหารือเพื่อสรางความรวมมือในการคา การลงทุน ตลอดจนดานวิชาการ กับเมืองตางๆ ของจีน
นอกจากนั้นสภาธุรกิจไทย-จีน (Thailand-China Business Council) มีการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับ
ประเทศจีนทั้งดานภาษาและเศรษฐกิจ รวมไปถึงบทความสั้นๆ ซึ่งจะเปนการวิเคราะหผลกระทบของ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจีนที่มีตอประเทศไทย เปนตน โดยเปนการเผยแพรทาง Newsletter ทั้ง
ทางเอกสารและทางสื่ออิเล็กทรอนิกสผานทางหนาเว็ปไซตของหนวยงาน
3.1.8 นักวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย
จากการรวมรวมรายละเอียดเกี่ยวกับนักวิจัยที่ดําเนินโครงการวิจัยเกี่ยวกับประเทศจีนดังแสดงใน
ตารางขางตน อาจกลาวไดวานักวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยในขณะนี้ เริ่มมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
สอดคล อ งกั บ ความสํ า คั ญที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของเศรษฐกิ จ จี น สํ า หรั บกํ า ลั ง คนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เศรษฐกิ จ จี น ใน
หนวยงานที่ทําการสํารวจขอมูลในเบื้องตน มีทั้งที่เปนเจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวเศรษฐกิจจีน ที่เปน
ผูนําองคความรูดานเศรษฐกิจจีนไปใชในการปฏิบัติงานและนําแนวนโยบายดานเศรษฐกิจจีนไปปฏิบัติ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

เชน เจาหนาที่ของกระทรวงพาณิชย ตลอดจนหนวยงานสงเสริมการลงทุนอยางสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน รวมทั้งบุคลากรที่ทําหนาที่วิเคราะหวิจัยประเด็นดานเศรษฐกิจจีน ทั้งที่ทํางานใหกับ
หนวยงานเอกชน และสถาบันการศึกษาตางๆ อยางไรก็ดี หนวยงานตางๆ มิไดมีการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนอยางเปนระบบไวมากนัก

3.2 การพัฒนากําลังคน: ทุนการศึกษา
ในการศึกษาขอมูลพัฒนาดานกําลังคนเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน ประเด็นหนึ่งที่สําคัญ คือ การ
ใหทุนการศึกษากับนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาตอในประเทศจีน จากการรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณ
พบวา ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาตอในประเทศจีนในปจจุบันมีอยูพอสมควร และมี
แนวโนมวาจะมีเพิ่มมากขึ้น ตามความสําคัญและบทบาททางเศรษฐกิจจีนของจีนที่มีมากขึ้น ทําใหเกิด
กระแสการตื่นตัวและสนใจที่จะไปศึกษาตอในประเทศจีน สําหรับทุนการศึกษาฯ มีทั้งที่เปนทุนจาก
หนวยงานของไทย และทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งทุนของรัฐบาลจีนเอง
3.2.1 ทุนการศึกษาจากหนวยงานของไทย
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ทูตไทยประจํากรุงเปยจิง พบวาในปจจุบันนักเรียนและนักศึกษา
ชาวตางชาติที่กําลังศึกษาอยูในประเทศจีนมีจํานวนประมาณ 500,000 คน ในจํานวนนี้ สัดสวนนักเรียน
นักศึกษาไทยมีจํานวนมากเปนอันดับที่ 5 (รองจาก เกาหลี ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม)
จากขอมูลที่มีการรวบรวมไวในป 2009 นักเรียนไทยในประเทศจีนมีจํานวน 11,073 คน โดย
แบงเปนนักเรียนนักศึกษาที่ไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาตอรอยละ 60 และอีกรอยละ 40 เปนการเดินทางไป
ศึกษาตอดวยทุนสวนตัว เมืองที่นักเรียนนักศึกษาไทยนิยมเลือกเดินทางไปศึกษาตอ ไดแก กรุงเปยจิง มหา
นครซางไห กวางโจว กวางซี และคุนหมิง เปนตน โดยกรุงเปยจิงเปนเมืองที่มีนักเรียนนักศึกษาไทยมาก
ที่สุดคิดเปนจํานวนประมาณ 1,000 คน และสาขาวิชาที่เปนที่นิยมเลือกเรียนมากที่สุดไดแก ภาษาจีน
เศรษฐศาสตร บริหาร และการแพทยแผนจีน
3.2.1.1 ทุนการศึกษาจากหนวยงานราชการไทย
สําหรับทุนการศึกษาจากหนวยงานของไทยสามารถแบงไดเปนประเภทตางๆ ดังนี้
1) ทุนใหกับขาราชการไทย
ในลักษณะเปนทุนแลกเปลี่ยนกับขาราชการจีน โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 1981 และเปนทุน
แลกเปลี่ยนระหวางขาราชการไทย-จีน จํานวนปละ 7 ทุน ซึ่งจะเปนการใหทุนแกใหขาราชการทั้งสอง
ประเทศ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

อย า งไรก็ ต าม ที่ ผ า นมาจะเป น การให ทุ น แก อ าจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย ของไทยซึ่ ง สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไปเรียนตอภาษาจีนในประเทศจีน หรืออาจารยของจีนมาเรียนตอที่ไทยมากกวา
โดยที่มาที่ไปของทุนดังกลาวเริ่มจากหลังจากที่ประเทศไทยกับประเทศจีนสถาปนาความสัมพันธทางการ
ทูตเมื่อป 1975 สามปหลังจากนั้น คือ ในป 1978 รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนไดลงนามในขอตกลงวาดวย
ความรว มมือ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนการเริ่มประวัติศาสตรใหมของการแลกเปลี่ยน
นักเรียนนักศึกษาทุน
ในปแรกมีการแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาล ปละ 3 ทุน กลาวคือรัฐบาลจีนสงคนจีนมาเรียน 3 ทุน และ
รัฐบาลไทยก็สงคนไปเรียนที่จีน 3 ทุน โดยในปจจุบันไดเพิ่มจํานวนทุนเปนปละ 7 ทุน โดยในสวนของ
ประเทศไทย กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานคัดเลือกคนไทยเพื่อไปเรียนที่จีน เมื่อคัดเลือกเสร็จ
เรียบรอยจะใหกรมวิเทศสหการเปนผูดําเนินการในขั้นตอนตอไป เชนประสานงานกับฝายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สถานทูตจีนประจําประเทศไทย และเมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงจีนแลว ก็จะอยูในความ
ดูแลของ China Scholarship Council (CSC) ตอไป
2) ทุนจากกระทรวง
กระทรวงตางๆ ของไทย จะมีการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาไทยเพื่อไปเรียนตอที่
ประเทศจี น กระทรวงหลั ก ที่ มี ก ารให ทุน การศึ ก ษาเพื่ อ ไปศึ ก ษาต อ ที่ ป ระเทศจี น คื อ กระทรวงการ
ตางประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในแตละปจะมีการใหทุนการศึกษาจํานวน
2-3 ทุน อยางไรก็ตาม การใหทุนการศึกษาของแตละกระทรวงจะแตกตางกันไปตามภารกิจและความ
จําเปนในดานบุคลากรของแตละแหง
3) หนึ่งอําเภอหนึ่งทุนการศึกษา
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุนเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2004 ในปแรกของการใหทุนนี้มีนักเรียน
นักศึกษาที่ไดรับทุน จํานวน 109 คน และในป 2005 มีนักเรียนนักศึกษาไทยที่ไดรับทุนศึกษาตอที่
ประเทศจีนจํานวน 130 คน สําหรับระยะเวลาการศึกษาภายใตโครงการดังกลาวจะมีระยะเวลาการศึกษา
ไมเกิน 7 ป โดยสวนมากแลวจะเปนการเรียนภาษาประมาณ 2 ป และจึงเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีประมาณ 4 ป โดยหลักสูตรที่นักเรียนนักศึกษาไทยศึกษาตอในระดับปริญญาตรีนั้น อาทิ
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ เศรษฐศาสตร และการแพทยแผนจีน เปนตน
การดํ า เนิ น การของทุ น ประเภทนี้ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ 3
หน ว ยงานด ว ยกั น คื อ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงการต า งประเทศ และสํ า นั ก งานข า ราชการพลเรื อ นหรื อ ก.พ. ใน
กระบวนการคัดเลือก เปนความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการดูแล การประสานงานกับตางประเทศ
จะเปนภารกิจของกระทรวงการตางประเทศ และการดูแลชีวิตความเปนอยู เรื่องการเรียน และการบรรจุ
ตําแหนงหลังสําเร็จการศึกษาจะเปนหนาที่ของก.พ. ที่ผานมานักเรียนที่ไดรับทุนไปนับวาคอนขางประสบ
ความสําเร็จ โดยสามารถผานหลักสูตรภาษาจีนไดภายในเวลา 1 ปและสามารถเลือกศึกษาตอในสาขาวิชา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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อื่น ๆ ในระดับปริญญาตรีได ทั้งนี้จะสามารถแบงนักเรียนไดเปนสองกลุม คือ กลุมที่เลือกศึกษาตอที่
มหาวิ ท ยาลั ย เศรษฐกิ จ และการค า ระหว า งประเทศที่ เ ป ย จิ ง และอี ก กลุ ม หนึ่ ง เลื อ กศึ ก ษาต อ ที่
มหาวิทยาลัยถงจี้ ที่ซางไห เนนการบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตรเปนตน
4) ทุนรัฐบาลไทย (ทุนก.พ.) และหนวยงานรัฐตางๆ
มีนักเรียนที่ไดรับทุนรัฐบาลไทย (ทุนก.พ.) และทุนที่เรียกวา “ไทยพัฒน” ไปศึกษาตอในประเทศ
จีนในจํานวนที่มากขึ้นเชนกัน นอกจากนี้ มีหนวยงานภาครัฐของไทย เชน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน (สพฐ.) หนว ยงานสั งกั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ได ให ค วามสํ าคั ญกั บการสร า ง
บุคลากรครูที่มีความรูความสามารถดานจีน โดยในป 2008 เปนปแรกที่ไดประกาศใหทุนศึกษาตอที่
ประเทศจีนมากถึง 100 ทุน ซึ่งเปนการใหทุนกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่กําลังเรียนเอกภาษาจีนอยูในคณะ
ตางๆ รวมถึง ผูที่เรี ยนจบวิชาเอกภาษาจีนมาแลว ไมเกิ น 5 ป แตตอ งมีอ ายุไมเ กิน 30 ป โดย
วัตถุประสงคของการใหทุนดังกลาว คือ เพื่อแกปญหาเรงดวนเรื่องการขาดแคลนครูสอนภาษาจีนทั้งนี้การ
ใหทุนดังกลาวเปนความรวมมือระหวาง สพฐ. และสํานักสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (The Office of Chinese Language Council International-Hanban) โดยฝายไทย
จะรับผิดชอบคาเครื่องบิน และคาใชจายสวนตัวตางๆของนักเรียน ในขณะที่ฝายจีนจะรับผิดชอบเรื่องคา
เลาเรียนและคาที่พัก ซึ่งจะมีการใหทุนภายใตโครงการเปนระยะเวลา 3 ป ( ป 2008 – 2010 ) ปละ 100 ทุน
และมีเงื่อนไขการใหทุน คือ หลังจากเรียนจบแลวจะตองกลับมารับราชการเปนครูในสังกัด สพฐ. เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 เทาของระยะเวลาที่ไดรับทุน 1
นอกจาก สพฐ. แลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาท
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรของไทยในด า นต า งๆ รวมทั้ ง การให ทุ น สนั บ สนุ น ให ไ ปศึ ก ษาต อ ยั ง
ตางประเทศ ภายใตโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ซึ่งหนึ่งในประเทศที่ใหทุนไปศึกษาตอ ก็คือ ประเทศจีน โดยในป
การศึกษา 2010 มีทั้งการใหทุนระดับปริญญาตรีในตางประเทศ และ ระดับปริญญาโท-เอกในตางประเทศ
โดยทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีที่มีใหเลือกศึกษาตอที่ประเทศจีนไดนั้น จะเกี่ยวกับสาขาวิชาดาน
ภาษา สาขาวิชาดานมนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปนความตองการเฉพาะกิจ เชน การแปลและ
ลามภาษาจีน แตสําหรับสาขานี้ ไมไดมีการกําหนดมาชัดเจนวาสามารถเลือกศึกษาตอที่ประเทศใดไดบาง
เหมือนสาขาอื่นๆ สําหรับทุนระดับปริญญาโท- เอก นั้น จะมีสาขาที่เปดโอกาสใหเลือกไปศึกษาที่
ประเทศจีนที่หลากหลายมากกวา และที่สําคัญคือ มีการใหทุนศึกษาตอในดานเศรษฐศาสตร ที่สามารถ
เลือกศึกษาตอที่จีนได แบงเปนดานเศรษฐศาสตรนโยบายสาธารณะและการเงิน และเศรษฐศาสตรที่
เกี่ยวกับองคความรูของจีนโดยเฉพาะ ซึ่งจากการระบุขอกําหนดในลักษณะดังกลาว ทําใหเห็นไดวาองค
ความรูดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจกําลังไดรับความสนใจจากภาคการศึกษาของไทยเพิ่มมากขึ้น
1

ผูจัดการออนไลน (11 มีนาคม 2551), “ อยากไปเรียนจีนไมควรพลาด! รัฐ-เอกชน ใหทุนอื้อ-จบแลวมีงานทํา” จาก
http://www.boybdream.com/manager-news-content.php?newid=29104
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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5) ทุนจากสถาบันการศึกษาของไทย
ในกรณีของสถาบันการศึกษาของไทยนั้น จากการสํารวจขอมูลในเบื้องตน แมวาจะไมคอยมีการ
ใหทุนสําหรับนิสิตหรือ นักศึกษา ในลักษณะที่เปนการระบุวาตองเปนประเทศจีนเทาไหรนัก แตใน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยตางๆ มีการใหทุนศึกษาตอตางประเทศสําหรับอาจารยเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนมาก
แลวจะไมไดมีการจํากัดประเทศที่จะเดินทางไปศึกษาตอ ดังนั้น ชองทางการใหทุนในลักษณะนี้ จะชวย
สงเสริมใหผูที่สนใจดานจีนศึกษา รวมทั้งดานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับประเทศจีน มีโอกาสไดพัฒนา
องคความรูไดมากขึ้น
ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีการใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศกับ
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัย เปนประจําทุกป โดยมีเงื่อนไขวาตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไม
นอยกวา 1 ป ซึ่งการใหทุนดังกลาวไมไดกําหนดใหไปศึกษาตอที่ประเทศใดเปนการเฉพาะ จึงเปดโอกาส
ใหคณาจารยที่มีความสนใจดานจีนศึกษามีโอกาสไปศึกษายังประเทศจีนไดมากขึ้น
ดังนั้น จากการประมวลขอมูลที่ไดรวบรวม จึงกลาวไดวาการใหทุนของสถาบันการศึกษา ของ
ไทย อาทิ สถาบันการศึกษาของรัฐบาลจะไมไดมีการใหทุนการศึกษาโดยกําหนดชัดเจนวาตองไปศึกษา
ตอที่ประเทศจีน แตจะเปนการใหทุนโดยไมเจาะจงประเทศหรือสาขาที่เรียนมากกวา แตทั้งนี้ทั้งนั้น การ
ใหทุนการศึกษาโดยระบุสาขาวิชาที่เรียนและประเทศที่ใหเลือก ซึ่งรวมประเทศจีนไวดวย เริ่มมีมากขึ้น
ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความตองการองคความรูเฉพาะดานที่กําลังขยายตัวในยุคปจจุบัน
โดยสรุป คาดวาในอนาคตประเทศไทยจะมีบุคลากรในดานดังกลาวเพิ่มมากขึ้น ที่จะมาพัฒนา
องคความรูที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนใหกับประเทศและบุคลากรของประเทศในรุนหลังตอไป ทั้งนี้ ผูใหทุน
เองก็ไดมีการกําหนดเงื่อ นไขไวอ ยางชัดเจนวาเมื่อผูสมัครรับทุนสําเร็จการศึกษาแลวจะตองกลับมา
ปฏิบัติงาน เพื่อชดใชทุนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทุน ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 2 เทา
ของระยะเวลาที่ไดรับทุน2
ทั้งนี้ จากการสํารวจแหลงทุนจากหนวยงานตางๆ พบวา หนวยงานสวนใหญยังมีขอกําหนดใน
การใหทุน เชน ระบุวา ตองไปศึกษาตอที่ประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกาเทานั้น ยังมีไมมากที่ไดระบุ
ใหทุนไปศึกษาตอที่ประเทศจีนโดยตรง หรือในกรณีท่มี ีประเทศจีนใหเลือก หนวยงานเจาของทุนก็จะเปน
ตัวเลือกในลําดับรองจากสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ

2

ขอมูลจาก “ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากําลังคนดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี (ในตางประเทศ)” และ
“ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ระดับปริญญาโท-เอก (ในตางประเทศ)”
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ดังนั้น หากหนวยงานที่เปนแหลงทุน เปดโอกาสใหผูขอรับทุนสามารถเลือกสมัครเรียนประเทศ
ใดก็ไดตามความเหมาะสม คาดวา จะเปนการเปดโอกาสใหผูที่สนใจศึกษาตอที่ประเทศจีนไดมีทางเลือก
มากขึ้น แตในการพิจาณาตามความเหมาะสม จะขึ้นอยูกับหลักสูตรที่เจาของไดกําหนดไวเปนหลักดวย
3.2.1.2 ทุนการศึกษาจากหนวยงานเอกชนไทย
นอกเหนือจากหนวยงานภาครัฐแลว หนวยงานในภาคเอกชน ไดใหความสําคัญในการใหทุน
สนับสนุนการศึกษาตอที่ประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทหรือองคกรที่มีธุรกิจเกี่ยวของกับจีน ซึ่ง
โดยมากแลวจะเปนบริษัทขนาดใหญ เชน ธนาคารพาณิชย บรรษัทรายใหญที่มีธุรกิจอยูที่จีน
ตัวอยางของกลุมธนาคารพาณิชยที่ใหทุนกับบุคลากรเพื่อไปศึกษาตอที่จีน เชน ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนตน
สําหรับบรรษัทขนาดใหญ เชน ปูนซีเมนตไทย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพี) และการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปนตน
จากกรณีศึ กษาธนาคารกสิกรไทย ซึ่งใหทุน ศึกษาตอในหลายประเทศ ไดแก สหรั ฐอเมริก า
อังกฤษ ญี่ปุน และจีน โดยธนาคารฯ ใหทุนศึกษาตอในประเทศจีน งบประมาณป 2010 จํานวน 1 ทุน ซึ่ง
กําหนดใหศึกษาดานการจัดการและการตลาด3 สําหรับธนาคารกรุงไทยก็มีการใหทุนสนับสนุนการศึกษา
ตอตางประเทศเชนกัน ทั้งที่สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน และจีน โดยไมไดกําหนดเปนพิเศษวาจะ
ให จํา นวนกี่ ทุน ตอ หนึ่ งประเทศ ธนาคารกรุ ง ไทยใหความสํ าคั ญกั บการสนั บสนุน การศึ กษาต อที่ จี น
เนื่องจากมีการเปดสาขาที่จีนหลายสาขา และมีแนวโนมวาจะมีความสัมพันธกับจีนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
เชนเดียวกับธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเปนธนาคารที่ขยายเขาไปลงทุนในประเทศจีนเปนรายแรกๆ และเปน
ธนาคารไทยที่มีการเปดสาขาในประเทศจีนมากที่สุด ตลอดจนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักเปนอยางดี ก็ไดมีการ
ใหทุนการศึกษาในตางประเทศในทุกป แตในป 2010 ธนาคารระบุประเทศที่ใหทุนเพื่อไปศึกษาตอ คือ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เพียง 2 ประเทศเทานั้น ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาธนาคารกรุงเทพซึ่งเปนธนาคารที่มี
สาขาและการติดตอทางธุรกิจกับประเทศจีนมาก แตกลับไมไดใหทุนศึกษาตอที่ประเทศจีน แตกลับเปน
สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ
นอกจากหนวยงานขนาดใหญแลว ยังมีทุนของมูลนิธิเพื่อศึกษาตอในจีน เชน มูลนิธิติงธนาธิกุล
ตั้งแตป 1980 จนถึงป 2008 ใหทุนการศึกษาใหคนจีนมาเรียนเกษตรกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป
ละ 5 ทุน ในขณะเดียวกัน ใหทุนการศึกษาใหคนไทยไปเรียนที่จีน จนหลายคนไดทุนไปเรียนจนสําเร็จ
การศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกลับมาและเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยของไทย
สําหรับแหลงทุนอื่นๆ ของภาคเอกชน เชน แหลงทุนการศึกษาของศูนยแนะแนวการศึกษาตอ
ตางๆ ตัวอยางเชน

3

ธนาคารกสิกรไทย (2553), “รายละเอียดทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาตางประเทศ ประจําป 2553” จาก
http://www.kasikornbank.com/TH/Careers/Pages/Detail_%20Capital.aspx
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- ทุนของ Oriental Education Network Co., Ltd ที่ใหทุนเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนแบบใหเปลา

จํานวน 7 ทุน
- ทุนของศูนยการศึกษาไตหวัน (Taiwan Education Center) ซึ่งจะมีศูนยอยูตามมหาวิทยาลัย เชน ที่
มหาวิทยาลัยแมโจ เปนตน โดยศูนยนี้ จะเปนแหลงขอมูลเรื่องทุนการศึกษาตอที่ไตหวันของ
รัฐบาลไตหวัน อาทิ ทุนแลกเปลี่ยนที่ National Chung Hsing University และทุนศึกษาตอที่
National Chiayi University (NCYU) เปนตน

-

3.2.2 ทุนการศึกษาของหนวยงานจีน
สําหรับขอมูลทุนการศึกษาของหนวยงานจีน รวบรวมจากการสัมภาษณฝายการศึกษา สถานทูต
จีนประจําประเทศไทย4 พบวาทางสถานทูตไดมีการรวบรวมสถิติที่นักเรียน นักศึกษาไทยที่ไดทุนรัฐบาล
จีนไปศึกษาตอที่ประเทศจีน ในป 2009 ทั้งหมด 862 คน ดังนี้
1) ทุนรัฐบาลจีน ผาน China Scholarship Council (CSC) จํานวน 440 ทุน ไปเรียนตอระดับ
ปริ ญ ญาตรี (380 ทุ น ) เรี ย นภาษาจี น ระดั บ ปริ ญ ญาโท ( 48 ทุ น ) เรี ย นภาษาจี น ประวั ติ ศ าสตร จี น
วรรณคดี การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศและระดับปริญญาเอก ( 12 ทุน) เรียนในสาขาวิชา
ภาษาจีน การสอนภาษาจีน วรรณคดีจีน กระจายในมหาวิทยาลัยของจีนทั่วประเทศ
2) ทุ นสถาบั น ขงจื่อ ทั้งหมด 130 ทุน การศึกษา สถาบั นขงจื่อในประเทศไทยเสนอรายชื่ อ
นัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาไปเรี ย นต อ ที่ จี น โดยประเทศไทยมี ส ถาบั น ขงจื่ อ ทั้ ง หมด 12 แห ง แต ล ะแห ง ให
ทุนการศึกษาประมาณ 10 ทุน ซึ่งเปนทุนใหเรียนในทุกระดับการศึกษา ตั้งแตเรียนภาษาจีนเปนระยะเวลา
1 ป จนถึงระดับปริญญาเอก โดยสวนใหญจะเปนการศึกษาในสาขาภาษาจีน
3) ทุน Chinese Bridge สถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนทั่วประเทศไทยมีการจัดประกวด
ภาษาจีนภายใตช่ือ Chinese Bridge และคัดเลือกผูชนะเลิศ เพื่อสงไปเรียนที่จีนในระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท โดยในป 2008 สงนักเรียนไปทั้งหมด 50 คน
4) ทุนอาเซียน เปนทุนที่ไมไดผานสถานทูตจีนประจําประเทศไทย แตผานสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียน เปนทุนของรัฐบาลจีนที่ใหนักเรียนและนักศึกษาในกลุมประเทศอาเซียนไปเรียนที่จีน ในป 2008
มีนักเรียนและนักศึกษาไทยไดทุนอาเซียนไปเรียนที่จีนทั้งหมด 100 คน
5) ทุนสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของสํานักงานกิจการชาวจีนโพนทะเล เปนการใหทุน
ผานมหาวิทยาลัยสองแหง ไดแกมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยจี้หนานที่กวางโจว เปนการให
ทุนเรียนภาษาจีนและระดับปริญญาตรี ในป 2008 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวรับนักเรียนทุนจากประเทศไทย
20 คน และมหาวิทยาลัยจี้หนาน 12 ทุน

4

รวบรวมจากการสัมภาษณคุณผาง ลี่ เลขานุการเอก ฝายการศึกษา สถานทูตจีนประจําประเทศไทยเมื่อ 11 กรกฎาคม 2553 เวลา
10.00-12.00 น.
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6) ทุ น ของรั ฐ บาลจี น ประเภทอื่ น ๆ อี ก ประมาณ 10 ทุ น เช น ทุ น มณฑลหยุ น หนานโดยผ า น
มหาวิทยาลัยหยุนหนานจํานวน 5 ทุน และทุนมหานครซางไหจํานวน 5 ทุนโดยผานมหาวิทยาลัยซางไห
5 ทุน
7) ทุนพัฒนาครูจีน โดยรัฐบาลจีนภายใตความรวมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทยระหวางสํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติหรือฮั่นปาน กับสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. โดยสพฐ.คัดเลือกนักศึกษาเอกภาษาจีนปที่ 4 ไปเรียนและฝกการสอนที่
มหาวิทยาลัยที่จีนเปนเวลา 1 ป ปละ 100 คน โดยเริ่มมาแลวสามป ตั้งแต ป 2008 ถึงปจจุบัน
สําหรับตัวเลขทุนการศึกษาในป 2009 ยังไมไดมีการรวบรวม แตคาดการณวาใน ป 2009 จํานวน
ทุนการศึกษาจะใกลเคียงกับป 2008 แตอาจจะนอยกวา เพราะ ทุน CSC ใหเฉพาะปริญญาโท โดยไมไดให
ระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก ดังนั้น ปริมาณทุนจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2008 แตอยางไรก็ตาม
สถิติที่ไดอาจยังไมสมบูรณทั้งหมด เนื่องจากมีบางกรณีที่มหาวิทยาลัยรับนักเรียนและนักศึกษาทุนโดยตรง
โดยไมผานสถานทูตจีน
ทั้งนี้ สวนของบทวิเคราะหสถานะกําลังคน และหลักสูตรการเรียนการสอนจีนศึกษา ดาน
เศรษฐกิจในประเทศไทย และแผนพัฒนากําลังคนจะอยูในบทสุดทายตอไป
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บทที่ 4
พลวัตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากจีน (จีนภิวัตน) และความสําคัญตอไทย
4.1 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน
ไทยมีการติดตอและมีความสัมพันธกับประเทศจีนมาเปนเวลายาวนาน หากแตในการสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย-จีนอยางเปนทางการเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 1975 โดย ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีของไทยไดเดินทางไปเยือนประเทศจีนและรวมลงนามใน “แถลงการณ
รวมสถาปนาความสัมพันธทางการทูต” รวมกับนายโจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน โดยที่ไทยเปนประเทศ
ลําดับที่ 101 ที่รับรองรัฐบาลจีนในแผนดินใหญ และเปนลําดับที่ 3 ในกลุมอาเซียน ทั้งสองฝายไดยอมรับ
ในหลัก 5 ประการของการอยูรวมกันอยางสันติ และหลักการจีนเดียว (One China Policy) สวนจีนได
ประกาศไมยอมรับการถือสองสัญชาติของคนจีนในประเทศไทย
ตลอดระยะเวลามากกวา 3 ทศวรรษที่ผานมา ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองไดพัฒนา
อยางตอเนือ่ ง มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน นับตั้งแตระดับราชวงศ ระดับรัฐบาล ไปจนถึงระดับ
นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปอยางสม่ําเสมอ
สําหรับบทบาททางเศรษฐกิจของจีนที่มีตอไทยไดขยายตัวมากขึ้น นับตั้งแตป 2003 ซึ่งไทยและ
จีนไดมีการลงนามและจัดทําความตกลงการคาเสรีที่สําคัญหลายฉบับ ทั้งที่เปนความตกลงการคาเสรีสอง
ฝาย ไดแก ความตกลงเรงลดภาษีศุลกากรนําเขาผักและผลไม (HS 07-08) และความตกลงการคาเสรี
ภายใตกรอบอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) ครอบคลุมการจัดทําความตกลงดานเศรษฐกิจ
ทั้งดานการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน การระงับขอพิพาท และความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ เปน
ตน
หลังจากที่ไดมีการเปดตลาดและเปดการคาเสรีระหวางไทย-จีน และภายใตความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-จีน นี้ สงผลใหการคาระหวางไทย-จีน ขยายตัวมากขึ้น ทั้งดานการสงออกและการนําเขา ดังแสดง
ในตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1
มูลคาการคาระหวางไทย-จีน ป 1994 – 2009
หนวยเงิน : ลานเหรียญสหรัฐฯ

ป
1994
1995
1996
1997

ปริมาณการคารวม
ไทยสงออก
ไทยนําเขา
ดุลการคา
มูลคา สัดสวน % ∆ มูลคา % ∆ มูลคา % ∆
2,318.0 2.3 41.1 932.0 71.8 1,386.0 26.3 -454.0
3,743.40 2.9 59.8 1,649.30 75.1 2,090.00 49.5 -444.7
3,827.80 3.0 2.3 1,876.90 13.8 1,950.90 -6.8 -74.0
4,046.60 3.3 5.7 1,774.50 -5.5 2,272.10 16.5 -497.6

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ปริมาณการคารวม
ไทยสงออก
ไทยนําเขา
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ป 1997
3,568.70 3.7 -11.8 1,766.70 -0.4 1,801.90 -20.7
4,333.10 4.0 21.4 1,860.90 5.3 2,472.20 37.2
6,226.20 4.7 43.7 2,836.60 52.4 3,389.70 37.1
6,569.70 5.2 5.5 2,873.70 1.3 3,696.00 9.0
8,452.90 6.3 28.7 3,555.40 23.7 4,897.50 32.5
11,691.20 7.5 38.3 5,688.90 60.0 6,002.30 22.6
15,259.50 8.0 30.5 7,115.10 25.1 8,144.30 35.7
20,327.40 8.9 33.3 9,167.40 29.1 11,159.80 37.0
25,154.60 9.8 23.7 11,708.90 27.7 13,445.70 20.5
31,071.64 9.8 24.91 14,846.75 26.12 16,224.90 22.69
36,246.70 9.9 16.66 16,190.84 9.05 20,055.86 23.61
33,152.83 10.8 -8.79 16,123.88 -41 17,028.95 -12.73
ที่มา : กระทรวงพาณิชย

-35.2
-611.2
-553.1
-822.2
-1,342.1
-313.4
-1,029.2
-1992.30
-1736.80
-1,378.15
-3,865.01
-905.07

4.1.1 ความสัมพันธทางการคาไทย-จีน
สําหรับสถานะความสัมพันธทางการคา ลาสุดจากขอมูลในป 2010 ไทยมีมูลคาการคากับจีน
จํานวน 45,989.65 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 38.49
จีนเปนตลาดสงออกอันดับที่ 1 ของไทย ในป 2010 การสงออกไปจีนมีมูลคา 21,470.92 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 33.70 ในขณะที่จีนเปนแหลงนําเขาอันดับที่ 2 ของไทย ในป 2010
ไทยมีการนําเขาจากจีนมูลคา 24,518.73 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 42.98 ทําใหไทยขาด
ดุลการคาจีน 3,047.81 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ตารางที่ 4-2
มูลคาการคาระหวางไทย-จีน ป 2010
การคาไทย-จีน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

การ
ป 2010
(ม.ค.-ธ.ค.) เปลี่ยนแปลง

การคารวม

45,989.65

38.49

การสงออก

21,470.92

33.70
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การคาไทย-จีน

การ
ป 2010
(ม.ค.-ธ.ค.) เปลี่ยนแปลง

การนําเขา

24,518.73

42.98

ดุลการคา

-3,047.81

179.78

รายการสินคาสําคัญที่คาขายกับจีนในป 2010 แบงเปน สินคาสงออกสําคัญไปจีน ไดแก หนวยเก็บ
ของเครื่องประมวลผล ยางธรรมชาติ (ทีเอสเอ็นอาร) สวนประกอบของเครื่องจักร ยางผสมอื่นๆ และมัน
สําปะหลัง เปนตน สวนสินคานําเขาสําคัญจากจีน ไดแก สวนประกอบของเครื่องจักร เครื่องประมวล
ผลฯ แบบดิจิตัล เครื่องโทรศัพทไรสาย สายอากาศ และวงจรพิมพ เปนตน
นอกจากนี้ หลังจากที่ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) ไดมีผล
เต็มที่ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2010 โดยการลดภาษีสินคารายการปกติ (Normal Track) จํานวน 7,000 กวา
รายการ หรือ (รอยละ 90 ของสินคาที่มีการคาระหวางกัน) ลดภาษีเปนรอยละ 0 พบวา ในชวงครบ 1 ป
ดังกลาว ไทยสงออกไปจีนตามรายการสินคาที่ไดรับสิทธิ มูลคา 11,453.06 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใน
จํานวนนี้ มีการขอใชสิทธิ ACFTA อาเซียน-จีน (แนบ Form E) มูลคา 7,372.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.37 ของมูลคาการสงออกเฉพาะรายการที่ไดรับสิทธิฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 60.78 เมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา
สําหรับสินคาสําคัญที่มีการขอใชสิทธิ ACFTA อาเซียน–จีน ไดแก มันสําปะหลัง พิกัดฯ
071410) ยางผสมอื่นๆ (พิกัดฯ 400599) กรดเทเรฟทาลิก (พิกัด ฯ 291736) โพลิเมอรของเอทิลีน
(พิกัดฯ 390190) พารา-ไซลีน (พิกัดฯ 290243) โพลิคารบอเนต (พิกัดฯ 390740) แปงมันสําปะหลัง
(พิกัดฯ 110814) ฟนอลและเกลือของฟนอล (พิกัดฯ 290711) และน้ํามันปโตรเลียมอื่นๆ (พิกัดฯ
271019) เปนตน
4.1.2 การลงทุนของไทยในจีน
ในดานการลงทุน เมื่อพิจารณาการลงทุนของไทยในจีน แมวานักธุรกิจจากประเทศไทย (เครือ
เจริญโภคภัณฑ) จะเปนนักลงทุนตางชาติรายแรกตั้งแตจีนเริ่มเปดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจในป 1979
หากแตการลงทุนของไทยในจีนไดมีการเปลี่ยนแปลงและไมแนนอน ขึ้นอยูกับสถานการณเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก
ตัวอยางเชน ในชวงป 2001 ถึง 2003 การลงทุนของไทยในจีนเพิ่มขึ้นอยางมากจากขอมูลป 2001
มูลคา 13.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มเปน 64.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2003 (เพิ่มขึ้นเกือบ 4.9
เทา) แตตอมา ในชวงป 2005 และ 2006 ลงทุนของไทยในจีนลดลงเปน 51.1 และ 34.3 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตามลําดับ และกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในป 2006 เปน 65.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปนตน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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สําหรับมูลคาเฉลี่ยของการลงทุนของไทยในจีน ในชวง ป 2001-2006 พบวา ไทยลงทุนในจีน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณปละ 40 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 73.0 ตอป ทั้งนี้
เปนอัตราการเติบโตที่นอยกวาการลงทุนของไทยในตางประเทศในภาพรวมในชวงเวลาเดียวกัน
ตอมา ในป 2007 พบวา การลงทุนของไทยในจีนลดลงมาก และเปนปแรกที่มูลคาการลงทุนติด
ลบ (-12.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) กลาวคือ มูลคาที่บริษัทไทยถอนทุนคืนมาจากจีนมากกวามูลคาที่
บริษัทไทยเขาไปลงทุนในจีน
เมื่อพิจารณารายสาขาที่ไทยไปลงทุนในจีน พบวา อุตสาหกรรมหลักที่ไทยเขาไปลงทุนในจีน
ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย อุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมผลิตอาหาร
สัตว ปศุสัตว ผลิตน้ําตาล เปนตน1 ทั้งนี้ ตัวอยางบริษัทของไทยที่เขาไปลงทุนในจีน เชน เครือเจริญโภค
ภัณฑ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด เปน
ตน สําหรับตัวเลขการลงทุนของไทยในจีน ในป 2009 ปรากฏในตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3
การลงทุนของไทยในจีนเปรียบเทียบกับบางประเทศในอาเซียน ป 2008 และ 2009 (ม.ค. – มิ.ย.)
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ
ประเทศ
จํานวนโครงการ
2009
2008
สวนตาง สัดสวนป สัดสวนป สวนตาง
(ม.ค. – มิ.ย.) (ม.ค. – มิ.ย.) (+/-)
2009
2009
(+/-)
รวม
10,419
14,544
-28.36
อินโดนีเซีย
25
28
-10.71
0.24
0.19
0.05
มาเลเซีย
91
103
-11.65
0.87
0.71
0.16
ฟลิปปนส
19
22
-13.64
0.18
0.15
0.03
สิงคโปร
285
406
-29.8
2.74
2.79
-0.05
ไทย
26
31
-16.13
0.25
0.21
0.04
มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
2009
2008
สวนตาง สัดสวนป สัดสวนป สวนตาง
(ม.ค. – มิ.ย.) (ม.ค. – มิ.ย.) (+/-)
2009
2009
(+/-)
รวม
43,008.58
52,387.94
-17.9
อินโดนีเซีย
65.54
58.44
12.15
0.15
0.11
0.04
มาเลเซีย
228.80
138.91
64.71
0.53
0.27
0.26
1

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และกระทรวงการตางประเทศ
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ฟลิปปนส
62.41
80.05
-22.04
0.15
สิงคโปร
1,904.47
2,521.58
-24.47
4.43
ไทย
11.26
35.66
-68.42
0.03
ที่มา : The Foreign Investment Department, Ministry of Commerce of China

0.15
4.81
0.07

-0.38
-0.04

4.1.3 การลงทุนของจีนในไทย
ในทางกลับกัน เมื่อพิจารณาการลงทุนของจีนในไทย พบวา มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จาก
ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน พบวา ในป 2008 มีโครงการลงทุนจากจีนที่ยื่น
ขอรับการสงเสริมการลงทุนมากกวา 17,000 ลานบาท หรือมากกวา 450 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้น
มากกวารอยละ 40 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 69.92 รองลงมาเปนอุตสาหกรรมเหมืองแรและ
โลหะ สัดสวนรอยละ 9.83 ตามมาดวยอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑจากโลหะและเครื่องจักร และ
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา สัดสวนรอยละ 7.6 และ 5.96 ตามลําดับ โดยที่ทั้ง 4 กลุมนี้คิดเปนมูลคาการ
ลงทุนรวมมากวารอยละ 90 ของมูลคาทั้งหมด
สําหรับตัวเลขการลงทุนของจีนในไทย ในป 2009 ปรากฏในตารางที่ 4-4
ตารางที่ 4-4
การลงทุนของจีนในไทยป 2003 ถึง 2009 (ม.ค. – มิ.ย.)
หนวย : ลานบาท
2003

จํานวนคํารอง
จํานวนโครงการ
15
มูลคาการลงทุนรวม 2,258.0
มูลคาทุนจดทะเบียน
489.0
รวม
- ทุนจดทะเบียนของ
186.4
ฝายจีน
- ทุนจดทะเบียนของ
302.6
ฝายไทย
จํานวนโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
จํานวนโครงการ
10
มูลคาการลงทุนรวม 1,389.6
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

2004

2005

2006

2007

2008

20
18
26
31
21
3,482.6 2,773.3 12,306.5 17,175.3 1,505.0
1,283.2 732.3 3,864.1 7,275.7 286.8

2008

2009

(ม.ค. –
มิ.ย.)

(ม.ค. –
มิ.ย.)

7
180.0
57.7

10
507.5
241.5

530.6

406.7

715.0

4,033.8

248.9

43.9

149.2

708.6

292.9

3,048.

1,446.8

23.6

9.3

91.9

16
26
27
13
2,455.7 15,855.9 3,473.8 2,254.2

9
456.5

20
15
4,432.5 2,285.6
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มูลคาทุนจดทะเบียน
496.5 1,464.0 730.4
497.6 2,992.0 630.1 218.2
52.0
รวม
- ทุนจดทะเบียนของ
227.2 782.9 286.5
276.1 1,294.0 494.2 178.4
50.8
ฝายจีน
- ทุนจดทะเบียนของ
266.8 630.0 414.8
130.2 1,562.0 124.0
37.2
1.2
ฝายไทย
หมายเหตุ: โครงการลงทุนของจีน หมายถึง โครงการลงทุนที่ประกอบดวยเงินทุนของฝายจีนอยางนอย10%
ที่มา : คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) กองวิเทศสัมพันธ ขอมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

นอกจากนี้ จีนและไทย รวมทั้งประเทศอาเซียนอื่นไดมีการลงนามความตกลงดานการลงทุนที่
สําคัญ ไดแก ความตกลงดานการลงทุนอาเซียน-จีน (ASEAN - China Investment Agreement: ACIA)
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2009 โดยเนนประเด็นการปฏิบัติที่เทาเทียมกันของนักลงทุนของประเทศภาคี รวม
ไปถึงขอตกลงดานการโอนเงินและการสงกลับกําไร เปนตน ซึ่งสามารถเปนปจจัยเอื้อตอการลงทุน
เนื่องจากความตกลงดังกลาวเพิ่มความเชื่อมั่นของการลงทุนระหวางไทย-จีน
4.1.4 ดานภาคบริการ
ในดานบริการ โดยเฉพาะการทองเที่ยว เปนอีกกิจกรรมสําคัญในการติดตอระหวางไทยและจีน
โดย แตละปมีประชาชนไทยและจีนเดินทางทองเที่ยวระหวางกันจํานวนมาก จากสถิติของการทองเที่ยว
แหงประเทศจีนระบุวา ในแตละปมีคนไทยประมาณ 5 แสนกวาคนเดินทางไปทองเที่ยวในจีน
ตารางที่ 4-5
จํานวนนักทองเที่ยวไทย และตางชาติอื่นที่เดินทางไปจีนป 2006 -2009
นักทองเที่ยว ป2006

%
เปลี่ยนแปลง

ป2007

%
เปลี่ยนแปลง

ป 2008

%
เปลี่ยนแปลง

ป2009

%
เปลี่ยนแปลง

จากทั่วโลก
124
+3.40
131
+5.6
130
-1.40
126
-3.07
(ลานคน)
จากไทย
0.59
+2.40
0.611
+3.32
0.554
-9.38
0.541
-2.25
(ลานคน)
ที่มา : China Statistical Yearbook 2008 China National Tourism Administration
www.tcc.org.cn/article.asp?id=806,
www.cnta.com.cn/html/2009-1/2009-1-23-1...
www.tcc.org.cn/article.asp?id=804,
http://tcc.org.cn/article.asp?id=742
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ในทางกลับกัน ขอมูลนักทองเที่ยวจีนในไทยนั้น จากสถิติของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พบวา นักทองเที่ยวจีนมาไทยประมาณ 8 แสนคนตอป และติดอันดับ
สามรองลงมาจากมาเลเซีย และญี่ปุน

นักทองเที่ยว

ตารางที่ 4-6
จํานวนคนตางชาติและคนจีนมาเที่ยวประเทศไทย ป 2006 - 2009
%
%
ป2006
ป2007
ป 2008
เปลี่ยนแปลง

จากทั่วโลก
(ลานคน)

ทั่ว
โลก
จีน

13.82

-

เปลี่ยนแปลง

14.46

+ 4.65

14.5

%
เปลี่ยนแปลง

ป2009

%
เปลี่ยนแปลง

-

14.5

-

จากจีน
1.033
1.003
- 2.92
0.818
-18.3
0.84
(ลานคน)
ที่มา : สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว, กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
www.52udl.com/xinwen/detail.php?tid=9667 , www2.tat.or.th/stat/web/static_download.php?Rpt=cre

จะเห็นไดวา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนและความสําคัญของจีนตอเศรษฐกิจไทยที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานการคาและการลงทุน จึงควรมีการศึกษาวิเคราะหสภาวการณของจีนอยาง
รอบดานเพื่อกําหนดหรือปรับยุทธศาสตรของประเทศไทยเพื่อที่จะไดรับประโยชนจากพลวัตโลกที่เกิด
จากจีนตอไป

4.2 สถานะเศรษฐกิจจีน
ในป 2010 เศรษฐกิจจีนสามารถกาวขึ้นมามีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯโดย
ที่ GDP จีน มีสัดสวนราวรอยละ 8.8 ของ GDP โลก นอกจากนี้ จีนมีทุนสํารองเงินตราตางประเทศมาก
เปนอันดับ 1 ของโลกดวย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนอยางรวดเร็วภายใน 3 ทศวรรษที่ไดเริ่มปฏิรูปและเปดกวางทาง
เศรษฐกิจตั้งแตป 1979 สงผลใหรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป (GDP per capita) ของจีนเพิ่มขึ้นจาก 190 เหรียญ
สรอ.ในป 1978 เปน 4,300 เหรียญสรอ.ในป 20102 และยังสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากภาคปฐมภูมิหรือภาคการเกษตร (Primary Sector) ไปสูภาคทุติยภูมิ
หรือภาคอุตสาหกรรม (Secondary Sector) และภาคตติยภูมิหรือภาคบริการ (Tertiary Sector)3 มากขึ้น ซึ่ง
2

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
การผลิตขั้นปฐมและเกษตร ประกอบดวย การเกษตร ปาไม ปศุสัตว ประมง และการบริการที่สนับสุนอุตสาหกรรมเหลานี้ สําหรับ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม ประกอบดวย การทําเหมืองแร การทําเหมืองหิน อุตสาหกรรมการผลิตสินคา การผลิตไฟฟา การผลิต
น้ําประปา และการกอสราง สวนการผลิตภาคบริการ ประกอบดวย โรงแรม ธุรกิจบันเทิง การเงิน อสังหาริมทรัพย การขนสง การ
จัดเก็บสินคา การคาสงและคาปลีก และงานราชการ
3
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+2.50

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สงผลใหมีรูปแบบการคาการลงทุนที่ซับซอนมากขึ้น เชื่อมโยงไปสูการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
ที่ขยายตัวมากขึ้น และภาคบริการของจีนขยายตัวเติบโตตามอยางรวดเร็วเชนกัน
ตารางที่ 4-7
สัดสวนรายไดภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ตอ GDP ของประเทศจีน
สัดสวนการผลิตขั้นปฐม
สัดสวนการผลิต
สัดสวนการผลิต ภาค
ป
และเกษตร (%)
ภาคอุตสาหกรรม (%)
บริการ (%)
1978

28.2

47.9

23.9

1989

25.1

42.8

32.1

1997

18.3

47.5

34.2

2005

12.2

47.7

40.1

2007

11.3

48.6

40.1

2009

10.6

46.8

42.6

ที่มา: National bureau of Statistics of China (2010)

ในดานเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนเอง การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจของจีน โดยประเทศจีนมีสัดสวน GDP ทางการเกษตรลดลงจาก
รอยละ 28.2 ในป 1978 เหลือประมาณรอยละ 10.6 ในป 2009 โดยผูผลิตจีนหันไปผลิตสินคา
อุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (Labor-intensive products) ในป 2009
จีนมีสัดสวนของ GDP ดานอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 46.8 และสัดสวนของ GDP ดานบริการเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 42.6 ทั้งนี้ แมวาสัดสวน GDP ทางการเกษตรของจีนจะลดลง หากแตจีนยังคงเปนผูสงออก
อาหารสุทธิ และปริมาณการสงออกอาหารยังเพิ่มขึ้น (NSBC, 1978-2008)
ทางดานการคาระหวางประเทศ จีนไดเปรียบดุลการคากับทั่วโลก จีนไดกาวขึ้นมาเปนประเทศผู
สงออกอันดับ 1 ของโลก (แซงหนาเยอรมนีไดสําเร็จในป 2009) และเปนประเทศผูนําเขาอันดับ 2 ของ
โลก จีนจึงเปนประเทศที่มบี ทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคเอเชียและในโลก
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตารางที่ 4-8
ดัชนีเศรษฐกิจของจีนป 2010
ป 2009
ดัชนีเศรษฐกิจสําคัญ

มูลคา

การขยายตัว
(%)

ป 2010
มูลคา

การขยายตัว
(%)

34,090.3

9.2 1

39,798.3

10.3 1

รายไดสุทธิเฉลี่ยของชาวจีนในเขตเมือง ( หยวน ) 17,175.0

9.8 1

19,109

7.8 1

5,153.0

8.5 1

5,919

10.9 1

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
(พันลานหยวน)
รายไดสุทธิเฉลี่ยของชาวจีนในเขตชนบท
(หยวน)
มูลคาการคาปลีก (พันลานหยวน)
อัตราวางงานในเขตเมือง (%)

13,267.8

15.5

15,455.4

18.4

4.2 2

4.3

มูลคาการสงออก (พันลานเหรียญสหรัฐฯ)

1,201.7

- 16.0

1,577.9

31.3

มูลคาการนําเขา (พันลานเหรียญสหรัฐฯ)

1,005.6

- 11.2

1,394.8

38.7

ดุลการคา (พันลานเหรียญสหรัฐฯ)

+196.0

+183.1

มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ (FDI) ที่ใช
จริง (พันลานเหรียญสหรัฐฯ)

90.0

- 2.6

105.7

17.4

ทุนสํารองเงินตราตางประเทศ (พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ)
หมายเหตุ: 1 Real growth 2 As of June 2010

2,399.2

23.3

2,847.3

18.7

ที่มา : The National Bureau of Statistics, Ministry of Commerce, and General Administration of Customs.

จะเห็นไดวา เศรษฐกิจจีนไดขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาเพียง 30 ปเศษ นับตั้งแตการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจโดยเริ่มทดลองนํากลไกตลาดมาใชในป 1979 ในชวงสามทศวรรษดังกลาว อัตราการ
เติบโตเฉลี่ยตอปของ GDP จีนสูงถึงรอยละ 9.5

4.3 บทบาทจีนในเศรษฐกิจโลก
4.3.1 ดานการคาระหวางประเทศ
นับตั้งแตป 2001 หลังจากที่จีนไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization:
WTO) รัฐบาลจีนไดคอยๆ ทยอยเปดเสรีทางการคาโดยการลดภาษีศุลกากรขาเขา ทั้งสินคาอุตสาหกรรม
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และสินคาเกษตร รวมทั้งการเปดกวางดานการลงทุนในภาคบริการมากขึ้น จนในขณะนี้จีนไดเขาไปมี
บทบาทในเวทีเศรษฐกิจการคาโลกมากขึ้น
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนไดหันมาใหความสําคัญกับการทําความตกลงการคาเสรี (Free Trade
Agreement: FTA) กับแตละประเทศในระดับทวิภาคี และระดับกลุมภูมิภาคตางๆ ซึ่งมีความตกลงการคา
เสรีที่รัฐบาลจีนไดลงนามแลว ดังนี้
1) ความตกลง Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) กับฮองกง ลงนามเมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2003
2) ความตกลง Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) กับมาเกา ลงนามเมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2003
3) ความตกลงการคาเสรี ASEAN-China FTA ( ACFTA) กับ 10 ประเทศอาเซียน ลงนามเมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2004
4) ความตกลงการคาเสรี China-Chile FTA กับชิลี ลงนามเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2005
5) ความตกลงการคาเสรี China-Pakistan FTA กับปากีสถาน ลงนามวันที่ 24 พฤศจิกายน 2006
6) ความตกลงการคาเสรี China-New Zealand กับนิวซีแลนด ลงนามเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2008
7) ความตกลงการคาเสรี China-Singapore กับสิงคโปร ลงนามเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2008
8) ความตกลงการคาเสรี China-Peru กับเปรู ลงนามเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2009
9) ความตกลงการคาเสรี China-Costa Rica กับคอสตาริกา ลงนามกุมภาพันธ 2010
10) ความตกลงกรอบงานความรวมมือทางเศรษฐกิจ China-Taiwan ECFA (Economic
Cooperation Framework Agreement) กับไตหวัน ลงนามมิถนุ ายน 2010
จะเห็นไดวา นอกเหนือจากฮองกงและมาเกา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของจีนในฐานะเขตบริหารพิเศษ
(Special Administrative Region) และไตหวันในฐานะสวนหนึ่งของจีนเชนกัน รัฐบาลจีนยังไดเนน
กลยุทธดานการทําความตกลงการคาเสรี FTA โดยมุงเนนไปที่ประเทศเพื่อนบานในเอเชีย โดยเฉพาะใน
กลุมอาเซียน ซึ่ง (อดีต) นายกรัฐมนตรีของจีน นายจูหรงจีไดเปนผูเสนอใหมีการจัดทําความตกลงการคา
เสรีระหวางจีนกับประเทศในกลุมอาเซียน (ASEAN-China FTA) ตั้งแตป 2000 โดยมีเหตุผลจูงใจทั้งดาน
ภูมิศาสตรทําเลที่ตั้ง ดานเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งประเด็นความสําคัญของภูมิภาคอาเซียนในเชิง
ยุทธศาสตรสําหรับจีน
นอกจากนี้ ยังมีความตกลงการคาเสรีที่จีนอยูในขั้นตอนการเจรจากับประเทศและภูมิภาคตางๆ
กวา 27 ประเทศ อีกราว 9 ฉบับ เชน อินเดีย และออสเตรเลีย คิดเปนมูลคาการคาระหวางประเทศราว 1 ใน
4 ของมูลคาการคาระหวางประเทศทั้งหมดของจีน ทั้งนี้ การดําเนินการจัดทําความตกลงการคาเสรี FTA
ของจีนมิไดมีผลกระทบตอขอผูกพันตางๆ ที่ใหไวกับ WTO เนื่องจากเปนการดําเนินการตามมาตรา 24
ของความตกลง GATT ที่อนุญาตใหประเทศสมาชิก WTO จัดทําความตกลงการคาเสรี FTA ไดหากเปน
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การดําเนินการที่ไมขัดกับความตกลงใน WTO ที่มีอยูแลว และสอดคลองกับพันธกรณีตางๆ ที่จีนไดใหไว
กับ WTO
สําหรับนัยทางการเมืองระหวางประเทศ รัฐบาลจีนตองการที่จะใชความตกลง FTA เพื่อแสดง
ความเปนผูนําดานเศรษฐกิจและเสริมบทบาทของจีน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนดานเศรษฐกิจ
เพื่อใชความตกลง FTA เพื่อเขาสูตลาดของประเทศคูคา และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ของ
ประเทศคูสัญญา FTA เหลานั้นดวย โดยเฉพาะในดานการนําเขาสินคาโภคภัณฑสําคัญตางๆ รวมไปถึง
ดานพลังงาน
4.3.1.1 กรณีศึกษาความสัมพันธทางการคา/การลงทุนจีน-อาเซียน และความตกลง
ACFTA
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2010 ซึ่งความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA:
ACFTA) มีผลบังคับในการลดภาษีศุลกากรนําเขาสินคาในบัญชีปกติ (Normal list) ลงเหลือรอยละศูนย
สงผลใหสินคาจากอาเซียนรอยละ 91.5 ที่สงเขาสูตลาดจีน ไดมีโอกาสรับประโยชนจากการลดภาษีฯ
ดังกลาว ในทางกลับกัน อัตราภาษีสินคาของอาเซียนในการนําเขาสินคาจีนก็ไดลดลงจากอัตราเฉลี่ยรอย
ละ 9.8 เหลือรอยละ 0.1 โดยที่ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศไดลดภาษีนําเขาในจีนตั้งแตมกราคม 2010
สงผลใหสินคาจากจีนประมาณรอยละ 90 ที่สงไปยังอาเซียน 6 ประเทศดังกลาว ก็ไดรับการลดภาษีฯ
เหลืออัตราศูนย ในขณะที่ อีก 4 ประเทศอาเซียนใหม คือ กัมพูชา ลาว พมาและเวียดนาม จะลดภาษีนําเขา
เหลืออัตราศูนยในป 2015 ตอไป
ภายใตกรอบความตกลง ACFTA ไดมีผลในการทยอยลดภาษีนําเขาสินคาใหแกกันและกันมา
ตั้งแตป 2005 สงผลใหการคาอาเซียน-จีนเพิ่มมากขึ้น จนในขณะนี้ จีนไดกลายเปนคูคาสําคัญอันดับ 1
ของอาเซียน สวนอาเซียนก็ไดกาวขึ้นเปนคูคาอันดับ 3 ของจีน
จากรายงานของที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจและพาณิชยของสถานทูตจีนในประเทศไทย4 ระบุวา
ในชวงป 2003 -2007 การคาระหวางอาเซียน-จีน ไดขยายตัวเติบโตเฉลี่ยรอยละ 30 และในชวงเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจโลกชวง 2008-2009 สงผลกระทบตอการคาระหวางจีน-อาเซียน โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ
3 ตอป โดยที่ในป 2009 ภาษีนําเขาที่รัฐบาลจีนลดใหแกสินคาอาเซียนที่เขาสูตลาดจีน คิดเปนมูลคา
ประมาณ 900 ลานเหรียญสหรัฐฯ
หลังจากที่ความตกลง ACFTA มีผลอยางเต็มที่ตั้งแต 1 มกราคม 2010 พบวา ในป 2010 การคา
รวมระหวางจีนอาเซียน มีมูลคาประมาณ 292,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.85 ของ
การคาทั้งหมดของจีน และการคาจีน-อาเซียนในป 2010 เพิ่มขึ้นรอยละ 37.5 โดยแบงเปนการนําเขา
สินคาจากอาเซียนของประเทศจีนมูลคาประมาณ 154,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 40.8 และ

4

กาว เหวินควาน “ครึ่งปแรกของ CAFTA : ปรากฏการณไดทั้งคู” กรุงเทพธุรกิจ, 25 สิงหาคม 2553.
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มูลคาการสงออกจากจีนไปตลาดอาเซียน มูลคา 138,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 30 สงผลให
จีนเปนฝายขาดดุลการคากับอาเซียน
สํ า หรั บ รายการสิ น ค า สํ า คั ญ ที่ จี น นํ า เข า จากอาเซี ย น ได แ ก พลาสติ ก เครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
เครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑยางพารา ผัก ผลไม เปนตน ทั้งนี้ ในบรรดาประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
มาเลเซียมีมูลคาการคากับจีนมากที่สุด จึงเปนคูคาหลักของจีน
ในดานการลงทุนระหวางจีน-อาเซียน จากมูลคาชวงป 2003-2009 พบวา มีการขยายตัวมากขึ้น
แบงเปนมูลคาการลงทุนของประเทศจากอาเซียนในจีนเพิ่มขึ้นจาก 2,930 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 4,680
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่การลงทุนของจีนในอาเซียนก็ไดขยายตัว 13 เทา กลาวคือ ไดเพิ่มขึ้นจาก 230
ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 3,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สําหรับครึ่งปแรกของป 2010 จีนไดรับการลงทุนโดยตรงจากอาเซียนมูลคาประมาณ 3,131 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 24.9 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ในขณะเดียวกัน การลงทุน
โดยตรงจากจีน (ไมรวมการลงทุนดานการเงิน) มาสูอาเซียนก็สูงถึง 1,221 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอย
ละ 125.7 จากชวงเดียวกันของปกอน ยอดมูลคาการลงทุนโดยรวมระหวางกัน จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน
ของปนี้ คิดเปนมูลคา 69,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ แบงเปนการลงทุนของอาเซียนในจีนมูลคา 59,800 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ และการลงทุนของจีนในเอเชียเปน 9,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ จึงจะเห็นไดชัดเจนวา
ประเทศตางๆ ในอาเซียน เชน สิงคโปร และมาเลเซีย ไดเขาไปลงทุนในประเทศจีน มากกวาการออกไป
ลงทุนในอาเซียนของจีน

4.3.2 ดานการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
4.3.2.1 การลงทุนโดยตรงของตางประเทศในจีน
ในระยะแรกของการปฎิรูปเศรษฐกิจและเปดกวางของจีน รัฐบาลจีนไดเนนสงเสริมการลงทุน
โดยตรงของตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เพื่อดึงดูดทุนตางชาติใหเขามาลงทุนใน
ประเทศจีน เชน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) การประกาศเมืองชายฝง
ตะวันออกเปนเมืองเปด การกําหนดพื้นที่เศรษฐกิจกิจพิเศษ และเขตนิคมอุตสาหกรรม เปนตน ตลอดจน
การใหสิทธิประโยชนพิเศษ เชน สิทธิในการใชที่ดิน หรือการลดหยอนภาษี เพื่อดึงทุนตางชาติเขาประเทศ
หรือที่เรียกวา นโยบาย “เชิญเขามา”
ผลจากนโยบายดังกลาว ในป 1983 มูลคา FDI ในจีนอยูที่ประมาณ 916 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ
ในป 2008 การลงทุน FDI ในจีนคิดเปน 92,395 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 81 เทา
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังป 1992 อัตราการเพิม่ ของ FDI ในจีนคอนขางสูง จนกระทั่งสิ้นป 2008 ยอดการ
ลงทุน FDI ในจีนคิดเปนมูลคา 862,395 ลานเหรียญสหรัฐฯ 5

5

www.mofcom.gov.cn/static/v/tongjiziliao/v.html/1
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4.3.2.2 การออกไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีน (Outward FDI)
ตอมา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ของจีน (2006-2010) รัฐบาลจีนได
หันมาสงเสริมและสนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจและบริษัทของจีนออกไปลงทุนในตางประเทศ (Overseas
Direct Investment: ODI) มากขึ้น ภายใตยุทธศาสตร “เดินออกไป” สงผลใหมีรัฐวิสาหกิจและบริษัทจีน
ออกไปลงทุนตางประเทศมากขึ้น
สําหรับพัฒนาการของยุทธศาสตร “เดินออกไป” เริ่มตั้งแตในที่ประชุมครั้งที่ 3 ของสมัชชา
ผูแทนประชาชนจีนทั่วประเทศ (National People’s Congress: NPC) สมัยที่ 9 ของจีนเมื่อเดือนมีนาคม
2000 ประธานาธิบดี เจียง เจอ หมิน ไดเสนอวา “ ตามที่เศรษฐกิจจีนมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เราตองมี
สวนรวมในการแขงขันในดานเศรษฐกิจบนเวทีโลก และตองเปนฝายที่สามารถคุมเกม ดังนั้น ตองไม
พลาดโอกาสที่จะเดินกาวออกไป เอายุทธศาสตรเชิญเขามากับเดินออกไปประสานกัน เพื่อไดประโยชน
จากสองตลาดสองสถานที่ จากทรัพยากรสองแหลง ”
สํา หรั บสถานการณอ อกไปลงทุน โดยตรงในต างประเทศของจี นจากรายงานของกระทรวง
พาณิชยจีน ในป 2008 พบวา มีผูออกไปลงทุนของจีนจํานวน 8,500 ราย โดยออกไปลงทุนในตางประเทศ
ในรูปแบบบริษัทกวา 12,000 บริษัท และกระจายอยูใน 174 ประเทศและเขตพื้นที่เฉพาะตางๆ และมีมูลคา
เงินลงทุน 55,910 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมูลคาเงินลงทุนสะสมจนถึงสิ้นป 2008 อยูที่ 183,790 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ และรวมมูลคาสินทรัพยแลวเกิน 1 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ จึงพอจะสรุปลักษณะสําคัญ
ของการออกไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีน ไดดังนี้
1) มีการขยายตัวของการออกไปลงทุนในตางประเทศของจีนอยางมาก ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 4-9
มูลคาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีน
หนวย : รอยลานเหรียญสหรัฐฯ
ป

การลงทุนในป

ยอดสะสมของการลงทุน

2002

27.0

299

2003

28.5

332

2004

55.0

448

2005

122.6

572

2006

211.7

906.3

2007

265.1

1179.1

2008

559.1

1839.7

ที่มา : Ministry of Commerce, PRC
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--------------------------------------------------

2) มีการกระจายการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีนในหลากหลายภาคธุรกิจ
ตารางที่ 4-10
สาขาภาคธุรกิจในการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีน
ภาคธุรกิจ

ยอดการลงทุน

สัดสวน

(รอยลานเหรียญสหรัฐฯ)

(รอยละ)

217
140.5
65.1
58.2
26.6
17.7
13.1
7.3
3.4
3
1.7
1.7
3.6

38.8
25.1
11.7
10.4
4.8
3.2
2.3
1.3
0.6
0.5
0.3
0.3
0.7

บริการเชิงพาณิชย
การเงิน
คาปลีกและคาสง
เหมืองแร
ขนสง กระจายสินคา
การผลิต
ผลิตและจําหนายไฟฟา กาช น้ํา
กอสราง
อสังหาริมทรัพย
บริการดานคอมพิวเตอร และsoftware
วิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สํารวจทางธรณี
การเกษตรกรรม ปาไม ปศุสัตว ประมง
อื่น ๆ

ที่มา : Ministry of Commerce, PRC
3) มีการกระจายจํานวนประเทศและเขตพื้นที่เปาหมายในการออกไปลงทุนของจีน
ตารางที่ 4-11
ประเทศ/พื้นที่เปาหมายในการออกไปลงทุนโดยตรงของจีน
อันดับ

ประเทศและเขตพื้นที่

ยอดการลงทุน
(รอยลานเหรียญสหรัฐฯ)

1

ฮองกง จีน

386.4

2

แอฟริกาใต

48.08

3

United States Virgin Islands

21.04

4

ออสเตรเลีย

18.92

5

สิงคโปร

15.51

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

อันดับ

ประเทศและเขตพื้นที่

ยอดการลงทุน
(รอยลานเหรียญสหรัฐฯ)

6

Cayman Islands

15.24

7

มาเกา จีน

6.43

8

คาซัคสถาน

4.96

9

อเมริกา

4.62

10

รัสเซีย

3.95

11

ปากีสถาน

2.65

12

มองโกเลีย

2.39

13

พมา

2.33

14

ลิบยา

2.14

15

กัมพูชา

2.05

16

เยอรมัน

1.93

17

อินโดนีเซีย

1.74

18

ไทย

2,283.29 ลานบาท
(จากขอมูลธนาคารแหงประเทศไทย)

หรือ 71 ลานเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : Ministry of Commerce, PRC
4) มีการกระจายตัวของภูมิภาคหรือทวีปของโลกที่จีนออกไปลงทุนโดยตรง

ทวีป

ตารางที่ 4-12
ภูมิภาค/ทวีปเปาหมายในการออกไปลงทุนโดยตรงของจีน
มูลคาการลงทุน
สัดสวน
(รอยลานเหรียญสหรัฐฯ)

(รอยละ)

เอเชีย

435

77.9 %

แอฟริกา

54.9

9.8

อเมริกาใต

36.8

6.6

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ทวีป

มูลคาการลงทุน

สัดสวน

(รอยลานเหรียญสหรัฐฯ)

(รอยละ)

ทวีปออสเตรเลีย

19.5

3.5

ทวีปยุโรป

8.8

1.6

อเมริกาเหนือ

3.6

0.6

ที่มา : Ministry of Commerce, PRC
5) จีนมีการออกไปลงทุนโดยตรงในภูมิภาคอาเซียนมากขึน้
ตารางที่ 4-13
มูลคาการออกไปลงทุนโดยตรงของจีนในภูมภิ าคอาเซียน ป 2008
อันดับ
ประเทศ
มูลคาการลงทุน
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)

1
สิงคโปร
2
อินโดนีเซีย
3
เวียดนาม
4
พมา
5
ไทย
6
กัมพูชา
7
มาเลเซีย
8
ลาว
9
ฟลิปนส
10
บรูไน
ที่มา : Ministry of Commerce, PRC

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

3334.77
543.33
521.73
499.71
437.16
390.66
361.20
305.19
86.73
6.51
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

6) รูปแบบและประเภทของผูอ อกไปลงทุนของจีนสวนใหญเปนบริษัทจํากัดถึงกวารอยละ 50
ตารางที่ 4-14
รูปแบบและประเภทของผูออกไปลงทุนในตางประเทศของจีน จนสิ้นป 2008
ประเภทธุรกิจตามที่จดทะเบียน

จํานวน

สัดสวน

(แหง)

(รอยละ)

1380
130
553
297
4299
755
802
156
185
8557

16.1
1.5
6.5
3.5
50.2
8.8
9.4
1.8
2.2
100.0

รัฐวิสาหกิจ
วิสาหกิจสวนรวม
บริษัทรวมทุน
บริษัทตางชาติ
บริษัทจํากัด
หุนสวนจํากัด
บริษัทเอกชน
บริษัททุนจากฮองกงมาเกา ไตหวัน
อื่นๆ
รวม
ที่มา : Ministry of Commerce, PRC

4.3.2.3 การลงทุนโดยตรงของจีนในไทย
สําหรับการลงทุนโดยตรงของจีนในไทย มีมูลคาเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 4-15
มูลคาการลงทุนโดยตรงของจีนในไทย
หนวย: ลานบาท
FDI จีนในไทยที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการ
ลงทุนจาก BOI

จํานวนโครงการ

มูลคา FDI

2009

15 โครงการ

มูลคาลงทุนรวม 7,009 ลานบาท

2010

28 โครงการ

มูลคาการลงทุน 17,312 ลานบาท

ที่มา : คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) กองวิเทศสัมพันธ ขอมูล ณ กุมภาพันธ 2554
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

รายงานลาสุดป 2010 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน( BOI) เกี่ยวกับกิจการของ
จีนในไทยที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากจนมีมูลคาถึง 17,312 ลานบาท สําหรับ
โครงการขนาดใหญของจีนที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนในไทยอยูในสาขาบริการและสาธารณูปโภค
สาขาผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง สาขาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ดังนี้
ตารางที่ 4-16
สาขาการลงทุนของจีนที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนในไทย
อันดับ
สาขาธุรกิจ
มูลคาการลงทุน
(ลานบาท)
1
บริการและสาธารณูปโภค
1,283.5
2
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง
627.9
3
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
553.3
4
เหมืองแร เซรามิกสและโลหะขั้นพื้นฐาน
351.2
5
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
312
ที่มา: www.boi.go.th/thai/download/investment_foreign/.../PRC08.pdf

สัดสวน
(รอยละ)
36.9
18.1
16
10.1
10

จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาตั้งแตป 2000 รัฐบาลจีนมีนโยบายสงเสริมรัฐวิสาหกิจและเอกชน
จีนใหออกไปลงทุน FDI ในตางประเทศ สงผลใหการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีนขยายเพิ่มมาก
ขึ้นอยางเห็นไดชัด รวมทั้งการลงทุนของจีนในประเทศไทย และนอกเหนือจากนโยบายของรัฐบาลจีน ซึ่ง
เปนเสมือนปจจัยผลัก (Push factor) ที่สําคัญแลว ยังมีเหตุผลสําคัญอื่นๆ ที่ผลักดันใหรัฐวิสาหกิจและ
เอกชนจีนออกไปลงทุน FDI ในหลายประเทศทั่วโลก มีตัวอยางดังนี้
(1) ความตองการเขาถึงวัตถุดิบและทรัพยากร รวมทั้งพลังงาน สงผลใหทุนจีนออกไปลงทุนใน
หลายประเทศในแอฟริกา เพื่อเขาถึงแหลงน้ํามัน หรือแมกระทั่งในออสเตรเลีย เพื่อเขาถึงแหลงแรเหล็ก
เปนตน
(2) ความตองการเขาถึงเทคโนโลยีสงผลใหทุนจีนออกไปลงทุนในประเทศชั้นนําทางเทคโนโลยี
เชน เยอรมนี
(3) ความตองการเขาถึงแหลงตลาดขนาดใหญ เชน การออกไปลงทุนในโปแลนด เพื่อใชเปน
ประตูเชื่อมสูตลาดของสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศ เปนตน
(4) ดานอื่นๆ เชน ความตองการหลีกเลี่ยงการกีดกันการคา สงผลใหกิจการของจีนออกไปลงทุน
ตั้งโรงงานผลิตในสหรัฐฯ เปนตน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

4.3.3 ดานการเงินระหวางประเทศ
นอกเหนือจากภาคการผลิตและการสงออกแลว ภาคบริการดานการเงินระหวางประเทศของจีนก็
ไดขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ตลาดเงินและตลาดทุนของจีนไดมีการเปดกวางมากขึ้นตามขอ
ผูกพันของจีนในฐานะสมาชิก WTO โดยทั้งตลาดหลักทรัพย ตลาดพันธบัตร และตลาดลวงหนาของจีน
ไดเปดใหทุนจากตางชาติเขามาลงทุนหรือมีสวนรวมได สงผลใหเศรษฐกิจจีนมีความเชื่อมโยงทางการคา
การลงทุน และการเงินกับประเทศอื่นทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ภายหลังจากวิกฤติ การเงินโลกในป 2008 ซึ่งมีผลกระทบที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงฐาน
อํานาจทางเศรษฐกิจ โดยความเชื่อมั่นตอระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาคอยๆลดลง มาตรการการแกไข
วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐฯ ที่ใชนโยบายกระตุนซึ่งกอใหเกิดภาวะขาดดุลการคลังจํานวน
มหาศาล ตองมีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรองรับนโยบายขาดดุลการคลังดังกลาว ไดมีผลตอความ
เชื่อมั่นของคาเงินดอลลารสหรัฐ และเริ่มมีกระแสที่ประเทศตางๆ ตองการที่จะลดการถือเงินสกุลดอลลาร
ลง โดยหันไปถือเงินสกุลอื่น หรือสิ่งอื่นที่มีความสามารถรักษามูลคาได เชน ทองคํา และเงิน เปนตน
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจากประเทศจีน ยังคงมีเสถียรภาพและมี
การเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหจีนเริ่มเปนอีกประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงิน
ระหวางประเทศ
นอกจากนี้ หากรัฐบาลจีนสามารถผลักดันใหมีการใชเงินหยวน (Renminbi: RMB) เพื่อเปนเงิน
สกุลหลักของโลกและเปนที่ยอมรับใหใชในการชําระบัญชีการคาระหวางประเทศได ประเทศจีนจะไดรับ
ประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงนี้เปนอยางยิ่ง เนื่องดวยขนาดของภาคการคาระหวางประเทศของจีนที่มี
การขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยจะสามารถชวยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการคาระหวาง
ประเทศ เปนตน
ในปจจุบัน การคาระหวางประเทศของจีนสวนใหญยังตองใชเงินสกุลดอลลารสหรัฐ เงินยูโร
และเงินเยน ดังนั้น หากสามารถผลักดันใหมีการใชเงินหยวนเปนสกุลเงินหลักในการทําการคาโดยตรงก็
จะสามารถลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลที่ใชทําการคาได รวมทั้งชวยลดตนทุนและ
ขั้นตอนในการทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศ ทั้งดานการคํานวณบัญชีที่สามารถทําไดงายขึ้น โดยไม
ตองคํานวณการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตางๆ รวมถึงลดภาระที่ผู
นําเขาหรือสงออกสินคาจะซื้ออนุพันธการเงิน (Derivatives) กับธนาคารพาณิชยเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของคาเงิน
นอกจากนี้ หากรัฐบาลจีนประสบความสําเร็จในการผลักดันใหมีการใชเงินหยวนเปนเงินสกุล
หลักของโลก จะเอื้อใหจีนมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจโลกมากขึ้น และมีโอกาสที่จะทําใหจีนกลายเปน
ศูนยกลางทางการเงินของโลก ซึ่งจะเปนการคานอํานาจทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ ดวย
จากปจจัยดังที่ไดกลาวแลวขางตน ทั้งดานปจจัยภายนอกของทิศทางเศรษฐกิจโลก และปจจัย
ภายในของจีน รวมทั้งทิศทางเชิงนโยบายของรัฐบาลจีน จะเห็นไดวาเงินหยวนของจีนมีโอกาสในการเปน
ที่ตองการของนักลงทุนและไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ ประเทศจีนก็ไดรับประโยชนจากการ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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เพิ่มความสําคัญของเงินหยวนที่มีในระบบเศรษฐกิจโลกดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากนโยบายการผอนคลาย
และขยายขอบเขตการใชเงินหยวนที่มากขึ้นของรัฐบาลจีนตามลําดับในหลายมิติ อาจสามารถพิจารณาได
วา รัฐบาลจีนเริ่มสงสัญญาณในการเพิ่มบทบาทดานการเงินของจีนในเวทีโลกมากขึ้น โดยมุงหวังใหเงิน
หยวนเปนอีกหนึ่งสกุลเงินหลักของโลกในอนาคตอันใกล
อยางไรก็ตาม ดวยความสําคัญและศักยภาพของเงินหยวนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลก ทําให
ประเทศจีนตองไดรับแรงกดดันจากประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอื่นๆ ของโลกใหมีการพัฒนาระบบ
การเงินภายในประเทศจี น รวมถึงการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวกับเงินหยวนใหเปนที่ยอมรับของนานา
ประเทศ และสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปนอยูในปจจุบันใหมากขึ้นดวย
ทั้งนี้ รัฐบาลจีนมีเปาหมายในการผลักดันใหเงินหยวนสามารถใชเปนสกุลเงินหลักที่ใชระหวาง
ประเทศ โดยกําหยดยุทธศาสตรในการพัฒนาเงินหยวนเปน 3 ระยะ คือ
1) ระยะแรก ใชเงินหยวนเพื่อการชําระเงินสําหรับการคาระหวางประเทศ ซึ่งทางการจีนเรง
ขยายขอบเขตการทําธุรกรรมชําระเงินสกุลหยวน โดยไดมีการทํา SWAP กับธนาคารกลาง
ของหลายประเทศ เชน มาเลเซีย และสิงคโปรในกลุมอาเซียน
2) ระยะที่สอง พัฒนาเงินหยวนใหสามารถทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ ได ซึ่งทางการจีนอยู
ระหวางการพัฒนาตลาดเงินหยวนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดฮองกง
และตลาดเซี่ยงไฮ
3) ระยะที่สาม พัฒนาใหเงินหยวนสามารถเปนสกุลเงินที่ใชเปนทุนสํารองเงินตราระหวาง
ประเทศไดสกุลหนึ่งของโลก
ความพยายามในการผลั ก ดั น ให เ งิน หยวนมี ค วามสํ า คั ญ ในภาคการคา และการเงิ น ระหว า ง
ประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปนเงินสกุลหลักของโลก เริ่มจากโครงการใชเงินหยวนเปนสกุลเงินใน
การชํ า ระบั ญ ชี ก ารค า ระหว า งประเทศ ซึ่ ง เป น นโยบายของธนาคารกลางของจี น กล า วคื อ ธนาคาร
ประชาชนจีน (People Bank of China: PBC) ที่ตองการเพิ่มทางเลือกใหแกผูประกอบการนําเขาสงออกของ
จีนในการที่จะลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินสกุลหลักอื่นๆ โดยเฉพาะเงินดอลลารสหรัฐภายหลัง
การเกิดวิกฤติการเงินโลก ทั้งนี้ การที่ผูประกอบการธุรกิจนําเขาสงออกจะสามารถติดตอซื้อขายกันโดย
คํานวณราคาระหวางสกุลเงินของประเทศคูคาและเงินหยวนโดยตรง ไมตองคํานวณผานเงินสกุลดอลลาร
ของสหรัฐ นอกจากจะไดรับประโยชนจากการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว ยังเปนการลดตนทุน
ทางการคาจากการลดขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งจะเปนการเพิ่มความคลองตัวใน
การซื้อขายสินคาระหวางกันมากขึ้น
ประกอบกับ การทําความตกลงการคาเสรี (FTA) กับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย จึงทําให
รัฐบาลจีนเกิดแนวคิดในการใชสกุลเงินที่มีอยูในภูมิภาคสําหรับชําระบัญชีทางการคาแทนสกุลเงินหลัก
ทางตะวันตก ซึ่งจะเปนการสรางเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาคได และเงินหยวนของประเทศจีนก็มี
ความเหมาะสม โดยหากพิจารณาจากความแข็งแกรงของสกุลเงินที่คาดวาเงินหยวนจะเปนสกุลเงินที่มี
ความสําคัญเพิ่มขึ้นในตลาดโลก ประกอบกับดุลการคาระหวางประเทศจีนและประเทศคูคาในภูมิภาค ซึ่ง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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สวนใหญประเทศจีนเปนฝายเกินดุลแลว ทําใหมีแนวโนมที่จะมีการใชเงินหยวนในการชําระบัญชีการคา
ระหวางประเทศภายในภูมิภาคนี้ได
จนถึงขณะนี้ จีนไดพยายามปรับปรุงระบบ โครงสราง และพัฒนาภาคการเงินของประเทศอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงการเปดเสรีทางการเงินของประเทศเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ตั้งแตชวงปลายทศวรรษที่ 1990
โดยสวนหนึ่งมีสาเหตุจากผลกระทบของวิกฤติการเงินในเอเชียในป 1997 ซึ่งทําใหเกิดการลมสลายทาง
เศรษฐกิจจากความออนแอของสถาบันทางการเงินในประเทศตาง ๆ ประกอบกับการดําเนินนโยบายตลาด
ทุนภายในประเทศของจีนที่ผิดพลาดจากความพยายามแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ออนแอใหเปนบริษัทมหาชน
ทําใหนักลงทุนขาดความมั่นใจในตลาดหลักทรัพยของจีน ตลอดจนการที่ประเทศจีนไดเขารวมเปน
สมาชิก WTO ในป 2001 ซึ่งมีขอผูกพันใหมีการเปดตลาดสินคาและบริการ รวมถึงภาคการเงินดวย
อยางไรก็ตาม ยังคงมีขอจํากัดบางประการเกิดขึ้น โดยเฉพาะจากความไมแนนอนในการปฏิบัติตามขอ
ผูกพันใน WTO สงผลใหมีความลาชาในการปฏิรูปภาคธนาคารและระบบการเงินของจีน
ตารางสรุปพัฒนาการเปดเสรีภาคการเงินและการธนาคารในจีน และการสงเสริมการใชเงิน
หยวนสําหรับการคาระหวางประเทศ ของรัฐบาลจีน มีดังนี้
- 1996 รัฐบาลจีนไดผอนคลายกฎระเบียบดานปริวรรตเงินตรา โดยใหมีการซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศสําหรับรายการในบัญชีเดินสะพัด (Current account) เพื่อชําระเปนคาสินคาและบริการ ไดอยางเสรี
นอกจากนี้ ยังอนุญาตใหบริษัทตางชาติเปดบัญชีเปนเงินสกุลตางประเทศได แตรายการที่เกี่ยวของกับบัญชีทุน
(Capital account) ยังถูกควบคุมอยู รวมถึงการสงผลกําไรออกนอกประเทศตองมีการแสดงหลักฐานและตอง
ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอน โดยในระหวางนั้น จีนไดมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ผูกคา
ไวที่ประมาณ 8.3 หยวนตอเหรียญสหรัฐฯ
- 2001 หลังเขาเปนสมาชิก WTO จีนไดประกาศยกเลิกขอจํากัดในการใหบริการธุรกรรมสกุล
เงินตางประเทศของธนาคารตางชาติ ยกเลิกขอจํากัดการใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนแกบริษัทและผูที่อาศัย
ในประเทศจีนในมหานครซางไห เสิ่นเจิ้น เทียนจิน และตาเหลียน และอนุญาตใหธนาคารตางชาติเขาลงทุนซื้อ
หุนกิจการธนาคารจีนไดไมเกินรอยละ 15
- 2002 มีการผอนคลายมากขึ้นและอนุญาตใหธนาคารตางชาติเปดใหบริการธุรกรรมสกุลเงิน
หยวนแกบริษัทและผูที่อยูอาศัยในประเทศจีนเพิ่มเติมในนครกวางโจว จูไห ชิงเตา หนานจิง และอูฮั่น
- 2003 มีการปรับปรุงระบบธนาคารพาณิชยครั้งสําคัญ โดยจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลภาค
ธนาคารแหงประเทศจีน (China Banking Regulator Commission: CBRC) ทําหนาที่กํากับดูแลธนาคารพาณิชย
แยกออกจากการดําเนินงานของธนาคารกลางจีน ซึ่งชวยเพิ่มความแข็งแกรงของสถาบันการเงินของจีนใหพรอม
รับมือกับการเปดเสรีทางการเงินในอนาคต พรอมยกเลิกขอจํากัดในการใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนของ
ธนาคารตางชาติแกบริษัทในประเทศจีน และอนุญาตใหธนาคารตางชาติเปดใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนแก
บริษัทและผูที่อยูอาศัยในประเทศจีนเพิ่มเติมในจี้หนาน ฝูโจว เฉิงตู และฉงชิ่ง
- 2004 อนุญาตใหธนาคารตางชาติสามารถเปดใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนแกบริษัทและผู
ที่อยูอาศัยในประเทศจีนเพิ่มเติมในนครคุนหมิง กรุงเปยจิง เซี่ยเหมิน เสิ่นหยาง และซีอาน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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- 2005 ปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ซึ่งผูกกับคาเงินเหรียญสหรัฐฯ เพียงสกุล
เดียว เปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ โดยผูกกับตะกราเงิน (currency basket) และกําหนดให
เงินหยวนตอสกุลดอลลารสหรัฐฯ สามารถเคลื่อนไหวไดในชวงบวก/ลบไมเกินรอยละ 0.3 จากคากลางที่กําหนด
(trading band) และอนุญาตใหธนาคารตางชาติสามารถเปดใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนแกบริษัทและผูที่อยู
อาศัยในประเทศจีนเพิ่มเติม ไดแก เมืองซานโถว (ซัวเถา) หนิงโป ฮารบิน หนานหนิง ฉางซุน หลานซุน และอิ๋น
ชวน
- 2006 ธนาคารกลางจีนประกาศใหมีตลาดซื้อขายเงินตราตางประเทศระหวางธนาคาร ซึ่งสงผล
ใหเกิดการแขงขันในตลาดการเงิน นอกจากนี้ ยังไดยกเลิกขอจํากัดในการใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนของ
ธนาคารตางชาติ โดยใหธนาคารตางชาติสามารถเปดใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนแกบริษัทและผูที่อยูอาศัยใน
จีนไดทั่วประเทศ และปรับเพิ่มสัดสวนการเขาถือหุนของธนาคารตางชาติในกิจการธนาคารจีน เปนรอยละ 25
โดยจํากัดเพดานใหธนาคารตางชาติหนึ่งแหงเขาถือหุนในธนาคารพาณิชยจีนหนึ่งแหงไดไมเกินรอยละ 20 และ
ธนาคารตางชาติรวมกันหลายแหงถือหุนในธนาคารพาณิชยจีนหนึ่งแหงไดไมเกินรอยละ 25
- 2007 จีนบรรลุขอตกลงเพื่อเสริมสรางทุนสํารองระหวางประเทศในภูมิภาค และขอตกลงดาน
ระบบตะกราเงิน รวมกับกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งญี่ปุน และเกาหลีใต
- 2008 รัฐบาลจีนไดกําหนดใหการคาระหวางเมืองชายฝงตะวันออกบริเวณปากแมน้ําแยงซีเกียง
(ฉางเจียง) และพื้นที่ปากแมน้ําไขมุก (จูเจียง) เปนเขตนํารองชําระเงินเพื่อการคาดวยสกุลหยวนกับฮองกงและมา
เกา พรอมกับสงเสริมการใชเงินหยวนชําระเงินเพื่อการคาแทนสกุลดอลลารสหรัฐฯ และจัดทําขอตกลงทวิภาคี
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน เพื่อปรับสภาพคลองระยะสั้นในระบบการเงิน และเพื่อสงเสริมการคาทวิภาคี อยางไรก็ตาม
ในป 2008 นี้ รัฐบาลจีนประกาศใชนโยบายผูกคาเงินหยวนกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ อีกครั้งที่ระดับ 6.83
หยวนตอเหรียญสหรัฐฯ
- 2009 รัฐบาลจีนกําหนดใหพื้นที่เมืองชายฝงตะวันออก ไดแก มหานครซางไห กวางโจว เสิ่น
เจิ้น จูไห และตงกวาน นํารองชําระเงินเพื่อการคาระหวางประเทศดวยสกุลหยวนได และไดมีการลงนามใน
ขอตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency swap arrangement) กับฮองกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย อารเจนตินา
และเบลารุส เพื่อสงเสริมการคาทวิภาคีและชําระบัญชีการคาระหวางกัน โดยมีวัตถุประสงคใหเงินหยวนของจีนมี
การหมุนเวียนและมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินอื่นๆ ไดมากขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจีน
ยังไดออกประกาศลดภาษีใหกับบริษัทที่ชําระเงินเพื่อการคาเปนสกุลหยวน และไมจําเปนตองนําเขาเงินสกุล
หยวนที่ไดรับจากการสงออกเขาประเทศ สามารถฝากเปนสกุลหยวนไวที่ธนาคารในตางประเทศได
- ป 2010 รัฐบาลจีนไดยกเลิกนโยบายการผูกคาเงินไวกับสกุลดอลลารสหรัฐฯ และขยายชวงการ
เคลื่อนไหวใหอยูในชวงบวก/ลบ ไมเกินรอยละ 0.5 จากคากลางที่กําหนด (trading band) ซึ่งมีผลใหเงินหยวนมีคา
แข็งขึ้นทันทีรอยละ 0.4 อยูที่ระดับ 6.80 หยวนตอเหรียญสหรัฐฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2010 นอกจากนี้ จีนไดลง
นามทวิภาคีขอตกลงการชําระเงินสกุลทองถิ่นกับบางประเทศ เชน เบลารุส เพื่อเสริมสรางความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ และอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนระหวางกัน ทําใหสามารถใชสกุลเงินทองถิ่นสกุลใด
สกุลหนึ่งในการชําระเงิน (เงินหยวนของจีนหรือเงินรูเบิลของเบลารุส)
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ผลจากการดําเนินมาตรการตางๆ และจากการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน ทําใหปจจุบัน
เงินหยวนเปนที่ยอมรับในการแลกเปลี่ยนทางการคาระหวางประเทศมากขึ้น หลายประเทศมีการถือครอง
เงินหยวนเพิ่มขึ้น เชน เวียดนาม รัสเซีย เกาหลีเหนือ พมา ลาว ฮองกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย อารเจนตินา
เกาหลี ใ ต เป น ต น ประกอบกั บ การเกิ ด วิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ ในสหรั ฐ ฯ ส ง ผลให ค า เงิ น ดอลลาร เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับสกุลเงินตางๆ มีความผันผวน ทําใหตองมีการพิจารณาเงินสกุลอื่นสําหรับใชในการคา
ระหวางประเทศ หรือเพื่อใชเปนทุนสํารองเพิ่มเติม จึงเปนโอกาสของจีนในการสงเสริมใหเงินหยวนเปน
สกุลเงินหลักระหวางประเทศ ภายใตการปฏิรูประบบอัตราแลกเปลี่ยนใหมีความยืดหยุนเพิ่มขึ้น
4.3.3.1 การใชเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ
สําหรับความคืบหนาในการใชเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ สามารถสรุปไดดังนี้
1) การชําระเงินหยวนเพื่อการคาชายแดน
จีนเปนประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศตางๆ จํานวนมาก และมีการคาชายแดนกับหลาย
ประเทศที่มีพรมแดนติดตอกัน เชน เวียดนาม มองโกเลีย ลาว พมา เนปาล รัสเซีย คีรกีซสถาน เกาหลีเหนือ
และคาซัคสถาน ผานดานการคาชายแดนกวา 240 ดาน และมีบริษัทที่ทําการคาชายแดนประมาณ 3,000
กวาบริษัท โดยรัฐบาลจีนไดเริ่มอนุญาตใหมณฑลที่มีชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานสามารถชําระ
เงินหยวนเพื่อการคาชายแดนกับประเทศที่มีพรมแดนติดตอกันไดตั้งแตป 2004 เปนตนมา จากเดิมกอน
หนานี้ที่ไมสามารถโอนชําระเงินสกุลหยวนได
2) การชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ
รัฐบาลจีนมีนโยบายใหใชเงินหยวนในการชําระเงินเพื่อการคาระหวางประเทศ ตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2008 ดังที่ไดกลาวมาแลว โดยมีนโยบายใหพื้นที่บริเวณปากแมน้ําแยงซีเกียง (เชน ซางไห) และ
ปากแมน้ําจูเจียง (เชน มณฑลกวางตง) ทําการคาเปนเงินหยวนกับฮองกง มาเกา และมีนโยบายใหมณฑล
หยุนหนาน และกวางซี ทําการคาสกุลเงินหยวนกับประเทศในอาเซียน และเริ่มทดลองใหมีการชําระเงิน
หยวนเพื่อการคาอยางเปนทางการระหวางมหานครซางไห และ 4 เมืองในมณฑลกวางตง ไดแก กวางโจว
เสิ่นเจิ้น จูไห ตงกวาน กับฮองกง มาเกา และประเทศอาเซียน ในเดือนกรกฎาคม 2009
ผลจากการดําเนินนโยบายดังกลาวทําใหมูลคาการชําระการคาระหวางประเทศดวยเงินหยวน
ของประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม 2009 – มิถุนายน 2010 มีการชําระ
เงินสกุลหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศแลว 106.6 พันลานหยวน
สําหรับครึ่งแรกของป 2010 มีการชําระเงินสกุลหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศแลว 70.6
พันลานหยวน เปนการคาระหวางประเทศของมณฑลกวางตง 51.1 พันลานหยวน และของมหานครซางไห
19.5 พันลานหยวน คิดเปนรอยละ 72.3 และ 27.7 ของมูลคาการชําระเงินสกุลหยวนเพื่อการคาระหวาง
ประเทศตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวจากชวงครึ่งปหลังของป 2009 ที่มีมูลคาเพียง 36 พันลานหยวน
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อยางไรก็ดี การชําระเงินสกุลหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศของจีนสวนใหญยังคงเปนธุรกรรมการคา
กับฮองกงถึงรอยละ 75 ของปริมาณการชําระเงินสกุลหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศทั้งหมดก็ตาม
3) การชําระเงินหยวนเพื่อการคาในอนาคต
ในอนาคต คาดวาการชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางจีนกับประเทศคูคาจะมีมูลคาเพิ่ม
มากขึ้น จากมาตรการการสงเสริมการใชเงินหยวนชําระเงินเพื่อการคาระหวางประเทศ ดังนี้
3.1 การขยายพื้นที่นํารองชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ
หลังจากที่จีนไดมีโครงการนํารองชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2009 ตอมา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2010 ธนาคารกลาง กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย
ศุลกากร สรรพากร และคณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันการเงินของจีน ไดรวมกันแถลงขาวขยายพื้นที่นํา
รองชําระเงินหยวนสําหรับธุรกรรมการคาระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมการคาและอํานวยความสะดวกดาน
การลงทุน โดยขยายจาก 5 เมืองหลักเปน 20 มณฑล/มหานคร/เขตปกครองตนเอง ไดแก กรุงเปยจิง เทียน
จิน มองโกเลียใน เหลียวหนิง เจียงซู เจอเจียง ฝูเจี้ยน ซานตง เหอเปย กวางซี ไหหนาน ฉงชิ่ง หยุนหนาน
ซื่อชวน จี๋หลิน เฮยหลงเจียง ทิเบต ซินเจียง และกวางตง
3.2 การขยายจํานวนบริษัทนํารองเพิ่มขึ้น
เดือนสิงหาคม 2009 รัฐบาลจีนอนุญาตใหผูประกอบการในจีน 365 บริษัท แยกเปน
บริษัทในมณฑลกวางตง 273 บริษัท (นครกวางโจว เสิ่นเจิ้น จูไห และตงกวาน) และจากมหานครซางไห
92 บริษัท เปนบริษัทนํารองชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ
ลาสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2010 รัฐบาลจีนอนุญาตใหมหานคร/มณฑล/เขตการปกครอง
ตนเอง จํานวน 20 พื้นที่ดังกลาว (ขอ 3.1) สามารถกําหนดรายชื่อบริษัทนํารองที่จะทําธุรกรรมการคาดวย
เงินหยวนไดเอง ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
1) ต อ งเป น บริ ษั ท ที่ มี ที่ ตั้ ง อยู ใ น 20 พื้ น ที่ ดั ง กล า ว ซึ่ ง ได รั บ อนุ ญ าตให ทํ า การค า
ระหวางประเทศได และไมถูกขึ้นบัญชีดําของรัฐบาลจีน
2) บริษัทตามขอ 1) ตองจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เพื่อขออนุญาตเปนบริษัทที่
สามารถชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ
3.3 การขยายประเทศคูคานํารองที่ใชเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2010 ธนาคารกลางของจีน และหนวยงานภาครัฐของจีนไดออก
ประกาศไมจํากัดประเทศในการชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ จากเดิมซึ่งจํากัดประเทศคูคาที่
สามารถชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศนํารองเฉพาะฮองกง มาเกา และประเทศในอาเซียน จึง
เปนการสรางขอบเขตการคาดวยเงินหยวนใหกวางขึ้น
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3.4 มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ
เพื่อรองรับการขยายพื้นที่นํารองชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศและขยาย
ชองทางการใชเงินหยวน วันที่ 17 สิงหาคม 2010 ธนาคารกลางของจีนไดออกประกาศจัดตั้ง “Offshore
Renminbi Clearing Bank” เพื่อรองรับการลงทุนในตลาดพันธบัตรสกุลหยวน โดยอนุญาตใหสถาบัน
ตางประเทศที่เกี่ยวของสามารถเขารวมโครงการนํารองการลงทุนสกุลหยวนในตลาด inter-bank bond โดย
รัฐบาลจีนไดกําหนดขอบเขตการลงทุนที่ชัดเจนกํากับไวดวย
ปจจุบัน มีการซื้อขายพันธบัตรระหวางธนาคารในตลาด inter-bank bond ไดแก
พันธบัตรตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคาร พันธบัตรนโยบายการเงิน เปนตน รวมประมาณ 10 กวาชนิด และ
เพื่อใหนักลงทุนตางประเทศสามารถจัดการกับสภาพคลองเงินหยวนไดสะดวกขึ้น รัฐบาลจีนจึงอนุญาตให
นักลงทุนสถาบันตางประเทศสามารถลงทุนในตลาด inter-bank bond ไดตามระเบียบของสถาบันลงทุน
ตางประเทศ ซึ่งเปนมาตรการสําคัญในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกการชําระเงินหยวนเพื่อการคา
ระหวางประเทศ
3.5 มาตรการอื่นๆ
เชน การยกเวนภาษีนําเขาและภาษีสงออกสําหรับการคาชายแดน โดยที่หนวยงานดาน
ศุลกากรของจีนไดประกาศยกเวนภาษีนําเขาสินคาเครื่องใชในครัวเรือนจากชายแดนทั่วประเทศจีน และ
ยกเวนภาษีสงออกสินคาผานแดน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2010 ซึ่งคาดวานาจะสงผลใหการใชเงินหยวน
สําหรับการคาชายแดนระหวางจีนกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดตั้งศูนยกลางการเงิน ณ นคร
คุนหมิง โดยรัฐบาลมณฑลหยุนหนานและคุนหมิงมีแผนจัดตั้งศูนยกลางทางการเงินคุนหมิง เพื่อเปน
ศูนยบริการทางการเงิน รองรับการใชเงินหยวนในการชําระการคาในภาคตะวันตกของจีน โดยจัดแถลง
ขาวเปดตัวโครงการนํารองใชเงินหยวนชําระเงินเพื่อการคามณฑลหยุนหนาน และแผนงานเปดศูนยบริการ
ทางการเงินคุนหมิง (Financial Service Center และ RMB Settlement Center) ในเดือนกรกฎาคม 2010 และ
ไดมีการลงนามความรวมมือการชําระเงินหยวนระหวางสถาบันการเงินตางๆ และธุรกิจภาคเอกชนดวย
4.3.3.2 ขอสังเกตและบทวิเคราะหบทบาทจีนดานการเงินระหวางประเทศ
1) ประเด็นพิจารณาที่สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับโอกาสการพัฒนาศักยภาพของเงิน
หยวนไปสูเงินสกุลหลักของระบบเศรษฐกิจโลก และผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจการเงินโลก ไดแก การ
ดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและการรักษาระดับราคาคาเงินหยวนของจีน ซึ่งหลายประเทศไดออกมา
เรี ย กร อ งให เ งิ น หยวนแข็ ง ค า ขึ้ น มากกว า นี้ โดยมองว า เงิ น หยวนมี ร าคาต่ํ า กว า ความเป น จริ ง
(Undervaluation) ดวยโยบายของรัฐบาลจีนที่ตองการรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน และสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศของจีน จึงมีแรงกดดันจากมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
เชน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนของ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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รัฐบาลจีน โดยตองการใหคาเงินหยวนของจีนมีความยืดหยุนและมีราคาสอดคลองกับพื้นฐานเศรษฐกิจที่
เปนจริงมากขึ้น
รัฐบาลจีนไดพยายามประนีประนอมและดําเนินนโยบายใหเงินหยวนมีความยืดหยุนมากขึ้น
เพื่อลดแรงกดดันจากประเทศดังกลาว และเพื่อลดความรอนแรงของเศรษฐกิจภายในประเทศจีนเอง ซึ่ง
อาจกอใหเกิดเปนวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้นได โดยตั้งแตป 2005 รัฐบาลจีนไดมีการปรับเปลี่ยนระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบคงที่ผูกคาเงินหยวนกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนระบบลอยตัวแบบมีการจัดการโดยใช
ระบบตะกราเงิน และกําหนดชวงการเคลื่อนไหวไมเกินรอยละ 0.3 จากคากลางที่กําหนด ซึ่งเปนการ
ปรับตัวแบบคอยเปนคอยไปและมีการควบคุม ทําใหคาเงินหยวนปรับคาแข็งขึ้นบางจากระดับ 8.28 หยวน
ตอเหรียญสหรัฐฯ กอนการใชระบบตะกราเงิน จนถึงระดับ 6.81 หยวนตอเหรียญสหรัฐฯ แตก็ไดกลับมา
ใชนโยบายผูกกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ อีกครั้งในป 2008 และลาสุด เพิ่งจะยกเลิกระบบผูกคาเงินเมื่อ
เดือนมิถุนายน 2010 และขยายชวงการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเปนรอยละ 0.5 จากคากลางที่
กําหนด ทําใหเงินหยวนมีคาแข็งขึ้นเปน 6.77 หยวนตอเหรียญสหรัฐฯ ในชวงตนเดือนกรกฎาคม 2010
ที่จริงแลว การดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใหคาเงินหยวนมีความยืดหยุนมากขึ้นจะ
เปนประโยชนตอจีนเอง ซึ่งจะทําใหจีนสามารถใชนโยบายการเงินไดอยางมีอิสระและมีความยืดหยุนซึ่ง
จะเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจของจีน แตในขณะเดียวกันก็ตองมีความระมัดระวังการไหลเขาและออกของ
เงินหยวนดวย ทั้งนี้ ดวยเงินหยวนที่แข็งคาขึ้นถือเปนโอกาสในการออกไปลงทุนยังตางประเทศของนัก
ลงทุนจีน (Outward FDI) ประกอบกับเงินทุนจากนักลงทุนตางชาติอาจไหลเขาจีนนอยลง เนื่องจากเห็นวา
ความไดเปรียบในการสงออกของจีนไดลดลง รวมถึงการไหลออกของเงินจากจีนในรูปอื่น เชน การ
ทองเที่ยวตางประเทศ เปนตน
อยางไรก็ดี การเก็งกําไรหรือคาดการณวาเงินหยวนจะมีการแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง ก็อาจมีนัก
ลงทุนในคาเงินหันมาซื้อเงินหยวนเพื่อเก็งกําไร ซึ่งการไหลของกระแสเงินดังกลาวหากเปนไปอยาง
รวดเร็วอาจสรางปญหาดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การวางงาน ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชําระเงิน
ของจีน รวมถึงผลกระทบตอการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในระยะตอไปได
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวน จึงควรเปนในลักษณะการคอยๆ ปรับตัว เพื่อ
จะไดไมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจจีนมากนัก เนื่องจากคาเงินก็มิใชปจจัยสําคัญเพียงปจจัยเดียวที่กําหนด
ความสามารถในการแขงขันของจีน แตยังมีปจจัยอื่นซึ่งทําใหประเทศจีนมีความไดเปรียบในการแขงขัน
ทางการคาระหวางประเทศอยูมาก เชน ตนทุนการผลิตในระดับต่ําของจีน จากคาจางแรงงาน และการ
ผลิตแบบประหยัดจากขนาด รวมทั้งการปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจ และการเปดตลาดจากการเขาเปน
สมาชิก WTO
สําหรับผลกระทบตอเศรษฐกิจการเงินโลก หากเงินหยวนมีคาสูงขึ้น นาจะทําใหภาวะความไม
สมดุล (Imbalance) ของระบบเศรษฐกิจโลก และการขาดดุลการคาของประเทศสําคัญ เชน สหรัฐฯ และ
ญี่ปุน ลดลงไดบาง ซึ่งจะเปนผลดีที่ทําใหการคาระหวางประเทศในภาพรวมมีการปรับตัวในทิศทางที่
สงเสริมใหเกิดการคามากขึ้น และเปนโอกาสของประเทศที่ผลิตสินคาแขงขันโดยตรงกับจีน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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อยางไรก็ดี ยังมีผลกระทบดานอื่นๆ ที่ควรระมัดระวัง เชน การปรับขึ้นของราคาพลังงาน
โดยเฉพาะราคาน้ํามัน เนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินหยวนทําใหราคาน้ํามันนําเขาของจีนถูกลง ซึ่งอาจ
ทําใหจีนมีการบริโภคน้ํามันเพิ่มขึ้น จากปจจุบันจีนเปนผูนําเขาน้ํามันรายใหญอันดับ 2 ของโลกอยูแลว
และยอมสงผลตออุปสงคในตลาดน้ํามันของโลก อาจจะทําใหราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับสูงขึ้นใน
ทิศทางที่สอดคลองกับการเคลื่อนไหวของราคาเงินหยวนก็เปนไปได ดังนั้น ดวยทิศทางราคาน้ํามันที่
สูงขึ้น ยอมสงผลกระทบตอไปยังวัตถุดิบในการผลิตและตนทุนในการผลิตของประเทศตางๆ ที่สูงขึ้น
เปนตน
2) ในประเด็นความเปนไปไดและอุปสรรคในการใชเงินหยวนเปนเงินสกุลหลัก จะเห็นได
วามีความเปนไปไดสูงที่เงินหยวนจะสามารถพัฒนาเปนเงินสกุลหลักของโลกไดในอนาคต เนื่องจากจีนมี
ระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ มีเสถียรภาพสูง และมีการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยเฉพาะการเปดเสรีในตลาดเงิน
และความแตกตางของระบบเศรษฐกิจของจีนกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ประกอบกับจีนยังคงตองเผชิญ
กับการปกปองฐานะของสกุลเงินหลักของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในปจจุบันอีกดวย
สําหรับปจจัยสงเสริมใหมีการใชเงินหยวนเปนเงินสกุลหลัก สรุปไดดังนี้
1) ขนาดเศรษฐกิจของจีน (Size of economy) คาดวาในป 2010 มูลคา GDP ของจีนจะอยูที่
ระดับ 5.4 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ (IMF, 2010) นอกจากนี้ จีนยังมีมูลคาการคาระหวางประเทศมากกวา
2.2 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2009 ทําใหจีนเปนประเทศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจสูง และมี
บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก
2) ประเทศจีนมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคอนขางสูง เนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่องประกอบกับความสามารถในการดําเนินนโยบายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟอใหอยูในระดับที่
เหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในชวง 10 ปที่ผานมา เศรษฐกิจจีนมีอัตราเงินเฟออยูที่ระดับต่ําเฉลี่ย
รอยละ 1.75 ตอป ขณะที่เงินเฟอของสหรัฐฯ และกลุมประเทศยูโรเฉลี่ยรอยละ 2.83 และ 2.21 ตามลําดับ
ในขณะที่คาเงินหยวนมีความผันผวนอยูในระดับใกลเคียงกับเงินดอลลารสหรัฐฯ แตมีความผันผวนต่ํากวา
เมื่อเทียบกับคาเงินยูโรและเงินเยน
3) รัฐบาลจีนใหความสําคัญตอการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนมากขึ้น และมีแผนการ
ดําเนินงานในการเปดเสรีทางการเงินอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ จีนยังมีภาคการธนาคารขนาดใหญ ซึ่งเปน
ผลจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ผานมาที่ทําใหสามารถดึงดูดเงินทุนมหาศาลจากทั่วโลกเขามาใน
ประเทศ ซึ่งถือเปนจุดแข็งสําคัญของภาคการเงินจีน
4) ปจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาลจีนไดออกมาตรการตางๆ เพื่อผลักดัน
นโยบายการใชเงินหยวนเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศอยางตอเนื่อง เชน การคืนภาษีสงออกใหกับ
บริษัทที่ทําการสงออกและรับชําระเงินดวยเงินหยวน รวมทั้งการนําระบบออนไลนมาใชทั่วประเทศเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการคาดวยเงินหยวน ทําใหผูประกอบการจีนมีโอกาสไดรับประโยชน ทั้งดานภาษี
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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และการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งถือเปนสวนสําคัญในการชวยเรงกระบวนการผลักดันใหเงิน
หยวนเปนเงินสกุลหลักไดเร็วขึ้น
อยางไรก็ดี ยังคงมีอุปสรรคในการพัฒนาเงินหยวนเปนเงินสกุลหลักของโลก สรุปไดดังนี้
1) ตลาดการเงินจีนยังไมมีความเสรีเพียงพอ รัฐบาลจีนยังมีการควบคุมระบบการเงินของ
ประเทศอยูมาก โดยเฉพาะบัญชีทุน (Capital account openness) ยังไมไดเปดใหมีการเคลื่อนยายโดยเสรี
รัฐบาลจีนยังคงมีการควบคุมระบบปริวรรตเงินตราอยางเขมงวด การนําเงินทุนเขา-ออกจีนยังอยูภายใต
กฎเกณฑและเงื่อนไขหลายประการ นอกจากนี้ จีนยังมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
(Not fully convertible) มีการดําเนินนโยบายการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน และมีการควบคุมอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากและเงินกู แมวาจีนจะเริ่มผอนคลายโดยการออกกฎระเบียบตางๆ ใหเอื้อตอการคาการลงทุนมากขึ้น
แตยังไมเห็นความกาวหนาเทาที่ควร
อยางไรก็ตาม การเปดเสรีใหมีการไหลเวียนเงินทุนระหวางประเทศอยางเสรี จะทําใหความ
เสี่ยงของระบบการเงินจีนจะเพิ่มสูงขึ้น เชน เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอในตางประเทศ ภาวะเงินเฟอดังกลาวจะ
แพรเขาสูจีนอยางรวดเร็ว ซึ่งในปจจุบันระบบการเงินจีนยังไมมีความสมบูรณเพียงพอที่จะรองรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากรอบดานได
2) ระบบและกลไกของเศรษฐกิจจีนยังคงมีความแตกตางกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอื่นๆ
ในหลายดาน ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญทําใหจีนไมสามารถปรับตัวใหเขากับระบบเศรษฐกิจโลกในมิติดาน
การเงินไดอยางเต็มที่
3) ประเทศผูเปนเจาของเงินสกุลหลักในปจจุบันยอมตองปกปองฐานะสกุลเงินของประเทศ
ตนเอง ดังเชนการที่สหรัฐฯ เคยกดดันใหเงินเยนออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ หลังทศวรรษที่
1990 ซึ่งเปนนโยบายที่มีผลกระทบกวางขวางในเวทีการเงินระหวางประเทศ
ทั้งนี้ ความสามารถในการเปนเงินสกุลหลักของโลก จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก
นานาประเทศ เนื่องจากธนาคารกลางของแตละประเทศจะเปนผูพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน
สูงสุดที่ประเทศของตนจะไดรับจากการมีเงินทุนสํารองเปนสกุลเงินหยวน
นอกจากนี้ แมวาจีนจะมีความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจมากขึ้น ในขณะที่ความเชื่อมั่นตอระบบ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ลดลงอยูบาง แตความเชื่อถือของประเทศตางๆ ที่มีตอสกุลเงินดอลลารยังคงปรากฏ
อยู จากอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐฯ ที่ไดแผขยายไปทั่วโลกมาเปนเวลานาน ประกอบ
กับสหรัฐฯ ไดพยายามอยางเต็มที่ในการฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเอง และไมยินยอมที่จะลด
บทบาทของตนในฐานะประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจดวย
สําหรับเงินสกุลหลักในอันดับรองลงมา เชน ปอนดสเตอรลิง ยูโร หรือ เยน เปนตน ก็ยังมี
ความแข็งแกรงไมนอย และกลุมประเทศเหลานี้ก็ยังคงกุมอํานาจในองคกรเศรษฐกิจระหวางประเทศที่
สําคัญไวไดอยางเหนียวแนน ดังนั้น จากเปาหมายของรัฐบาลจีนที่จะผลักดันใหเงินหยวนเปนเงินสกุล
หลักยังคงตองใชเวลาและความพยายามในการดําเนินงานอีกมาก แตก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาเงินหยวน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กําลังเพิ่มศักยภาพของตนเองมากขึ้นไปพรอม ๆ กับการพัฒนาของประเทศจีน ทั้งนี้ ในระยะเวลาอันใกลนี้
คาดวาเงินหยวนจะเปนที่ตองการเพิ่มขึ้นในกลุมประเทศเพื่อนบานโดยรอบประเทศจีน โดยเฉพาะประเทศ
ในกลุมอาเซียน หากรัฐบาลจีนมุงมั่นในการผลักดันการใชเงินหยวนกับประเทศใกลเคียงตอไปอยาง
ตอเนื่อง คาดวา เงินหยวนของจีนนาจะมีการใชอยางแพรหลายในภูมิภาคนี้ไดภายในระยะเวลา 5-10 ป โดย
มีความตกลงการคาเสรี ACFTA ระหวางอาเซียน-จีน เปนปจจัยสงเสริมที่สําคัญ

4.3.4 ดานการทองเที่ยว
บทบาทของจีนในภาคบริการดานการทองเที่ยวเปนอีกประเด็นที่มีความสําคัญตอพลวัตของ
เศรษฐกิจโลก ไมวาจะเปนการเดินทางของนักทองเที่ยวตางชาติในประเทศจีนที่ไดขยายเพิ่มมากขึ้นถึง
126 ลานคนในป 2009 และการเดินทางออกไปทองเที่ยวยังตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวจีน ซึ่งได
ขยายตัวเปน 47.66 ลานคนในป 2009 เชนกัน ซึ่งการขยายตัวและเติบโตของภาคบริการการทองเที่ยว
ดังกลาว ยอมสงผลตอเนื่องไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ ตามมาทั้งใน
ประเทศจีน และในตางประเทศ
1) อุตสาหกรรมทองเทีย่ วของจีน
ในป 2009 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจีนมีมูลคา 1,297,507 ลานหยวน แบงเปนการนําเที่ยว
ภายในประเทศ 1,020,000 ลานหยวน และการนําเที่ยวจากตางประเทศ 267,975 ลานหยวน และสวนของ
การนําเที่ยวไปยังตางประเทศ 9,532 ลานหยวน ซึ่งสวนหลังนี้คิดเปนรอยละ 0.74 ของมูลคาของทั้ง
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของจีน จึงถือวา มีสัดสวนนอยมากเมื่อเทียบกับการนําเที่ยวภายในประเทศของจีน
เอง
ตารางที่ 4-17
รายไดของอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วในป 2009
ประเภทธุรกิจ
รายได (ลานหยวน) สัดสวน (%)
นําเที่ยวภายในประเทศ
1,020,000
78.61
นําเที่ยวจากตางประเทศ
267,975
20.65
นําเที่ยวไปยังตางประเทศ
9,532
0.74
รวม
1,297,507
100
ที่มา : Ministry of Commerce, PRC
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2) นักทองเที่ยวจีนเดินทางไปทองเทีย่ วในตางประเทศ
ดวยขนาดของประชากรจีนที่มีจํานวนมากที่สุดในโลก และดวยรายไดเฉลี่ยตอหัวตอปของชาว
จีนที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องหลังจากที่ไดมีการปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดกวางติดตอกับตางประเทศมาก
ขึ้น ทําใหในขณะนี้ นักทองเที่ยวจีนมีอํานาจซื้อและมีกําลังทรัพยในการออกเดินทางไปทองเที่ยวใน
ตางประเทศมากขึ้น จากเดิมที่เคยมีเพียงชาวจีนในบางมณฑลทางตะวันออกของจีนซึ่งมีรายไดเพียงพอตอ
การออกเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ โดยสวนใหญในอดีตจะกระจุกตัวในเมืองเศรษฐกิจตามแนว
ชายฝงของจีน
ดวยจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางออกไปทองเที่ยวยังตางประเทศเพิ่มขึ้นเปนลําดับ จากป
2002 มีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางออกไปทองเที่ยวยังตางประเทศประมาณ 16.6 ลานคน เพิ่มเปน 47.66
ลานคนในป 2009 ซึ่งเพิ่มมากกวา 3 เทาตัว และตัวเลขดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องไมเวนแมแตในป
2008 ที่เกิดวิกฤตการณการเงินโลก
ตารางที่ 4-18
จํานวนนักทองเที่ยวจีนทีเ่ ดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศ
ป จํานวนนักทองเที่ยวจีนทีไ่ ปทองเที่ยวตางประเทศ (ลานคน)
2002
16.60
2003
20.20
2004
28.50
2005
31.02
2006
34.52
2007
40.95
2008

45.84

2009
47.66
ที่มา :www.china.com.cn/travel/txt/2010-01/26/content_19309094.htm
สําหรับแหลงทองเที่ยวเปาหมายสําหรับนักทองเที่ยวชาวจีน จากขอมูลป 2008 ไดแก อันดับหนึ่ง
ฮองกง 17.56 ลานคน อันดับสอง มาเกา 15.52 ลานคน และอันดับสาม ญี่ปุน 1.56 ลานคน ตามมาดวย
เวียดนาม เกาหลีใต รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ไทย และมาเลเซีย
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ตารางที่ 4-19
แหลงทองเที่ยวในตางประเทศของนักทองเทีย่ วจีน (ป 2008)
อันดับ ประเทศ/เขต จํานวนนักทองเที่ยวจีน (ลานคน)
1
ฮองกง
17.56
2
มาเกา
15.52
3
ญี่ปุน
1.56
4
เวียดนาม
1.45
5
เกาหลีใต
1.37
6
รัสเซีย
0.85
7 สหรัฐอเมริกา
0.81
8
สิงคโปร
0.72
9
ไทย
0.63
10
มาเลเซีย
0.62
ที่มา : www.cnta.gov.cn/html/2009-9/2009-9-28-9-30-78465_2.html
ทั้งนี้ ประเทศที่รัฐบาลจีนไดอนุญาตใหนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางไปได ที่เรียกวา การกําหนด
สถานะจุดหมายการเดินทางที่ไดรับอนุญาติ (Approved Destination Status-ADS) มีทั้งสิ้น 139 ประเทศ
แตในป 2009 มีการเดินทางไปทองเที่ยวจริง 104 ประเทศ โดยมีมูลคาการใชจายสําหรับทองเที่ยวใน
ตางประเทศทั้งสิ้นประมาณ 48,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สํ า หรั บ ทิ ศ ทางในอนาคต จากรายงานขององค ก ารการท อ งเที่ ย วโลก (World Tourism
Organization) ซึ่งคาดการณวา ภายในป 2020 จี นจะเป นประเทศที่ มีนักท องเที่ ยวออกเดิน ทางไป
ตางประเทศมากเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐฯ เยอรมนี และ ญี่ปุน และรัฐบาลจีนตั้งเปาหมายไว
วา ภายในป 2015 จะมีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางไปทองเที่ยวยังตางประเทศ 83 ลานคน โดยมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูที่รอยละ 9 ตอป ดังนั้น ดวยจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหชาวจีนเปน
อีกกลุมนักทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของโลก
3) นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางไปทองเทีย่ วในประเทศจีน
ในอีกดานหนึ่ง การเดินทางมาทองเที่ยวในจีนของชาวตางชาติมีความสําคัญตออุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวจีนเชนกัน โดยในขณะนี้มีชาวตางชาตินิยมเดินทางทองเที่ยวในจีนมากขึ้น เนื่องจากจีนเปน
ประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญ มีความหลากหลายเชิงภูมิศาสตร และมีประวัติศาสตร วัฒนธรรมและอารย
ธรรมเกาแกและมีเอกลักษณ สงผลใหจีนกลายเปนแหลงทองเที่ยวเปาหมายของนักทองเที่ยวตางชาติทั่ว
โลก นอกจากนี้ ยังมีกลุมนักทองเที่ยวชาวจีนเองที่นิยมเดินทางไปทองเที่ยวในมณฑลและภูมิภาคตางๆ
ของจีนมากขึ้น
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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จากขอมูลป 1979 ซึ่งจีนเพิ่งเริ่มเปดประเทศใหชาวตางชาติเขาไปทองเที่ยวในจีน มีจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติมาทองเที่ยวในจีนพียง 4.2 ลานคน และในป 2009 มีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่มา
เยือนจีนไดเพิ่มขึ้นเปน 126 ลานคน ในจํานวนนี้เปนนักทองเที่ยวจากประเทศไทยประมาณ 5.4 แสนคน
ตารางที่ 4-20
จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติในประเทศจีน ป 2006-2009
นักทองเที่ยว

ป
2006

%
เปลี่ยนแปลง

ป
2007

%
เปลี่ยนแปลง

ป
2008

%
เปลี่ยนแปลง

ป
2009

จากทั่วโลก
124
+3.40
131
+5.6
130
-1.40
126
(ลานคน)
จากไทย
0.59
+2.40 0.611 +3.32
0.554
-9.38
0.541
(ลานคน)
ที่มา : China Statistical Yearbook 2009, China National Tourism Administration

%
เปลี่ยนแปลง

-3.07
-2.25

สําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในจีนมากที่สุดในป 2008 ไดแก ฮองกง ตามมาดวย
มาเกา และไตหวัน ในขณะที่ นักทองเที่ยวจากตางประเทศ (ไมรวมฮองกง มาเกา และไตหวัน) ไดแก
เกาหลีใต 3.96 ลานคน ญี่ปุน 3.45 ลานคน รัสเซีย 3.12 ลานคน ตามมาดวยสหรัฐฯ มาเลเซีย สิงคโปร
ฟลิปปนส มองโกลเลีย ออสเตรเลีย และไทย
ตารางที่ 4-21
นักทองเทีย่ วตางชาติในประเทศจีน (ป 2008)
เทียบกับปกอน
ประเทศ/เขต จํานวนนักทองเที่ยว(ลานคน)
%
ฮองกง
78.35
0
มาเกา
22.97
-1.0
ไตหวัน
4.39
-5.2
เกาหลีใต
3.96
-17.09
ญี่ปุน
3.45
-13.36
รัสเซีย
3.12
3.98
สหรัฐอเมริกา
1.79
-6.04
มาเลเซีย
1.04
-2.02
สิงคโปร
0.88
-5.01
ฟลิปปนส
0.79
-4.53
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

4- 32

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

เทียบกับปกอน
%
มองโกเลีย
0.71
3.42
ออสเตรเลีย
0.57
-5.9
ไทย
0.54
-9.38
ที่มา : www.cnta.gov.cn/html/2009-9/2009-9-28-9-30-78465_2.html
ประเทศ/เขต จํานวนนักทองเที่ยว(ลานคน)

ในแงการนํารายไดเขาประเทศ จากเดิมในป 1979 จีนมีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 4.49 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับป 2009 ซึ่งมีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในจีนทั้งสิ้น 126 ลานคน
ไดนํารายไดเขาประเทศจีนถึง 39,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ
นอกจากนี้ เมื่อจําแนกตามพื้นที่ พบวา มณฑลที่มีรายไดจากการทองเที่ยวตางชาติสูงสุด ไดแก
มณฑลกวางตง โดยมีรายไดจากการทองเที่ยวถึงประมาณ 10,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามมาดวยมหานคร
ซางไห 4,740 ลานเหรียญสหรัฐฯ กรุงเปยจิง 4,360 ลานเหรียญสหรัฐฯ มณฑลเจียงซู 4,020 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ มณฑลเจอเจียง 3,220 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมณฑลฝูเจี้ยน 2,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ตารางที่ 4-22
รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติในมณฑลจีน 10 อันดับแรก (ป 2009)
รายไดจากการทองเทีย่ ว
อันดับ เมืองหรือมณฑล
ของนักทองเทีย่ วตางชาติ (พันลานเหรียญสหรัฐฯ)
1
กวางตง
10.02
2
นครซางไห
4.74
3
กรุงเปยจิง
4.35
4
เจียงซู
4.01
5
เจอเจียง
3.22
6
ฝูเจี้ยน
2.60
7
เหลียวหนิง
1.86
8
ซานตง
1.77
9
เทียนจิน
1.18
10
หยุนหนาน
1.17
ที่มา : www.cnta.gov.cn/html/2010-2/2010-2-10-15-19-74778.html
สําหรับบทบาทของจีนในอนาคตดานการทองเที่ยว องคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism
Organization) คาดการณวา ภายในป 2020 จีนจะเปนประเทศเปาหมายที่มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเลือก
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

เดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุดในโลก โดยในป 2009 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจีน มีสัดสวนคิดเปนรอยละ
9 ของ GDP จีนทั้งหมด และในป 2015 คาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 12 ของ GDP จีน

4) พัฒนาการและนโยบายดานการทองเทีย่ วของจีน
นโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐบาลจีนแบงเปน 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่หนึ่ง (1949-1966) การเดินทางทองเที่ยวถูกสงวนไวเพื่อกิจกรรมทางการเมือง เพื่อมุงตอบสนอง
นโยบายดานการเมืองเปนหลัก เนื่องจากถูกมองวา ขัดตอลัทธิคอมมิวนิสต ผูที่จะสามารถเดิ นทางออกนอก
ประเทศจีนจึงมีเพียงนักการทูตและเจาหนาที่ของรัฐ โดยรัฐบาลจีนเปนผูจัดการเดินทางใหเทานั้น
ระยะที่สอง (1966-1978) เนื่องจากเปนชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม และเกิดความวุนวายทางการเมือง การ
เดินทางเขา-ออกประเทศจีนทั้งโดยชาวจีนและชาวตางชาติในชวงเวลานี้แทบจะหยุดชะงักลงทั้งหมด
ระยะที่สาม (1978-1985) หลังสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรม การทองเที่ยวเริ่มมีบทบาทเปนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญมากขึ้น ประกอบกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปดประเทศของจีนในป 1979 เอื้อใหมีการ
เดินทางทองเที่ยวติดตอตางประเทศมากขึ้น และเริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจีน
ระยะที่สี่ (1986-2000) ชวงเวลาที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ และมีการระบุ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน และรัฐบาลมณฑลและรัฐบาลทองถิ่นของจีนหลายแหงได
ประกาศจัดใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหลักของทองถิ่นตน นอกจากนี้ ในระดับประเทศ ยังได
มีการกําหนดใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนสวนสําคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในระยะตอไป
ระยะที่หา (2000-ปจจุบัน) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับการเปดเสรีมากขึ้นหลังจากที่จีนเขาเปน
สมาชิก WTO มีการผอนคลายขอจํากัดตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องการเขาเมืองของผูมาเยือนที่เปนชาวตางชาติ และ
เปดกวางใหชาวจีน และธุรกิจทองเที่ยวในจีนไดมีการลงทุนจากตางชาติไดอยางเสรีขึ้น
ในป 1978 รัฐบาลจีนเริ่มผอนคลายกฎระเบียบในการเดินทางออกไปตางประเทศของจีน โดยการ
กําหนดสถานะจุดหมายการเดินทางที่ไดรับอนุญาติ (Approved Destination Status-ADS) เปนรายประเทศไป ซึ่ง
ในปจจุบัน รัฐบาลจีนมีการกําหนดสถานะ ADS ดังกลาวใหกับประเทศทั่วโลกประมาณ 139 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนไดลงนามในความตกลงดานการทองเที่ยวกับหลายประเทศ เชน สหภาพยุโรป
สหรัฐฯ เปนตน

สําหรับหนวยงานหลักดานการทองเที่ยวของจีน ไดแก องคการการทองเที่ยวจีน (China National
Travel Association) ซึ่งมีสถานะเทียบเทากระทรวง เพื่อดูแลจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวจีน และในป
1994 องคการการทองเที่ยวจีนจัดตั้งสํานักงานควบคุมดานคุณภาพ (Quality Supervision Office) เพื่อ
ควบคุมดูแลคุณภาพของบริษัทนําเที่ยวตอชาวตางชาติ
และยังทําหนาที่เปนหนวยงานรับรองทุกขจาก
นักทองเที่ยวชาวตางชาติอีกดวย
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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5) ทิศทางและอนาคตการทองเที่ยวจีน6
ประเทศจีนมีจุดเดนและขอไดเปรียบในการดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติ ทั้งดานประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ตลอดจนความหลากหลายและกวางใหญของพื้นที่เชิงภูมิศาสตร และในดานการออกไป
ทองเที่ยวตางประเทศของชาวจีน มีปจจัยเอื้อที่สําคัญ ดังนี้
-รายไดของชาวจีนที่เพิ่มขึ้น เนื่องดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลใหชาวจีนมีรายไดเฉลี่ยตอ
หัวตอปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชนชั้นกลางจีนและชาวจีนรุนใหมในเขตเมือง ซึ่งมีรายไดและอํานาจซื้อมากขึ้น
จึงมีศักยภาพในการเดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศ ในขณะนี้ มณฑลจีนที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป
(GDP Income Per Capita) สูงเปนอันดับหนึ่ง ไดแก มหานครซางไห โดยมีรายไดสูงถึง 65,473 เหรียญ
สหรัฐฯ รองลงมาไดแก กรุงเปยจิง นครเทียนจิน มณฑลเจอเจียง และมณฑลเจียงซูตามลําดับ จึงเปนตลาด
หลักของประเทศตางๆในการประชาสัมพันธดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีน
อยางไรก็ดี จากการที่จีนยังคงมีปญหาของความเหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางคนจีนในเมืองใหญ
และในชนบท ประชาชนจีนสวนใหญประมาณอีก 800-900 ลานคนที่อยูในชนบทจึงยังคงไมมีศักยภาพ
ในการเดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศ
-วันหยุดเทศกาลเปนชวงระยะยาว จีนมีนโยบายวันหยุดเทศกาลนานประมาณ 7 วัน ปละ 3 ครั้งที่
เรียกวา Golden Week ไดแก ชวงเทศกาลตรุษจีน ชวงวันแรงงาน และชวงวันชาติจีน ดังนั้น ในชวงเวลา
ดั ง กล า ว ชาวจี น จะเดิ น ทางท อ งเที่ ย วเป น จํ า นวนมหาศาล ซึ่ ง รวมไปถึ ง การเดิ น ทางไปท อ งเที่ ย วยั ง
ตางประเทศ
-ความสะดวกสบายในการเดินทาง จากนโยบายของรัฐบาลที่หันมามุงผลักดันใหอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวมีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงเกิดบริษัทนําเที่ยวของจีนจํานวนมาก และ
มีการแขงขันทั้งดานการบริการและดานราคา ตลอดจนการจัดรายการทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น เนน
การอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวจีน ทั้งนี้ รัฐบาล
จีนกําหนดใหบริษัททองเที่ยวของจีนเทานั้นที่จะสามารถนําชาวจีนออกไปทองเที่ยวในตางประเทศ
-คานิยม ชาวจีนยุคใหมโดยเฉพาะวัยหนุมสาวตามเมืองใหญมีคานิยมที่ทันสมัย ติดตามกระแส
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงของโลก จึง แตกต า งจากคนจี น ในรุ น ก อ นหนา อย า งมาก โดยชาวจี น รุ น ใหม มี
แนวโนมเปดรับกระแสความคิดและวัฒนธรรมจากตางประเทศ และดวยฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น จึงสนใจและตองการเดินทางออกไปทองเที่ยวในตางประเทศตามไปดวย
-รางวั ลหรือ สวัส ดิก าร องคก รธุ รกิ จ สมั ยใหม ในจี น ไดเ ริ่ มมี การใหส วั สดิ ก ารหรื อ รางวัล แก
พนักงานโดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อนําพนักงานเดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งโดยปกติ จะมี
การนําพนักงานไปทองเที่ยวปละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ เนื่องจากสวัสดิการสําหรับพนักงานเกษียณอายุของจีน

6

รวบรวมเนี้อหาจากงานของกรวรรณ สังขกร (2552) และการสังเคราะหงานดานการทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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คอ นข า งสู ง พนั ก งานเกษี ย ณอายุ จึ ง ค อ นข า งมี อํ า นาจในการใช จ า ย โดยมี ก ารท อ งเที่ ย วเป น หนึ่ ง ใน
เปาหมายของการใชจายนั้น
-คาใชจายที่ไมสูงเกินไป เนื่องจากมีการจัดรายการทัวรทองเที่ยวตางประเทศในบางแหงใหกับ
ชาวจีนในราคาที่ไมสูงเกินไป เชน ประเทศเพื่อนบานในอาเซียน สงผลใหมีชาวจีนเดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย สิงคโปร มาเลเซีย และอีกหลายประเทศในอาเซียนมากขึ้น ประกอบกับมีระยะเวลาในการ
เดินทางที่ไมนานเกินไป และอาจจะประหยัดและใชระยะเวลานอยกวาการเดินทางภายในประเทศของจีน
เอง เช น ชาวจีน ในหยุ น หนานสามารถเดิ น ทางมายั ง ประเทศไทย โดยเครื่ อ งบิ น จากนครคุ น หมิ ง ถึ ง
เชียงใหม ใชเวลาเพียง 1 ชั่วโมง หรือกรุงเทพฯใชเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ในขณะที่ การเดินทางไปกรุงเปยจิง
ตองใชเวลาถึง 3.5 ชั่วโมง
ดังนั้น สําหรับชาวจีนทางตอนใต การเดินทางมาทองเที่ยวในบางประเทศในอาเซียน จึงเปน
ทางเลื อ กที่ ป ระหยั ด คุ ม ค า กว า ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวจี น กลุ ม นี้ เป น ต น ประกอบกั บ ค า ใช จ า ยในการ
ทองเที่ยวไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร รวมประเทศ มีราคาของแพ็คเกจการทองเที่ยวครบทั้ง 3 ประเทศ
ระยะเวลา 8 วัน ที่ประมาณ 3,300 หยวน เปนตน
6) บทวิเคราะหบทบาทดานการทองเที่ยวของจีนตอโลก
จากที่กลาวมาขางตน นอกจากจะเปนประเทศเปาหมายดานการทองเที่ยวของตางชาติติดอันดับ
ตนของโลก จีนยังไดกลายเปนประเทศผูสงออกนักทองเที่ยวจีนไปยังภูมิภาคตางๆ ของโลกดวย ซึ่งการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจีน และการขยายตัวของนักทองเที่ยวจีนไดมีผลตอภาคบริการ
การทองเที่ยวของโลกในอนาคต และจีนจะกลายเปนประเทศที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยวของโลกตอไป
ดานรายไดจากการทองเที่ยวของจีนที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลายเปน
อุตสาหกรรมสําคัญของหลายมณฑลของจีน และเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน โดยสงผล
ใหในหลายมณฑลที่มีรายไดจากการทองเที่ยวจํานวนมาก มีสัดสวนของอุตสาหกรรมภาคบริการเพิ่ม
สูงขึ้น เชน มณฑลหยุนหนาน นอกจากนี้ การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวยังสงผลตอเนื่องไปยัง
อุตสาหกรรมอื่นๆ เชน โรงแรม รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก ไปจนถึงธุรกิจสายการบิน เปนตน
ในขณะเดียวกัน การที่นักทองเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางออกไปทองเที่ยวยังตางประเทศมากขึ้น
อยางตอเนื่อง มีสวนชวยตอเศรษฐกิจของประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยวเปาหมาย เชน ภาคการทองเที่ยว
ของไทยก็ยังมีการตั้งเปาหมายที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวจีน เนื่องจากจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการ
ทองเที่ยวที่สูงขึ้น จะสงผลตอเนื่องไปยังเศรษฐกิจสาขาอื่นๆ ไมวาจะเปนสายการบิน โรงแรม รานอาหาร
และธุรกิจตางๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ดวยเหตุนี้ หลายประเทศจึงพยายามปรับตัวเนนสงเสริม
นักทองเที่ยวชาวจีน รวมทั้งการประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีน เปนตน ซึ่งการออกไป
ทองเที่ยวและจับจายใชสอยในตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวจีน คาดวาจะสงผลดีตออุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของประเทศปลายทางเหลานั้นตอไป
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4.3.5 ดานพลังงาน
บทบาททางเศรษฐกิ จ และยุ ท ธศาสตร ข องจี น ด า นพลั ง งานเป น อี ก สาขาที่ จ ะมี ผ ลต อ พลวั ต
เศรษฐกิจโลกมากขึ้น โดยในขณะนี้ จีนไดกลายเปนประเทศผูบริโภคพลังงานมากเปนอันดับตนๆ ของ
โลก
สําหรับสถานการณดานความมั่นคงทางพลังงานของจีน สามารถแบงออกเปน 3 ชวงสําคัญ7
ไดแก
(1) ชวงพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและปดประเทศ (ป 1949 – 1977) เปนชวงที่จีนมีความมั่นคง
ดานพลังงานสูง เนื่องจากยังมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ํา และสามารถผลิตพลังงานไดเปน
จํานวนมาก และมากเกินกวาความตองการในการบริโภคภายในประเทศ
(2) ชวงเรงพัฒนาเศรษฐกิจและการเปดประเทศ (ป 1978 - 1992) เปนยุคที่จีนมองวา ปญหาดาน
ความมั่น คงด านพลั ง งานเป นเรื่อ งสํ า คัญที่ม องข ามไม ไ ด เนื่ อ งจากปริ มาณพลั ง งานที่ เคยมี เ กิน ความ
ตองการการบริโภคในประเทศกลับเริ่มไมเพียงพอ เชน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ
(3) ชวงนําเขาพลังงาน (ป 1993 – ปจจุบัน) เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีความ
ตองการบริโภคพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะน้ํามัน สงผลใหจีนเปลี่ยนจากผูสงออกน้ํามันราคา ตอง
กลายเปนผูนําเขาน้ํามัน
จากขอมูลความตองการบริโภคพลังงานในประเทศจีนตั้งแตอดีต พบวา ความตองการเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง ตั้งแตป 1990 เปนตนมา โดยในป 1990 จีนตองการบริโภคพลังงาน 987.03 ลานตัน และ
คาดการณวาจะเพิ่มถึง 2,173 ลานตันในป 2010 8 โดยประเภทพลังงานที่จีนบริโภคมากที่สุด คือ ถานหิน
และรองลงมาเปนน้ํามัน ปจจุบัน จีนกลายเปนประเทศที่บริโภคพลังงานมากเปนอันดับที่ 2 ของโลกรอง
จากสหรัฐฯ และคาดการณวา ความตองการในการบริโภคพลังงานของประเทศจีนจะเพิ่มมากขึ้นประมาณ
2 เทาในชวง 20 ปขางหนา ทั้งนี้ แหลงพลังงานหลักของจีนในขณะนี้ คือ ถานหิน9

7

จันทรจุฑา สุขขี (2548), “จีนกับความมั่นคงดานพลังงาน” ในเอเชียปริทัศน ปที่ 26 ฉบับบที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2548
จันทรจุฑา สุขขี (2548), “จีนกับความมั่นคงดานพลังงาน” ในเอเชียปริทัศน ปที่ 26 ฉบับบที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2548 และ
Crompton, Paul and Yanrui Wu (2004) , “Energy Consumption in China: Past Trends and Future Directions” จาก
http://ideas.repec.org/p/uwa/wpaper/04-22.html
9
U.S.Energy Information Administration Independent Statistics and Analysis (July 2009), “China: Background” จาก
http://www.eia.doe.gov/cabs/China/Background.html และ EcoWorld , “China’s Energy Demand” จาก
http://www.ecoworld.com/energy-fuels/chinas-energy-demand.html
8
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รูปภาพที่ 4-1

สัดสวนของทรัพยากรที่ใชในการผลิตพลังงานไฟฟาในจีน (2006)
ที่มา: EIA International Energy Annual 2006

น้ํามัน 20%

พลังงานน้ํา 6%
กาซธรรมชาติ 3%
พลังงานนิวเคลียร 1%

ถานหิน 70%

ทรัพยากรที่นํากลับมา
ใชใหมไดอนื่ ๆ
0.06%

ที่มา: U.S.Energy Information Administration Independent Statistics and Analysis (July
2009), “China: Background” จาก http://www.eia.doe.gov/cabs/China/Background.html
ดวยความตองการพลังงานอยางมหาศาลของจีน สงผลใหประเด็นดานพลังงานกลายเปนวาระใน
ระดั บ ยุ ท ธศาสตร แ ห ง ชาติ ข องจี น และมี ค วามเกี่ ย วโยงกั บ การดํ า เนิ น นโยบายต า งๆ ของจี น ทั้ ง ด า น
เศรษฐกิจ และการตางประเทศของจีน จนมีการกลาวถึง นโยบายการทูตพลังงานของจีน เปนตน เนื่องจาก
รั ฐ บาลจี น ได ผ ลั ก ดั น และพยายามแสวงหาแหล ง พลั ง งานเพื่ อ ความมั่ น คงของจี น เช น น้ํ า มั น และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เนื่องดวยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของจีนทําใหการบริโภค
พลัง งานเพิ่มมากขึ้นอยางตอ เนื่อ ง โดยเปาหมายสูงสุ ด คื อ การสรางความมั่น คงทางพลังงานใหกั บ
ประเทศจีนเปนสําคัญ
ในขณะนี้ จีนไดใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนาที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติและแหลงน้ํามันที่จีนตองการ ทั้งในภูมิภาค
เดียวกัน และประเทศนอกภูมิภาค เชน เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง รัสเซีย อเมริกาใต และแอฟริกา เปน
ตน โดยเฉพาะทวีปแอฟริกาถูกจับตามองมากเปนพิเศษ
การดําเนินนโยบายดานพลังงานของจีนมาจากทั้ง 2 ภาคสวน คือ ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
บรรษัทขามชาติ เนื่องจากเปนกลุมที่ตองการบริโภคพลังงานในกระบวนการผลิตมากกวากลุมอื่น ทั้งนี้
แนวทางการดําเนินนโยบายของทั้งสองภาคสวนนี้ จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุงเพื่อเขาถึงแหลง
ทรัพยากรดานพลังงาน ที่สามารถตอบสนองความตองการในการบริโภคของภาคเศรษฐกิจของจีนได
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการผลิตเพื่อการสงออก ซึ่งเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บริโภคพลังงานมากที่สุด
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ของจีน10 นอกจากนี้ ความตองการในการบริโภคของชาวจีนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องดวยการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สงผลใหประชาชนชาวจีนมีกําลังซื้อสูงขึ้น จึงเปนปจจัยผลักดันใหปริมาณการบริโภคพลังงาน
ในรูปแบบตางๆ มีเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามัน
แนวนโยบายของรัฐบาลจีนเปนไปเพื่อการสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนจีนที่จะเขาไปลงทุน
ในประเทศเปาหมายดานพลังงาน ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธในระดับรัฐบาลภายใตกรอบขอตกลง
ตางๆ ที่ลงนามโดยรัฐบาลจีน เชน กรณีรัฐบาลจีนกับทวีปแอฟริกาที่มีขอตกลงในระดับทวิภาคีเพื่อ
สนั บ สนุ น และรั บ รองการลงทุ น ตลอดจนเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งป ญ หาเรื่ อ งการเก็ บ ภาษี ซ้ํ า ซ อ น (Double
Taxation)11 เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการสรางเวทีในการหารือดานตางๆ ระหวางจีนกับแอฟริกา เชน การ
จัดประชุมระหวางประเทศ China-Africa Forum
อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากทวีปแอฟริกา ภูมิภาคละตินอเมริกาก็เปนอีกเปาหมายสําคัญของจีน
เชน รัฐบาลจีนไดบรรลุขอตกลงกับอารเจนตินาในหลายประเด็นระหวางการเดินทางไปเยือนกรุงเปยจิง
ของประธานาธิบดีอารเจนตินา และหนึ่งในความรวมมือที่เกิดขึ้น คือ จีนตกลงที่จะออกไปลงทุนในการ
กอสรางระบบรถไฟและรถไฟใตดินในอารเจนตินา นอกเหนือจากความรวมมือระดับรัฐบาลแลว ยังเกิด
ความรวมมือระหวางภาคเอกชนของทั้งสองประเทศอีกดวย อาทิ ความรวมมือระหวางบริษัท Enarsa ซึ่ง
เปนรัฐวิสาหกิจดานพลังงานของอารเจนตินา กับรัฐวิสาหกิจของจีน คือ China Petroleum & Chemical
Corp. หรือที่รูจักในนาม Sinopec และบริษัท Sinohydra Corp. จึงกลาวไดวารัฐบาลจีนและภาคเอกชน
ของจีนกําลังใชศักยภาพทางดานการเงินของตนในการขยายอํานาจในการเขาถึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในภูมิภาคตางๆ12
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังใหความสําคัญกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ
ประเทศในกลุมอาเซียนในดานพลังงานดวย เนื่องจากหลายประเทศในอาเซียนยังมีความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงเปนการดําเนินนนโยบายของจีนเพื่อตอบสนองความตองการหาแหลงพลังงาน
และแรธาตุที่สําคัญตางๆ13 เชน รัฐบาลจีนลงนามในขอตกลงดานพลังงานกับพมา ซึ่งครอบคลุมถึง
โครงการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา ความรวมมือดานพลังงานดังกลาวยังสะทอนถึงความสัมพันธของ
รัฐบาลจีนในฐานะเปนพันธมิตรที่ดีของคณะปกครองทหารพมา14 ทั้งนี้ในชวงปลายป 2009 บริษัท
น้ํามันแหงชาติจีน ไดเริ่มกอสรางแนวทอกาซธรรมชาติและทอน้ํามันจากพมาไปยังมณฑลหยุนหนานของ
จีน เพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขนสงน้ํามันผานทางชองแคบมะละกา ซึ่งเปนหนึ่งใน
10

Kahrl, Fredrich and David Roland-Holst, Energy and exports in China. China Economic Review 19, 4 (December 2008): 649 –
658 [Online]. Available from:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_cdi=6534&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000030318&_version
=1&_urlVersion=0&_userid=591295&md5=6a546d654bbef32b793f7d16b9479631&jchunk=19#19 [2010, June 14]
11
ขอมูลจากบทความเรื่อง “นโยบายตางประเทศจีนตอแอฟริกา ค.ศ.2000 – 2007”
12
The Wall Street Journal (Wednesday, July 14, 2010), “China plans $10 billion investment in Argentina’s railways”
13
ASEAN AFFAIRS Magazine (May – June 2010), “The ‘Threat’ of China’s Domination”
14
ขอมูลจาก “จีน-พมา บรรลุขอตกลงพลังงาน” (3 มิถุนายน 2553) จาก http://www.chaoprayanews.com
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เสนทางหลักในการขนสงน้ํามันสูประเทศจีน เนื่องจากหากกรณีเกิดความขัดแยงในชองแคบมะละกา
ดังกลาว หรือหากเกิดการปดเสนทางของเรือบรรทุกน้ํามัน เพื่อตัดทอนกําลังอํานาจของจีนก็เปนได
เนื่องจากสัดสวนการนําเขาน้ํามันของจีน ตองขนสงผานเสนทางนี้มากถึงรอยละ 80 ของปริมาณการนําเขา
ทั้งหมด15
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังไดสรางความรวมมือกับประเทศที่พัฒนาแลวเชนกัน เชน ความรวมมือ
กับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และประเด็นความรวมมือดานพลังงานได
กลายเปนประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารืออยางจริงจังในการประชุมสุดยอดจีน- สหภาพยุโรป และไดตก
ลงที่จะตั้งศูนยอบรมการบริหารดานพลังงานจีน-สหภาพยุโรป เปนตน และในป 2010 มีการเปดศูนย
พลังงานสะอาดจีน-สหภาพยุโรปขึ้น ทั้งนี้ มีการจัดประชุมเกี่ยวกับความรวมมือดานพลังงานระหวางจีน
และสหภาพยุโรปมาตั้งแตป 1994 โดยเปนเวทีที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน การสรางเครือขายพลังไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย และการวิจัยเชื้อเพลิงทดแทน 16
สําหรับบทบาทของภาคเอกชนจีนในการดําเนินการเพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานนั้น มุงเนน
กลยุทธการเขาไปลงทุนเพื่อสํารวจและขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติเปนสําคัญ โดยที่จีนมีรัฐวิสาหกิจ
ดานน้ํามันขนาดใหญหลายแหงที่มีการขยายการลงทุนยังประเทศตางๆ ไดแก กลุม China National
Petroleum Corporation (CNPC) กลุม PetroChina กลุม China National Offshore Oil Corporation
(CNOOC) และกลุม China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) เปนตน
นอกเหนือจากการขยายแหลงพลังงานโดยการลงทุนขุดเจาะน้ํามันแลว จีนยังสรางความมั่นคง
ทางดานพลังงานโดยใชกลยุทธการขยายแหลงอุปทานดานพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามัน ซึ่งจีนใช
แนวทางการหาแหลงน้ํามันใหมๆ ไมไดจํากัดเฉพาะแหลงน้ํามันที่มีอยูเดิม เชน เพิ่มสัดสวนการนําเขา
น้ํามันจากจากซาอุดิอาระเบีย มาเปนการนําเขาจากแอฟริกาในสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้น เปนตน แนวทาง
ดังกลาวไดกลายเปนวาระแหงชาติสําคัญของจีน ประกอบกับแนวนโยบายใหความชวยเหลือในดานตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานโครงสรางพื้นฐานในประเทศเปาหมาย เชน แอฟริกา เพื่อใชเปนขอตอรองใน
การไดสิทธิการสํารวจและการขุดเจาะทรัพยากรในพื้นที่ ตลอดจนการใหความชวยเหลือในดานอื่นๆ
เชน17
(1) ความชวยเหลือดานการเงิน เชน การเพิ่มการใหความชวยเหลือ ODA (Official Development
Assistance) จากป 2006 มากขึ้นเปนสองเทาในป 2009 การใหเงินกูที่มีดอกเบี้ยต่ําเปนพิเศษ การให
สินเชื่อพิเศษสําหรับผูที่สั่งซื้อสินคาจากจีน การจัดตั้งกองทุนจีน-แอฟริกาเพื่อการพัฒนา ตลอดจนการ

15

ขอมูลจาก “จีนเดินหนา ‘การทูตพลังงาน’ จับมือ ‘พมา’ วางทอกาซ – น้ํามัน”( 7 กุมภาพันธ 2553) จาก
http://www.thaipost.net/sunday/070210/17550
16
Beibu Bay Online Guangxi Radio (2010), “จีนและสหภาพยุโรปจะกระชับความรวมมือดานพลังงาน” (เผยแพร 7 กรกฎาคม
2010) จาก http://www.bbrmedia.com/2010/0707/21743.html
17
“เจาะลึกเศรษฐกิจ: แอฟริกา สมรภูมิแยงชิงน้ํามันแหงใหม (1)” จาก
http://www.thaiafrica.net/th/business/economy/detail.php?ELEMENT_ID=326
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ยกเลิกหนี้เงินกูของรัฐบาลที่ครบกําหนดชําระ เปนตน ทั้งนี้ ประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีความสัมพันธ
ทางการทูตกับจีน ลวนแตมีภาระหนี้สินจํานวนมาก และเปนประเทศดอยพัฒนา
(2) ความชวยเหลือดานการสงเสริมการสงออกใหกับประเทศในทวีปแอฟริกา เชน การเพิ่ม
รายการสินคาสงออกจากแอฟริกาไปยังจีนที่จะไดรับสิทธิพิเศษยกเวนภาษีจาก 190 รายการ เปน 440
รายการ โดยเนนประเทศที่ดอยพัฒนาที่มีความสัมพันธทางการทูตกับจีน
(3) ความชวยเหลือดานเทคนิคและการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรของประเทศในแอฟริกา
เชน การจัดสงผูเชี่ยวชาญไปใหการฝกอบรมที่ศูนยทดลองทางการเกษตร ซึ่งเปนศูนยที่จีนชวยจัดตั้งขึ้นใน
แอฟริกา
สาเหตุและปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหจีนหันมาใหความสําคัญในดานพลังงานประการหนึ่ง คือ
ความพยายามที่จะไมพึ่งพาการนําเขาจากชาติใดชาติหนึ่งมากเกินไป และจีนยังตองการสรางความมั่นคง
ดานแหลงพลังงานของตัวเองใหไดมากที่สุด จึงตองหาวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหไดมาซึ่งแหลงพลังงาน
คลายคลึงกับการสรางความมั่นคงดานอาหารของจีนซึ่งมุงเนนนโยบายการเลี้ยงตัวเองใหไดเปนหลัก
สําหรับประเด็นความมั่นคงทางพลังงานและประเด็นความมั่นคงทางอาหาร นับวามีความเกี่ยว
โยงตอกัน เนื่องจากจีนมีขอจํากัดดานที่ดินที่จะใชในการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งพืชผลที่
จะตองตัดสินใจเลือกปลูก ตองครอบคลุมทั้งพืชที่ใชเปนอาหารและพืชพลังงาน จึงเกิดประเด็นเรื่องการ
ควบคุมการปลูกพืชพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเกรงวาจะสรางปญหาใหกับผลผลิตทางการเกษตรที่จะ
นํามาใชเปนอาหาร เปนตน ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องความมั่นคงดานอาหารจัดเปนหนึ่งในวัตถุประสงคหลัก
ของการปฏิรูปการเกษตรของจีนอีกดวย18
นอกจากนี้ จีนใหความสําคัญและสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก เพื่อลดการสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากจีนกําลังถูกวิพากษวิจารณวาเปนประเทศที่สรางมลพิษใหกับโลกจากการที่จีนมี
การใชพลังงานประเภทตางๆ ในการผลิตสินคาปริมาณมหาศาล สงผลใหรัฐบาลจีนหันมาลงทุนดาน
พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยในป 2009 จีนกลายเปนประเทศที่มีการลงทุนดานพลังงาน
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือพลังงานหมุนเวียนมากเปนอันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีมูลคามากกวาการลงทุน
ของสหรัฐฯ เปนเทาตัว19 นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังไดมีมาตรการตางๆที่เกี่ยวของ เชน การกระตุนให
ประชาชนชาวจีนหันมาซื้อรถยนตคันใหมแทนคันเกาที่จะสรางปญหามลพิษทางอากาศ โดยการใหเงิน
อุดหนุนกับประชาชน และจากเดิมที่การอุดหนุนดังกลาวจะสิ้นสุดในวันที่ 1 มิถุนายน 2010 ก็ไดขยาย

18

ขอมูลจากการนําเสนอเรื่อง “การเติบโตและการพัฒนาการเกษตรของประเทศจีน กับนัยยะที่มตี อภาคเกษตรของประเทศไทย”
โดย อาจารยจักรี เตจะวารี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในงาน “การสนทนากลุมรับกระแสจีนภิวัตน: กรณีศึกษาการ
ทองเที่ยวและการเกษตรจีน” ภายใตโครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังและงานวิจัยเพื่อรองรัยกระแสจีนภิวัตน” วันพฤหัสบดีที่ 8
กรกฎาคม 2553
19
“จีนมุงสูพลังงานธรรมชาติ” (30 เมษายน 2553) จาก http://www.green.in.th/node/2148
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

เวลาการใหเงินอุดหนุนไปถึงสิ้นป 2010 20 นอกจากนี้ ในเมืองตางๆ ของจีนไดเริ่มมีการกําหนดแนวทาง
ในการส ง เสริ ม ให ช าวจี น ช ว ยกั น ลดป ญ หามลภาวะต อ สิ่ ง แวดล อ ม โดยลดการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซด เชน ที่เมืองเสิ่นเจิ้นเริ่มทดลองใหเงินสนับสนุนกับผูซื้อรถยนตพลังงานสีเขียว โดย
ประชาชนที่ซื้อรถยนตที่ใชพลังงานไฟฟาหรือรถยนตไฮบริด จะไดรับเงินชวยเหลือประมาณ 120,000
หยวน หรือประมาณ 17,700 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้โครงการใหเงินชวยเหลือดังกลาวจะครอบคลุมพื้นที่
อื่นๆ ดวย ไดแก นครหางโจว นครเหอเฝยในมณฑลอันฮุย นครฉางชุน ในมณฑลจี๋หลิน และมหานคร
ซางไห เปนตน21
ในการสงเสริมการใชพลังงานธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน พรือพลังงานทดแทนอยางเปน
รูปธรรม รัฐบาลจีนไดมีแผนการดําเนินการตามนโยบายพลังงานทดแทนของจีนที่สําคัญ ดังนี22้
1)
เปาหมายการดําเนินนโยบาย แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
- เปาหมายระยะกลาง: สัดสวนการใชพลังงานจากแหลงพลังงานทดแทนของจีนจะ
มีสัดสวนรอยละ 10 ในป 2010
- เปาหมายระยะยาว: สัดสวนการใชพลังงานจากแหลงพลังงานทดแทนของจีนจะมี
สัดสวนรอยละ 16 ในป 2020
2)
เปาหมายการผลิตพลังงานทดแทนประเภทตางๆ แบงเปน
- ศักยภาพในการผลิตพลังงานน้ํา 300 กิกาวัตต
- ศักยภาพในการผลิตพลังงานลม 30 กิกาวัตต
- ศักยภาพในการผลิตพลังงานชีวมวล (Biomass) 30 กิกาวัตต
- ศักยภาพในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย 1.830 กิกาวัตต
- ศักยภาพในการผลิตเอทานอล (Ethanol) 10 ลานตัน
- ศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel) 2 ลานตัน
3)
การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตยใน 3 ดาน คือ การพัฒนาเพื่อความรอน (Solar
Heating) เพื่อพลังงานไฟฟา (Solar PV Photovoltaic) และเพื่อพลังงานไอน้ํา (Solar
Thermal Power)

20

Shanghai Daily (18 มิถุนายน 2553), “จีนขยายเวลาใหเงินอุดหนุนซื้อรถยนตตอไปจนถึงสิ้นป 2553” จาก
http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economicbusiness/result.php?IBLOCK_ID=69&SECTION_ID=470&ELEMENT_ID=4979
21
“เมืองเซินเจิ้นเริ่มทดลองการใหเงินสนับสนุนแกผูซื้อรถยนตพลังงานสีเชียว” (7 กรกฎาคม 2553) จาก
http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economicbusiness/result.php?IBLOCK_ID=69&SECTION_ID=475&ELEMENT_ID=5144
22
“นโยบายพลังงานทดแทนของจีน” (28 เมษายน 2552) จาก
http://www.thaibizchina.com/thaibiz/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=282
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4)

5)

นโยบายสงเสริมพลังงานชีวมวล (Biomass) โดยมีมาตรการตางๆ เชน การใหเงิน
อุดหนุนแกผูผลิต การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การดําเนินโครงการ
สาธิต ตลอดจนการออกกฎหมายเพื่อสงเสริมการใชพลังงานชีวมวล เปนตน
นโยบายสงเสริมการผลิตอุปกรณที่ใชในการผลิตพลังงานลม โดยเนนสงเสริมให
ผูผลิตจีนเขามามีสวนรวมในอุตสาหกรรมได และกําหนดวารอยละ 70 ของอุปกรณ
ดังกลาวจะตองประกอบไปดวยชิ้นสวนที่ผลิตภายในประเทศ รวมทั้งการสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา และสนับสนุนบริษัทที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตพลังงานลม
เป น ต น โดยขณะนี้ จี น ส ง เสริ ม การสร า งโรงไฟฟ า พลั ง งานลม มี ก ารก อ สร า ง
โรงงานผลิตกระแสไฟฟา โดยเริ่มผลิตและสงจายกระแสไฟฟาจากพลังงานลมเพิ่ม
มากขึ้น เชน ในมณฑลหูหนาน
มณฑลหยุนหนาน และมหานครซางไห ซึ่ง
ประสบความสําเร็จในการกอสรางโรงผลิตไฟฟากังหันลมทะเลตะวันออก หรือ
ทะเลตงไห ที่มีกําลังการผลิต 100 เมกะวัตต และถือวาเปนโครงการแรกของเอเชีย
โดยมหานครซางไหกําลังวางแผนสรางโรงผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมใน
ทะเลเพิ่มอีกประมาณ 4 แหง ทั้งนี้ จีนถูกจัดวาเปน 1 ใน 3 ประเทศที่มีทรัพยากร
ทางลมมากที่สุดในโลกอีกดวย23

นอกจากนี้ รั ฐ บาลจี น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ อุ ต สาหกรรมพลั ง งานทดแทน โดยการจั ด งาน
International Trade Fair: China New Energy and Energy – Saving & Emission Reduction Products เปน
ประจําทุกป เพื่อเปนศูนยรวมการแสดงนวัตกรรมและเครื่องจักรที่มีความทันสมัยของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากทั่วโลก24
ในขณะนี้ รั ฐบาลจี นยั ง เน นย้ํ าเรื่ อ งนโยบายประหยัดพลั ง งานควบคู ไ ปกั บ การลดการปล อ ย
มลพิษ25 โดยนักวิชาการของจีนมีการเสนอแนวทางในการประหยัดพลังงานในหลายลักษณะดวยกัน
อาทิ26

23

Oriental Morning Post (8 มิถุนายน 2553), “ซางไหเตรียมสรางโรงผลิตไฟฟาจากพลังงานลมในทะเลเพิ่มอีก 4 แหง” จาด
http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economicbusiness/result.php?IBLOCK_ID=69&SECTION_ID=459&ELEMENT_ID=4978
24
“บีโอไอจัดทัพผูประกอบการลุยจีน เปดโอกาสสรางเครือขายอุตฯ พรอมรวมงานแฟรสุดยอดเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนจาก
ทั่วโลก” จาก http://www.bangkokbiznews.com
25
“มณฑลไหหนานจะผลิตพลังงานไฟฟาดวยพลังงานสะอาดมากถึง 60% ภายใน 2563” (1 กรกฎาคม 2553) จาก
http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economicbusiness/result.php?IBLOCK_ID=69&SECTION_ID=459&ELEMENT_ID=5081
26
นิตยสารผูจัดการ (สิงหาคม 2548) , “ “จีน” ในยุคน้ํามันแพง” โดยวริษฐ ลิ้มทองกุล จาก
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=36271
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1) การออกกฎหมายหามผลิตและหามนําเขารถยนตที่ไมมีประสิทธิภาพในการเผาผลาญน้ํามัน
ของเครื่องยนตตามที่กําหนด
2) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนตดีเซลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) การกําหนดใหรถโดยสารใชเครื่องยนตที่ใชกาซธรรมชาติแทน
4) การเรงการวิจัยและการพัฒนารถยนตพลังงานไฟฟาและไฮโดรเจน
5) การสนับสนุนการใชรถยนตขนาดเล็กที่ชวยประหยัดน้ํามัน
จากแนวทางการดําเนินนโยบายดานพลังงานของจีนที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวา จีนมีแรงผลักดัน
ในการดําเนินนโยบายพลังงานจากทั้งปจจัยภายในประเทศและปจจัยจากภายนอกประเทศ สําหรับปจจัย
ภายในประเทศ คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของจีนเอง ที่สงผลใหเกิดการขยายตัวของ
ภาคการผลิตจนเกิดการขยายตัวของการใชและความตองการพลังงานประเภทตางๆ อีกทั้งความตองการ
ในการใช พ ลั ง งานเพื่ อ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากภาคการผลิ ต เช น กิ จ กรรมใน
อุตสาหกรรมบริการ เชน ธุรกิจทองเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน โรงแรมที่พัก หางสรรพสินคา
ตลอดจนสถานบันเทิงอื่นๆ ตลอดจนธุรกิจบริการขนสงและโลจิสติกส เปนตน รัฐบาลจีนจึงจําเปนตอง
แสวงหาแหลงทรัพยากรดานพลังงานจากที่ตางๆ เพื่อมาตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจเหลานี้ให
ไดอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงน้ํามัน สงผลใหเกิดการขยายการลงทุนเพื่อสํารวจและขุดเจาะ
พลังงานไปในประเทศตางๆ ที่อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรมากขึ้น
สําหรับปจจัยภายนอกที่ผลักดันใหจีนตองพัฒนาดานพลังงาน คือ ความตื่นตัวดานการรักษา
สิ่งแวดลอม หรือภาวะโลกรอน เนื่องจากจีนเปนหนึ่งในประเทศที่มีการใชพลังงานมากเปนอันดับตนและ
มีการปลอยมลภาวะสูสิ่งแวดลอมมากตามมา จึงเปนที่จับตามองของนานาประเทศ รัฐบาลจีนจึงหันมามุง
สง เสริม การพัฒ นาพลัง งานสะอาด หรือ พลั ง งานทดแทน มากขึ้ น ซึ่ ง จะเห็ น ไดจ ากการขยายตั ว ของ
โครงการการลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน หรือพลังงานหมุนเวียน ในเมืองตางๆ
ของจีน ตลอดจนมีมาตรการที่เขมงวดในการพิจารณาอนุมัติการลงทุนทั้งจากตางประเทศและจากนัก
ลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการการลงทุนที่มีความเสี่ยงของการปลอยมลภาวะ และหันมา
เนนสงเสริมอุตสาหกรรมสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน
อยางไรก็ดี การมุงเนนพัฒนาดานพลังงานของจีน นับวาเปนอีกโอกาสสําคัญของนักลงทุนทั้ง
จากในประเทศจีนหรือจากตางประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตพลังงานทางเลือก หรือการดําเนิน
ธุรกิจที่ไมสงผลทางลบตอสิ่งแวดลอม ตามแนวทางของการสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
ของจีน กิจการเหลานี้หากเขาไปลงทุน หรือรวมทุนกับนักลงทุนจีนก็จะไดรับการสงเสริมการลงทุน เปน
ตน
จึงกลาวไดวา การดําเนินนโยบายดานพลังงานของจีน มิไดมีผลกระทบตอการขยายการลงทุน
ของนั ก ลงทุ น จี น และวิ ส าหกิ จ จี น ไปในต า งประเทศเท า นั้ น หากยั ง รวมไปถึ ง การขยายการลงทุ น
ภายในประเทศจีนเอง ตลอดจนผลกระทบตอนักลงทุนตางชาติที่สนใจเขามาลงทุนในประเทศจีน อีกทั้ง
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การที่รัฐบาลจีนมุงมั่นในการพัฒนาแหลงพลังงาน ยอมสงผลใหมีการออกมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การผลิ ตและการใช พลัง งาน เพื่อ เปน แนวปฏิ บัติ มากขึ้น และเป น แรงผลัก ดันใหภ าคสว นอื่น ๆ เช น
ภาคเอกชนจีนมีการตื่นตัวในเรื่องพลังงานมากขึ้นตามไปดวย
โดยสรุป การเติบโตและการเปดกวางทางเศรษฐกิจจีน ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของโลกใน
หลายดานที่สําคัญ ไดแก
-- ผลกระทบดานการคาระหวางประเทศ และผลตอการคาโลก เนื่องมาจากมูลคาการสงออกของ
จีนที่ขยายเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด จากขอมูลในป 2000 จีนเคยมียอดสงออกเพียง 200 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ แตหลังจากที่ไดเขาเปนสมาชิก WTO ในป 2001 มูลคาการสงออกของจีนไดขยายตัวมากขึ้น
และในป 2009 จีนมีมูลคาการสงออกสูงถึง 1,201.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และยังไดกลายมาเปน
ประเทศผูสงออกที่ใหญเปนอันดับหนึ่งของโลก แซงหนาเยอรมนี
-- ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ มหภาคและรู ป แบบกระบวนการผลิ ต สิ น ค า ในหลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาที่เปนคูแขงของสินคาจีน เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตของจีนสวนใหญ
เป น อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารใช แ รงงานเข ม ข น มี ก ารผลิ ต ในเชิ ง ปริ ม าณ และมี ก ารส ง ออกสิ น ค า จาก
ภาคอุตสาหกรรมของจีนดังกลาวไปทั่วโลก สงผลใหสินคาที่จีนมีการสงออกมากมีราคาที่ลดลง กลายเปน
สินคาราคาถูกที่วางจําหนายไปทั่วโลก และในดานเศรษฐกิจมหภาค สินคาราคาต่ําดังกลาวของจีนไดชวย
ยับยั้งภาวะเงินเฟอของโลก
นอกจากนี้ ดวยบทบาทของจีนในวงการผลิตสินคาอุตสาหกรรมดังกลาว ทําใหประเทศกําลัง
พัฒนาที่เปนคูแขงตางๆ ตองพิจารณาทบทวนกลยุทธการพัฒนาที่เคยอาศัยการสงออกสินคาที่ใชแรงงาน
เขมขน ตองหันมาปรับตัวและปรับรูปแบบการผลิต เนื่องจากตองแขงขันกับสินคาจีนซึ่งราคาถูกกวา และ
มีการผลิตมากในเชิงปริมาณ
-- ผลกระทบตอปจจัยการผลิตหรือสินคาโภคภัณฑที่สําคัญของโลก เนื่องดวยการขยายขนาดการ
ผลิตสินคาของจีนเพื่อสงออกไปตลาดโลก และขนาดประชากรของจีนที่ตองการสินคาเพื่อบริโภคใน
ประเทศเช น กั น ทํ า ให ภ าคการผลิ ต สิ น ค า สํ า เร็ จ รู ป หรื อ อุ ต สาหกรรมกลางน้ํ า และปลายน้ํ า ของจี น
จําเปนตองนําเขาปจจัยการผลิตและสินคาโภคภัณฑในอุตสาหกรรมตนน้ํามากขึ้น เชน จีนเปนประเทศที่
นําเขายางพารามากที่สุดในโลก เพื่อนําไปใชเปนปจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตของจีนที่ขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว ทําใหในป 2009 จีนมีการผลิตรถยนตมากที่สุดในโลก เปนตน
สําหรับสินคาโภคภัณฑอื่นๆ เชน การบริโภคเหล็กของจีนมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 32 ของโลก
และการบริโภคอลูมิเนียมรอยละ 25 ทองเหลืองรอยละ 22 สังกะสีรอยละ 3 และนิกเกิ้ลรอยละ 18 ของ
โลก เปนตน รวมไปถึงการบริโภคพลังงานของจีน ซึ่งจีนไดกลายเปนผูบริโภคน้ํามันมากเปนอันดับ 2
ของโลก โดยในป 2000 การบริโภคน้ํามันของจีนมีสัดสวนเพียงรอยละ 4.7 แตป 2006 ไดเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 7.1 ของโลก และยังมีการคาดการณวา ในป 2010 จีนจะกลายเปนประเทศที่บริโภคพลังงานมาก
ที่สุดในโลก
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
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ดังนั้น ดวยขนาดการผลิตและการบริโภคของจีนทําใหมีการขยายตัวของอุปสงค และความ
ตองการนําเขาปจจัยการผลิตและสินคาโภคภัณฑในปริมาณมหาศาลของจีน ยอมสงผลตอราคาปจจัยการ
ผลิตและสินคาโภคภัณฑดังกลาวในตลาดโลก และสงผลตอเนื่องไปยังภาคการผลิตสินคาโภคภัณฑและ
ปจจัยการผลิตดังกลาวในประเทศแหลงผลิต เชน ราคายางพาราในประเทศไทยที่สูงขึ้น เนื่องดวยความ
ตองการของจีนและมีการขยายตัวของการสงออกยางพาราจากไทยไปประเทศจีน เปนตน
-- ผลกระทบตอการลงทุนของโลก ในชวงระยะที่ผานมา บัญชีเดินสะพัดระหวางประเทศของ
จีนไดเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด และในขณะนี้ จีนกลายเปนประเทศที่มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดระหวาง
ประเทศมากที่สุดในโลก
สรุป
จากบทบาทตางๆของจีนดานเศรษฐกิจที่ทวีความสําคัญมากขึ้น ทั้งตอเศรษฐกิจประเทศไทยและ
เศรษฐกิจโลกในดานตางๆ เชน ดานการคาระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ การเงินระหวาง
ประเทศ การทองเที่ยว และดานพลังงาน จึงสะทอนวา การเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางเศรษฐกิจ
ของจีน สามารถเปนตัวแปรสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงและพลวัตทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเกิดจากปจจัย
จีน ทั้งดานการผลิตและการบริโภค เปนตน
ที่สําคัญ ในขณะนี้ ประเทศตางๆในโลก คงไมสามารถหลีกเลี่ยงพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนไปได หากแตจําเปนตองเรียนรูและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนอยางใกลชิดตอไป สําหรับขอเสนอแนะตอประเทศไทย จะอยูในบท
สุดทาย
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

บทที่ 5
บทวิเคราะห: ยุทธศาสตรงานวิจัยและกําลังคนเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
ดังที่ไดกลาวมาแลวถึงบทบาททางเศรษฐกิจของจีนที่ทวีความสําคัญมากขึ้น และความจําเปนใน
แวดวงวิชาการไทยที่จะตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับพลวัตของโลกที่เกิดจากจีน (จีนภิวัตน)
และจากการจัดการความรูเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ โดยการศึกษารวบรวมและทบทวนเอกสารและ
ผลงานวิชาการภาษาไทยเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจที่เผยแพรอยูในประเทศไทย ทั้งในรูปแบบของ
หนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจัย/โครงการวิจัย และบทความวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ในบท
ที่ 2 ตลอดจนการรวบรวมขอมูลดานกําลังคนและบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย และศึกษา
ทบทวนหลักสูตรที่เปดใหมีการเรียนการสอนจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในสถาบันการศึกษาของไทย ในบท
ที่ 3 โดยไดมีการสังเคราะหรวมกันระหวางนักวิจัย ศูนยจีนศึกษาที่เปนพันธมิตร และกลุมผูที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจีนและกระแสจีนภิวัตนในประเทศไทย (รายละเอียดในภาคผนวก) สามารถสรุปผล
การศึกษาวิเคราะหและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร ไดดังนี้

5.1 แนวทาง และหัวขอการวิจัยเกี่ยวกับจีน ทั้งในดานการวิจัยเริ่มตน และการวิจัยตอยอด
จากการศึกษารวบรวมและทบทวนเอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยเกี่ยวกับจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจที่เผยแพรอยูในประเทศไทย ทั้งในรูปแบบของหนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจัย/โครงการวิจัย และ
บทความวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน (รายละเอียดในบทที่ 2) มีขอสังเกตและผลการศึกษา
วิเคราะห ดังนี้
การศึกษาดานจีนศึกษาในประเด็นเศรษฐกิจระยะแรกของไทย สวนใหญจะเปนการกลาวถึงพื้น
ฐานความรูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนโดยทั่วไป
ตอ มา การศึ กษาดานเศรษฐกิ จจีน ในประเทศไทยขยายวงกวางมากขึ้น หลัง จากที่จีน เขาเป น
สมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ในป 2001 และหลังจากที่มีการทําขอตกลงการคาเสรีระหวางไทย-จีน
ในป 2003 โดยงานสวนใหญเปนผลงานของนักวิจัยที่วิจัยเศรษฐกิจจีนผานภาษาอังกฤษ เนื่องจากประเทศ
ไทยมีนักวิชาการหรือนักวิจัยดานเศรษฐกิจจีนที่มีความสามารถในการใชภาษาจีนกลางไมมากนัก
เอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยเกี่ยวจีนศึกษาดานเศรษฐกิจสวนใหญจะนําเสนอการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในภาพรวม ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจกับประเทศตางๆ ซึ่งเกือบ
ทั้งหมดจะกลาวถึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจและโอกาสในการเพิ่มความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศไทยดานตางๆ
อยางไรก็ดี ตั้งแตป 2003 หัวขอที่มีการศึกษาวิจัยพบวา เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น และชวย
ใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานตางๆ และความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย
ไดมากขึ้น ทั้งนี้ สวนใหญเปนการศึกษาแนวทางแสวงหาประโยชนทางดานเศรษฐกิจจากกรอบความ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

รวมมือ และความตกลงทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนในกรอบตางๆ เชน กรอบ ASEAN-China FTA และ
กรอบ GMS เปนตน
สําหรับวิทยานิพนธที่เปนภาษาไทย สวนใหญจะเนนการศึกษาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการคา
และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีนโดยเฉพาะการคาสินคาประเภท/รายการตางๆระหวาง
ไทย-จีน มากกวาจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน หรือความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ
กับประเทศไทยในภาพรวม
โดยสรุป แมวาหัวขอที่มีการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยจะมีความหลากหลายมากขึ้น
แตการศึกษาสวนใหญยังคงเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพรวม ความสัมพันธดานการคาและการลงทุน กับ
ประเทศไทย ในขณะที่ การศึกษาในเชิง ลึกเฉพาะเรื่ อง/เฉพาะดานเกี่ยวกั บเศรษฐกิจจี นยัง คงมีจํากั ด
โดยเฉพาะการศึกษาวิเคราะหเศรษฐกิจจีนเชิงลึกเกี่ยวกับ ภาคบริการของจีน ในสาขาการเงิน การธนาคาร
สาขาขนสงโลจิสติกส และดานพลังงาน เปนตน
ตารางที่ 5- 1 จํานวนงานเขียนรวมแยกตามประเด็น และประเภทของงานเขียน
หนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ
(เลม)
(เลม)
(โครงการ) (บทความ)
เศรษฐกิจจีน ความสัมพันธไทยและจีนในภาพกวาง
58
11
28
126
ดานการคา
12
39
23
18
ดานการลงทุน
5
9
3
25
ดานการเงิน
4
1
0
14
ดานการคาบริการ ทองเที่ยว โลจิสติกส และอื่นๆ
3
5
17
17
แนวธุรกิจ
28
0
0
0
รวม
110
65
71
200

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

รูปภาพที่ 5- 1 จํานวนงานเขียนรวมแยกตามประเภทของงานเขียนรายป
50

จํานวนชิ้น/โครงการ
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งานวิจย
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วิทยานิพนธ
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บทความ

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

รูปภาพที่ 5-2 สัดสวนหนังสือภาษาไทยที่เกีย่ วกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น

หนังสือแนวธุรกิจ
25%

ดานการคาบริการ ทองเที่ยว
โลจิสติกส และอื่นๆ
3%

เศรษฐกิจจีน ความสัมพันธไทย
และจีนในภาพกวาง
52%

ดานการเงิน
4%
ดานการลงทุน
5%

ดานการคา
11%

รูปภาพที่ 5-3 จํานวนหนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศึกษา
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กอนป 2003
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

รูปภาพที่ 5-4 สัดสวนวิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น
ดานการคาบริการ ทองเที่ยว
โลจิสติกส และอื่นๆ
8%

ดานการเงิน
2%

เศรษฐกิจจีน ความสัมพันธ
ไทยและจีนในภาพกวาง 18%

ดานการลงทุน
14%

ดานการคา
59%

รูปภาพที่ 5-5 จํานวนวิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปทศี่ ึกษา
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ภายใน/หลังป 2003
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

รูปภาพที่ 5-6 สัดสวนงานวิจัยภาษาไทยที่เกีย่ วกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น

ดานการคาบริการ ทองเที่ยว
โลจิสติกส และอื่นๆ
24%

เศรษฐกิจจีน ความสัมพันธไทย
และจีนในภาพกวาง
40%
ดานการเงิน
0%
ดานการลงทุน
4%

ดานการคา
32%

รูปภาพที่ 5-7 จํานวนงานวิจัยภาษาไทยที่เกีย่ วกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศกึ ษา
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ภายใน/หลังป 2003
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

รูปภาพที่ 5-8 สัดสวนบทความภาษาไทยที่เกีย่ วกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น
ดานการคาบริการ ทองเที่ยว
โลจิสติกส และอื่นๆ
9%
ดานการเงิน
7%

ดานการลงทุน
13%

เศรษฐกิจจีน ความสัมพันธไทย
และจีนในภาพกวาง
62%

ดานการคา
9%

รูปภาพที่ 5-9 จํานวนบทความภาษาไทยที่เกีย่ วกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศกึ ษา
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ภายใน/หลังป 2003
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5.1.1 นักวิชาการไทยที่มีผลงานวิชาการดานเศรษฐกิจจีน
จากการศึกษารวบรวมและทบทวนเอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยเกี่ยวกับจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจที่เผยแพรอยูในประเทศไทย ยังทําใหสามารถรวบรวมผลงานของนักวิชาการไทยบางรายที่ไดมี
การผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ย วของกับเศรษฐกิจจีนมากกว า 1 ผลงาน เชน ผลงานหนังสือ และ/หรื อ
ผลงานวิจัย/โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน สรุปไดดังนี้
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตารางที่ 5- 2 ตัวอยางรายชื่อนักวิชาการไทยทีม่ ีผลงานวิชาการดานเศรษฐกิจจีน (งานวิจัย และหนังสือ)
ชื่อ
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

ตัวอยางผลงานภาษาไทย
งานวิจัย (หัวหนาโครงการ)
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2532). “รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน: ศึกษาเปรียบเทียบยุคเหมาและยุคเติ้ง”.
โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2533). “นโยบายสี่ทันสมัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน: บทเรียนและแนวโนม”. โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา ธรรมศาสตร.
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2535). “รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่องเสนทางการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีน : ทฤษฎีและการปฏิบัติ”.
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน และยุพิน คลายมนต. (2538). “การปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีนสมัยเติ้งเสี่ยวผิง: ภาพรวม และขอสรุป”. โครงการจีนศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2541). “รายงานการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน (จีน) : ขอมูลสําหรับนักธุรกิจไทย”. โครงการจีนศึกษา สถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน อักษรศรี พานิชสาสน และอวยพร สุธาทองไทย. (2548). “รายงานศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลจีนตะวันตก”.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน และอวยพร สุธาทองไทย. (2550)”.โครงการวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจจีน 17 มณฑล”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ชื่อ

ตัวอยางผลงานภาษาไทย
หนังสือ
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2525). เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, บรรณาธิการ. (2536). การคาและการลงทุน ไทย-จีนตอนใต. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2540). แนวปฏิบัติการติดตอคาขายกับประเทศจีน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2541). ปริมาณการคาของจีนตอนใต (ยูนนาน เสฉวน กวางสี) กับประเทศไทย พมา และลาว. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2548). สารานุกรมเศรษฐกิจจีน: คูมือสําหรับนักธุรกิจไทย. พิมพครั้งที่ 2 (ปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพผูจัดการ.
-วันรักษ มิ่งมณีนาคิน อักษรศรี พานิชสาสน และอวยพร สุธาทองไทย. (2549). หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ: เศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสําคัญ
ตอไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และผูจัดการ.

วารินทร วงศหาญเชาว งานวิจัย (หัวหนาโครงการ)
-วารินทร วงศหาญเชาว และคณะ. (2547). "ยุทธศาสตรการคาชายแดนและการคาผานแดนประเทศไทยกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง". กรุงเทพฯ: สถาบันยุทธศาสตรการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
-วารินทร วงศหาญเชาว และคณะ. (2548). “โครงการวิจัยรวมเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตรความรวมมือทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจไทย-จีน โดยเนนตําแหนงและการเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร (CTC)”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิสถาบัน
ที่ดิน.

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ชื่อ

ตัวอยางผลงานภาษาไทย
-วารินทร วงศหาญเชาว และคณะ. (2550). “โครงการศึกษาวิเคราะหและจัดทํายุทธศาสตรการคาเชิงรุกของไทยในมณฑลสําคัญของจีน”.
บริษัท โซซิโอ เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส จํากัด เสนอ สํานักยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย.
หนังสือ
-วารินทร วงศหาญเชาว และจรินทร วงศหาญเชาว. (2519). เศรษฐกิจจีนจากประสบการณและการคนควา. ชมรมวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สมภพ มานะรังสรรค

หนังสือ
-สมภพ มานะรังสรรค และ ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2543). จีน - อินเดีย–ไทยในกระแสเศรษฐกิจการเมือง
โลก.โครงการเมธีวิจัยอาวุโส-สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
-สมภพ มานะรังสรรค. (2546). จีน: มหาอํานาจในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: วิถีทรรศน.
-สมภพ มานะรังสรรค. (2547). หยวน: วาที่สกุลเงินตรามหาอํานาจ. กรุงเทพฯ: บริษัท แบรนดเอจ.
-สมภพ มานะรังสรรค. (2547). จีน: ยุคเศรษฐกิจรอนแรงและภัยคุกคามจากฟองสบู. มูลนิธิวิถีทรรศน และบริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน).
-สมภพ มานะรังสรรค. (2548). จีน: เศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร. มูลนิธิวิถีทรรศน และบริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน).
-สมภพ มานะรังสรรค. (2549). จีน: เศรษฐกิจการเมืองหลังยุคปฏิรูป. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน.
-สมภพ มานะรังสรรค. (2550). จีน: กลยุทธการพัฒนา SME's. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน.

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

5- 10

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ชื่อ

ตัวอยางผลงานภาษาไทย
-สมภพ มานะรังสรรค. (2550). ทุนการเงินจีนยุคใหม. ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
-สมภพ มานะรังสรรค. (2551). ทุนโลกบุกจีน. กรุงเทพฯ: มติชน.
-สมภพ มานะรังสรรค. (2551). ธุรกิจจีนในตางแดน. กรุงเทพฯ: มติชน.
-สมภพ มานะรังสรรค. (2552). จาก The great depression สูวิกฤตการณแฮมเบอรเกอร: การเคลื่อนตัวของศูนยกลางเศรษฐกิจโลกจาก
สหรัฐอเมริกาสูจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
-สมภพ มานะรังสรรค. (2552). มังกรฝาวิกฤตแฮมเบอรเกอร. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน มูลนิธิวิถีทรรศน.

มิ่งสรรพ ขาวสอาด

งานวิจัย
-มิ่งสรรพ ขาวสอาด, บรรณาธิการ. (2541). “โครงการศึกษาการจัดการทรัพยากรในลุมน้ําโขงไทย-ยูนนาน.” สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย และศูนยเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มณฑลยูนนาน เสนอ กรมวิเทศสหการ กระทรวงตางประเทศ.
-มิ่งสรรพ ขาวสอาด. (2541). “โครงการกลยุทธและแนวทางการประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันดานการเกษตรในระยะยาว : รายงานฉบับสมบูรณ”. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.

อักษรศรี พานิชสาสน

งานวิจัย (หัวหนาโครงการ)
-อักษรศรี พานิชสาสน. (2546). “มิติใหมความสัมพันธไทย-จีนในเวทีเศรษฐกิจการคาโลก: หลังจีนเขาเปนสมาชิก WTO”.
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ชื่อ

ตัวอยางผลงานภาษาไทย
-อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ. (2550). “โครงการศึกษาวิเคราะหจุดเชื่อมโยงทางการคาระหวางไทย– จีนตอนใตบนเสนทางและบริเวณสอง
ฝงคุน-มั่นกงลู ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต”. ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิชย.
-อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ. (2550). “โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการเขาสูตลาดจากการเปดเสรีทางการคาสําหรับ SMEs”. สถาบันวิจัย
และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเสนอ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม.
-อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ. (2552). “โครงการศึกษาวิจัยและจัดทําคูมือมาตรฐานและกฎระเบียบในการสงออกสินคายางและผลิตภัณฑ
ยางไปยังประเทศจีน”. ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม .
-อักษรศรี พานิชสาสน. (2552). “โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน (พื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South
Economic Corridor: NSEC) ในเสนทาง Eastern Sub-Corridor ภายใตกรอบ GMS และกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปู (PanBeibu Gulf Economic Cooperation: PBG)”. ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
-อักษรศรี พานิชสาสน, ศุภชัย ศรีสุชาติ และหลี่ เหรินเหลียง. (2553). “โครงการวิจัยจัดทําขอมูลการเจาะตลาดเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการคาของ
SMEs ไทยสูประเทศจีนภาคใต/ตะวันตก ภายใตโครงการ ASEAN SMEs Partnership Roadmap”. ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.).
หนังสือ
-อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). ขอเท็จจริง ปญหา และโอกาสในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไทย-จีน: กรณีศึกษาการคาไทย-มณฑลตะวันตก
เฉียงใตของจีน. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ชื่อ

ตัวอยางผลงานภาษาไทย
-อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). มองจีน มองไทย. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพธุรกิจบิซบุค.
-อักษรศรี พานิชสาสน. (2550). ปกธงรุกตลาดจีน (Doing business in China). กรุงเทพฯ: ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ จํากัด.
-อักษรศรี พานิชสาสน. (2550). เศรษฐกิจมณฑลจีน. กรุงเทพมหานคร: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
-อักษรศรี พานิชสาสน. (2552). ถนนการคาสูจีน. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพธุรกิจบิซบุค.
-อักษรศรี พานิชสาสน. (2554). เศรษฐกิจจีนในมุมมองนักเศรษฐศาสตรไทย. กรุงเทพมหานคร: โอเพนบุคส.

ชโยดม สรรพศรี

งานวิจัย
-ชโยดม สรรพศรี และคณะ. (2545). “โครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อรองรับการที่จีนเขาเปน
สมาชิกองคการการคาโลกและการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน”. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เสนอ
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย.
-ชโยดม สรรพศรี และคณะ. (2548). “โครงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน”. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเสนอ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย.

ชูศรี เที้ยศิริเพชร

งานวิจัย
-ชูศรี เที้ยศิริเพชร และคณะ. (2548). “การเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางภาคเหนือตอนบนของไทยและจีนตอนใต”. เชียงใหม:
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
-ชูศรี เที้ยศิริเพชร และคณะ. (2549). “การจัดการการทองเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับสินคาทองถิ่นในกลุมจังหวัดลานนาและกลุมประเทศอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง (GMS)”. เชียงใหม: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ชื่อ

ตัวอยางผลงานภาษาไทย
-ชูศรี เที้ยศิริเพชร และโกสุมภ สายจันทร. (2551). “การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส กรณีการคาชายแดนและผานดานระหวาง
ประเทศไทยและประเทศจีน: รายงานการวิจัย”. เชียงใหม:มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี

งานวิจัย
-ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. (2547). “โครงการสํารวจฐานขอมูลความสัมพันธไทย-จีน ในดานการเมืองและเศรษฐกิจ”. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. (2548). “กลไกและปฏิสัมพันธระหวางรัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถิ่นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกรอบ
การตกลงเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน: ศึกษากรณีมณฑลที่มีนัยยะสําคัญตอประเทศไทย”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

กรวรรณ สังขกร

งานวิจัย
-กรวรรณ สังขกรและกาญจนา จี้รัตน. (2551). “กลยุทธการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยและประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงภายใต
สภาวการณขยายตัวของตลาดทองเที่ยวจีน”. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
-กรวรรณ สังขกร. (2552). “การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการทองเที่ยวและการคาในลุมน้ําโขง”. สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
-กรวรรณ สังขกร. (2552). “การวิเคราะหงานวิจัยดานจีน-GMS ของสถาบันวิจัยสังคม”. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ชื่อ
อัครพงศ อั้นทอง

ตัวอยางผลงานภาษาไทย
งานวิจัย
-อัครพงศ อั้นทอง และคณะ. (2550). “โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินคาสงออกไทยในตลาดกลุมอนุภูมิภาคแมน้ําโขง: รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ”. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
-อัครพงศ อั้นทอง, อร จุนถิระพงศ และนรินทร พันธเขียว. (2551). “โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินคาสงออกไทยในตลาดกลุมอนุ
ภูมิภาคแมน้ําโขง ปที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ”. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

ที่มา : รวบรวมโดยคณะนักวิจัย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

นอกเหนือจากงานวิจัย และหนังสือแลว จากการสํารวจ คณะนักวิจัยยังพบวานักวิชาการไทย
จํานวนหนึ่ง ไดมีผลงานบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนอยางตอเนื่องดวย เชน สมภพ มานะรังสรรค อักษร
ศรี พานิชสาสน พรรณี เช็งสุทธา และยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เปนตน (รายละเอียดในบทที่ 2 ) ซึ่งบทความ
เหลานั้นไดตีพิมพในวารสารวิชาการ และ/หรือวารสารของหนวยราชการไทย เชน วารสารการสงเสริม
การลงทุน ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
จะเห็นไดวา นักวิชาการไทยดังมีตัวอยางรายชื่อและผลงานในตารางเหลานี้ ทั้งที่เปนรุนใหญ รุน
กลาง และรุนเล็ก นาจะมีศักยภาพในการพัฒนาและสงเสริมใหเปน “นักสังเกตการณเศรษฐกิจจีน” ใน
ประเทศไทยได โดยมีหลักเกณฑสําคัญ ดังนี้
(1) เปน นัก วิชาการไทยที่มี ผลงานวิช าการที่เ กี่ย วขอ งกั บ “เศรษฐกิ จจี น”มากกว า 1 ผลงาน
โดยเฉพาะผลงานหนังสือ และผลงานวิจัย
(2) เปนนักวิชาการไทยที่สามารถรักษาความตอเนื่องในการศึกษาติดตามวิเคราะห “เศรษฐกิจ
จีน”ในปจจุบันและในอนาคต
(3) เปนนักวิชาการที่สามารถผลิตงานเขียนและผลงานดาน “เศรษฐกิจจีน” อยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องอยางนอยปละ 1 ชิ้น ติดตอกันไมนอยกวา 3-4 ป
ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถพัฒนาและสงเสริมใหมี “นักสังเกตการณเศรษฐกิจจีน” ไดอยาง
แทจริง ก็จะเปนประโยชนตอการพัฒนากําลังคนในแวดวงจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีนตอไป
5.1.2 ประเด็นศึกษาวิจัยและเปาหมายในการพัฒนายุทธศาสตรดานเศรษฐกิจไทย-จีน
จากการทบทวนวรรณกรรม (บทที่ 2) และการประมวล/สังเคราะหความรูที่ไดจากการศึกษา และ
จากการสังเคราะหงานรวมกับศูนยจีนศึกษาและสถาบันหนวยงานพันธมิตรตางๆ (ภาคผนวก) สามารถ
สรุปประเด็นที่เคยมีการศึกษาและประเด็นที่ควรจะมีการศึกษาตอยอด และการกําหนดเปาหมายในการ
ติดตอดานเศรษฐกิจกับจีน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน รวมทั้งเพื่อการรวมมือและเติบโตไปกับประเทศ
จีนในดานตางๆ (Rise with the Dragon) ดวยการวิเคราะหทั้งดานที่เปนโอกาส (Opportunities) และ
ประเด็นความทาทายหรือคุกคาม (Threats) ดังนี้

5.1.2.1 ดานการคาไทย-จีน
จากการที่ ป ระเทศไทยและประเทศสมาชิ ก ในอาเซี ย นได ล งนามในความตกลงการค า เสรี
ASEAN-China FTA กับจีนนับเปนโอกาสที่ดีและความตกลงการคาเสรีฉบับนี้สามารถเปนกลไกและ
เครื่องมือสําคัญในการที่ประเทศไทยสามารถใชประโยชนในการขยายการคากับจีนทั้งในแงมูลคาและ
ปริมาณการคา โดยเฉพาะตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2010 เปนตนไป สินคาที่อยูในบัญชีปกติ (Normal list)
กวา 7,000 รายการจะไดรับการลดภาษีนําเขาลงเหลืออัตรารอยละ 0

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

อยางไรก็ดี การใชสิทธิพิเศษทางภาษีฯ ภายใตความตกลงฯ นี้ไมไดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต
จําเปนตองมีการแสดงเอกสารแสดงสิทธิฯ ที่เรียกกวา Form E แนบไปแสดงตอหนวยงานศุลกากรของ
ประเทศผูนําเขาตอไป ทั้งนี้ ในป 2010 ที่ผานมา จากการสัมภาษณฝายศุลกากรของประเทศจีน1 พบวา
สินคาจากประเทศไทยไดมีการยื่นเอกสาร Form E ในการขอใชสิทธิลดภาษีนําเขาจากประเทศจีนมาก
ที่สุดในบรรดาประเทศในอาเซียนทั้งหมด และในขณะนี้ ประเทศจีนไดกลายมาเปนตลาดสงออกอันดับ 1
ของไทย
จากการประเมินผลของความตกลง ASEAN-China FTA เมื่อครบ 1 ป พบวา การคาระหวางจีนไทย ไดขยายตัวเพิ่มถึงรอยละ 38.6 ในป 2010 และมีมูลคา 52,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ไทยยัง
ไดมีการยื่นขอใชสิทธิในการลดภาษีนําเขาจากจีนภายใตกรอบ ACFTA โดยวัดจากมูลคาและจํานวน
Form E ที่แนบมากับสินคาจากไทยไปจีนมีมากถึงประมาณ 1 ใน 3 ของมูลคาและจํานวน Form E จาก
อาเซียนทั้งหมดที่ยื่นกับหนวยงานศุลกากรจีน และอัตราการใชสิทธิขอลดภาษีฯ ของไทยดังกลาวในป
2010 เพิ่มถึงรอยละ 69 ในสวนนี้ทําใหไทยเปนประเทศที่มีการขอใชสิทธิลดภาษีนําเขาจากประเทศจีน
มากที่สุดในบรรดาประเทศในอาเซียนทั้งหมด และไทยสามารถประหยัดภาษีนําเขาที่เคยจะตองเสียให
ศุ ล กากรจี น ได ถึ ง 3,700 ล า นหยวน (คํ า นวณโดยศุ ล กากรจี น ) เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นหน า ถึ ง ร อ ยละ 77
ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 5-3 มูลคาการคาและการใชสิทธิลดภาษีศุลกากรภายใตกรอบ ASEAN-China FTA ป 2010
2010

มูลคา
(ลานเหรียญ
สหรัฐฯ)

จีนสงออก
ไปอาเซียน
จีนสงออก
ไปไทย
จีนนําเขา
จากอาเซียน

เปลี่ยนแปลง
(%)

มูลคาการคา เปลี่ยนแปลง จํานวน
ที่แนบ
(%)
Form E
Form E
ที่ใชแนบ
ภายใต
ในป
ACFTA
2010

เปลี่ยนแปลง (%)

138,,200

+30%

(ลานเหรียญ
สหรัฐฯ)
18,200

(ฉบับ)

19,700

+48.6%

5,387

+30%

165,300

+32%

154,600

+40.8%

18,400

+75%

175,900

อาเซียนประหยัดภาษีที่
เคยจะตองเสียใหจีน
มูลคา 11,184 ลาน
หยวน เพิ่ม +80%

+133.76%

520,000

+84.6 %

1

ดร.อักษรศรี พานิชสาสนเดินทางไปสัมภาษณหนวยงานศุลกากรจีนและกระทรวงพาณิชยจีน ณ กรุงปกกิ่ง เกี่ยวกับความตกลง
ASEAN-China FTA และผลกระทบตออาเซียนและจีน ระหวางวันที่ 17 – 20 มกราคม 2554
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

2010

มูลคา
(ลานเหรียญ
สหรัฐฯ)

จีนนําเขา
จากไทย

33,200

เปลี่ยนแปลง
(%)

มูลคาการคา เปลี่ยนแปลง จํานวน
ที่แนบ
(%)
Form E
Form E
ที่ใชแนบ
ภายใต
ในป
ACFTA
2010
(ลานเหรียญ
สหรัฐฯ)
6,200

+33.3%

เปลี่ยนแปลง (%)

(ฉบับ)
+69%

62,400

ไทยประหยัดภาษีทเี่ คย
จะตองเสียใหจีน มูลคา
3,700 ลานหยวน เพิ่ม
+77%

ที่มา : กระทรวง MOFCOM และหนวยงานศุลกากรจีน, 2011

เมื่อพิจารณารายการสินคาสําคัญที่คาขายกับจีน กระทรวงพาณิชยไทยรายงานวา สินคาสงออก
ของไทยไปจีน 10 อันดับแรก ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ มีสัดสวนรอยละ
23.57 ตามมาดวย ยางพารา สัดสวนรอยละ 11.35 เคมีภัณฑ สัดสวนรอยละ 8.3 และสินคาสําคัญอื่นๆ คือ
เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง แผงวงจรไฟฟา น้ํามันสําเร็จรูป ไมและผลิตภัณฑไม
และเครือ่ งใชไฟฟาและสวนประกอบอืน่ ๆ
ตารางที่ 5-4 สินคาสงออกสําคัญที่ประเทศไทยสงออกไปจีนป 2007-2010
หนวย: ลานบาท

รายการสินคา
1.เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ
2.ยางพารา
3.เคมีภัณฑ
4.เม็ดพลาสติก
5.ผลิตภัณฑยาง
6.ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
7.แผงวงจรไฟฟา
8.น้ํามันสําเร็จรูป
9.ไมและผลิตภัณฑไม
10.เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอื่น ๆ
อื่นๆ
รวม

2010

2008

2009

135,915.83

158,581.87

147,428.59

159,944.23 สัดสวน 23.57 %

54,684.28

63,938.04

52,729.42

77,039.29 สัดสวน 11.35 %

44,642.76

26,882.53

46,269.99

56,450.17 สัดสวน 8.3 %

34,257.01

35,199.25

36,939.73

51,361.92 สัดสวน 7.57 %

11,926.36

15,807.83

26,656.17

44,614.55 สัดสวน 6.57 %

16,388.99

11,177.54

26,775.14

36,705.65 สัดสวน 5.4 %

30,029.29

25,721.96

25,123.51

26,971.10 สัดสวน 3.97 %

22,961.33

38,926.82

22,671.08

25,589.78

9,247.03

9,464.33

13,671.93

20,310.04

7,453.73

9,114.24

11,420.70

14,970.17

143,603.00

137,504.63

139,073.80

164,674.96

511,109.61

532,319.04

548,760.05

678,631.84

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ในขณะที่ สินคานําเขาจากจีนที่สําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
ส ว นประกอบ โดยมี สั ด ส ว นถึ ง ร อ ยละ 13.93 ตามมาด ว ยเครื่ อ งจั ก รไฟฟ า และส ว นประกอบ
เครื่องใชไฟฟาในบาน เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เครื่องใช
เบ็ดเตล็ด ผาผืน แผงวงจรไฟฟา และผลิตภัณฑโลหะตามลําดับ
ตารางที่ 5-5 สินคานําเขาสําคัญที่ประเทศไทยนําเขาจากจีน 2007-2010
รายการสินคา

2007

2008

2009

หนวย: ลานบาท
Intra Industry
2010
Trade

สัดสวน

1.เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ

87,829.53

92,672.80

94,957.26

108,057.49

2.เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ

73,482.27

79,067.86

84,175.15

103,005.12

3.เครื่องใชไฟฟาในบาน

47,061.66

60,143.06

56,759.22

68,445.31

4.เครื่องจักรกลและสวนประกอบ

42,850.03

53,869.28

48,014.88

68,393.93

5.เคมีภัณฑ

35,304.47

48,743.18

39,427.69

53,849.60 สัดสวน 6.94 %

6.เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ

39,807.67

49,060.04

15,620.76

33,545.57

7.เครื่องใชเบ็ดเตล็ด

16,379.82

21,767.88

19,865.77

25,340.83

8.ผาผืน

20,145.07

22,615.65

18,328.63

25,039.43

9.แผงวงจรไฟฟา

9,293.15

9,375.14

11,868.42

20,638.51

10.ผลิตภัณฑโลหะ

13,325.82

21,285.58

16,337.30

20,479.49

179,086.75

211,742.27

180,772.00

248,655.36

564,566.24

670,342.74

586,127.09

775,450.63

อื่นๆ
รวม

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

มีขอสังเกตวา สินคาที่มีมูลคาการคาขายระหวางไทย-จีนในอันดับสูง สวนใหญเปนสินคาใน
ลักษณะ “การคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน” (Intra Industry Trade) กลาวคือ เปนทั้งสินคาสงออกและ
สินคานําเขาสําคัญระหวางไทย-จีน ไดแก หมวดเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ/สวนประกอบ เคมีภัณฑ และ
แผงวงจรไฟฟา
เมื่อพิจารณาในแงของโอกาสทางการคากับจีน ดวยศักยภาพของขนาดผูบริโภคจีนที่มีกําลังซื้อ
มากขึ้น และมีตลาดขนาดใหญขึ้น โดยเฉพาะชนชั้นกลางรุนใหมของจีน จึงเปนตลาดที่มีศักยภาพที่สําคัญ
สําหรับประเทศไทย และเพื่อเติบโตไปกับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน ประเทศไทยควรเนนการผลิตเพื่อ
สงสินคาไปปอนตลาดจีน ทั้งในกลุมอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา เพื่อเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตของจีน (Production process) และในกลุมอุตสาหกรรมปลายน้ํา เพื่อเปนสวนหนึ่งใน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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13.93 %

สัดสวน 2.66 %

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

กระบวนการบริโภคของจีน (Consumption process) โดยเฉพาะกลุม Niche market ที่เปนชนชั้นกลาง เชน
การผลิตสินคาในตลาดบนที่เนนความประณีตและการออกแบบดีไซน
อยางไรก็ดี ยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการสงออกไปตลาดจีน เชน รัฐบาลจีนมีการเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) จากสินคานําเขาในอัตราสูงถึงรอยละ 13-17 (ขึ้นอยูกับประเภทของสินคา) แมวา
จะมีการลดภาษีศุลกากรขาเขาตามความตกลง ASEAN-China FTA รวมไปถึงอุปสรรคดานมาตรฐาน
สินคา เชน ผลิตภัณฑยางบางรายการ ตองปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับ CCC ของจีน เชน ยางลอรถยนต
เปนตน ตลอดจนปญหาและขอจํากัดอื่นๆ เชน ปญหาดานการกระจายสินคาภายในประเทศจีน ปญหาดาน
อํานาจตอรองของผูประกอบการไทยและระบบฝากขายสินคาของจีน ตัวอยางเชน ขอจํากัดจากกรณี
ผลไมไทยสงออกไปตลาดจีนสวนใหญจะถูกสงไปรวบรวมไวที่ตลาดขายสงผลไมนําเขาที่ใหญที่สุดของ
จีนในนครกวางโจว (ตลาดเจียงหนาน) กอนที่จะกระจายตอไปยังมณฑลอื่นๆ ของจีน เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นทาทายในดานการคากับจีน โดยเฉพาะการขยายตัวของการนําเขาสินคา
จากจีนที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว
อาจจะมีผลกระทบตอผูประกอบการไทยที่ตองแขงขันกับสินคาจีน
โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทย (SMEs) รวมทั้งมีประเด็นที่จะตองตระหนัก
และระมัดระวัง ในดานคุณภาพของสินคานําเขาจากจีน จึงควรที่จะมีการเตรียมมาตรการรองรับการนําเขา
สินคาจีนอยางเหมาะสม มีการกําหนดและเขมงวดในเรื่องมาตรฐานสินคา โดยตองเนนการนําเขาเฉพาะ
สินคาจีนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน เปนตน
สําหรับประเด็นดานการคาที่ควรจะมีการศึกษาวิจัยในอนาคตตอไปนั้น จากการศึกษาทบทวน
ผลงานวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวของกับการคาไทย-จีนนั้น พบวาไดเคยมีการศึกษาวิจัยดานการคาไทย-จีน
และกรอบความตกลง ASEAN-China FTA ไวแลวเปนจํานวนมาก จึงควรเพิ่มการศึกษาดานการคา
ชายแดนไทย-จีนใหมากขึ้น เชน การคาชายแดนไทย-จีน กับการทํา RMB Trade Settlement ภายใต
ACFTA : อนาคต โอกาส และอุปสรรค
นอกจากนี้ โจทยวิจัยในอนาคตดานการสงออกและนําเขากับจีนสามารถแบงเปนดานเกษตร และ
อุตสาหกรรม ดังนี้
1) ดานเกษตร สินคาเกษตรสงออกไปจีนที่ไดมีการศึกษาวิจัยไวแลวเปนจํานวนไมนอย เชน
ยางพารา และผลไม และบางสาขาก็พอจะมีงานศึกษาไวแลว เชน มันสําปะหลัง และขาว (แตเปนงานที่
คอนขางเกา) จึงควรมีการศึกษาตอยอดและวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพดานการสงออกพืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญรายการอื่นๆ เชน ปาลมน้ํามัน โดยมีตัวอยางประเด็นวิจัย เชน
--ศักยภาพของการสงออกน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑไปตลาดจีน
--การขยายตลาดผลิตภัณฑยางจากน้ํายางขนในตลาดจีน
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โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ประเภท
ขาว

มันสําปะหลัง

ยางพารา

ตารางที่ 5-6 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการคาสินคาเกษตรไทย-จีน (เนนรายสินคา)
ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามป พ.ศ.)
หมายเหตุ
-ชายฉัตร ธีรวัฒน. (2542). ผลกระทบการลดภาษีนําเขาขาวตอปริมาณการนําเขา 4 ชิ้นงาน
ขาวของ สาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศไทยภายใตขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากร
และเปน
และการค า . วิ ท ยานิ พ นธ วิ ท ยาศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต ,
สาขาเศรษฐศาสตร ธุ ร กิ จ ,
ผลงานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
-สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ. (2544). "จีน: ตลาดขาวขนาดใหญ คอนขาง
หลังการเขาเปนสมาชิก WTO”. วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(289), 38-45.
เกาชวงป
2542-จิตติสุดา สายมาลา.(2547). ผลกระทบจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก
2548
ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ต อ ปริ ม าณนํ า เข า ข า ว 100 เปอร เ ซ็ น ต จ ากประเทศไทย.
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
-สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. (2548).
จีน: ตลาดขาวขนาดใหญหลังการเขาเปนสมาชิก WTO. กรุงเทพฯ: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคา
ระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย.
-จิตทิ พ ย พึ่งอาศรัย. (2547). ผลจากการลดอั ตราภาษี ศุลกากรผลิ ตภั ณ ฑ มั น
สําปะหลัง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีตอการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังจาก
ประเทศไทย. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
-ปจิรยา โนนทิง. (2549). ปจจัยกําหนดการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของ
ไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
-ปวีณา พันธุกลา. (2551). การศึกษาการเชื่อมโยงราคามันสําปะหลังของไทยกอน
และหลังการเปดเสรีการคา Asean-China. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
เศรษฐศาสตรเกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
-สุธาสินี เฉียงขวา. (2552). การสงออกมันเสนของไทยไปประเทศจีน : ปจจัยที่มี
ผลตออุปสงคการสงออกและการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง. วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-จินดามาส ไชยจันทร. (2549). วิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบและการ
นําเขายางพาราจากประเทศไทยในตลาดจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
-ณรงค คงสังข. (2549). ปจจัยที่กําหนดอุปสงคการนําเขายางพาราไทย ของ
ประเทศจี น ญี่ ปุน และมาเลเซี ย . วิทยานิ พ นธ เ ศรษฐศาสตร มหาบั ณฑิ ต, มหาวิทยาลั ย
รามคําแหง.
-ธนันรัตน พวงนุม. (2549). ปจจัยกําหนดปริมาณการสงออกยางพาราของไทยไป
ยังประเทศจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
-นันรัตน พวงนุม. (2549). ปจจัยกําหนดปริมาณการสงออกยางพาราของไทยไปยัง
ประเทศจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
-อักษรศรี พานิชสาสน. (2552). “โครงการศึกษาวิจัยและจัดทําคูมือมาตรฐานและ
กฎระเบียบในการสงออกสินคายางและผลิตภัณฑยางไปยังประเทศจีน”. ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เสนอ สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
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ประเภท
ผลไม

ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามป พ.ศ.)
-คนึง โยธาใหญ. (2541). การวิเคราะหศั กยภาพการสงออกลําไยอบแหงไป
สาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
-ปยธิดา ถิระรณรงค. (2547). ผลของการลดภาษีนําเขาของจีนที่มีตอการสงออก
ผลไมของไทย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
-พลภัทร อุปถัมภนรากร. (2547). การวิเคราะหผลกระทบภายใตความตกลงเขต
การค า เสรี ร ะหว า งไทย-จี น ต อ การนํ า เข า ผลไม ไ ทยของจี น . วิ ท ยานิ พ นธ วิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

หมายเหตุ
15 ชิ้นงาน

-สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ. (2547). “การเรงลด
ภาษีผักผลไมระหวางไทย-จีน ภายใตกรอบอาเซียน-จีน”. รายงานเศรษฐกิจ พมา จีนตอนใต
และโครงการ GMS, 3(ก.ค.-ก.ย.), 16-20.
-อัญญาณี ชัยสุวรรณ. (2547). การคาเสรีผลไมระหวางไทย-จีน. วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
-กนกวรรณ จงเจริ ญ ยิ่ ง ยง. (2549). “การค า พื ช ผั ก ผลไม ไ ทย-จี น หลั ง เป ด เสรี
การคา”. วารสารสังคมลุมน้ําโขง, 2(1), 193-205.
-กนกวรรณ จงเจริญยิ่งยง. (2549). “รายงานการวิจัยผลที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
จากการเป ด เสรี ก ารค า ไทย-จี น : กรณี ศึ ก ษาสิ น ค า ผั ก และผลไม พิ กั ด 07-08”.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-สุรีย ฉั่วตระกูล. (2549). แผนธุรกิจการสงออกทุเรียนไปจําหนายยังประเทศจีน.
วิท ยานิ พ นธ วิ ท ยาศาสตรม หาบั ณ ฑิ ต, สาขาวิช าการจั ด การการขนส ง และโลจิ ส ติกส ,
มหาวิทยาลัยบูรพา.
-สมพร อิศวิลานนท. (2549). “การคาพืชผักและผลไมของไทยภายใต เขตการคา
เสรีกับประเทศจีน ออสเตรเลีย และอินเดีย. “ วารสารเศรษฐศาสตรเกษตร, 25(2), 29-57.
-กนกรัตน ชมภูนาค. (2550). การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันการสงออก
ผลไมที่ สําคั ญของประเทศไทยไปยังประเทศจี นกอนและหลัง การทํา ขอ ตกลงการคาเสรี .
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาธุรกิจการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
-พัฒนพงษ ภูสุวรรณ. (2550). “การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการคาผักและผลไม
ภาคเหนือ-จีนตอนใต”. รายงานเศรษฐกิจ พมา จีนตอนใต และโครงการ GMS, 2(เม.ย.-มิ.ย.),
19-23.
-แสน กีรตินวนันท. (2550). นโยบายเขตการคาเสรีไทย-จีนพิกัด 07-08 เรื่องผัก
และผลไม: ศึกษาผูไดประโยชน และผูเสียประโยชน. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
-อุทัยวรรณ พูลทรัพย. (2550). การสงออกลําไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน.
วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
-นันฑพงศ นานอน. (2552). ปจจัยที่มีผลกระทบการทํา FTA Asean-China ที่มีตอ
การสงออกมังคุดของไทยไปจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาธุรกิจการเกษตร
, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
-ปยะลักษณ พุทธวงศ และคณะ. (2551). โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสินคาผลไม
อันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินคาทันทีระหวางไทยกับจีน. เชียงใหม: สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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2) ดานอุตสาหกรรม สาขาที่ไดมีการศึกษาวิจัยไวแลว เชน อุตสาหกรรมอัญมณี อุตสาหกรรม
IT และคอมพิวเตอร เปนตน (ดังแสดงในตาราง) จึงควรมีการศึกษาวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อื่นๆ และอุตสาหกรรมที่ไทยมีการสงออกไปจีนมาก เชน การศึกษาโอกาสในการตอยอดและพัฒนาการ
สงออกอิเล็กทรอนิกสของไทยไปจีน การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยเพื่อขยายการคากับจีน
เปนตน
ตารางที่ 5-7 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการคาสินคาอุตสาหกรรมไทย-จีน (รายสินคา)
ประเภท
ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามป พ.ศ.)
หมายเหตุ
-ชัยยันต กิตติวิศิษฎ. (2546). ความสามารถในการแขงขันทางการสงออกของ 4 ชิ้นงาน
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางไทยกับจีน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,
IT และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
คอมพิวเตอร
-สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส. (2547). “โครงการศึกษาวิจัยแนวทางความ
รวมมือของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสระหวางไทย-จีน”. สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส เสนอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
-ศรัณยา ประไพพงษ. (2549). การวิเคราะหการสงออกสินคาในอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรของไทยไปจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรการ
จัดการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-วิชชุ ดา กุลมาโนชวงศ . (2551). การวิเ คราะหค วามไดเ ปรี ย บเชิงแขง ขั น ของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม : กรณีศึกษาประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.
วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

อุตสาหกรรม
อัญมณี

-สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ. (2544). รายงานการ
สั ม มนาเรื่ อ ง ศั ก ยภาพอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของจี น หลั ง จี น เข า WTO:
ผูประกอบการไทยควรปรับกลยุทธอยางไร. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ.
-ยุพาวดี ยินดียั่งยืน. (2548). การวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระหวางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
-สมศักดิ์ สัจจรังสิตสกุล. (2550) . การศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ และ
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.
-เณศรา สุขพานิช, อักษรศรี พานิชสาสน, และ ศักดิพล เจือศรีกุล. (2553).
“โครงการศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการคาและการลงทุนดานอัญมณีและเครื่องประดับ
ในประเทศจี น ”. ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการเศรษฐศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เสนอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน).

4 ชิ้นงาน

อุตสาหกรรม
ยานยนตและ

-ณีรวรรณ โตอินทร. (2550). การวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตระหวางประเทศไทยและประเทศจีน (พ.ศ. 2539-2548).

2ชิ้นงาน
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ประเภท
อื่นๆ

ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามป พ.ศ.)

หมายเหตุ

วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ.
-ปาริฉัตตถ อัศวราชันย. การศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในอุตสาหกรรม
รถไถเดินตามของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในตลาดอินโดจีน. วิทยานิพนธ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับโจทยวิจัยดานการนําเขาจากจีนเชนกัน ตัวอยางโจทยวิจัย เชน
--การศึกษาความเปนไปไดในการยกระดับและจัดตั้งหนวยงานดานมาตรฐานในระดับกระทรวงของไทย
โดยศึกษาจากกรณีศึกษาหนวยงาน AQSIQ ระดับกระทรวงของจีน
--การศึกษารูปแบบและกลยุทธในการนํามาตรการดานมาตรฐานสินคามาใชเปน Non-Tariff Measures ใน
การปองกันการนําเขาสินคาไรคุณภาพจากจีน
5.1.2.2 ดานการลงทุนไทย-จีน
จากการทบทวนวรรณกรรมและการประเมินการลงทุนระหวางไทย-จีน พบวา ในขณะนี้ นัก
ธุรกิจจีนไดเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยที่รัฐบาลจีนมีนโยบายใหการสนับสนุน และสงเสริม
นักธุรกิจชาวจีนใหไปลงทุนยังตางประเทศมากขึ้นภายใตยุทธศาสตร “เดินออกไป” และบริษัทจีนให
ความสนใจเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องดวยปจจัยความพรอมของไทยและความเหมาะสมใน
การลงทุน
จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในชวง 5 ปที่ผานมามี
โครงการของจีนยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนเฉลี่ยประมาณ 25-27 โครงการตอป มูลคาเงินลงทุนเฉลี่ย
17,000 ลานบาท โดยในป 2008-2009 เปนปที่ประเทศไทยกําหนดใหเปนปแหงการลงทุน มีการใหสิทธิ
ประโยชนเพิ่มขึ้นสําหรับอุตสาหกรรมที่เปนเปาหมาย สงผลใหนักลงทุนจากตางประเทศ รวมถึงจีนให
ความสนใจยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนเปนจํานวนมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน โดยในป2008 มีโครงการ
จากจีนยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนรวม 21 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 1,505 ลานบาท ไมรวมคาที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน
ตอมา ในป 2009 มีโครงการจากจีนยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนรวม 25 โครงการ มูลคาเงินลงทุน
43,189.2 ลานบาท ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน และในป 2010 มีโครงการจากจีนยื่นขอรับสงเสริม
การลงทุนรวม 31 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 10,698.4 ลานบาท ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน
ในชวง ป 2009-2010 คําขอรับสงเสริมการลงทุนจากจีนมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการสวนใหญ
จะเปนโครงการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีมูลคานอยกวา 50 ลานบาท และไมเกิน 500 ลานบาท และ
ลาสุดในป 2010 การลงทุนจากจีนในไทยไดขยายตัวขึ้นมาจัดอยูในอันดับที่ 5 ของการลงทุนตางประเทศ
ในไทยทั้งหมด (ญี่ปุน อันดับ 1)
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ในขณะเดียวกัน การออกไปลงทุนของไทยในจีนนับเปนโอกาสที่ดีเชนกัน เนื่องดวยการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจีนและดวยขนาดของตลาดจีน ประกอบกับระบบกลไก/นโยบาย/มาตรการตางๆที่
เกี่ยวของกับนักลงทุนตางชาติของรัฐบาลจีนที่มีความโปรงใสและมีความเปนสากลมากขึ้น และมาตรการ
สงเสริมการลงทุนในบางพื้นที่ของจีน เชน ภูมิภาคจีนตะวันตก จึงเปนโอกาสของนักธุรกิจไทยในการ
ออกไปลงทุนในประเทศจีน
อยางไรก็ดี เนื่องจากการแขงขันที่เขมขนในประเทศจีน ทั้งการแขงขันกับนักธุรกิจจีนเอง นัก
ธุรกิจจากประเทศตะวันตก หรือนักธุรกิจจากกลุมอาเซียนดวยกัน ดังนั้น นักธุรกิจไทยที่จะออกไปลงทุน
ในประเทศจีนจําเปนจะตองมีความพรอมในทุกๆ ดาน และเปนธุรกิจที่มีความสามารถในการแขงขันใน
ธุรกิจที่ตนจะเขาไปลงทุนในจีน มิฉะนั้นแลว อาจจะตองเผชิญกับการแขงขันจนอาจจะตองลมเลิกกิจการ
ไปก็เปนได
ในทางกลับกัน ยังมีประเด็นปญหาหรือความทาทายในดานการลงทุนไทย-จีน โดยเฉพาะการเขา
มาลงทุนของทุนจีนในประเทศไทย ทั้งที่เปนการลงทุนโดยรัฐวิสาหกิจจีนหรือเอกชนจีนในประเทศไทย
อาจจะสงผลกระทบตอธุรกิจไทยที่มีอยูแลว โดยเฉพาะธุรกิจของผูประกอบการ SMEs ไทย และอาจจะ
เปนกิจการหรือธุรกิจที่อาจจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือการมาใชประโยชนสวมสิทธิเพื่อใชไทย
เปนฐานในการสงออก เปนตน รัฐบาลไทยจึงควรมีมาตรการกลั่นกรองและพิจารณาใหการสงเสริมเฉพาะ
กิจการจีนที่จะเปนประโยชนและมีความเหมาะสมเปนสําคัญ
ในดานบทบาทของรัฐบาลไทยและเปาหมายยุทธศาสตรดานการลงทุนกับจีน ควรเนนการ
กระชับความรวมมือดานการลงทุน ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑล
สําหรับประเด็นดานการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ (FDI) ที่ควรจะมีการศึกษาวิจัยในอนาคต
ตอไปนั้น จากการศึกษาทบทวนผลงานวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวของกับการลงทุนไทย-จีนนั้น พบวา สวน
ใหญเปนงานศึกษาเกี่ยวกับการออกไปลงทุนของไทยในประเทศจีน (ดังแสดงในตารางที่ 5-8 ) จึงควรมี
การศึกษาตอยอดและวิเคราะหเชิงลึกดานการลงทุนจีนในไทย เชน
--ผลกระทบดานเศรษฐกิจและไมใชเศรษฐกิจจากการเขามาลงทุนของจีนในประเทศไทย โดยอาจจะหยิบ
ยกกรณีศึกษาในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคของไทย
--การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและพฤติกรรมของนักลงทุนจีนในไทยโดยเปรียบเทียบกับนักลงทุนจาก
ประเทศอื่น เปนตน

ประเภท
การลงทุน
ไทยในจีน

ตารางที่ 5-8 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการลงทุน (FDI) ระหวางไทย-จีน
ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามป พ.ศ.)
หมายเหตุ
-ฐิติวรรณ ศรีเจริญ. (2541). ปจจัยที่กําหนดการลงทุนของไทยในจีน. วิทยานิพนธ 6 ชิ้นงาน

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
-ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา. (2541). “การวิเคราะหกลยุทธ มาตรการการ
สงเสริมธุรกิจ การลงทุนไทย ในมณฑลยูนนานและเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน”. ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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ประเภท

การลงทุน
จีนในไทย

ดานการ
ลงทุน FDI
ไทย-จีน
โดยรวม

ดาน
กฎระเบียบ
การลงทุน
FDI ไทยจีน

-ฐิตารีย มงคลหลา. (2547). บรรษัทขามชาติไทยกับการลงทุนในประเทศจีน :
ปญหาและอุปสรรค (Thai Multinational Corporations and Investment in China : Problems
and Obstacles). วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
-ภคมน สูตถิพันธุ. (2550). การลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
-เมตตา วงศจงใจหาญ. (2551). กวานซี่กับการลงทุนโดยตรงของไทยในจีน.
วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก), วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม,
มหาวิทยาลัยรังสิต.
-เติมศักดิ์ โอภาสยานนท. (2552). ความเปนไปไดและโอกาสของการเขาไปลงทุน
ในธุรกิจธนาคารพาณิชยของไทยในประเทศจีน. งานวิจัยเฉพาะเรื่อง. กรุงเทพ: คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-หัสพร ทองแดง. (2548). ผลของการลงทุนโดยตรงจากจีนตอการคาระหวาง
ประเทศไทย-จีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
-พิทยา สุวคันธ. (2549). การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของจีนในไทยและ
ผลกระทบตอความสัมพันธไทย-จีน. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาสหวิทยาการ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-สํานักงานคณะกรรมการส งเสริมการลงทุน. (2538). คูมือการลงทุนในจีน .
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน.
-อรรถพล มาพวง. (2547). ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการลงทุ น โดยตรงจาก
ต า งประเทศกั บ ตั ว แปรทางเศรษฐกิ จ ในประเทศจี น เวี ย ดนาม และไทย. วิ ท ยานิ พ นธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
-มานิต เจริญราง. (2551). ความสัมพันธของการลงทุน กับอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ : ประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น . วิ ท ยานิ พ นธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
-อรรถพล มาพวง นิสิต พันธมิตร ไพรัช กาญจนการุณ และประพัฒชนม จริยะ
พันธุ . (2551). “ความสัม พันธ ระหว า งการลงทุ น โดยตรงจากต า งประเทศกับ ตั ว แปรทาง
เศรษฐกิจในประเทศจีน เวียดนาม และไทย”. วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
12(1-2). จาก
-พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน, ม.ร.ว. (2552). โครงการสงเสริมการลงทุนไทย-จีน
ประจําป 2551. กรุงเทพ: สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-Bruggen, Edwin van der. (2543). “การวางแผนภาษีสําหรับนักลงทุนไทยใน
ประเทศจีน”. สรรพากรสาสน, 47(11), 41-50.
-ขวัญทิชา เชื้อดี. (2545). แรงจูงใจในดานภาษีและราคาโอนเพื่อการลงทุนใน
ประเทศจีน. วิทยานิพนธบัญชีมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-โชติรส เพศประเสริ ฐ. (2545). สนธิสัญญาสงเสริมและคุมครองการลงทุ น
ระหวางไทย-จีน(Agreement between the government of the Kingdom of Thailand and the
government of the People's Republic of China for promotion and protection of investments):
วิ เ คราะห ภ ายใต ก ฎหมายระหว า งประเทศ. วิ ท ยานิ พ นธ นิ ติ ศ าสตร ม หาบั ณ ฑิ ต ,
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ประเภท

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-กิติ ปลันธนดิลก. (2547). กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน. กรุงเทพมหานคร:
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟกส จํากัด.
-วิ บูลย ตั้ง กิตติ ภ าภรณ และคณะ. (2550). “โครงการศึ กษาวิ เ คราะห กฎหมาย
การคาการลงทุนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน”. บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัล
แตนส จํากัด และบริษัทที่ปรึกษากฎหมายฟารอีสต จํากัด.เสนอ สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิชย.

5.1.2.3 ดานการบริการ
ประเด็นที่เปนโอกาสจากภาคบริการ โดยเฉพาะการเขามาใชบริการของชาวจีนในประเทศไทย
ทั้งในดานการทองเที่ยว และดานการศึกษาตอในประเทศไทย จึงเปนโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนดาน
วัฒนธรรมและการศึกษาระหวางกัน
ในดานการทองเที่ยว ประเทศไทยนับเปนเปาหมายดานการทองเที่ยวสําคัญอีกแหงหนึ่งของชาว
จีน ดวยราคาคาใชจายที่ไมแพง ไทยมีแหลงทองเที่ยวสวยงาม โดยเฉพาะชายทะเลตางๆ ของไทย รวมทั้ง
รสชาติและความหลากหลายของอาหารไทย ตลอดจนการเปนแหลงจับจายซื้อของ (shopping) เปนตน
ลวนเปนปจจัยดึงดูดใหนักทองเที่ยวจีนสนใจเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
หลังจากที่สถานการณทางการเมืองในประเทศไทยไดสงบลงในป 2010 นักทองเที่ยวจีนเริ่มเดินทางมา
ทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
สวนดานการศึกษาตอในประเทศไทย ในขณะนี้ มีชาวจีนเขามาศึกษาตอในประเทศไทยมากขึ้น
ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย ที่อยูในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาคตางๆ
ของไทย โดยนักศึกษาจีนที่เขามามีทั้งการเขาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรที่เปนภาษาไทย
ดังนั้น การสงเสริมและทําตลาดนักศึกษาจากประเทศจีนจึงเปน
โดยเรียนรวมกับนักศึกษาไทยอื่นๆ
เปาหมายของมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทย
อย า งไรก็ ดี มี ป ระเด็ น ที่ จ ะต อ งตระหนั ก และสามารถเป น ประเด็ น ท า ทายในด า นบริ ก าร
โดยเฉพาะปญหาคุณภาพของการจัดรายการทัวรทองเที่ยว ปญหาทัวรศูนยเหรียญ นอกจากนี้ ควรปรับใช
กลยุทธในการดึงดูดนักทองเที่ยวจีนที่มีฐานะและกําลังซื้อสูง เชน กลุมเศรษฐีจีน เพื่อใหมาใชบริการตางๆ
ในประเทศไทย เชน สนามกอลฟ เปนตน และในดานการศึกษา ควรที่จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักศึกษาอยางเขมงวดกอนรับเขา เพื่อปองกันปญหาการปลอมแปลงเอกสาร เปนตน
ดังนั้น เปาหมายดานยุทธศาสตรและบทบาทของรัฐบาลไทย ควรที่จะสงเสริมการทองเที่ยวใน
เชิงคุณภาพ และมีมาตรการรองรับการขยายตัวของนักทองเที่ยวจากจีน ตลอดจนการสงเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาจีนในการเขามาศึกษาตอในประเทศไทย เปนตน
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--------------------------------------------------

สําหรับประเด็นดานการคาบริการที่ควรจะมีการศึกษาวิจัยในอนาคตตอไปนั้น จากการศึกษา
ทบทวนผลงานวิชาการภาษาไทยที่เกี่ยวของ พบวา สวนใหญเปนงานศึกษาเกี่ยวกับสาขาการทองเที่ยว
จึง ควรมีก ารศึกษาริ เริ่ มและวิเคราะห เชิ งลึกเกี่ ย วกับภาคบริ การสาขาอื่น ๆ ที่สํ าคั ญมากขึ้ น เช น ดา น
กอสราง และการศึกษา เปนตน (ดังแสดงในตารางที่ 5-9)

ประเภท
ทองเที่ยว

ตารางที่ 5-9 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการทองเที่ยวไทย-จีน
ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามป พ.ศ.)
-กิตติ ลิ่มสกุล และคณะ. (2537). “แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวระหวางไทย
พมา และจีนตอนใต”. คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เสนอ การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, มกราคม 2537.
-สิ ฏ ฐากร ชู ท รั พ ย . (2545). “กลยุ ท ธ ก ารตลาดธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน”. วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (2545), 7682.
-วิภา อุตมฉันท และคณะ. (2548). “สภาพและปญหาของการทองเที่ยวระหวาง
ไทยกับจีน”. ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
-อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจีน และนัยตอไทย
ตอนที่ 1”. วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(11), 49-54.
-อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยูนนาน และนัยตอ
ไทย”. วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(12), 51-55.
-ชูศรี เที้ยศิริเพชร และคณะ. (2548)”.การเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ระหว า งภาคเหนื อ ตอนบนของไทยและจี น ตอนใต ”. เชี ย งใหม : คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
-ชูศรี เที้ยศิริเพชร และคณะ. (2549). “การจัดการการทองเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับ
สิ น ค า ท อ งถิ่ น ในกลุ ม จั ง หวั ด ล า นนาและกลุ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ํ า โขง (GMS)”.
เชียงใหม: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549.
-ปรมิ น ทร อริ เ ดช และคณะ. (ระยะเวลาศึ ก ษา 1 ก.ค. 2548 - 30 มิ . ย. 2549).
“รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย : กรณีเปรียบเทียบเชียงราย
กับนครคุนหมิง”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
-สิ ริ โ ฉม พิ เ ชษฐบุ ญ เกี ย รติ . (,ระยะเวลาศึ ก ษา 1 ก.ค. 2548 - 2 เม.ย. 2550).
“พฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวไทยและนักทองเที่ยวตางชาติในนครคุนหมิง
มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
-กรวรรณ สั ง ขกรและกาญจนา จี้ รั ต น . (2551). “กลยุ ท ธ ก ารแข ง ขั น ด า นการ
ทองเที่ยวของไทยและประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงภายใตสภาวการณขยายตัวของตลาด
ทองเที่ยวจีน”. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
-ชาลิณี ดีรักษา. (2551). พฤติกรรมการใชจายซื้อสินคาของนักทองเที่ยวชาวจีนใน
ประเทศไทย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ, มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย.
-Zhou Li Qing. (2552). ภาพลักษณเขตกุยหลินมณฑลกวางสี ประเทศจีน ใน
มุมมองของนักทองเที่ยวชาวไทย. วิทยานิพนธมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม, คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา.

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามป พ.ศ.)

ประเภท

หมายเหตุ

-จัตตารพร กลางสวัสดิ์. (2552). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยว
ประเทศจีน ของนักทองเที่ยวชาวไทย หลังการแขงขันโอลิมปคปกกิ่งเกมส 2008. วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
-กรวรรณ สังขกร. (2552). “การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวและการคาในลุมน้ําโขง”. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
-ยศ สันตสมบัติ. (อยูในระหวางศึกษาวิจัย). “โครงการศึกษาการทองเที่ยวกับการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ : แนวคิด สี่ เ หลี่ ย มเศรษฐกิ จ กั บ ป ญ หาการพั ฒ นาในอนุภูมิ ภ าคลุ ม น้ํา โขง
ตอนบน”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
-อัครพงศ อั้นทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด. (2553). “โครงสรางความสัมพันธของ
ภาพลักษณ คุณคาที่ไดรับ ความพึงพอใจ และความภักดีตอแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
ต า งชาติ ใ นตลาดที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทย.”
สถาบั น วิ จั ย นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

นอกจากนี้ ผลงานวิ ช าการในด า นการท อ งเที่ ย วไทย-จี น ที่ ผ า นมาได เ คยศึ ก ษาด า นศั ก ยภาพ
ภาพลักษณ และการประมาณอุปสงคในระยะสั้น ระยะยาว จึงควรมีการศึกษาตอยอดและวิเคราะหเชิงลึก
เกี่ยวกับพฤติกรรม ภาพลักษณและอุปสงคของนักทองเที่ยวจีนในระดับมณฑล โดยเฉพาะมณฑลชายฝงที่
มี อํ า นาจซื้ อ สู ง และมี ก ลุ ม ตลาดผู บ ริ โ ภคที่ มี ค วามสนใจและความพร อ มในการออกไปท อ งเที่ ย ว
ตางประเทศ
5.1.2.4 ดานเกษตรและอุตสาหกรรม
ในขณะนี้ ประเทศจี น ได มี ก ารพั ฒ นาทั้ ง ในภาคอุ ต สาหกรรมและภาคเกษตรอย า งต อ เนื่ อ ง
ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มากขึ้น
สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตภาคการเกษตรก็ไดดําเนินการไปอยางตอเนื่องและมี
งบประมาณสนับสนุนจํานวนมาก ตลอดจนการสรางหองทดลองทางการเกษตรที่ทันสมัย เปนตน จึงเปน
โอกาสสําหรับประเทศไทยในการรวมมือกับจีน เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรูเทคโนโลยีจากจีน ทั้งดาน
การวิจัยทางการเกษตร และการพัฒนาเทคโนโลยี เชน การคิดคนวิจัยพัฒนาพันธุพืช การพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก นอกจากนี้ หนวยงานราชการของทั้งสองประเทศอาจจะจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่วิจัย /
วิชาการเพื่อการศึกษาคนควาวิจัยทางการเกษตรรวมกัน เปนตน
อย า งไรก็ดี ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ประเด็ น ที่จ ะต อ งตระหนัก และสามารถเป น ประเด็ น ทา ทาย
โดยเฉพาะในดานการเกษตร เนื่องจากการที่ภาคเกษตรของจีนมีศักยภาพมากขึ้น และมีผลผลิตทาง
การเกษตรที่ผานการคนควาวิจัยโดยการสนับสนุน/อุดหนุนของรัฐบาลจีนมากขึ้น จึงอาจจะเปนคูแขง
สําคัญของสินคาเกษตรไทย เชน กรณีขาว เนื่องจากประเทศจีนไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตขาว
อยางตอเนื่อง อาจจะมีผลกระทบตอการผลิตขาวของไทย และสงผลตอเนื่องไปกระทบการสงออกขาว
ของไทย ทั้งดานการแขงขันและคุณภาพสินคา เปนตน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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นอกจากนี้ ในดานการพัฒนาสินคาอุตสาหกรรม รัฐบาลจีนไดสนับสนุนและกระตุนใหเอกชน
จีนหันไปเนนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาตรา
สินคาของจีนใหเปนที่ยอมรับในตางประเทศใหมากขึ้น
ดังนั้น เปาหมายของยุทธศาสตรดานการเกษตรและอุตสาหกรรมตอจีน ควรเนนความรวมมือ
และเรียนรูดานการเกษตรและอุตสาหกรรมรวมกัน มากกวาที่จะไปแขงขันกับประเทศจีน
สําหรับประเด็นดานเกษตรและอุตสาหกรรมที่ไดเคยมีการศึกษาวิจัยไวแลว (ดังแสดงในตารางที่
5-10) เชน จากงานศึกษาของนางสาวอริยา เผาเครื่อง ดานการเกษตร สรุปไดวา “นักวิจัยจีนไดประเมิน
ศักยภาพและความตองการพืชเกษตรหลักใน 20 ปขางหนา พบวา จีนจะผลิตขาวเหลือเล็กนอย แตมีความ
ตองการสินคายางพารา มันสําปะหลัง ออย น้ําตาล และปาลมน้ํามัน เปนจํานวนมาก” จึงควรมีการศึกษา
ริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับสินคาเกษตรเหลานั้น โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับสินคาเกษตรในสาขาที่
สําคัญแตไมเคยมีผลงานศึกษาไวกอน เชน ปาลมน้ํามัน และการศึกษาวิเคราะหอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ของไทยในการสงออกไปจีน ไดแก กลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เชน อาหารกระปอง อาหารแชเย็น
แชแข็ง และโอกาสในการสงออกอาหารทะเลไปเจาะตลาดมณฑลจีนตอนใน เปนตน
ตารางที่ 5-10 ตัวอยางผลงานวิชาการดานเกษตร และการคาสินคาเกษตรไทย-จีน
ประเภท
ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามปพ.ศ.)
หมายเหตุ
-มิ่งสรรพ ขาวสอาด. (2541). “โครงการกลยุทธและแนวทางการประสานความ 8 ชิ้นงาน
เกษตร
รวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตรในระยะ
ยาว : รายงานฉบั บ สมบู ร ณ ”. สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย เสนอ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
-สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2545).
“ผลจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ของจีนตอสินคาเกษตรไทย: กรณีจีน
เปนคูคา”. วารสารเศรษฐศาสตรเกษตร, 21(1), 43-88.
-ชาคริต ศิริรัตน. (2549). ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรสงออกของ
ไทยไปยังประเทศจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
-ชาคริต ศิริรัตน มิ่งสรรพ ขาวสอาด คมสัน สุริยะ และปยะลักษณ พุทธวงศ. (2550).
“ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรสงออกของไทยไปยังประเทศจีน”. วารสาร
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 11(1-3), 50-70.
-ประโยชน เจริญสุข. (2549). ”โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกร ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จากการเปดเสรีการคาระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศจีน: กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน”. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
-พรทิพย ปอมสุวรรณ. (2550). มูลคาการสงออกและนําเขาสินคาเกษตรกรรม
หลั ง จากการเจรจาการค า เสรี ร ะหว า งไทย-จี น . วิ ท ยานิ พ นธ เ ศรษฐศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
-อริยา เผาเครื่อง และคณะ. (ระยะเวลาศึกษา ก.ย. 2551- ก.ย.2552). “โครงการ
ศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่สําคัญของไทยในตลาด
จีน”. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.).

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามปพ.ศ.)

ประเภท

หมายเหตุ

-จักรี เตจะวารี. (2553). “การเติบโตและการพัฒนาการเกษตรของประเทศจีนกับ
นัยยะที่มีตอภาคเกษตรของประเทศไทย.” รายงานเรื่องศูนยศึกษาจีน – GMS และ บทความ
วิชาการเรื่องการเกษตรและการทองเที่ยวจีน, 12-31

ตารางที่ 5-11 ตัวอยางผลงานวิชาการดานอุตสาหกรรม และการคา-การลงทุนอุตสาหกรรมไทย-จีน
ประเภท
ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามป พ.ศ.)
หมายเหตุ
-พราวพรรณ ประทุมชาติ. (2547). การคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหวาง 4 ชิ้นงาน
อุตสาหกรรม
ประเทศไทยและจีน (Intra-industry trade between Thailand and China). วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
-พิษณุ กรุณานุวัตร. (2548). การวิเคราะหความสามารถ ในการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยไปยังประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนเปรียบเทียบกับ
ประเทศอาเซียน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
-ทัศนวรรณ ชาวอุปถัมภ. (2550). การคาอุตสาหกรรมเดียวกันระหวางไทยและจีน
กับบทบาทการลงทุนทางตรงจากญี่ปุน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
-จารุตร สมวงศ. (2551). ความสามารถในการแขงขันของการสงออกสินค า
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในประเทศจีน ในชวงระหวางป พ.ศ. 2542-2549. วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.

ทั้งนี้ ในดานสินคาอุตสาหกรรม พบวา ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ของจีน (2011-2015) รัฐบาลจีนจะมุงเนนสงเสริม 7 อุตสาหกรรมยุทธศาสตรใหมภายใน 5 ปจากนี้ ไดแก
(1) อุตสาหกรรมประหยัดพลังงานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Energy saving and environmental
protection)
(2) อุตสาหกรรมสารสนเทศรุนใหม (Next generation information technology)
(3) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
(4) อุตสาหกรรมการผลิตชั้นสูง (High-end manufacturing) เชน การบิน และรถไฟความเร็วสูง
(5) อุตสาหกรรมพลังงานใหม (New energy) เชน นิวเคลียร แสงอาทิตย พลังลม และชีวมวล
(6) อุตสาหกรรมวัสดุใหม (New materials)
(7) อุตสาหกรรมยานยนตพลังงานสะอาด (Clean energy vehicles)
ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารติ ด ตามและร ว มมื อ กั บ จี น ในอุ ต สาหกรรมทั้ ง 7 สาขาดั ง กล า ว ซึ่ ง เป น
พัฒ นาการที่ น าจะเป น ประโยชนสํ า หรั บ ไทยและอาเซีย น เนื่อ งจาก จะเป น โอกาสสํ าคั ญที่จ ะทํา ให
สามารถเขาถึงเทคโนโลยีสีเขียวและสะอาดของจีนที่จะพัฒนาใหม ดวยราคานาจะอยูในระดับที่ทําให
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

เขาถึงไดงาย และเปนทางเลือกเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ประเทศไทยตองซื้อเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตกเปน
หลัก
สําหรับตัวอยางโจทยวิจยั ดานสินคาอุตสาหกรรม เชน
--ศึกษาวิเคราะหอุตสาหกรรมยุทธศาสตรที่สําคัญในอนาคต เชน อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
--ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดในการตอยอด และเชื่อมโยงการพัฒนากับ 7 อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 ของจีน
5.1.2.5 ดานคมนาคมและโลจิสติกส
ในขณะนี้ รัฐบาลจีนมีนโยบายสงเสริมการเชือ่ มโยงกับประเทศเพื่อนบาน และจากการที่ประเทศ
ไทยมีทําเลที่ตั้งไมหางกับจีน แมจะไมมีพรมแดนติดตอกับจีนโดยตรง ตลอดจนไทยมีระบบโครงขายและ
โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงที่คอนขางดี เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดตอกับ
จีนโดยตรง เชน พมา ลาว และเวียดนาม จึงนับเปนประเด็นที่เปนโอกาสสําหรับไทยในการที่จะเชื่อมโยง
(connectivity) กับจีน โดยผานประเทศเพื่อนบาน ทั้งทางบก โดยเสนทางถนนผานภาคเหนือ ไดแก
เสนทาง R3A (ผานลาว) และ R3B (ผานพมา) และเสนทางถนนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ไดแก เสนทาง R9 เสนทาง R12 เสนทาง R8 เปนตน ตลอดจนการขนสงทางแมน้ําโขง ทางทะเล และทาง
อากาศ
นอกจากนี้ ไทยยังมีศักยภาพในการพัฒนาระบบรางโดยเสนทางรถไฟเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาค
อาเซียนในอนาคต ซึ่งในขณะนี้ รัฐบาลจีนไดผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศเพื่อนบานจีน
ในภูมิภาค GMS เชน โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว ซึ่งลงนามบันทึกความเขาใจกับรัฐบาลลาว
ตั้งแตเดือนเมษายน 2010 และโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-พมา ที่กอสรางแลวตั้งแตป 2009 และคาดวา
จะแลวเสร็จในป 2013 นอกจากนี้ ยังมีเสนทางรถไฟที่เชื่อมโยงระหวางจีน –เวียดนาม ซึ่งเปดใหบริการมา
นานแลว ตามเสนทางหนานหนิง (กวางซี) –ฮานอย (เวียดนาม) เปนตน และลาสุด รัฐบาลไทยและรัฐบาล
จีนกําลังจะลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อกอสรางรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย จาก
หนองคาย-กรุงเทพ และกรุงเทพ-ปาดังเบซาร จึงเปนประเด็นโอกาสที่สําคัญในดานการคมนาคมขนสง
และโลจิสติกส
อยางไรก็ดี ยังคงมีประเด็นปญหาและอุปสรรคในดานการเชื่อมโยงการขนสงและโลจิสติกสกับ
ประเทศจีน โดยผานประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากแมวาในทางกายภาพจะมีถนนและหลากหลายเสนทาง
เชื่อมโยงประเทศตางๆในภูมิภาคเรียบรอยแลว หากแตในขณะนี้กฎระเบียบดานการคมนาคมขนสงใน
ประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามและในประเทศจีนเอง ยังไมอนุญาตใหรถจากประเทศ
อื่นเขาไปวิ่งในประเทศตนไดอยางเต็มที่ และตองขออนุญาตเปนกรณีไป จึงนับเปนอุปสรรคสําคัญตอการ
เดินรถ การเดินทางของผูโดยสาร และการขนสงสินคาขามแดนและผานแดนในภูมิภาคนี้
ดังนั้น รัฐบาลไทยควรเนนสรางความรวมมือดานการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงและ
ดานโลจิสติกส ตลอดจนความรวมมือในการอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนสงสินคาระหวาง
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โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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ประเทศ โดยผานประเทศเพื่อนบานและประเทศจีน เพื่อใหสามารถเดินทางเชื่อมโยงระหวางกันไดอยาง
แทจริงและสะดวก ปลอดภัย
สําหรับประเด็นดานการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสไทย-จีนที่ไดเคยมีการศึกษาไวแลว (ดัง
แสดงในตารางที่ 5-12) พบวา สวนใหญเปนงานศึกษาเกี่ยวกับเสนทางโลจิสติกสการคา โดยเฉพาะ
เสนทางถนน จึงควรมีการศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับการขนสงระบบราง โดยเฉพาะการศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบาน ตัวอยางโจทยวิจัย เชน
-การศึกษากระบวนการขนสงและกระจายสินคาไทยในประเทศจีน ทั้งสินคาเกษตรและอาหารสด และ
สินคาแปรรูป ตลอดจนสินคาอุตสาหกรรม ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ในแงปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข และรวมมือกับจีน
--การศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับการขนสงระบบรางในภูมิภาค (Trans Asian Railways)
โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และรถไฟ
ความเร็วสูงของจีนในประเทศเพื่อนบาน ทั้งเสนรถไฟจีน-ลาว (ยูนนาน-บอเต็น) รถไฟจีน-พมา (ยูนนานมูเซ-เจียวเพียว) และรถไฟจีน-เวียดนาม (หนานหนิง – ฮานอย)
--การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการหลั่งไหลเขามาของชาวจีนผานรถไฟความเร็วสูง ทั้งดานแรงงาน
ขามชาติ โรคภัย ยาเสพติด อบายมุข ซึ่งจะเปนตนทุนและภาระของไทยในอนาคต เปนตน
ตารางที่ 5-12 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสไทย-จีน
ประเภท
ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามปพ.ศ.)
หมายเหตุ
-แกว ตา โรหิตรัตนะ อั กษรศรี พานิช สาส น และเมตตา วงศ จงใจหาญ. (2549). 12
คมนาคม
ขนสงและ “การศึกษา และสํารวจระบบโลจิสติกสของประเทศจีนในบริบทของขอตกลงการคาเสรี ชิ้นงาน
อาเซียน -จีน”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).
โลจิสติกส
-ปรีชา เพ็ชรวงศ. (2549). “แมน้ําโขง : เสนทางคมนาคมศักยภาพเพื่อรองรับการคา
ไทย-จีนและการคาระหวางจีน-ประเทศที่สาม”. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร.
-วีรพงศ ชุมพลบัญชร. (2549). การศึกษากลยุทธโลจิสติกสในการสงออกมะพราว
น้ําหอมผลสดไปประเทศจีนภายใตกรอบข อตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน. วิทยานิพนธ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยขอนแกน.
-วันเพ็ญ ไกรเกียรติสกุล. (2549). การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาระวางการ
ขนส ง สิ น ค า ทางทะเลระหว า งประเทศ: กรณี ศึ ก ษาเส น ทางไทย - เซี่ ย งไฮ . วิ ท ยานิ พ นธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
-วรินธร ชัยวิรัธน. (2550). “ยูนาน: หนทางสูการเปนศูนยกลางการคมนาคมภาค
ตะวันตกเฉียงใตของจีน”. รายงานเศรษฐกิจ พมา จีนตอนใต และโครงการ GMS, 1(ม.ค.-มี.ค.),
18-25.
-องอาจ เลี้ยงพันธุสกุล. (2550). ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสตติกสธุรกิจสงออก
ยางพาราไปยังจีนตอนใตผานทางทาเรือเชียงแสน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
เศรษฐศาสตรเกษตร,มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
-อักษรศรี พานิชสาสน. (2550). “โครงการศึกษาวิเคราะหจุดเชื่อมโยงทางการคา
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ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามปพ.ศ.)

ประเภท

หมายเหตุ

ระหวางไทย–จีนตอนใตบนเสนทางและบริเวณสองฝงคุน-มั่นกงลู ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต”. ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย.
-เจริญชัย โขมพัตราภรณ. (2551). “การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกสของการคา
ไทย-จี น เพื่ อ รองรั บ ข อ ตกลงการค า เสรี อ าเซี ย น-จี น กรณี ศึ ก ษาสิ น ค า ส ง ออกไปยั ง จี น ”.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
-ชูศรี เที้ยศิริเพชร และโกสุมภ สายจันทร. (2552).. “การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับ
ระบบโลจิ ส ติ กส กรณีก ารค า ชายแดนและผ า นด า นระหว า งประเทศไทยและประเทศจี น :
รายงานการวิจัย”. เชียงใหม:มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
-รุธิร พนมยงค. (ระยะเวลาศึกษา 15 ก.พ. 2549 -1 ต.ค. 2552). “การศึกษาระบบโลจิ
สติกสของการคาไทย-จีนเพื่อรองรับขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การคาชายแดน
และการคาผานแดน”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
-บริษัท ทรานสคอนซัลท จํากัด (Lead Firm) บริษัท เอพซิลอน จํากัด และบริษัท
พิสุทธิ์ เทคโนโลยี. (2553). “โครงการสํารวจออกแบบรายละเอียดและการบริหารจัดการศูนย
เปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคา (Feasibility study on Intermodal Facilities) ที่เชียงแสน
และเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งราย”. เสนอ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนการขนส ง และจราจร
(สนข.).
-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สถาบันการขนสง. (2553). “รายงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับ
การขนสงและโลจิสติกส. จาก www.tri.chula.ac.th/twwwroot/library/research1.html, 2553.

5.1.2.6 ดานความสัมพันธระหวางประเทศ
ในขณะนี้ ประเทศจีนยังคงเปนประเทศกําลังพัฒนาแมวาจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนอยาง
มาก ดังนั้น การที่จีนเปนประเทศกําลังพัฒนาและเปนประเทศที่อยูในภูมิภาคเอเชียเชนเดียวกับไทย จึงเปน
โอกาสสําคัญที่ไทยและจีนจะไดรวมมือกันและผนึกกําลังกัน เพื่อสรางอํานาจตอรองในเวทีความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ทั้งในฐานะประเทศกําลังพัฒนา และในฐานะประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีผลประโยชน
รวมกันในการเจรจาตอรองกับประเทศในภูมิภาคอื่น เปนตน
นอกจากนี้ ไทยและอาเซียนกําลังมุงสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ในป 2015 และไทย-จีนก็ไดรวมเปนสมาชิกกลุมความตกลงที่สําคัญ เชน ความรวมมือ
ในกรอบ ASEAN+ 1 ระหวาง 10 ประเทศในอาเซียนและจีน ซึ่งมีวาระครบ 20 ปความสัมพันธอาเซียนจีน ในป 2011 รวมทั้งกรอบความรวมมืออื่นๆ เชน กรอบ ASEAN+3 (รวมเกาหลีและญี่ปุน) กรอบ
ASEAN+ 6 (เพิ่มอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด) กรอบ APEC มีสมาชิก 21เศรษฐกิจ (รวมไตหวัน
ฮองกง) และกรอบ ASEM ระหวางประเทศในเอเชียและสหภาพยุโรป ตลอดจนกรอบอนุภูมภิ าค เชน
กรอบ GMS ระหวางประเทศในลุมแมน้ําโขง และกรอบ Pan Beibu Gulf หรือ PBG ซึ่งมี 3 มณฑลของจีน
เขารวม คือ กวางตง กวางซี และไหหนาน โดยมีประเทศในอาเซียนเขารวมตามความสมัครใจ และ
ประเทศไทยไดเขารวม ตั้งแตป 2009 เปนตน
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อยางไรก็ดี ในแงของอุปสรรคหรือประเด็นทาทายดานความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
ในระดับภูมิภาคเอเชีย ในขณะนี้ ยังคงมีประเด็นออนไหวที่สามารถเปนชนวนแหงความขัดแยงในภูมิภาค
เชน โอกาสเกิดขอขัดแยงระหวางจีนกับประเทศอาเซียนอื่นที่ตางอางสิทธิความเปนเจาของหมูเกาะใน
ทะเลจีนใต ในขณะที่ ประเทศไทยมิไดมีการอางสิทธิในประเด็นดังกลาวดวย
ดังนั้น รัฐบาลไทยจําเปนตองมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในดานความสัมพันธระหวางประเทศที่มี
ตอจีนอยางเหมาะสมตอไป
สําหรับประเด็นที่ควรมีการศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึก เชน
--ผลกระทบและโอกาสในการขยายการคาและการลงทุนกับจีนหลังการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC
ประเด็นที่เกี่ยวกับกลุมอนุภูมภิ าคใหม เชน
--การใชประโยชนจากความรวมมือกับจีนภายใตกรอบ Pan Beibu Gulf (PBG) ในดานการคาและการ
ลงทุน
ตลอดจนการสรางความรวมมือในดานตางๆที่ทวีความสําคัญมากขึ้น เชน
--บทบาทของจีนในดานการเงินในภูมิภาคและผลกระทบจากการทํา RMB trade settlement เปนตน
5.1.2.7 ดานความสัมพันธทวิภาคี
ประเด็นที่เปนโอกาสดานความสัมพันธทวิภาคีไทย-จีน เริ่มจากรากฐานของความสัมพันธที่ดี
และใกลชิด ทั้งในระดับราชวงศ ความสัมพันธระหวางรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนไทยและจีน
รวมทั้งการมีประวัติศาสตรของความสัมพันธทวิภาคีที่ราบรื่นมาโดยตลอด ไมเคยมีความขัดแยงใดๆ
ระหวางกันโดยตรง และความสัมพันธในดานเชื้อชาติและบทบาทของชาวจีนโพนทะเลในไทย และชาว
ไทยเชื้อสายจีนในปจจุบัน เปนตน
อย างไรก็ดี ปฏิ เ สธไม ได วา ยั ง คงมีประเด็ น ที่จ ะต อ งตระหนั กและระมั ดระวั ง เพื่ อ ไมใ หเ กิ ด
ภาพลักษณที่ไมดีตอกัน เชน การเขามาขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของกลุมทุนจีนและการ
ทะลักเขามาของสินคาจีน อาจกอใหเกิดประเด็นตอตานหรือขัดแยงจากบางภาคสวนในประเทศไทย เชน
กลุมเกษตรกรไทยหรือผูประกอบการ SMEs ของไทยที่ตองแขงขันกับสินคาจีน เปนตน รวมทั้งประเด็น
ออนไหวอื่นๆ เชน ปญหาแมน้ําโขงแหง เปนตน
ดังนั้น รัฐบาลของทั้งสองประเทศควรมีเปาหมายของยุทธศาสตรความสัมพันธทวิภาคีที่ดีตอกัน
เชน การสรางภาพลักษณที่ดีของกันและกันในสายตาของประชาชนของสองประเทศ โดยเปนภาพลักษณ
ที่ดีทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง ตลอดจนดานวัฒนธรรม ความเปนอยู และดานอื่นๆ เชน
ดานการศึกษา การทองเที่ยว เปนตน ตัวอยางประเด็นที่ควรมีการศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกในดาน
ความสัมพันธทวิภาคีกับจีน เชน
--อนาคตความสัมพันธไทย-จีน ภายใตกรอบ GMS ในบริบทของการจัดการปญหาแมน้ําโขง
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--การประเมินความรวมมือไทย-จีนที่มีอยูแลว และความคุมคาเชิงงบประมาณกับประโยชนที่เอกชนไทย
ไดรับ
--การวิเคราะหยุทธศาสตรความรวมมือทวิภาคีกับจีนในบริบทแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 ของจีน (2011-2015)
เปนตน
สําหรับตารางสรุปประเด็นที่สําคัญตางๆ ทั้งดานที่เปนโอกาส (Opportunity) และประเด็นความ
ทาทายหรือคุกคาม (Threat) ดังที่กลาวมาขางตน มีดังนี้
ตารางที่ 5- 13 ประเด็นเปาหมายยุทธศาสตรเศรษฐกิจไทย-จีน:
โอกาส และความทาทาย และตัวอยางโจทยวจิ ัย
ประเด็น เปาหมายของ ประเด็นดาน
ประเด็นดาน
ตัวอยางประเด็นวิจัย
ยุทธศาสตร
โอกาส
ความ
(Opportunity)
ทาทายและ
คุกคาม
(Threat)
การคา

การสงออกสู
ตลาดประเทศจีน
และการนําเขา
จากประเทศจีน
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การใชประโยชนจาก
ความตกลงการคาเสรี
ASEAN-China FTA
และศักยภาพของ
ขนาดผูบริโภคจีนที่มี
กําลังซื้อมากขึ้นและมี
ตลาดขนาดใหญขึ้น
โดยเฉพาะชนชั้น
กลางยุคใหมของจีน

การเตรียมมาตรการ
รองรับการนําเขา
สินคาจีนอยาง
เหมาะสม โดยตอง
เนนการนําเขาเฉพาะ
สินคาจีนที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
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(1) การคาชายแดนไทย-จีน กับการทํา RMB
Trade Settlement ภายใต ACFTA : อนาคต
โอกาส และอุปสรรค
(2) ศักยภาพดานการสงออกพืชเศรษฐกิจและ
สินคาเกษตรที่ไมเคยมีการศึกษามากอน เชน
--ศักยภาพของการสงออกน้ํามันปาลมและ
ผลิตภัณฑไปตลาดจีน
--การขยายตลาดผลิตภัณฑยางจากน้ํายางขนใน
ตลาดจีน
(3) ศักยภาพดานการสงออกสินคาอุตสาหกรรม
สําคัญที่ไมเคยมีการศึกษามากอน เชน
--การตอยอดและพัฒนาการสงออก
อิเล็กทรอนิกสของไทยไปจีน
--การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยเพือ่
ขยายการคากับจีน เปนตน
(4) ดานการนําเขา เชน
--การศึกษาความเปนไปไดในการยกระดับและ
จัดตั้งหนวยงานดานมาตรฐานในระดับ
กระทรวงของไทย โดยศึกษาจากกรณีศึกษา
หนวยงาน AQSIQ ระดับกระทรวงของจีน
--การศึกษารูปแบบและกลยุทธในการนํา
มาตรการดานมาตรฐานสินคามาใชเปน NonTariff Measures ในการปองกันการนําเขาสินคา
ไรคุณภาพจากจีน
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ประเด็น เปาหมายของ
ยุทธศาสตร

การลงทุน

การกระชับความ
รวมมือดานการ
ลงทุน ตลอดจน
การสรางความ
รวมมือดาน
การเงินระหวาง
ประเทศ

ประเด็นดาน
โอกาส
(Opportunity)

ประเด็นดาน
ความ
ทาทายและ
คุกคาม
(Threat)

การเตรียมรับมือกับ
ผลกระทบจากการ
เขามาลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทจีนในประเทศ
ไทย ซึ่งอาจจะ
กระทบตอธุรกิจไทย
ที่มีอยูแลวและตอง
แขงขันกับทุนจาก
จีน โดยเฉพาะ
SMEs ไทย
การบริการ การสงเสริมการ การรองรับการ
ปญหาคุณภาพของ
ทองเที่ยว การ
ขยายตัวของ
การจัดรายการทัวร
แลกเปลี่ยนดาน นักทองเที่ยวจากจีน
ทองเที่ยว และตอง
วัฒนธรรมและ
และศักยภาพของ
เพิ่มมาตรการดึงดูด
การศึกษาระหวาง นักศึกษาจีนในการเขา นักทองเที่ยวจีนที่มี
กัน
มาศึกษาตอใน
ฐานะและกําลังซื้อ
ประเทศไทย
สูง เชน กลุมเศรษฐี
จีน
เกษตรและ ความรวมมือดาน การแลกเปลี่ยนและ
ภาคเกษตรของจีนมี
อุตสาห
การเกษตรและ
เรียนรูเทคโนโลยีจาก ศักยภาพมากขึ้นและ
กรรม
อุตสาหกรรม
จีน ทั้งดานการวิจัย
ผลผลิตทางการ
ทางการเกษตร และ
เกษตรของจีน
การพัฒนาเทคโนโลยี อาจจะเปนคูแขง
เชน การคิดคนวิจัย
สําคัญของสินคา
พัฒนาพันธุพืช การ
เกษตรไทยในตลาด
พัฒนาพลังงาน
จีน เชน ขาว
ทางเลือก
ตลอดจนการพัฒนา
สินคาอุตสาหกรรม
ของจีนที่มีคุณภาพ
และมีมูลคาเพิ่มมาก
ขึ้น

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

การออกไปลงทุนใน
ประเทศจีนของธุรกิจ
ไทยที่มีความพรอม
และมีความสามารถ
ในการแขงขัน
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ตัวอยางประเด็นวิจัย

การศึกษาตอยอดและวิเคราะหเชิงลึกดานการ
ลงทุนจีนในไทย เชน
--ผลกระทบดานเศรษฐกิจและไมใชเศรษฐกิจ
จากการการเขามาลงทุนของจีนในประเทศไทย
โดยอาจจะหยิบยกกรณีศึกษาในระดับจังหวัด
หรือภูมิภาคของไทย
--การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและพฤติกรรม
ของนักลงทุนจีนในไทยโดยเปรียบเทียบกับนัก
ลงทุนจากประเทศอื่น เปนตน

(1)การศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับ
ภาคบริการสาขาอื่ นๆ ของจีนที่ สํ าคั ญมากขึ้ น
เชน ดานการกอสราง เปนตน
(2) ดานการทองเที่ยว ควรศึกษาตอยอดและ
วิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม ภาพลักษณ
และอุปสงคของนักทองเที่ยวจีนในระดับมณฑล
โดยเฉพาะมณฑลชายฝงของจีนที่มีรายไดและ
อํานาจซื้อสูง
--การศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกเกีย่ วกับ
สินคาเกษตรในสาขาที่สําคัญแตไมเคยมีผลงาน
ศึกษาไวกอน เชน ปาลมน้ํามัน
--ศึกษาวิเคราะหอตุ สาหกรรมศักยภาพของไทย
ในการสงออกไปจีน ไดแก กลุมอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป เชน อาหารกระปอง อาหารแช
เย็นแชแข็ง
--ศึกษาวิเคราะหอตุ สาหกรรมยุทธศาสตรที่
สําคัญในอนาคต เชน อุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน
--ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดในการตอยอด
และเชื่อมโยงการพัฒนากับ 7 อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 ของจีน

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ประเด็น เปาหมายของ
ยุทธศาสตร

ประเด็นดาน
โอกาส
(Opportunity)

ประเด็นดาน
ความ
ทาทายและ
คุกคาม
(Threat)

ตัวอยางประเด็นวิจัย

-การศึกษากระบวนการขนสงและกระจายสินคา
ไทยในประเทศจีน ทั้งสินคาเกษตรและอาหาร
สด และสินคาแปรรูป ตลอดจนสินคา
อุตสาหกรรม ทั้งทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ ในแงปญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกไข และรวมมือกับจีน เปนตน
--การศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกเกีย่ วกับการ
ขนสงระบบรางในภูมิภาค (Trans Asian
Railways)
โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน และรถไฟความเร็วสูงของจีนในประเทศ
เพื่อนบาน ทั้งเสนรถไฟจีน-ลาว (ยูนนาน-บอ
เต็น) รถไฟจีน-พมา (ยูนนาน-มูเซ-เจียวเพียว)
และรถไฟจีน-เวียดนาม (หนานหนิง – ฮานอย)
เชน การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการ
หลั่งไหลเขามาของชาวจีนผานรถไฟความเร็ว
สูง ทั้งดานแรงงานขามชาติ โรคภัย ยาเสพติด
อบายมุข ซึ่งจะเปนตนทุนและภาระของไทยใน
อนาคต เปนตน
การศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึก เชน
--ผลกระทบและโอกาสในการขยายการคาและ
การลงทุนกับจีนหลังจัดทํากลุม AEC

คมนาคม
โลจิสติกส

การสรางความ
รวมมือดานการ
สื่อสารและการ
เชื่อมโยงเสนทาง
คมนาคมขนสง
และโลจิสติกส
ตลอดจนความ
รวมมือในการ
อํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
ขนสงสินคา
ระหวางประเทศ
โดยผานประเทศ
เพื่อนบาน

การเชื่อมโยง
(Connectivity) กับจีน
ทั้งทางถนนผาน
ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย และทาง
แมน้ําโขง ทางทะเล
ทางอากาศ ตลอดจน
ศักยภาพในการพัฒนา
ระบบรางโดยเสนทาง
รถไฟเชื่อมโยงจีนกับ
ภูมิภาคอาเซียนใน
อนาคต

กฎระเบียบดานการ
คมนาคมขนสงใน
ประเทศจีนและ
ประเทศเพื่อนบาน
ในภูมิภาคที่ยังเปน
อุปสรรคตอการเดิน
รถและการขนสง
สินคาขามแดนและ
ผานแดน

ความ
สัมพันธ
ระหวาง
ประเทศ/
ภูมิภาค

ความรวมมือใน
กรอบ ASEAN+
1 และกรอบอื่นๆ
เชน ASEAN+3,
ASEAN+ 6,
APEC และ
ASEM ตลอดจน
กรอบอนุภูมิภาค
เชน GMS และ
PBG

การผนึกกําลังเพื่อ
สรางอํานาจตอรองทั้ง
ในฐานะประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน

โอกาสที่อาจจะเกิด
ขอขัดแยงระหวาง
จีนกับประเทศ
อาเซียนอื่นที่ตางอาง
สิทธิความเปน
ประเด็นที่เกี่ยวกับกลุมอนุภูมิภาคใหม เชน
เจาของหมูเกาะใน
--การใชประโยชนจากความรวมมือกับจีน
ทะเลจีนใต
ภายใตกรอบ PBG ในดานการคาและการลงทุน

การสราง
ภาพลักษณที่ดี

รากฐานความสัมพันธ การขยายอิทธิพล
ที่ดีและใกลชิด
ทางเศรษฐกิจอยาง

ความ
สัมพันธ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ตลอดจนการสรางความรวมมือในดานตางๆที่
ทวีความสําคัญมากขึ้น เชน
--บทบาทของจีนในดานการเงินในภูมิภาคและ
ผลกระทบจากการทํา RMB trade settlement
เปนตน
การศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกในดาน
ความสัมพันธทวิภาคีกับจีน เชน
กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ประเด็น เปาหมายของ
ยุทธศาสตร

ทวิภาคี

ของประเทศไทย
ในสายตาชาวจีน
ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และ
การเมือง
ตลอดจนดาน
วัฒนธรรม และ
ความเปนอยูใน
ประเทศไทย

ประเด็นดาน
โอกาส
(Opportunity)

ระหวางรัฐบาล
ภาคเอกชนและ
ประชาชนของไทย
และจีน

ประเด็นดาน
ความ
ทาทายและ
คุกคาม
(Threat)

ตัวอยางประเด็นวิจัย

รวดเร็วของจีนอาจ
กอใหเกิดประเด็น
ตอตานหรือขัดแยง
จากบางภาคสวนใน
ประเทศไทย เชน
กลุมเกษตรกรที่ตอง
แขงขันกับสินคาจีน
หรือประเด็นแมน้ํา
โขงแหง เปนตน

--อนาคตความสัมพันธไทย-จีน ภายใตกรอบ
GMS ในบริบทของการจัดการปญหาแมน้ําโขง
--การประเมินความรวมมือไทย-จีนที่มีอยูแลว
และความคุมคาเชิงงบประมาณกับประโยชนที่
เอกชนไทยไดรับ
--การวิเคราะหยุทธศาสตรความรวมมือทวิภาคี
กับจีนในบริบทแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 ของจีน
(2011-2015) เปนตน

5.1.3 โจทยวิจัยเริ่มตนและการวิจัยตอยอด
สําหรับประเด็นโจทยวิจัยเริ่มตนและวิจัยตอยอดที่ไมเคยมีการศึกษามากอน หรือมิไดมีผลงาน
วิชาการภาษาไทยมากนัก และ/หรือยังไมเคยมีการศึกษาวิเคราะหในเชิงลึก ซึ่งเปนสาขาที่ขาดแคลน และ
ควรจะพัฒนาหัวขอ/โจทยวิจัยเริ่มตน และการวิจัยตอยอดหรือเพิ่มการศึกษาวิจัยใหมากขึ้น โดยเฉพาะใน
ระยะสั้น 1-2 ป และระยะกลางถึงระยะยาว 3-5 ป มีดังนี้
5.1.3.1 ขอเสนอประเด็นวิจัย ในระยะสั้น 1-2 ป ไดแก
1)
ดานคาเงินหยวน และบทบาทดานการเงินของจีน
เนื่องจากในขณะนี้ บทบาทของเงินหยวน หรือ Renmenbi (RMB) ของจีนไดมีความสําคัญและ
ไดรับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่เกิดวิกฤตการณทางการเงินในสหรัฐฯ ชวงป 2008 ทําให
ประเทศตางๆ เริ่มไมมั่นใจในเงินเหรียญสหรัฐฯ และเริ่มหันไปพิจารณาหนวยเงินตราอื่นๆ ประกอบกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและบทบาทดานการคา/การลงทุนระหวางประเทศของจีนในเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจภูมิภาค โดยเฉพาะจีนไดกลายมาเปนคูคาอันดับตนของหลายประเทศ ( แทนที่สหรัฐฯ ) ทําให
เริ่มมีการกลาวถึงเงินหยวนของจีนในการขึ้นเปนหนวยเงินตราหลักของโลก
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนไดประกาศสงเสริมการใชเงินสกุลทองถิ่นและเงินหยวนในการซื้อขายกับ
จีน (RMB trade settlement) โดยความรวมมือกับหลายประเทศ ตั้งแตปลายป 2008 ซึ่งเนนสงเสริมใหมี
การคาขายโดยใชเงินหยวนกับเงินตราทองถิ่นของแตละประเทศจากเดิมที่ตองแลกเปลี่ยนผานเงินเหรียญ
สหรัฐฯ และประกาศใหหลายมณฑล/เมืองของจีนไดทําธุรกรรมเงินหยวนกับตางประเทศ เปนตน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

นับตั้งแตเดือนธันวาคมป 2008 จีนไดลงนามในสัญญา SWAP เงินกับธนาคารกลางของหลาย
ประเทศ/เศรษฐกิจ เชน ฮองกง เกาหลีใต มาเลเซีย เบลารุส อินโดนีเซีย อารเจนตินา และสิงคโปร รวมทั้ง
ประเทศในเอเชียกลาง ซึ่งผลการทํา SWAP เงินตราดังกลาว จะเอื้อใหธนาคารกลางในประเทศเหลานั้น
สามารถขายเงินหยวนใหผูนําเขาสงออกสินคาและบริการจากจีนเพื่อใหสามารถใชเงินสกุลทองถิ่นและ
เงินหยวนในการซื้อขายกับจีน โดยที่ผูประกอบการในประเทศเหลานั้นไมจําเปนตองแลกเปลี่ยนเงินตรา
ผานเงินเหรียญสหรัฐ สงผลใหตนทุนในการทําธุรกรรมระหวางประเทศคูคาดังกลาวกับจีนลดลง รวมทั้ง
ชวยเอื้อตอการคาและการลงทุนกับจีนมากขึ้น
สําหรับพัฒนาการดานอัตราแลกเปลี่ยนและบทบาทเงินหยวนจีน ปรากฏในตารางที่ 5-14

ป

ตารางที่ 5-14 พัฒนาการดานอัตราแลกเปลี่ยนและคาเงินหยวนจีน
วัน/เดือน
สถานการณ

1994

-ประกาศใชหนวยเงินตราเพียงแบบเดียว คือ Renminbi พรอมประกาศใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
คงที่ (Fixed Exchange Rate System) โดยผูกคาเงินคงที่กับเงินเหรียญสหรัฐฯในระดับ 8.62 หยวน
เทากับ 1 เหรียญสหรัฐฯ สงผลใหในป 1994 คาเงินของจีนไดออนคาลงอยางมาก (เงินหยวนลดคา)
2005 กรกฎาคม
-ประกาศเปลี่ยนมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบมีการจัดการ (Managed Floating
Exchange Rate) โดยใชตะกราอางอิงหลายสกุล และใหมีการแกวงของคาเงินไดไมเกินรอยละ 0.33
ตอวัน ซึ่งนับเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ที่ใชมาตั้งแตป 1994
2007 พฤษภาคม
-ประกาศขยายชวงของการเปลี่ยนคาเงินเปนรอยละ 0.5 ตอวัน เพื่อใหคาเงินหยวนมีความยืดหยุนมาก
ขึ้น และลดแรงกดดันจากประเทศภายนอกที่จะใหรัฐบาลจีนเพิ่มคาเงินหยวนใหแข็งคามากกวานี้
2008 กลางป
- เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก รัฐบาลจีนประกาศตรึงคาเงินหยวนกับเงินเหรียญสหรัฐฯ
ที่ 6.28 หยวนตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ
2008 ธันวาคม
-เพื่อผลักดันใหเงินหยวนเขามามีบทบาทในดานการเงินโลก และเพื่อสงเสริมการทํา RMB Trade
Settlement รัฐบาลจีนลงนามในสัญญา Swap เงินกับธนาคารกลางของเขตเศรษฐกิจ/ประเทศตางๆ
เชน ฮองกง เกาหลีใต มาเลเซีย เบลารุส อินโดนีเซี ย และอารเจนติน า ซึ่ งสง ผลให ธนาคารกลาง
คูสัญญาสามารถขายเงินหยวนใหผูนําเขา/สงออกที่ซื้อขายกับจีนไดโดยตรง ไมจําเปนตองแลกผาน
เงินสกุลหลักอื่นๆ เชน เงินเหรียญสหรัฐฯ
2010 มิถุนายน
-ธนาคารกลางของจีนประกาศเปดใหเงินหยวน “มีความยืดหยุน”ไดเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ
โดยทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนจะประกาศอัตราซื้อขาย ของแตละวัน
อยางไรก็ดี รัฐบาลจีนยังคงควบคุมบัญชีทุน (Capital account control) และยังยืนยันในการเปนสมาชิก
IMF ตามมาตรา 8 (ยังมิไดเลื่อนขั้นไปเขามาตรา 14 ของ IMF2)
ที่มา : รวบรวมโดย อักษรศรี พานิชสาสน ,2010

2

จีนยังไมไดเขาเปนสมาชิกในมาตรา 14 จึงไมจําเปนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรา 14 ของ IMF กลาวคือ การเปดตลาดทุนเสรี และ
การลดการควบคุมการเคลื่อนยายของเงินทุน การปลอยใหมีการนําเงินเขา-ออกไดอยางเสรี และการเปดเผยขอมูลทางการเงินอยาง
โปรงใส และธนาคารพาณิชยไมวาจะเปนรัฐวิสาหกิจ หรือของเอกชน ตองอยูในกฎเกณฑของธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวาง
ประเทศ (BIS)
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

นอกจากนี้ ประเทศในอาเซียนและประเทศจีนไดเห็นพองรวมกันในการพัฒนา“มาตรการริเริ่ม
เชียงใหมไปสูการเปนพหุภาคี” (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) โดยตระหนักวา
มาตรการริเริ่มเชียงใหม หรือ Chiang Mai Initiative (CMI) สามารถชวยรับมือกับวิกฤตการเงินโลก และ
ปองกันการเกิดปญหาการเงินในประเทศอาเซียน โดยจะเปนกลไกสําคัญของภูมิภาคในการรองรับความ
ผันผวนทางการเงินของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน+3(จีน ญี่ปุนและเกาหลี) ในกรณีที่ประสบปญหา
ดุลการชําระเงินหรือขาดสภาพคลองในระยะสั้น และในป 2010 ประเทศตางๆ ไดเห็นพองในการจัดตั้ง
สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 หรือ AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic
Research Office) ซึ่งจะทําหนาที่วิเคราะหและตรวจสอบสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน+3 และสนับสนุนกลไกของ CMIM
อยางไรก็ดี ในดานบทบาทจีนดานการเงินและคาเงินหยวน จากการทบทวนผลงานวิชาการใน
ประเทศไทยที่ ผ า นมา (บทที่ 2) ยั ง มี เ อกสารงานศึ ก ษา/งานวิ จั ย /วิ ท ยานิ พ นธ /หนั ง สื อ ภาษาไทยที่ มี
การศึกษาวิเคราะหดานคาเงิน และบทบาทเงินหยวน ตลอดจนบทบาทของจีนตอการเงินในระบบโลกและ
ภูมิภาคไมมากนัก ซึ่งผลงานเทาที่มีสวนใหญเปนเพียงบทความเชิงวิเคราะห แตยังมิใชงานวิจัยหรือผลงาน
หนังสือในเชิงลึก (ดังแสดงในตารางที่ 5-15)

ประเภท
คาเงิน
หยวนและ
ดานการเงิน

ตารางที่ 5- 15 ตัวอยางผลงานภาษาไทยดานคาเงินหยวน
ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามปพ.ศ.)
-วิญู เตโชวาณิชย. (2536). “การเปลี่ยนของคาเงินจีน”. เอเชียปริทัศน, 14(3), 55-61.
-วรศั กดิ์ มหั ทธโนบล. (2543). “เศรษฐศาสตร การเมื อ งวา ดว ย "เงิ นหยวน"“. วารสาร
สังคมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 31(1), 17-46.
-วีรพงษ รามางกูร. (2548). “จีนจะขึ้นคาเงินหยวนไปทําไม?”. การเงินธนาคาร, 24(278), 210212.
-วรินธร ชัยวิรัธน และพัฒนพงษ ภูสุวรรณ. (2553). “ความคืบหนาการใชเงินหยวนชําระเงิน
เพื่อการคา”. รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ธนาคารแหงประเทศไทย, 7(2553), 2025.
-ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (2553). “แนวโนมการปรับคาเงินหยวนภายใตแรงกดดันจากภายในและ
ภายนอก”. จาก http://www.kasikornresearch.com/TH/K-Econ Analysis, 2553.

หมายเหตุ
5 ชิ้นงาน
โดยทั้งหมด
เปน
บทความ
มิใช
วิทยานิพนธ
หรือ
ผลงานวิจยั

จากที่กลาวมาขางตน ประเด็นดานคาเงินหยวนและบทบาทดานการเงินของจีนจึงเปนเรื่องสําคัญ
ในขณะนี้และในอนาคตอันใกล จึงจําเปนที่จะตองมีการวิจัยเริ่มตนในดานการเงินภายในระยะ 1-2 ปนี้ ดัง
มีตัวอยางโจทยวิจัย เชน
-ศักยภาพและอนาคตเงินหยวน (Renminbi) ในการเปนเงินสกุลหลักของโลก
-บทบาทจีนตอสถาปตยกรรมทางการเงินในภูมิภาค : ศักยภาพ อุปสรรค และขอจํากัด เปนตน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

2)
ดานการธนาคาร
ระบบการเงิ น การธนาคารของจี น ค อ นข า งจะพั ฒ นาล า ช า กว า ระบบการเงิ น การธนาคารใน
ประเทศพัฒนาแลวและหลายประเทศในกลุมประเทศตะวันตก เนื่องจากรัฐบาลจีนเพิ่งจะมีการพัฒนาและ
ยกระดับภาคการธนาคารจีน โดยเฉพาะหลังจากที่ไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกในป 2001 และเริ่ม
เปดเสรีใหธนาคารตางชาติเขามาลงทุนในจีนไดประมาณป 2003 รวมทั้งเริ่มมีธนาคารเอกชนของจีนมาก
ขึ้น อยางไรก็ดี การเปดเสรีภาคการธนาคารของจีนยังคงเปนแบบคอยเปนคอยไป และมีกฎเกณฑเงื่อนไข
หลายอยางที่จะตองเรียนรู นอกจากนี้ ธนาคารขนาดใหญของจีนที่มีรัฐหนุนหลัง (ไมวางทางตรงและ
ทางออม) ไดเริ่มมีการออกไปตั้งสํานักงานตัวแทนและเปดสาขาในตางประเทศมากขึ้น เชน ธนาคาร Bank
of China และธนาคาร ICBC ไดเขามาเปดสาขาในประเทศไทย
ที่ผานมา ยังไมคอยจะมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือเกี่ยวกับดานระบบการ
ธนาคารของจีนที่เปนภาษาไทยมากนัก (ดังแสดงในตารางที่ 5-16)

ประเภท
ดานการ
ธนาคาร

ตารางที่ 5- 16 ตัวอยางผลงานภาษาไทยดานการธนาคารจีน
ชื่อผลงานภาษาไทย (เรียงตามปพ.ศ.)
-ศูนยบริการขอมูลธุรกิจไทยในจีน. (2553). “การดําเนินธุรกิจธนาคารในประเทศจีน”. จาก
http://www.thaibizchina.com, 2553.
-เติมศักดิ์ โอภาสยานนท. (2552). ความเปนไปไดและโอกาสของการเขาไปลงทุนในธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยของไทยในประเทศจีน. งานวิจัยเฉพาะเรือ่ ง. กรุงเทพ: คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

หมายเหตุ
2 ชิ้นงาน

จึงควรที่จะมีการวิจัยเริ่มตนในดานการธนาคารของจีนในระยะ1-2 ปนี้ ดังมีตัวอยางโจทยวิจัย
เชน
-อุตสาหกรรมธนาคารของจีนภายใตการนําของรัฐบาล : ขอเท็จจริงและขอเสนอแนะ
-ศักยภาพของธนาคารขนาดใหญของจีน (Big Four) ในการลงทุนในตางประเทศ เปนตน
3)
ดานพลังงาน
เนื่องจากประเทศจีนไดกลายมาเปนผูบริโภคพลังงานมากเปนอันดับตนของโลก และมีแนวโนม
จะมีการบริโภคมากขึ้นตอไปตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน ที่ผานมา ไดเคยเกิดวิกฤตพลังงานใน
ประเทศจีน โดยเฉพาะมณฑลทางดานตะวันออกของประเทศที่มีการผลิตสินคาเพื่อการสงออกจํานวนมาก
ในขณะที่ประเทศจีนมีปญหาดานการผลิตพลังงานไมเพียงพอ จนเกิดการขาดแคลนพลังงาน ทําใหรัฐบาล
จีนตองประกาศนโยบายความมั่นคงดานพลังงาน และเรงดําเนินมาตรการตางๆ ในดานพลังงาน เชน การ
สงเสริมการผลิตพลังงานทดแทน และการออกไปแสวงหาแหลงพลังงานในตางประเทศ โดยเฉพาะใน
แอฟริกาและตะวันออกกลาง รวมทั้งในหลายประเทศในอาเซียน เชน ลาว กัมพูชา และพมา ซึ่งทั้งหมดนี้
ลวนมีนัยตอพลวัตดานพลังงานของโลกและของภูมิภาค
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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อยางไรก็ดี ที่ผานมา ยังมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับ
ดานพลังงานของจีนไมมากนัก แตก็พอจะมีงานศึกษาในดานพลังงานของจีนบาง เมื่อเทียบกับดานการเงิน
หรือการธนาคาร จึงควรที่จะมีการวิจัยตอยอดในดานพลังงานของจีนในระยะ 1-2 ปนี้ใหมากขึ้นและเปน
การศึกษาเชิงลึกใหมากขึ้นดวย ดังมีตัวอยางโจทยวิจยั เชน
-การออกไปลงทุน FDI ในธุรกิจพลังงานของจีน: นัยทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
-ยุทธศาสตรพลังงานทางเลือกของจีนและเศรษฐศาสตรพลังงานทางเลือกของจีน
-อนาคตอุตสาหกรรมพลังงานของจีนภายใตแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 เปนตน
4)
เศรษฐกิจจีนมหภาค
กลไกและการกําหนดเศรษฐกิจมหภาคของจีนคอนขางจะแตกตางกับเศรษฐกิจมหภาคของ
ประเทศไทย เนื่องจากจีนเปนประเทศที่มีระบบบริหารปกครองแบบกระจายอํานาจออกจากสวนกลาง
หรือ Decentralization
ทําใหรัฐบาลมณฑล/รัฐบาลทองถิ่นของจีนมีอํานาจในการบริหารจัดการ
(Authority) ดานเศรษฐกิจคอนขางมาก รวมทั้งดานเศรษฐกิจมหภาค แมวาจะมีรัฐบาลกลางของจีนเปน
องคกรหลักในการดําเนินนโยบายและเศรษฐกิจของประเทศ เชน รัฐบาลมณฑล/ทองถิ่น สามารถจัดเก็บ
ภาษีในทองถิ่นของตนเอง และสามารถออกมาตรการหรือกฎระเบียบตางๆ มาบังคับใชในมณฑล/ทองถิ่น
ของตน
ที่สําคัญ นอกเหนือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในระดับประเทศของจีนแลว
แต ล ะมณฑลของจี น ก็ ส ามารถกํ า หนดและวางแผนพั ฒ นาของมณฑลตนเอง และแต ล ะมณฑลล ว น
ตั้งเปาหมายดานเศรษฐกิจมหภาคของตนเอง และเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน
เชน ในอดีต ในการจัดทําแผนพัฒนฯ ฉบับ 11 ระดับประเทศของรัฐบาลกลางไดเคยตั้งเปาหมายให GDP
ของประเทศเติบโตเฉลี่ยรอยละ 8 ตอไป หากแตในแผนฯ ฉบับ 11 ของมณฑลกวางตง ไดตั้งเปาหมาย
อัตราการเติบโตของ GDP รอยละ 9 ตอป ในขณะที่ อีกมณฑลที่อยูติดกัน เชน เขตปกครองตนเองชนชาติ
จวงกวางซี ตั้งเปาอัตราการเติบโตของ GDP ในแผนฯ ฉบับ 11 ของกวางซี ใหเติบโตมากกวารอยละ 10
ตอ ป เปนต น ดังนั้น การที่รัฐบาลมณฑล/ทอ งถิ่นในจีนล วนดําเนินการโดยคํา นึงถึงผลประโยชนใ น
ทองถิ่นตนเปนสําคัญ โดยมีอํานาจในการบริหารจัดการ (Authority) คอนขางสูงเชนนี้ อาจจะสงผลตอ
เศรษฐกิจมหภาคโดยรวมในระดับประเทศ
สําหรับประเทศไทย ที่ผานมา ยังมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคของจีนในเชิงลึกไมมากนัก จึงควรที่จะมีการวิจัยตอยอดในดานเศรษฐกิจมหภาค
ของจีนในระยะ 1-2 ปนี้ใหมากขึ้นและลึกซึ้งขึ้น ดังมีตัวอยางโจทยวิจัย เชน
-รูปแบบและกลยุทธการจัดการเศรษฐกิจมหภาคของจีน : อดีต ปจจุบัน และอนาคต
-บทบาทรัฐบาลกลางจีนกับการควบคุมเศรษฐกิจมหภาค และประเด็นผลประโยชนของรัฐบาลทองถิ่น:
สอดคลองหรือขัดแยง เปนตน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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เนื่องจากการดําเนินการของรัฐบาลทองถิ่นจีนแตละแหงอาจจะสรางปญหาตอเศรษฐกิจมหภาค
ในระดับประเทศ หากรัฐบาลทองถิ่นเหลานั้นตางแขงขันกันและมุงเนนผลประโยชนในทองถิ่นตนมาก
เกินไป เชน การมุงสงเสริมและดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศในโครงการตางๆ เพื่อแขงขันกันหารายได
เขารัฐบาลทองถิ่นตน ทั้งๆ ที่อาจจะเกิดปญหามีการผลิตหรือมีผลผลิตที่ลนเกิน และสรางปญหาอุปทาน
สวนเกินในระดับประเทศโดยรวม เปนตน
5)
เศรษฐกิจจีนจุลภาค
หลังจากที่มีการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนตั้งแตป 1979 และการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกในป
2001 เศรษฐกิจจุลภาคของจีนไดทวีความสําคัญมากขึ้น ทั้งดานการผลิต การลงทุน และการคาระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะบทบาทของภาคเอกชนจีนในภาคการผลิตเพื่อการสงออก จนทําใหในขณะนี้ จีน
กลายเปนประเทศผูสงออกมากอันดับ 1 ของโลก รวมทั้งนัยและผลกระทบตอเนื่องไปยังภาคการผลิตใน
ประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่เปนคูคาและคูแขงของจีน
ตัว อย า งเช น การขยายตั ว ของสิ นค า จีน ที่ มีก ารส ง ออกไปทั่ว โลก ทํ าให รู ปแบบการผลิต ใน
ประเทศที่ เป นคู แข ง ของจีนต องปรั บเปลี่ ยนไป และเกิด การเชื่อ มโยงดานหว งโซอุ ปทาน เช น กรณี
เฟอรนิเจอรไมยางพาราที่ภาคเอกชนจีนไดมีการสงออกไปสหรัฐฯ มากเปนอันดับตน ทั้งๆ ที่ประเทศจีน
ไมไดมีวัตถุดิบตนน้ํา คือ ไมยางพารา ในประเทศจีนเองมากนัก หากแตจีนไดนําเขาอุตสาหกรรมตนน้ํา
คือ ไมยางพารา จากประเทศไทยและนําไปแปรรูปเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําในประเทศจีน เพื่อสงออกไป
ยังผูบริโภคในประเทศสหรัฐฯ เปนตน
อยางไรก็ดี ที่ผานมา ยังมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจุลภาคของจีนไมมากนัก จึงควรที่จะมีการวิจัยตอยอดในระยะ 1-2 ปนี้ ดังมีตัวอยางโจทยวจิ ยั
เชน
-รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจีนกับการพัฒนาเศรษฐกิจจุลภาคของจีน : กรณีศึกษารายอุตสาหกรรม
-บทบาทของเอกชนจีนในการพัฒนาโซอุปทานในระดับโลกและภูมิภาค (Global and regional supply
chain) : โอกาสและอุปสรรค
-อนาคตและความสามารถในการแขงขันของเอกชนจีนในภูมภิ าค ภายใตบริบท AEC 2015 เปนตน
6)
ดานขนสงโลจิสติกส
หัวขอ/ประเด็นดานการขนสงและโลจิสติกสไดรับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากสามารถมีผลตอ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ รัฐบาลจีนเองก็ไดตระหนักในประเด็นนี้และ
ไดเริ่มหันมาใหความสนใจและพัฒนาอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสของจีนมากขึ้น ประกอบกับจีนมี
จุดออนจากการที่มีตนทุนในดานการขนสงและโลจิสติกสที่คอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศตะวันตก รวมทั้งการที่จนี เปนประเทศที่มีอาณาเขตกวางใหญมากเปนอันดับ 3 ของ
โลก ทําใหการเชื่อมโยงการคมนาคมขนสง (Connectivity) จึงเปนประเด็นที่ตองไดรับการสงเสริมพัฒนา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ตอไป รัฐบาลจีนจึงไดมีนโยบายและมาตรการตางๆ ออกมา เพื่อลดตนทุนการขนสงและโลจิสติกส รวม
ไปถึงความพยายามในการเชื่อมโยงการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน โดยการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินหรือออกไปลงทุนในโครงการตางๆ ซึ่งมีทั้งนัยดานเศรษฐกิจและดานยุทธศาสตร
ความมั่นคง เชน โครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศลาว และรถไฟความเร็วสูงในพมา เปนตน
อยางไรก็ดี ที่ผานมา ยังไมมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับ
ดานการขนสงและโลจิสติกสในจีนมากนักและไมไดวิเคราะหเชิงลึกมากพอ จึงควรที่จะมีการวิจัยเริ่มตน
ในดานการขนสงและโลจิสติกสในจีนในระยะ 1-2 ปนี้ ดังมีตัวอยางโจทยวิจัย เชน
-ตนทุนการขนสงโลจิสติกสและพัฒนาการอุตสาหกรรมขนสงจีน: ปจจุบันและอนาคต
-ศัก ยภาพของอุ ต สาหกรรมขนส ง และโลจิ สติ ก ส ข องจี น ในการเชื่ อ มโยง ASEAN Connectivity:
ผลกระทบดานเศรษฐกิจและดานที่ไมใชเศรษฐกิจ เปนตน
5.1.3.2 ขอเสนอประเด็นวิจัย ในระยะกลางถึงระยะยาว 3-5 ป ไดแก
1)
การประกันภัย
ที่ผานมา สาขาการประกันภัยของจีนยังไมไดมีการพัฒนาและอยูภายใตการควบคุมของรัฐ
รวมทั้งมีเพียงบริษัทประกันของจีนเปนผูใหบริการ ประกอบกับการทําประกันภัยในดานตางๆ ก็ไมไดเปน
ที่นิยมในประเทศจีน เนื่องดวยพฤติกรรมและความเชื่อของชาวจีนยุคกอน อยางไรก็ดี ในขณะนี้ รัฐบาล
จีนไดคอยๆ เริ่มเปดเสรีในภาคประกันภัยแบบคอยเปนคอยไป และพฤติกรรมของชนชั้นกลางจีนหรือคน
จีนรุนใหมเริ่มใหความสําคัญกับการประกันภัยมากขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทประกันภัยรายใหญๆ ในจีนก็
ยังคงเปนกิจการในเครือของรัฐ (ไมทางตรงก็ทางออม)
สําหรับประเทศไทย ยังไมมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการประกันภัยของจีนเลย ในขณะที่สาขาหรือหัวขอนี้เริ่มมีความสําคัญมากขึ้น จึงควรที่จะ
สงเสริมริเริ่มใหมีการวิจัยเริ่มตนในดานการประกันภัยของจีนในระยะ 3-5 ปจากนี้ โดยมีตัวอยางโจทยวจิ ยั
เชน
-บทวิเคราะหธุรกิจประกันภัยในจีน: การแขงขันและการเปดเสรี
-โอกาสจากขนาดตลาดประกันภัยในจีน และอนาคตของบริษัทเอกชนจีนและบริษัทตางชาติในธุรกิจ
ประกันภัย เปนตน
2)
กฎหมายเศรษฐกิจ
จีนเปนประเทศสังคมนิยมที่ปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต และมีระบบ/กลไกดานกฎหมายและ
กฎระเบียบที่แตกตางกับประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ประกอบกับจีนมีการบริหารปกครองแบบ
กระจายอํานาจออกจากสวนกลางหรือ Decentralization ทําใหรัฐบาลมณฑล/รัฐบาลทองถิ่นของจีนมี
อํานาจในการบริหารจัดการ (Authority) ดานเศรษฐกิจคอนขางมาก รวมไปถึงดานการออกกฎระเบียบ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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หรือกฎหมายของทองถิ่นเอง เพื่อนําไปบังคับใชในมณฑลหรือทองถิ่นตน (โดยจะตองไมขัดกับกฎหมาย
ระดับประเทศ) ดังนั้น ประเด็นดานกฎหมายของจีน โดยเฉพาะกฎหมายเศรษฐกิจ เชน การคาระหวาง
ประเทศ การลงทุนในจีน เปนตน ลวนเปนหัวขอที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับมณฑล/ทองถิ่น
อยางไรก็ดี ที่ผานมา ยังไมมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวของ
กับกฎหมายเศรษฐกิจของจีนมากนักและยังไมลึกซึ้งมากพอ จึงควรที่จะสงเสริมใหมีการวิจัยเริ่มตนใน
ดานกฎหมายเศรษฐกิจจีนในระยะ 3-5 ปนี้ ดังมีตัวอยางโจทยวิจัย เชน
- การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเศรษฐกิจจีนกับไทยและประเทศตะวันตก เชน การคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา
-การบังคับใชกฎหมายเศรษฐกิจจีนในระดับประเทศและระดับมณฑล เปนตน
3)
อุตสาหกรรมบริการ
แมวาภาคการผลิตของจีนจะมีการขยายตัวและมีการผลิตสินคาสงออกไปกระจายอยูทั่วโลก
หากแตในอุตสาหกรรมบริการของจีนกลับตรงกันขาม สาขาบริการของจีนยังคงมีจุดออนและตอง
พัฒนาและปรับปรุงตอไป ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมบริการดานโรงพยาบาล ดานบริการคาปลีก/คาสง
เป น ต น ประกอบกั บ รั ฐ บาลจี น เองก็ มิ ไ ด เ น น การเป ด เสรี ภ าคบริ ก ารมากนั ก ทํ า ให ธุ ร กิ จ บริ ก ารจาก
ตางประเทศยังไมสามารถเขาไปลงทุนหรือประกอบกิจการในประเทศจีนมากนัก
นอกจากนี้ ที่ผานมา ยังมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการของจีนไมมากนัก และเทาที่มี ก็อาจจะมิไดมีการวิเคราะหในเชิงลึกรายสาขาที่ลึกซึ้ง
มากพอ จึงควรที่จะมีการวิจัยเริ่มตนและวิจัยตอยอดในสาขาบริการตางๆ ของจีนในระยะ 3-5 ปนี้ ดังมี
ตัวอยางโจทยวจิ ัย เชน
-ภาคบริการของจีน : จุดแข็ง จุดออน และความสามารถในการแขงขัน
-อนาคตภาคบริการของจีนภายใตแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 เปนตน
สําหรับตัวอยางโจทยวิจยั ในดานตางๆ ทั้งที่เปนการวิจัยเริ่มตนและการวิจัยตอยอด สรุปในตารางดังนี้
ตารางที่ 5- 17 หัวขอการวิจัยเริ่มตนและการวิจัยตอยอดในระยะ 1-2 ป และ 3-5 ป
หัวขอการวิจัย
ประเด็นสําคัญ
ตัวอยางโจทยวจิ ัย
เริ่มตน/ตอยอด
ตัวอยางโจทยวิจัยเริ่มตน/ตอยอด
ในระยะ 1-2 ป
คาเงินหยวน และ
บทบาทดานการเงิน

ยั ง ไม มี ผ ลงานวิ ช าการภาษาไทยในด า นนี้ -ศักยภาพและอนาคตเงินหยวน (Renminbi) ในการเปน
อยางลึกซึ้งและจริงจัง ในขณะที่ประเด็นดาน เงินสกุลหลักของโลก
คาเงินหยวนและบทบาทดานการเงินของจีน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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หัวขอการวิจัย

การธนาคาร

พลังงาน

เศรษฐกิจจีนมหภาค

เศรษฐกิจจีนจุลภาค

ขนสงโลจิสติกส

ประเด็นสําคัญ

ตัวอยางโจทยวจิ ัย
เริ่มตน/ตอยอด

ในภูมิภาคและในระดับโลกเปนเรื่องสําคั ญ
มากขึ้นทั้งในปจจุบันและในอนาคตอันใกล
จึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารวิ จั ย เริ่ ม ต น ในด า น
การเงินจีนภายในระยะ 1-2 ปนี้
ยั ง ไม มี ผ ลงานวิ ช าการภาษาไทยในด า นนี้
อย า งจริ ง จั ง ในขณะที่ ป ระเด็ น ด า นการ
ธนาคารและบทบาทของธนาคารจี น ใน
ภูมิภาคและในระดับโลกทวีความสําคัญมาก
ขึ้น
ยั ง ไม มี ผ ลงานวิ ช าการภาษาไทยในด า นนี้
อยางตอเนื่อง ในขณะที่ประเด็นดานพลังงาน
และการออกไปลงทุนด า นพลั ง งานของจี น
ตามภูมิภาคตางๆทั่วโลกไดข ยายตัวและทวี
ความสําคัญมากขึ้น

-บทบาทจีนตอสถาปตยกรรมทางการเงินในภูมิภาค:
ศักยภาพ อุปสรรค และขอจํากัด

ยั ง ไม มี ผ ลงานวิ ช าการภาษาไทยในด า นนี้
อยางลึกซึ้งและตอเนื่อง ในขณะที่ประเด็น
การจั ด การเศรษฐกิ จ มหภาคของรั ฐ บาลจี น
กําลังถูกจับตามองและอาจจะมีความเสี่ยงจาก
ปญหาเศรษฐกิจมหภาคตางๆ เชน ปญหาเงิน
เฟ อ การจ า งงานและความเหลื่ อ มล้ํ า ทาง
รายไดระหวางคนในเมืองและชนบท เปนตน
ยั ง ไม มี ผ ลงานวิ ช าการภาษาไทยในด า นนี้
อยางลึกซึ้ง ในขณะที่เศรษฐกิจจุลภาคและ
บทบาทของเอกชนจีนไดมีความโดดเดนและ
มีผลตอเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจภูมิภาคมาก
ขึ้น ทั้งดานการคาและการลงทุน

ยั ง ไม มี ผ ลงานวิ ช าการภาษาไทยในด า นนี้
อยางจริงจังและตอเนื่อง ในขณะที่รัฐบาลจีน
ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการขนสง
และโลจิสติกสมากขึ้น ตลอดจนสงเสริมการ
เชื่ อ มโยงการคมนาคมขนส ง กั บ ภู มิ ภ าค
อาเซียนโดยเฉพาะระบบราง

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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-อุตสาหกรรมธนาคารของจีนภายใตการนําของรัฐบาล
: ขอเท็จจริงและขอเสนอแนะ
-ศักยภาพของธนาคารขนาดใหญของจีน (Big Four)
ในการลงทุนในตางประเทศ
-การออกไปลงทุน FDI ในธุรกิจพลังงานของจีน: นัย
ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
-ยุ ท ธ ศ า ส ต ร พ ลั ง ง า น ท า ง เ ลื อ ก ข อ ง จี น แ ล ะ
เศรษฐศาสตรพลังงานทางเลือกของจีน
-อนาคตอุ ต สาหกรรมพลั ง งานของจี น ภายใต แ ผน
พัฒนฯ ฉบับที่ 12
-รูปแบบและกลยุทธการจัดการเศรษฐกิจมหภาคของ
จีน : อดีต ปจจุบัน และอนาคต
-บทบาทรัฐบาลกลางจีนกับการควบคุมเศรษฐกิจมห
ภาค และประเด็ นผลประโยชนข องรั ฐบาลทอ งถิ่น :
สอดคลองหรือขัดแยง

-รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจีนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
จุลภาคของจีน : กรณีศึกษารายอุตสาหกรรม
-บทบาทของเอกชนจี นในการพัฒนา global และ
regional supply chain : โอกาสและอุปสรรค
-อนาคตและความสามารถในการแขงขันของเอกชนจีน
ในภูมิภาค ภายใตบริบท AEC 2015

-ต น ทุ น ก า ร ข น ส ง โ ล จิ ส ติ ก ส แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
อุตสาหกรรมขนสงจีน :ปจจุบันและอนาคต
-ศักยภาพของอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสของ
จีนในการเชื่อมโยง ASEAN Connectivity: ผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจและดานที่ไมใชเศรษฐกิจ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

หัวขอการวิจัย

ประเด็นสําคัญ

ตัวอยางโจทยวจิ ัย
เริ่มตน/ตอยอด

ตัวอยางโจทยวิจัยเริ่มตน/ตอยอด
ในระยะ 3-5 ป
การประกันภัย

กฎหมายเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมบริการ

ยังไมเคยมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานนี้ -บทวิเคราะหธุรกิจประกันภัยในจีน : การแขงขันและ
ในขณะที่ธุรกิจการประกันภัยในจีนไดรับการ การเปดเสรี
พัฒนาและเปดเสรีมากขึ้น
-โอกาสจากขนาดตลาดประกันภัยในจีน และอนาคต
ของบริ ษั ท เอกชนจี น และบริ ษั ท ต า งชาติ ใ นธุ ร กิ จ
ประกันภัย
ยังไมเคยมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานนี้ -การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเศรษฐกิจจี นกับไทย
อยางจริงจัง ในขณะที่ประเด็นดานกฎหมาย และประเทศตะวันตก เชน การคุมครองทรัพยสินทาง
เศรษฐกิจของจีนเปนเรื่องสําคัญและซับซอน ปญญา
จําเปนตองทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง
-การบังคับใชกฎหมายเศรษฐกิจจีนในระดับประเทศ
และระดับมณฑล
ยังไมเคยมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานนี้ -ภาคบริการของจีน: จุดแข็ง จุดออน และความสามารถ
อ ย า ง จ ริ ง จั ง แ ล ะ ต อ เ นื่ อ ง ใ น ข ณ ะ ที่ ในการแขงขัน
อุตสาหกรรมบริการของจีนไดรับความสําคัญ -อนาคตภาคบริการของจีนภายใตแผนพัฒนฯ ฉบับที่
จา กรั ฐ บ า ล จี น ม า กขึ้ น โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น 12
แผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 มีการตั้งเปาหมายที่จะ
พัฒนาภาคบริการของจีนใหติด 1 ใน 3 ของ
โลกใหไดภายในป 2015

5.1.4 กลไกในการจัดการงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีน
จากการศึกษาของคณะนักวิจัย พบวา มีปญหาและอุปสรรคในการสํารวจเอกสารวิชาการเกีย่ วจีน
ศึกษาดานเศรษฐกิจ เชน ยังไมมีการรวบรวมฐานขอมูลการศึกษาดานเศรษฐกิจจีนอยางบูรณาการ และไม
มีการจัดประเภทการศึกษาอยางชัดเจน นอกจากนี้ การศึกษาบางชิ้นยังไมไดมีการเผยแพรอยางแพรหลาย
ทั่วไป/มีการจํากัดการเขาถึงฐานขอมูลเฉพาะบางหนวยงาน ทําใหผูวิจัย/ผูที่สนใจศึกษาไมสามารถเขาถึง
ฐานขอมูลจากบางแหลงได ดังนั้น ควรที่จะมีการรวบรวมขอมูลการศึกษาดานเศรษฐกิจจีนอยางบูรณาการ
และจัดประเภทการศึกษาอยางชัดเจน โดยควรมีการเผยแพรการศึกษาจีนอยางแพรหลายทัว่ ไป และไม
จํากัดการเขาถึงฐานขอมูลเฉพาะบางหนวยงาน เพื่อใหผูสนใจสามารถเขาถึงไดฐานขอมูลได
ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดชองวางของความรูในดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย และเพื่อการเชื่อมโยง
ระหวางการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการใชประโยชนจากการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนอยางแทจริง จําเปนตอง
มีกลไกในการจัดการงานวิจัยดานจีน เพื่อแกปญหาการวิจัยในดานนี้ซึ่งมีลักษณะเปนการผลักดันจากดาน
อุปทาน และมีการนําไปใชประโยชนตอยอดคอนขางนอย การพัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนและ
กระแสจีนภิวัตนในระยะตอไป จึงควรมีความสอดคลองกับดานอุปสงคของผูที่จะใชประโยชนจากขอมูล
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ใหมากขึ้น โดยการรับฟงและประสานงานกับหนวยงานผูใชขอมูล เพื่อรองรับและสอดคลองกับกระแส
จีนภิวัตนตอไป
สําหรับขอเสนอกลไกในการจัดการงานวิจัยดานจีน เชน การจัดเวทีสนทนากลุมหรือจัดการ
เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและรับฟงความตองการของผูใชงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ เชน ทุกๆ 3 เดือน
หรือปละ 2-3 ครั้ง ตลอดจนการกําหนดมาตรการจูงใจตางๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนางานวิจัยดาน
เศรษฐกิจจีนใหมีความสอดคลองกับอุปสงคของผูใชขอมูล และสอดคลองกับการนําไปใชประโยชน
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มมาตรการจูงใจใหมีการพัฒนาถายทอดความรู ทักษะและเครือขายของนักวิจัยรุน
อาวุโส และรุนกลางไปยังนักวิจัยรุนใหม เชน การใชระบบพี่เลี้ยงและมีมาตรการจูงใจตางๆ
ที่สําคัญ จําเปนตองสนับสนุนใหมีการเผยแพรงานวิจยั ดานเศรษฐกิจจีนในวงกวาง โดยเฉพาะ
การเขาถึงฐานขอมูลผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการวิจัยตอยอด และสรางความรู ความ
เขาใจใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตน
และการ
กระจายการใชประโยชนงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาคสวนตางๆ ทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในวงกวางเพิ่มขึ้น สําหรับรายละเอียดและกลยุทธจะอยูในหัวขอยุทธศาสตรงานวิจัยในสวน
ตอไป

5.2 แผนพัฒนากําลังคน สําหรับภาคการศึกษา และการวิจัย
ดังที่ไ ดกล าวมาแล ววา ในขณะนี้ จีนมี บทบาทและความสํ าคัญตอพลวัตเศรษฐกิ จโลกและ
ความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย การคาการลงทุนระหวางไทย-จีน และอาเซียน-จีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2010 จีนกลายเปนตลาดใหญอันดับ 1 ของไทย และจีนยังเปนคูคาใหญอันดับ 3 ของ
อาเซี ย น นอกจากนี้ หน ว ยงานภาครั ฐ ของไทย
เช น กระทรวงเศรษฐกิ จ ต า งๆ ตลอดจน
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เชน ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ ตางมีความมุงมั่นที่จะ
บุกเบิกตลาดประเทศจีน
ในขณะเดี ย วกั น รั ฐ วิ ส าหกิ จ และบริ ษั ท จี น ต า งหลั่ ง ไหลเข า มาลงทุ น ในไทยมากขึ้ น เช น
ธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชยจีน (ICBC) ซึ่งเปนธนาคารที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกไดเขามาลงทุนใน
ประเทศไทย เพื่อใหบริการแกลูกคาจีนซึ่งมีแนวโนมเขามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
จากปรากฏการณที่จีนกําลังขยายบทบาททางเศรษฐกิจเขามาในประเทศไทยอยางตอเนื่อง และมี
แนวโนมวาจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทําใหทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตองการบุคลากรที่เชี่ยวชาญดาน
จีนโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนในสาขาตาง ๆ ทั้งในระดับพนักงานผูปฏิบัติงาน และในระดับผูเชี่ยวชาญ
ตัวอยางเชน ในภาคเอกชนไมวาจะเปนธนาคารพาณิชย บริษัทโลจิสติกส สํานักกฎหมายและ
การบัญชีของไทย เมื่อตองมีการทําธุรกรรมที่ตองติดตอกับลูกคาจีน หรือเมื่อเขาไปลงทุนหรือเขาไปตั้ง
สํานักงานในประเทศจีน ยอมมีความจําเปนที่จะตองมีผูบริหารและพนักงานในระดับปฏิบัติการที่มีความรู
ดานเศรษฐศาสตร การธนาคาร การเงิน การบัญชี ตลอดจนระบบภาษีของจีน เปนตน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ในกรณี ข องหน ว ยงานของรั ฐ เช น กระทรวงต า งๆ ไม ว า จะเป น กระทรวงการต า งประเทศ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน
เริ่มมีความตองการบุคลากรที่เชี่ยวชาญเรื่องจีนศึกษา โดยเฉพาะองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในดาน
ต า งๆ เพื่ อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เช น การเจรจาความร ว มมื อ การค า การลงทุ น และ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศในเรื่ อ งอื่ น ๆ การมี ค วามเชี่ ย วชาญและองค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ จี น จะเป น
เครื่องมือสําคัญที่ทําใหสามารถเจรจาและตอรองใหประสบความสําเร็จ และเปนการรักษาผลประโยชน
ของฝายไทย ไมใหเสียเปรียบในการทําสัญญาหรือการสรางความรวมมือในดานตางๆ เปนตน
ดานสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยเชนกัน ในขณะนี้ มีความตองการผูเชี่ยวชาญเศรษฐกิจจีน
ในดานตาง ๆ ทั้งเพื่อการศึกษาวิจัยในระดับคุณภาพ และเพื่อถายทอดองคความรูใหกับนักเรียนนักศึกษา
ซึ่งเปนกลไกหลักในการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจจีนสูตลาดแรงงาน ที่กําลังขาด
แคลนอยูในขณะนี้
นอกจากนี้ ยังมีความตองการผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ หรือนักวิจัยที่ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจีน เพื่อพัฒนาองคความรู และเผยแพรองคความรูดังกลาวออกสูสาธารณชน ตลอดจนเพื่อให
คําปรึกษาดานนโยบาย แกผูบริหารในระดับประเทศ และระดับองคกร เพื่อนําไปประกอบการจัดทํา
นโยบาย และแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับจีนตอไป
อยางไรก็ดี แมวาตลาดกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนกําลังอยูในภาวะตองการบุคลากรดานเศรษฐกิจ
จีนเปนจํานวนมาก แตจากการสํารวจและศึกษาวิจัยยังพบวา ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยมี
คอนขางนอย นอกจากนี้ จากการสํารวจหลักสูตรการเรียนการสอนดานจีนในประเทศไทย พบวา
ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและของเอกชนที่เปดหลักสูตรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนโดยตรงยังมีนอย
จากที่ไดศึกษาทบทวนและสํารวจในบทที่ 3 ในขณะนี้ มีมหาวิทยาลัยของรัฐ เพียง 2 แหงที่เปด
สอนหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เศรษฐกิ จ จี น โดยตรง
ได แ ก 1)คณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดหลักสูตร Master of Business Administration Program in International
Business International Program (IMBA) และ2)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต Bachelor of
Arts in International Business: China ( IBC) ทั้งนี้ มีบางหลักสูตรที่อาจไมใชหลักสูตรดานเศรษฐกิจจีน
โดยตรง แตเปดสอนวิชาดานเศรษฐกิจจีนภายใตหลักสูตรจีนศึกษา เชน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (Master of Arts in Chinese
Studies) เปนตน
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนมีจาํ นวน 4 แหงที่เปดสอนหลักสูตรเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน ไดแก
1) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจีนใน
ระบบเศรษฐกิจโลก) (หลักสูตรภาษาไทย) และ Chinese Business School of Rangsit University เปดสอน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต(BBA) ภาษาจีน หลักสูตรโลจิสติกสไทย-จีน หลักสูตรSMEsไทย-จีน หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA) เนนธุรกิจจีน 3) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ผูบริหาร (CEO MBA) และ4)สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน เปดหลักสูตร Master of Business Administration Program
in Retail Business Management (Chinese Program)
ในดานกําลังคน มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและของเอกชนมีบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนไมถึง 100
คน ยังไมมีอาจารยประจํามากนัก และจะใชวิธีการเชิญอาจารยพิเศษ เปนตน โดยที่สถาบันการศึกษา
เหลานี้ผลิตนักศึกษาไดประมาณปละ 200 คน ซึ่งยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน อีกทั้ง
หากพิจารณาจากหลักสูตรแลว เนนดานภาษาจีนธุรกิจเปนหลัก ในขณะที่สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การ
ธนาคาร อุตสาหกรรม การเกษตร การประกันภัยยังคงขาดแคลน ทั้งในดานหลักสูตรและบุคลากร
ทั้งนี้ ความรูความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาจีนกลางนับเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรู
เศรษฐกิจจีน จึงควรใหการสนับสนุนการศึกษาตอและการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทย
เชนกัน ซึ่งในขณะนี้ รัฐบาลจีนไดใหความชวยเหลือและสนับสนุนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทย
โดยมีมาตรการสนับสนุนตางๆ เชน การสงครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนในโรงเรียนไทยจํานวน 1,200
คน การใหทุนครูไทยไปศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมยังประเทศจีนระยะเวลา 1 ป ปละ 100 คน การใหงบจัดตั้ง
หองเรียนขงจื่อ พรอมสงครูมาประจํา เพื่อสรางบรรยากาศการในการเรียนการสอนภาษาจีน การใหทุนครู
ระยะสั้น ไปศึกษาภาษาจีนยังประเทศจีนประมาณ 50 คนตอป การพาผูบริหารไปศึกษาดูงานยังประเทศ
จีนประมาณ 100-120 คน การใหทุนแกนักเรียนไทยที่ชนะการแขงขันในกิจกรรมตางๆ โดยจัดใหไปเขา
คายในประเทศจีน 2 สัปดาห โดยนักเรียนตองรับผิดชอบคาเครื่องบินระหวางประเทศเอง การใหทุนแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6 ที่ไดรับคัดเลือกไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรียังประเทศจีน ตลอดจนการ
รวมสนับสนุนจัดทําตําราเรียนภาษาจีนภายใตหลักสูตรของไทย และการสงเสริม/จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนภาษาจีนตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ และเครื่องเสียง เปนตน
โดยสรุป ดวยบทบาทของจีนตอพลวัตเศรษฐกิจโลกและความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ตลอดจนการขยายตัวของความตองการบุคลากรดานเศรษฐกิจจีน จึงจําเปนตองมีการเตรียม
แผนพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย ทั้งนักวิชาการในรุนเยาว นักวิจัย
รุนกลาง และรุนอาวุโส โดยอาจแบงแผนพัฒนากําลังคนออกเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้
5.2.1 แผนการพัฒนาบุคลากรรุนเยาว สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยการคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6
เพื่อสงไปศึกษาตอและเรียนภาษาจีนกลางที่
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน ประมาณ 2 ป และเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ยังคง
ขาดแคลน ไดแก สาขาการเงิน/การธนาคาร สาขาประกันภัย สาขาขนสงโลจิสติกส สาขาบริการ เศรษฐกิจ
จีนในระดับมหภาค เศรษฐกิจจีนในระดับจุลภาค สาขาพลังงาน และกฎหมายเศรษฐกิจ เชน ระบบ
ทรัพยสินทางปญญาในจีน รวมระยะเวลาทั้งหมดไมเกิน 6 ป รวม 16 คน โดยคาดวาจะใชงบประมาณ
คาใชจายทั้งหมดประมาณ 17,280,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตารางที่ 5- 18 แผนพัฒนาบุคลากรรุนเยาวดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีน สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาที่ขาด
แคลน

จํานวน
คน

เศรษฐกิจจีน
มหภาค
เศรษฐกิจจีน
จุลภาค
กฎหมาย
เศรษฐกิจ
การเงิน/
การธนาคาร
การประกันภัย

2

พลังงาน

2

ขนสง
โลจิสติกส
ภาคบริการ

2

รวม

16 คน

2
2
2
2

2

กลุมเปาหมาย

นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่ 6

ระยะเวลา
ศึกษา
ภาษาจีน
กลางในจีน
2 ป

ระยะเวลาศึกษา
ปริญญาตรีดาน
เศรษฐกิจ

วิธีดําเนินการ

งบประมาณใชจาย

ปริญญาตรี 4 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

คาเลาเรียน คาที่พัก
คาอาหาร
คาเดินทางระหวาง
ประเทศ /ในประเทศจีน
คาเบี้ยเลี้ยง
180,000บาทตอปตอคน

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

สอบคัดเลือก
นักเรียนมัธยม
ศึกษาปที่6
เพื่อสงไปศึกษาตอ
ที่มหาวิทยาลัย
ในจีน โดยเริ่มจาก
ภาษาจีนกลาง และ
ระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาตาง ๆ
เปนระยะเวลา ไม
เกิน 6 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป

2 ป

ปริญญาตรี 4 ป
17,280,000 บาท
ตอ16 คนตอ 6 ป

5.2.2 แผนการพัฒนาบุคลากรรุนใหม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
โดยการคัดเลือกนักศึกษาปที่4 ที่เรียนดานเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจ เพื่อสงไปศึกษาตอที่
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดยเริ่มจากการเรียนภาษาจีนกลางประมาณ 2 ป และหลังจากนั้นเปน
การศึกษาตอในระดับปริญญาโทระยะเวลา 3 ป แตไมเกิน 5 ป เพื่อเปนการตอยอดทางองคความรูใหกับ
นักศึกษาที่จบปริญญาตรีในประเทศไทย และชวยใหนักศึกษาเหลานี้มีความพรอมและมีทักษะการใช
ภาษาจีนกลางในระดับดี มีโอกาสไดคุนเคยกับเพื่อนนักศึกษาชาวจีน เกิดเครือขายและเกิดความเชี่ยวชาญ
ทั้งในแงของการสื่อสารภาษาจีนกลางและในแงขององคความรูในสาขาตางๆ รวม 16 คน โดยคาดวาจะ
ใชงบประมาณคาใชจายประมาณ 12,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตารางที่ 5- 19 แผนพัฒนาพัฒนาบุคลากรรุนใหมดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีน สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาที่ขาด
แคลน

จํานวน
คน

เศรษฐกิจจีน
มหภาค
เศรษฐกิจจีน
จุลภาค
กฎหมาย
เศรษฐกิจ
การเงิน/
การธนาคาร
การประกันภัย

2

พลังงาน

2

ขนสง
โลจิสติกส
ภาคบริการ

2

รวม

16 คน

2
2
2
2

2

กลุมเปาหมาย

นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4
นักศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 4

ระยะเวลา
ศึกษา
ภาษาจีน
กลางในจีน
2 ป

ระยะเวลาศึกษา
ปริญญาตรีดาน
เศรษฐกิจ

วิธีดําเนินการ

งบประมาณใชจาย

ปริญญาโท 3 ป

2 ป

ปริญญาโท 3 ป

2 ป

ปริญญาโท 3 ป

2 ป

ปริญญาโท 3 ป

คาเลาเรียน คาที่พัก
คาอาหาร
คาเดินทางระหวาง
ประเทศ /ในประเทศจีน
คาเบี้ยเลี้ยง
157,500บาทตอป
ตอคน

2 ป

ปริญญาโท 3 ป

2 ป

ปริญญาโท 3 ป

2 ป

ปริญญาโท 3 ป

สอบคัดเลือก
นักศึกษาปที่4
ที่เรียนดาน
เศรษฐศาสตร/
บริหารธุรกิจเพื่อสง
ศึกษาตอที่
มหาวิทยาลัยในจีน
โดยเรียนภาษาจีน
กลางประมาณ 2 ป
หลังจากนั้น เขา
ศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท
ระยะเวลา 3 ป แต
ไมเกิน 5 ป

2 ป

ปริญญาโท 3 ป
12,600,000 บาท
ตอ16 คนตอ5 ป

5.2.3 แผนการพัฒนาบุคลากรรุนกลางและรุนอาวุโสดานเศรษฐกิจจีน
โดยการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณและความรูดานเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจในประเทศ
ไทย เพื่อพัฒนาเปนนักวิชาการจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีน ในรุนกลางและรุนอาวุโส และสงไปฝกทักษะ
และศึกษาอบรมในประเทศจีน โดยจะตองมีการเจรจาจัดทําขอตกลงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของ
จีน เพื่อจัดการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนดานการวิจัย อบรม และการเรียนการสอน ตลอดจนการฝก
ทักษะในประเทศจีน ซึ่งจะเปนการพัฒนากําลังคนหรือเปนการตอยอดใหกับกําลังคนในระดับวัยทํางาน
และบุ ค ลากรด า นจี น ศึ ก ษาในประเทศไทย ในระดั บ รุ น กลางและรุ น อาวุ โ ส ไม ว า เป น อาจารย ใ น
สถาบันอุดมศึกษา นักวิจัยในสถาบันวิจัย หรือ กระทรวง/กรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน การ
สงไปศึกษาภาษาจีนกลางในประเทศจีน จะชวยใหสามารถสื่อสารกับคนจีนในชีวิตประจําวันได เขาใจใน
สิ่งที่คนจีนพูด เพื่อเปนการรับรูและสามารถเก็บขอมูลขาวสารได รวมทั้งการเขาไปรวมฝกงาน/ทํางาน
กับสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษาในประเทศจีนในลักษณะการแลกเปลี่ยนบุคลากร เชน การรวมมือทําวิจัย
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

การฝกอบรม หรือการรวมพัฒนาประเด็น/หัวขอวิจัย เพื่อสรางเครือขายความรวมมือที่ดีในอนาคต รวม
ประมาณ 24 คน ระยะเวลา 1-2 ป โดยคาดวาจะใชงบประมาณคาใชจายประมาณ 4,800,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5- 20 แผนพัฒนาบุคลากรรุนกลางและรุนอาวุโสดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีน
หนวยงาน/
องคกรของไทย

จํานวน
คน

สถาบันการศึกษา 8
กระทรวงตางๆ

8

สถาบันวิจัย

8

รวม

24 คน

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา ระยะเวลา
ศึกษา
ศึกษา/วิจัย
ภาษาจีน
ดาน
กลางใน
เศรษฐกิจ
จีน
จีน
1 ป
1 ป

อาจารยที่สอน
เศรษฐศาสตร
ทํางานดาน
1 ป
เศรษฐกิจจีน
ทํางานวิจัย
1 ป
ดานเศรษฐกิจจีน

1 ป
1 ป

วิธีดําเนินการ

งบประมาณใช
จาย

คัดเลือกบุคลากรทีม่ ี
ประสบการณทํางานและมี
ความรูดานเศรษฐศาสตร
/บริหารธุรกิจ และทํา
ขอตกลงกับมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันวิจัยของจีน
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ดานการรวมวิจัย รวม
ปฏิบัติงาน หรือดานการ
เรียนการสอน

คาเบี้ยเลี้ยง
คาเดินทาง
200,000 บาท
ตอคนตอป

4,800,000 บาท
ตอ24 คนตอ 2 ป

5.2.4 แผนการพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนโดยการฝกอบรมในประเทศไทย
โดยการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ ก ารทํ า งานและมี ค วามรู ด า นเศรษฐศาสตร /
บริหารธุรกิจ เขารวมโครงการ และการเชิญผูเชี่ยวชาญ/วิทยากรจากประเทศจีนใหเดินทางมาสอน/ใหการ
ฝกอบรมในประเทศไทย โดยอาจจะจัดเปนหลักสูตรวันเสารและอาทิตย ดวยการรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาของไทย ซึ่งการอบรมจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งดานภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร และวิชา
เฉพาะทางดานเศรษฐกิจจีน เมื่อจบหลักสูตรอบรม มีการมอบประกาศนียบัตร รวมประมาณ 60 คน
ระยะเวลา 1-2 ป โดยคาดวาจะใชงบประมาณคาใชจายประมาณ 2,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5- 21 แผนพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีนโดยการฝกอบรมในประเทศไทย
หนวยงานในไทย

จํานวน
คน
สถาบันการศึกษา 20

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

กลุมเปาหมาย
อาจารยที่สอน
เศรษฐศาสตร

ระยะเวลา
อบรม
1-2 ป

วิธีดําเนินการ
คัดเลือกบุคลากรทีม่ ี
ประสบการณทํางานและมี
ความรูดานเศรษฐศาสตร
5- 54

งบประมาณ
คาใชจาย
คาเดินทาง คาทีพ่ ัก
คาสอนของวิทยากร
ชาวจีน 800,000
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หนวยงานในไทย
กระทรวงตางๆ

จํานวน
คน
20

สถาบันวิจัย

20

รวม

60 คน

5.2.5

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
-------------------------------------------------กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา
วิธีดําเนินการ
งบประมาณ
อบรม
คาใชจาย
ทํางานดาน
1-2 ป
/บริหารธุรกิจเพื่อเขาอบรม โดย บาท/ป/วิทยากร 1
ทาน
เศรษฐกิจจีน
การเชิญวิทยากรจากจีน
มาสอนที่ประเทศไทย
เชิญวิทยากร 8 ทาน
ทํางานวิจัยดาน 1-2 ป
หลักสูตร 1-2 ป จัดเปน
ภายใน 2 ป
เศรษฐกิจจีน
หลักสูตรวันเสารและอาทิตย
โดยรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาของไทย
เนื้อหาครอบคลุมภาษาจีนกลาง
เพื่อการสื่อสาร และ วิชาเฉพาะ
ทางดานเศรษฐกิจจีน เมื่อจบ
หลักสูตร มีการมอบ
ประกาศนียบัตร
2,400,000
บาทตอ60 คน
ตอ 2 ป

โอกาสและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากแผนพัฒนากําลังคนในการรองรับกระแสจีน

ภิวัตน
แผนพัฒนากําลังคนทั้ง 4 ดานขางตน สามารถดําเนินการไดทันที เนื่องจากในขณะนี้ รัฐบาลจีน
ไดใหการสงเสริมและเปดกวางในดานการศึกษา และยินดีตอนรับนักเรียน นักศึกษาจากตางประเทศใหไป
ศึกษาตอในประเทศจีน
นอกจากนี้ ในดานงบประมาณ การศึกษาตอในประเทศจีนโดยเฉลี่ยจะมี
คาใชจายต่ํากวาการศึกษาตอในประเทศทางแถบตะวันตก ที่สําคัญ การศึกษาตอในประเทศจีนจะชวยให
ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะดานภาษาจีนกลางและองคความรูที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนไดเปนอยางเต็มที่
นอกจากนี้ มีสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยตางๆ ของจีนที่เริ่มใหความสําคัญกับการรวมมือ
กับตางประเทศ ไมวาจะเปนดานการรวมมือศึกษาวิจัย การอบรม หรือดานการเรียนการสอน รวมทั้ง
รั ฐ บาลจี น และสถาบั น การศึ ก ษา/สถาบั น การวิ จั ย ของจี น ได เ ริ่ ม มี ทิ ศ ทางและนโยบายในการให
ทุนการศึกษา และเพิ่มปริมาณของทุนการศึกษามากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการเรียนภาษาจีน และการ
สนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปริญญาโทในประเทศจีน เปนตน
ดังนั้น แผนพัฒนาบุคลากรทั้ง 4 ดานดังกลาว สามารถดําเนินการไดทันทีภายในระยะเวลา 2-6 ป
ขางหนา หากไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทย และจะสามารถผลิตกําลังคนดานจีนศึกษา
ออกสูตลาดแรงงานไดประมาณ 100 คน ซึ่งจะครอบคลุมสาขาตางๆ ที่ขาดแคลนและเกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจจีน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตนที่จะเกิดขึ้น
แผนพัฒนาบุคลากรทั้ง 4 ดานดังกลาว ยังเปนการผลิตบุคลากรอยางเปนระบบ คือมีทั้งรุนเยาว
รุนกลางและรุน อาวุโส ซึ่งจะสามารถปฏิบัติหนาที่ทั้งดานการวิจัย การศึกษา คนควา ผลิตผลงานเพื่อ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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เผยแพร และเพื่อเปนบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนที่มีคุณภาพของไทยตอไป และเพื่อจะไดมีขอมูลที่ถูกตอง
และครบถวนในการนํามากําหนดทาที หรือยุทธศาสตรของประเทศไดอยางเหมาะสม รวมทั้งเปนการ
พัฒนากําลังคน การสรางนักวิจัยรุนใหม ทั้งรุนเยาว รุนกลาง และรุนอาวุโสอยางเปนระบบเพื่อศึกษา
คนควาวิจัยอยางตอเนื่องไดตอ ไปในอนาคต ตลอดจนความจําเปนในการบูรณาการความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่มีอยูในประเทศไทย และการสราง ฝกฝนบุคลากรที่เขาใจจีนอยางรอบดาน
นอกเหนือจากแผนพัฒนากําลังคนดังกลาว ในแวดวงวิชาการและหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ
ของไทยควรมีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานจีนโดยเฉพาะ (China Affairs) หรือสรางทีมผูเชี่ยวชาญดาน
เศรษฐกิจจีน (China Team) รวมทั้งการพัฒนาและสงเสริมใหเกิด “นักสังเกตการณดานจีน” (China
Watchers) ทางดานเศรษฐกิจจีนในในประเทศไทยใหมากขึ้น เพื่อรองรับพลวัตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากจีน
(จีนภิวัตน) ที่เกิดขึ้นพรอมๆกับเศรษฐกิจจีนที่เติบโตขยายตัวอยางรวดเร็ว

5.3 ยุทธศาสตรงานวิจัยและกําลังคน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
5.3.1 ยุทธศาสตรงานวิจัย เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
สําหรับรายละเอียดของขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรดานการวิจยั มีดังนี้
5.3.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย เพื่อการวิเคราะหเศรษฐกิจจีนอยางรอบดานมาก
ขึ้น และพัฒนาโจทยวิจยั ใหสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตนตอไป
หลักการและเหตุผล
นับตั้งแตมีการปฏิรูปเศรษฐกิจในป 1979 เศรษฐกิจจีนไดเติบโตอยางกาวกระโดดและมีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง ตลอดจนเศรษฐกิจจีนกลายเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดพลวัตเศรษฐกิจ
โลก และมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยมากขึ้น
จึงควรมีการยกระดับการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจจีนใน
ประเทศไทย เพื่อการวิเคราะหเศรษฐกิจจีนอยางรอบดานมากขึ้น และพัฒนาโจทยวิจัย ใหสอดคลองกับ
กระแสจีนภิวัตน เพื่อใหสามารถกําหนดยุทธศาสตรงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยใหสามารถ
ไดรับประโยชนจากพลวัตเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากจีนตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อใหการวิจยั ดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยไดมีการพัฒนา และยกระดับการวิจัย รวมทั้งการ
พัฒนาโจทยวิจยั ใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับความสําคัญของกระแสจีนภิวัตน
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เปาหมาย
เพื่อใหมีการพัฒนางานวิจัยเกีย่ วกับเศรษฐกิจจีนที่รอบดาน และยกระดับความสําคัญ โดยพัฒนา
โจทยวิจยั ที่สอดคลองกับกระแสจีนภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและทวีความสําคัญมากขึ้น ทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
กลยุทธ
1. สนับสนุนใหมีการกําหนดแนวทางการเรียนรูเศรษฐกิจจีน และเขาใจกระแสจีนภิวัตนในดาน
ตางๆ เพื่อกําหนดทาทีหรือยุทธศาสตรการวิจยั รองรับกระแสจีนภิวัตน ซึ่งแนวทางในการดําเนินการตอไป
อาจทําไดโดยการบรรจุวาระการวิจัยเกีย่ วกับกระแสจีนภิวัตนในแผนการวิจัยระดับประเทศ
เพื่อให
สามารถเขาใจในสภาวการณเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจจีน และผลกระทบจากบทบาททางเศรษฐกิจของ
จีนที่เกิดขึ้นและกําลังจะเกิดขึ้นตอไป
2. สนับสนุนการพัฒนาการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนและจีนภิวัตน โดยการสงเสริมการทําวิจัยรวม
ระหวางนักวิชาการไทยและนักวิชาการจีน และเพิ่มคุณภาพการวิจัยในทุกระดับ รวมทั้งการจัดทําระบบ
การวิจัย เพื่อสรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิจัยที่สอดคลองกับความสําคัญของกระแสจีนภิวัตน ซึ่งทวี
ความสําคัญมากขึ้น
3. ปรับวิธีการบริหารงานวิจยั ดานเศรษฐกิจจีนอยางบูรณาการ และขยายขอบเขตการศึกษาเฉพาะ
เรื่องเกีย่ วกับเศรษฐกิจจีนในมิติตางๆ ทั้งเชิงกวาง และเชิงลึกใหมากขึ้น โดยเฉพาะในดานที่ยังมีการศึกษา
ไมมากนัก เชน บทบาทของจีนดานการคาบริการ การเงิน และดานพลังงาน เปนตน
5.3.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2
สร า งและการจั ด การความรู เ พื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ จี น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
สอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคและในระดับโลก

หลักการและเหตุผล
ในปจจุบัน องคความรูที่จําเปนในการพัฒนางานวิจัย และกําลังคนในดานเศรษฐกิจจีนของ
ประเทศไทยยังอยูมีจํากัด ซึ่งแมวาจะมีงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนเพิ่มมากขึ้น แตในบริบทแวดลอมที่มีการ
เพื่อใชในการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา ทําใหมีความตองการองคความรูใหมที่ทันสมัย
ตัดสินใจเชิงนโยบาย อีกทั้งยังขาดการจัดการองคความรูดานเศรษฐกิจจีนอยางเปนระบบ และไมมี
กลไกในการประสานงานและติดตามผล ทําใหการนําองคความรูดานเศรษฐกิจจีนมาใชไดอยางไมมี
ประสิทธิภาพ และไมสามารถครอบคลุมการวิเคราะหและสังเคราะหทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการ
กําหนดและติดตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพได
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วัตถุประสงค
เพื่อใหการพัฒนางานวิจัยดานจีนศึกษาโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนอยูบนฐานการใชขอมูลและองค
ความรูที่สอดคลองกับบริบทความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีนและกระแสจีนภิวตั นในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก
เปาหมาย
1. มีการใชและบริหารจัดการฐานความรูดานเศรษฐกิจจีนที่มีการศึกษาวิเคราะหและกระจัด
กระจายอยูตามสถาบัน/หนวยงานตางๆ ของไทย โดยการรวบรวมอยางเปนระบบ เพื่อเผยแพรขอมูลและ
สนับสนุนการตัดสินใจวางแผน การพัฒนา และการประเมินนโยบายดานงานวิจัยเศรษฐกิจจีน ทั้งใน
ระดับสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
2. มีระบบขอมูลขาวสารงานวิจัยดานจีนศึกษาเนนเศรษฐกิจจีนที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง
ครอบคลุม และมีการพัฒนาใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
3. นักวิจัยและผูรับผิดชอบนโยบายดานงานวิจัยเศรษฐกิจจีนมีศักยภาพในดานการวางแผนและ
ทํางานเชื่อมโยงเปนเครือขายระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ
1. พัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจจีน โดยสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนางานวิจัยรวมกันระหวาง
หนวยงานและสถาบันตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับสถาบันวิจัยในประเทศจีนและใน
ตางประเทศ
2. สงเสริมการจัดการความรู (Knowledge management) ในดานงานวิจัยจีนศึกษาโดยเฉพาะ
ในเรื่องเศรษฐกิจจีน เชน สนับสนุนการจัดเวทีวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge sharing)
3. พัฒนาเครือขายระหวางสถาบัน และองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการ
ประสานงานรวมกันในการพัฒนาความรูดานเศรษฐกิจจีน และจัดกระบวนการนําความรูดังกลาวไป
กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนางานวิจัยและกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนตอไป
4. พัฒนาชุดขอมูลงานวิจัย และดานกําลังคนพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจจีน สําหรับหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใชในการวางแผนการทํางานและแผนกําลังคนที่เกี่ยวของตอไป
5. พัฒนากลไกเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงของระบบฐานขอมูลงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีน เพื่อความ
สะดวกในการเขาถึงและใชขอมูลในการวางแผนและพัฒนา เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
6. พัฒนากลไกและระบบในการสรางและการจัดการความรู (Knowledge generation and
management) ในดานงานวิจัยเศรษฐกิจจีน เพื่อสนับสนุนขอมูลและขอเสนอแนะทางวิชาการใหแกผู
กําหนดนโยบายและประเมินนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของตอไป
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5.3.1.3 ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาและบูรณาการฐานขอมูลงานวิจัย เพื่อสรางฐานความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยโดยตั้ง
เปน “ศูนยบริการวิชาการเศรษฐกิจจีน” เพื่อเปนศูนยขอมูลในการรวบรวมและเผยแพรองคความรูและ
ผลงาน/เอกสารวิชาการ เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
หลักการและเหตุผล
ในปจจุบัน แมวาจะมีผลงานวิจัยและเอกสารวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนมากขึ้นในเชิงปริมาณ
แตยังขาดความหลากหลายในดานประเด็นที่มีการศึกษาวิจัย นอกจากนี้ ยังขาดการรวบรวมฐานขอมูล
การศึกษาดานเศรษฐกิจจีนอยางบูรณาการ
และมีขอจํากัดในการเขาถึงฐานขอมูลของหลายหนวยงาน
รวมทั้งไมไดมกี ารเผยแพรผลงานวิชาการหรืองานวิจยั อยางแพรหลายทั่วไป ทําใหเกิดขอจํากัดในการ
เขาถึงขอมูลดานเศรษฐกิจจีนและการนําไปศึกษาตอยอด ดังนั้น เพื่อใหมีการพัฒนา และเผยแพรองค
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนอยางรอบดาน จึงควรกําหนดใหมีการบูรณาการและรวบรวมขอมูล
การศึกษาและงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีน
เพื่อสรางฐานความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนอยางเหมาะสมและ
แพรหลายตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการพัฒนา และบูรณาการฐานขอมูลงานวิจัยเกีย่ วกับเศรษฐกิจจีน สําหรับการพัฒนา
องคความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวตั นอยางเหมาะสมตอไป
2. เพื่อใหมีการพัฒนา และบูรณาการฐานขอมูลงานวิจัยเกีย่ วกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตน
สําหรับการเผยแพรขอมูล เอกสารและงานวิจัยตางๆ ในวงกวาง เพื่อสรางความตระหนักของภาคสวน
ตางๆ ในความสําคัญของเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตนตอไป
เปาหมาย
1. มีการรวบรวมขอมูลการศึกษาดานเศรษฐกิจจีน และมีการสรางความเชื่อมโยงของฐานขอมูล
เกี่ยวกับการศึกษาเศรษฐกิจจีน ทิศทางและกระแสจีนภิวัตนดานตางๆ อยางบูรณาการดวยกัน
2. มีการตั้ง “ศูนยบริการวิชาการเศรษฐกิจจีน” เพื่อเปนฐานขอมูลงานวิจัยสําหรับการทําการวิจัย
ตอยอด และการเผยแพรขอมูล เอกสาร ผลงานวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนทั้งในทุกมิติ ทั้ง
เชิงกวาง และเชิงลึกใหมากขึ้น เพื่อสรางฐานความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและทิศทางของกระแสจีนภิวตั น
แกภาคสวนตางๆอยางรอบดาน
กลยุทธ
1. สนับสนุนใหมีการรวบรวม และจัดการขอมูลการวิจัยเกีย่ วกับเศรษฐกิจจีนและจีนภิวัตนในทุก
ระดับ โดยการรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อจัดทําระบบงานวิจัย การ
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สรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัย ควบคูกับการพัฒนาฐานขอมูลสําหรับการเผยแพรเอกสาร
ผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งเชิงกวาง และเชิงลึกอยางเหมาะสม
2. สนับสนุนใหมีการกํากับดูแล ประสาน เชื่อมโยงฐานขอมูลการวิจัยเกีย่ วกับเศรษฐกิจจีนของ
ภาคสวนตางๆ และปรับวิธีการบริหารงานวิจัยอยางบูรณาการ เพื่อสรางฐานความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
และกระแสจีนภิวัตนอยางรอบดานรวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม
3. มีการตั้ง “ศูนยบริการวิชาการเศรษฐกิจจีน” เพื่อรวบรวมและเผยแพรองคความรูและผลงาน/
เอกสารวิชาการ ผลงานวิจยั ดานเศรษฐกิจจีน และเพื่อการเขาถึงฐานขอมูลเศรษฐกิจจีนที่ถูกตอง รวดเร็ว
เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตนตอไป
5.3.1.4 ยุทธศาสตรที่ 4
สรางความเชื่อมโยงการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนเขากับการใชประโยชนจากการวิจัย
ประสานงานกับหนวยงานผูใชขอมูล เพื่อใหสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตน

โดยการรับฟงและ

หลักการและเหตุผล
ที่ผานมา การวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยยังขาดความเชื่อมโยงระหวางการพัฒนา
งานวิจัย และการใชประโยชนจากการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนอยางแทจริง ทําใหการวิจัยในดานนี้มีลักษณะ
เปนการผลักดันจากดานอุปทาน และมีการนําไปใชประโยชนตอยอดคอนขางนอย การพัฒนางานวิจัย
ดานเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตนในระยะตอไป จึงควรมีความสอดคลองกับดานอุปสงคของผูที่จะใช
ประโยชนจากขอมูลใหมากขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนา และสรางความเชื่อมโยงงานวิจยั ดานเศรษฐกิจจีนเขากับการใชประโยชนจากการวิจัย
โดยการรับฟงและประสานงานกับหนวยงานผูใชขอมูล เพื่อรองรับและสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตน
เปาหมาย
สามารถพัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนและจีนภิวัตนใหเชือ่ มโยงกับการใชประโยชนจากการ
วิจัยอยางเหมาะสม
กลยุทธ
1.สนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ จี น ให มี ค วามสอดคล อ งกั บ อุ ป สงค ข อง
หนวยงานใชขอมูลหรือสามารถนําไปใชประโยชนโดยผูมีสวนไดสวนเสียใหมากขึ้น เชน การกําหนด
มาตรการจูงใจเพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนใหมีความสอดคลองกับอุปสงคของ
ผูใชขอมูล และสอดคลองกับการนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น
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2.สนับสนุนการวิจยั เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตนในหลากหลายสาขา เพื่อใหเกิด
การผลิตองคความรูที่สอดคลองกับศักยภาพของประเทศไทย และทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสจีนภิ
วัตน โดยสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และระหวาง
ประเทศใหมีการพัฒนาขีดความสามารถในการใชประโยชนในการวิจัยใหมากขึ้น เพื่อผลักดันไปสูการใช
ประโยชนจากงานวิจัยอยางแทจริง
3.สนับสนุนใหมีการเผยแพรงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในวงกวาง โดยเฉพาะการเขาถึงฐานขอมูล
ผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการวิจัยตอยอด และสรางความรู ความเขาใจใหประชาชน
เกิดความตระหนักความสําคัญของเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตน และการกระจายการใชประโยชน
งานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาคสวนตางๆ ทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนในวงกวาง
เพิ่มขึ้น
5.3.2 ยุทธศาสตรการเรียนการสอน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
สําหรับรายละเอียดของขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน มีดังนี้
5.3.2.1 ยุทธศาสตรที่ 1
เนนการปรับคุณภาพของหลักสูตรจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจจีนและระบบการพัฒนากําลังคน เพื่อใหมี
กําลังคนที่เพียงพอ สามารถตอบสนองตอความตองการดานเศรษฐกิจไทย-จีนที่ขยายตัวมากขึ้น
หลักการและเหตุผล
ในขณะนี้ สถาบันการศึกษาตางๆ ไดเปดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับจีนศึกษา และเนนเศรษฐกิจจีน
มากขึ้น อยางไรก็ดี จําเปนตองแกไขและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งปญหาขอจํากัด
ของกําลังคนดานจีนศึกษา เนื่องจากในอดีต แวดวงวิชาการไทยและภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของมิไดให
ความสนใจติดตามและศึกษาพัฒนาการการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปดประเทศของจีน ประกอบกับกอน
หน า นี้ ประเทศจี น แทบจะไม ค อ ยมี บ ทบาททางเมื อ งและทางเศรษฐกิ จ ต อ ภู มิ ภ าคและโลกมากนั ก
นักวิชาการไทยสวนมากเนนไปศึกษาตอที่สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุน มีจํานวนนอยคนที่ไปศึกษาตอ
ในประเทศจีน โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ เอกสารหรือหนังสือตําราที่ใชในการเรียนการสอน ก็เปนหนังสือตําราภาษาจีนกลาง
หรือไมก็ผลิตโดยประเทศทางตะวันตก สงผลใหหลักสูตรที่เปดสอนก็อางอิงจากประเทศทางตะวันตก
เปนสวนใหญ จึงมิไดมีการเรียนการสอนและการวิจัยดานจีนศึกษาเทาที่ควร แมในปจจุบันจะมีคนไทย
รุนใหมที่มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกลางมากขึ้น มีการมอบทุนการศึกษาไปศึกษาตอ
ที่ประเทศจีนมากขึ้น แตยังไมเพียงพอตอความตองการ
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รวมทั้งจําเปนตองมีการพัฒนาทั้งผูสอนดานเศรษฐกิจจีน และนักวิจัยที่เกี่ยวของดวย เพื่อสราง
หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการและกระแสจีนภิวัตนในประเทศไทย จากปญหาดังกลาว รวมทั้ง
ปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานจีนศึกษา โดยเฉพาะกําลังคนที่เชี่ยวชาญเศรษฐกิจจีนของประเทศไทย
จึงเปนปญหาที่จะตองหาวิธีการแกไข โดยเฉพาะกลไกดานเศรษฐกิจของจีนมีลักษณะเฉพาะและมีความ
สลับซับซอนแตกตางกับประเทศไทยและอีกหลายประเทศสําคัญของโลก ตลอดจนมีหลายสาขาเศรษฐกิจ
จีนที่ยังคงตองการบุคลากรและกําลังคนที่มีความรูความสามารถ เชน การเงิน การธนาคาร ระบบภาษี
ระบบการประกันภัยของจีน เปนตน จึงนับเปนสาขาที่ในขณะนี้ยังขาดแคลนกําลังคนที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญในสาขาดังกลาวในประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังขาดแคลนกําลังคน ผูสอนในหลักสูตรที่ไดเปดสอนไปแลว เนื่องดวยหลายปจจัย
ทําใหไมสามารถผลิตบุคลากรไดอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน เชน การเงิน การ
ธนาคาร และระบบภาษีของจีน เปนตน อีกทั้งบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจํานวนไมนอยที่ไมสามารถ
ปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาคเอกชนได เนื่องจากมีแตความรูทางทฤษฏี แตขาดประสบการณในการปฏิบัติจริง
รวมทั้งขอจํากัดในการสื่อสารภาษาจีนกลาง เปนตน
วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาดานเศรษฐกิจจีน และระบบการพัฒนากําลังคน
เพื่อใหมีกําลังคนที่มีทักษะความสามารถทางวิชาการ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจจีน มากขึ้น
เปาหมาย
1. มีกําลังคนที่มีความรูความสามารถดานจีนศึกษาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจจีนที่เพียงพอตอความ
ตองการของประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน และกระแสจีนภิวัตน
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
2. มีระบบการผลิตกําลังคนที่สอดคลองตอความตองการดานจีนศึกษาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ
จีนภายใตความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐของจีน
3. มีระบบการพัฒนากําลังคนในหลากหลายรูปแบบ เชน การอบรม การสัมมนา การเดินทาง
ไปศึกษาหรือดูงานในประเทศจีน เพื่อใหมีประสบการณตรงในเชิงการลงพื้นที่ศึกษาจริง
4. มีการสรางหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย เพื่อปูพื้นฐานความรู และตอยอดใหมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน การเงิน การธนาคาร และระบบภาษีของจีน เปนตน
กลยุทธ
มีการวางแผนการผลิตกําลังคน ใหเพียงพอตอความตองการและกระแสจีนภิวัตน ไมวาเปน
อาจารยผูสอนเพื่อถายทอดความรู และการพัฒนานักวิจัย เพื่อตอบสนองกําลังคนในภาครัฐและความ
ตองการของภาคเอกชน โดยทิศทางการผลิตกําลังคนควรมีจดุ เนน ดังนี้
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

1. เนนการผลิตและพัฒนากําลังคนในกลุมที่มีทักษะในการทํางานเฉพาะเจาะจง (Specialist)
มากกวาทํางานดานกวาง (Generalist) เชน ผูที่เชี่ยวชาญการเงินจีน ผูที่เชี่ยวชาญการธนาคารจีน ผูที่
เชี่ยวชาญระบบภาษีของจีน เปนตน ซึ่งในขณะนี้ แวดวงวิชาการไทยยังขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในสาขา
ดังกลาว
2. เนนผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานทฤษฏี รวมทั้งมีประสบการณใน
ภาคปฏิ บั ติ แ ละลงพื้ น ที่ ใ นประเทศจี น เพื่ อ ให ส ามารถผสมผสานภาคทฤษฏี กั บ ภาคปฏิ บั ติ จ าก
ประสบการณตรง ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกลางไดเปนอยางดี
3. สนับสนุนใหเปดหลักสูตรการเรียนการสอนจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีนโดยเนนดานคุณภาพ
ของการเรียนการสอนและภาคปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐ และ
องคกรเอกชนเพื่อจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อเปนการใหความรูดานจีนศึกษาแกสังคม และสราง
บรรยากาศแหงการเรียนรูดานจีนศึกษา ที่เนนเศรษฐกิจจีน เปนตน
5.3.3 ยุทธศาสตรกําลังคน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
สําหรับรายละเอียดของขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรดานกําลังคน มีดังนี้
5.3.3.1 ยุทธศาสตรที่ 1
กําหนดยุทธศาสตรและพัฒนากลไกในการสงเสริมและพัฒนากําลังคนที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดาน
เศรษฐกิจจีน และความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกลาง ผานการมอบทุนการศึกษาและการฝกอบรม

หลักการและเหตุผล
ที่ผานมา รัฐบาลไทยยังไมมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรหลักในการพัฒนากําลังคนดาน
จีนศึกษาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจจีนที่ชัดเจน ทําใหไมมีการวางแผนและพัฒนากําลังคนดานจีนศึกษา
อยางเปนระบบ จึงควรที่จะมีการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรกําลังคน เพื่อรองรับพลวัตของโลกที่เกิด
จากจีน หรือจีนภิวัตน โดยผานกระบวนการระดมความคิดเห็นและการมีสวนรวม รวมทั้งการกําหนด
หนวยงานหลักที่จะเปนเจาภาพในการดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรนี้ รวมทั้งมีการพัฒนากลไกในการ
สงเสริมและพัฒนากําลังคนดานเศรษฐกิจจีน เพื่อกําหนดทิศทางการวางแผน พัฒนากําลังคนที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจจีน และความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกลาง ผานการมอบทุนการศึกษา
และการฝกอบรม
แมวา ในขณะนี้รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน รวมทั้งองคกรเอกชนไทยไดมีการมอบทุนการศึกษา
ใหนักศึกษาไทยไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศจีนมากขึ้น แตยังไม
เพียงพอ จึงควรสนับสนุนใหมีการมอบทุนการศึกษาดังกลาวใหมากขึ้น โดยเฉพาะการเนนดานเศรษฐกิจ
จีน เพื่อใหกลับมาเปนกําลังคนที่มีความรูความสามารถและเพื่อขยายการพัฒนากําลังคนรุนใหมตอไป
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

อีกทั้งใหเกิดมีระบบติดตามประเมินสถานการณกําลังคนดานจีนศึกษาอยางตอเนื่อง และเนน
สงเสริมการประสานงานระหวางองคกร และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อการบูรณาการในการทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดยุทธศาสตรดานกําลังคนและสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนและพัฒนา
กําลังคนดานจีนศึกษาอยางตอเนื่องและสอดคลองกับความตองการและรองรับกระแสจีนภิวัตน โดยมี
กระบวนการการมีสวนรวมอยางกวางขวาง รวมทั้งพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวของใหมีศักยภาพดังกลาวดวย
เปาหมาย
1. มีคณะกรรมการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลกําลังคนดานเศรษฐกิจจีน เพื่อทําหนาที่เชื่อม
ประสานใหเกิดการวางแผนและพัฒนากําลังคนดานจีนศึกษาที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนือ่ งและสอดรับ
กับความตองการของประเทศ เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
2. มีการพัฒนากําลังคนที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจจีน และความสามารถในการ
สื่อสารภาษาจีนกลาง ผานการมอบทุนการศึกษาและ/หรือการฝกอบรม
3. บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของจากองคกรตางๆ มีการพัฒนาศักยภาพในการวางแผนและการ
พัฒนากําลังคนดานเศรษฐกิจจีนศึกษา
4. มีกลไกและระบบการมีสวนรวมในการพัฒนา และการติดตามกํากับนโยบายจากทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ
กลยุทธ
1. แตงตั้ง “คณะกรรมการกําลังคนดานเศรษฐกิจจีน” ซึ่งประกอบดวยขาราชการจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ นักวิชาการ และผูประกอบการภาคเอกชน เพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนตามที่หนวยงานตาง ๆ เสนอตอรัฐบาล เพื่อผลักดันการดําเนินงานตาม
แผนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานเศรษฐกิจจีน เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม
2. สนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอหรือทําวิจัยดานจีนศึกษา โดยการคัดเลือกและมอบ
ทุนการศึกษาแกบุคลากรที่มีศักยภาพ และ/หรือเขารวมการฝกอบรมกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนทั้งระยะสั้น
ระยะกลางและระยะยาว เพื่อสรางและสงเสริมพัฒนากําลังคนที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจจีน
และความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกลาง
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผลความสําเร็จตามแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานเศรษฐกิจจีน
อยางตอเนือ่ ง เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตนตอไป
5.3.3.2 ยุทธศาสตรที่ 2
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สรางระบบความรวมมือและพัฒนาเครือขายการผลิตและสงเสริมศักยภาพกําลังคนดานจีนศึกษา เนน
เศรษฐกิจจีน โดยการสรางกลไกที่เปนรูปธรรมและการรวมกันจัด “งานสัมมนาวิชาการประจําปดาน
เศรษฐกิจจีน” เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรและนักวิชาการในประเทศไทย เพื่อพัฒนา
กําลังคน รองรับกระแสจีนภิวัตน
หลักการและเหตุผล
แมวาในขณะนี้ สถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัยในประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่องจีนศึกษา
ดานเศรษฐกิจจีนมากขึ้น แตระหวางสถาบันการศึกษา/หนวยงานวิจัยตางๆ ยังขาดการแลกเปลี่ยนขอมูล
และขาดความรวมมืออยางใกลชิด เชน ความรวมมือในการศึกษาวิจัย การใชหนังสือ ตํารา และการ
แบงปนขอมูลขาวสารดานจีนศึกษา เปนตน จึงทําใหเกิดปญหากระจายกําลังคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ขาดแคลนกําลังคนดานจีนศึกษา ยิ่งทําใหมีความจําเปนที่จะตองสรางเครือขาย และสรางระบบความ
รวมมือของกําลังคนดานจีนศึกษา เนนเศรษฐกิจจีน เพื่อยกระดับคุณภาพกําลังคน และสรางสรรค
ผลงานวิจัยในระดับสูงมากขึ้น
วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางระบบความรวมมือและสรางเครือขายของกําลังคนดานจีนศึกษา เนนเศรษฐกิจจีน
2.เพื่อใชทรัพยากรมนุษยดานจีนศึกษาในประเทศไทยที่มีอยูจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพของกําลังคน ทั้งดานการเรียนการสอนและการยกระดับ/ตอยอดงานวิจัยดาน
จีนศึกษา ที่เนนดานเศรษฐกิจจีน
เปาหมาย
1.มีเครือขายกําลังคนดานจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจจีน ที่กวางขวางและเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. มีความรวมมือใกลชิดระหวางสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยดวยกัน ความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาและหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานการเรียนการ
สอน และเพื่อยกระดับ/ตอยอดงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนที่มีคุณภาพมากขึ้น
3. มีความรวมมือและเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานกําลังคน การเรียนการสอน
งานวิจัย และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับประเทศจีนและเศรษฐกิจจีน
กลยุทธ
1. สรางรวมมือและเครือขายกําลังคนดานจีนศึกษาโดยมีการประชุม/เสวนาเปนประจําอยาง
สม่ําเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานกําลังคน การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนและตอยอด
งานวิจัย และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับประเทศจีน และเศรษฐกิจจีน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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2. สรางเครือขายการพัฒนากําลังคนดานวิชาการ โดยการจัด “งานสัมมนาวิชาการประจําปดาน
เศรษฐกิจจีน” ดวยการเชิญสถาบันการศึกษา/องคกรวิจยั และภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม
และสลับกันเปนเจาภาพในการจัดงานในแตละป เพื่อใหนักวิจัย/นักวิชาการและบุคคลากรตางๆ ได
นําเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจยั เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน และติดตาม เฝาระวัง รวมทั้งเสนอแนะ
ประเด็นการพัฒนาการวิจัยดานจีนที่เหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก
3. รวมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน และสถาบันวิจัยของประเทศจีน ตลอดจนใน
ประเทศอื่ น ๆ เพื่ อ ร ว มกั น ผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนและพั ฒ นางานวิ จั ย ร ว มกั น เช น การแลกเปลี่ ย น
คณาจารย นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาไมวาเปนรูปแบบศึกษาตอในระดับปริญญา หรือการจัดการ
อบรมระยะสั้น เพื่อใหสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยของจีนและในตางประเทศอื่น ไดมีความรวมมือ
และสรางเปนเครือขายแลกเปลี่ยนและการรวมมือที่ดีระหวางกัน
4. ประสานการถายทอดประสบการณการวิจัยเกี่ยวกับจีนศึกษาของประเทศตางๆ และเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาการวิจัยดานจีน เพื่อสรางทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบท
ของแตละประเทศ
5.3.3.3 ยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมและสรางผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญระดับแนวหนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรู
ความสามารถดานเศรษฐกิจจีนและมีภาวะผูนํา (Leadership) สูง ทั้งในระดับประเทศและในระดับองคกร
เพื่อใหมีบทบาทในการกําหนดทิศทาง และผลักดันเปาหมายในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานเศรษฐกิจ
จีนอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล
ในขณะนี้ แมวาจะมีความตื่นตัวในแวดวงวิชาการไทยและมีความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจจีนมากขึ้น ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของไทย อยางไรก็ดี หลายภาคสวนยังขาดประสบการณ
ในการจับทิศทางและบทบาทดานเศรษฐกิจในอนาคตของจีน จึงควรมีการสงเสริมและสรางผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญระดับแนวหนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณ
ดานเศรษฐกิจจีน เพื่อทําหนาที่เสมือนเปนแมทัพนําขบวนในการชี้แนะ ใหคําปรึกษาตอการพัฒนาดาน
กําลังคน และการดานการเรียนการสอน ตลอดจนทิศทางการศึกษาวิจัยในวงการจีนศึกษาโดยเฉพาะดาน
เศรษฐกิจจีน
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสรางผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญระดับแนวหนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่
มีความรูความสามารถดานเศรษฐกิจจีนและมีภาวะผูนําสูงทําหนาที่เปนที่ปรึกษา เปนเสมือนแมทัพให
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คําปรึกษา แนะนํา กํากับทิศทางของการผลิต พัฒนากําลังคนดานจีนศึกษา รวมทั้งงานวิจัยดานจีนศึกษา
โดยเนนเศรษฐกิจจีน
เปาหมาย
1. มีผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทําหนาที่เปนที่ปรึกษา และมี
บทบาทนําในกระบวนการผลิต และกระบวนการพัฒนากําลังคนและพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับจีนศึกษาใน
ดานเศรษฐกิจ
2. มีทิศทางและกระบวนการพัฒนากําลังคนดานจีนศึกษาที่เปนรูปธรรม ตลอดจนการพัฒนา
องคความรูและพัฒนางานวิจัยจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีนที่สอดคลองกับกระแสจีนภิวัตนตอไป
กลยุทธ
1. รั ฐ บาลสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและส ง เสริ ม ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง จากภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนที่มีความรูความสามารถและมีศักยภาพในการมีบทบาทเสมือนเปนแมทัพที่มีภาวะผูนําสูงใน
ดานจีนศึกษาโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน เพื่อเปนแกนนําในการกํากับ วิเคราะหทิศทางเศรษฐกิจจีน และ
เพื่อใหมีบทบาทในการกําหนดทิศทาง และผลักดันเปาหมายในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานเศรษฐกิจ
จีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
2. รัฐบาลสนับสนุนดานงบประมาณและกลไกการดําเนินงานของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชนในการทําหนาที่เปนที่ปรึกษา และมีบทบาทนําในกระบวนการผลิต และในการ
วางแผนและพัฒนานโยบายกําลังคนดานเศรษฐกิจจีน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตนในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก
3. สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา และองคกรตางๆ ใหมีบทบาทและมีความอิสระอยางแทจริงใน
การริเริ่มและดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและสรางบุคลากรที่มีศักยภาพเปน
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญระดับแนวหนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรูความสามารถดาน
เศรษฐกิจจีนและมีภาวะผูนําในการใหคําปรึกษาตอทิศทางพัฒนาการดานจีนศึกษา เนนเศรษฐกิจจีน เพื่อ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและความสัมพันธไทย-จีนดานเศรษฐกิจตอไป

5.4 สรุป ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร และจุดเดน/จุดดอย
จากการประมวลและสังเคราะหขอมูลความรูต างๆ ที่ไดจากการศึกษาวิจัยตั้งแตบทที่ 1 - บทที่ 4
และจากขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรทั้งดานการวิจยั ดานการเรียนการสอน และดานกําลังคน ตลอดจน
การประเมินและชั่งน้ําหนักผลได/ผลเสียของการดําเนินยุทธศาสตรในแตละดาน พบวา การดําเนินการ
และผลักดันยุทธศาสตรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ เปนภารกิจที่ลาชาไมได แมจะตองมีการใชงบประมาณใน
การดําเนินการเปนจํานวนไมนอย เนื่องจากมีความจําเปนตองมีการพัฒนาและสรางบุคลากร และพัฒนา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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องคความรูดานเศรษฐกิจจีนในเชิงลึกใหมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและความสัมพันธ
ไทย-จีนดานเศรษฐกิจตอไป
สําหรับจุดเดนและจุดดอยในการดําเนินยุทธศาสตรในแตละดาน สรุปในตารางไดดังนี้
1) ยุทธศาสตรงานวิจัย เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
ยุทธศาสตรงานวิจัย
ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย
เพื่อการวิเคราะหเศรษฐกิจจีนอยางรอบดานมากขึ้น และ
พัฒนาโจทยวิจัย ใหสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตนตอไป
ยุทธศาสตรที่ 2
สรางและการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนางานวิจัย
ด า นเศรษฐกิ จ จี น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล อ งกั บ
บริบททางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคและในระดับโลก
ยุทธศาสตรที่ 3
พั ฒ นาและบู ร ณาการฐานข อ มู ล งานวิ จั ย เพื่ อ สร า ง
ฐานความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยโดยตั้ง
เปน “ศูนยบริการวิชาการเศรษฐกิจจีน” เพื่อเปนศูนย
ขอมูลในการรวบรวมและเผยแพรองคความรูและผลงาน/
เอกสารวิชาการตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 4
สรางความเชื่อมโยงการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนเขากับการ
ใชประโยชนจากการวิจัย โดยการรับฟงและประสานงาน
กับหนวยงานผูใชขอมูล เพื่อใหสอดคลองกับกระแส
จีนภิวัตน

จุดเดน/จุดดอย
สามารถดํ า เนิ น การได ทั น ที โดยการ
ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของและมีการผลักดันอยางจริงจัง
สามารถดํ า เนิ น การได ทั น ที โดยมี
หน ว ยงานเจ า ภาพในการประสานงาน
ระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
อาจจะใชเวลาในการดําเนินการประมาณ
1 ปและตองมีงบประมาณ ตลอดจน
มอบหมายเจ า ภาพที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให
สามารถประสานงานรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
จะตองมีกลไกการประสานงานและรับ
ฟงความตองการของหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการขับเคลื่อนผลักดัน
ใหเกิดผลในทางปฏิบตั ิ

2) ยุทธศาสตรการเรียนการสอน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
ยุทธศาสตรการ
เรียนการสอน
ยุทธศาสตร

ประเด็น

จุดเดน/จุดดอย

ปรับเนนคุณภาพของหลักสูตรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีนและ
ระบบการพัฒนากําลังคน เพื่อ ใหมีกําลั งคนที่เพียงพอ
สามารถตอบสนองตอความตองการดานเศรษฐกิจไทย-จีนที่
ขยายตัวมากขึ้น

ดํ า เนิ น การได ทั น ที โ ดยมี ป ระสานงาน
รวบรวมข อ มู ล จากสถาบั น การศึ ก ษา/
หน ว ยงานต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งและมี ก าร
ผลักดันอยางจริงจัง
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3) ยุทธศาสตรกําลังคน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
ยุทธศาสตรกําลังคน
ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1
กําหนดยุทธศาสตรและพัฒนากลไกในการสงเสริมและ
พัฒนากําลังคนที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจจีน
และความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกลางผานการ
ม อ บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม โ ด ย ก า ร ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อเชื่อมประสานใหเกิดการวางแผนและ
พัฒนากําลังคนดานจีนศึกษาอยางตอเนื่องและสอดรับกับ
ความตองการของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2
สรางระบบความรวมมือและพัฒนาเครือขายการผลิตและ
สงเสริมศักยภาพกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนโดยมีกลไกที่
เป น รู ป ธรรมและการร ว มกั น จั ด “งานสั ม มนาวิ ช าการ
ประจําปดานเศรษฐกิจจีน”เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางนักวิชาการในประเทศไทย เพื่อพัฒนากําลังคน
ยุทธศาสตรที่ 3

จุดเดน/จุดดอย
อาจจะใชเวลาในการดําเนินการไมนอย
กวา 1 ปและตองมีงบประมาณรองรับ
รวมทั้งจะตองมีการผลักดันอยางจริงจัง

อาจจะใชเวลาในการดําเนินการไมนอย
กวา 1 ป และตองมีงบประมาณรองรับ
ตลอดจนมีเจาภาพที่ชัดเจนเพื่อสามารถ
ประสานงานกั บ หน ว ยงานต า งๆ ที่
เกี่ยวของ และมีการดําเนินงานที่ตอเนื่อง
สม่ําเสมอทุกป
สงเสริมและสรางผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญระดับแนวหนา สามารถดํ า เนิ น การได ทั น ที โดยมี
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรูความสามารถดาน มาตรการจูงใจและระบบผลตอบแทนที่
เศรษฐกิ จ จี น และมี ภ าวะผู นํ า สู ง เพื่ อ มี บ ทบาทในการ มั่นคง
กําหนดทิศทางและผลักดัน

5.5 ประโยชนสําหรับภาคเอกชน
สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ นอกเหนือจะเปนประโยชนตอการกําหนดยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐ
และสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยตางๆ แลว ภาคเอกชนของไทยสามารถนําเนื้อหาและขอมูลที่ไดมี
การศึก ษาวิเ คราะหแ ละรวบรวมไว เพื่อ ไปใช ประโยชนประกอบการตั ดสิ นใจในการดํ าเนิน ธุร กิจ ที่
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีนไดเชนกัน ซึ่งครอบคลุมตั้งแตขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหโมเดลการปฏิรูป
เศรษฐกิจจีน และแนวคิดฉันทามติเปยจิง ตลอดจนการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
วิเคราะหอนาคตเศรษฐกิจจีน ในบทที่ 1 การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการเกี่ยวกับจีนศึกษา ดาน
เศรษฐกิจ ในประเทศไทยและตางประเทศในบทที่ 2 การสํารวจสภาพสถานะกําลังคน และหลักสูตรการ
เรียนการสอนจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจในประเทศไทย ในบทที่ 3 ตลอดจนการสํารวจและวิเคราะหสถานะ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน และการวิเคราะหบทบาทจีนในเศรษฐกิจโลก และพลวัตทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากจีน (จีนภิวัตน) ในบทที่ 4 ซึ่งเนื้อหาเหลานี้ลวนเปนขอมูลที่สําคัญและจําเปนสําหรับภาคเอกชน
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ไทยที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับประเทศจีน ทั้งในปจจุบันและใน
อนาคตตอไป
นอกจากนี้ ภาคเอกชนไทยยั ง ได เ ข า ร ว มแสดงความเห็ น ในการจั ด ประชุ ม กลุ ม ย อ ย (Focus
Group) ทั้งสองครั้ง ไดแก การสนทนากลุม วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 และการสนทนากลุม วันที่ 20
สิงหาคม 2553 ตลอดจนภาคเอกชนที่เขารวมแสดงความคิดเห็นตอรางยุทธศาสตรที่ไดนําเสนอในงาน
สัมมนาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ดวยเชนกัน ซึ่งจากการกรอกใบประเมินและการใหขอคิดเห็นของ
ภาคเอกชนไทยเหลานั้ น ลว นแสดงความชื่นชมและไดรับประโยชนจากการจัดสั มมนาและจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนอยางดี
ในการนี้ คณะนักวิจัยยังไดนําขอเสนอแนะจากภาคเอกชนมาใชเปนขอมูลและปรับปรุงการ
ศึกษาวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในภาคเอกชนเชนกัน
โดยสรุป ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับ
กระแสจีนภิวัตน” จะเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาจีน
ศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทย เพื่อใหนําไปสูการพัฒนาดานจีนศึกษาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจอยาง
จริงจัง เปนระบบและมียุทธศาสตรที่ชัดเจน ทั้งในสวนของภาครัฐ ภาคการศึกษา และเอกชน รวมทั้งเกิด
การบูรณาการทั้งในสวนขององคความรูและฐานขอมูลระหวางหนวยงาน ตลอดจนการสรางเครือขายจีน
ศึ ก ษาระหว า งภาคส ว นต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งต อ ไป
รวมทั้ ง เป น ข อ มู ล ประกอบการกํ า หนดนโยบาย
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีนในอนาคต และเปนขอมูลสําหรับภาคเอกชนในการคาขาย การลงทุน
และการสรางความสัมพันธที่ดีกับประเทศจีน และเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตนตอไป
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บทสัมภาษณ
ผาง ลี่, อดีต เลขานุการเอก ฝายการศึกษา สถานทูตจีนประจําประเทศไทย. ผูใหสัมภาษณ. 22 เมษายน
2553. หลี่ เหริน เหลียง ผูสัมภาษณ. “ทุนนักเรียนไทยไปเรียนที่จีน”. สํานักสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติหรือฮั่นปาน ประจําประเทศไทย.
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ภาคผนวก 1
รายงานผลการเดินทางไปเก็บขอมูล ณ มหานครเปยจิงและเทียนจิน
ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553
อังคารที่ 29 มิถุนายน 2553
10.10 น.
ออกเดินทางโดย TG 614 สูมหานครเปยจิง
15.50 น.
เดินทางถึงมหานครเปยจิง
เยี่ยมชม มหาวิทยาลัย Peking University
เขาพักในโรงแรมของมหาวิทยาลัย The Lakeview Hotel
พุธที่ 30 มิถุนายน 2553
9.30 น.
สํารวจตลาดและสภาพความเปนอยูของชาวจีน
14.30-16.00น. สัมภาษณดร. เฝง เหวยเจียง (Feng Weijiang)
นักวิชาการจาก Institute of Asia-Pacific Studies(IAPS),
Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
18.00 -22.30 น. สัมภาษณนักวิชาการจาก Faculty of Political Sciences, Peking University
และรับประทานอาหารเย็นรวมกัน ไดแก
- ศาสตราจารย จางซีเจิ้น ผูเชี่ยวชาญดานความสัมพันธไทย-จีน
คณะรัฐศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ Peking University
- รองศาสตราจารย ดร.ติง โตว（Ding Dou）ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ คณะรัฐศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ Peking University
- รองศาสตราจารย ปอ เหวินเจอ (Bo Wenze) ผอ. สถาบันไทยศึกษา Peking
University
พฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2553
10.00-11.00น. สัมภาษณนักวิชาการจาก Faculty of Economics, Peking University
- ศาสตราจารย ซุน ฉี่เสียง (Sun Qixiang) รองคณบดี และผูอํานวยการศูนยวจิ ัย
ประกันภัยและประกันสังคม คณะเศรษฐศาสตร Peking University
- รองศาสตราจารย ดร.ตง จื่อหยง (Dong Zhiyong) ผูชวยคณบดี คณะเศรษฐศาสตร
Peking University
14.00-18.00น. เขารวมสังเกตการณงานฉลองความสัมพันธไทย-จีน ครบรอบ 35 ป
ณ ถนนเฉียนเหมิน
รายงานการเดินทาง
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

18.00-20.00น. สัมภาษณนักศึกษาไทย และรับประทานอาหารเย็นรวมกัน ไดแก
- นายเกียรติกําจร อินตานิ นักเรียนทุนไทยพัฒน นักศึกษาคณะสิ่งแวดลอม Peking University
- นายณัฐวัช ธนิตอุดมทรัพย นักศึกษาคณะอักษรศาสตร Peking University และประธานชมรม
นักศึกษาไทยประจําเปยจิง
- นางสาวมุทิตา การกิจ นักเรียนทุนกสิกรไทย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ Peking University
ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2553
07.30น.
เดินทางไปมหานครเทียนจิน โดยรถเชา
เพื่อไปยังมหาวิทยาลัยหนานไค (Nankai University)
11.30- 12.30น. สัมภาษณนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยหนานไค
- ศาสตราจารยเซี่ย ซือฉวน (Xie Siquan) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยหนานไค
- ดร.ฉิน ไหอิง (Qin Haiying) ผูชวยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหนานไค
17.00
เดินทางกลับกรุงปกกิ่ง
เสารที่ 3 กรกฎาคม 2553
9.30 น.
สัมภาษณขาราชการไทย ณ สถานทูตไทยประจํากรุงปกกิ่ง
- นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต
- นายชัยรัตน พรทิพยวรเวชย
- ดร. กัญญารัตน พันธุมนาวิน ฝายเศรษฐกิจ
- นางสาวเชาวนีย ตังวงศประเสริฐ ฝายการศึกษา
17.05น.
เดินทางกลับประเทศไทย โดย TG 615

รายงานการเดินทาง
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณ
1. สรุปประเด็นสัมภาษณดร. เฝง เหวยเจียง นักวิจัยประจําสถาบัน Institute of Asia-Pacific Studies
(IAPS) สังกัด Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
มุมมองตอ “กระแสจีนภิวัฒน” Chinalization
มองวาการใชคําวา “จีนภิวัฒน” ยังไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ในประเทศจีน เนื่องจากแมวา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ผานมาจะประสบผลสําเร็จอยางมาก แตก็มีจุดออนและปญหาหลาย
ประการ เชน
เมื่อพิจารณาระดับความเปนเมือง (Urbanization) พบวา ยังมีชองวางระหวางภูมิภาคของจีน เชน ความ
แตกตางระหวางความเจริญของเมืองชายฝง เชน ชางไห เปยจิง เทียบกับความลาหลังของเมืองเล็กๆ ใน
ชนบทตอนในของจีน
ในขณะนี้ จั น ยั ง เป น ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพชี วิ ต พื้ น ฐานของประชาชน ระบบ
ประกันสังคม เปนตนยังตองมีการพัฒนาอีกมาก
แมวาจะมีการพยากรณวา ขนาดเศรษฐกิจรวมของจีนจะใหญเปนอันดับหนึ่งของโลกในระยะเวลาอัน
ใกล แตแทจริงแลวขนาดเศรษฐกิจจีนหรือจีดีพีรวมไมใชประเด็นสําคัญ เนื่องจากจีดีพีตอหัวประชากร
ของจีนยังอยูในระดับที่ต่ํามาก และยังกระจุกตัวสูงอยูเฉพาะในภาคตะวันออกของจีนเทานั้น
นอกจากนี้ คุณภาพของจีดีพีก็คอนขางต่ํา การใชพลังงานในการผลิตยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
กลาวคือมีตนทุนสูง และสรางปญหาสิ่งแวดลอมที่รุนแรง โมเดลการพัฒนาในปจจุบันจึงไมใชโมเดลที่จีน
ตองการ และตองมีการปรับโครงสรางเพื่อเนนคุณภาพของจีดีพีดวย
Beijing Consensus
ในประเทศจีนยังไมมีความเขาใจตรงกันวา “ฉันทมติเปยจิง” คืออะไร ยังไมมีความเขาใจตรงกันวา
แนวทางการพัฒนาของจีนแตกตางจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก
อยางไร
นโยบายเดินออกไปของจีน
นโยบายเดินออกไปของจีน นับเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยเปน
ยุทธศาสตรการเดินสองขา เนื่องจากจีนไมสามารถพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่ง (เชนตลาดสหรัฐฯ และยุโรป)
ได หากตองมีการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดตางๆ อยางเหมาะสม
การเดินออกไปของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาไปลงทุนของจีนในประเทศแอฟริกา แตกตาง
จากลักษณะการลงทุนของประเทศอื่นอยางเชนของสหรัฐฯ และตางจากการมุงขายสินคาอยางเดียวดังเชน
รูปแบบของจีนในอดีต เชน กรณีการลงทุนจีนในแอฟริกา เนื่องจากจีนไดชวยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

รายงานการเดินทาง
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ขั้นพื้นฐานใหแกแ อฟริกาดวย ไมใชเพีย งแคเอาเงินไปลงทุ นอยางเดียวแตไปช วยพัฒนาดวย จึงเป น
รูปแบบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ไดประโยชนรวมกัน (win-win)
การเรียนรูโมเดลการพัฒนาจากประสบการณการจีน
แตละประเทศมีสภาพของตนที่แตกตางกัน จึงไมสามารถที่จะเอาประสบการณการพัฒนาของจีน
ไปประยุ ก ต ใ ช ไ ด ทั้ง หมด แต ป ระสบการณ ใ นการพั ฒ นาของจี น มี ค วามน า สนใจมี อ ยู อ ย า งน อ ยสาม
ประการดวยกัน กลาวคือ
1.) รัฐบาลใหความสําคัญและลงทุนในการสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทําไดคอนขางดี สงผล
ใหตนทุนการผลิตโดยรวมของจีนต่ํา ดังมีภาษิตจีนที่วา “ถาอยากจะร่ํารวยตองสรางถนนกอน”
2.) รัฐบาลทองถิ่นมีอิสระและมุงเนนการแขงขัน รัฐบาลทองถิ่นในแตละระดับมีความความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการ และมีการแขงขันซึ่งกันและกัน ทําใหตางพยายามพัฒนาเศรษฐกิจของ
ทองถิ่นตนเองใหโดดเดน มุงสรางผลงาน เนื่องจากถาทําผลงานไดดี ก็จะไดเลื่อนตําแหนง
3.) การพัฒนาของจีนนับวาไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัฒน เมื่อจีนดําเนินนโยบายเปด
ประเทศ จึงทําใหสามารถอาศัยเทคโนโลยี และนําวิธีบริหารจัดการของตางชาติเขามาใช
ทิศทางการทําวิจัยของ CASS
จะมีการตั้งคณะกรรมการวิชาการเปนผูกําหนดทิศทางการวิจัยในภาพกวาง แตจะใหอิสระแก
นักวิชาการในการเลือกหัวขอหรือโจทยวิจัยไดอยางเสรี เมื่อทําวิจัยเสร็จแลว จึงจะจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย
ทั้งนี้ เพราะการคิดโจทยวิจัยจําเปนตองดูตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ยากที่จะคาดการณ
หรือวางแผนลวงหนา นอกจากนี้ ปริมาณของนักวิชาการจีนมีจํานวนมาก และมีการแขงขันทางวิชาการสูง
หากมีหัวขอวิจัยที่มีความสําคัญ นาสนใจ หรือโดดเดน ก็มักจะเปนที่จับตามอง เสมือนมีสัญญาณและ
ทิศทางใหนักวิชาการหลายทานมุงแขงขันกันทําวิจัยในประเด็นเหลานั้น
ในสวนของงานวิจัยของสถาบัน Institute of Asia-Pacific Studies (IAPS) ซึ่งเปนสถาบันภายใต
CASS จะมุ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ก โดยเป น การศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บและประยุ ก ต นํ า
ประสบการณประเทศอื่นมาปรับใชกับจีน
ประเภทการวิจยั อาจแบงไดเปน
1.) มิติทางการทูตและความมั่นคง
2.) มิติเศรษฐกิจ โดยอาจแบงไดเปนสองสวน
2.1) การศึกษาโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
เชน โมเดลญี่ปุน (ทฤษฎีหานบิน) , โมเดลการเนนภาคการสงออก, โมเดลการแทรกแซงและชี้นํา
เศรษฐกิจโดยภาครัฐ ฯลฯ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

2.2) การศึกษาความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เชน ดานการเงิน ทรัพยากรพลังงาน
3.) มิติของสังคมและวัฒนธรรม
2. สรุปประเด็นสัมภาษณรองศาสตรจารย ดร. ติง โตว ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
คณะรัฐศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ Peking University
ดานความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางจีนและอาเซียน
ภายในประเทศจีน มีการศึกษาเกี่ยวกับความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางจีนและอาเซียนนอย
มาก และขาดคุณภาพ นอกจากนั้น ความเขาใจระหวางทั้งสองฝายมีความแตกตางกันมาก เชน จีนเองก็เชื่อ
วาตนขาดดุลการคา อาเซียนเองก็เชื่อวาอาเซียนขาดดุลการคา จึงควรมีการทํา Working Group รวมกัน
ระหวางหนวยงานของรัฐของจีนและอาเซียนเพื่อทําการศึกษาวิจัยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสอง
ฝายใหลึกซึ้ง
มุมมองตอขอตกลงการคา ASEAN-China FTA (ACFTA)
หลังจากมีการผลักดันและลงนามใน ACFTA นับวา มีผลดีตอจีน แตอาจไมไดมีผลดีมากนักตอ
อาเซียน เนื่องจากในอดีต ทั้งอาเซียนเและจีนตางก็สงออกสินคาไปแขงขันกันในตลาดหลัก เชน สหรัฐฯ
แตหลังจากมีการลงนาม ACFTA กลับกลายเปนอาเซียนสงวัตถุดิบมาที่จีน และจีนนํามาผานกระบวนการ
ผลิตเพื่อสงไปที่สหรัฐฯ สงผลใหจีนมีการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต แตอาเซียนไมมีการยกระดับ
อุตสาหกรรมการผลิตใดๆ เลย จึงอาจมองไดวาขอตกลงการคาเสรี ACFTA เปนผลดีกับจีนมากกวา
แมวาลําดับตอไปจะมีการเปดเสรีในภาคบริการ ซึ่งเปนขั้นตอนตอไปของการเปด ACFTA ก็ยัง
เชื่อวาจีนจะมีความไดเปรียบในเกือบทุกสวนของภาคบริการ ไมวาจะเปนภาคการกอสราง ภาคการเงิน
เปนตน
มุมมองตอกระแสจีนภิวัฒน
ยังเร็วเกินไปที่จะใชคําวากระแสจีนภิวัฒน และไมเชื่อวามีสิ่งที่เรียกวา “โมเดลจีน” เนื่องจากการ
พัฒนาประเทศของจีนนั้นยังมีปญหาอยูมาก เปนการพัฒนาที่ “รัฐบาลร่ํารวย แตประชาชนยากจน” ใน
ภาพรวม ไมนาจะเปนตัวอยางที่ดีใหกับประเทศอื่นๆ ได

รายงานการเดินทาง
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

3.สรุปประเด็นสัมภาษณศาสตราจารย จางซีเจิ้น ผูเชีย่ วชาญดานความสัมพันธไทย-จีน คณะรัฐศาสตร
ความสัมพันธระหวางประเทศ Peking University
มุมมองตอควาสัมพันธจีน – อาเซียน
แมในทางเศรษฐกิจ อาเซียนจะไมมีบทบาทสําคัญตอจีนเทากับสหรัฐฯ ยุโรปหรือญี่ปุน แตหาก
มองในทางยุทธศาสตรการเมืองระหวางประเทศ จีนจะใหความสําคัญกับอาเซียนเปนอยงมาก เนื่องจากจีน
หวังใชความรวมมือกับอาเซียนมาถวงดุลอํานาจการเมืองระหวางประเทศกับสหรัฐฯ
มุมมองตอยุทธศาสตรวิจัยเรื่องจีนในประเทศไทย
นักวิชาการไทยควรมีการศึกษาวิจัยระบบการเมืองการปกครองจีน เนื่องจากการที่จีนพัฒนา
เศรษฐกิจไดสําเร็จ สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือระบบการเมืองแบบรวมศูนยอํานาจ ปจจุบันชาวไทยที่
เขาใจในประเด็นนี้อยางถองแทยังมีนอยมาก ถึงแมวาไทยจะไมสามารถเลียนแบบการปกครองของจีนได
แตก็มีหลายอยางที่ไทยสามารถเอาหลักการไปปรับใชใหเขากับระบบของไทยเองได เชน การมีรัฐบาลที่
เขมแข็ง การกระจายอํานาจสูทองถิ่น เปนตน
มุมมองตอกระแสจีนภิวัฒน
การใชคําวากระแส “จีนภิวัฒน” ยังเร็วเกินไป จีนแผนดินใหญยังมีชองวางระหวางความเจริญ
ทางวัตถุและความเจริญทางวัฒนธรรมที่กวางมาก เชน เมื่อขึ้นรถโดยสารประจําทาง หนุมสาวจีนยังไมลุก
ใหคนชรานั่ง เปนตน ซึ่งจะแตกตางอยางชัดเจนจากสังคมไตหวัน
4. สรุปประเด็นสัมภาษณ นักเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร Peking University ไดแก
-ศาสตราจารยซุน ฉี่เสียง
-รองศาสตราจารย ดร.ตง จื่อหยง
มุมมองตอภาคบริการ
ภาคบริการของจีนปจจุบันยังคอนขางออนแอ โดยคิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 40 ของจีดีพี
แตจะเห็นไดวาภาคบริการเปนภาคที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักศึกษาที่เลือก
เรียนวิชาทางดานนี้มีมากขึ้นอยางมาก อีกตัวอยางหนึ่ง เชนในภาคบริการประกันภัย ในป ค.ศ. 1980 มี
จํานวนบริษัทประกันภัยเพียง 1 บริษัท ปจจุบันมีจํานวนกวา 120 บริษัท (โดย 40 บริษัทเปนบริษัทของ
ตางชาติ) สาเหตุที่ภาคบริการของจีนยังคอนขางออนแอ (แตมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางรวดเร็วในอนาคต
อันใกล) เปนไปตามขั้นตอนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เปนธรรมชาติของประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งมักเริ่ม
จากการพัฒนาภาคการเกษตร เปลี่ยนผานไปยังภาคอุตสาหกรรม และคอยๆ เปลี่ยนผานไปยังภาคบริการ
โดยในปจจุบัน รัฐบาลควรสนับสนุนและสรางแรงจูงใจตอการพัฒนาภาคบริการมากยิ่งขึ้น เพื่อใหภาค
รายงานการเดินทาง
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

บริการคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 40 อันจะเปนการสอดคลองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนใน
ปจจุบัน
ในภาคบริการซึ่งมีแนวโนมที่จะคอยๆ เปดใหมีการแขงขันเสรีจากภายนอก จะเห็นวาวิสาหกิจ
ของจีนมีทัศนคติตอบริษัทภายนอกเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ในป ค.ศ. 1995 ศ.ซุนไดพบกับผูบริหาร
บริษัทประกันภัยหลายรายในการสัมมนาดานประกันภัยที่เมืองเสินเจิ้น พบวามีผูบริหารบริษัทประกันภัย
จํานวนมากแสดงความคิดเห็นวา รัฐบาลจีนไมควรเปดตลาดใหแกบริษัทประกันตางชาติ โดยที่ในเวลานั้น
รัฐบาลจีนไดเริ่มอนุญาตใหบริษัทประกันภัยตางชาติ 5-6 รายเขามาดําเนินกิจการ มีบางทานถึงกับแสดง
ความคิดเห็นวาหากเปดตลาดใหบริษัทประกันภัยภายนอกประเทศ ภายในหาป ภาคบริการประกันภัยของ
จีนจะถูกควบคุมโดยตางชาติอยางแนนอน หากในปจจุบัน มีบริษัทประกันภัยตางชาติเขามาเปดกิจการใน
จีนราว 40 แหง แตสัดสวนการคาของบริษัทเหลานี้คิดเปนรอยละ 5 ของภาคบริการประกันภัยทั้งหมด
เทานั้น ศ.ซุนไมพบวาปจจุบันยังมีวิสาหกิจในจีนรายใดที่ยังมองบริษัทตางชาติเปนภัยคุกคาม สวนมาก
มักจะมองโอกาสที่จะเรียนรูและเติบโตไปดวยกันมากกวา
มุมมองตอกระแสจีนภิวัฒน
ในสวนของทัศนคติที่มีตอกระแสจีนภิวัฒน ทั้งสองทานเห็นวา จีนเองยังมีปญมากมาย ซึ่งตอง
ระมัดระวัง และไมประมาท ไมควรยินดีกับความสําเร็จกอนเวลาอันควร
5. สรุปประเด็นสัมภาษณคณาจารยคณะเศรษฐศาสตร ม.หนานไค
นโยบายเดินออกไปของจีน
ในเรื่องยุทธศาสตรการเดินออกไป อาจแบงไดเปนสองสวน
1) รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลจีนเปนผูถือหุน ไดแกบริษัทยักษใหญ บริษัทขามชาติของรัฐบาล โดย
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจภายนอกประเทศมักเปนเรื่องของการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ลงทุนเพื่อใหไดวิทยาศาสตรเทคโนโลยีจากตางประเทศมาเปนของตน โดยเปนการลงทุนเหมืองแรและ
ธาตุเหล็กในออสเตรเลีย การลงทุนเหมืองแรและน้ํามันใน แอฟริกา การลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทค
โยโลยีในอเมริกาหรือยุโรป
2) บริษัทเอกชน ซึ่งมักเลือกที่จะไปลงทุนในตางประเทศตามกลไกการตลาด เชน อาจจะมีการ
แขงขันภายในประเทศรุนแรง หรือมีความรวมมือระหวางประเทศ บริษัทเหลานี้มักตั้งอยูบริเวณจาก
ภาคใตหรือภาคตะวันออกของจีน แตเดิมมีความไดเปรียบในการผลิตสินคาและการสงออก ตอมาประสบ
ปญหาคาแรงที่สูงขึ้น จึงอาจทําการรวมทุนกับตางชาติ หรือยายฐานการผลิตไปยังภาคตะวันตกของจีน
รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย เวียดนาม เปนตน เนื่องจากการขนสงทางทะเลไปยัง
ยุโรปและสหรัฐฯ จากพื้น ที่เ หลานั้ นมีความสะดวกและมี ตนทุ นต่ํากวา อย างไรก็ตาม เปา หมายของ

รายงานการเดินทาง
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม นาจะเนนที่การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศเปนหลัก ไมนาจะเนนเรื่อง
การเดินออกไป
ประเด็นความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ในป ค.ศ. 2009 ตัวเลขมูลคาการสงออกของจีนไดแซงหนาเยอรมันนีขึ้นมาเปนอันดับหนึ่งของ
โลกแลว (ประมาณ 1.2 ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐ) ตัวเลขมูลคาการนําเขาอยูที่ 1 ลานลานเหรียญดอล
ลารสหรัฐ แตแมวาในแงปริมาณการสง ออกจีนจะถือว าเปนอันดั บหนึ่งของโลก แตลัก ษณะสินคา ที่
สงออกสวนใหญเปนสินคาที่ใชแรงงานเขมขน ใชเทคโนโลยีการผลิตขั้นต่ํา ในสวนของภาคบริการยัง
ขาดดุลการคา ดังนั้น ในทางนโยบาย รัฐบาลจีนจึงควรเปลี่ยนรูปแบบการสงออกจากที่เนนปริมาณ มาเนน
ที่คุณภาพ
หลังจากที่จีนเขาเปนสมาชิก WTO ในป ค.ศ. 2001 อัตราการเจริญเติบโตในการนําเขาและ
สงออกของจีนอยูที่รอยละ 30 ตอป ซึ่งถือวาสูงผิดปกติ เนื่องจากตามปกตินาจะอยูที่รอยละ 8-10 เทานั้น
จึงจะเปนอัตราที่เหมาะสม จะเห็นไดวาในชวงนั้นการพัฒนาภาคการนําเขาและสงออกของจีนเปนไปอยาง
กาวกระโดด แตก็อาจกลาวไดวายุคทองของการเติบโตไดผานพนไปแลว
จีนใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบการรวมกลุม ดังจะเห็นไดจากยุทธศาสตร
การรวมกลุมของพื้นที่ตางๆ ภายในประเทศจีนเอง ในป ค.ศ. 2009 รัฐบาลจีนไดกําหนด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบรวมกลุมจํานวน 10 ยุทธศาสตร เชน ยุทธศาสตรภาคกลาง ภาคตะวันออก เปนตน
จากที่ในสมัยกอน จะเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเมืองๆ ไป เริ่มจากการพัฒนาเสินเจิ้น ตอมาที่ผูตง จนใน
ป ค.ศ. 2006 มาพัฒนาปงไห (สวนหนึ่งของเมืองเทียนจิน) แตแนวโนมตอไปนี้จะเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในรูปแบบการรวมกลุม เชน ภาคใตของจีนมีสามเหลี่ยมซูเจียงหรือแมน้ําไขมุก ภาคกลางมีสามเหลี่ยม
แมน้ําแยงซีเกียง ภาคเหนือมีสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปอไห ในสวนของความรวมมือกับภูมิภาคอาเซียน ก็จะ
เนนรูปแบบการรวมกลุมเชื่อมโยงกับยูนนานและกวางสีเปนหลัก
ความรวมมือระหวางจีนและอาเซียนมีลักษณะพิเศษ คือ ไมใชการแลกเปลี่ยนสินคา (เชนเอา
โทรทัศนที่จีนผลิตไปแลกขาวจากไทย) แต เปนความรวมมือที่เกิดขึ้นภายในลูกโซการผลิต เชน ทําการ
ผลิตชิ้นสวนในประเทศไทย และนํามาประกอบในประเทศจีน ตัวอยางหนึ่งเชน เมื่อเกิดวิกฤติการเงินที่
เวียดนาม ในจีนมีนักวิชาการสองฝายถกเถียงกัน ฝายหนึ่งเห็นวามีผลกระทบกับจีน อีกฝายหนึ่งเห็นวาไม
นามีผลกระทบใดๆ หลังจากทําการสํารวจกลับพบวาสองในสามของบริษัทที่ทําการสงออกในเวียดนาม
เปนบริษัทของจีนซึ่งไปตั้งโรงงานผลิตในเวียดนาม โดยเฉพาะโรงงานเครื่องใชไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส
จะเห็นไดวาจีนคุมทั้งวัตถุดิบและการประกอบเพื่อการสงออก แตก็ยังมีกรณีพิเศษอื่นๆ อีก เชน บริษัท
Haier ของจีนไปตั้งโรงงานลงทุนในเยอรมัน เพื่อใหไดเทคโนโลยีและหลีกเลี่ยงปญหาเงื่อนไขการสงออก
ไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคยุโรป

รายงานการเดินทาง
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

มุมมองตอภาคบริการ
ในสวนของภาคบริการ ยากที่จะทําการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแขงขันไดอยาง
ชัดเจนดังกรณีสินคาทั่วไป เนื่องจากหาตัวชี้วัดคอนขางยาก แตในภาพรวมภาคบริการของจีนยังพัฒนาไม
ดีเทาที่ควร ปจจุบัน ภาคบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจีดีพี แตในประเทศที่พัฒนาแลว ภาคบริการ
มักคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของจีดีพี ตัวอยางขีดความสามารถในการแขงขันของภาคบริการใน
จีน เชน ภาคการขนสงทางทะเล จีนมีศักยภาพคอนขางสูง สามารถตอบสนองความตองการขนถายสินคา
และแขงขันกับสิงคโปร ญี่ปุนได หากยังตองมีการพัฒนาทาเรือปลอดภาษี ในสวนของภาคบริการกอสราง
มีความเขมแข็ง ไมดอยไปกวาเกาหลีใต ในสวนของภาคบริการวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เชน ซอรฟแวร
คอมพิวเตอร รัฐบาลจีนก็ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ มีการพัฒนาเขต IT ขึ้นในเมืองใหญๆ เชน มหานคร
เปยจิง ตาเหลียน เปนตน
6. สรุปประเด็นสัมภาษณเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ขอมูลดานการศึกษาของนักศึกษาไทยในจีน
ภาพรวม ในขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาตางชาติเรียนที่ประเทศจีนประมาณ 100,000 กวาคน โดยมี 5
อันดับแรก ไดแก เกาหลีใต ญี่ปุน อเมริกา เวียดนามและไทย ประเทศไทยติดอันดับที่ 5 ที่มีนักเรียน
นักศึกษาไปเรียนตอที่จีนโดยมีจํานวน 11,073 คนตามตัวเลขลาสุดในป 2009
- ในจํานวนนี้ แบงเปนทุนรัฐบาลรอยละ 60 และทุนสวนตัวรอยละ 40
- เมืองที่คนนักเรียน นักศึกษานิยมไปเรียนมากที่สุดไดแกกรุงเปยจิง ชางไห กวางโจว กวางซี และ
คุนหมิง กรุงเปยจิงมีนักเรียนนักศึกษาไทยไปเรียนมากที่สุดประมาณ 1000 คน
- สาขาวิชาที่นักเรียนนักศึกษานิยมเรียนมากที่สุดคือ ภาษาจีน เศรษฐศาสตร การบริหาร แพทย
แผนจีน เปนตน
- ประเภททุนการศึกษา แบงไดดังนี้
1) ทุนรัฐบาล เชน ทุนกพ.และทุนไทยพัฒน รวมทั้งทุนแลกเปลี่ยน นับตั้งแตป 1981 เปนตน เปน
ทุนแลกเปลี่ยนระหวางไทย-จีน ปละ 7 ทุน ใหขาราชการทั้งสองประเทศ ที่ผานมา สวนมากใหอาจารย
ของมหาวิทยาลัยไปเรียนตอภาษาจีนหรือมาเรียนตอไทยมากกวา
2) ทุนของกระทรวง กระทรวงตาง ๆ ก็มีการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาไทยไปเรียน
ตอที่ประเทศจีน เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร แตละปมีใหทุนการศึกษา 2-3 ทุน
สองกระทรวงนี้เปนกระทรวงหลักที่มีใหทุนการศึกษา สวนกระทรวงอื่นตองไปสอบถามแตละกระทรวง
3) ทุนหนึ่งอําเภอหนึ่งทุนการศึกษา เริ่มตั้งแตป 2547 และป 2548 มีนักเรียนไทยที่ไดรับทุนศึกษา
ที่ประเทศจีน 130 คนโดยมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน 7 ป สวนมากเรียนภาษาสองป และเขาหลักสูตรปริญญา
ตรี 4 ป นักเรียนนักศึกษาเหลานี้หลังจากเรียนภาษาจีนเปนระยะเวลา 2 ป ผานการสอบภาษาจีนแลว เขา
เรียนในหลักสูตรการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ เศรษฐศาสตร แพทยแผนจีนเปนตน สําหรับทั้ง
สองรุนนี้ รุนที่สองจะมีการเตรียมตัวพรอมกวารุนที่หนึ่ง เนื่องจากรุนที่สองกอนที่มาศึกษาที่จีนมีการ
อบรมภาษาและความรูทั่วไปที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกอนสองเดือนกอนเดินทางมาประเทศจีน

รายงานการเดินทาง

Annex I-9

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

รัฐบาลจีนใหความสําคัญตอการศึกษามากขึ้น ตั้งเปาหมายไวจะเพิ่มงบประมาณเพื่อการศึกษา
อยูที่รอยละ 4 ของจีดีพี ทั้งหมดภายในอีก 2 ปขางหนานี้ และจะเพิ่มสัดสวนไปเรื่อยๆ และตั้งเปาหมายไว
วาจะมีนักเรียนนักศึกษาตางชาติมาเรียนที่จีนมากขึ้นเชนเดียวกัน ถึง 500,000 คนภายในป 2020 เพื่อสราง
มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
ทุนของรัฐบาลจีนในขณะนี้ มี
1) ทุนรัฐบาล เปนทุนแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลไทย-รัฐบาลจีน ปละ 7 ทุน
2) ทุนสถาบันขงจื๊อ ตอนนี้มีการรวมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยกอตั้งสถาบันขงจื่อแลว 12 แหง
ป นี้ ส ถาบั น ขงจื่ อ มี ใ ห ทุน การศึ ก ษา 4 ทุ น การศึ ก ษาของสถาบั น ขงจื่ อ หนึ่ ง แห ง แก นั ก เรี ย น
นักศึกษาไทย แตเปนทุนการศึกษาเนนทางดานภาษาและวัฒนธรรม
3) ทุ น พั ฒ นาครู จี น เนื่ อ งจากในขณะนี้ โ รงเรี ย นต า ง ๆ เป ด สอนภาษาจี น มากขึ้ น ตามตั ว เลขที่
กระทรวงศึกษาธิการไทยวามีโรงเรียน มหาวิทยาลัยสอนภาษาจีนทั้งหมด 1610 แหง ทําใหโรงเรียนของ
ไทยในขณะนี้ขาดแคลนครูภาษาจีน รัฐบาลจีนก็ทุนการศึกษาแกนักศึกษาเอกวิชาภาษาจีนที่กําลังจะจบ
การศึกษาไปเรียนตอที่เมืองจีน 1 ป เพื่อกลับมาบรรจุเปนครูภาษาจีนในประเทศไทย โครงการเริ่มตั้งแต ป
2551 โดยใหทุนการศึกษาปละ 100ทุน ติดตอกันเปน 3 ป รวมทุนการศึกษา 300 ทุน
4) ทุนการศึกษาแมน้ําโขง
5) ทุนอาเซียน
สําหรับผูดูแลขอมูลในสวนนี้ คือ China Scholarship Councill (CSC)
7. สรุปประเด็นสัมภาษณนักศึกษาไทย Peking University
ความเห็นของนายเกียรติกําจร อินตานิ นักเรียนทุนไทยพัฒน นักศึกษาคณะสิ่งแวดลอม Peking
University
จีนมีการพัฒนาทางวัตถุมากเกินไป ทําใหรูสึกวาสภาพสังคมมีปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหา
สิ่งแวดลอม สภาพสังคมที่เต็มไปดวยการแขงขัน การบูชาเงินและวัตถุ เปนตนซึ่งทําใหไมรูสึกชื่นชมการ
พัฒนาของจีน และไมไดทําใหมีความรูสึกวาการพัฒนาทางวัตถุของจีนมีความสอดคลองกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาทางจิตใจของประชาชน
ความเห็นของนายณัฐวัช ธนิตอุดมทรัพย นักศึกษาคณะอักษรศาสตร Peking University ประธานชมรม
นักศึกษาไทย
มีความชื่นชมนักศึกษาจีนที่มีความขยันขันแข็ง เห็นวาระบบการศึกษามีสวนสําคัญที่ทําใหจีนมี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ควรที่ไทยจะศึกษาระบบการศึกษาของจีน รวมทั้งทําความเขาใจคานิยม
และระบบวัฒนธรรมของจีน เชน คานิยมความรักชาติของคนจีน เปนตน

รายงานการเดินทาง

Annex I-10

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ความเห็นของนางสาวมุทิตา การกิจ นักเรียนทุนกสิกรไทย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ Peking University
ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงของจีนอยางชัดเจนในระยะเวลาหาป ทั้งทางดานความเจริญทางวัตถุ
และคานิยมของคนรุนใหมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน แนวโนมวัฒนธรรมบริโภคนิยมในหมูนักศึกษา มีความ
ชื่นชมนักศึกษาจีนในความขยันและใฝรู มองวามีสิ่งที่ไทยเราสามารถเรียนรูไดจากจีนมากมายหลายอยาง
และมีปรากฎการณทางสังคมที่นาสนใจใหสังเกตและทําความเขาใจอยูตลอด

รายงานการเดินทาง
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ภาคผนวก 2
“การสนทนากลุมรับกระแสจีนภิวัตน”: กรณีศึกษาการทองเที่ยวและการเกษตรจีน
ภายใต
โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 ระหวางเวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ หองจามจุรี บอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท
*****************************************************************************************
13.00 – 13.30 น.

ลงทะเบียนเขารวมงาน

13.30 – 13.45 น.

กลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนาและแนะนําโครงการ
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน
หัวหนาโครงการวิจัย

13.45 – 14.30 น.

“การเกษตรจีน” นัยตอไทย
โดย คุณจักรี เตจะวารี
อาจารยประจํา คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

14.30 - 15.15 น.

สนทนากลุมและเปดรับฟงความคิดเห็นประเด็น “การเกษตรจีน”

15.15 – 16.00 น.

“การทองเที่ยวจีน” นัยตอไทย
โดย คุณกรวรรณ สังขกร
นักวิจัย ศูนยศึกษาจีน-จีเอ็มเอส สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

16.00 – 16.30 น.

สนทนากลุมและเปดรับฟงความคิดเห็นประเด็น “การทองเที่ยวจีน”

16.30 – 17.00 น.

สรุปการสนทนากลุม และปดการประชุม

ดําเนินรายการโดย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน
หัวหนาโครงการศึกษาวิจัย

รายงานสรุปการสนทนากลุม

Annex II-1

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สรุประเด็นการสนทนากลุมรองรับกระแสจีนภิวัตน : ภาคเกษตร
คุณพรศรี วิศวชัยพันธ (สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) : ประกอบธุรกิจดานบริษัททัวรจีน โดย
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐบาลจีนในดานตางๆ เชน คาเงิน และภาคเกษตรจีน ซึ่งลวนแลวแต
เปนมาตรการที่ปกปองผลประโยชนคนจีน จึงสามารถสงผลตอการผลิตภาคเกษตรของไทย เชน ขาว
คุณวิมลรัตน วิริยะเมตากุล (เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) : สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรมีการวิจัย ในเรื่องโลจิสติกสของสินคาผักและผลไม ผลิตภัณฑที่สงออกในเอเชีย รวมถึงเสนทางสาย
R9, R12, R3E, และ R3W
คุณสมบัติ เหรียญเจริญ (เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) : รวมแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นการใชปุยและยาฆาแมลงของประเทศจีนมีอยูในปริมาณนอยและประเด็นเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนใน
ดานของกฎระเบียบระหวางมณฑลกับรัฐ
คุณมาโนช เอี่ยมปยะ (กลุมงานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร) : กรมสงเสริม
การเกษตรรวมมือกับกระทรวงพาณิชย ผานชองทางตาง ๆ เพื่อสงเสริมดานเกษตรโดยเฉพาะสินคาผลไม
คุณเสริมสุข สลักเพ็ชร (ผูชวยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) : กรมวิชาการเกษตรเปนกรมทางดานเทคนิคและ
วิชาการ ดูแลเรื่องการสงออกสินคาพืช มาตรการสุขอนามัยพืช การรับรองมาตรฐาน และการเจรจาดานเทคนิค
ดานงานวิจัย กรมวิชาการเกษตรศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรแบบกาวกระโดดทั้งปศุสัตวและประมง
ในประเด็นอยางเชน ประเทศจีนสามารถพึ่งพาสินคาใดและสินคาใดตองนําเขา?
คุณอรมร งามมงคลรัตน (รองผูอํานวยการสถาบันอาหาร) : ในประเด็นที่วิทยากรไดสรุปเรื่องอุปสรรคตาง ๆ โดย
สวนตัวคิดวาเปนอุปสรรคในระยะสั้น เนื่องจากเห็นวาจากพัฒนาการของจีน เชน เรื่องของความปลอดภัยใน
อาหาร ทางจีนไดรวมมือ กับทางญี่ปุ นในการพัฒนาความปลอดภัยในอาหาร ฉะนั้นในระยะยาวอาจจะไมมี
อุปสรรคในเรื่องดังกลาวหรืออาจมีนอยลง สําหรับการขยายดานการลงทุนของจีนนับเปนโอกาสของจีนที่จะ
แทรกเขาไปในตลาดในอนาคต ขณะที่ไทยก็นับวาเปนโอกาสที่จะขยายไปยังมณฑลภายในซึ่งจีนกําลังมุงพัฒนา
มณฑลภายในทางตะวันตกของประเทศจีน
คุณอภิพงษ คุณากรบดินทร (นักวิชาการสงเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน) : แสดงความคิดเห็นในเรื่องตลาดผลไมเจียงหนานที่ประสบปญหาวาเปนเพราะการครอบงําตลาดหรือไม?
คุณไสว วิศวานันท (นักวิจัย ศูนยจีนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) : แสดงแงคิดการรวมมือระหวางอาเซียนกับ
ประเทศจีนควรจะเปนไปดวยความปรองดองมากขึ้นในดานเกษตร ผานการสรางโครงขายการประสานความ
รวมมือทางเกษตรระหวางกัน

รายงานสรุปการสนทนากลุม
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

คุณอดิษฐ แกวกลาไชยวุฒิ (กรรมการสมาคมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวสัมพันธไทย-จีน) : แสดงความคิดเห็น
ถึงการพัฒนาดานเกษตรของประเทศจีนที่สามารถเติบโตอยางรวดเร็ว เปนเพราะประเทศจีนเรียนรูความลมเหลว
มากกวาความสําเร็จโดยเฉพาะความลมเหลวดานเศรษฐกิจ ทั้งนี้ไดเสริมเรื่องนโยบายพัฒนาประเทศจีนดาน
ตะวันตกเชน ซินเจียง ชิงไห เสฉวน เพื่อลดความเหลื่อมล้ําดวยเงินทุน 2 ลานลานหยวน
คุณดลพร ชื่นชลพฤกษ (นักวิชาการสงเสริมการลงทุนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) :
ตั้งขอสังเกตในงานวิจัยในเรื่องป เนื่องดวยประเทศจีนเพิ่งมีนโยบายยกเลิกภาษีเกษตรในป 2007 และป 2008 จะ
ทําใหตัวเลขเปลี่ยนแปลงหรือไม รวมทั้งประเด็นเรื่องอาเซียน-จีนไดมีศึกษาวามีผลกระทบหรือทางออกหรือไม
อยางไร

สรุประเด็นการสนทนากลุมรองรับกระแสจีนภิวัตน : ภาคการทองเที่ยว
คุณอดิษฐ แกวกลาไชยวุฒิ (กรรมการสมาคมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวสัมพันธไทย-จีน) : เห็นวางานวิจัยที่
นําเสนอในการสนทนากลุมครั้งนี้ ควรจะตั้งหัวขอคําวา “การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่พูดภาษาจีน” มากกวา
เพราะไมไดเปนงานที่ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมนักทองเที่ยวจีนจากแผนดินใหญ ที่สําคัญ พฤติกรรมการใชจายและ
ทองเที่ยวของคนไตหวัน คนฮองกง และคนจีนแผนดินใหญนั้นแตกตางกันมาก อีกทั้งยังเสนอวา ไมควรเปนเพียง
งานศึกษาระดับจุลภาคที่เนนดานพฤติกรรม แตควรที่จะมีความครอบคลุมทั้งดานมหภาค เชน นโยบายตางๆของ
รัฐที่เกี่ยวของ และดานจุลภาค
สําหรับประเด็นตัวอยางความสําคัญที่ตองศึกษารดับนโยบายหรือความสัมพันธระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ เชน กรณีความสัมพันธจีน-ไตหวัน ซึ่งในขณะนี้ รัฐบาลสองฝายมีความสัมพันธที่ดีขึ้นและจีนใหสิทธิ
พิเศษกับไตหวันและทําขอตกลงการคาและการเดินทางระหวางกันโดยตรงไดมากขึ้น เปนตน
ปจจุบันประเทศจีนมีนักทองเที่ยวจํานวนมากและเดินทางไปทั่วโลก จึงทําใหรัฐบาลจีนสามารถนํา
นักทองเที่ยวจีนมาเปนประเด็นตอรองในการยื่นขอเสนอและเงื่อนไขกับประเทศคูเจรจาตาง ๆ เพราะจีนเปน
ประเทศที่มีประชากรมาก มีกลุมผูบริโภคและกลุมนักทองเที่ยวขนาดใหญที่ใชตอรองกับประเทศตางๆ ทั่วโลกได
คุณกิตติภูมิ พงศภัทร (กรรมการบริหารสมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย) : แสดงความคิดเห็นในประเด็น
มัคคุเทศกตางชาติที่เขามาประกอบอาชีพผานการซื้อสัญชาติ ซึ่งสงผลกระทบตอมัคคุเทศกที่เปนชาวไทย
คุณบุญรอด โบวเสรีวงศ (กรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย) : แตเดิมนั้นโรงแรมระดับ 4 ดาว จะไมตอนรับ
นักทองเที่ยวที่เปนชาวจีน เนื่องจากเสียงดัง แตปจจุบันทางโรงแรมไดใหตอนรับนักทองเที่ยวจีน เพราะวามี
มารยาทมากขึ้น ในเรื่องการจับจายซื้อของ นักทองเที่ยวมักจะประสบปญหากับของแทหรือของเทียมซึ่งเสนอให
ทางรัฐบาลเขามาชวยเหลือ
คุณมัยรัตน พีรญาณโกเศส (นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ) : ในงานวิจัยอยากจะเพิ่มในเรื่อง
พฤติกรรมนักทองเที่ยว พฤติกรรมผูประกอบการ และพฤติกรรมมัคคุเทศก โดยภาพรวมทั้งภาพลักษณและ
เอกลักษณของประเทศไทย ซึ่งในสมัยนี้ประเทศไทยขาดจุดยืนและเอกลักษณ อีกทั้งการรักษาเอกลักษณและ

รายงานสรุปการสนทนากลุม
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ขาดการดูแลอยางจริงจัง โดยเฉพาะภาพลักษณผูประกอบการไทยที่โดนรวมหมูวามี
ภาพลักษณที่ไมดีจากการเสียของกลุมหนึ่งซึ่งขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
คุณยุวดี นิรัตนตระกูล (ผูอํานวยการกองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) : ทางการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยไดเปดศูนยบริการการทองเที่ยวในประเทศจีนเพื่อใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยว และมีงานวิจัยและ
สํารวจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวไทย-จีนหลายชิ้น เชน การสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของนักทองเที่ยวจีน
(ไมรวมฮองกง ไตหวัน) พฤติกรรมและรสนิยมความชอบในการใชบริการสปา กีฬากอลฟ และดานการจับจายซื้อ
ของและดานบันเทิง เปนตน ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบวา กิจกรรมของนักทองเที่ยวจีนที่เขามายังประเทศไทย คือ
การชมการแสดงจากสาวประเภทสอง
คุณพรศรี วิศวชัยพันธ (สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) : เปดประเด็นทัวรศูนยเหรียญที่เกิด
ขึ้นกับนักทองเที่ยวจีนในไทย ซึ่งตองเริ่มจากการแกไขปญหาทั้งในสวนของไทยและจีน และประเด็นภาพลักษณ
ของประเทศไทยซึ่งมีภาพในแงลบ และการบริหารงานรวมทั้งวิธีการจัดการกับปญหาที่แตกตางกันเปนอยางมาก
ระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน
คุณไสว วิศวานันท (นักวิจัย ศูนยจีนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) : เนนย้ําในเรื่องปญหาทัวรศูนยเหรียญและ
การซื้อหัวนักทองเที่ยวจากจีน ซึ่งเปนกระบวนการที่สรางผลกระทบดานลบตอภาพลักษณของประเทศไทย

รายงานสรุปการสนทนากลุม

Annex II-4

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ภาคผนวก 3
“การสนทนากลุมรับกระแสจีนภิวัตน”: ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus) และบทบาทจีน
ภายใต
โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
วันศุกรที่ 20 สิงหาคม 2553 ระหวางเวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ หองประชุมประกอบ หุตะสิงห ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
****************************************
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเขารวมงาน
13.30 – 13.40 น. กลาวตอนรับและแนะนําโครงการ
โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
13.40 – 14.30 น. เสนทางการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus)
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน หัวหนาโครงการวิจัย
การสนทนากลุม “จีนภิวัตน :ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus) และบทบาทจีน”
14.30 – 15.15 น. เศรษฐกิจการเมืองจีน และผลงาน/กําลังคนของศูนยจีนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดย คุณดวงใจ เดนเกศินีล้ํา นักวิจัยประจําศูนยจีนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15.15 – 16.00 น. บทบาทของจีนในอาเซียนจากมุมมองดานเศรษฐกิจ และผลงาน/กําลังคนของโครงการจีน
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดย คุณยุพิน คลายมนต นักวิจัยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
16.00 – 16.30 น. เปดการสนทนากลุมและรับฟงความคิดเห็น
16.30 – 17.00 น. สรุปการสนทนากลุม และปดการประชุม
ดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน
หัวหนาโครงการศึกษาวิจัย

รายงานสรุปการสนทนากลุม
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สรุปประเด็นการสนทนากลุม รองรับกระแสจีนภิวัตน: ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus) และ
บทบาทจีน
อาจารยหลี่ เหริน เหลียง นักวิชาการจีน
อาจารยหลี่ตั้งคําถามในดานงานวิจัยเกี่ยวกับจีนวา ควรเพิม่ เติมเพื่อครอบคลุมในดานใดอีกบาง
และภาครัฐและภาคเอกชนมีความตองการกําลังคนดานจีนศึกษาในดานใดบาง
รองศาสตรจารย ดร.สมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย อาจารยคณะเศรษฐศาสตร และที่ปรึกษาศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เสนอวา ควรมีการสรางเครือขายของบุคลากรดานจีนศึกษา เพื่อใหทราบวาบุคลากรเหลานี้มีใคร
บาง กําลังศึกษาดานใดบาง และจะสามารถประสานงานรวมกันไดอยางไร โดยปจจุบันมีหลายหนวยงาน
สนใจและสนับสนุนในดานจีนเพิ่มขึ้น เชน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ สมาคมจีน เปนตน ซึ่งการ
สรางเครือขายจะเปนการผนึกกําลัง และสรางเอกลักษณของบุคลากรดานนี้ของประเทศ นอกจากนี้ ยังควร
พิจารณารวมถึงบุคลากรดานจีนศึกษาของประเทศตางๆในอาเซียน และนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยูในจีนเพื่อ
นําไปสูการรวมมืออยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหเกิดการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบ และยังเอื้อใหเกิด
การประสานงานกับบุคลากรของประเทศจีน
ทั้งนี้ อาจารยหลี่ เหริน เหลียงกลาวสนับสนุนดร.สมศักดิ์ โดยยกตัวอยางในจีนจะมีการจัดการ
สัมมนารวมผูทศี่ ึกษาภาษาไทยของทุกสถาบันทุกป เพื่อหารือกันถึงประเด็นที่จะทําการเรียนการสอน หรือ
ประเด็นที่จะวิจัย ทั้งนี้ จะทําใหรูวามีการสอนหรือการทําวิจัยเรือ่ งใดและยังขาดเรื่องใด และยังถือเปนการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ดร.นิยม รัฐอมฤต หัวหนาโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค
กลาวแนะนําหลักสูตรโครงการจีนศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งเพิ่งเปดมาเปนปที่สอง โดยตลอด
หลักสูตรใชภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน มีเปาหมายมุงสรางบุคลากรที่มีความรูดาน
ภาษาจีน รวมทั้งภาษาอังกฤษไปพรอมกัน ดร.นิยม ยังชี้ใหเห็นวา ภาษาจีนจะมีความสําคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆใน
อนาคต และความกลัวจีนในฐานะที่เปนภัยคุกคามดานความมั่นคงนั้น ไดลดนอยลงไปมากโดยไดถกู
แทนที่ดวยความจําเปนที่จะตองรูภ าษาจีน
คุณจันทนา ชิตเกษรพงษ ผูอํานวยการฝานนโยบายและแผน การทาเรือแหงประเทศไทย
กลาววา ทางการทาเรือฯกําลังรวมกับทางการมณฑลกวางสีศึกษาเกี่ยวกับสามทาเรือที่อาวเปยปู
เพื่อสงเสริมดานการคา นอกจากนี้ ไดขอขอมูลเรื่องการเขาศึกษาตอที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

โดยดร.นิยม รัฐอมฤต ไดแนะนําขั้นตอนวิธีการเขาศึกษาตอ และเนื้อหาหลักสูตรคราวๆของ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค และอาจารยหลี่ เหริน เหลียง กลาวแนะนําวิชาเรียนที่นาสนใจที่
มหาวิทยาลัยนิดา รังสิต และหัวเฉียว
รองศาสตราจารย ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท อาจารยคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แนะนําหลักสูตรดานจีนศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และกลาวสนับสนุนการจัดเครือขาย
ดานจีนศึกษา
คุณวัชรี อิทธิอาวัชกุล นักวิชาการพาณิชยเชีย่ วชาญ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กลาวสนับสนุนการทําวิจัยดานจีนศึกษา แตใหขอสังเกตวา มีความไมแนใจในขอบเขตการศึกษา
และแนวทางการรวบรวมขอมูลมา โดยชี้วา ควรมององคกรตางๆที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยเฉพาะองคกร
ภาครัฐที่มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการติดตอเจรจาระหวางประเทศ
รวมทั้งควรตีโจทย
มากกวาการคา โดยรวมถึง การลงทุน บริการ การขนสง โดยดูจากตัวอยางอาเซียน ที่มีเสาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองที่มุงไปสูการเปนประชาคมเดียวกัน พรอมกันนี้ ควรพิจารณาในมิติของจีนตอภูมิภาค ไมใช
แคประเทศใดประเทศหนึ่ง และนอกจากหนวยงานภาครัฐแลว ยังดูหนวยงานอื่นๆดวย เชน หอการคา
ธนาคารตางๆ สื่อมวลชน เปนตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน อาจารยคณะเศรษฐศาสตร และผูอํานวยการศูนยบริการ
วิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตอบขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และคณะนักวิจัยไดดําเนินการศึกษาในประเด็นทั้งหมดที่ไดกลาว
มาแลว คาดวา ผลการศึกษาจะแลวเสร็จภายในปลายปนี้ ทั้งในงานวิจัยที่เปนของสถาบันการศึกษาตางๆ
ภาครัฐอื่นที่ไมใชสถาบันการศึกษา
และสถาบันที่เกี่ยวของเฉพาะทางและหนวยงานของเอกชน
นอกจากนี้ การศึกษานี้ มีชื่อวา “จีนศึกษาดานเศรษฐกิจ” ซึ่งครอบคลุมการคา บริการ การลงทุน การ
ระหวางประเทศ และความรวมมือในระดับภูมิภาค เชน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหกไวใน
งานวิจัยแลว นอกจากนี้ การทํางานวิจัยนี้ไมเพียงเพื่อทํางานวิจัย แตเพื่อสรางเครือขายไปพรอมกันดวย
คุณจินตนา เหลาฤชุพงษ นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กลาววา จีนมีการใชพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย และกาซชีวภาพมาเปนระยะเวลา
หลายสิบป และปจจุบันมีการนําสินคาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเขามาจําหนายในประเทศไทย เชน แผง
โซลาเซลล กังหันลม เครื่องจักรตางๆ เปนตน
นอกจากนี้ ยังบอกเลาประสบการณวา ในประเทศจีน ถนนในระดับเมืองนั้น จะมีการทําถนนเปน
วงแหวนสามชัน้ โดยชั้นในสุดจะไมมีรถจักรยานยนต มีเพียงรถจักรยานไฟฟา ซึ่งถือเปนตัวอยางที่ดีของ
การคํานึงถึงสิ่งแวดลอมในเขตเมือง
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน สอบถามถึงการเตรียมบุคลากรเรื่องจีน
และวิธีการศึกษาเรื่องจีนของกรมพลังงานทดแทนฯ นอกจากนี้ ยังเสนอแนวทางการรวมมือกับฝายจีน
โดยทําการติดตอไปที่หนวยงานลักษณะเดียวกันของฝายจีน เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรในการเรียนรูซึ่งกัน
และกันของสองหนวยงาน
คุณจินตนา เหลาฤชุพงษ นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน อธิบายวา โดยปกติแลวศึกษาความกาวหนาดานพลังงานทดแทนจากอินเตอรเนต
ในสวนของการรวมมือกับจีนนั้น ปจจุบันมีการรวมมืออยูหนึ่งโครงการภายใตโครงการความ
รวมมือ GMS โดยจีนใหความชวยเหลือระบบการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวสามรอยระบบในระดับ
ครัวเรือน ซึ่งเปนความรวมมือระดับรัฐบาลตอรัฐบาล (อ.หลี่ กลาวแนะนําวา นาจะเปนระดับรัฐบาล
ทองถิ่น และกลาวเพิ่มเติมวา ในเมืองไทยก็โครงการที่นาสนใจดานพลังงานชีวภาพอยูท ี่อ.ฝาง จังหวัด
เชียงใหม และที่จังหวัดราชบุรี)
คุณสมลักษณ สันติโรจนกุล คณบดีคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
แสดงความเปนหวงถึงประเด็นคุณภาพของบุคลากรของไทย โดยมองวาคุณภาพบุคลากรของจีน
นั้นไดสูงกวาประเทศไทยมาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน แสดงความเห็นดวย และเห็นวา ควรจัดการศึกษา
ใหเปนวาระแหงชาติ โดยมองวา สาเหตุของปญหาอาจเปนเพราะนักศึกษาไทยมีแรงกดดันนอยไป
และอาจารยหลี่ เหริน เหลียง กลาวเสริมวา โครงการวิจยั นี้มกี ารกลาวถึงการพัฒนากําลังคน โดยสงเสริม
บุคลากรดานจีนศึกษา ผานการสนับสนุนของรัฐบาลไทย และรัฐบาลจีนดวยเชนกัน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน ใหขอมูลวา นักเรียนไทยในจีน ปจจุบันอยูใน
อันดับหา โดยมีจํานวนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกวาคน และชี้วา หลังเปดเสรีผักผลไมกับจีนในป 2003
กระแสจีนนิยมมาแรง ซึ่งนําไปสูการเปดหลักสูตรเกี่ยวกับจีนมากมาย อยางไรก็ดี ประเด็นเรื่องคุณภาพ
เปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงดวย
คุณอาชวกุญช จรุงศักดิ์เศรษฐ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไบโอเทคโนโลยี เอเซีย จํากัด (สภาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพและสภาธุรกิจไทยจีน)
กลาวถึง ฉันทามติปกกิ่งในดานการพัฒนาสิบประเด็น คือ การพัฒนาดานสุขภาพอนามัย ดาน
การศึกษา ดานกีฬา ดานบุคลากร ดานพลังงาน ดานคอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยี ดานอินเตอรเนต ดาน
การขนสง และดาน ICT
นอกจากนี้ ยังเลาประสบการณวา ทางจีนไดเชิญบุคลากรของทางบริษัทเขารวมกิจกรรม
ผูประกอบการรุนเยาวที่จีน ซึ่งยินดีจะรวมเผยแพรประสบการณใหกับการวิจยั และยังกลาวเสริมวาใน
สวนของภาคเอกชนนั้น มีหลายหนวยงานทีใหความสําคัญดานจีนศึกษา เชน เครือขายที่ซีพีภายใต
โครงการโรงเรียนปญญาภิวัฒน เปนตน
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน กลาวสนับสนุนบริษัทเอกชนที่ใหความสนับสนุน
ดานจีน และแนะนํากิจกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงานที่จีน เชน ในกรณีชองบริษัทชอเฮง ซึ่งไดรับเกียรติ
จากฝายจีนเปนอยางสูง โดยกิจกรรมในลักษณะนี้เปนประโยชนและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
คุณสุวรรณี เนียมโย นักการฑูตปฏิบัติการ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงตางประเทศ
กลาวแสดงความยินดีที่มีหนวยงานอยาง ITD ทําหนาที่บูรณาการบุคลากรดานจีนศึกษาซึ่งเปนสิ่ง
ที่กระทรวงตางประเทศใหความสําคัญมาก โดยเสนอแนะวา ITD ควรจะดําเนินงานในฐานะเปนผู
ประสานงานดานบุคลากรจีนตอไป
นอกจากนี้ ยังแสดงความกังวลและตั้งคําถามวา ขณะที่จีนมีอิทธิพลและอํานาจตอรองมากขึ้น
ประเทศไทยควรมีแนวทางรับมืออยางไร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน กลาวเห็นดวยถึงการจัดประชุมบุคลากรดานจีน
ศึกษา แตก็ไดแสดงความเปนหวงถึงอนาคตของนักวิชาการรุนใหมดานจีนศึกษา นอกจากนี้ ยังย้ําใหเห็น
ถึงภาพความเปนจริงของความสําคัญของไทยตอจีนที่ลดลงอยางนาเปนหวง เห็นไดจาก การที่ผูนํา
ระดับสูงของจีนเดินทางไปประเทศเพื่อบานของไทยอยางเปนทางการหลายประเทศ แตไมมีการเดินทาง
มาไทยอยางเปนทางการ อยางไรก็ดี หากพิจาณาในระดับมณฑล มณฑลที่ใกลไทยนั้น ก็ยอมให
ความสําคัญกับไทย แตก็เปนเพียงสวนหนึง่ ของจีนทั้งประเทศ
สําหรับแนวทางการเพิ่มอํานาจตอรองใหประเทศไทยนั้น ดร.อักษรศรีเสนอวา ควรไปหารือและ
เจรจากับจีนในฐานะประเทศที่มีบทบาทนําในอาเซียน ซึ่งจะทําใหไทยมีความสําคัญในสายตาของจีนมาก
ขึ้น ขนาดตลาดของอาเซียนมีประชากรรวม 590 ลานคนยอมสําคัญตอจีนมากกวาตลาดของประเทศไทยที่
มีประชากรเพียง 60 กวาลานคน นอยกวาบางมณฑลของจีน ดังนั้น รัฐบาลไทยควรปรับกลยุทธในการ
ติดตอกับจีน โดยเนนความเปนอาเซียนและความโดดเดนของไทยในอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี
ขอไดเปรียบอีกหลายประเทศในอาเซียนจากการที่มีเสนทางเชื่อมโยงกับจีนทั้งทางบกและทางแมน้ําโขง
ที่สําคัญ ไทยเปนหนึ่งในไมกี่ประเทศในอาเซียนที่ไมมีปญหาขอพิพาทกับจีนในเรื่องดินแดนในทะเลจีน
ใต เปนตน ดวยขอไดเปรียบดังกลาว ไทยควรเนนบทบาทในการเปนแถวหนาของ ASEAN Connectivity
กับจีนตอไป

รายงานสรุปการสนทนากลุม
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ภาคผนวก 4
ผลการสังเคราะหผลงานที่ผานมา: หนวยงานพันธมิตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

--------------------------------------------ศูนยศึกษาจีน-GMS
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. ความเปนมาของศูนยศึกษาจีน-GMS
ในปจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนไดกลายเปนประเทศที่มีบทบาทครอบคลุมโลกในทุก
ดาน ไมวาจะเปนบทบาททางเศรษฐกิจ ทางการเมือง หรือทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในทางเศรษฐกิจ
สถาบันวิจัยสังคม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาวิจัยในประเด็นตางๆ ดังกลาว จึงไดมีโครงการจัดตั้ง
“ศู น ย จี น - GMS” เพื่ อ รองรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล า วที่ มี ม ากขึ้ น ตามลํ า ดั บ โดยนอกจากจะ
ทําการศึกษาเรื่องการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงไดมีการดําเนินการอยูแลว ยังจะไดขยายการศึกษาไปใน
ดานตางๆ เชน การเกษตร อุตสาหกรรม การคาการลงทุนระหวางประเทศ เปนตน
2. วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยศึกษาจีน-GMS
1) เปนศูนยศึกษาศักยภาพและบทบาททางเศรษฐกิจของจีนในฐานะพลวัตโลก
2) เปนศูนยการศึกษาเศรษฐกิจของประเทศในลุมแมน้ําโขง
3) เพื่อเปนแกนกลางในการวิจัยการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางจีน ไทย และประเทศในลุมแมน้ํา
โขงในเรื่องการคา การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
4) ทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลประสบการณระหวางนักวิชาการผูวางนโยบาย
และภาคเอกชนของจีนและประเทศลุมแมน้ําโขง โดยมีการแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ
ขอมูล นโยบาย การคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางนักวิชาการและผูบริหารระดับสูง
5) รวบรวมและจัดทําขอมูลสําหรับการวางนโยบายสําหรับเศรษฐกิจและการวางนโยบายของภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับจีนและประเทศลุมแมน้ําโขง
6) สรางนักวิจัยรุนใหม ความเขาใจและความสัมพันธอันดีรวมกัน สรางเครือขายในประเทศลุมแมน้ํา
โขงเพื่อรวมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนวิทยาการดานทองเที่ยวรวมกัน
3. บทบาท หนาที่ ภารกิจ
“ศูนยศึกษาจีน-GMS” กําหนดกรอบและทิศทางการวิจัยที่มุงเนนประเด็นการศึกษาศักยภาพและบทบาท
ทางเศรษฐกิจของจีน การศึกษาเศรษฐกิจของประเทศในลุมแมน้ําโขง และศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและ
สั ง คมระหว า งจี น ไทย และประเทศอื่ น ๆ ในภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ํ า โขงในเรื่ อ งการค า การลงทุ น การเกษตร
อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนฐานขอมูล

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สนับสนุนการวางนโยบายเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ปญหา การพัฒนาประเทศและภูมิภาค
การวิจั ย ของศู นย ศึก ษาจี น - GMS เป น การวิ จัย ในลั ก ษณะสหสาขาวิ ช า ดั งนั้ น นอกจากดํา เนิน งาน
ศึกษาวิจัยแลว ภารกิจที่ศูนยศึกษาจีน - GMS ตองปฏิบัติ คือ
1. เปนแกนกลางในการวิจัยการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางจีน ไทย และ ประเทศในลุมแมน้ําโขง
ในเรื่องการคา การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว รวมทั้งผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม
2. ทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานและแลกเปลี่ย นขอ มูลประสบการณระหวางนักวิชาการผูวาง
นโยบายและภาคเอกชนของจีนและประเทศลุมแมน้ําโขง โดยมีการแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ ขอมูล
นโยบาย การคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางนักวิชาการและผูบริหารระดับสูง
3. สรางนักวิจัยรุนใหม สรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีรวมกัน และสรางเครือขายในประเทศ
ลุมแมน้ําโขงเพื่อรวมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนวิทยาการดานทองเที่ยวรวมกัน
4. ผลงานที่ผานมา
ผลงานสําคัญที่ศูนยศึกษาจีน-GMS ไดดําเนินการ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอองคกรตอสวนรวมและตอ
ประเทศชาติในระยะที่ผานมา มีดังตอไปนี้
ในระดับภูมิภาค มีบทบาทในการเปนแกนศึกษาวิจัยในระดับภูมิภาค ระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง เพื่อสรางองคความรูใหมในลุมน้ําโขงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการทองเที่ยว เชน โครงการวิจัย
เรื่อง Social Challenges for the Mekong Region โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง โครงการ Mekong Tourism: Learning across Borders และ โครงการ Flying with the Dragon? The
GMS Countries’ Experience ทั้งนี้ไดเชิญนักวิจัยรุนใหญเปนผูเขียน นําเสนอบทความ และเปนผูอภิปรายให
ความรูในลักษณะของการถายทอดประสบการณในระดับภาพรวมและนโยบายเศรษฐกิจ และทําการฝกทักษะเพื่อ
สรางนักวิจัยรุนใหมในภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อใหนักวิจัยรุนใหมสามารถนําองคความรูที่ไดไปพัฒนาการทํางานที่
เกี่ยวของของประเทศของตนเองตอไป นอกจากนี้ยังเปดเวทีแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณโดยการจัด
ประชุมนานาชาติ อาทิ การประชุมนานาชาติ เรื่อง “Integrated Development of Sustainable Tourism in the
Mekong Region” การประชุมนานาชาติ เรื่อง “Mekong Tourism: Learning across Borders” การประชุมเชิง
ปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “China in Mainland Southeast Asia: Flying with the Dragon?” โครงการกลยุทธการ
แข ง ขั น ด า นการท อ งเที่ ย วของไทยและประเทศในภู มิภ าคลุ ม แม น้ํ า โขงภายใต ภ าวการณ ข ยายตัว ของตลาด
ทองเที่ยวจีน รวมทั้งไดสรางเครือขายดานการศึกษา และวิจัยของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
ในระดับประเทศ มีบทบาทในการศึกษาวิจัยประยุกตเพื่อการพัฒนา นําไปสูการใหขอเสนอแนะเชิง
นโยบายใหกับหนวยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการทอ งเที่ย วและกีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ
ภาคเอกชน ผูประกอบการดานการทองเที่ยว เชน โครงการศึกษามูลคาเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ของประเทศไทย โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการทองเที่ยวและการคา
ในลุมน้ําโขง และโครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของสายการบินตนทุนต่ําตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
ในระดับภาคและระดับทองถิ่น มีบทบาทในการศึกษาวิจัยที่นําไปสูการแกไขปญหาสังคมและชุมชนใน
ภาคเหนือ โดยเนนการศึกษาการทองเที่ยวโดยชุมชน อาทิ โครงการวิจัยเรื่องการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่ อ การพัฒนาการทองเที่ย วชุมชนอยา งยั่งยืน ศักยภาพและผลกระทบของการพํานักระยะยาวของ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ชาวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม พรอมทั้งจัดอบรมใหแกชาวบานในชุมชนที่จัดการทองเที่ยว เพื่อใหรูแนวคิด
วิธีการในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ดี อาทิ การอบรม เรื่อง “การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในภาคเหนือ
ตอนบน”
ทั้งนี้ สามารถแยกผลงานของศูนยศึกษาจีน-GMS ออกเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้
4.1 ดานการวิจัย
ศูนยศึกษาจีน-GMS ไดดําเนินโครงการวิจัยสําคัญที่ผานมา ดังตอไปนี้
1. โครงการศึกษามูลคาเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทย
2. Social Challenges for the Mekong Region Project
3. ผลกระทบจากการเปนเมืองทาของ อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4. โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง: ปที่ 1
5. โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง: ปที่ 2
6. โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการของการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ป 2549: การ
เปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส
7. Mekong Tourism: Learning across Borders Project: Phase I
8. Mekong Tourism: Learning across Borders Project: Phase II
9. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 2551-2554
10. ศักยภาพและผลกระทบของการพํานักระยะยาวของชาวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม
11. การพัฒนาองคความรูดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศของอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
12. โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของสายการบินตนทุนต่ํา ตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
13. โครงการการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินคาสงออกไทยในตลาดกลุมอนุภูมิภาคแมน้ําโขง
14. โครงการกลยุทธการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยและประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงภายใต
ภาวการณขยายตัวของตลาดทองเที่ยวจีน
15. โครงการการเปรียบเทียบสมรรถนะและศักยภาพของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัดทองเที่ยว
หลักของประเทศไทย
16. โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสินคาผลไมอันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินคาทันทีระหวาง
ไทยกับจีน
17. โครงการ การวิเคราะหระบบโลจิสติกสสําหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
วิสาหกิจชุมชนในลานนา

โดยมีโครงการและกิจกรรมที่กําลังดําเนินงานอีก 9 โครงการ คือ
1. Flying with the Dragon? The GMS Countries’ Experience
2. แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ป 2551: ตลาด
ใหมและความทาทาย
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

3. โครงการวิจัยการพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการทองเที่ยวและการคาในลุมน้ํา
โขง
4. แผนงานสรางเสริมการเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี
5. โครงการการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่สําคัญของไทยใน
ตลาดจีน
6. โครงการทองเที่ยวไทย: จากนโยบายสูรากหญา
7. โครงการพั ฒ นาการจั ดการระบบโลจิ ส ติก สด านการทอ งเที่ย วอย า งบูร ณาการในกลุ ม อุ ท ยาน
ประวัติศาสตรในภาคเหนือ
8. โครงการศักยภาพของการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูภูมิปญญาลานนา
9. โครงการ การเปรียบเทียบสมรรถนะและศักยภาพของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัดทองเที่ยว
หลักของประเทศไทย
4.2 ดานการบริการวิชาการ
ในชวงที่ผานมา ศูนยศึกษาจีน-GMS มีการใหบริการวิชาการในดานการจัดบรรยาย ประชุม สัมมนา
ฝกอบรม ทางวิชาการในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มากกวา 30 ครั้ง นอกจากนี้ นักวิจัยของ
ศูนยศึกษาจีน–GMS ยังไดเปนวิทยากรบรรยาย และนําเสนอบทความ และการนําเสนอผลงานวิจัย (ภาค
โปสเตอร) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติตางๆ หลายครั้ง และยังได ผลิตเอกสาร
รายงานการวิจัย CD ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษออกเผยแพรอีกมากมายไปยังสถาบันการศึกษา หนวยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ฯลฯ
4.3 ดานการสรางเครือขายการวิจัย
ศูนยศึกษาจีน–GMSไดสรางเครือขายนักวิจัยรุนเยาว และรุนใหญ โดยนักวิจัยรุนเยาวมาจากประเทศ
ไทย สปป.ลาว เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไดเนนการฝกอบรมวิธีการวิจัย และรับถายทอด
ความรูดานเทคนิควิจัยจากนักวิจัยรุนกลางและนักวิจัยอาวุโส
สวนนักวิจัยรุนใหญ ศูนยศึกษาจีน-GMSไดเชิญนักวิจัยรุนใหญผูมีประสบการณในการทํางานวิจัยใน
ดานตางๆ ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ใหเปนผูเขียนและนําเสนอบทความ และเปนผูอภิปรายใหความรู ซึ่งจะ
เปนไปในลักษณะของการถายทอดประสบการณในระดับภาพรวมและนโยบายเศรษฐกิจ
4.4 ดานการจัดทําฐานขอมูล
ศูนยศึกษาจีน–GMS ไดรวบรวมฐานขอมูลที่สําคัญ ซึ่งเกี่ยวของกับจีน–GMS ไวหลายรายการ ที่
สําคัญมีดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

ฐานขอมูลนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาไทย แบงตามภูมิภาคพํานัก
ฐานขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ วันพัก รายได และคาใชจาย
ฐานขอมูลจํานวนจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ วันพัก รายได และคาใชจาย
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาใน GMS แบงตามภูมิภาคพํานัก
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

5.
6.
7.
8.

จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาเอเชียแปซิฟก
ฐานขอมูลมัคคุเทศกและบริษัทนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
ฐานขอมูล The Comparison of Tourism Potential in Indochina
ฐานขอมูล Logistics Management and Destination Loyalty (Thai Lao PDR Cambodia
and Vietnam)
9. ฐานขอมูลรูปภาพการทองเที่ยวของเมืองหลักในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
10. ฐานขอมูลรูปภาพการทองเที่ยวชุมชนในประเทศไทย

5. โครงสรางการบริหารงานของศูนยศึกษาจีน – GMS
ศูนยศึกษาจีน – GMS มีลักษณะเปนศูนยจัดการความรู (Knowledge Management Center) ในเรื่องที่
เกี่ยวเนื่องกับจีนและประเทศอนุภูมิภาคแมน้ําโขง โครงสรางขององคกรจึงมิไดมีความซับซอนหรือมีขนาดใหญ
(ดูรูปที่ 1) เพราะไมไดมุงไปที่การรวบรวมผูเชี่ยวชาญหรือนักวิจัยมาประจําที่ศูนย แตเนนการรวบรวมองคความรู
โดยการเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายใหผูที่สนใจไดเขารวมรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การสรางเครือขาย
นักวิจัยในภูมิภาคโดยจัดใหมีการประชุมรวมกัน การใหนักวิชาการผูเชี่ยวชาญเขียนบทความทางวิชาการในเรื่อง
ที่ตนเองถนัดและตองการเผยแพร รวมไปถึงการรวบรวมบทความวิจัยที่นาสนใจมาเผยแพรทั้งในรูปสิ่งพิมพ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
ตําแหนงการบริหารงานสูงสุดของศูนยคือตําแหนงผูอํานวยการ (ศ.ดร. มิ่งสรรพ ขาวสอาด) โดยมี
เจาหนาที่ที่ทํางานประจําใหกับศูนยเพียง 3 ตําแหนง คือ เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนย (คุณยุวดี คาดการณไกล)
เจาหนาที่ติดตอประสานงาน (คุณกรวรรณ สังขกร) และบรรณาธิการประจําศูนย (คุณ Andrew Adam)
นอกเหนือจากนี้แลวก็จะถือเปนนักวิจัยสมทบของศูนยเพราะนักวิจัยเหลานี้สวนใหญจะมีสังกัดการทํางานที่
แนนอนของตนเองอยูแลวแตรับเชิญมาบรรยายหรือเขียนบทความวิจัยใหกับศูนยในหัวขอหรือประเด็นที่ตนเองมี
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งนักวิจัยเหลานี้มีทั้งเปนนักวิจัยจากประเทศจีน เชน Dr. Jikun Huang (Chinese Academy of
Science, Beijing) Dr. Funing Zhong (Nanjing Agricultural University, Nanjing) Dr. Jing Zhu (Nanjing
Agricultural University, Nanjing) นักวิจัยจากอนุภูมิภาคแมน้ําโขง เชน Dr. Linkham Douangsavanh และ Mr.
Thavipheth Oula (ประเทศลาว) Mr. Chan Sophal (ประเทศกัมพูชา) Ms. Nguyen Thi Kim Dzung และ Ms Le
Ha Thanh (ประเทศเวียดนาม) และนักวิจัยจากประเทศไทยซึ่งก็เปนประเทศสมาชิกของ GMS ดวยเชนกัน เชน
ดร. เบญจวรรณ ฤกษเกษม ดร. อักษรศรี พานิชสาสน ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย ดร.ศุภวัจน รุงสุริยะวิบูลย คุณอัคร
พงศ อั้นทอง คุณดนัยธัญ พงษพัชราธรเทพ เปนตน
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

โครงสรางศูนยศึกษาจีน – GMS
ผูอํานวยการศูนย
ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด

เจาหนาที่ประจํา

นักวิจัยสมทบ/เครือขาย

เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนย
คุณยุวดี คาดการณไกล

นักวิจัยจากจีน

เจาหนาที่ติดตอประสานงาน
คุณกรวรรณ สังขกร

นักวิจัยของ GMS

(กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ
ไทย)

บรรณาธิการประจําศูนย

Mr. Andrew Adam
6. ติดตอ
ศูนยศึกษาจีน – GMS
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถนนหวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
โทร: 02 5394 2571
โทรสาร: 0 5389 2649
E-mail: korawan@chiangmai.ac.th
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ภาคผนวก 5
ผลการสังเคราะหผลงานที่ผานมา: หนวยงานพันธมิตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
ดานการทองเที่ยวและการเกษตรจีน
---------------------------------------------

“การทองเที่ยวจีน” นัยตอไทย
โดย

กรวรรณ สังขกร1, จักรี เตจะวารี2

ความเปนมา
ในปจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนไดกลายเปนประเทศที่มีบทบาทครอบคลุมโลกในทุกดาน ไมวาจะ
เปนบทบาททางเศรษฐกิจ ทางการเมือง หรือทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในทางเศรษฐกิจ จีนมีการ
ขยายตัวขนาดใหญเป นอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ จีนยังเปน ประเทศที่มีการพั ฒนาทางวิทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีที่กาวกระโดด ในสวนของผลกระทบดานการทองเที่ยวนั้น ดวยการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่
ตอเนื่องทําใหมาตรฐานการครองชีพของคนจีนในหลายเมืองโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายฝงนั้นกระเตื้องสูงขึ้น ดัง
จะเห็นไดจากผลิตภัณฑประชาชาติ ตอหัว (GDP per capita) ของเมืองเซี่ยงไฮในไตรมาสแรกของป 2553 นั้นสูง
ถึงประมาณ 55,810 ดอลลารสหรัฐ ในขณะที่ตัวเลขเดียวกันนี้ของมณฑลกวางตุงก็สูงถึงกวา 572,000 ดอลลาร
ส ห รั ฐ ส ว น ข อ ง เ มื อ ง ป ก กิ่ ง นั้ น ก็ อ ยู ป ร ะ ม า ณ 10,000
ด อ ล ล า ร ส ห รั ฐ ( Chinability,
http://www.chinability.com/GDP.htm, 18 June 2010) ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหภาคธุรกิจการทองเที่ยวเติบโตสูงเปน
ประวัติการณ ดังจะเห็นไดวารอยละ 70 – 80 ของประชากรในพื้นที่แถบนี้นั้นมีความนิยมเดินทางทองเที่ยวเปน
อยางมาก นอกจากนี้แลวนักทองเที่ยวจีนเหลานี้ยังเปนนักทองเที่ยวที่พรอมที่จะจายสําหรับประสบการณการ
เดินทางทองเที่ยวที่มีคุณภาพอีกดวย (Zhang, Wei & Liu 2002)
ตลาดทองเที่ยวของจีนมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งการเปดรับ
นักทองเที่ยวจากตางชาติเขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางออกไป
ทองเที่ยวยังตางประเทศ ดวยศักยภาพในดานพื้นที่ของจีนที่กวางใหญไพศาล ซึ่งกวางใหญกวาประเทศไทย
ประมาณ 19 เทา และมีแหลงทองเที่ยวทั้งดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม อาทิ กําแพงเมืองจีน และแหลงทองเที่ยว
ที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย ดังนั้นองคการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) จึงได
คาดการณไววาภายในป พ.ศ. 2563 จีนจะกลายเปนประเทศที่มีนักทองเที่ยวเดินทางไปมากที่สุดถึงประมาณ 130
ลานคน และในขณะเดียวกันก็จะมีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางทองเที่ยวเปนอันดับ 4 ของโลกรองจากประเทศ
เยอรมนี ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา
เมื่อรัฐบาลจีนเปดโอกาสใหคนจีนเดินทางไปตางประเทศมากขึ้น โดยเพิ่มประเทศที่อนุญาตใหคนจีน
เดินทางไปเปนหมูคณะ (Approved Destination Status: ADS) รวม 105 ประเทศ ในป พ.ศ. 2553 (China Contact,
www.chinacontact.org) จึงทําใหชาวจีนนิยมเดินทางไปตางประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในชวงวันหยุดยาว ซึ่ ง
เรียกวาเปน Golden Day ของชาวจีน เชน เทศกาลตรุษจีน วันแรงงาน จีนจึงกลายเปนตลาดทองเที่ยวสําคัญที่หลาย
1
2

นักวิจัย ระดับ 7 ประจําศูนยศึกษาจีน-จีเอ็มเอส สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ประเทศตองหันมาใหความสนใจ และตองปรับแผนกลยุทธดานการทองเที่ยวของประเทศตนเองเพื่อรองรับการ
เดินทางมาเยือนของนักทองเที่ยวจีน รวมทั้งประเทศไทยดวย
ปรากฏการณของตลาดทองเที่ยวจีน ไมวาจะเปนการเปดใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติไดมีโอกาสเขาไป
เยือนจีนมากขึ้น หรือการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางออกมาทองเที่ยวยังประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น ลวน
แตสงผลตอการทองเที่ยวในภาพรวมของโลก รวมทั้งประเทศไทยยอมไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได จึง
จํ าเป นที่ป ระเทศไทยตอ งหัน มาเตรีย มความพร อ มสํา หรับ การพั ฒนาการท อ งเที่ย วและการแขงขั นดา นการ
ทองเที่ยวที่อาจจะทวีขึ้น และเพื่อรองรับกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกดาน สถาบันวิจัยสังคมจึงใหความสําคัญ
และทําการศึกษาดานการทองเที่ยวกับจีนและ อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงในหลายประเด็น อาทิ Mekong Tourism:
Learning across border? (โครงการตอเนื่อง 2 ป) การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง (โครงการตอเนื่อง 4 ป) กลยุทธการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยและ GMS ภายใตการขยายตัว
ของตลาดทองเที่ยวจีน เปนตน ทั้งนี้ ไดสรุปผลงานเกี่ยวกับการศึกษาดานการทองเที่ยว และสาธารณรัฐประชาชน
จีน ดังตอไปนี้
การขยายตัวของตลาดทองเที่ยวของจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีนใหความสําคัญตอการทองเที่ยวซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับประเทศอยาง
มหาศาล จึงเริ่มมีนโยบายดานการทองเที่ยวแบบคูขนาน ในป พ.ศ. 2521 ทั้งการเปดตลาดการทองเที่ยวของจีนเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวตางชาติเพื่อสรางรายไดเขาสูประเทศ และการเปดเสรีใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกนอก
ประเทศเพื่อสรางความสัมพันธทางการทูตกับนานาประเทศ ปจจัยที่มีผลทําใหชาวจีนเริ่มมีโอกาสเดินทางออก
นอกประเทศไดมีผลจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเปดประเทศจีนสูโลกภายนอก ซึ่งมีจีนมีวิวัฒนาการการ
ทองเที่ยวแบงเปน 5 ระยะที่สําคัญ คือ (เสรี วังสไพจิตร, 2548)
- ระยะแรก (ป พ.ศ. 2492 – 2509) การทองเที่ยวถูกจัดเปนกิจกรรมพิเศษทางการเมือง เปนกิจกรรม
ทางการทูต เพื่อตอบสนองนโยบายทางดานการเมืองมากกวานโยบายดานเศรษฐกิจ และการ
ทองเที่ยวถือวาขัดตอลัทธิคอมมิวนิสต (Doctrine) หากจะมีการเดินทางออกนอกประเทศก็จะมี
เฉพาะทูตานุทูต หรือเจาหนาที่ของรัฐที่รัฐบาลเปนผูจัดการเดินทางใหเทานั้น
- ระยะที่สอง (ป พ.ศ. 2509 – 2521) ในชวงตนป พ.ศ. 2509 - 2510 มีการปฏิวัติทางดานวัฒนธรรม
ครั้งใหญ ซึ่งระยะดังกลาวจีนปดประเทศและวุนอยูกับการเมืองภายใน และแทบจะไมยอมให
ชาวตางชาติเดินทางเขาจีน ขณะเดียวกันการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีนแทบจะไมมี จึง
ไมมีความเคลื่อนไหวใดๆ ในดานการทองเที่ยว
- ระยะที่สาม (ป พ.ศ. 2521 – 2528) เปนระยะแจงเกิดของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของจีน เพราะ
รัฐบาลไดพิจารณาเห็นวาเรื่องการทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยเฉพาะในป พ.ศ.
2521 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตของจีน ไดถายเทน้ําหนักจากการตอสูทางการเมือง
ไปสูการเสริมสรางทางเศรษฐกิจใน 4 เรื่องที่สําคัญ คือ การเกษตรสมัยใหม อุตสาหกรรม การ
ปองกันประเทศและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บรรดาผูนําของภาครัฐและนักวิชาการก็ไดมี
ความเห็นรวมกันวาการทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญ ทําใหมีรายไดเขามา
พั ฒ นาประเทศจี น ทั้ งนี้ ภายใตก ารริเ ริ่ม และสนับ สนุนของประธานาธิ บ ดี เติ้ง เสี่ ยวผิ ง (Deng
Xiaoping) ทําใหการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

-

-

ระยะที่สี่ (ป พ.ศ.2529 – 2543) เปนครั้งแรกที่จีนไดนําเรื่องอุตสาหกรรมทองเที่ยวบรรจุไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และใหความสําคัญตอการทองเที่ยวในลําดับตนๆ ของ
นโยบายดานอุตสาหกรรมของชาติ และในปลายป พ.ศ. 2531 ภาครัฐจํานวน 24 หนวยจาก 31
เทศบาล มณฑล และเขตปกครองพิเศษ ไดจัดใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหลักใน
แตละทองที่ และคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตไดระบุใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนจุด
แหงการเติบโตใหมของเศรษฐกิจของชาติในระยะตอไป อุตสาหกรรมทองเที่ยวของจีนจึงไดรับ
การเอาใจใสมากขึ้นจากหนวยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสาธารณชนตั้งแตนั้นเปนตนมา
ระยะปจจุบัน ซึ่งเปนระยะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก
(World Trade Organization : WTO) เมื่อป พ.ศ.2544 การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกเทากับ
เปนการเปดตัวไปสูโลก และโลกก็ยอมจะเปดกวางสําหรับจีนพรอมๆ กันดวย ขอจํากัดตางๆ
โดยเฉพาะในเรื่องการเขาเมืองของผูมาเยือนที่เปนชาวตางชาติลดนอยลง และสินคา ประชากร และ
ทุน ก็จะเคลื่อนไหวไดราบรื่นมากขึ้นกวาเดิม

การเปดตลาดการทองเที่ยวจีน เพื่อรองรับนักทองเที่ยวตางชาติ
ทางการจีนไดจัดตั้งองคกรการทองเที่ยวแหงชาติจีน (China National Travel Association: CNTA)
ขึ้นมาดูแลการทองเที่ยว ในป พ.ศ. 2522 CNTA ก็ไดเริ่มวางแผนสําหรับ Inbound Tour ดวยการดึงนักทองเที่ยว
ตางชาติใหเดินทางเขาไปเที่ยวในประเทศอยางจริงจังเปนครั้งแรก มีการจูงใจใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุน
สร างโรงแรมที่ มี มาตรฐาน เพื่ อรองรับ นักทองเที่ยวตางชาติ เพราะจีนเองยังขาดพื้นฐานความพรอมในการ
ใหบริการการทองเที่ยวเกือบทุกดาน (ศูนยจีนศึกษา, สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548)
ป พ.ศ. 2537 CNTA ไดจัดตั้ง “สํานักงานควบคุมดานคุณภาพ” (Quality Supervision Office) เพื่อทําหนาที่
ควบคุณภาพของบริษัททองเที่ยวที่ใหบริการนําเที่ยวแกชาวตางชาติ ที่เดินทางเขามาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปนหนวยงานที่รับเรื่องรองทุกขจากนักทองเที่ยวดวย (ศูนยจีนศึกษา, สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548)
ในป พ.ศ.2540 รัฐบาลจีนไดประกาศใหเปนปแหงการทองเที่ยวจีน และปรับเปลี่ยนระบบการแลก
เงินตราตางประเทศใหเกิดความสะดวกแกนักทองเที่ยว มีการออกกฎระเบียบและวางมาตรการในการควบคุม
คุณภาพการทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (อาทิ อุทยานธรรมชาติ
จิ่ ว ไจ โ กว ในเขตมณฑลเสฉวน ฯลฯ) ซึ่ ง แต เ ดิ ม การท อ งเที่ ย วในเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร ก็ เ ป น จุ ด ได เ ปรี ย บของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติ เพราะจีนเปนแหลงอูอารยะธรรมที่เกาแกของโลก
ที่มีอายุมากกวา 2,000 ป ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ เชน กําแพงเมืองจีน (The Great Wall) พระราชวังโบราณ
และสุสานทหารโบราณ รวมถึงประวัติศาสตรความเปนมาของการปกครองจีน เชนการจัดการทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรเดินยอนรอยการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตจีน เปนตน
ในป พ.ศ.2541 ภาครัฐ และภาคเอกชนของจีนไดมีนโยบายทําอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรม
หลักที่จะสรางรายไดมหาศาลใหกับประเทศ และรวมมือกันสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวอยางจริงจัง ผลจากการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของจีนทําใหจํานวนของนักทองเที่ยวตางชาติ
เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น เห็นไดจากพัฒนาการของการทองเที่ยวของจีนตั้งแตป พ.ศ. 2522
ซึ่งจีนเริ่มเปดประเทศรับนักทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวเขาไปเยือนจีน 4.2 ลานคน จนถึงป พ.ศ. 2550 มีนักทองเที่ยว
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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เขาไปเที่ยวในจีนถึง 131.9 ลานคน ถึงแมวาจะมีชวงสะดุดอยูในชวงป พ.ศ. 2546 เนื่องจากเกิดการแพรระบาด
ของโรคซารส และไขหวัดนก (กรวรรณ สังขกร, 2552) รายไดจากการทองเที่ยวของจีนก็เพิ่มสูงขึ้น จากป พ.ศ.
2522 ซึ่งมีรายไดจากการทองเที่ยวเพียง 4.49 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 372.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2550
ซึ่งเปนไปตามนโยบายของประธานาธิบดี เติ้ง เสี่ยวผิง ที่ตองการใหการทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
กอใหเกิดรายไดสามารถนําเงินตราตางประเทศเขามาพัฒนาประเทศ (กรวรรณ สังขกร, 2552)
การเปดเสรีใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศ
การเปดเสรีใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศ เริ่มมาจากการเปดประเทศในป พ.ศ. 2521 ซึ่ง
รัฐบาลจีนเปดใหประชาชนที่มีญาติพี่นองพํานักอยูที่ตางประเทศไดเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปเยี่ยมญาติได
(Approved Destination Status: ADS) โดยประเทศที่ประชาชนจีนสามารถเดินทางไปเยี่ยมญาติไดนั้นจะตองเปน
ประเทศที่ทางรัฐบาลจีนอนุญาตเทานั้น และมีขอจํากัดวาฝายญาติที่พํานักในตางประเทศจะตองเปนผูเสียคาใชจาย
ใหกับประชาชนจีนในการเดินทางดวย ประเทศแรกที่ทางรัฐบาลจีนอนุญาตใหประชาชนจีนเดินทางออกนอก
ประเทศไปเยี่ ยมญาตินั้น ก็คือประเทศไทย (ไม นับรวมฮองกง และมาเกา ซึ่งถือ เปนสวนหนึ่งของจีน) และ
ตอจากนั้นรัฐบาลจีนก็อนุญาตใหออกเดินทางไปยังประเทศตางๆ เพิ่มมากขึ้นเปน 105 ประเทศ ในป พ.ศ. 2553
ประเทศตนๆ ที่นักทองเที่ยวจีนนิยมใชเปนประเทศปลายทางในการทองเที่ยวในระยะแรกก็คือ ประเทศในแถบ
ทวีปเอเชีย อาทิเชน สิงคโปร มาเลเซีย และไทย (Sing-Ma-Tai) ซึ่งเปนประเทศอันดับตนๆ ที่ไดรับสถานะ ADS
นั้นเอง
ปจจุบันประเทศเปาหมายที่นักทองเที่ยวจีนนิยมเดินทางทองเที่ยวเปลี่ยนจาก Sing-Ma-Tai เปนประเทศ
อื่นๆ ในแถบเอเชีย เชน เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุน รัสเซีย และเริ่มเดินทางไปทวีปยุโรป และอเมริกามากขึ้น ซึ่งมี
สาเหตุ ห ลายประการ เช น รั ฐ บาลจี น ประกาศเพิ่ ม ประเทศที่ ไ ด รั บ สถานะ ADS เพิ่ ม ขึ้ น เกิ ด การแข ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศเปาหมาย
จํานวนของนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกไปทองเที่ยวทั่วโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกปตามลําดับ โดยมี
อัตราการเติบโตของการทองเที่ยวตั้งแตป พ.ศ.2545 - ป พ.ศ.2550 ถึงรอยละ 20.39 ซึ่งวัตถุประสงคของการ
เดินทางไปตางประเทศก็มีหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากเดิมที่เดินทางไปเยี่ยมญาติที่อยูตางแดน เชน เปนการ
เดินทางเพื่อทําธุรกิจและ MICE (Meeting Incentive Conference and Event) กลุมคนที่มีการศึกษาก็นิยมเดินทาง
ทองเที่ยวเอง (Free Individual Tourists: FIT) มากขึ้น
เมื่อจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางไปตางประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหจํานวนคาใชจายที่นักทองเที่ยวจีน
ใชจายไปกับการทองเที่ยวตางประเทศเพิ่มขึ้นตามไปดวย จากที่นักทองเที่ยวจีนใชจายในป พ.ศ. 2534 เพียง 0.51
พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเปน 21.795 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2548 (กรวรรณ สังขกร, 2552)
ปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหจํานวนของนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศเพิ่มขึ้นก็คือ
นโยบายของรัฐบาลที่เรงเปดประตูใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกประเทศ โดยการทําขอตกลงทางการทูตกับ
ประเทศตางๆ ในทุกๆ ภูมิภาคทั่วโลก ในเรื่องการทองเที่ยวระหวางประเทศ ตัวอยางเชน รัฐบาลจีนไดอนุมติใหมี
การจัดทัวรทองเที่ยวประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป 27 ประเทศ ในป พ.ศ.2547 จีนกับสหรัฐอเมริกาไดทําการลงนาม
ในบันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางดานการทองเที่ยว รัฐบาลจีนยังไดทําการเจรจากับรัฐบาลเยอรมนีใน
การพัฒนาการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระโดยไมมีบริษัทนําเที่ยวของชาวจีนที่ทําธุรกิจในเยอรมนี ในสวนของ
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ประเทศไทย เมื่อ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี มาดามอูอี๋ มาเยือนประเทศไทยในป พ.ศ.2548 ไดมีการลงนามบันทึก
ความเขาใจในขอตกลงในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักทองเที่ยวระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย
กลยุทธการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยและประเทศใน GMS
สถานการณตลาดทองเที่ยวจีนของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเปนไปใน
ทิศทางที่ดี หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตางใหความสําคัญกับนักทองเที่ยวจีน เนื่องจากเปน
นักทองเที่ยวกลุมใหญจากประเทศมหาอํานาจ และในทางกลับกัน จีนไดใหความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขงหลายชองทาง ดังนี้ (Zhang Wen, 2008)
• Visa: จีนผอนปรนการเขาประเทศโดยไมตองใช Visa สําหรับนักทองเที่ยวชายแดนระหวางมณฑล
ยูนนานกับสหภาพพมา สปป.ลาว และเวียดนาม
• Railway: กอสราง Pan – Asian Railway
• การคมนาคมทางน้ํา: เปดการเดินเรือในแมน้ําโขงตั้งแตเดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2544
• การคมนาคมทางอากาศ: จากเมืองหลักของจีน โดยเฉพาะเมืองคุนหมิง มีสายการบินบินตรงไปยัง
ประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
• การทองเที่ยว: มีขอตกลงดานการทองเที่ยวในดานการตลาด เชน การจัดงานสงเสริมการทองเที่ยว
จีน (China International Travel Mart) งานแสดงสินคาจีน – อาเซียน (China – ASEAN Expo) นอกจากนี้ยังมีการ
จัดงานเทศกาล การอบรม การจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ การพัฒนาแมน้ํา โขง เช น โครงการพัฒนาแหล ง
ทองเที่ยวตามแนวแมน้ําโขง เชื่อมโยง 6 ประเทศ (Mekong World River Corridor) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
ทองถิ่นเพื่อสรางรายไดใหกับการทองเที่ยว (GMS Tourism Village) โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อขจัดความ
ยากจน (GMS Tourism for Poverty Alleviation) ระหวางจีนตอนใต สหภาพพมา ประเทศไทย สปป. ลาว กัมพูชา
และเวียดนาม
• แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North South Economic Corridor: NSEC)
การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ – ใต (North South Economic Corridor: NSEC) ภายใตกรอบ GMS
เปนหนึ่งในโครงการที่มีความสําคัญภายใตแนวทางการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) เปนการ
เชื่อมโยงไทย – สหภาพพมา/ สปป.ลาว-สาธารณรัฐชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในดาน
การคาและการพัฒนาระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพมา ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม เพื่อลดตนทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพดานโลจิสติกส สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ชนบทและชายแดน เพิ่มรายได สรางโอกาส
การจางงาน และสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ มีเสนทางหลัก 2 เสนทาง ไดแก
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1. เสนทาง R3: เชื่อมโยงไทย – จีน (ตอนใต)
หรือเรียกวา “คุนมั่น –กงลู” โดยในเสนทาง R3 นี้ จะ
แบงเปน 4 สวน คือ
a. R3 ในจีน: เสนทางคุนหมิง – ยูซี – หยวนเจียง –
โมเฮย – ซิเมา – เฉียวเมิงหยาง – บอหาน มีระยะทาง
ทั้งหมด 736 กิโลเมตร
b. R3A หรือ R3E ใน สปป.ลาว: เสนทางบอเต็น –
หลวงน้ําทา - หวยทราย มีระยะทาง 228 กิโลเมตร
c. เสนทาง R3B หรือ R3W ในสหภาพพมา:
เสนทาง เมืองลา - เชียงตุง – ทาขี้เหล็ก มีระยะทางรวม
253 กิโลเมตร
d. R3 ในไทย: เสนทางเชียงราย – ตาก –
กรุงเทพมหานคร
2. เสนทาง R5: เสนทางคุนหมิง – หมี่เหลอ –
หยินซอ – ไคหยวน – เมงซือ – เฮียโคว (จีน) – ลาวไค –
ฮานอย - ไฮฟอง (เวียดนาม) มีจุดขามแดนที่เฮียโคว (จีน)
– ลาวไค (เวียดนาม)

เสนทาง R3A
ที่มา: เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ. 2551.

ประเทศไทย
ประเทศไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน 8
แหง คือ สถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู นครกวางโจว นครหนานหนิง นครเซี่ยงไฮ นครคุนหมิง นครซีอาน
เมืองเซี่ยเหมิน และเมืองฮองกง เพื่อบริการออก Visa ใหนักทองเที่ยวจีน นอกจากนี้ ไทยยังไดเปดสํานักงานการ
ทองเที่ยวไทย ณ กรุงปกกิ่ง นครเซี่ยงไฮ และฮองกง เพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวไทยในจีน
(Royal Thai Embassy, Beijing, www.royalthaiembbeij.com)
ถึงแมวาประเทศไทยจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญสําหรับนักทองเที่ยวจีน แตก็ยังมีสิ่งที่เปนอุปสรรค
ในการพัฒนาการทองเที่ยวระหวางสองประเทศ ไมวาจะเปนวิกฤตการณทางการเงิน โรคระบาด ปญหาทัวรศูนย
เหรียญ การเพิ่มขึ้นของประเทศที่ไดรับสถานะ ADS สถานการณทางการเมืองที่ไมเสถียรภาพ ปญหาทาง
สิ่ ง แวดล อ ม (หมอก ควั น ) ซึ่ ง อาจจะเป น ต น เหตุ ที่ ทํ า ให นั ก ท อ งเที่ ย วจี น เดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วในไทยลดลง
เนื่องจากรัฐบาลจีนจะมีความออนไหวในเรื่องดังกลาว และมักจะประกาศเตือนใหประชาชนของตนเองงดการ
เดินทางไปยังประเทศที่มีปญหา
ในปพ.ศ. 2547 มีนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย 729,848 คน ซึ่งรอยละ 6.22 ของ
นักทองเที่ยวทั้งหมดที่เขามาในประเทศไทย รอยละ 23.57 ของนักทองเที่ยวจีนที่เขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และรอยละ 3.99 ของนักทองเที่ยวจีนทั้งหมดที่เขามาในเอเชียแปซิฟก (กรวรรณ สังขกร, 2552)
จากการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยตอนักทองเที่ยวจีน พบวาไทยมีขอไดเปรียบ
ทางการทองเที่ยวหลายอยาง อาทิ มีภูมิประเทศที่สวยงาม สินคาราคาถูก มีอากาศที่แตกตางจากหลายมณฑลของ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีแพ็คเกจทัวรราคาไมแพง จึงทําใหประเทศไทยเปนประเทศแรกที่นักทองเที่ยวจีน
จะเดินทางมาตามเสนทางการทองเที่ยวสิงคโปร มาเลเซีย และประเทศไทย (Sing – Ma - Tai) เหตุผลที่
นักทองเที่ยวจีนเลือกเดินทางมาทองเที่ยวไทยเปนครั้งแรกเนื่องจากรายการทัวรทองเที่ยวไทยเปนที่นิยมในหมู
นักทองเที่ยวจีน และราคาทัวรของไทยคุมคากับเงินที่จายไป ราคาทัวรเฉลี่ย 7 วัน อยูที่ประมาณ 362 เหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งในราคานี้เปนราคาที่นักทองเที่ยวสามารถจายไดเมื่อไปตางประเทศ หากเทียบกับไปเที่ยวเมืองใหญๆ
ของจีน เชนปกกิ่ง หรือเซี่ยงไฮ พบวาราคาทัวรไปเที่ยวไทยถูกกวา นักทองเที่ยวจีนที่มาไทยสวนใหญเปนวัยรุน
และวัยกลางคน และจํานวนนักทองเที่ยวสูงอายุก็เริ่มมีมากขึ้นเชนกัน เนื่องจากลูกหลานนิยมซื้อทัวรเปนของขวัญ
ให พอ-แม เดินทางมาเที่ยวในชวงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเปนการแสดงความกตัญูตอบุพการี และภาพลักษณของ
ไทยเปนแหลงพักผอนหยอนใจและมีสถานที่ทองเที่ยวสวยงาม อาหารอรอย (Zhang Wen, 2008)
เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนไดอนุมัติสถานะ ADS ใหประเทศตางๆ มากขึ้น จึงเกิดการแขงขันและแยง
ชิงนักทองเที่ยวจีน ทําใหภาคธุรกิจทองเที่ยวของจีนและไทยหันมาใชกลยุทธ “ทัวรศูนยเหรียญ” ในการดึงดูด
นักทองเที่ยว จึงทําใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณของการทองเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ และเกิดผลลบตอการ
ขยายตัวของตลาดทองเที่ยวจีนในไทย ซึ่งรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ ไดใหความรวมมือในการแกไขปญหา จัดการ
กับขบวนการที่ผิดกฎหมาย ทําใหการทองเที่ยวมีมาตรฐาน รณรงคและใหความรูเรื่องทัวรคุณภาพแกนักทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
ประเทศไทย: แหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีน
เสนทางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางทองเที่ยวในเอเชียนั้น เสนทางสิงคโปร มาเลเชีย
และไทย (Sing- Ma –Tai) จะขายดีและไดรับความนิยมมากที่สุด และมีราคาถูกที่สุด โดยจะจัดโปรมแกรมเปน
แพ็คเกจทัวรขายพรอมกัน ทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งในประเทศไทยนักทองเที่ยวจีนจะมีวันเที่ยวและวันพักมากที่สุด และ
นักทองเที่ยวจีนนิยมมาเที่ยวซ้ําในไทยมากที่สุด แตจะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางในการทองเที่ยวภายในประเทศ
ไปยังแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ที่ไมเคยไป เชน เปลี่ยนจากพัทยาไปภูเก็ต กลุมนักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเที่ยวไทย
สวนใหญจะเปนวัยรุน วัยทํางาน และวัยกลางคน โดยเฉพาะทัวรที่พานักทองเที่ยวไปดูการเตนอะโกโก โชวลามก
หากเปนนักทองเที่ยวจีนที่คอนขางมีอายุก็ไมนิยมการโชวลักษณะเชนนี้ ไทยควรจะพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมๆ ที่
ชาวจีนนิยมคือกรุงเทพมหานคร พัทยา และมีการนําเสนอตลาดใหมๆ เพิ่มเติม เชน สมุย ภูเก็ต หรือการทองเที่ยว
ในเชิงประวัติศาสตร เชนสุโขทัย พิษณุโลก และการทําตลาดจะเนนนักทองเที่ยวคุณภาพมากกวาปริมาณ เพื่อ
แกไขปญหาทัวรศูนยเหรียญ
การเดินทางเขามาในประเทศไทย
นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางทองเที่ยวนอกประเทศเปนครั้งแรกนั้นจะนิยมที่จะเลือกทองเที่ยวประเทศไทย
เปนประเทศแรกเพราะวาราคาไมแพง ถึงแมวาจะอยูใกลสาธารณรัฐประชาชนจีน แตก็ยังใหความรูสึกเหมือนไป
เที่ยวตางประเทศ เนื่องจากวิถีชีวิต ความเปนอยู ประเพณี วัฒนธรรม และภาษาพูดแตกตางจากคนจีน
นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย นิยมเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งสนามบินหลักที่
นักทองเที่ยวจีนเดินทางเขามายังประเทศไทยคือ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และนักทองเที่ยวยังสามารถ
เดินทางเขามาประเทศไทยได ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตอีกดวย
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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สถานที่ทองเที่ยวหลัก
จังหวัดที่นักทองเที่ยวจีนนิยมเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยนั้นมี 4 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต ชลบุรี (พัทยา) และเชียงใหม นักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวกรุงเทพมหานคร และพัทยา จะเปนนักทองเที่ยวที่อยูใน
กลุมที่มีรายไดนอย ไมคอยมีความทันสมัย มีอาชีพรับจาง หรือคนงานทั่วไปที่ไมรูจักภูเก็ต คาทัวรสวนมากจะอยู
ที่ 2,000 – 2,500 หยวน (8 วัน 7 คืน ทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร - พัทยา รวมคาวีซา คาตั๋วเครื่องบิน คาทัวร ที่พัก
และมีสถานที่ทองเที่ยวใหเลือกมากมาย) สวนที่ภูเก็ตจะเปนแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีนที่คอนขางมีฐานะ
เพราะคาทัวรจะแพงกวา ประมาณ 3,600 หยวน (จํานวน 6 วัน 5 คืน รวมราคาตั๋วเครื่องบิน)
• กรุงเทพมหานคร
สถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ นั ก ท อ งเที่ ย วจี น นิ ย ม คื อ วั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม (วั ด พระแก ว ) และ
พระบรมมหาราชวัง พระพรหมเอราวัณ ลองแมน้ําเจาพระยาชมความงามของวัดริมแมน้ําเจาพระยา เชน วัดอรุณ
ราชวรราม โบราณสถานสิ่งกอสราง วิถีชีวิตของชุมชนริมแมน้ํา และแสงศรียามค่ําคืนของแมน้ําเจาพระยา นิยม
ไปแหลงทองเที่ยวเพื่อความบันเทิง และการชอปปงซื้อสินคาที่ถนนรัชดาภิเษกและยานประตูน้ํา หากเปนของแบ
รนดเนม จะเลือกไปซื้อของในหางสรรพสินคาที่ทันสมัย เชน สยามพารากอน เอ็มโพเรียม อยางไรก็ตาม
นักทองเที่ยวจีนนิยมมาเที่ยวกรุงเทพมหานครซ้ําเพราะเปนเมืองที่มีความทันสมัย และมีแหลงชอปปง ใหเลือกซื้อ
สินคามากมาย
• เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
เปนสถานที่อีกแหงหนึ่งที่นักทองเที่ยวจีนนิยมเดินทางมาทองเที่ยว เพราะเปนเมืองทองเที่ยวที่มีความ
หลายหลาย ทั้งทะเล ชายหาด เกาะ ภัตตาคารอาหารทะเล วัด สวนธรรมชาติ แหลงบันเทิงตางๆ ซึ่งนักทองเที่ยว
จีนที่เดินทางมาทองเที่ยวที่พัทยาสวนมากจะเดินทางมากับบริษัททัวร แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวจีนนิยมเที่ยว
ในพัทยามีหลายแหง เชน เกาะลาน ถนนคนเดินพัทยา (Walking Street) การแสดงคารบาเรโชว ที่นิยมของ
นักทองเที่ยวมี 2 แหง คือ ทิฟฟานี่โชว และอัลคาซารโชว ในการแสดงแตละรอบจะมีนักทองเที่ยวจีนเขาชมมาก
ที่สุด
ในเมือ งพัท ยา นั ก ท อ งเที่ย วจีน ยั ง นิย มไปสั ก การะพระพุท ธรู ป แกะสลั กที่ เ ขาชี จ รรย พระพรหมที่
ประดิษฐานในวัดสวางฟา และไปสวนนงนุช ซึ่งเปนสวนไมดอกไมประดับ มีสวนอาหาร และการแสดงตางๆ
อาทิ การแสดงโชว ระบํา 4 ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงโชวชางแสนรู ซึ่งเปนที่ชื่นชอบของ
นักทองเที่ยวจีน
• ภูเก็ต
นักทองเที่ยวจีนที่ไปเที่ยวที่ภูเก็ตจะเปนกลุมที่มีฐานะ มีรายไดสูงกวานักทองเที่ยวที่ไปพัทยา เนื่องจาก
ราคาทัวรจะสูงกวา เพราะเปนทัวรคุณภาพ มีสายการบินบินตรงจากเมืองสําคัญของจีน อาทิ เซี่ยงไฮ และปกกิ่งถึง
ภูเก็ต หากเมืองไหนไมมีบินตรง ก็จะตองมาเปลี่ยนเครื่องที่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกอน รูปแบบของ
ทัวรที่ภูเก็ต จะจัดใหนักทองเที่ยวไปเที่ยวหมูเกาะที่จังหวัดพังงาและเกาะ พีพี หากทัวรที่มีราคาแพงจะจัดให
นักทองเที่ยวพักที่หาดปาตอง ถาทัวรที่ราคาถูกจะใหนักทองเที่ยวเขาพักที่ในตัวเมืองภูเก็ต ในชวงกลางคืนนํา
นักทองเที่ยวชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี นิยมชอปปง อัญมณี เพชร พลอย หมอน และที่นอนยางพารา หรือไปดู
ฟารมรังนก ชิมยาดองเหลาของไทย เนื่องจากมีความเชื่อวามีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

Annex V สวนที่ 1-8
กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา
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ภาคธุรกิจหลักการทองเที่ยว
ภาคธุรกิจการทองเที่ยวหลักที่สําคัญมีหลายสวนดวยกัน ไมวาจะเปนโรงแรม รานอาหาร บริษัทนําเที่ยว
รานขายของที่ระลึก สถานบันเทิง และการขนสง โดยสาร ในที่นี้ไดศึกษาภาคธุรกิจการทองเที่ยวที่สําคัญของ
เชียงใหมที่รองรับนักทองเที่ยวจีน ดังตอไปนี้
• บริษัทนําเที่ยว
บริษัททัวรของไทยตองทําสัญญากับบริษัททัวรของจีนปตอป เพื่อใหบริษัททัวรจีนสงนักทองเที่ยวเขา
มาในประเทศไทย ดังนั้นในทุกป ก็จะตองมีการตกลงกันในเรื่องการจัดรายการทัวร และขายแพ็คเกจลวงหนาเปน
รายป และมีตัวแทนบริษัททัวรอยูในจีนเพื่อขายแพ็คเกจ ในโปรแกรมทัวรหากมีรายการการทองเที่ยวมากๆ
นักทองเที่ยวจีนจะใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะเห็นวาคุมคา เห็นแลวชอบ แตทั้งนี้ นักทองเที่ยวจีนก็ยังชอบ
แบบเที่ยวสะดวก กินอรอย พักสบาย ราคาแพ็คเกจ ทัวรแบบ 4 คืน 5 วัน อยูประมาณ 3,000 – 4,000 หยวน/ทริป
ในชวงเทศกาลของไทย เทศกาลสงกรานตเปนที่นิยมของชาวจีนมากที่สุด สวนเทศกาล ไมดอกไม
ประดับ หรืองานยี่เปง (ลอยกระทง) นักทองเที่ยวไมคอยใหความสนใจมากนัก ชวงที่เปนนาทีทองสําหรับการ
ทองเที่ยวของไทยอีกชวงก็คือชวงเทศกาลตรุษจีน และวันแรงงาน ซึ่งเปนชวงวันหยุดยาว และมีนักทองเที่ยวจาก
จีนเขามาเที่ยวในไทยเปนจํานวนมาก จนตองเพิ่มเที่ยวบินระหวางจีนกับไทย
• มัคคุเทศกนําเที่ยว
มัคคุเทศกนําเที่ยวในเชียงใหมสําหรับนักทองเที่ยวจีนมีไมมากนักหากเทียบกับมัคคุเทศกภาษาอื่นๆ ซึ่ง
สวนมากมัคคุเทศกจะใชภาษาจีนกลางเปนหลักในการสื่อสารกับนักทองเที่ยว ซึ่งมัคคุเทศกที่ดีตองสามารถให
ความรู ความเชื่อใจ มีจิตบริการ (Service Mind) มีการใชภาษาดี การแตงกายดี และสุภาพ มัคคุเทศกตองเขาใจ
ลั ก ษณะพฤติ ก รรมของนั ก ท อ งเที่ ย วจากแต ล ะแหล ง ว า มี ค วามต อ งการแตกต า งกั น เช น หากทํ า ทั ว ร ใ ห แ ก
นักทองเที่ยวชาวปกกิ่ง หรือเซี่ยงไฮ ตองมีความรูแนน ภาษาตองลึกซึ้ง เนื่องจากนักทองเที่ยวจากสองแหลงนี้เปน
นักทองเที่ยวที่มีการศึกษา และมีอํานาจการซื้อสูง
ชวงหลังนี้ มัคคุเทศกที่พูดภาษาจีนหากไปทํากับบริษัททัวรใหญๆ จะถูกกดคาตอบแทน บริษัทบีบคาหัว
และทํางานเหนื่อย เนื่องจากตองขาย Option เพิ่ม เพื่อใหมีรายไดเขาบริษัทมากๆ นอกจากนี้ยังเกิดปญหาตัดราคา
กันเอง ทําใหมัคคุเทศกที่มีความสามารถจะออกมารับงานเอง ไมขึ้นกับบริษัททัวรใหญๆ
• โรงแรมที่พัก
นักทองเที่ยวจีนใหความสําคัญตอความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน จึงตองการพักโรงแรมที่มีความ
ปลอดภัย ในระดับ 3 ดาวขึ้นไป และตองการพักในที่พักที่อยูใกลกับสถานที่ชอปปง เชน ไนทบารซาร ถนนคน
เดิน เปนตน แตละโรงแรมที่รับนักทองเที่ยวชาวจีน จะจัดบริเวณใหกลุมนักทองเที่ยวจีนเปนพิเศษ เนื่องจาก
ลักษณะนิสัยของนักทองเที่ยวชาวจีนมีเสียงดัง และชอบเฮฮา รื่นเริง ซึ่งหากจัดใหพักรวมกับแขกอื่นๆ ในชั้น
เดียวกันก็อาจจะเปนการรบกวนแขกอื่นๆ ได แตทั้งนี้ก็ไมไดปฏิเสธกลุมทัวรจีน เนื่องจากเปนนักทองเที่ยวกลุม
ใหญ ที่จะนํารายไดมาใหแกโรงแรมเชนกัน โรงแรมแตละแหงที่รับนักทองเที่ยวจีน จะเสนอราคาหองพักพิเศษ
ใหกับบริษัททัวร เพื่อเปนการเอื้อประโยชนทางธุรกิจซึ่งกันและกัน และมีการตกลงทําสัญญาสงนักทองเที่ยวเขา
มาพักที่โรงแรมตามเปาหมายที่กําหนดไวดวย จึงจะไดราคาพิเศษตามที่ตกลงกันไว
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• อาหาร
ดานอาหารการกิน คนจีนชอบทานอาหารไทย ชอบรสชาติของอาหารไทย เนื่องจากมีครบทุกรส และมี
การตกแตงอาหารใหสวยงาม นักทองเที่ยวจีนที่มาเที่ยวเชียงใหมก็จะตองมีรายการไปรับประทานอาหารเย็นที่คุม
ขันโตก เนื่องจากจะไดสัมผัสกับอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม และไดดูการแสดงพื้นเมือง ซึ่งเปนที่ชื่นชอบของ
ชาวจีนดวย
องคประกอบสนับสนุนอื่นๆ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ระหวางประเทศไทยกับมณฑลตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เชนกับ มณฑลซานตง โดยมีความรวมมือ
กระตุนการทําตลาดเชิงรุกในกลุมนักทองเที่ยวพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน การสงเสริมจํานวน
นักทองเที่ยว และสินคาเสนทางทองเที่ยวใหมๆ โดยมีกรอบการดําเนินงานเบื้องตนในระยะ 5 ป (ป พ.ศ. 2551 –
2555) ทั้งนี้ มณฑลซานตงถือเปนพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ดวยจํานวนประชากร
93 ลานคน มากเปนอันดับ 2 ของประเทศ ปจจุบันมีนักทองเที่ยวจากมณฑลซานตงและพื้นที่ใกลเคียงเดินทางมา
ทองเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 4% หรือประมาณ 40,000 ราย จากจํานวนนักทองเที่ยวตลาดจีนกวา 1 ลานคน
ตอป
ในสวนของสถาบันการศึกษา ไดใหความสําคัญกับการติดตอกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในหลาย
รู ป แบบ ในสถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา เริ่ ม สอนภาษาจี น ให กั บ นั ก เรี ย นตั้ ง แต ยั ง เล็ ก เนื่ อ งจากเห็ น ถึ ง
ความสําคัญตอภาษาจีน ที่จะสามารถนํามาใชในการติดตอธุรกิจในอนาคต จึงเปนประโยชนทางออมกับการ
จัดการทองเที่ยว เพื่อรองรับนักทองเที่ยวของไทยในอนาคตดวย
ในสวนของภาคเอกชน สมาคมการทองเที่ยวตางๆ ไดรวมมือกันในการทําโฆษณา ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง เพื่อเปนแรงกระตุนตลาดทองเที่ยวจีน เนื่องจากภาคเอกชนจะมีความสนิทสนม ใกลชิดกับ
บริษัททัวรที่เปนคูคาในสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูแลว เชน สมาพันธการทองเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด ได
รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสมาคมอื่นๆ รวมทั้งนักธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ไดเดินทาง
ไปมณฑลยูนนาน เพื่อหารือเรื่องความรวมมือดานการทองเที่ยวรวมกัน และรวมกันดําเนินตามแผนบันได 5
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ผูประกอบการทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ ขั้นที่ 2 จัดกลุมธุรกิจทําคลัสเตอร เชน
โรงแรม รานอาหาร ขั้นที่ 3 จัดทําสินคา พัฒนาสถานที่ทองเที่ยว เชน โปรแกรมทัวร ขั้นที่ 4 ทดสอบสินคา และ
ขั้นที่ 5 ทําตลาดทองเที่ยว
การโฆษณา ประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ทําการประชาสัมพันธเพื่อกระตุนตลาดจีน โดยเนนโฆษณา
ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพและโทรทัศน แผนอีมารเก็ตติ้ง (E-marketing) โดยเจาะกลุมเปาหมายสําหรับคน
รุนใหม และกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางดวยตัวเอง (Free Individual Tourists: FIT) และการสนับสนุนจัดเที่ยวบิน
เชาเหมาลํา (Charter Flight) ซึ่งเปนนักทองเที่ยวกลุมคุณภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดตรงจุด เพราะผูที่ใช
อินเทอรเน็ตสวนใหญเปนกลุมคนทํางาน และคนรุนใหมซึ่งถือเปนกลุมคนระดับบน ที่ไมมีขอจํากัดดานภาษา
เพราะสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได และสามารถเดินทางทองเที่ยวไดดวยตัวเอง ซึ่ง ททท.ตองการให
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เดินทางเขามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยูแลว โดยปจจุบันผูใชอินเทอรเน็ตในสาธารณรัฐประชาชนจีน มี
จํานวนมากเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา
นักธุรกิจจีนดานการทองเที่ยว ใหความเห็นวา จีนเปนประเทศกวางใหญ มีหลายมณฑล และมีประชากร
จํานวนมาก การทําตลาดการทองเที่ยวในจีน จึงตองมีหลายรูปแบบ โดยคํานึงถึงความตองการที่แตกตางกันของ
นักทองเที่ยวจีนในแตละมณฑล ดังนั้น สินคาการทองเที่ยวที่จะเสนอขาย จะตองสอดคลองกับความสนใจของ
กลุมเปาหมาย ขณะเดียวกันจะตองใหความสําคัญตอกลุมเปาหมายใหม เชน กลุมผูสูงอายุในจีนดวย
ไทยควรเข า ร ว มกิ จ กรรมด า นการท อ งเที่ ย ว เช น การจั ด งานส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วจี น (China
International Travel Mart) งานแสดงสินคาจีน – อาเซียน (China – ASEAN Expo) ที่จีนจัดขึ้นในทุกๆ ป เพื่อ
เผยแพรและประชาสัมพันธการทองเที่ยวและวัฒนธรรมไทย ในทางกลับกัน ไทยควรเชิญบริษัทนําเที่ยวของจีน
ไปรวมกิจกรรมการทองเที่ยวในไทยดวย เพื่อใหไดทราบวาประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวใดที่นาสนใจ และควร
ทําการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหมๆ ของไทย เพิ่มเติมจากแหลงทองเที่ยวเดิมๆ เชน พัทยา หรือ เชียงใหม
เนื่องจากเริ่มลดความสําคัญในสายตาของนักทองเที่ยวชาวจีนลงทุกขณะ
การประชาสัมพันธที่ไดผลอีกแบบหนึ่งคือการจัดนิทรรศการภาพถายสถานที่ทองเที่ยวไทยในเมือง
สําคัญของจีน โดยผนวกกับรายการทองเที่ยวผจญภัยและรักษาสิ่งแวดลอม เชน การขี่ชาง การเยือนถ้ํา และน้ําตก
การสองสัตว การเดินทางโดยทางเรือ และการชมปาเขตรอน เพราะสิ่งเหลานี้หาชมไดยากในจีน รวมทั้งการ
สงเสริมการทองเที่ยวสําหรับผูสูงอายุ คูแตงงาน การฉลองการครบรอบแตงงาน และการใหบริการแบบตอเนื่อง
เชน การถายรูป ถายวิดีโอ เปนตน
อยางไรก็ตาม ตลาดจีนเปนตลาดที่มีความออนไหวตอสถานการณการเมือง และสิ่งแวดลอม โดยเห็นได
จากหากประเทศไทยมีปญหาทางดานการเมืองครั้งได ก็จะกระทบกับกลุมนักทองเที่ยวจีนที่จะเดินทางเขามาทันที
โดยรัฐบาลจีนจะประกาศไมใหคนจีนเขามาประเทศไทยจนกวาสถานการณทางการเมืองจะเปนปกติ หรือในชวง
ที่เกิดเหตุหมอก ควันรุนแรงขึ้นในเชียงใหม รัฐบาลจีนก็ประกาศแจงเตือนนักทองเที่ยวใหงดเวนการมาเชียงใหม
หรือระมัดระวังหากจะเดินทางเขามา (คมชัดลึก, 14 มีนาคม 2550)
ปญหาของนักทองเที่ยวจีน
จากการพัฒนาการและการขยายตัวของตลาดทองเที่ยวจีนอยางรวดเร็ว จึงเกิดปญหาตอการทองเที่ยว
ของชาวจีนในภาพรวมขึ้นมาหลายประการ ดังนี้
1. มีธุรกิจการจัดสงนักทองเที่ยวจีนออกนอกประเทศแบบผิดกฎหมายหลายรูปแบบ บางบริษัททัวรไมมี
ใบอนุญาตทําทัวรจีนตางประเทศ บางบริษัททัวรที่มีใบอนุญาตแตก็ลักลอบจัดทัวรไปยังประเทศที่ยังไมไดรับ
สถานะ ADS
2. ปญหาทัวรศูนยเหรียญ คือการจัดการและขายทัวรในจีนราคาถูกมาก แตเมื่อเดินทางออกนอก
สาธารณรัฐประชาชนจีนไปแลวนักทองเที่ยวของจีนไดรับการใหบริการที่ต่ํากวามาตรฐานและไดไปทองเที่ยวยัง
แหลงทองเที่ยวที่ดอยคุณภาพ นอกจากนี้ยังเก็บคา Commission เพิ่มขึ้นพานักทองเที่ยวไปซื้อของราคาแพง โดย
การโกงราคา
3. ปญหาของนักทองเที่ยวเองเมื่อออกนอกประเทศ บางคนพูดหรือใชภาษาตางประเทศไดนิดหนอย
บางคนใชเครดิตการดเกินกําลังตนเองจนเกิดปญหาหนี้สินตามมา
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4. ภาพลั กษณ ข องนั ก ทอ งเที่ ย วจีน ที่ เ ดิ น ทางไปท อ งเที่ย วต า งประเทศ ควรได รั บ การปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง
นักทองเที่ยวจีนจะเปนนักทองเที่ยวกลุมใหญ เสียงดัง บางครั้งทําใหเห็นถึงความเดนชัดกวาคนทองถิ่นหรือ
นักทองเที่ยวกลุมอื่นๆ เกิดความความแตกตางทางวัฒนธรรมอยางเห็นไดชัด คุณภาพและการศึกษาในภาพรวม
โดยเฉลี่ยของนักทองเที่ยวจีนอยูในระดับต่ํากวานักทองเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแลว
5. การกอการราย สงคราม การระบาดของโรคติดตอรายแรง เปนเหตุผลสําคัญที่จะทําใหเกิดผลกระทบ
ตอนักทองเที่ยวจีนในการตัดสินใจเดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศ เนื่องจากจีนจะออนไหวตอเรื่องเหลานี้
มาก
ในสวนของประเทศไทยไดเกิดปญหาของนักทองเที่ยวจีนขึ้นในหลายรูปแบบ อาทิ ปญหาทัวรศูนย
เหรียญ ปญหาการถูกโกง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจึงมีมาตรการการสงเสริมการคุมครองนักทองเที่ยวจีน
ซึ่งกรณีปญหาที่เกิดกับนักทองเที่ยวจีนมีประการใหญ ๆ กลาวคือ
1. ปญหาทัวร Kick Back เปนปญหาที่เกิดจากบริษัททัวรในประเทศไทย ตองจายเงินซื้อลูกทัวรจาก
บริษัทที่ขายทัวรในประเทศจีน สวนบริษัททัวรในจีนก็ไมจายคาหัวนักทองเที่ยวใหกับบริษัททัวรในประเทศไทย
จึงเกิดการนํานักทองเที่ยวไปตมตุน หลอกลวง บังคับขายของ หากนักทองเที่ยวไมยินยอม จะเกิดกรณีทิ้งทัวร
ทันที
2. ปญหาอัญมณี มีการหลอกลวงนักทองเที่ยวไปซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่ไมไดมาตรฐานหรือต่ํา
กวามาตรฐานที่ปดประกาศไวในราคาแพงเกินกวาความเปนจริง โดยใชกลอุบายและการโนมนาวอยางเปน
ขบวนการ
3. ปญหาการดําเนินการของบริษัททัวรในประเทศ ไมเปนไปตามที่ตกลงกับนักทองเที่ยว เชน
กําหนดการทองเที่ยว คุณภาพที่พัก อาหาร พาหนะเดินทาง เปนตน
จากสภาพปญหาหลักๆ 3 ประการขางตน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดประสานงานกับกองบังคับ
การตํารวจทองเที่ยว ในการรวมมือกันแกไขปญหาดังกลาวมาโดยตลอด รวมทั้งออกมาตรการปองกันและ
ปราบปราม กลาวคือ
1. มาตรการปองกัน
1.1 จัดระบบเฝาระวังรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว โดยการตรวจสอบคณะทัวรและแจกใบ
แจงราคากลางคาทัวร และบริการบางประเภทใหแกนักทองเที่ยว
1.2 จัดทําบันทึกความตกลงรวมกับชมรมผูคาอัญมณีไทยสําหรับนักทองเที่ยว (Thailand Jewelry
Trader For Tourist) ดําเนินการตรวจสอบพฤติการณเปนระยะ
1.3 กําหนดมาตรฐานราคา และใหการรับรองรานคาอัญมณีที่ไดมาตรฐาน โดยชมรมผูคาอัญมณีและ
เครื่องประดับมาตรฐาน (Jewel Fest Club)
1.4 กําหนดใหมีการลงสัตยาบันรวมกัน ของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเพื่อการแกไขปญหา
1.5 ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหแกผูประกอบการรานคาอัญมณีเกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่
รุนแรง ทั้งทางดานภาษีและการยึดทรัพย
2. มาตรการปราบปราม
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2.1 ดําเนินการมาตรการเฝาระวัง โดยการเขาตรวจสอบ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว รานคาอัญมณี
รานอาหาร และรานขายของที่ระลึกใหกับนักทองเที่ยวที่มีพฤติการณกระทําผิดและจับกุมผูกระทําผิดและผูที่
เกี่ยวของดําเนินคดี
2.2 ดําเนินมาตรการปราบปราม จับกุมการกระทําผิดตอนักทองเที่ยว ตามความผิดตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2547 ตาม พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2547 ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.
2547 และตามความผิดกอความเดือนรอนรําคาญ พ.ศ. 2547
พฤติกรรมนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทย
ขอมูลจากการวิเคราะหในสวนนี้เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามนักทองเที่ยวตางชาติที่เดิน
ทางเขามาเยือนประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2549 จํานวน 1,661 ชุด และเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่ตอบโดย
นักทองเที่ยวจีน จํานวน 227 ชุด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนใน
ลุมแมน้ําโขง ปที่ 2 สถานที่ที่ใชในการเก็บขอมูลคือ สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลสามารถนํามาวิเคราะหและนําเสนอไดดังนี้ นักทองเที่ยวจีนที่ตอบ
แบบสอบถามมีทั้งหมดจํานวน 227 คน เปนนักทองเที่ยวเพศชาย 97 คน (รอยละ 42.7) และนักทองเที่ยวเพศหญิง
130 คน (รอยละ 57.3) นักทองเที่ยวสวนใหญมีชวงอายุอยูระหวาง 25 – 34 ป (รอยละ 48.9) รองลงมาคือ ชวงอายุ
ระหวาง 35 – 44 ป (รอยละ 27.3) นักทองเที่ยวสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดคืออุดมศึกษาขึ้นไป (รอยละ
62.6) รองลงมาคือ ระดับ มัธ ยมศึก ษา / อาชี วศึก ษา (รอ ยละ 34.8) และระดับ ประถมศึก ษา (รอ ยละ 1.8)
นักทองเที่ยวสวนมากเปนพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 20.3) รองลงมาคือ พนักงานขาย (รอยละ 14.5) รับจาง
ทั่วไป และผูเชี่ยวชาญ (รอยละ 11.0 เทากัน) และเมื่อจําแนกนักทองเที่ยวตามแหลงที่มา พบวา นักทองเที่ยวสวน
ใหญมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (รอยละ 63.9) รองลงมาคือ ไตหวัน (รอยละ 25.6) และฮองกง (รอยละ 10.5)
ตามลําดับ นักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทยเปนครั้งแรก (รอยละ
61.2) เกือบทุกคนมีความตองการเดินทางกลับมาทองเที่ยวประเทศไทยซ้ําอีก (รอยละ 95.2) นักทองเที่ยวสวน
ใหญเลือกรูปแบบการเดินทางเขามาโดยการซื้อแพ็คเกจทัวร (รอยละ 75.8) มีเพียงบางสวนที่จัดการเรื่องการ
เดินทางดวยตนเอง (รอยละ 24.2) ทั้งนี้ นักทองเที่ยวสวนมากเลือกเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยพรอมกับ
เพื่อน (รอยละ 39.2) รองลงมาคือ เลือกเดินทางมาคนเดียว (รอยละ 28.6) เลือกเดินทางมาพรอมกับครอบครัวหรือ
ญาติ (รอยละ 21.6) และเลือกเดินทางมากับกรุปทัวร (รอยละ 10.6) ตามลําดับ นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาเยือน
ประเทศไทยสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเขามาคือ เพื่อพักผอน (รอยละ 44.9) เพื่อเรียนหนังสือหรือทัศน
ศึกษา (รอยละ 14.3) และเพื่อติดตอธุรกิจ (รอยละ 14.0)
ความพึงพอใจที่มีตอสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวของประเทศไทย
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีตอสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีน พบวา นักทองเที่ยว
มีความพึงพอใจตอสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวโดยเฉลี่ยในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.15) โดยสิ่งดึงดูดใจที่
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ชายหาด/ทะเล (คาเฉลี่ย 8.20) อัธยาศัยของคนใน
ประเทศ (คาเฉลี่ย 8.14) และอาหาร (คาเฉลี่ย 7.98) ตามลําดับ สวนความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจีนที่มีตอการ
บริหารงานและการจัดการของภาครัฐ พบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการบริหารงานและจัดการของภาครัฐ
โดยเฉลี่ยในระดับมาก (คาเฉลี่ย 6.69) โดยการบริหารงานและการจัดการของภาครัฐที่นักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก การขอวีซาเขาประเทศ/หนังสือผานเขาประเทศ (คาเฉลี่ย 8.35) การบริการ
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ขอมูลการทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 7.78) และดานศุลกากร (คาเฉลี่ย 7.70) ตามลําดับ ในดาน ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักทองเที่ยวจีนที่มีตอการบริหารงานและการจัดการของภาคเอกชนของไทย พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารงานและจัดการของภาคเอกชนโดยเฉลี่ยในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.70) โดยการบริหารงานและการ
จัดการของภาคเอกชนที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อัธยาศัยของพนักงาน (คาเฉลี่ย
8.21) ความคุมคาของเงินที่จายไป (คาเฉลี่ย 8.10) และความสุภาพของพนักงาน ตามลําดับ
คุณคาที่นักทองเที่ยวจีนไดรับจากการเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
ตลาดทองเที่ยวของจีนกําลังมีการขยายตัว และมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยความ
ไดเปรียบดานพื้นที่ของประเทศที่มีความกวางใหญไพศาล ประกอบดวยประชากรที่มีจํานวนมากที่สุดในโลก ทํา
ใหจีนกลายเปนประเทศที่นาจับตามองดานการทองเที่ยว การวิเคราะหถึงลักษณะและรูปแบบการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวจีนจึงมีความสําคัญในแงของการเปนขอมูลสําหรับการวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการทองเที่ยว
ซึ่ ง ในการศึ ก ษานี้ ไ ด ทํ า การศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบการท อ งเที่ ย ว ลั ก ษณะการท อ งเที่ ย ว และความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในชวงปลายป พ.ศ. 2550 ถึงตนป พ.ศ. 2551 ใชเครื่องมือในการ
เก็บรวมรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (แปลเปนภาษาจีน) โดยเลือกใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักทองเที่ยวชาวจีนที่
สิ้นสุดการเดินทางในประเทศไทยแลว และกําลังจะเดินทางออกจากประเทศไทยจํานวน 332 คน สถานที่ที่ทําการ
เก็บขอมูลคือ
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจีนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย นักทองเที่ยวเพศ
หญิงรอยละ 50.3 และชายรอยละ 49.7 สวนมาก มีชวงอายุอยูระหวาง 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 30.7 รองลงมาคือ
ชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป และชวงอายุอยูระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 24.1 และ 18.4 ตามลําดับ สวนมากมี
สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 49.4 และสถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 44.3 สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุด คือ
ระดับอุดมศึกษาหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 77.7 สําหรับการประกอบอาชีพ พบวา สวนมากมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน นักเรียน/นักศึกษา พนักงานขาย และผูเชี่ยวชาญ โดยคิดเปนรอยละ 19.6, 16.9, 12.3 และ 12.0
ตามลําดับ
วัตถุประสงคในการเดินทางเขามาประเทศไทยของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจีนนั้น สวนใหญเขามา
ทองเที่ยวเพื่อพักผอนมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมาคือ เพื่อติดตอธุรกิจ เพื่อ ทัศนศึกษา/ดูงาน
และเพื่อประชุม/สัมมนา (รอยละ 10.5, 8.5 และ 7.2 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณารูปแบบการทองเที่ยวที่ทําให
นักทองเที่ยวชาวจีนตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย พบวา 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 การทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม อันดับ 2 การทองเที่ยวทางธรรมชาติและการทองเที่ยวแบบผจญภัย และอันดับ 3
การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ (เชน นวดแผนโบราณ สปา) หรือการทองเที่ยวเพื่อกีฬา (เชน กอลฟ เทนนิส) กลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเปนครั้งแรก (รอยละ 54.2) โดย
สวนมากเดินทางมากับเพื่อนมากที่สุด (รอยละ 42.2) สําหรับการจัดเตรียมการเดินทางนั้น สวนใหญรอยละ 52.7
เลือกซื้อแพ็คเกจทัวร และรอยละ 41.0 จัดเตรียมการดวยตนเอง
สายการบินที่กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวเลือกใชบริการในการเดินทางเขาสูประเทศไทย 3 อันดับแรก
ไดแก สายการบินไชนา สายการบินไทย และสายการบินแอรเอเชีย (รอยละ 34.7, 33.1 และ 7.6 ตามลําดับ) สวน
สายการบินที่กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวเลือกใชบริการในการเดินทางออกจากประเทศไทย 3 อันดับแรก ไดแก
สายการบินไทย สายการบินไชนา และสายการบินแอรเอเชีย (รอยละ 35.2, 34.0 และ 8.7 ตามลําดับ) นอกจากนี้
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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พบวา กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวสวนใหญเลือกใชประเทศไทยเปน Hub หรือจุดศูนยกลางของการเดินทาง
ทองเที่ยว (รอยละ 78.9)
เนื่องจากในปจจุบันหลายประเทศไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและสงเสริมการจัดการทองเที่ยวใน
ประเทศของตนกันมากขึ้น รวมทั้งประเทศเพื่อนบานของไทยอยาง สปป.ลาว กัมพูชา หรือแมแตสหภาพพมา ทํา
ใหนักทองเที่ยวมีทางเลือกในการตัดสินใจทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบวา เมืองทองเที่ยวที่กลุม
ตั ว อย า งนั ก ท อ งเที่ ย วเลื อ กที่ จ ะเดิ น ทางไปท อ งเที่ ย วแทนประเทศไทย 3 อั น ดั บ แรก ได แ ก เมื อ งคุ น หมิ ง
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศคลายไทยและนักทองเที่ยวจีนเดินทางไปไดงาย (รอยละ 31.0)
กรุงโฮจิมินห (เวียดนาม) (รอยละ 13.7) และเมืองยางกุง (สหภาพพมา) (รอยละ 9.4)
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และนักทองเที่ยวจีนใหความสําคัญ ตอความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และตองไดรับการดูแลเอาใจใสจากเจาของสถานที่ทองเที่ยว การศึกษาครั้งนี้จึงไดทําการสอบถาม
นักทองเที่ยวชาวจีนเกี่ยวกับเหตุการณที่เปนอันตรายหรืออุบัติเหตุที่นักทองเที่ยวไดรับในระหวางทองเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยพบวา กลุมตัวอยางนักทองเที่ยว รอยละ 7.8 เคยประสบกับเหตุการณที่เปนอันตรายหรืออุบัติเหตุ
ไดแก อาหารเปนพิษ อุบัติเหตุทางถนน ของหาย โดนลวงกระเปา และถูกขโมยของ (รอยละ 1.8, 1.2, 0.6, 0.6
และ 0.6 ตามลําดับ)
สถานที่ทองเที่ยวของประเทศไทยที่กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวจีนเลือกที่จะเดินทางไปเยือนเปนอันดับ 1
มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร (รอยละ 35.8) สถานที่ทองเที่ยวที่ถูกเลือกเปนอันดับ 1 ในลําดับรองลงมา คือ
เชียงใหม พัทยา (ชลบุรี) ภูเก็ต และเชียงราย (รอยละ 19.6, 17.8, 13.0 และ 6.3 ตามลําดับ) ทั้งนี้เนื่องจาก
กรุงเทพมหานคร เปนเมืองหลวง และศูนยกลางความเจริญ ที่มีความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยว ทั้งแหลง
ทองเที่ยวสถานบันเทิงตางๆ ที่ทันสมัย แหลงชอปปง และแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม วัดวา
อาราม เปนตน
คุณคาที่นักทองเที่ยวไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานตางๆ ของประเทศไทย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ป ระเมิ น ระดั บ คุ ณ ค า ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งนั ก ท อ งเที่ ย วชาวจี น ได รั บ จากการจั ดการ
โลจิสติกสดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ไดแก การจัดการดานกายภาพ การจัดการดานการเงิน และการ
จัดการดานสารสนเทศ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะชวยใหเขาใจถึงประสิทธิภาพการจัดการ โลจิสติกสในดาน
ตางๆ ของไทย และคุณคาที่เกิดขึ้นกับ นักทองเที่ยวอยางแทจ ริง ซึ่งจะชวยใหสามารถนําไปใชประกอบการ
วางแผนกลยุทธและกําหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกสที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของประเทศ
ไทยใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวไดรับคุณคาจากการจัดการโลจิสติกสดานกายภาพของประเทศไทยโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 6.66) และเมื่อพิจารณาในแตละรายการ พบวานักทองเที่ยวไดรับคุณคาจากการ
จัดการดังกลาวในระดับนอยถึงระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.05 – 6.72) โดยเมื่อเปรียบเทียบแตละรายการ พบวา
นักทองเที่ยวไดรับคุณคาดานการจัดการความปลอดภัย ณ สนามบิน มากที่สุด เมื่อเทียบกับการจัดการโลจิสติกส
ดานกายภาพอื่นๆ (คาเฉลี่ย 6.72) รองลงมา คือ คุณคาจากการจัดการดานความปลอดภัยในที่พักแรม คุณคาจากการ
จัดการดานความปลอดภัย ณ สถานที่ทองเที่ยว คุณคาจากการจัดการดานการเขาถึงแหลงอาหารและเครื่องดื่ม
(คาเฉลี่ย 6.52, 6.36 และ 5.94) สวนคุณคาจากการจัดการเรื่องการเดินทางในกรณีฉุกเฉิน เชน อุบัติเหตุ และคุณคาจาก
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การจัดการเรื่องการเดินทางทองเที่ยวในชนบทโดยรถทัวร (คาเฉลี่ย 3.05 และ 3.53 ตามลําดับ) นั้น นักทองเที่ยว
ชาวจีนไดรับคุณคาในระดับนอยที่สุดเมื่อเทียบกับคุณคาที่ไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานกายภาพอื่นๆ
นักทองเที่ยวไดรับคุณคาจากการจัดการโลจิสติกสดานการเงินของประเทศไทยโดยภาพรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 6.45) และเมื่อพิจารณาการจัดการโลจิสติกสดานการเงินแตละรายการ พบวา นักทองเที่ยวไดรับ
คุณคาในระดับนอยถึงปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.54 – 5.30) โดยนักทองเที่ยวไดรับคุณคาในเรื่องระบบการชําระเงิน
เพื่อซื้อสินคาและบริการมากที่สุดเมื่อเทียบกับการจัดการโลจิสติกสดานการเงินอื่นๆ (คาเฉลี่ย 5.30) รองลงมาคือ
ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และความสะดวกในการใชบัตรเครดิต/เดบิต (คาเฉลี่ย 5.15
และ 4.70 ตามลําดับ) สวนความสะดวกในการใชเช็คเดินทางและความสะดวกใน การทําธุรกรรมระหวางประเทศ
นั ก ท อ งเที่ ย วได รั บ คุ ณ ค า ในระดั บ น อ ยที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ด า นการเงิ น อื่ น ๆ และเมื่ อ
เปรียบเทียบคุณคาที่นักทองเที่ยวไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการเงินของประเทศไทยตามแหลงที่มาของ
นักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวไดรับคุณคาจากการจัดการโลจิสติกสดานการเงินแตกตางกัน 1 รายการ คือ ความ
สะดวกในการใชเช็คเดินทาง โดยนักทองเที่ยวจากไตหวันไดรับคุณคามากที่สุดในกลุม รองลงมาคือ นักทองเที่ยว
จากจีนและฮองกง ตามลําดับ สวนรายการอื่นๆ นั้น นักทองเที่ยวไดรับคุณคาในระดับที่ไมแตกตางกัน และเมื่อ
พิจารณาคุณคาที่นักทองเที่ยวไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการเงินโดยรวม พบวา นักทองเที่ยวจากจีน
ไดรับคุณคามากที่สุดในกลุม (คาเฉลี่ย 6.55) รองลงมาคือ นักทองเที่ยวจากไตห วัน (คาเฉลี่ย 6.46) และ
นักทองเที่ยวจากฮองกง (คาเฉลี่ย 6.22) อยางไรก็ตามถือวาระดับคุณคาที่ไดรับของทั้งสามกลุมไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวจีนไดรับคุณคาจากการจัดการโลจิสติกสดานสารสนเทศของประเทศไทย
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 6.42) และเมื่อพิจารณาการจัดการโลจิสติกสดานสารสนเทศแตละรายการ
พบวา นักทองเที่ยวไดรับคุณคาอยูในระดับนอยถึงมาก (คาเฉลี่ย 2.73 – 4.85) โดยนักทองเที่ยวไดรับคุณคาจาก
ขอมูลดานสถานที่ทองเที่ยวมากที่สุดเมื่อเทียบกับการจัดการโลจิสติกสดานสารสนเทศอื่นๆ (คาเฉลี่ย 4.85)
รองลงมาคือ ขอมูลดานอาหารและเครื่องดื่ม และขอมูลดานที่พัก (คาเฉลี่ย 4.84 และ 4.63 ตามลําดับ) สวนขอมูล
จากเว็บไซตอยางเปนทางการ (http://www.tat.or.th/ http://www.tourismthailand.org) และขอมูล ณ สํานักงานการ
ทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 2.73 และ 2.98 ตามลําดับ) นั้น นักทองเที่ยวไดรับคุณคาในระดับนอยที่สุดเมื่อเทียบกับการ
จัดการโลจิสติกสดานสารสนเทศอื่นๆ และแสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวไทย ซึ่งเปนผูมีความรูและ
สามารถใชอินเตอรเน็ตไดยังมีนอย สวนมากมากับบริษัททัวร
ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวและคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว
สิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวถือเปนปจจัยสําคัญที่จะดึงดูดใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามาทองเที่ยวยัง
สถานที่ท อ งเที่ย วนั้ น ๆ หากสถานที่ ทอ งเที่ย วใดมีศั ก ยภาพในการดึ ง ดู ด ใจและสร า งความประทั บ ใจให กั บ
นักทองเที่ยวแลว ก็จะทําใหนักทองเที่ยวที่เคยมาเยือนแลวกลับมาเที่ยวซ้ํา และยังจะดึงดูดใหนักทองเที่ยวที่ยังไม
เคยไดมาเยือน พยายามหาโอกาสแวะเวียนมาเยือนสักครั้ง การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะแหลงทองเที่ยวหรือสิ่ง
ดึงดูดใจดานการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนใหความสนใจจึงเปนอีกหนึ่งขอมูลสําคัญที่จะชวยในการวางแผน
กลยุทธและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวของประเทศไทยใหดียิ่งขึ้น
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจตอสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวของประเทศไทยโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.08) และเมื่อพิจารณาสิ่งดึงดู ดใจดานการทองเที่ยวแตละรายการ พบว า
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับนอยถึงระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.75 – 7.02) โดยนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ
ตอความเปนมิตรของคนทองถิ่นมากที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งดึงดูดใจอื่นๆ (คาเฉลี่ย 7.02) รองลงมาคือ อาหาร วัด ช
อปปง ประวัติศาสตร และแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ (คาเฉลี่ย 6.15, 6.09, 6.04, 5.46 และ 5.37 ตามลําดับ)
เมื่อเสร็จสิ้นการทองเที่ยวในประเทศไทยแลว กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวจีนตองการที่จะแบงปน
ประสบการณที่ดีในการทองเที่ยวประเทศไทยใหกับคนอื่นๆ ไดรับรูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.38) ตองการกลับมา
เที่ยวไทยอีกครั้งในระดับมาก (คาเฉลี่ย 7.23) ตองการจะแนะนําใหผูอ่ืนมาเที่ยวประเทศไทย (คาเฉลี่ย 7.06) และ
ตองการพาคนอื่นๆ มาเที่ยวดวยในครั้งหนา (คาเฉลี่ย 6.89) แสดงใหเห็นวาการทองเที่ยวในประเทศไทยนั้นได
สรางคุณคาและความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวที่มาเยือน ซึ่งจะนําไปสูการกลับมาเที่ยวซ้ํา และการบอกตอ
เพื่อชักชวนใหผูอื่นเกิดความสนใจและเดินทางมาเที่ยวเพื่อรับประสบการณที่ดีเหลานั้นดวยตนเองอีกดวย
สรุป
การศึกษาเกี่ยวกับนักทองเที่ยวจีนที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนการศึกษาถึงวิวัฒนาการการ
ทองเที่ยวจีน ภาพลักษณของไทยในสายตาของนักทองเที่ยวจีน ลักษณะรูปแบบของการเดินทาง พฤติกรรมการ
ทองเที่ยว เพื่อเปนขอมูลสําหรับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะได
พัฒนาศักยภาพในดานตางๆ เพื่อรองรับกับความตองการของนักทองเที่ยวตอไป ซึ่งจากผลการศึกษา แสดงให
เห็นวามีค วามจําเปนอยางยิ่ งในการพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการทองเที่ยวดานตางๆ ไมวาจะเปนการ
จัดการโลจิสติกสดานกายภาพ การจัดการ โลจิสติกสดานการเงิน และการจัดการโลจิสติกสดานสารสนเทศ
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสรางความประทับใจและความพึงพอใจ
ใหแกนักทองเที่ยว ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดการกลับมาเที่ยวซ้ํา และการดึงดูดใหผูที่ยังไมเคยมาทองเที่ยว เกิดความ
สนใจและตองการมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
เอกลักษณความเปนไทยในดานตางๆ ไมวาจะเปนในเรื่องของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
อาหาร ภูมิปญญาทองถิ่น และโดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนผูมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนไทยเปนสิ่งดึงดูดใจสําคัญที่
สรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวจีนไดเปนอยางดี ในขณะที่ภาครัฐตองเรงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในดานตางๆ ที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการและควบคุมมลพิษตางๆ และจัดการ
กับปญหาดานสถานการณทางการเมืองของไทย ซึ่งเปนจุดบอบบางที่ทําใหรัฐบาลจีนออกประกาศเตือนไมให
นักทองเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย ซึ่งเปนการเสียโอกาส และทําใหนักทองเที่ยวจีนเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปยัง
ประเทศอื่นๆ แทน ทั้งนี้ เพื่อใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่นาอยูนาเที่ยวมากยิ่งขึ้น สําหรับภาคเอกชน
จะตองรักษาและพัฒนามาตรฐานการจัดการและการใหบริการดานตางๆ แกนักทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อสงเสริมใหการทองเที่ยวของประเทศไทยกลายเปนที่ยอมรับจากนักทองเที่ยวในระดับสากลยิ่งขึ้นตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ประเทศไทยควรพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวอยางตอเนื่อง และตองมีความเขาใจเรื่องการตลาด
2. ควรมีการพัฒนาระบบคมนาคมตลอดเสนทางเพื่อรองรับการทองเที่ยว
3. ควรใหความสําคัญตอระบบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวชาวจีนที่จะเปนกังวลในเรื่องเหลานี้มากที่สุด
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4. ให ค วามสํ า คั ญ ต อ เอกลั ก ษณ เ ฉพาะตั ว ของแหล ง ท อ งเที่ ย ว และเอกลั ก ษณ เ ฉพาะตั ว ของ
นักทองเที่ยว ตองเขาใจธรรมชาติของนักทองเที่ยวจีนวาชอบเสียงดัง เฮฮา แตอาจจะไปรบกวน
นักทองเที่ยวอื่นๆ ที่รักสงบ จึงอาจจะตองจัดบริเวณพิเศษใหแกนักทองเที่ยวจีน
5. ควรควบคุ ม ราคาและค า ใช จ า ยในการท อ งเที่ ย วของทั ว ร อ ย า งเหมาะสม ไม ขู ด รี ด และโกง
นักทองเที่ยว ดังที่ปรากฏออกมาในรูปแบบของ “ทัวรศูนยเหรียญ”
6. ดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในสาธารณรับประชาชนจีน ตองเขาใจภูมิประเทศของจีน วา
มีพื้นที่กวางใหญ ม าก ดังนั้นจึงตองมีสํานักงานการทองเที่ยวมากกวา 1 แหงเพื่อใหบ ริการแก
นักทองเที่ยวจีน นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธประเทศไทยแบบ Word of
Mouth ซึ่งไดผลดีที่สุด
บรรณานุกรม
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ภาคผนวก 5
ผลการสังเคราะหผลงานที่ผานมา: หนวยงานพันธมิตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
ดานการทองเที่ยวและการเกษตรจีน
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การเติบโตและการพัฒนาการเกษตรของประเทศจีนกับนัยยะที่มีตอภาคเกษตรของประเทศไทย
จักรี เตจะวารี
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บทความนี้เปนการสังเคราะหองคความรูทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรของประเทศจีน และผลกระทบ
ในแงมุมตางๆที่มีและจะมีตอภาคเกษตรของประเทศไทย ซึ่งทางศูนยศึกษาจีนและประเทศอนุภูมิภาคแมน้ําโขง
(Center for China – GMS Studies) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการศึกษานับตั้งแตเริ่มมีการ
จัดตั้งศูนยในป พ.ศ. 2549 ทั้งนี้งานศึกษาเรื่องการเกษตรของทางศูนยฯดังกลาวนี้อาจแบงออกเปน 2 สวนดวยกัน
คือ งานศึกษาภายใตโครงการ Feeding the Dragon ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการเกษตรและการคาของจีนและ
ประเทศในอนุภูมิภาคแมน้ําโขง อีกสวนหนึ่งนั้น เปนงานที่ศึกษาเรื่องศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
ของสินคาเกษตรที่สําคัญของไทยในตลาดจีน
ดังนั้นแลวการสังเคราะหองคความรูของบทความนี้จึงเปนการ
สังเคราะหจากงานศึกษาใน 2 สวนดังกลาวมาแลวนี้นั่นเอง
1. โครงการ Feeding the Dragon กับการศึกษาการเกษตรของจีน และ GMS
ภาคเกษตรของจีนเปนภาคสวนสําคัญที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิรูปประเทศของจีนนับตั้งแตปลายป
ค.ศ. 1978 เปนตนมา และยิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อจีนมีการเตรียมการที่จะเขาเปน
สมาชิกขององคการการคาโลก (WTO) ไมวาจะเปนในเรื่องของการถือครองที่ดิน การเพาะปลูก ผลผลิต การตลาด
รวมไปถึงระบบการกําหนดราคาสินคาเกษตร ผลลัพธที่นาพึงพอใจที่เกิดขึ้นตามมาจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนี้
คือการเพิ่มขึ้นของผลผลิต ความมั่นคงดานอาหาร และการเพิ่มขึ้นของการคาระหวางประเทศ ดังจะเห็นไดจาก
ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภาคเกษตรที่ในชวงระยะเวลา 25 ปหลังการปฏิรูปที่มี
มูลคาเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 5 ตอป ในขณะที่รายไดของเกษตรกรก็เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 7 ตอป และนอกจากจะ
สามารถผลิตธัญพืชหลักอันไดแก ขาว ขาวสาลี และขาวโพด ไดในระดับที่สามารถพึ่งตนเองไดหรือเกือบไดแลว
จีนยังสามารถสงออกผลผลิตบางสวนไดอีกดวย ทําใหจีนกลายมาเปนผูมีบทบาทสําคัญในตลาดสินคาเกษตรของ
โลก
ในสวนของประเทศในอนุภูมิภาคแมน้ําโขง หรือ GMS เองนั้น ประเทศ GMS ก็ไดมีการสถาปนา
ความสัมพันธกับจีนในหลายๆรูปแบบตามการเจริญเติบโตและอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเรื่อยๆของจีน ไมวา
จะเปนทางดานการคา การลงทุน การลงนามในขอตกลงตางๆที่ใหสิทธิพิเศษระหวางกัน การรวมกันจัดตั้งเขต
การคาเสรี เปนตน ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหการคาสินคาเกษตรระหวางจีนและประเทศ GMS มีการขยายตัวถึง 5 เทา
ระหวางป ค.ศ. 1997 – 2006 ซึ่งก็เปนประโยชนแกประเทศ GMS ในการสงออกสินคาเกษตรของตนไปยังตลาดที่
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กําลังเติบโตนอกเหนือจากตลาดเดิมๆ คือ อเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ในขณะเดียวกันผูบริโภคของประเทศ
GMS ก็มีโอกาสบริโภคสินคาเกษตรจากเขตอบอุนของจีนไดในราคาที่ถูกลง กระนั้นก็ตาม สถานการณการคา
สินคาเกษตรที่เกิดขึ้นก็มีทั้งฝายที่ไดรับประโยชนและฝายที่เสียประโยชนตามมา ยิ่งเมื่อพิจารณาจากขนาดของ
ประเทศจีนแลวผลกระทบที่ตามมาอันเนื่องมาจากความสัมพันธใดๆก็มีแนวโนมจะสงผลกระทบที่ทั้งลึกซึ้งและ
กวางไกล
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญและนาทึ่งดังกลาวนี้เอง ทําใหทางศูนยศึกษาจีนและอนุภูมิภาคแมน้ําโขงมุง
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวโดยเฉพาะประเด็นในดานผลกระทบที่จะมีตออนุภูมิภาคแมน้ําโขงซึ่งมี
ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกภายใตชื่อโครงการ Feeding the Dragon โดยไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก
มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร
โครงการศึกษาฯของศูนยฯเปนโครงการที่ครอบคลุมระยะเวลานานถึง 3 ปและไดเสาะหาและสราง
เครือขายนักวิจัยเพื่อเชิญมาประชุมระดมความคิดเห็นและนําเสนอประเด็นการศึกษารวมกัน กอนจะพัฒนาไปเปน
งานศึกษาในรายละเอียดและผลิตผลงานออกมานําเสนอที่ประชุมอีกครั้งในรูปของบทความวิชาการ
ซึ่งใน
ทายที่สุดก็มีการคัดเลือกบทความจํานวนหนึ่งจากงานวิจัยทั้งหมดมาตรวจทานแกไขอีกครั้งเพื่อจัดพิมพออกมาใน
รูปของหนังสือชื่อ Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS ซึ่งนับเปนหนังสือภาษาตางประเทศ
เลมแรกของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหมและอาจกลาวไดวาเปนหนังสือที่นําเสนอขอมูลลาสุดเกี่ยวกับ
ปรากฏการณดานการเกษตรของจีนและอนุภูมภิ าคนี้
2. การปฏิรูปการเกษตรในประเทศจีน
วัตถุประสงคหลักของนโยบายการเกษตรของจีนนับตั้งแตมีการสถาปนาประเทศใหอยูในระบอบ
สาธารณรัฐเมื่อป ค.ศ. 1949 นั้น คือ ประการแรกเพื่อความมั่นคงดานอาหาร และประการที่สองเพื่อเปนแหลง
เงินทุนสําหรับการเจริญเติบโตของการผลิตและอุตสาหกรรมในเมืองดวยอาหารราคาถูก ดวยเหตุนี้รัฐจึงเปนผู
กําหนดทิศทางและกระบวนการผลิต การตัดสินใจเกี่ยวกับผลผลิตสินคาเกษตร จนกระทั่งการแบงสรร การ
บริโภคทั้งหมด อยางไรก็ตามเมื่อมีการปฏิรูปในป ค.ศ. 1979 เปาหมายประการที่สองไดถูกแทนที่ดวยเปาหมาย
ของการเรงเพิ่มรายไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ก็เพื่อเปนหลักประกันวาผูนํารุนใหมจะไดรับการสนับสนุนจากประชาชน
เพราะความเปนผูนําของคนรุนใหมไมไดเกิดจากการใชกฎหมายโดยตรงดังเชนที่เกิดขึ้นในยุคสมัยแหงการปฏิวัติ
ของพรรคคอมมิวนิสตอีกตอไปแลว
การปฏิรูปของรัฐบาลเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังที่ไดตั้งใจไวนี้ เริ่มจากการเพิ่มราคารับซื้อผลผลิตไมวาจะ
อยูในหรือนอกโควตา กอนที่จะตามมาดวยการลดจํานวนซื้อตามโควตาลงเรื่อยๆ จากนั้นก็ตามมาดวยการผอน
คลายการควบคุมการตัดสินใจของทองถิ่นและผูผลิตลง โดยมีการอนุญาตใหมีการคาขายอยางเสรีสําหรับสินคา
เกษตรและธัญพืชที่สําคัญๆ และเมื่อถึงป ค.ศ. 1984 รัฐบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือการยกเลิกระบบนา
รวม แลวสถาปนาระบบ “การรับผิดชอบตอครัวเรือน (Household Responsibility System – HRS)” ขึ้น ในระบบ
ใหมนี้ แมวาเกษตรกรจะยังไมสามารถเปนเจาของที่ดินได แตพวกเขาก็ไดรับอนุญาตใหเชาหรือมีสิทธิในการ
ครอบครองที่ดินไดในระยะยาว จากที่ในตอนแรกมีระยะเวลาครอบครองไดเพียง 15 ป แตพอถึงป ค.ศ. 2008 รอย
ละ 98 ของหมูบานก็ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินไดเปนเวลาถึง 30 ป และเมื่อถึงป ค.ศ. 2006 สิทธิการใชที่ดินก็ได
ขยายไปถึงการอนุญาตใหมีการเชาชวงและใหทายาทรับสัญญาเชาเปนมรดกตกทอดได ดังนั้นแมเกษตรกรจะ
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ไมไดเปนเจาของที่ดินที่แทจริง
แตก็อาจกลาวไดวาพวกเขาก็มีสิทธิทุกประการเชนเดียวกับสิทธิที่เอกชนพึงมี
เหนือทรัพยสิน
การปฏิรูปที่ตามมาหลังการปฏิรูประบบการถือครองที่ดินทางการเกษตรคือ การปฏิรูปตลาด ทําใหตลาด
สินคาเกษตรเปนอิสระจากการถูกควบคุมโดยรัฐบาล ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ เกิดบริษัทการคาเอกชนที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายและบริษัทกึ่งเอกชนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมหาศาล จากที่มีจํานวนนอยกวา 250,000 บริษัทในป
ค.ศ.1980 ไดเพิ่มขึ้นเปนมากกวา 5 ลานบริษัทในป ค.ศ.1990 และรัฐก็ไดยุติบทบาทในการจัดซื้อและการ
แทรกแซงตลาดสินคาเกษตรตางๆ ยกเวนเพียงธัญพืช ฝาย และยาสูบ แตเมื่อถึงป ค.ศ. 2000 บทบาทของรัฐใน
ตลาดธัญพืชและฝายก็หมดไปโดยสิ้นเชิง
การปฏิรูปยังมีผลตอแรงจูงใจของเกษตรกรที่จะผลิตสินคาเพื่อสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นของตลาด
ดวยการเปลี่ยนโครงการการผลิตจากการปลูกธัญพืชไปเปนพืชที่ใหราคาสูงแทน ดังจะเห็นไดจากการลดลงของ
พื้นที่ปลูกธัญพืชที่ลดลงจากเดิมรอยละ 80 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดกอนการปฏิรูป เหลือเพียงรอยละ 67 ในป
ค.ศ. 2005 และธัญพืชที่มีการปลูกกันอยูนั้นก็ไมไดเปนไปเพื่อการบริโภคเพียงอยางเดียว แตเปลี่ยนไปเปนธัญพืช
ที่ใชเปนอาหารสัตว ซึ่งก็เปนผลสืบเนื่องมาจากการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตวที่เพิ่มมากขึ้นของจีน นอกจากนี้
พื้นที่เพาะปลูกธัญพืชยังถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมและความเปนเมือง แตกระนั้นก็ไมไดมี
ผลทําใหผลผลิตธัญพืชลดลง ตรงกันขาม ภาคเกษตรจีนกลับมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจนทําใหการผลิต
ธัญพืชที่สําคัญทั้งสามของจีน คือ ขาว ขาวสาลี และขาวโพด เพิ่มสูงขึ้นอยางนาทึ่ง (ดูรูปที่ 1) ดังจะเห็นไดจาก
ขอมูลของ China National Grain and Oil Information Center ที่ระบุวาในปการเพาะปลูก 2007/8 ผลผลิตธัญพืช
ทั้งสามดังกลาวมีมากถึง 443 ลานเมตริกตัน ซึ่งเปนปริมาณที่มากเกินกวาความตองการบริโภคภายในประเทศคือ
428 ลานเมตริกตัน และนั่นก็หมายความวาจีนไดกลายมาเปนผูสงออกขาวและขาวโพด ซึ่งความจริงแลว
ความสามารถดังกลาวนี้ของจีนไดเกิดขึ้นมาตั้งแตชวงตนทศวรรษที่ 1990 แลว
ความสําเร็จที่มองเห็นไดจากการปฏิรูปดังกลาวก็คือปริมาณการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33 ของผลผลิตธัญพืช
ทั้งหมดของจีน และรายไดของคนในชนบทที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 140 ภายในชวงเวลาเพียง 6 ปหลังการปฏิรูป การ
ปฏิรูปจึงมีสวนสําคัญที่ทําใหจีนบรรลุเปาหมายของการมีความมั่นคงดานอาหารซึ่งไมไดปรากฏในชวงที่รัฐบาล
ยังมีการใชระบบโควตารับซื้อธัญพืช การใชราคาคงที่ และการปนสวน
รูปที่ 1 ผลผลิตธัญพืชในประเทศจีน ป 1978 – 2005

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Bureau of Statistics of China – NBSC) ประเด็นตางๆที่อางใน
บทความ Funing
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3. ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรของประเทศจีน
ภาคเกษตรจีนไดรับอานิสงสจากความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจโดยรวม เพราะการที่คนมีรายไดเพิ่ม
สูงขึ้นและเมืองก็มีการขยายตัวมากขึ้นนั้น ทําใหความตองการอาหารที่ไมใชเพียงเพื่อยังชีพไมวาจะเปนเนื้อสัตว
หรือผลไม หรือพืชผลอื่นๆที่มีมูลคาสูงเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย ดังไดกลาวมาแลววานับตั้งแตมีการปฏิรูป เกษตรกร
จีนไดมีการเปลี่ยนโครงสรางการผลิตในภาคเกษตร ดังนั้นในชวงระหวางป ค.ศ. 1970 – 2005 จะพบวาสวนแบง
การประมง การปศุสัตว และการปาไมในผลผลิตการเกษตรไดเพิ่มขึ้น 5 เทา 2.5 เทา และ 2 เทา ตามลําดับ การ
เพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดขึ้นไดเพราะมีการลดลงของพื้นที่การเพาะปลูกพืชแบบเดิมจากที่มีอยูถึงรอยละ 80 กอนการ
ปฏิรูป เหลืออยูเพียงประมาณครึ่งหนึ่งในป ค.ศ. 2005 ความจริงแลวพืชดั้งเดิมคือขาวและขาวสาลีไดเริ่มมีการ
ลดลงของพื้นที่เพาะปลูกตั้งแตกอนชวงปฏิรูปแลว ครั้นเขาสูชวงปฏิรูปก็ลดลงอีกอยางตอเนื่อง แตสําหรับ
ขาวโพดนั้นพื้นที่เพาะปลูกกลับเพิ่มขึ้นจากเดิมกอนการปฏิรูปถึงรอยละ 50 เพราะขาวโพดไดกลายเปนพืชสําหรับ
นําไปผลิตเปนอาหารสัตวที่มีความตองการสูงตามอุปสงคเนื้อสัตวที่เพิ่มขึ้นของคนจีน นอกจากนั้นพืชที่มีราคาสูง
ก็ถูกนํามาปลูกแทนที่ขาวกับขาวสาลี ซึ่งไดแก ผัก พืชที่ใหน้ํามันเพื่อบริโภค พืชที่ใหน้ําตาล และยาสูบ อยางไรก็
ตามผลประโยชนจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางดังกลาวนี้ตกอยูกับเกษตรกรที่มีฐานะเปนสําคัญ เพราะเกษตรกร
ที่ยากจนก็คงยังปลูกพืชดั้งเดิมคือขาวกับขาวสาลีเปนหลัก
ทั้งนี้ ปจจัยที่สําคัญอีกประการที่ทําใหประสิทธิภาพการผลิตและรายไดของเกษตรกรชาวจีนเพิ่มขึ้น
นอกจากการเปลี่ยนโครงสรางการผลิตแลวก็คือ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะดานการชลประทานซึ่ง
ชวงระหวางป ค.ศ.1952 – 1990 พื้นที่เพาะปลูกที่อยูในเขตชลประทานไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 18 เปนประมาณรอย
ละ 50
เมื่อผลผลิตทางการเกษตรของจีนเพิ่มขึ้นก็ยอมทําใหการคาสินคาเกษตรมีการเติบโตตามไปดวย โดยผล
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตทําใหผูผลิตชาวจีนสามารถหันเหจากการผลิตแบบที่ใชที่ดินเขมขน ไป
เปนการผลิตที่เนนการใชแรงงานซึ่งมีอยูอยางเหลือเฟอแทน เพราะจากสภาพความเปนจริง ประชากรของจีนนั้นมี
อยูมากถึงรอยละ 20 ของประชากรโลก ในขณะที่พื้นที่เกษตรนั้นมีอยูเพียงรอยละ 10 ของพื้นที่การเกษตรของโลก
ดวยเหตุนี้จีนจึงสามารถสงออกสินคาที่ใชแรงงานเขมขน ไดแก ผลไม ผัก ปลา และเนื้อสัตวไดเพิ่มขึ้นแทนที่
สินคาที่ใชที่ดินเขมขน
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กลาวมาขางตนซึ่งเกิดขึ้นไปพรอมๆกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให
เมื่อถึงป ค.ศ. 2003 คนชนบทจีนจํานวน 230 ลานคนมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นจนหลุดพนสภาพความยากจน และทําให
เหลือคนจนอยูเพียง 30 ลานคนเทานั้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในระดับครัวเรือนก็พบวาอัตราการขาดสารอาหาร
ไดลดลงอยางชัดเจนอีกดวย
ผลที่เกิดขึ้นตามมาซึ่งตรงกันขามกับความสําเร็จจากการเปลี่ยนไปสูระบบตลาดเสรี
และความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วก็คือ ชองวางทางรายไดไมวาจะภายในชนบทเอง หรือระหวางชนบทกับเมือง
ดังจะเห็นไดจากตัวเลขคาสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของชนบทที่เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 50 ในชวงป ค.ศ.
1980 – 2003 และรายไดตอหัวของคนในเมืองไดมีคาสูงถึง 2.3 เทาของคนชนบทในป ค.ศ. 2004 นอกจากนั้นยังมี
ประเด็นเรื่องความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมเพราะการผลิตในภาคเกษตรของจีนอาศัยปุยและยาฆาแมลงใน
ระดับสูง ดังตัวเลขปุยไนโตรเจนตอเฮกตารที่มากกวาอัตราเฉลี่ยของโลกถึง 3 เทา ในขณะที่การใชยาฆาแมลงนั้น
ก็ติดอันดับหนึ่งของโลก การพึ่งพิงสารเคมีในปริมาณมหาศาลดังกลาวของจีนไมเพียงแตเปนปญหาดานนิเวศน
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เกษตร (เชน การเสื่อมโทรมของดิน) เทานั้น แตยังเกี่ยวเนื่องกับประเด็นเรื่องของความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของผูบริโภคอีกดวย
อยางไรก็ตาม ใชวารัฐบาลจีนจะไมไดตระหนักในผลทางลบดังกลาวของการปฏิรูปเศรษฐกิจ เพราะใน
“แผนพัฒนา 5 ป ฉบับที่ 11 ป 2006 – 2011” นั้น ก็แสดงใหเห็นความพยายามของรัฐบาลจีนที่ตองการการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและมีความสมดุลมากขึ้นโดยมีการวาง “แผนพัฒนาหาสมดุล (Five Balance Development Plan)” ซึ่งมี
วัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นระหวางพื้นที่เมืองกับชนบท เศรษฐกิจกับสังคม มนุษยกับ
สิ่งแวดลอม และภาคภายในกับภาคภายนอก
รูปที่ 2 ดัชนีชี้วัดผลผลิตการเกษตรเบื้องตนของประเทศจีน แบงตามกลุมยอย 1978 – 2005

ที่มา: NBSC และประเด็นตางๆที่อางใน Funing

4. ความมั่นคงดานอาหารของประเทศจีน
ในการศึกษาเรื่องความมั่นคงดานอาหารของจีนนั้น ศูนยนโยบายการเกษตรแหงประเทศจีน (Center for
Chinese Agriculture Policy) ไดมีการประยุกตใช “แบบจําลองฉายภาพการกระตุนนโยบายการเกษตร
(Agriculture Policy Stimulation and Projection Model – CAPiM) เพื่อฉายภาพความเปนไปไดของเศรษฐกิจดาน
อาหารของจีนในป ค.ศ. 2020 โดยผนวกเอาปจจัยตางๆที่สําคัญเขามารวมในการวิเคราะหไดแก การขยายตัวของ
เมือง พัฒนาการของตลาดทางดานอุปสงค การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงการลงทุน การ
เปลี่ยนแปลงในทรัพยากรสิ่งแวดลอม การแขงขันกันในการใชท่ีดินและแรงงานทางดานอุปทาน
ผลการศึกษาที่ไดจากแบบจําลองนี้ทําใหพบวา เมื่อถึงป ค.ศ. 2020 แมจีนจะมีการเปดเสรีทางการคา
อยางเต็มรูปแบบแลว แตผลผลิตการเกษตรหลายอยางของจีนก็จะยังรักษาระดับการพึ่งพาตนเองไวไดอยางสูง
(ตารางที่ 1) กลาวคือ จีนจะพึ่งตนเองไดในการผลิตขาวรอยละ 102 ในขณะที่ขาวสาลีจะพึ่งตนเองไดรอยละ 96
นอกจากนี้ผลผลิตจําพวก ผัก ผลไม เนื้อหมู สัตวปก และปลา ก็ลวนเปนสิ่งที่จีนจะพึ่งตนเองไดทั้งหมด แมแตเนื้อ
วัว และเนื้อแกะจีนก็ยังอยูในระดับที่เกือบจะพึ่งพาตนเองได สําหรับน้ําตาล ขาวโพด และนมนั้นระดับการ
พึ่งตนเองไดจะไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ค.ศ. 2004) มากนักคือจะทรงตัวอยูที่ประมาณรอยละ 80 มีเพียงถั่ว
เหลืองและน้ํามันสําหรับบริโภคเทานั้นที่เมื่อเทียบกับผลผลิตอื่นๆแลว
จีนมีระดับการพึ่งตนเองไดในระดับ
ประมาณเพียงรอยละ 50 เทานั้น อยางไรก็ตาม ในสวนของผลผลิตบางประเภทที่จีนจะพึ่งตนเองไมได (คือมีอัตรา
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ต่ํากวารอยละ 100) อาจไมใชปญหาใหญ เชน กรณีขาวโพด เพราะเปนผลผลิตที่นําไปผลิตเปนอาหารสัตวเปน
หลัก แตในสวนของผลผลิตที่จีนไมเพียงแตพึ่งตนเองไดแตยังผลิตไดมากเกินความตองการภายในประเทศ (คือมี
อัตราเกินกวารอยละ 100) เชน ขาว ผัก ผลไม เนื้อหมู เปนตนนั้น แมอาจจะมีปริมาณการสงออกสุทธิเพียงแค
ประมาณรอยละ 2 – 4 ของผลผลิตเหลานี้ แตดวยขนาดการผลิตของจีน คารอยละที่แมจะนอยเหลานี้ก็ยอม
หมายถึงปริมาณมหาศาลที่จะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกอยางมีนัยสําคัญ ดังเชน กรณีของขาว
ซึ่งจีนเปนผูผลิตรายใหญของโลกอยูแลว (ประมาณรอยละ 30 ของผลผลิตรวมของโลก) เมื่อจีนสามารถผลิตขาว
จนเหลือพอสงออกขายทั่วโลก ปริมาณที่จีนสงออกที่อาจเปนเพียงรอยละ 1 – 2 ของที่จีนผลิตไดทั้งหมดยอม
หมายถึงปริมาณมหาศาล และนั่นก็หมายความวาผูสงออกขาวรายใหญอันดับหนึ่งและสองของโลกคือไทยกับ
เวียดนามจะตองไดรับผลกระทบอยางไมอาจเลี่ยงได
ตารางที่ 1 อัตราการพึ่งพาตนเองในสินคาการเกษตรที่สําคัญๆของประเทศจีน
จากการทําภาพฉายบนสภาพการณที่เปนอยู 2004 – 20 (%)
สินคา
2004
2020
ขาว
100
102
ขาวสาลี
99
96
ขาวโพด
102
81
ถั่วเหลือง
47
44
น้ํามันสําหรับบริโภค
62
58
น้ําตาล
89
81
ผัก
101
103
ผลไม
101
104
เนื้อหมู
101
102
เนื้อวัว
100
96
เนื้อแกะ
99
97
สัตวปก
101
103
นม
96
85
ปลา
102
104
ที่มา: Huang Jikun and Rozelle, S., 2009.

5. การเปลี่ยนแปลงในสินคาเกษตรของจีนกอนและหลังการเปนสมาชิก WTO
ในชวงการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ประเทศจีนมีการปกปองภาคเกษตรของตนจากแขงขันในการคาระหวาง
ประเทศในระดับสูง แตครั้นเมื่อจีนไดรับการรับรองใหเขาเปนสมาชิกขององคกรการคาโลก (WTO) ในป ค.ศ.
2001 กลไกการปกปองตางๆที่เคยมีการเริ่มเปลี่ยนไปตามระเบียบการเขาเปนสมาชิกขององคกรนี้ เริ่มตั้งแตการ
ปลอยใหการคาสินคาเกษตรมีเสรีมากขึ้นโดยการตัดลดการเก็บภาษีศุลกากรสินคาเกษตรลงจากเดิมรอยละ 21 ใน
ป ค.ศ. 2001 จนเหลือเพียงรอยละ 15 ในสามปตอมา ซึ่งเปนระดับที่เทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว นอกจากนี้
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จีนยังจัดระบบ “อัตราภาษีศุลกากรในโควตา (Tariff rate Quota)” ซึ่งทําใหสินคานําเขาจํานวนหนึ่งไดรับ
ประโยชนจากระบบอัตราภาษีศุลกากรที่ต่ําลง (ตามปกติคือต่ํากวารอยละ 5) โดยในชวงเปลี่ยนผานระยะเวลา 5 ป
ภายใตระบบใหมนี้ จะมีโควตาของสินคาที่ไดรับประโยชนจากอัตราภาษีศุลกากรต่ําดังกลาวเพิ่มขึ้น และเพื่อให
เปนไปตามระเบียบของ WTO จีนยังไดลดหรือยกเลิกการควบคุมบริษัทการคาของเอกชน รวมทั้งยินยอมที่จะยุติ
การใหความชวยเหลือภาคเกษตรภายในประเทศและลดเงินสนับสนุนการสงออกอีกดวย
รูปที่ 3 การคาสินคาเกษตรในประเทศจีนกอนและหลังการเขาเปนสมาชิกองคกรการคาโลก 1992– 2007

ที่มา: คํานวณจาก UN Comtrade 1992 – 2007 อางใน Jing Zhu
การเปลี่ยนแปลงดานการผลิตและการคาที่เกิดขึ้นภายหลังการเปนสมาชิก WTO ของจีนก็คือ ผลิตผลที่
ใชแรงงงานเขมขนเพิ่มสูงขึ้นไปพรอมๆกับการเติบโตของการสงออกสินคาเกษตร กระนั้นสินคานําเขาโดยเฉพาะ
ประเภทที่ใชที่ดินเขมขนกลับเพิ่มสูงขึ้นเร็วกวา เมื่อประเมินผลสุทธิที่เกิดขึ้นสามปหลังจากการเขาเปนสมาชิก
WTO (คือป ค.ศ. 2004) จึงพบวา จีนเปนผูนําเขาสุทธิของสินคาเกษตร ในสวนของการเปลี่ยนแปลงดานแรงงาน
เกษตรนั้นก็พบวาเกษตรกรในภาคตะวันออกปลูกพืชที่ใชแรงงานเขมขนมากขึ้น และยังเปนผูที่ไดประโยชนจาก
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งการผลิ ต แบบนี้ ม ากกว า เกษตรในภาคกลางและภาคตะวั น ตก อย า งไรก็ ต าม
ปรากฏการณในการเปลี่ยนไปปลูกพืชราคาแพงที่ใชแรงงานเขมขนดังกลาวเกิดขึ้นนอยกวาการคาดการณ ทั้งนี้ก็
เพราะขอจํากัด 3 ประการคือ (1) อุปสรรคดานการคา (2) โครงสรางตลาดสงออก และ (3) ขอจํากัดในการโยกยาย
ปจจัยการผลิต
ประการแรก เรื่องอุปสรรคการคา หลังการเปนสมาชิก WTO จีนตองเผชิญกับอุปสรรคจากขอหามและ
เทคโนโลยีตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องของการตอตานการทุมตลาด หรือขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร
ประการที่สอง เรื่องโครงสรางตลาด จะพบวาตลาดสงออกสินคาเกษตรของจีนนั้นมีการกระจุกตัวอยางมาก
(ประมาณรอยละ 90) อยูในตลาดเพียง 4 แหงเทานั้นคือ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต และฮองกง ทําใหเกิดการ
จํากัดการขยายตัวของการสงออกและมีโอกาสเกิดการขัดแยงทางการคามากขึ้นได ประการสุดทาย คือเรื่องของ
การโยกยายปจจัยการผลิต (ทรัพยากรการผลิต ทุน และแรงงาน) ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของความสามารถที่จะ
ตอบสนองตอโอกาสทางการคาจากการเปนสมาชิก WTO แตจีนกลับยังมีขอจํากัดในเรื่องการโยกยายปจจัยการ
ผลิต ดังเชน ปจจัยดานแรงงานที่ถึงแมจะมีอยูอยางมหาศาล แตก็มีคุณภาพต่ําและยังมีขอกีดขวางทางสถาบัน (เชน
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ระบบการจดทะเบียนครัวเรือน) ทําใหการโยกยายแรงงานยังคงมีขอจํากัดอยู ในขณะที่ปจจัยที่ดินที่มีคุณภาพ
สําหรับการเพาะปลูกก็กําลังเผชิญกับภาวะกดดันจากการขยายตัวของเขตเมือง
6. ประเทศจีนกับประเทศในอนุภูมิภาคแมน้ําโขง (GMS)
นอกจากจะสงผลกระทบอยางสําคัญตอโครงสรางการผลิตและการคาสินคาเกษตรของตนเอง
การ
ปฏิรูปการเกษตรในจีนยังมีอิทธิพลตอประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคแมน้ําโขงในหลายทิศทาง ไมวาจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเพาะปลูก การเจรจาตอรองผลประโยชนรวม หรือแมแตการสถาปนาความรวมมือดาน
การคาการลงทุนระหวางกัน
การขยายตัวดานเศรษฐกิจของจีนจึงมีผลกระทบทั้งในเชิงบวกคือการเปนตลาด
สงออกสินคาที่มีกําลังซื้อมหาศาล และผลกระทบดานลบในแงของการเปนผูผลิตสินคาออกมาจําหนายแขงกับ
ประเทศเหลานี้ในตลาดโลก กลาวไดวาจีนเปนทั้ง “ผูใหความหวัง” และ “ผูสรางความกลัว” ใหกับประเทศ GMS
และนาจะกับหลายประเทศในโลกปจจุบันดวย
เมื่อเปรียบเทียบกันแลวจีนมีพื้นที่เพาะปลูกเปน 4.4 เทาและมีประชากรเปน 6.3 เทาของประเทศใน
GMS ทั้งหมด แตนั่นก็ไมไดหมายความวาจีนจะไดเปรียบประเทศ GMS ไปหมดทุกดาน เพราะพืชผลหลายชนิด
จีนก็ไมสามารถผลิตไดเองหรือผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการบริโภค ไมวาจะเปนพืชผลเมืองรอน ไมยูคา
ลิปตัส มันสําปะหลัง และยางพารา ทําใหตองมีการนําเขาจากประเทศ GMS กระนั้นการที่จีนมีพื้นที่ประเทศกวาง
ใหญไพศาลครอบคลุมทั้งเขตรอนและเขตกึ่งรอน
จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยใหชองวางความแตกตาง
ระหวางผลผลิตตอหนวยของพืชเมืองรอนและกึ่งเขตรอนบางชนิดแคบลง เชน ขาวและขาวโพด ประกอบกับ
ภายหลังการปฏิรูป
จีนไดมีการยกระดับความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
โอกาสทางการตลาดไมวาจะเปนสินคาเกษตรหรือสินคาอื่นๆ จึงเปนเรื่องจําเปนที่ผูผลิตและผูเกี่ยวของกับภาค
เกษตรของประเทศ GMS ตองตระหนักในเรื่องระบบการเพาะปลูกรวมไปถึงศักยภาพในการผลิตดังกลาวไป
พรอมๆกับการเรียนรูเรื่องการตลาดของจีน
แมวาจีนจะเปนเสมือนตลาดใหญตลาดหนึ่งที่เต็มไปดวยโอกาสทางการคาการลงทุน แตตลาดนี้กลับ
ไมไดมีองคประกอบยอยเหมือนกันไปหมดในทุกๆสวน (homogeneous) คํากลาวที่วา จีนนั้นคือหนึ่งประเทศ แต
มีหลายมลฑลและมีหลากกฎเกณฑ นั้นสะทอนใหเห็นลักษณะความเปนจริงของตลาดจีนไดเปนอยางดี เพราะ
ผูบริโภคชาวจีนระหวางเมืองกับชนบท ระหวางพื้นที่เขตชายฝงทะเลที่เปนเขตร่ํารวยกับเขตดานใน และระหวาง
คนรวยกับคนจน นั้นมีความแตกตางมากมายไมวาจะเปนในเรื่องของรายได รูปแบบการบริโภค หรือรสนิยม ทั้งนี้
เราจะพบวาเขตพื้นที่แถบชายฝงและเมืองใหญๆนั้นจะเปนแหลงดึงดูดนักลงทุนและมีบรรยากาศการแขงขันทาง
ธุรกิจ ในขณะที่เมืองใหญอันดับรองๆลงไปนั้นจะเปนศูนยกลางการขนสงและการผลิต ทําใหมีรายไดในระดับสูง
และมีโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย เมืองเหลานี้นาจะเปนตลาดที่ยังมีโอกาสอีกมากสําหรับการสงสินคาเขามา
จําหนายเพราะยังเปนที่ที่ยังไมมีการตักตวงผลประโยชน อยางไรก็ตาม ผูบริโภคชาวชนบทจีนที่มีประมาณรอยละ
70 นั้นอาจมีรายไดต่ําเกินกวาที่สินคาจากตางประเทศจะเขาไปจําหนายเพื่อสรางกําไรได
นับตั้งแตป ค.ศ. 1997 – 2006 การคาสินคาเกษตรระหวางจีนกับประเทศ GMS มีมูลคาเพิ่มจากเดิมคือ
431 ลานดอลลารสหรัฐฯเปน 2 พันลานดอลลารสหรัฐฯ นั่นคือเพิ่มมากขึ้นถึง 5 เทาในชั่วระยะเวลาเพียง 1
ทศวรรษ กระนั้นประเทศคูคารายสําคัญกับจีนซึ่งมีสัดสวนในการคามากถึงรอยละ 90 กลับเปนมีเพียงไทยกับ
เวียดนามเทานั้น และเมื่อศึกษาถึงศักยภาพในการแขงขันโดยการใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ
(Revealed Comparative Advantage: RCA) ก็พบวา สินคาที่จีนมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบอยางมากในตลาด
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ประเทศ GMS คือสินคาจําพวกขนสัตว อาหารประเภทสัตวน้ํา และผัก ในขณะที่สินคาที่เวียดนามมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นในตลาดจีนไดแก กาแฟและอาหารประเภทสัตวน้ํา สวนสินคาที่ไทยนั้นมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในตลาดจีนคือ ธัญพืช น้ําผึ้ง และอาหารประเภทสัตวน้ํา
7. ประเทศจีนกับประเทศไทย : สามกรณีศึกษา ลําไย ขาว และยางพารา
ในภาพรวมของการคาระหวางไทยกับจีนนั้น จีนคือตลาดสงออกอันดับที่สามของไทย มีมูลคาสงออก
ระหวางป ค.ศ. 1994 ถึง 2006 ที่เพิ่มสูงขึ้นมากกวา 12 เทา โดยมลฑลที่ไทยมีการคาขายดวยนั้น จะเปนมลฑลแถบ
ชายฝงทะเล คือ กวางตุง เจียงสู และเซี่ยงไฮ เปนสําคัญ ในขณะที่มลฑลที่อยูทางตอนใตของจีนซึ่งมีระยะทาง
ใกลชิดกับไทยมากกวาคือยูนนานและกวางสีนั้น ไทยยังมีมูลคาการคาขายดวยไมมากนัก
สําหรับสินคาที่ไทยสงออกไปจีนสวนใหญจะเปนจําพวกวัตถุดิบ สินคากึ่งวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง และ
ผลผลิตจากภาคเกษตร ซึ่งสินคาเหลานี้จะถูกนําไปใชเปนปจจัยการผลิตของจีนเพื่อแปรรูปไปเปนสินคาอื่นๆที่มี
มูลคาเพิ่มสูงขึ้นตอไป ในขณะที่สินคาที่ไทยนําเขาจากจีนที่สําคัญจะเปนสินคาจําพวกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
สวนประกอบ คอมพิวเตอรและสวนประกอบ เหล็ก เครื่องจักร ซึ่งเปนสินคาอุตสาหกรรมหรือสินคาสําเร็จรูป
เปนสวนใหญ ดวยเหตุนี้จีนจึงไดดุลการคาเกินดุล อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะการสงออกผลผลิตจากภาค
เกษตรบางรายการที่สําคัญเชนกรณีผักและผลไมนั้น จะพบวาไทยกลับมีดุลการคาที่เกินดุล ดังเชน มีการสงออก
สินคาในกลุมนี้ดวยมูลคาที่สูงถึง 617 ลานดอลลารสหรัฐฯไปยังประเทศจีน ในขณะที่มีการนําเขาเพียง 75 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯเทานั้นในป ค.ศ. 2006 กระนั้น สินคาที่เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหมูลคาการสงออกสูงมาก
ดังกลาวกลับมีเพียงชนิดเดียวคือ มันสําปะหลังอัดเม็ด ซึ่งคิดเปนรอยละ 80 ของมูลคาผักและผลไมที่สงออกไปจีน
ทั้งหมด ขณะเดียวกันก็มีสินคาเกษตรราคาถูกมากมายจากจีนทะลักเขามายังตลาดไทยอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้
ผลประโยชนจากการคาระหวางไทยกับจีนหากจะพิจารณากันในระยะยาวตอไปอาจจะยังไมชัดเจนนักวาแทจริง
แลวใครจะไดประโยชนอยางไร แตจากการศึกษาการคาสินคาเกษตรเปนกรณีเฉพาะ 3 รายการที่สําคัญคือ ลําไย
แหง ขาว และยางพารา ก็ทําใหมองเห็นบทเรียนบางอยางที่นาสนใจและควรนํามาพิจารณาใครครวญเพื่อปรับปรุง
กลยุทธการคาระหวางไทยกับจีนใหบังเกิดความสําเร็จตอไปได
(1) กรณีลําไยแหง: ความสําเร็จของการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนสงผลใหมีการเพิ่มขึ้นของรายได การ
ขยายตัวของเมือง และการเขาถึงตลาด การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ทําใหอุปสงคที่มีตอลําไยแหงเพิ่มสูงขึ้นเพราะ
ถือเปนหนึ่งในผลไมที่มีคุณสมบัติเปนยาและมักใหเปนของขวัญกันในโอกาสพิเศษ ประเทศไทยจึงสนองตอบตอ
การเพิ่มขึ้นของอุปสงคของจีนดวยการเพิ่มการลงทุนโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มความสามารถในการ
อบแหง แตการณกลับกลายเปนวาผูประกอบการไทยตองประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากผูผลิตลําไยของจีนก็มีการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตเพื่อตอบสนองตอทิศทางของอุปสงคดังกลาวดวยเชนกันและทําไดจนประสบความสําเร็จ
อยางรวดเร็ว เหตุการณที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นวาผูผลิตของไทยขาดความตระหนักวาแทจริงแลวลําไยเปนพืชกึ่ง
เขตรอนมากกวาพืชเขตรอน ดังจะเห็นไดวาในปจจุบัน จีนเปนผูผลิตลําไยที่ใหญที่สุดในโลกโดยมีปริมาณการ
ผลิตคิดเปนรอยละ 60 ของปริมาณการผลิตของโลกในป ค.ศ. 2005 ดังนั้นแลวการปลูกกันเปนจํานวนมากของ
เกษตรกรไทยโดยมิ ไ ด ม องการณ ไ กลถึ ง ศั ก ยภาพของจี น จึ ง เป น ตั ว แปรสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ร าคาลํ า ไยตกต่ํ า ลง
นอกจากนี้ตลาดสงออกลําไยของไทยที่อยูในจีนก็ตกอยูในอิทธิพลของนักธุรกิจจีน และในบางกรณีแมกระทั่งการ
สงออกลําไยไปจากไทยนั้นก็มีบริษัทจีนเขามาเปนผูจัดการเอง
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ผลผลิตลําไยแหงของไทยที่มีการผลิตออกมาจนลนเกินความตองการทําใหราคาลําไยแหงลดต่ําลง จึง
หมดความนาสนใจสําหรับชนชั้นกลางและชนชั้นสูงของจีนในการซื้อเพื่อนําไปใชเปนยาหรือเปนของฝากใน
โอกาสพิเศษ ลําไยแหงจึงกลายเปนสินคาในตลาดคนชั้นลางหรือชนชั้นแรงงานซึ่งยังมองวาลําไยเปนสินคาพิเศษ
ตามวัฒนธรรมของจีนอยู แตพวกเขาก็สามารถซื้อลําไยแหงไดดวยราคาที่ถูกลง
(2) กรณีขาว: แมวาจีนจะสามารถพึ่งตนเองไดในการผลิตขาว แตเนื่องจากรสนิยมในการบริโภคที่
หลากหลายของคนในแตละภูมิภาค ทําใหการสงออกขาวไทยไปจีนเปนเรื่องที่เปนไปไดอยู โดยขาวที่ไทยประสบ
ความสําเร็จในการสงออกคือขาวหอมมะลิที่มีกลิ่นหอม คุณภาพสูง และมีราคาสูงเปนพิเศษ
ขาวที่คนจีนรับประทานนั้นจะมีสองสายพันธุคือ ขาวพันธุจาปอนนิกา (Japonica) ซึ่งเปนอาหารหลักใน
จีนตอนเหนือ ในขณะที่ขาวพันธุอินดิกาเปนที่นิยมในจีนตอนใต ดวยปจจัยดานการขยายตัวของเขตเมืองและการ
เพิ่มขึ้นของรายไดทําใหการบริโภคขาวเพิ่มสูงขึ้นเกินการบริโภคขาวสาลี ในขณะที่จีนสามารถปรับปรุงการผลิต
ขาวพันธุจาปอนนิกาจนสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการในประเทศ และยังสามารถสงออกโดยครองสวน
แบงไดถึงรอยละ 20 ของตลาดนําเขาในญี่ปุน เกาหลี และใตหวัน แตความตองการบริโภคขาวอินดิกาที่มี
คุณภาพสูงเชนขาวหอมมะลิก็มีมากขึ้นจนตองมีการนําเขาจากประเทศไทย กรณีที่เกิดขึ้นกับขาวนี้แสดงใหเห็นวา
การปรับปรุงการผลิตจนไดผลผลิตมากถึงระดับที่สามารถสงออกไดของจีนนั้น อาจไมเปนภัยคุกคามการผลิต
ประเภทเดียวกันนั้นของไทย ทั้งนี้เพราะผลผลิตดังกลาวเปนคนละสายพันธุและมีรสชาติที่แตกตางกัน และ
สําหรับขาวหอมมะลินั้นมีลักษณะเฉพาะตัวในการผลิต นั่นคือเปนขาวที่สามารถปลูกไดเพียงปละครั้งเทานั้น หาก
ทําการปลูกโดยมุงที่จะใหบังเกิดผลผลิตตอหนวยสูงสุดแลวขาวหอมมะลิจะสูญเสียความมีกลิ่นหอม ซึ่งนั่นก็
หมายถึงการสูญเสียสถานภาพการมีราคาที่สูงเปนพิเศษเชนเดียวกัน
(3) กรณียางพารา:
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศทําใหจีนมีความตองการ
ยางพาราเพิ่มสูงขึ้นจนกลายมาเปนผูบริโภคยางที่ใหญที่สุดในโลกในป ค.ศ. 1999 และเมื่อถึงป ค.ศ. 2003 ก็
กลายเปนผูนําเขาที่ใหญที่สุดในโลก ในขณะที่ผูสงออกรายใหญของโลกคือประเทศไทยนั้นก็กระตือรือรนในการ
ตอบสนองตออุปสงคของจีนดังกลาว ดังจะเห็นไดจากปริมาณการสงออกยางพาราของไทยซึ่งมีมูลคามากเกินกวา
สินคาเกษตรทุกประเภทหรือคิดเปนรอยละ 30 – 40 ของมูลคาสินคาเกษตรสงออกทั้งหมด และยังเปนผลิตผลทาง
การเกษตรเพียงประเภทเดียวที่มีมูลคาการสงออกสูงติดอันดับหนึ่งในสิบของสินคาสงออกของไทย แมวาเดิมที
นั้นตลาดสงออกที่สําคัญที่สุดของไทยจะเปนญี่ปุน แตพอถึงป ค.ศ. 2003 การสงออกไปจีนก็แซงหนาญี่ปุน และมี
มูลคามากกวาที่สงไปญี่ปุนถึงรอยละ 50 ในสามปตอมา อยางไรก็ตามสวนแบงในตลาดสงออกยางของไทยในจีน
กลับลดลงจากรอยละ 63 เหลือเพียงรอยละ 42
การลดลงในสวนแบงดังกลาวมีสาเหตุมาจากทั้งการที่จีนเองก็กําลังหาแหลงปอนผลผลิตตนเองโดยไม
ตองกระจุกตัวอยูที่ไทยเพียงแหงเดียว ทําใหมาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือแมกระทั่งผูสงออกรายใหมอยางเวียดนาม
ไดอานิสงสจากการดําเนินการดังกลาวของจีน ขณะเดียวกันเมื่อหันกลับมาพิจารณาศักยภาพในการแขงขันของ
ไทยก็จะพบวา ไทยไดสูญเสียความสามารถในการแขงขันไปอยางรวดเร็ว โดยในชวงป ค.ศ. 2003 – 07 การ
วิเคราะหสวนแบงการตลาดแบบคงที่แสดงใหเห็นวาความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงถึงรอยละ 69
ในขณะที่ความสามารถในการแขงขันของทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียกลับเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 209 และ 158
ตามลําดับ และการวิเคราะหดวยดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏแบบพลวัตก็ใหผลไปในทาง
เดียวกัน นั่นคือความสามารถในการแขงขันของไทยไดลดลง และลดลงอยางรวดเร็วนับตั้งแตป ค.ศ. 2003 ซึ่ง
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ตรงกันขามกับอินโดนีเซียและมาเลเซียที่มีสถานภาพเปนดาวรุง ทั้งนี้สาเหตุของการตกต่ําลงของความสามารถใน
การแขงขันของไทย สืบเนื่องมาจากวิธีการผลิตที่ยังคงเปนแบบยางรมควันซึ่งมีคุณภาพที่ดอยกวายางแทงหรือน้ํา
ยางซึ่ ง เป น รู ป แบบที่ อิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย ผลิ ต เป น ส ว นใหญ นอกจากนั้ น ยางรมควั น ยั ง ทํ า ให ต อ งเพิ่ ม
กระบวนการแปรรูปเพิ่มเติมเพื่อที่จะทําใหเปนผลผลิตขั้นสุดทายมากกวายางกอนหรือน้ํายาง หากผูผลิตไทยยังไม
มีการปรับตัวแลว เปนไปไดวาไทยจะเสียสวนแบงตลาดใหกับประเทศคูแขงในไมชา
8. กรณีทางเลือกระหวางอาหารหรือพลังงานของประเทศจีน
เดิมนั้นจีนถือเปนหนึ่งในประเทศผูสงออกสุทธิดานพลังงาน แตภายหลังป 1991 การเจริญเติบโตที่พุง
พรวดของจีนก็ทําใหจีนตองกลายมาเปนผูนําเขาพลังงาน ดังเชนในป ค.ศ. 2006 นั้นมีการนําเขามากถึงเกือบรอย
ละ 50 ของความตองการบริโภคภายในประเทศ ภาวะที่ตองพึ่งพาการนําเขาพลังงานดังกลาวประกอบกับความ
กังวลในประเด็นกาซเรือนกระจก ทําใหจีนหันไปพิจารณาศักยภาพของตนในการที่จะผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งใน
ไมชาจีนก็พัฒนาศักยภาพดังกลาวจนกลายมาเปนผูผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอันดับสามของโลก แตแลวจีนก็ตองเผชิญ
กับปญหาทางเลือกสําคัญ เพราะการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของจีนใชขาวโพดเปนปจจัยหลัก ในขณะเดียวกัน
ขาวโพดก็เปนธัญพืชสําคัญที่ตองผลิตเพื่อตอบสนองตอเปาหมายความมั่นคงดานอาหารดวย นั่นทําใหการผลิต
อาหารและการผลิตเชื้อเพลิงตองแขงขันกันในการใชที่ดินเพาะปลูกที่มีอยูอยางจํากัด ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งของการ
เพิ่มขึ้นของราคาอาหารในป ค.ศ. 2007 ก็เปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนยายไปสูการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอยาง
รวดเร็วดังกลาว แตในที่สุดจีนก็ไดเลือกที่จะพึ่งพิงตนเองดานอาหารมากกวา จึงมีการหามการขยายการปลูก
ธัญพืชที่ใชในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ แตในขณะเดียวกันจีนก็ไมไดยุติการพัฒนาศักยภาพตนเองในดานนี้ เพราะ
จีนไดหันไปพิจารณาทางเลือกอื่นๆแทนขาวโพด เชน ขาวฟางหวาน มันสําปะหลัง มันเทศ และเซลลูโลส กระนั้น
ก็ตาม แมจีนจะผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากพืชที่ไมใชธัญพืชเหลานี้ได แตก็จําเปนตองใชพื้นที่ในการเพาะปลูกอยูดี
ซึ่งก็เปนไปไดวาในที่สุดแลวจีนก็อาจจําเปนที่จะตองเลือกนําเขาพืชเหลานี้แทน
9. โครงการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่สําคัญของไทยในตลาดจีน
จุดเริ่มตนของโครงการนี้ มีที่มาจากการมองเห็นวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนนั้นไดทําใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในอุปสงคตอสินคาเกษตรของประเทศจีน ทําใหภาคเกษตรของไทยตองเผชิญกับสภาวะการ
แขงขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุนี้การศึกษาวิเคราะหถึงสถานการณการคาระหวางประเทศไทยกับจีน การ
พยากรณความตองการสินคาเกษตรของจีน รวมไปถึงการเปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
ของสินคาเกษตรที่สําคัญของไทย (ซึ่งไดแกไดแก ขาว มันสําปะหลัง น้ําตาล ผลไม และยางพารา) กับประเทศ
คูแขงที่สําคัญทั้งในตลาดจีนและตลาดอื่นๆที่สําคัญจึงเปนเรื่องจําเปน
การศึกษาในโครงการนี้ใชทั้งขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดจากการสัมภาษณผูประกอบการ และขอมูลทุติยภูมิที่
เกี่ยวของกับการผลิต การคาระหวางประเทศ และความตองการสินคาเกษตรของจีน โดยนําขอมูลที่หาไดดังกลาว
มาวิเคราะหดวยแบบจําลอง the Global Trade Analysis Project (GTAP) เพื่อพยากรณความตองการสินคาเกษตรที่
สําคัญของจีน
สวนการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรของไทยนั้นก็ใชวิธี
เคราะหหลายแบบ ไดแก การพิจารณาสวนแบงตลาด การเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาด แนวโนมการสงออก การ
วัดการกระจุกตัวเพียงบางสวน ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ และแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่
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ผลการศึกษาที่ไดแบงออกเปนสองสวนสําคัญ คือ สวนแรกเปนผลการวิเคราะหโดยการใชแบบจําลอง
GTAP ซึ่งทําใหพบวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของจีนนั้นเปนเหมือนตัวกระตุนใหเกิดความเสี่ยง
ตอความมั่นคงดานอาหารทั้งของจีนเองและประเทศตางๆในโลก แมจีนจะยังมีระดับความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองไดสูงสําหรับสินคาการเกษตรเกือบทุกประเภท แตบางประเภทอันไดแก น้ํามัน น้ําตาล และฝาย ก็ยังตอง
พึ่งพาการนําเขาอยู ซึ่งก็เปนเหตุใหการคาระหวางไทยกับจีนยังคงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดยจีนจะมีการ
สงออกสินคาจําพวกผักและผลไม รวมทั้งอาหารแปรรูปมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะนําเขาขาว
เจา ผักและผลไมเมืองรอน น้ําตาล และอาหารแปรรูปจากไทย อาจกลาวไดวาภาคเกษตรไทยจะไดรับอานิสงส
จากการขยายตัวทางการคาเกษตรเพราะจีนจะลดการสงออกสินคาเกษตรมายังไทย
แตจะเพิ่มการนําเขาเปน
จํานวนมากขึ้นแทน
สําหรับสวนที่สองซึ่งเปนการวิเคราะหศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่
สําคัญของไทยนั้น พบวา
(1) ขาว แมจะครองสวนแบงตลาดไดมาก แตกลับมีความสามารถในการแขงขันลดลงในทุกตลาดที่
ศึกษาไมวาจะเปนตลาดที่สหรัฐฯ จีน หรือฟลิปปนส โดยเฉพาะในตลาดจีนนั้นถือวาไทยเผชิญทั้งคูคาและคูแขง
เพราะแมวาจีนจะเปนผูบริโภคขาวรายใหญของโลก แตก็เปนผูผลิตรายสําคัญที่มีศักยภาพสงออกขาวดวยเชนกัน
ดวยเหตุนี้ความสามารถในการแขงขันที่ลดลงของขาวไทยสวนหนึ่งจึงเปนผลเนื่องมาจากการที่ตองแขงขัน
กับขาวจีน และอีกสวนหนึ่งนั้นก็เปนผลเนื่องมาจากปญหาการปลอมปนขาว โดยผูนําเขาชาวจีนไดนําขาวไทยที่
ตางเกรดแตมีความคลายกันมาปนกัน หรือนําเอาขาวจีนมาปนแลวก็จัดทําแพ็จเกจใหม ทั้งนี้ก็เพื่อลดตนทุนลง แต
ก็ทําใหคุณภาพสินคาดอยลงดวยเชนกัน สงผลใหขาวไทยขาดความนาเชื่อถือในสายตาผูบริโภค
(2) มันสําปะหลัง ไทยก็เปนทั้งผูสงออกรายใหญและครองสวนแบงตลาดมากที่สุดในทุกตลาดสําคัญ
คือยุโรป จีน และญี่ปุน แตก็เชนเดียวกับขาวที่มีแนวโนมความสามารถในการแขงขันลดลง แมวาในกรณีของ
ตลาดจีนนั้นไทยจะไดประโยชนอันเนื่องมาจากขอตกลง Early Harvest ซึ่งทําใหไดรับการยกเวนภาษี และจีนก็ยัง
มีความตองการมันสําปะหลังเพื่อนําไปผลิตเปนพลังงาน แตความสามารถในการแขงขันก็ตองลดลงเพราะการ
ผลิตของไทยเผชิญกับปญหาโรคเพลี้ยแปง นอกจากนี้ในกรณีของสตารชที่ทําจากมันสําปะหลังนั้น ความสามารถ
ในการแขงขันที่ลดลงก็ยังเปนผลเนื่องมาจากการเผชิญกับการหดตัวของตลาดจีนอีกดวย
(3) น้ําตาล ไทยมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้นในตลาดญี่ปุน แตกลับลดลงในตลาดอินโดนีเซีย
และจีน ในกรณีของจีนนั้นนอกจากจะมีสาเหตุเนื่องมาจากการมีผลผลิตออยที่เพิ่มมากกวาปริมาณการบริโภคทํา
ใหตลาดนําเขาน้ําตาลหดตัวแลว และยังมีการยายฐานการผลิตไปลงทุนสรางโรงงานในจีนเปนอีกปจจัยที่สําคัญ
(4) ยางพารา ไดแยกพิจารณาเปน 3 สวนยอยคือ หนึ่ง ในสวนของยางธรรมชาตินั้น แมจะมีสวนแบง
ตลาดมากแตก็มีความสามารถในการแขงขันที่ลดลงในทุกตลาดที่สําคัญคือ สหรัฐฯ ญี่ปุน และจีน โดยในกรณี
ตลาดจีนนั้นก็เปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการนําเขาจากยางแผนรมควันไปเปนยางแทง ทําให
ไทยซึ่งเปนผูสงออกยางแผนรมควันตองสูญเสียความสามารถในการแขงขัน สอง ในสวนของวัลคาไนซก็เชนกัน
การครองสวนแบงที่สูงทั้งในตลาดจีนและฮองกง ก็ไมไดทําใหไทยมีความสามารถในการแขงขัน ซึ่งตรงกันขาม
กับในตลาดญี่ปุนที่ไทยครองทั้งสวนแบงตลาดที่สูงและความสามารถในการแขงขันที่สูงดวย สาม ในสวนของ
ยางคอมพาวดกลับพบวา ไทยครองสวนแบงการตลาดสูงที่สุดและมีความสามารถในการแขงขันสูงสุดไปพรอม
กันทั้งในตลาดจีนและไตหวัน แตกระนั้นกลับมีความสามารถในการแขงขันที่ลดลงในตลาดญี่ปุนเพราะเผชิญกับ
คูแขงที่สําคัญคือ จีน สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต
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(5) ผลไม นับเปนผลผลิตการเกษตรของไทยเพียงชนิดเดียวที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงในทุกตลาดที่
ศึกษาในครั้งนี้ ทั้งตลาดในจีน ฮองกง และอินโดนีเซีย อยางไรก็ตามความสามารถในการแขงขันที่สูงดังกลาวกลับ
ไมไดชวยใหเกษตรกรไทยไดรับประโยชน เพราะการสงออกผลไมไทยดําเนินการในลักษณะฝากขาย จึงถูก
ควบคุมโดยพอคาคนจีนที่ตลาดเจียงหนาน เมืองกวางโจว ซึ่งเปนตลาดผลไมที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของจีนและ
ผลไมไทยสวนใหญก็ตองมาผานตลาดนี้กอนที่จะมีการกระจายไปยังตลาดแหงอื่นภายในประเทศ
10. บทสรุปและขอเสนอแนะ
ศูนยศึกษาจีนและประเทศอนุภูมิภาคแมน้ําโขงไดมีการศึกษาครอบคลุมประเด็นเรื่องของการเกษตรทั้ง
ในจีนและไทยตั้งแตเรื่องการผลิต รูปแบบการผลิต การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต การคาสินคาเกษตร ไป
จนกระทั่งถึงการวิเคราะหศักยภาพสินคาสําคัญในทั้งสองตลาด ซึ่งชวยใหเราสามารถมองเห็นภาพรวมของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดไดอยางเชื่อมโยง โดยจะพบวานับตั้งแตมีการปฏิรูปประเทศ จีนก็มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว สงผลใหคนจีนมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น เมืองมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และดวยการปรับ
โครงสรางทางการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในภาคเกษตรก็ทําใหจีนสามารถบรรลุเปาหมายในการ
พึ่งพิงหรือเกือบพึ่งพิงตนเองไดในธัญพืชหลักคือ ขาว ขาวสาลี และขาวโพด และยังกลายเปนผูสงออกสินคา
เกษตรรายสําคัญที่มีอิทธิตอตลาดโลกอีกดวย ดังเชน ตลาดขาว ผักผลไมเมืองหนาว
อยางไรก็ตามศักยภาพทางการผลิตและการคาสินคาเกษตรดังกลาวของจีนก็ใชวาจะเปนภาวะคุกคาม
ประเทศอื่นหรือปดกั้นการแสวงหาโอกาสในตลาดภายในประเทศของจีน เพราะขนาดที่ใหญโตของประเทศยอม
ทําใหมีความหลากหลายทั้งในเรื่องรสนิยม รายได หรือกฎเกณฑตางๆ ซึ่งก็เปนชองวางที่เปดโอกาสตอนรับ
สินคาและบริการจากตางประเทศอยู แตจากประสบการณการคาขายกับจีนในสินคาเกษตรหลายๆชนิดก็นาจะทํา
ใหผูผลิตและผูคาชาวไทยไดเรียนรูวาตลาดจีนนั้นมีความหลากหลายและซับซอน จําเปนตองอาศัยความรูในการ
จัดการและสรางระบบขอมูลพื้นฐานที่ดี มีการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวย รวมทั้งตองมีการวิจัยอยาง
ละเอียดในเรื่องการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการตัดสินใจที่รอบคอบทางการตลาดจึงจะทําใหไทยมีศักยภาพใน
การแขงขันกับประเทศอื่นๆในตลาดจีนได
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ภาคผนวก 6
ผลการสังเคราะหผลงานที่ผานมา: หนวยงานพันธมิตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
---------------------------------------------

งานวิชาการดานจีนศึกษาของโครงการจีนศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตั้งแต ป พ.ศ. 2527 – ป พ.ศ. 2553
ยุพิน คลายมนต∗

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกอตั้งสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมตั ิ
ใหจัดตั้งเปน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2526 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2527 และตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 1 เมษายน 2527 และ ในปเดียวกันนัน้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณา ใหอยูใ นพระราชูปถัมภ ตามคํากราบบังคมทูลขอพระราชทาน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัย เผยแพรความรูเกี่ยวกับ จีน ญี่ปนุ เกาหลี และศึกษาคนควาภูมิภาค
อื่นที่เกี่ยวเนือ่ งกับประเทศไทย
โครงการจีนศึกษานั้นเปนโครงการหนึ่ง ในสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค
คือ สงเสริมการคนควาเกี่ยวกับจีนศึกษา สนับสนุนดานการเรียนการสอน จัดการฝกอบรม และสัมมนา
เผยแพรความรูและใหบริการวิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธ
และความเขาใจระหวางประเทศไทยและประเทศจีน โครงการจีนศึกษานับเปนหนึ่งในโครงการหลักของ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อันไดแก โครงการจีนศึกษา โครงการญี่ปุน
ศึกษา และโครงการเกาหลีศึกษา มีการบริหารโครงการภายใตคณะกรรมการโครงจีนศึกษาซึ่งประกอบ
ดวยผูทรงคุณวุฒิดานจีนศึกษาจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และคณาจารยผูมี
ความรูความสนใจดานจีนศึกษา จากทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยดําเนินงานดาน
ตางๆตามวัตถุประสงคของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา การศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับประเทศจีน
นั้น ศึกษาในทุกแงมุม ไมวาจะเปนดานภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชือ่ ประวัติศาสตร
เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางประเทศไทยและ
∗

นักวิจัยชํานาญการ ระดับ ๘ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
----------------------------------------------

สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการจีนศึกษา เปนโครงการหนึ่งภายใตการบริหารงานของสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา ซึ่งมีฐานะเทียบเทาคณะ ภายใตการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ดู
รายละเอียดตามโครงสรางการจัดองคกรของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในหนาถัดไป

โครงสรางการจัดองคกรสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ

สํานักงานเลขานุการสถาบันฯ
งานบริหารและธุรการ
-หนวยอาคารและสถานที่
-หนวยสารบรรณและธุรการ
- หนวยการเจาหนาที่
-หนวยแผนงานและ
งบประมาณ/ประกันคุณภาพ/
ควบคุมภายใน
- หนวยเลขานุการผูอํานวยการ
- หนวยยานยนต

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

ฝายวิจัย

งานบริการวิชาการ

งานคลังและพัสดุ

-หนวยบริการวิจัย
-หนวยอบรมสัมมนา
- หนวยโครงการบริการสังคม
และโครงการสอนภาษา
-หนวยสนับสนุนบริการ
วิชาการและธุรการ
- หนวยประชาสัมพันธ
- หนวยการจัดการความรู KM
- หนวยบริการฐานขอมูล
สารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร
- หนวยโสตทัศนศึกษาและ
สิ่งพิมพ
- หนวยประสานงานโครงการ
ภูมิภาคศึกษา/ศูนย

-หนวยการเงินและงบประมาณ
- หนวยบัญชี
- หนวยพัสดุ
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-คณะกรรมการโครงการญี่ปุนศึกษา
- คณะกรรมการโครงการจีนศึกษา
- คณะกรรมการโครงการเกาหลีศึกษา
- คณะกรรมการโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา
- ศูนยการเรียนรูจีนศึกษาบรมราชกุมารี
- ศูนย CLMV วิจัยและพัฒนา
- ศูนยวิจัยครบวงจร
- ศูนยประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศและการแปล
- หนวยประสานงานโครงการภูมิภาคศึกษา/ศูนย
- หนวยประสานงานศูนย CLMV วิจัยและพัฒนา
- หนวยประสานงานศูนยวิจัยครบวงจร
- หนวยประสานงานศูนยประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศและการแปล

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
----------------------------------------------

ภาคแรก:
การดําเนินงานของโครงการจีนศึกษาในภาพรวมและที่เกี่ยวของกับ เศรษฐกิจจีน ตั้งแต ปพ.ศ.
2527-2553 แบงออกเปน 5 ประเด็นหลัก คือ งานวิจัย งานวารสารและสิ่งพิมพทจี่ ัดทําโดยสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา งานสัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ งานศูนยการเรียนรูจีนศึกษาบรมราชกุมารี
และอัตรากําลังบุคลากรสถาบันเอเชียฯที่ดาํ เนินงานดานจีนศึกษา โดยในแตละประเด็นมีรายละเอียด
ดังนี้
1 งานวิจัย
งานวิจัย เปนกิจกรรมสวนหนึ่งของแผนงานหลักของ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มีผลงานวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ และเผยแพรตอสาธารณชนมีทั้งสิ้น จํานวน 109 เรื่อง
ซึ่งครอบคลุมในทุกสาขาวิชาตามวัตถุประสงคของสถาบันเอเชียฯ ดังกลาวขางตน จากจํานวนงานวิจัย
ทั้งหมดนี้มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับจีนจํานวน 33 เรื่อง คิดเปนรอยละ 30.28%
ปริมาณงานวิจัย จีนกับงานวิจัยทั้งหมดของสถาบันเอเชีย ตะวันออกศึกษา

33, 30%

76, 70%

งานวิจัยจีน

งานวิจัยของประเทศอื่นๆ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับประเทศจีน เปนงานวิจัยที่ไดรับการสนับ สนุนในการทําจากงบประมาณ
แผนดิน ผานสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยโครงการเหลานั้นไดรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการโครงการจีน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ รายชื่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
จี น ทั้ ง 33 เรื่ อ ง มี ร ายชื่ อเรื่ อ ง ชื่ อ ผูวิ จั ย และ ป พ.ศ. ที่ไ ด รับ ทุ นสนั บ สนุน งบประมาณ ดั ง ต อ ไปนี้
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
---------------------------------------------1
2

3
4

ชื่อเรือ่ ง
การพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผูวิจยั
รศ.วันรักษ มิ่งมณีนาคิน

ป พ.ศ.
2530

พัฒนาการของจีนศึกษาในประเทศไทย ค.ศ. 19711984
ความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียน
อิทธิพลวัฒนธรรมจีนที่มตี อ ไทย

รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

2530

รศ. ดร. สุรชัย ศิริไกร
นางสาวยุพิน คลายมนต

2532
2532

ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ
งามญาณ

2533

รศ.วันรักษ มิ่งมณีนาคิน

2533

รศ.วันรักษ มิ่งมณีนาคิน

2534

รศ.วันรักษ มิ่งมณีนาคิน

2535

5 การลงทุนของไตหวันในประเทศไทย (Taiwanese
Investment in Thailand : A Customer Satisfaction
Approach)
6 นโยบายสี่ทันสมัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน :
บทเรียนและแนวโนม
7 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน :
แนวโนมและปญหา
8 การปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีน ยุคเติ้งเสีย
่ วผิง :
ภาพรวมและขอสรุป
(Chinese economic reforms in Deng Xiaoping
period : overview and remarks (1978-1990)
9

10

นโยบายตางประเทศของจีนตอ ประเทศอาเซียน : ใน รศ. ดร.สุรชัย ศิริไกร
ยุคสังคมนิยมทันสมัย ภายใตอิทธิพลของ เติ้ง เสี่ยว
ผิง (1978-ปจจุบัน)
(Chinese foreign policy toward ASEAN : during
the socialist modernization under Deng Xiaoping
(1978-present)
ความขัดแยงระหวางจีน ไตหวัน เวียดนาม ฟลิปปนส รศ. ดร.สุรชัย ศิรไิ กร
มาเลเซีย และบรูไน ในการอางกรรมสิทธิท์ ับซอน
เหนือหมูเกาะพาราเซล สแปรตลี่ และหมูเกาะอื่นๆ ใน
ทะเลจีนใต

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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2535

2536

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
----------------------------------------------

ผูวิจยั
ผศ. นิรมล สุธรรมกิจ

ป พ.ศ.
2537

12

รายงานวิจัยเรื่องศาสนาและลัทธิความเชือ่ ของชาวจีน รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร
: การรวมศาสนาพุทธ เตา และขงจื๊อ

2537

13

2537

14

การศึกษาเปรียบเทียบระบบโครงสรางภาษาไทยและ ยุพิน คลายมนต
ภาษาจีน
ความสัมพันธทางการคาไทย-จีนและญี่ปนุ
สุทนิ สายสงวน
(Economics Relationship between Thailand China
and Japan)

2537

15

คลังขอมูลและสารนิเทศเอเชียตะวันออก

2537

11

ชื่อเรือ่ ง
บทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน

16 คลังขอมูลสารนิเทศเอเชียตะวันออก

ยุพิน คลายมนต,
ศิรินอย นิภานันท
รศ. ไว จามรมาน

2538

17

การลงทุนโดยตรงระหวางไทย-จีนและญีป่ ุน

รศ.วันรักษ มิ่งมณีนาคิน

2538

18

พัฒนาการคําจีนที่มีในภาษาไทย

ยุพิน คลายมนต

2538

รศ. ดร.สุรชัย ศิริไกร
วรรณา โตพิบูลยพงศ,
ยุพิน คลายมนต
รศ.ดร.เมธี ครองแกว

2539
2540
2541

อ.ศุภลักษณ พรกุลวัฒน

2543

ผศ.ยุพา คลังสุวรรณ

2543

บทบาทของจีนในเอเชียแปซิฟกในศตวรรษที่ 21
20 การวิเคราะหเนื้อหาวารสารและจดหมายขาวทีจ
่ ัดทํา
โดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
21 การปรับตัวทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยใน
องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงเอเชียแปซิฟก
(APEC
22 ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจปจจุบันที่มต
ี อนักธุรกิจ
คนไทยเชือ้ สายจีน
23 คลังขอมูลและสารนิเทศเกีย
่ วกับเอเชียตะวันออกใน
ประเทศไทย
19

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
---------------------------------------------24

25

26

ชื่อเรือ่ ง
การแพรกระจายของอาวุธทีม่ ีอานุภาพในการทําลาย
ลางสูงในเอเชีย

ผูวิจยั
วิเชียร อินทะสี

ป พ.ศ.
2543

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รศ.ดร.ประภัสสร
เทพชาตรี
นโยบายการรวมประเทศจีนและไตหวัน
วิเชียร อินทะสี

2545

การสํารวจสถานภาพของผูเ ชี่ยวชาญดานเอเชีย
ตะวันออกศึกษาของประเทศไทย
28 มิติใหมความสัมพันธไทย-จีนในเวทีเศรษฐกิจการคา
โลก: หลังจีนเขาเปนสมาชิก WTO
(New Dimensions of Sino-Thai Economic
Relations: After China’s WTO Entry)
29 ความสัมพันธไทย-จีน: อดีต ปจจุบันและอนาคต
27

2545

สิทธิชัย พันเศษ

2545

อ.อักษรศรี พานิชสาสน

2546

รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

2548

30 การสมรรถนะในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลักจาก รศ. ไว จามรมาน,
ขอตกลงเขตเศรษฐกิจเสรี
นายสุทิน สายสงวน
และผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงเครือขายการผลิต
ในเอเชีย
(The Study of Industrial Competitiveness After
FTA and Its Effects of Transforming Production
Network in Asia)

2549

31 ประชาคมเอเชียตะวันออก : ขอเสนอการทํา road
map
32 ระบบความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในยุค
หลังสงครามเย็น : ขอเสนอการปรับนโยบายของไทย

รศ.ประภัสสร เทพชาตรี

2549

รศ. สีดา สอนศรี

2550

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
----------------------------------------------

ชื่อเรือ่ ง
ผูวิจยั
33 เชาวนในการแกปญหา (AQ) เชาวนอารมณ (EQ)
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ,
และบุคลิกภาพของนักธุรกิจเชือ้ สายจีนในประเทศไทย ทิพยสุดา เมธีพลกุล
กับนักธุรกิจเชื้อสายจีนในประเทศจีน
(Adversity quotient (AQ) emotional quotient (EQ)
and personality of Chinese businesspeople in
Thailand and Chinese businesspeople)

ป พ.ศ.
2551

จากผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับประเทศจีนจํานวน ๓๓ เรือ่ งขางตนนั้น มีจํานวน ๑๒ เรือ่ งที่มีเนือ้ หา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน โดยแบงเปนประเด็นดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจ/นโยบายเศรษฐกิจ จํานวน 3 เรือ่ ง ไดแก
การพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน
นโยบายสี่ทันสมัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การปฏิรูปเศรษฐกิจสมัยเติง้ เสี่ยวพิง: บทเรียนและขอสรุป
การคา จํานวน 2 เรือ่ ง ไดแก
ความสัมพันธทางการคาระหวางไทย-จีน และญี่ปุน
มิติใหมความสัมพันธไทย-จีนในเวทีเศรษฐกิจการคาโลก: หลังจีนเขาเปนสมาชิก WTO
การลงทุน จํานวน 2 เรื่อง ไดแก
การลงทุนของไตหวันในประเทศไทย
การลงทุนโดยตรงระหวางไทย-จีน-ญี่ปุน
อุตสาหกรรม จํานวน 1 เรื่อง ไดแก
การสมรรถนะในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลังขอตกลงเขตเศรษฐกิจเสรีและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเครือขายการผลิตในเอเชีย
ความสัมพันธระหวางประเทศ จํานวน 4 เรือ่ ง ไดแก
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน แนวโนมและปญหา
บทบาทเศรษฐกิจจีนในอาเซียน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
----------------------------------------------

การปรับตัวทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยในองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจ
แหงเอเชียแปซิฟก(APEC)
กลุมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก
ปริมาณงานวิ จัยเศรษฐกิจจีนแยก
ตามรายละเอียดสาขาวิ ชา
ภาวะเศรษฐกิจ/
นโยบายเศรษฐกิจ

1
8%

การคา

3
25%

4
33%

การลงทุน
2
17%

2
17%

อุตสาหกรรม
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

ปริมาณงานวิจัยเศรษฐกิจจีนในภาพรวมงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา

12, 11%

97, 89%

งานวิจัยเศรษฐกิจจีน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

งานวิจัยทางดานอื่นๆ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
----------------------------------------------

2 วารสารและสิ่งพิมพที่จัดทําโดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
2.1 จากเอกสารโครงการศูนยขอ มูลและหองสมุด สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ป พ.ศ.
๒๕๓๔ ที่ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออก อันไดแก จีน ญี่ปนุ เกาหลี
ยอนหลัง ๑๐ ป โดยจัดทําเปนบรรณานุกรมหนังสือ รายงานวิจยั วิทยานิพนธ และ
สิ่งพิมพตอ เนือ่ ง จาก หองสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
 เอกสารเลมที่ ๑ เรื่อง เกาหลี จีน ญี่ปุน:บรรณานุกรมหนังสือ รายงานการวิจยั
วิทยานิพนธ มีบรรณานุกรมจํานวน ๑๐๐๐ รายการ มีเนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจจีน
จํานวน ๕๑ รายการ
 เอกสารเลมที่ ๒ เรือ่ ง เกาหลี จีน ญี่ปุน:บรรณานุกรมหนังสือ รายงานการวิจยั
วิทยานิพนธ มีบรรณานุกรมจํานวน ๑๐๐๐ รายการ มีเนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
จํานวน ๑๕ รายการ
 เอกสารเลมที่ ๑ เรื่อง จีน: บรรณานุกรมสิ่งพิมพตอ เนือ่ ง มีบรรณานุกรมจํานวน ๑๐๐๐
รายการ มีเนือ้ หาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนจํานวน ๒๔๗ รายการ
 เอกสารเลมที่ ๒ เรือ่ ง จีน: บรรณานุกรมสิ่งพิมพตอ เนือ่ ง มีบรรณานุกรมจํานวน ๑๐๐๐
รายการ มีเนือ้ หาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนจํานวน ๒๓๒ รายการ
 เอกสารเลมที่ ๑ และ ๒ เรื่อง ญี่ปุน: บรรณานุกรมสิ่งพิมพตอ เนือ่ ง มีบรรณานุกรม
จํานวน ๒๐๐๐ รายการ มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนจํานวน ๑๔ รายการ
 เอกสารเลมที่ ๑ เรือ่ ง เกาหลี: บรรณานุกรมสิ่งพิมพตอเนือ่ ง มีบรรณานุกรมจํานวน
๑๐๐๐ รายการ มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนจํานวน ๘ รายการ
จากบรรณานุกรมที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออก อันไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลี จํานวน ๗๐๐๐
รายการนั้น มีเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนจํานวน ๕๖๗ รายการ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
---------------------------------------------ปริมาณบรรณานุกรมหนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ และ
สิ่งพิมพต อเนื่องเกี่ยวกับ เศรษฐกิจจีน

567, 8%

6433, 92%

บรรณานุก รมเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

บรรณานุก รมดานอื่นๆ

2.2

จากงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะหเนื้อหาวารสารและจดหมายขาวทีจ่ ดั ทําโดยสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา (วรรณา โตพิบลู ยพงศ, 2540)
วารสารและจดหมายขาวเปนสิ่งพิมพที่ลงพิมพเรือ่ งราวและวิทยาการความรูแขนงตางๆ ที่มี
ความกาวหนาทันเหตุการณและทันสมัยอยูเสมอเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักศึกษา อาจารย
นักวิจัย ตลอดจนนักวิชาการทั้งหลายในการติดตามความเคลือ่ นไหวทางวิชาการที่ตนสนใจ
นับเปนแหลงขอมูลที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอการศึกษาคนควาวิจัยเปนอยางมาก ดวย
ตระหนัก ถึงคุณคาดังกลาว สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จึงไดจดั ทําวารสารทางวิชาการ
และจดหมายขาวดังตอไปนี้ คือ 1. วารสารไทย-ญี่ปุนศึกษา เริ่มออกเผยแพรตั้งแต ปพ.ศ.
2527- ปจจุบนั 2. วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา เริ่มออกเผยแพรตั้งแต ปพ.ศ. 2531ปจจุบัน 3. จดหมายขาววิเคราะหสถานการณไทย-ญี่ปุน เริ่มออกเผยแพรตั้งแต ปพ.ศ.
2531-2539
สําหรับงานวิจัยเรือ่ งนี้ ไดทําการศึกษาวิเคราะหเนือ้ หาบทความในวารสารทั้งสาม
ฉบับ ใชแนวคิด ทฤษฎี และงานที่เกี่ยวของโดยยึดแนวการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) ( Bernard Berelson, 1971) ขอบเขตของการวิเคราะหงานวิจัย จะอยูระหวางป
พ.ศ.2527 – ป พ.ศ. 2540 ผลการศึกษาพบวา ในชวงป พ.ศ.2527 – ปพ.ศ. 2540 วารสาร
เอเชียตะวันออกศึกษา จดหมายขาววิเคราะหสถานการณ ไทย-ญี่ปุน และวารสารญี่ปุน
ศึกษา มีจํานวนบทความทีต่ พี ิมพรวมทั้งสิ้น 976 บทความ มีบทความที่เกี่ยวของกับจีน
จํานวน 26 บทความ นับเปนลําดับสองรองจากบทความที่เกี่ยวกับญี่ปนซึ่งมีมากถึง 918
บทความ และจากบทความที่ตพี ิมพทั้งหมด มีบทความที่มีเนื้อหาในหมวดสังคมศาสตร (H)
มากที่สุด คือ 543 บทความ ซึ่งหมวดนี้ไดคลอบคลุมสาขาวิชาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
----------------------------------------------

ภาวะเศรษฐกิจ เกษตรและอุตสาหกรรม การพาณิชย การเงินและการคลังดวย รองลงมา
ไดแกบทความที่มีเนื้อหาในหมวดรัฐศาสตร (J) จํานวน 148 บทความ จากงานวิจยั ฉบับนี้
ทําใหเห็นภาพรวมของบทความ ที่ผลิตโดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาวา เนื้อหาทาง
วิชาการที่เกีย่ วกับเศรษฐศาสตรในภาพรวมซึ่งอยูในหมวดสังคมศาสตรนั้นไดรับการตีพิมพ
สูงสุด ในขณะที่มีบทความที่เกี่ยวกับจีนเพียง 26 บทความ แตอยางไรก็ตามงานวิจยั นี้เปน
ผลงานวิจัยตั้งแตกอตั้งสถาบันเอเชียฯ จนกระทั่งถึง ปพ.ศ.2540 ซึ่งเปนชวงที่สถาบัน
เอเชียฯไดรบั งบประมาณในการทําวิจัย ผลิตสิ่งพิมพและวารสารทางวิชาการ สวนใหญจาก
รัฐบาลญี่ปุนและมูลนิธิญี่ปุน จากผลการวิจยั นี้จึงพบวา บทความทีถ่ ูกตีพิมพมากที่สุด คือ
บทความเกี่ยวกับญี่ปุน ในขณะที่บทความเกี่ยวกับจีนนั้น ไดรับการสนันสนุน ในการจัดทํา
บทความจากงบประมาณแผนดินซึ่งผานมาทางมหาวิทยาลัยเพียงแหลงเดียวเทานั้น
.
ปริมาณของบทความจีนจากบทความทั้งหมดที่ผลิตโดย
สถาบันเอเชียฯ

26, 3%

950, 97%

บทความจีน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

บทความที่เหลือ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
----------------------------------------------

.
ปริมาณบทความที่มีเนื้อหาทางดา นสังคมศาสตร

433, 44%

543, 56%

เนื้อหาทางสังคมศาสตร

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

เนื้อหาดานอื่นๆ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
----------------------------------------------

3 กิจกรรมสัมมนา อภิปราย และบรรยายพิเศษ
จากเอกสารเรื่อง ผลการดําเนินงานของโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ป พ.ศ. 2527 – 2546 (จัดพิมพในวาระ รองศาสตราจารยนพิ ัทธ จิตร
ประสงค ประธานโครงการจีนศึกษา เกษียณราชการ กันยายน 2546) พบวา กิจกรรมสัมมนา
อภิปราย บรรยายพิเศษ ตั้งแต พ.ศ. 2527 – 2546 เกี่ยวกับจีน นั้นมีจํานวนทั้งหมด 65 ครั้ง และ
จากทั้ง 65 ครั้งนั้นมีเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 10 ครั้ง และมีการอบรมเกี่ยวกับประเทศจีนที่มี
เนื้อหาในประเด็นของเศรษฐกิจจีนดวยจํานวน 4 ครั้ง

ปริมาณกิจกรรมสัมมนาฯที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ป พ.ศ.
2527-2546

10, 15%

55, 85%

กิจกรรมสัมมนาเกี่ย วกับเศรษฐกิจจีน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

กิจกรรมสัมมนาเกี่ย วกับจีนดานตางๆ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
----------------------------------------------

4. ศูนยการเรียนรูจนี ศึกษาบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยวิชาการดานจีนศึกษา
อยางลึกซึ้ง นอกเหนือจากการทรงพระอักษรภาษาจีนอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ.2523 ถึงปจจุบนั แลว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอยางสม่ําเสมอ นับแตเมื่อเสด็จพระราชดําเนินเยือนจีนเปนครั้งแรกใน พ.ศ.2524 จวบ
จนถึงป พ.ศ.2550 เสด็จประพาสจีนแลวถึง 24 ครั้ง โดยเสด็จพระราชดําเนินจนครบทั่วทุกมณฑล
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละครั้ง ได
ทอดพระเนตรสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี สถานที่ทางธรรมชาติที่เปนมรดกโลก
เสด็ จ เยี่ ย มชมสถานที่ สํ า คั ญ ทางราชการ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ สถาบั น การศึ ก ษาและการวิ จั ย ระดั บ สู ง
ตลอดจนทอดพระเนตรการดําเนินงานของหนว ยงานดานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เชน
ตลาดคาสินคาของเมืองธุรกิจสําคัญๆในประเทศจีน การชลประทาน การพลังงานไฟฟา การเกษตร
อุตสาหกรรม การแพทย โภชนาการ เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิทยาศาสตรอวกาศ เปนตน ในแต
ละครั้งที่เสด็จเยื อนจีน ทรงพระอักษรบันทึกเรื่อ งราวตางๆ ไว โดยละเอียด ทรงพระราชนิพ นธ
สารคดีบันทึกการเดินทาง พิมพเปนหนังสือเผยแพรความรูและขอสนเทศดานตางๆ เกี่ยวกับจีน
ตามที่ทรงไดพบเห็นระหวางการเสด็จพระราชดําเนินเยือนจีน
พระราชนิพนธเกี่ยวกับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน จนถึง พ.ศ.2550 มีจํานวน
ถึง 11 เรื่องนับตั้งแตเรื่องแรก ย่ําแดนมังกร (พ.ศ.2524) เปนการเริ่มตนการรับรูขอสนเทศดาน
ตางๆ เกี่ยวกับจีน หลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มมีนโยบายปฏิรูปและเปดประเทศ ตั้งแต
พ.ศ.2521 (ค.ศ.1978) พระราชนิพนธการเสด็จประพาสจีนเรื่องตอๆ มาจนถึงเรื่องลาสุด คือ เยือน
ถิ่นจีนโพนทะเล (พ.ศ.2550) ลวนใหขอสนเทศเกี่ยวกับจีนศึกษาหลากหลายดานอยางตอเนื่อง
สะทอนใหเห็นความเปนไปของจีนในชวงเกือบสามทศวรรษที่ผานมาไดอยางดียิ่ง นับเปนหนังสือ
สารคดีชุดสําคัญชุดหนึ่งของวงวิชาการไทย
โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ จึงกอตั้งศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับจีนใน
ทุกๆ ดาน โดยดําเนินการทําหนังสือ ขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อศูนยการเรียนรูจีนศึกษา
นี้วา “ศูนยการเรียนรูจีนศึกษาบรมราชกุมารี” ในระยะแรก เริ่มตนจากการจัดเก็บขอมูล/ขอสนเทศ
จากพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับการเสด็จเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีนใหเปนระบบงายแก การศึกษาและเผยแพรความรู เปนการนํารองใหเกิด
การคนควาหาความรูเกี่ยวกับจีนในทุกดานใหเพิ่มพูนขึ้นสืบตอไป และจะดําเนินการพัฒนาศูนย
การเรียนรูนี้ใหเปนศูนยวิจัยจีนศึกษา สรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ของไทยที่เกี่ยวของกับ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
----------------------------------------------

จีน รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับจีนในระดับหนวยงานของรัฐและเอกชน ศูนย
การเรียนรูจีนศึกษาบรมราชกุมารี
แมจะมิไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนโดยตรงแตก็มีหลายประเด็นที่กลาวถึงเรื่องการคา
การลงทุน และภาวะเศรษฐกิจของจีน สอดแทรกอยูซึ่งได ถูกจัดเก็บและบันทึกอยางเปนระบบใน
ศู น ย ก ารเรี ย นรู แ ห ง นี้ ซึ่ ง สามารถเข า ไปสื บ ค น และเข า ถึ ง ข อ สารสนเทศเกี่ ย วกั บ จี น ได ต าม
รายละเอียด URL ที่ระบุดานลางนี้

หนาเว็บเพจของศูนยการเรียนรูจนี ศึกษา บรมราชกุมารี

http:// www.asia.tu.ac.th/ bclc

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
----------------------------------------------

5. อัตราและกําลังคนทีเ่ กี่ยวของภายใตงานจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
อัตรากําลังทั้งหมดของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษานี้ มีทั้งสิ้น 37 อัตรา แตอตั ราที่
เกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการจีนศึกษานั้น จะเปนอัตรากําลังที่เปนขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งจํานวน 22 อัตราในปจจุบัน
จํานวนบุคลากรสถาบันเอเชียฯ (ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)
ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2548
18
คน
ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2549
19
คน
ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2550
17
คน
ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2551
18
คน
ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2552
21
คน
ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2553
22
คน
ตั้งแต ป พ.ศ. 2548 – 2553 จะมีบคุ ลากรสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ เปนกรรมการ
เลขานุการหรือ ผูช วยเลขานุการ โครงการจีนศึกษา ชุดละ 2-3 คน สวนบุคลากรที่เหลือจะ
หมุนเวียนทํากิจกรรมของทุกโครงการ เชน โครงการญี่ปุนศึกษา โครงการเกาหลีศึกษา ดู
รายละเอียดตามโครงสรางองคการของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา นอกจากใชอตั รากําลังของ
บุคลากร ของสถาบันเอเชียฯ ดําเนินงานดานจีนศึกษาแลว สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มี
คณะกรรมการโครงการจีนศึกษาที่มาจากคณะตางๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาเปนประธาน
และกรรมการ บริหารงานและดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการจีนศึกษา บุคลากรจํานวน 2-3 คน
ที่เปนกรรมการ เลขานุการหรือผูชว ยเลขานุการ นอกจะรับผิดชอบและดูแลงานโครงการจีนศึกษา
แลว ยังตองรับงานในตําแหนงที่ตนเองดํารงอยูและหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันอเชีย
ตะวันออกศึกษาฯ ดวย

9

ขาราชการ

15

พนักงานมหาวิทยาลัย

6

พนักงานเงินรายได

7

ลูกจางประจํา

รวมบุค ลากรทั้งสิ้น 37 คน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ภาคสอง:
การขยายบทบาทของจีนในอาเซียน: มุมมองดานเศรษฐกิจ
จากงานวิจัย โครงการจีนศึ กษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึ กษา เรื่อ ง “บทบาททาง
เศรษฐกิจจีนในอาเซียน” ของ นิรมล สุธรรมกิจ เมื่อ ปพ.ศ. 2537 นั้น เกิดจากมุมมองที่เห็นวา
จีนเปนประเทศที่มีขนาดใหญและมีประชากรเปนจํานวนมาก และเมื่อจีนเปดประเทศโดยการ
เขามามีสวนรวมในการคาระหวางประเทศและการจูงใจใหนักลงทุนชาวตางชาติและชาวจีนโพน
ทะเลเขาไปลงทุนในจีนเพิ่มขึ้น ทําใหจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ในคริสตศตวรรษที่
21 จีนจะกลายเปนประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสามรองจากสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป และกลายเปนประเทศคูคาที่สําคัญของทั้งโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนผูผลิต
สินคาที่ใชแรงงานเขมขนรายใหญของโลก
เศรษฐกิจจีนมีลักษณะเปนสังคมนิยมตลาด (Market Socialism) และบางสวนของ
เศรษฐกิจจีนเทานั้นที่กําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจเปด (Open Economic Zones) ซึ่งสวนใหญ
อยูตามชายฝงทะเลตะวันออก ตามชายแดนและตามลุมแมน้ําสําคัญๆเทานั้น จีนจึงเปนประเทศ
ที่มีลักษณะเศรษฐกิจภายในประเทศที่แตกตางกัน กลาวคือ มณฑลตามชายฝงตะวันออกและ
ตอนใตที่เปนเขตเศรษฐกิจเปด มีเศรษฐกิจเจริญเติบโต รายไดตอหัวของประชากรในมณฑล
เหลานี้อาจจะสูงเกือบเทาประเทศสมาชิกอาเซียน ในขณะที่มณฑลและเมืองที่เปนเศรษฐกิจปด
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจชา รายไดตอหัวของประชากรต่ํา (ต่ํากวาประเทศสมาชิกอาเซียน)
และมีแรงงานสวนเกินในชนบทหรือในภาคเกษตรจํานวนมาก เปนตน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
นโยบายเศรษฐกิจของจีนที่มุงรักษาความเทาเทียมกับควบคูไปกับการเจริญเติบโต (Growth
with Equity) ยอมสงผลตอการคาและการลงทุนระหวางประเทศของจีนกับนานาประเทศที่
เกี่ยวของ
อาเซียนเปนกลุมประเทศหนึ่งที่มีทําเลที่ตั้งใกลจีน และประเทศสมาชิกอาเซียนบาง
ประเทศมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่กาวหนากวาจีน อีกทั้งการรวมตัวของประเทศสมาชิก
อาเซียน มีความแข็งแกรงมากขึ้น และมีความกาวหนามากขึ้น โดยเฉพาะการตั้งเขตการคาเสรี
ภายในอาเซี ย น และการต อ รองทางการค า ในเวที โ ลก อี ก ทั้ ง ประชากรอาเซี ย นส ว นหนึ่ ง
ประกอบดวยชาวจีนโพนทะเล ซึ่งมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจอาเซียน และเปนผูเชื่อมโยง
ความสัม พั นธท างเศรษฐกิจ ระหว างจีนกั บ อาเซี ย นโดยอาศัยชอ งทางการคา และการลงทุ น
ระหวางประเทศ ดังนั้น บทบาทเศรษฐกิจจีนในอาเซียนที่สําคัญจึงเปนดานการคาและการลงทุน
การวิจัยนี้จึงมีเปาหมายที่จะศึกษาบทบาทเศรษฐกิจจีนในอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานการคาและการลงทุนระหวางจีนกับอาเซียน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย 3 ประการคือ
(1) เพื่ อ การศึ ก ษาภาพรวมทางเศรษฐกิจ ของจี นและอาเซี ยน (2) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ
ทางการคาและการลงทุนระหวางจีนกับอาเซียน และ (3) เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรค
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับอาเซียน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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การวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาเพียงความสัมพันธทางการคาและการลงทุนโดยตรง
ระหวางจีนกับอาเซียน ตั้งแตปที่อาเซียนเริ่มกอตั้ง (ค.ศ. 1967) จนถึงปที่อาเซียนยังไมเผชิญ
กับวิกฤตเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1996)
เปรียบเทียบเศรษฐกิจของจีนกับอาเซียนในชวงป ค.ศ. 1980-1997
โครงสรางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียนมีความแตกตางกันหลายดาน ทั้งในดานภูมิ
ประเทศและนโยบายเศรษฐกิจ และภายในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันก็มีความแตกตางดาน
ภูมิประเทศและระดับการพัฒนา ดังนั้น การศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจของจีนที่มีตออาเซียน
นั้ น จํ า เป น ต อ งเห็ น ภาพรวมเชิ ง เปรี ย บเที ย บทางเศรษฐกิ จ ระหว า งจี น กั บ ประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย น เพื่ อ ที่จ ะเข าใจถึงระดับความสั มพันธท างเศรษฐกิจ ระหว างจี นกั บประเทศสมาชิก
อาเซียน หัวขอที่พิจารณาเปรียบเทียบ เศรษฐกิจของจีนกับอาเซียน ไดแก ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรที่ดิน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ GNP ตอหัว โครงสรางการผลิต ดุลการคา
ระหวางประเทศ การออมและการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศ งบประมาณแผนดินและ
กระแสเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศ อัตราเงินเฟอ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
หากพิจารณาเปรียบเทียบจีนกับอาเซียนแลว อาจกลาวไดวาจีนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่
ดอยกวาของอาเซียน ทั้งนี้เนื่องจาก
(1) จี น มี ป ระชากรเป น จํ า นวนมากและขนาดประเทศใหญ ซึ่ ง รั ฐ ต อ งใช จ า ย
งบประมาณจํานวนมาก เพื่อจัดหาสวัสดิการมาใหและเพื่อเรงพัฒนาประเทศ ดังนั้น ภายใต
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม รัฐบาลจีนจึงมีงบประมาณแผนดินขาดดุลอยูตลอดเวลา
(2) ประชาชนจีนสวนใหญมีฐานะยากจนและอยูในภาคเกษตรกรรม ประกอบกับ
การใช ร ะบบสั ง คมนิ ย มที่ ไ ม มี สิ่ ง จู ง ใจเพี ย งพอที่ จ ะกระตุ น รายได แ ละการออม จึ ง ทํ า ให
ความสามารถในการออมของภาคเอกชนในจีนคอนขางต่ํา แมวาอัตราการออมจะสูงกวาอัตรา
การลงทุนหรือชองวางการออมกับการลงทุนเปนบวกก็ตาม แตความสามารถทางการลงทุนของ
จีนยังต่ํากวาของไทยและมาเลเซีย
(3) จากขอ (1) และ (2) ขางตน ทําใหรัฐบาลจีนตองพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศ
เพื่อนําเงินทุนมาพัฒนาภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมไปพรอมๆกัน ภายใตนโยบายที่ทําให
ทันสมัย (Modernization) ในขณะที่นักลงทุนชาวสิงคโปร มาเลเซีย และไทยมีแนวโนมไปลงทุน
ในตางประเทศมากขึ้น
(4) การที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสัดสวนสูง นาจะมีสวนทําใหเศรษฐกิจ
ของอาเซียน มี GNP ตอหัวมากกวาประเทศที่มีสัดสวนภาคเกษตรสูง (ยกเวน ฟลิปปนส)
(5) อัต ราเงินเฟอ ของจีนในชว ง ค.ศ. 1990-1996 มีค วามผันผวนมากกวา ของ
อาเซียน แมวาในป ค.ศ.1996 อัตราเงินเฟอของจีนยังต่ํากวาฟลิปปนสและอินโดนีเซียก็ตาม
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยของจีนยังสูงกวาของอาเซียน แมวาจะมีแนวโนมลดลงในชวง ค.ศ.
1992-1994 ก็ตาม
(6) อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวาในป ค.ศ. 1995 จีนไดเปรียบดุลการคากับทั่วโลก
และมี ดุ ล การชํ า ระเงิ น ระหว า งประเทศเกิ น ดุ ล และเกื อ บเท า กั บ ของกลุ ม ประเทศอาเซี ย น
กลาวคือ จีนมีดุลการคาเกินดุลเทากับ 18,050 ลานดอลลาร สรอ. และมีดุลการชําระเงินเกินดุล
22,469 ลานดอลลาร สรอ. ในขณะที่ดุลการชําระเงินของอาเซียนรวมกันเทากับ 15,569 ลาน
ดอลลาร สรอ. แตขนาดการเปดประเทศของจีนยังต่ํากวาของอาเซียน
โครงสรางทางเศรษฐกิจที่แตกตางระหวางจีนและอาเซียนดังกลาวนี้สรางโอกาสและ
ความเป น ไปได ที่ จี น กั บ อาเซี ย นจะสานสั ม พั น ธ ท างเศรษฐกิ จ ในด า นการค า และการลงทุ น
ระหวางประเทศ แตโอกาสและความเปนไปไดดังกลาวจะมีมากหรือนอยเพียงใดนั้น จําเปน
จะตองศึกษาโครงสรางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียนรายประเทศอยางละเอียด
ภาพรวมเศรษฐกิจจีนในชวงคริสตศตวรรษ 1900-2000
จีนมีบทบาททางเศรษฐกิจในระดับโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนแหลงตลาดนําเขาราย
ใหญของโลก นับตั้งแตจีนดําเนินนโยบายเปดประเทศในป ค.ศ. 1978 และยังเปนแหลงผลิต
สินคาอุตสาหกรรมราคาถูกของตลาดโลกอีกดวย เนื่องจากจีนมีประชากรจํานวนมหาศาล และ
ถาหากจีนสามารถเขารวมเปนสมาชิกขององคการการคาโลก หรือ WTO ไดสําเร็จ จีนจะมี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจโลกและอาจสงผลกระทบดานลบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอประเทศกําลัง
พัฒนาขนาดเล็กทั้งหลาย รวมทั้งอาเซียนดวย
บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในระดับโลกสวนหนึ่งเปนผลมาจาก การดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจแบบกาวกระโดด (Great-Leap Economic Policy) และนโยบายการทําใหทันสมัย
(Modernization) ในป ค.ศ. 1978 และนับตั้งแตนั้นมา เศรษฐกิจจีนไดรับการปฏิรูปอยูหลาย
ระลอกตามลักษณะของปญหาและนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ในบทนี้จะศึกษาภาพรวม
เศรษฐกิจของจีน นับตั้งแตมีการดําเนินนโยบายกาวกระโดดจนถึงปจจุบัน โดยแบงระยะเวลา
การศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจจีนออกเปน 3 ชวง คือ
ชวงที่ 1 (ค.ศ. 1978-1980) เปนชวงที่เศรษฐกิจจีนเริ่มเปดประเทศอยางเปนทางการ
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบบสังคมนิยม) และเริ่มใชกลไกตลาด เพื่อแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค
ชวงที่ 2 (ค.ศ. 1980-1990) เปนชวงที่มีการปรับปรุงมาตรการทางเศรษฐกิจมหภาค
และการปฏิรูปเศรษฐกิจในดานตางๆ ในชวงตนคริสตศตวรรษ 1990 เศรษฐกิจโดยรวมเฟองฟู
มาก แตภายหลังเศรษฐกิจจีนประสบปญหาจนเกิดการชะลอตัว
ชวงที่ 3 (ค.ศ. 1990-1997) เปนชวงที่รัฐบาลจีนทําการปฏิรูปเศรษฐกิจอีกระลอกหนึ่ง
โดยเฉพาะในชวง ค.ศ. 1992-1994 เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจชะงักงันในชวงตน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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การพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของจีน ทําใหจีนตองประสบปญหาอื่นๆตามมาอีก
หลายประการ อาทิ การขาดดุลงบประมาณแผนดินเปนระยะเวลายาวนานติดตอกัน
สําหรับการเกินดุลการคาของจีน ทําใหจีนตองยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยนทางการที่กําหนด
ไว ค งที่ แล ว หัน มาใชร ะบบอัต ราแลกเปลี่ ย นลอยตัว ในป ค.ศ.1994 ซึ่ ง ทํ า ให ค า เงิ น หยวน
(Yuan) ของจีนลดลง เปน 8.3 หยวนตอดอลลาร สรอ. ในป ค.ศ. 1996 ประกอบกับสถาบัน
การเงิ น ของรั ฐ ยั ง ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ เนื่ อ งจากธนาคารกลางยั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น
นโยบายทางการเงินไดอยางอิสระ เพราะยังตองขึ้นอยูกับการตัดสินใจของรัฐบาลกลาง
นอกจากนี้ จีนยังประสบปญหาคนวางงานจํานวนมาก โดยประมาณการไวเมื่อป ค.ศ.
1995 วาจีนมีจํานวนคนวางงานในเมืองสูงถึง 80 ลานคน อยางไรก็ดี ในบางมณฑลหรือบาง
เมือ งเท า นั้ น ที่ ป ระสบป ญ หาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานมี ฝมือ เชน มณฑล
กวางตุง ถึงแมวามณฑลกวางตุงเปนเขตเศรษฐกิจเปด และมีการคาการลงทุนจากตางประเทศ
มากมาย และรัฐบาลระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหทันสมัยเพื่อจูงใจการ
ลงทุน จึงทําใหเกิดความตองการแรงงานจํานวนมาก แตปรากฏวา จํานวนแรงงานชนบทที่
อพยพเขาสูกวางตุงมีไมเพียงพอกับความตองการ
ปญหาอีกประการหนึ่งที่รัฐบาลจีนยังเผชิญ คือ ปญหาการขาดทุนจํานวนมหาศาลของ
รัฐวิสาหกิจบางแหง แมวาจีนไดพยายามปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการบริหารจัดการดานการคลัง
แลวก็ตาม แตรัฐบาลจีนก็ยังตองรับภาระการชดเชยการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจอีกหลายแหง
สํ า หรั บ ป ญ หาเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ภายในของจี น ที่ เ ป น ประจั ก ษ ต อ รั ฐ บาลและ
ประชาชน คือ การกระจายรายไดและการพัฒนาไมเทาเทียมกัน ระหวางเขตเศรษฐกิจเปดกับ
เขตเศรษฐกิจ ปด โดยที่ ประชาชนในเขตเศรษฐกิจ เปด มีร ะดับ รายไดเ ฉลี่ยและไดรับความ
สะดวกสบายหรือสวัสดิการมากกวาประชาชนในเขตเศรษฐกิจปด นอกจากนี้ จีนยังประสบ
ปญหาความแตกตางดานการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
นับตั้งแตจีนดําเนินนโยบายเปดประเทศในป ค.ศ. 1978 โดยกําหนดเขตเศรษฐกิจเปด
เพียงบางพื้นที่เทานั้น อีกทั้งฮองกงไดกลับคืนสูจีนในป ค.ศ. 1997 จึงทําใหภายในประเทศจีน
ประกอบไปด ว ยเศรษฐกิ จ หลายลั ก ษณะ เช น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เขตเมื อ งท า เขตเมื อ ง
ชายแดน ที่สามารถติดตอคาขายกับประเทศเพื่อนบาน และเขตเมืองดานในก็ยังมีระบบการ
ปกครองและเศรษฐกิ จ แบบสั ง คมนิ ย มตลาดแบบคอมมิ ว นิ ส ต (แม ว า จะมี ก ารปฏิ รู ป ระบบ
วิสาหกิจและระบบการคลังทองถิ่นไปบางแลวก็ตาม) ผนวกกับความใหญโตกับขนาดประเทศทั้ง
พื้นที่และจํานวนประชากร ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ ทําใหปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของจีน ที่ประสงคจะเปนประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยที่สามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะ
ยาว และอาจมีอิทธิพลตอการคาโลกนั้น ตองใชระยะเวลาอีกยาวนานในการแกไข นอกจากนี้ ยัง
ตองใชเงินทุนอีกมากมายในการพัฒนาประเทศ และอาจนําไปสูการพึ่งพิงทางการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศในอนาคต
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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ในการศึ ก ษาเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย นเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เศรษฐกิ จ ของจี น นั้ น
ทําการศึกษาเศรษฐกิจของแตละประเทศสมาชิกอาเซียนกอน แลวจึงนําโครงสรางเศรษฐกิจของ
แตละประเทศมารวมกัน เปนโครงสรางเศรษฐกิจของอาเซียน ทั้งนี้เพื่อตองการใหเกิดความ
เข า ใจสถานการณ เ ศรษฐกิ จ ของแต ล ะประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น และนํ า ไปสู ค วามเข า ใจใน
สถานการณเศรษฐกิจของอาเซียนโดยรวม
ภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียน
เมื่อศึกษาภาพรวมของอาเซียนรายประเทศแลว พอสรุปไดวา ประเทศสมาชิกของ
อาเซียนแตละประเทศ มีลักษณะโครงสรางการผลิตและการพัฒนาที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถแบง
ออกเปน 4 กลุม โดยพิจารณาจากระดับ GDP ตอหัวที่ติดอันดับประเทศอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ปจจัยดานสังคมและการเมืองเปนเกณฑ ไดแก
(1) ประเทศที่พัฒนาแลว คือ สิงคโปร ซึ่งมี GDP ตอหัว 23,360 ดอลลาร สรอ.
ขนาดการเปดประเทศสูงมาก (ประมาณ 120%) มีการพัฒนาอุตสาหกรรมถึงขั้นสูง สินคา
อุตสาหกรรมและบริการที่ผลิตเพื่อการสงออกเนนใชเทคโนโลยีเขมขนในการผลิต
(2)
ประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดสูง (GDP ตอหัวระหวาง 2,210-3,520 ดอลลาร
สรอ.) คือ มาเลเซีย กับ ไทย ซึ่งมีขนาดการเปดประเทศระดับปานกลาง (ประมาณ 60-80 %) มี
ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นปานกลาง มาเลเซียมีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่กาวหนากวา
ไทยอยูบางเล็กนอย มาเลเซียหันมาเนนผลิตสินคาที่ใชทุนและเทคโนโลยีเขมขนมากขึ้น ขณะที่
ไทยยั ง คงเน น ผลิ ต สิ น คา ที่ใ ช แ รงงานเขม ข น และเพิ่ งเริ่ มส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช ทุ น และ
เทคโนโลยีขั้นกลางเขมขน
(3) ประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดปานกลาง (GDP ตอหัวระหวาง 880-960
ดอลลาร สรอ.) ไดแก ฟลิปปนส และ อินโดนีเซีย ทั้ง 2 ประเทศมีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยทั่วไปยังต่ํากวาไทยกับมาเลเซีย อุตสาหกรรมที่ทั้ง 2 ประเทศมีความไดเปรียบมากที่สุด คือ
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (ยกเวนอุตสาหกรรมน้ํามัน) สถานการณทางการเมืองของทัง้ 2
ประเทศยังไมสามารถสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุนตางชาติได การสะสมทุนจากตางประเทศจึง
มีอัตราการเพิ่มคอนขางนอย เมื่อเปรียบเทียบกับ 2 กลุมแรก
(4) ประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดต่ํา (GDP ตอหัวต่ํากวา 200 ดอลลาร สรอ.) คือ
เวี ยดนาม และ พมา ทั้ ง 2 ประเทศนี้เพิ่ง จะมีนโยบายเปดประเทศมาไม นาน จัดว ายั งเปน
ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยังตองอาศัยแหลง
เงินทุนจากภายนอก เนื่องจากการออมภายในประเทศที่คอนขางนอย และรัฐบาลกําลังดําเนิน
นโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้น สินคาสงออกที่สําคัญของทั้ง 2
ประเทศ คือ สินคาเกษตรกรรม
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

Annex VI- 21
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สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

เมื่อพิจารณาความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศและการลงทุนจากตางประเทศ
ของอาเซียนแลว พอสรุปไดดังนี้
(1) อาเซี ย นค า ขายกั บ ประเทศนอกกลุ ม เป น มู ล ค า มากกว า ค า ขายกั บ ประเทศ
ภายในกลุมอาเซียนดวยกัน
(2) อาเซียนขาดดุลการคากับประเทศนอกกลุมตลอดชวงเวลา ค.ศ. 1990-1996
(3) ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปรเปนประเทศที่มีสัดสวนการคา (ทั้ง
การส ง ออกและการนํ า เข า ) สู ง ที่ สุ ด รองลงมา คื อ มาเลเซี ย ไทย อิ น โดนี เ ซี ย ฟ ลิ ป ป น ส
เวียดนาม บรูไน และพมา ตามลําดับ
(4) ชวงในป ค.ศ. 1990-1996 ตลาดสงออกที่สําคัญของอาเซียน ไดแก นาฟตา
ญี่ปุน สหภาพยุโรป ฮองกง เกาหลีใต จีน และออสเตรเลีย ตามลําดับ สวนแหลงนําเขาที่สําคัญ
ของอาเซี ย นเรี ย งตามลํ า ดั บ คื อ ญี่ ปุ น นาฟต า สหภาพยุ โ รป เกาหลี ใ ต ฮ อ งกง จี น และ
ออสเตรเลีย อยางไรก็ดี เปนที่สังเกตวา จีน ฮองกง และออสเตรเลียในฐานะตลาดสงออกของ
อาเซียนมีความสําคัญมากขึ้น
(5) ในชวงป ค.ศ. 1990-1996 อาเซียนเปนประเทศผูรับทุนจากประเทศที่พัฒนา
แลวที่สําคัญ คือ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเอเชียนิกส
(6) FDI
ที่เ ขามาในอาเซี ยนเดิ ม (สิงคโปร มาเลเซีย ไทย ฟ ลิปปนส และ
อินโดนีเซีย) สวนใหญเปนการลงทุนในดานอุตสาหกรรมหนัก (เชน เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑน้ํามัน)
กับอุตสาหกรรมเครื่องจักรและกึ่งสําเร็จรูป สวน FDI ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนใหมและที่
กําลังจะเขาเปนสมาชิก (เวียดนาม พมา ลาว และกัมพูชา) สวนใหญเปนการลงทุนในภาค
บริการ (เชน โรงแรมและการทองเที่ยว)
ความสัมพันธทางการคาและการลงทุนจากตางประเทศของอาเซียนดังกลาวขางตนนี้
จะเปลี่ยนทิศทางในอนาคต เนื่องจากจีนไดหันมาใชนโยบายเปดประเทศ ซึ่งเปดรับทั้งดาน
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ และสงผลใหอาเซียนไดเริ่มหันไปคาขายกับจีนมากขึ้น
และกลุมประเทศอาเซียนเดิมก็เริ่มสนใจที่จะเขาไปลงทุนในจีนมากขึ้น เนื่องจากจีนมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบดานตนทุนแรงงานที่ต่ํากวา และมีขนาดตลาดภายในประเทศที่ใหญ
กวาตลาดอาเซียน
ความสัมพันธทางการคาระหวางจีนกับอาเซียน
จากประวัติศาสตรการคาระหวางจีนกับอาเซียนตั้งแตอดีตจนถึงป ค.ศ. 1996 สามารถ
สรุปไดวา
(1) สัดสวนการคาของจีนกับอาเซียน (ทั้งการสงออกและการนําเขา) มิไดเปลี่ยนแปลงมากนัก
ตั้งแตป ค.ศ. 1980-1996
(2) จีน (รวมฮองกงและไตหวัน) เปนแหลงสงออกและนําเขาของอาเซียน ในชวงป ค.ศ. 19801996 แสดงใหเห็นวา จีนมีความสําคัญทางการคาระหวางประเทศกับอาเซียนมากขึ้น
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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(3) ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ จี น ขาดดุ ล การค า ค อ นข า งสม่ํ า เสมอ ได แ ก มาเลเซี ย และ
อินโดนีเซีย สวนประเทศสมาชิกอาเซียนที่จีนเกินดุลการคา ไดแก สิงคโปรและฟลิปปนส
(4) สินคาสงออกที่สําคัญของจีนมิใชสินคานําเขาที่สําคัญของอาเซียน และแมวาสินคานําเขาที่
สําคัญของจีนบางรายการจะเปนรายการเดียวกับสินคาสงออกที่สําคัญของอาเซียน
(5) ขาวไทยสามารถครองตลาดนํ าเขาในจีนไดเปนอันดับ หนึ่ง รองลงมาคือ ขาวเวียดนาม
ยางพาราไทยครองตลาดนําเขาในจีน รองลงมาคือ มาเลเซียและอินโดนีเซีย
(6) สิ นค าที่มี แนวโน มวา จีน จะส ง ออกไปยัง อาเซีย นมากขึ้ น ไดแก เนื้ อ หมู แช แข็ง อาหาร
กระปอง ประทัด เสนไหม ฝายและผลิตภัณฑที่ทําจากฝาย รองเทาแตะพลาสติก รองเทา
หนังและผลิตภัณฑเครื่องหนัง พัดลม เหล็กอัลลอยส ยางรถยนต เครื่องมือ เครื่องนุงหม
ของเลนเด็ก เครื่องใชไฟฟาในบาน เรือเดินทะเล และอุปกรณสื่อสารฯ
(7) สินคาที่มีแนวโนมวา จีนจะนําเขาจากอาเซียนมากขึ้น ไดแก ขาว น้ํามันพืช น้ําตาล ยาง
ธรรมชาติ ยางสังเคราะห ไม (Timber) กระดาษและเยื่อกระดาษ ทองแดงและผลิตภัณฑ
อลู มิ เ นี ย มและผลิ ต ภั ณ ฑ เครื่ อ งจั ก รด า นสิ่ ง ทอ เครื่ อ งมื อ ช า งยนต ชิ้ น ส ว นรถยนต
ผลิตภัณฑปโตรเลียม ปุยเคมี
(8) จีนกับอาเซียนมีการแขงขันทางตลาดการคาในตลาดญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
ซึ่งสินคาของจีนสวนใหญมีสวนแบงตลาดนําเขาในตลาดทั้ง 3 มากกวาประเทศสมาชิก
อาเซียน แตนอยกวากลุมประเทศอาเซียนรวมกัน
(9) สินคาที่จีนมีสวนแบงตลาดในการนําเขาของญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปมากที่สุด
คือ เสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา หมอแปลงไฟฟาและชิ้นสวน มอเตอร
และเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน
(10) สินค าที่ ประเทศสมาชิ กอาเซียนมีสวนแบ งตลาดในการนําเขาของญี่ปุน สหรั ฐ และ
สหภาพยุ โ รปมากที่ สุ ด ได แ ก ยางพารา กุ ง สด กุ ง ต ม สุ ก แช เ ย็ น แช แ ข็ ง เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ
โทรทั ศ น แ ละส ว นประกอบ น้ํ า ตาลทราย ตู เ ย็ น และตู แ ช แ ข็ ง ตลั บ ลู ก ป น เครื่ อ ง
อิเล็กทรอนิกส โครงกอสรางและสวนประกอบอลูมิเนียม เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ
แรยิปซัม อาหารทะเลกระปอง ขาว ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง สับปะรดกระปอง เปนตน
(11) สินคาที่มีการแขงขันสูงมากหรือมีสวนแบงตลาดใกลเคียงกันมากระหวางจีนกับอาเซียน
ในตลาดนําเขาของญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป ผาผืน
ผลิตภัณฑไม อัญมณีและเครื่องประดับ เปนตน
(12) จีนมีโอกาสและพยายามขยายโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อผลิต
สินคาตอบสนองตลาดภายในและตลาดตางประเทศ
(13) ในชวง ค.ศ.1992-1996 จีนกับอาเซียน มิใชคูแขงขันในการคาสินคาเกษตร หากเปนคู
แขงขันในการคาสินคาที่ใชแรงงานเขมขนมากกวา นอกจากนี้สินคาเกษตรสงออกที่สําคัญ
ของจีน เปนคนละประเภทกับสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญของอาเซียน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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(14) การคาระหวางจีนกับอาเซียน ยังมีโอกาสขยายตัวออกไปไดอีก เนื่องจากการประสาน
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและทางวิชาการระหวางจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอาณา
เขตติดกับจีน เชน เขตพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหรือเขตพื้นที่หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ
อยางไรก็ดี จีนยังจําเปนตองลดอุปสรรคทางการคาลงใหมากกวานี้ เชน อัตราภาษีการ
นําเขา การพัฒนาระบบการขนสงสินคาและการคมนาคมทางบก การพัฒนาการเงินการธนาคาร
และการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใหเ ปนระบบสากลมากขึ้น ทั้งนี้เ พื่อ สงเสริมการคา
ระหวางประเทศและเพื่อรองรับการเขาเปนสมาชิกองคการคาโลก (WTO)
ความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนดานการลงทุนโดยตรง
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการพึ่งพา FDI ของอาเซียนและจีนแลว พบวา อาเซียน
ตอ งพึ่ งพา FDI
จากสหรัฐอเมริ กา ญี่ปุน และสหภาพยุ โรป เปนสั ดสว นที่สูงมาก ใน
ขณะเดี ย วกั น การที่ สั ด ส ว นการสะสม FDI จากสหรั ฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ น และสหภาพยุ โ รปของ
อาเซียน และจีนลดลง แสดงใหเห็นวา อาเซียนและจีนไดหันไปพึ่งพิงแหลงทุนจากที่อื่น นั่นคือ
จากเอเชียนิกส และจากประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกัน แมวาอาเซียนตองพึ่งพาเงินทุนจาก
ประเทศพัฒนาแลว และนิกสเปนหลัก แตจากการศึกษาดานประเทศเจาของทุน พบวาประเทศ
พัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป นําเงินมาลงทุนในอาเซียนและจีนนอย
มากเมื่อเทียบกับ DIA ทั้งหมดที่สงไปทั่วโลกของทั้งสามประเทศ จีนเริ่มพึ่งพิง FDI จาก
อาเซียนเพิ่มขึ้น และ DIA ของอาเซียนไดหันไปลงทุนในจีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากจีนมีขอไดเปรียบ
ดาน ทําเลที่ตั้ง ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูกจํานวนมาก ในขณะที่อาเซียนมีขอ
ไดเปรียบดานการเปนเจาของเทคโนโลยีและความสามารถในการจัดการมากกวาจีน การลงทุน
โดยตรงของจีนในอาเซียน มีมูลคานอยกวา การลงทุนโดยตรงของอาเซียนในจีน
โอกาสของอาเซียนที่จะลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้นมีอยูมาก ลักษณะการยายฐาน
การลงทุนและเปนการโยกยายธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทที่ใชแรงงานเขมขนและ เทคโนโลยีขั้น
กลางจากอาเซียน (โดยเฉพาะ ไทย อินโดนีเซีย และ ฟลิปปนส )ไปยังจีนมากขึ้น และอาจใชจีน
เปนฐานการผลิต เพื่อสงออกมายังอาเซียนและตลาดโลกดวย ในทางตรงกันขาม โอกาสของจีน
ที่จะเขามาลงทุนในอาเซียนนั้นมีคอนขางจํากัด เนื่องจาก จีนยังคงมีความเสียเปรียบอาเซียนใน
ดานเทคโนโลยีหลายดาน และยังขาดประสบการณดานขอมูลขาวสารและเครือขายทางการ
ตลาดในตางประเทศ อยางไรก็ดี จีนยังมีโอกาสเขาไปลงทุนใน พมาและเวียดนาม(ลาวและ
กัมพูชา) ไดเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากจีนมีความไดเปรียบดานเทคนิค การผลิตมากกวาพมา
และเวียดนาม อีกทั้ง พมากับเวียดนามมีดินแดนติดตอกับจีนมากกวาประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่นๆ
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โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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สรุปบทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน
จีนมีบทบาทที่สําคัญตออาเซียนในหลายดาน คือ
(1) จีนเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใหแกอาเซียน ไดแก เหล็ก ถาน
หิน และพื้นที่ทางการเกษตรจํานวนมากที่สามารถจัดทําการเพาะปลูกเชิง
พาณิชย
(2) จีนเปนแหลงนําเขาและแหลงสงออกของอาเซียนที่มีแนวโนมทางการคา
เพิ่มขึ้น (แมวาสัดสวนทางการคาระหวางจีนกับอาเซียนในปจจุบันยังนอย
อยูก็ตาม) โดยเฉพาะการคาตามชายแดนระหวางจีนกับสมาชิกอาเซียน
(3) จีนเปนแหลงรับทุนของอาเซียนมากกวาเปนเจาของทุน ดังนั้น การขยาย
เศรษฐกิจเปดของจีนและการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางจีน
กับอาเซียน ยอมสงผลตอการขยายการลงทุนโดยตรงของอาเซียนในจีนได
บทบาทของจีนในอาเซียนดังกลาว จะยังคงดํารงตอไปในอนาคต เพราะไมเพียงแต
อาเซียนหันมาพึ่งพิงจีนมากขึ้นเทานั้น จีนก็ยังหันมาพึ่งพิงอาเซียนเพิ่มขึ้นเชนกัน ทั้งดว ย
เหตุผลทางเศรษฐศาสตรและเหตุผลทางการเมืองระหวางประเทศ ที่อาเซียนกับจีนตองการ
รวมมือกันสรางอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจในเวทีโลก
จากผลงานวิจัยเรื่อง “บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในอาเซียน” ไดสะทอนใหภาพรวม
ทางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธทางการคาและการลงทุนระหวางจีนกับ
อาเซียน ในชวงเวลาตั้งแตป ค.ศ. 1967 ถึง ป ค.ศ. 1996 ซึ่งผลของการวิจัยไดพบวา จีนมี
บทบาทตออาเซียนทั้งในฐานะการเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญใหแกอาเซียน ในฐานะแหลง
นําเขา และสงออกที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และในฐานะที่จีนเปนแหลงที่รองรับทุนจาก
อาเซียน อีกนัยหนึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ไดแสดงใหเห็นถึงการเปนทั้งคูแขงและคูคาของจีนและอาเซียน
ในชวงเวลาดังกลาว
แตในปจจุบันสถานการณทางเศรษฐกิจการเมืองโลกไดเปลี่ยนแปลงไป ภายใตกระแส
การบูรณการ (Integration) ที่มีการแขงขันในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ อาทิ
MERCOSUR และ NAFTA เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาถึงสหภาพยุโรป(European
Union: EU) ที่เปนตนแบบของการบูรณการภายในภูมิภาค จะเห็นไดวา สหภาพยุโรปนั้นมีการ
บูรณการทั้งเชิงกวางและเชิงลึก สําหรับดานเชิงกวางนั้น สหภาพยุโรปมีสมาชิกทั้งหมด 27
ประเทศ ซึ่งเกือบทุกประเทศในยุโรปเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป สวนในดานการบูรณการใน
เชิ ง ลึ ก นั้ น จะเห็ น ได ว า สหภาพยุ โ รปมี ลั ก ษณะเป น องค ก รเหนื อ รั ฐ (Supranational
Organization) ที่มีความเขมขนที่สุด โดยมีทั้งสภายุโรป (European Parliament) ศาลแหงยุโรป
(European Court) สกุลเงินยุโรป (EURO) ธนาคารกลางแหงยุโรป (Central Bank of
European) โดยมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่เปนเอกภาพ ซึ่งเกิดจากความเปนบึกแผนของ
สหภาพยุโรป
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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เมื่ อ ย อ นมาถึ ง การบู ร ณการของภู มิภ าคเอเชี ยที่มี อ าเซีย นเป น แกนสํ า คัญ อาเซี ย น
จะตองสรางกระบวนการการบูรณการโดยที่ไมจํากัดขอบเขตแตภายในของอาเซียนเองเทานั้น
หากแตจะตองขยายกรอบความรวมมือใหมีขอบเขตกวางขึ้น ดวยสาเหตุที่วาถึงแมกลุมอาเซียน
จะสามารถบูรณการในเชิงลึกไดอยางเต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยู แตก็จะไมสามารถสรางกลุม
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญเพียงพอทัดเทียมกับสหภาพยุโรปซึ่งเปนคูแขงได ในขณะที่จีนก็กําลัง
กาวไปสูความเปนมหาอํานาจของโลกจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เขมแข็ง สภาวการณดังกลาว
จึงเปนแรงผลักอันสําคัญที่ทําใหจีนและอาเซียน ตองทบทวนแนวทางในดานการแขงขันมาสู
ความร ว มมื อ ระหว า งกั น มากยิ่ ง ขึ้ น โดยการเร ง กระบวนการบู ร ณการเพื่ อ การต อ รองที่ มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของทั้งจีนและอาเซียนเอง
ถึงแมวาอาเซียนจะมีขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางอาเซียน-จีน และอาเซียน-ญี่ปุน แต
โครงสรางลักษณะดังกลาวนั้นไมยังเพียงพอตอการแขงขันในสงครามทางเศรษฐกิจการเมืองโลก
ทั้งนี้เอเชียตะวันออกตองสรางการบูรณการที่เขมแข็งและเปนเอกภาพกวาที่เปนอยูโดยจะตอง
สรางสํานึกรวมกันและการเปนเจาของ (Ownership) รวมกันที่มีจากภัยคุกคามทางวิกฤต
เศรษฐกิจดวยกัน โดยจะตองมีการจัดตั้ง Asian Monetary Fund (AMF) เพื่อจะสามารถนํา
เงินกองทุนของเอเชียมาชวยเหลือประเทศเอเชียที่จะประสบกับปญหาสภาพคลองทางเศรษฐกิจ
และเปนการปองกันไมใหวิกฤตการณทางเศรษฐกิจลุกลามเหมือนป ค.ศ. 1997 ประกอบกับ
จะตองผลักดันใหเกิดการรวมกันระหวางเขตการคาเสรีของจีน ญี่ปุน เกาหลีใต กับ AFTA เพื่อ
เปนเขตการคาเสรีเอเชียตะวันออกที่มีศักยภาพ คือ เปนกลุมเศรษฐกิจที่มีเงินสํารองกวาครึ่ง
ของเงินสํารองทั่วโลก เปนกลุมเศรษฐกิจที่มี GNP ประมาณรอยละ 40 ของทั่วโลก เปนกลุม
เศรษฐกิจที่มีการคาภายใน (intra-trade) รอยละ 50 และเปนกลุมเศรษฐกิจที่มีการลงทุนภายใน
(intra-investment) ที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหวางทรัพยากร-เทคโนโลยี- ทุนที่มีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุนี้จะเห็นไดวาการเปนประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (EAEC) ภายใต ASEAN+3
นั้น จะทําใหภูมิภาคนี้กลายเปนภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ทัดเทียมกับสหภาพยุโรป
โดยประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก สามารถที่จะพึ่งพาซึ่งกันและกันภายในภูมิภาคไดเอง
ในยามที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจขึ้น
อยางไรก็ตามในกลุมประเทศ ASEAN+3 นั้นมีประเทศที่มีอิทธิพลตอภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเปนอยางมาก ซึ่งก็คือ ญี่ปุน จึงเกิดปญหาการแยงชิงความเปนผูนําภายใน
ภู มิ ภ าค โดยญี่ ปุ น ไม ต อ งการให จี น มี บ ทบาทโดดเด น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
เนื่ อ งจากญี่ ปุ น เกรงว า หากจี น เข า มามี อิ ท ธิ พ ลทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคนี้ จนกลายเป น
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแทนที่ญี่ปุนอยางสมบูรณแลวนั้น จีนก็จะเปนคูแขงทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญของญี่ปุน อันจะกระทบตอผลประโยชนทางการคาและการลงทุนของญี่ปุน ซึ่ง
ญี่ปุนไดลงทุนและทุมเทใหแกภูมิภาคนี้อยางมหาศาล ดวยเหตุนี้ ญี่ปุนจึงพยายามผลักดันให
เกิดประชาคมเอเชียตะวันออกอยางจริงจังตั้งแตป ค.ศ. 2003 และไดแสดงใหเห็นถึงความ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตองการที่จะมีบทบาทสําคัญ เพื่อชวงชิงความเปนผูนําในเอเชียใหกลับคืนมาอีกครั้งหลังจากจีน
ขึ้นมามีบทบาทที่โดดเดน
ดังนั้นจีนเองก็จะตองขยายบทบาทของในอาเซียนเพื่อทัดทานความทาทายการเปนผูนํา
ในภูมิภาคเอเชียของญี่ปุน ดังจะเห็นไดจากบทบาทของจีนที่มีตออาเซียนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อการสรางความรวมมือดานความมั่นคงนั้น จีนไมสามารถที่จะสรางตออาเซียนได
อยางเต็มที่ เนื่องมาจากการตอตานจากสหรัฐฯ ดังนั้นจีนจึงตองใชความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
การเพิ่มอิทธิพลของจีนตออาเซียน ไมวาจะเปนการที่จีนใชการทูตเชิงรุก ดวยการทํา FTA กับ
อาเซียนกอนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partner) ซึง่ จีน
ก็ไดทํากับอาเซียนเปนชาติแรก การใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ และการสงเสริมลงทุน เปน
ตน
กอปรกับมหาอํานาจของโลกอยางสหรัฐอเมริกาไดมองวาจีนนั้นเปนภัยคุกคาม (China
Threat) ตอการเปนมหาอํานาจเดี่ยว (Unipolar) เนื่องจากการขยายอิทธิพลของจีนมาสูเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต สหรัฐอเมริกาจึงไดใชยุทธศาสตรการปดลอมจีน (Containment Policy)
ในขณะที่จีนไดเนนที่การผงาดขึ้นอยางสันติ (Peaceful Rise) กลาวไดวาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต และอาเซี ย นได ก ลายมาเป น ภู มิ ภ าคที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง ทั้ ง มหาอํ า นาจโลกอย า งสหรั ฐ ฯ หรื อ
มหาอํานาจเอเชียอยางญี่ปุนตองชวงชิงการมีอิทธิพลเหนือภูมิภาคนี้กับจีน ในขณะที่จีนเองก็
จําเปนที่จะตองขยายบทบาทและรักษาอิทธิพลตออาเซียน เพื่อที่จะคงสถานะเดิม ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเอาไวใหได หรือกลาวไดวาบทบาทของจีนในอาเซียนนั้นนับวันจะทวี
การเขามามีอิทธิพลในอาเซียน จากผลพวงเศรษฐกิจการเมืองโลกที่ผลักดันใหเกิดความรวมมือ
กันภายในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น และผลพวงจากการกาวยางไปสูความเปนประเทศมหาอํานาจของ
จีนในอนาคตนั่นเอง

เอกสารอางอิง
เกาหลี: บรรณานุกรมสิ่งพิมพตอ เนือ่ ง (เลมที่ 1) จัดทําโดยโครงการศูนยขอ มูลและหองสมุด
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ป พ.ศ. 2534
เกาหลี จีน ญีป่ ุน: บรรณานุกรมหนังสือ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ (เลมที่ 1, 2) จัดทําโดย
โครงการศูนยขอมูลและหองสมุด สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ป พ.ศ.2534
จีน: บรรณานุกรมสิ่งพิมพตอ เนือ่ ง (เลมที่ 1, 2) จัดทําโดยโครงการศูนยขอ มูลและหองสมุด
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ป พ.ศ. 2534
ญี่ปุน: บรรณานุกรมสิ่งพิมพตอเนือ่ ง (เลมที่ 1, 2) จัดทําโดยโครงการศูนยขอ มูลและหองสมุด
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ป พ.ศ. 2534

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่ รองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

นิรมล สุธรรมกิจ รายงานวิจัย เรือ่ ง บทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน เสนอโครงการจีน
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ 2537
ผลการดําเนินงานของโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดพิมพในวาระ รองศาสตราจารยนพิ ัทธ จิตรประสงค
ประธานโครงการจีนศึกษา เกษียณ
ราชการ พ.ศ.2546
วรรณา โตพิบลู ยพงศ รายงานวิจัย เรือ่ ง การวิเคราะหเนื้อหาวารสารและจดหมายขาวที่ผลิต
โดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ 2540

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ภาคผนวก 7
ผลการสังเคราะหผลงานที่ผานมา: หนวยงานพันธมิตร
ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
------------------------------------------------1. ประวัติและความเปนมาศูนยจีนศึกษาฯ
ชื่อหนวยงาน
ชื่อภาษาอังกฤษ
สังกัด
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website
ผูอํานวยการ
วันกอตั้ง

ศูนยจนี ศึกษา
Chinese Studies Center
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณี ชั้น 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
0-2218-7416-7
0-2255-1706
ias@chula.ac.th , csc_n303@hotmail.com
http:// www.ias.chula.ac.th
อาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล
1 กรกฎาคม 2538

จีนศึกษาเปนศาสตรสหสาขาวิชาเกี่ยวกับจีนในดานภาษา วัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ
ความมั่นคงและการตางประเทศ แรกเริ่มเดิมทีเรื่องเอเชียศึกษาและจีนศึกษาในประเทศไทยยังไมเปนที่
แพรหลายมากนัก จนกระทั่งเมื่อปพ.ศ. 2510 เรื่องเอเชียศึกษาและจีนศึกษาจึงเพิ่งไดรับการสนับสนุกจาก
รัฐบาลไทยอยางจริงจัง โดยการศึกษาวิจัยและเผยแพรความรูเรื่องจีนแบบสหสาขาวิชานี้ไดเริ่มตนที่คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมกับกระแสการสงเสริมเอเชียศึกษาทั่วโลกอันเปนผลมาจากการที่
จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบบคอมมิวนิสต สงครามเกาหลี และสงครามอินโดจีน
ขณะนั้น ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ไดกอตั้งสถาบันเอเชียศึกษา
ขึ้นอยางไมเปนทางการ โดยมีผูบุกเบิกที่สําคัญคือ ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล ผศ.อําพน นะมาตร ศ.ดร.เขียน ธีระ
วิทย และคุณอําพล พรรณเชษฐ กิจกรรมหลักของสถาบันเอเชียศึกษาในระยะแรกสวนมากเปนเรื่องเกี่ยวกับ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

จีนศึกษา โดยทําการสอน-วิจัย-เผยแพรเรื่องจีนเปนกิจกรรมสําคัญ ผูบริหารของคณะรัฐศาสตรในขณะนั้น
ไดใหความสําคัญเรื่องจีนศึกษาเปนอยางมาก โดยสงอาจารยไปศึกษา ตอดานจีนศึกษา (Sinology) ที่
สหรัฐอเมริกา และกลับมาสอนเรื่องจีนศึกษา สวนมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) ก็สงอาจารยมาชวยสอน
เรื่องจีนศึกษา (เปนภาษาอังกฤษ) ตอมาก็ไดมีการเปดหลักสูตรภาษาจีนขึ้นที่คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ เปนแหง
แรกในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปพ.ศ. 2515 ทุนที่ใชสนับสนุนกิจกรรมตางๆในสมัยนั้นสวน
มากไดจากมูลนิธิตางประเทศ เงินบริจาคโดยธนาคารและนักธุรกิจชุมชนชาวจีน
ตั้งแตนั้นเปนตนมาสถาบันเอเชียศึกษาคอยๆ เจริญเติบโตขึ้น โดยมีกิจกรรมหลากหลาย และมี
คณาจารยตางภาควิชา ตางคณะ/สถาบัน และตางมหาวิทยาลัยมารวมกันทํางานมากขึ้น เมื่อมีผลงานเปนที่
ประจักษ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการใหมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเอเชียศึกษาขึ้นอยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ภายหลังจากที่ไทย-จีนไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบ 20 ป โดย
สถาบันเอเชียศึกษามีฐานะเทียบเทาคณะวิชาคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลังจากนั้น ศูนยจีนศึกษาฯ กอตั้งขึ้นอยางเปนทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2538 เนื่องในโอกาสที่
ไทย-จีนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 20 ป หลังจากไทย-จีนสถาปนาความ สัมพันธทางการ
ทูต มิตรภาพของไทย-จีนก็ดีขึ้นตามลําดับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในตนป นั้นเอง ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย ได
เปนหัวหนาคณะนักวิชาการเรื่องจีนศึกษา และผูซึ่งมีสวนรับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธไทย-จีนภาครัฐ
และภาคเอกชนจํ า นวนหนึ่ ง ได ร ว มกั น จั ด งานสั ม มนาทางวิ ช าการที่ ก รุ ง ป ก กิ่ ง และด ว ยการริ เ ริ่ ม ของ
กระทรวงการตางประเทศที่ตองการใหจัดตั้งองคกรจีนศึกษาขึ้น สถาบันเอเชียศึกษาในขณะนั้นจึงไดเชิญ
คุณอําพน พรรณเชษฐ ซึ่งเปนเจาหนาที่ระดับสูงของไทยประจํา ESCAP และศาสตราภิชานกองทุนล่ําซํา
ประจําคณะพาณิชยศาสตรและบัญชี จุฬาฯ มาเปนผูอํานวยการศูนยจีนศึกษาคนแรก
หลังจากนั้นศาสตราภิชานอําพล พรรณเชษฐ ไดเปนประธานจัดงานสัมมนาเรื่อง “ความสัมพันธ
ไทย-จีน: อดีต ปจจุบัน และอนาคต” ขึ้นที่ โรงแรมอโนมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2538 พรอมดวยการ
ประกาศจัดตั้ง “ศูนยจีนศึกษา” โดยมี ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเปนประธานของงาน
และเปนประธานคณะที่ปรึกษาของศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ศูนยจีนศึกษาฯ ไดขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดตั้ง
ศูนยจีนศึกษาฯ ขึ้นเปน หนวยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit - RU) ภายใตชื่อ “หนวยปฏิบัติการวิจัยจีน
ศึกษา” โดยมุงทําวิจัยในลักษณะที่เปนสหสาขาวิชา คือ ครอบคลุมความรูในหลายดานที่เกี่ยวกับจีน ไดแก
การเมือง การปกครอง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน สังคม วัฒนธรรมและภาษา รวมทั้งความรูใน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สวนที่เกี่ยวกับชาวจีนโพนทะเล โดยมุงหวังเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีดานจีนศึกษาในสังคมไทย นอกจากนี้
ศูนยจีนศึกษายังมีวัตถุประสงคที่จะสรางความเปนเลิศทางวิชาจีนศึกษา สรางทรัพยากรมนุษยเพื่อตอบสนอง
ความตองการของสังคม สงเสริมการเรียนการสอนทางดานจีนศึกษาและสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
อีกดวย ในดานการบริการวิชาการ ศูนยจีนศึกษาฯ มีการใหบริการทางวิชาการแกสาธารณะ ใน 3 ลักษณะ
ไดแก การพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ จดหมายขาวจีนศึกษา และเว็บไซตของศูนยจีน
ศึกษาฯ
ที่ผานมาศูนยจีนศึกษาฯ ไดรวมกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร
ความรูเรื่องจีนเปนประจําทุกป โดยเนนดานเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของจีน นอกจากนั้นศูนยจีนศึกษาฯ
ยังมีการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อชวยเปนคําตอบของเหตุการณปจจุบันที่เปนประเด็นรอน และอยูในความ
สนใจของสาธารณชนอีกดวย
ในปพ.ศ. 2552 ศูน ยจีนศึ ก ษาฯ ไดรว มกับสํานักงานกองทุน สนั บสนุน การวิ จั ย (สกว.) จัด ตั้ง
โครงการจับกระแสจีน (China Watch) ขึ้น โดยโครงการนี้เกิดจากการเล็งเห็นถึงความสําคัญของจีนที่ใน
ปจจุบันนี้ไดมีบทบาทบนเวทีโลกมากขึ้นในแทบทุกดาน จนไมวาประเทศใดก็มิอาจละเลยความสัมพันธกับ
จีนไปไดทั้งโดยตรงและโดยออม ซึ่งรวมทั้งไทยดวยในฐานะที่เปนประเทศที่มีความสัมพันธใกลชิดกับจีน
โครงการจับกระแสจีนตั้งอยูบนพื้นฐานที่เห็นวานาจะเหมาะสมกับสังคมไทยโดยรวม โดยเปา หมายหลัก
ของการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของจีนจะเปนไปในทางวิชาการดานจีนศึกษา (Chinese Studies) เปน
ดานหลัก ซึ่ง “จีน” ในที่นี้นอกจากจะหมายถึงจีนแผนดินใหญแลว ยังรวมถึงจีนฮองกง จีนมาเกา จีนไตหวัน
และชาวจีนสัญชาติอื่นดวย
โครงการจับกระแสจีนมีภารกิจในการทําวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ โดยคาดหวังวา ผูศึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญดานจีนศึกษาจะไดมีเวทีในการแสดงและเผยแพรผลงานของตน โครงการจับกระแสจีนจะเปน
แหลงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับจีนศึกษาในสังคมไทยที่มีระบบและรอบดาน เพื่อประโยชนในการศึกษา
และอางอิงของบุคคล องคกร และหนวยงานภาคสวนตางๆ อีกทั้งยังหวังใหเกิดการศึกษาสังคมจีนอยางรอบ
ดานบนพื้นฐานความเขาใจอยางถองแท ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิสัมพันธกับจีนและชาวจีนทั้งใน
ระดับบุคคล องคกร และระดับชาติตอไป

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาไปสูการเปนศูนยที่เชี่ยวชาญดานจีนศึกษา และพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางการเรียนรู
เกี่ยวกับดานจีนศึกษาในประเทศไทย
2. เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางชาวไทยและชาวจีน โดยผานกิจกรรมทางวิชาการ อาทิเชน การ
วิจัย การฝกอบรม การจัดปาฐกถา การอธิบาย การบรรยาย การจัดทัศนศึกษา การเผยแพรและการจัด
แปลตําราเอกสาร รวมถึงการใชโสตทัศนูปกรณเพื่อเผยแพรความรูและประสบการณดานเศรษฐกิจ
การมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศษสตร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับจีน
3. เพื่อประสานงานและสรางเครือขายระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งรวมมือกับสถาบันและศูนยวิจัย
ดานจีนศึกษาในประเทศและตางประเทศ
4. เพื่อพัฒนาเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับจีน โดยจะใชระบบเก็บและเผยแพรขอมูลอยางทันสมัย โดยศูนย
ขอมูลคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
5. เพื่อรวมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการผลิตบุคลากรดานจีนศึกษา
3. กิจกรรม
1. การเรียนการสอนและการฝกอบรม ศูนยจีนศึกษาฯ ควรจัดใหมีการเรียนการสอนและการฝกอบรม
ทั้งวิชาพื้นฐานและประเด็นซึ่งมีประโยชนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับจีนศึกษา ครอบคลุมเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ตลอดถึงปรัชญาศิลปวัฒนธรรม ภาษา และวรรณคดีจีน อยางไรก็ตาม กิจกรรมการ
สอนและฝกอบรมของสถาบันลักษณะนี้ จะไมมุงเพื่อเปนสวนของปริญญา ซึ่งมีคณะวิชารับผิดชอบ
โดย ตรงอยูแลว แตเปนสวนเสริมหรือรวมมือกับคณะวิชาโดยเฉพาะในสวนของภาษาจีนนั้น ควร
จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมเปนบริการวิชาการในลักษณะหลักสูตรพิเศษซึ่งจะจัดได
หลายรูปแบบและหลายระดับ
2. การวิจัย ปกติการวิจัยจะเปนกิจกรรมหลักที่มีความสําคัญประการหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนการวิจัยพื้น
ฐานหรื อการวิจั ย ประยุก ตที่เ นนการสร างประโยชนตอวงวิชาการ ภาคประชาชน ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนไทย
3. การเผยแพรขอมูล และความรูเกี่ยวกับจีนศึกษา ซึ่งทําในรูปแบบของใหบริการทางวิชาการ ผานการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการ อาทิเชน การประชุม สัมมนา เสวนา และปาฐกถา เปนตน โดยเผยแพรผาน
สื่อมวลชนตางๆ อาทิเชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ และโทรทัศน เปนตน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

4. ศูนยขอมูลเกี่ยวกับจีนศึกษาในทุกแงทุกมุม ทั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน มาเกา
ฮองกง และเอเชียอาคเนย โดยจะเนนประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย
5. โครงสรางการบริหารและบุคลากร
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียศึกษา
คณะที่ปรึกษา / ผูอุปถัมภ-อุปการะ

คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการบริหาร

ผูอํานวยการศูนยจีนศึกษา

รองผูอํานวยการศูนยจีนศึกษา
นักวิจัย / เลขานุการ

นักวิจัย / เลขานุการ

โครงการ China Watch
เจาหนาที่ธุรการ

นักวิจัย / เจาหนาที่ธุรการ

ป จ จุ บั น ศู น ย จี น ศึ ก ษาฯ ยั งคงเป น หน ว ยงานหนึ่ งที่ ขึ้ นตรงต อสถาบั น เอเชี ย ศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยจีนศึกษาฯ มีบุคลากรทั้งหมด
10 ตําแหนง (ระหวางปพ.ศ. 2551-2553) โดยในจํานวนี้มีนักวิจัยรุนเยาว 6 ตําแหนงที่มีความรูดานภาษาจีนใน
ระดับดี และเจาหนาที่ธุรการ 1 ตําแหนง และยังมีอาสาสมัครอาวุโส 3 ทานมาชวยงานวิจัยและงานบริหารของ
ศูนยจีนศึกษาฯ ซึ่งลวนมีความรูดานภาษาจีนเปนอยางดี
ทั้งนี้ ศูนยจีนศึกษาฯ ก็ประสบกับปญหาบุคลากรอยูพอสมควร เนื่องจากบุคลากรสวนใหญไมใช
พนั ก งานประจํ า ของมหาลัย วิ ท ยาลั ย มี นั กวิ จั ยเพี ยง 1 ตํ าแหนงที่ ได รั บงบประมาณจากจุฬาฯ นอกนั้ น
จําเปนตองอาศัยเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกเปนหลัก ซึ่งไมสามารถจางไดในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับ
ความรูและความสามารถที่มี ดังนั้น จึงไมสามารถดึงดูดบุคคลเหลานี้ใหทํางานกับศูนยจีนศึกษาฯ ไดในระยะ
ยาว ซึ่งจะเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการทํางานวิจัยของศูนยจีนศึกษาฯ ในอนาคต

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

นอกจากนี้แลวยังมีนักวิจัยประจําโครงการหรือนักวิจัยเฉพาะกิจของศูนยจีนศึกษาฯ อีกมากกวา 20
คน ทําหนาที่ชวยงานดานตางๆ ของศูนยจีนศึกษาฯ ผูทรงคุณวุฒิคณะนี้เปนอาสาสมัครจากภายนอก มีทั้งคน
สัญชาติจีนและสัญชาติไทย แตละปจะมีการประชุมกัน 1-2 ครั้ง เพื่อกลั่นกรองรายงานประจําป และอนุมัติ
แผนงานระยะสั้นและระยะยาว กอนเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยจีนศึกษาเพื่ออนุมัติ
และดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรมและงานวิจัยตอไป

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

6. สังเคราะหงานวิชาการของศูนยจีนศึกษาฯ
ศูนยจีนศึกษาฯ มีงานวิชาการดานจีนศึกษาที่สามารถรวบรวมไดตั้งแตปพ.ศ. 2515 เปนตนมาทั้งที่
เปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนทั้งหมด 209 ผลงานดวยกัน ในจํานวนนี้ มีผลงานบางสวนที่
สามารถรวบรวมไดกอนที่จะมีการกอตั้งสถาบันเอเชียศึกษาและศูนยจีนศึกษาฯ อยางเปนทางการในปพ.ศ.
2528 และ 2538 ตามลําดับเสียดวยซ้ํา (ดูภาคผนวก ตาราง 1)
ในภาพรวมนั้น งานวิชาการของศูนยจีนศึกษาฯ สามารถจําแนกไดหลายประเภทดังนี้ หนึ่ง งานวิจัย
ดานจีนศึกษาระดับชาติ/นานาชาติระหวางปพ.ศ. 2531-2552 สอง หนังสือที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ.
2515-2552 สาม บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2519-2552 สี่ บทความที่ไดรับการตีพิมพ
ในหนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห/สื่ออิเลคทรอนิกส (เว็บไซต) นับตั้งแตเดือนมิถุนายน2553 เปนตนมา
และหา จุลสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับจีนศึกษา ทั้งนี้ ยังมีผลงานอีกจํานวนมากของศูนยจีนศึกษาฯ ที่ไมได
เก็บรวบรวมไวอยางครบถวน
ในสวนของรายละเอียดนั้น เฉพาะงานวิชาการสี่ประเภทแรก ประกอบดวยเนื้อหาอันหลากหลายที่
เกี่ยวกับจีนทั้งทางตรงและทางออม โดยในแตละประเภทสามารถแยกเปนสามมิติหลักๆเพื่อความสะดวกใน
การคนควาอางอิง กลาวคือ ดานการเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะได
ยกตัวอยางผลงานบางเรื่องในแตละประเภทเปนการเฉพาะในลําดับตอไป
หนึ่ง งานวิจัยดานจีนศึกษาระดับชาติ/นานาชาติระหวางปพ.ศ. 2531-2552 มีทั้งหมด 39 เรื่อง
ประกอบไปดวยงานวิจัยดานการเมืองการปกครอง 10 เรื่อง งานวิจัยดานเศรษฐกิจ 5 เรื่อง และงานวิจัยดาน
สังคมและวัฒนธรรม 24 เรื่อง โดยที่งานวิจัยดานสังคมและวัฒนธรรมมีจํานวนมากเปนอันดับหนึ่ง ดาน
การเมืองการปกครอง และดานเศรษฐกิจ รองลงมาตามลําดับ (ดูภาคผนวก ตาราง 1.1)
กลาวเฉพาะในแตละมิติยอยแลว งานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมนั้น จํานวนหนึ่ง
เปนการศึกษาที่มาและบทบาทของชาวจีนโพนทะเลรุนแรกที่อพยพยายถิ่นมาตั้งรกรากในประเทศไทย อาทิ
เชน งานวิจัยเรื่อง “ชาวจีนแตจิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลําเนาเดิมที่เฉาซาน: สมัยที่หนึ่ง ทาเรือจางหลิน
(2310-2393)” โดย ศ. ดร. สุภางค จันทวานิช และคณะ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติศาสตรชุมชนชาวจีน
แตจิ๋วในประเทศไทยและในประเทศจีน ระหวางชวงปลายสมัยธนบุรี ถึง สมัยรัตนโกสินทร โดยเริ่มยอน
สํารวจตั้งแตถิ่นกําเนิดของชาวแตจิ๋วในประเทศไทยที่ทาเรือจางหลินในอําเภอเฉิงไห รวมถึงการศึกษา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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นโยบายชาวจีนโพนทะเลของราชวงศชิง และภาพของชาวจีนแตจิ๋วในสังคมไทยตั้งแตสมัยธนบุรีจนถึงสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน ตลอดจนการควบคุมชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร กอนการปฏิรูปการปกครอง 23252435 และผลกระทบของการอพยพยายถิ่นของชาวจีนแตจิ๋วในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงปญหาภายในสังคมจีนที่ไดสงผลกระทบตอทั้งฝายไทยและจีนใน
วงกวาง กลาวคือ งานวิจัยเรื่อง “การคาประเวณีหญิงจีนในไทย: ศึกษากรณีการลอลวงหญิงจีนจากมณฑล
ยูนนาน เพื่อประกอบอาชีพโสเภณีในไทย” โดย อาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล ในงานวิจัยฉบับนี้ไดสะทอน
ใหเห็นถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากภาวะการครองชีพโดยยึดติดกับวัตถุนิยมในจีนที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทํา
ใหชาวจีนจํานวนมากหันมาแสวงหาอาชีพที่สามารถกอใหเกิดรายไดจํานวนมากในเวลาอันสั้น โดยมีโสเภณี
เปนหนึ่งในอาชีพดังกลาว และไดทําใหหญิงจีนกลายเปนมาตรฐานทางเพศอีกแบบหนึ่งที่นักทองเที่ยวตาง
ชาติแสวงหาเมื่อเขามาในจีน ดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิดการลอลวงหญิงจีนออกนอกประเทศเพื่อคาประเวณีอยาง
ลับๆ และประเทศไทยก็เ ป นหนึ่งในประเทศเปาหมาย ซึ่ งนอกจากจะเป นเรื่ องผิ ดกฎหมายโดยตัวของ
ประเด็นเองแลว การคาประเวณีหญิงจีนในไทยยังมีปฏิสัมพันธกับสิ่งผิดกฎหมายอื่นอีกดวย ไมวาจะเปน
อาชญากรรมในลักษณะตางๆ การเติบโตของสิ่งที่ผิดศีลธรรม ตลอดจนการขยายตัวของโรคเอดส ดวยเหตุนี้
ปญ หาโสเภณี ใ นสังคมจี น จึง ไม เ พีย งแตก ลายเปน ปญ หาระหวางประเทศของไทยกับจี น หากแตยัง ได
ขยายตัวและกอใหเกิดปญหาสังคมในไทยหลายประการตามมาดวย
งานวิจัยอีกหนึ่งเรื่องที่ถือไดวาเปนหนึ่งในงานวิจัยที่ใหญที่สุดของศูนยจีนศึกษาฯ นั่นก็คือ งานวิจัย
เรื่อง “โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย” ภายใตการดูแลของ ศ. ดร. เขียน ธีระวิทย
เพื่อศึกษาสถานการและอุปสรรคหรือปญหาในการเรียนการสอนภาษาจีนในสังคมไทย จนนําไปสูการผลิต
ตําราและแบบเรียนภาษาจีนในระดับตางๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจีนที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
บริบทของสังคม ซึ่งขณะนี้มีสถานศึกษาหลายแหงไดเริ่มนําเอาตําราและแบบเรียนชุดนี้เขาไปรวมในการ
เรียนการสอนอยางเปนกิจลักษณะแลว
สว นงานวิจัย ในมิ ติดานการเมืองการปกครองนั้ น เนื้อ หาหลั ก เป น การศึก ษาเรื่องการเมื องการ
ปกครองของจีน เศรษฐกิจการเมืองของจีน นโยบายตางประเทศของจีน ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
ประเทศของไทยกับจีนที่ศึกษาผานบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองทั้งในไทยและจีน
เอง ยกตัวอยางเชน งานวิจัย เรื่อง “การเมืองจีนสยาม: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนโพนทะเลใน
ประเทศไทย (ค.ศ. 1924-1941)” ของ ศ. เออิจิ มูราซิมา โดยมีอาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล เปนผูแปลนั้น ได
นําเสนอใหเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของชาวจีนในสังคมไทยที่เรียกกันวา ‘จีนสยาม’ ในยุคตน
รัตนโกสินทร ที่แสดงผานมิติทางดานเศรษฐกิจอยางเปนดานหลัก สวนมิติทางดานการเมืองจะเปนดานรอง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

Annex VII-8

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สาเหตุเปนเพราะวา ชาวจีนสวนมากที่เดินทางมาประกอบอาชีพตางๆ ในสยามขณะนั้นลวนเปนชาวจีนที่
เปนผลิตผลแหงความลมเหลวทางการบริหารของราชวงศชิง (ค.ศ.1636-1911) ทั้งสิ้นและจีนสยามเหลานี้
โดยสวนใหญไมไดมีความคิดที่จะตั้งรกรากอยูในสยามอยางถาวร กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ที่พวกเขา
ดําเนินการจึงเปนไปเพื่อการเสริมสรางชีวิตที่ดีกวาของตนมากกวาอะไรอื่น ไมไดมีความผูกพันกับรัฐสยาม
ในแงของการเปน “ปตุภูมิ” จนนําไปสูความรูสึกรักชาติแตประการใด ความผูกพันหรือแมแตพันธกิจของ
พวกเขากลับอยูที่แผนดินจีนอันเปนปตุภูมิของพวกเขาเอง และความผูกพันเชนวานี้เองไดคลี่คลายขยายตัว
ไปสูประเด็นชาตินิยมในเวลาตอมา ดวยเหตุนี้ จึงกลาวไดวาสถานะของจีนสยามที่เปลี่ยนไปเปนผลพวงอัน
เนื่องมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งจากภายในสยาม ภายในจีนและภายในกระแสโลกที่
เปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรงดวยเวลาที่ตอเนื่องนับตั้งแตทศวรรษ 1910 เรื่อยมาจนถึงทศวรรษ 1950 และ
ดวยลักษณะเฉพาะของกระแสพัฒนาในเศรษฐกิจการเมืองของสยามที่เกิดขึ้นและดํารงอยูในหวงระยะเวลา
ดังกลาว สถานะและความเปลี่ยนแปลงของจีนสยามที่เต็มไปดวยพลวัตรจึงมีความแตกตางจากจีนตามรัฐ
ตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต และยังผลพวงใหบทบาททางการเมืองของจีนสยามไดคอยๆ
ปรั บ ตัว ไปตามกระแสพัฒ นาการนั้น จนมี บุ คลิ ก ภาพอี ก แบบหนึ่ ง เมื่ อทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิจ การ
เมืองไทยเริ่มตั้งตนใหมในทศวรรษ 1960 ตราบจนปจจุบัน การศึกษาจีนสยามจึงเปนกุญแจสําคัญจะชวยไข
ความเขาใจสังคมไทยในปจจุบันใหเกิดความกระจางเพิ่มขึ้นจากที่เปนอยู
งานวิจัยที่เปนมิติทางเศรษฐกิจนั้น มีทั้งที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานเดียว ยกตัวอยางเชน งานวิจัย
เรื่อง “เศรษฐกิจมณฑลจีน” โดย ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสน เปนงานศึกษาดานเศรษฐกิจของจีนในระดับ
จุลภาคที่เจาะลึกเฉพาะมณฑลชายฝงทะเลดานตะวันออกของจีนที่มีเศรษฐกิจโดดเดนและมีศักยภาพในการ
พัฒนาความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจกับไทยในระดับสูง โดยงานวิจัยนี้ไดวิเคราะหใหเห็นถึงสภาพการคาและ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับมณฑลดังกลาวทั้งในแงของโอกาสและความทาทายในอนาคต
นอกเหนือจากงานวิจัยฉบับนี้แลว ผลงานเชิงเศรษฐกิจเรื่องอื่นๆ ของศูนยจีนศึกษาฯ มักจะเนนศึกษาใน
บริบทของการเชื่อมโยงระหวางไทยกับจีนเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาผานบทบาทของบรรษัท
ขามชาติทั้งของไทยและจีน
ยกตัวอยางเชน งานวิจัยเรื่อง “บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน
พ.ศ. 2524-2539” โดย คุณสุนิสา สุขี งานวิจัยนี้ไดกลาวถึงบรรษัทขามชาติของไทยที่ไปลงทุนในจีนที่มี
บทบาททําใหความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีนขยายขอบเขตจากการคาไปสูการลงทุน ซึ่งทําใหรัฐบาล
ไทยตองหันมามีนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนของไทยในจีน โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายสงเสริมการลงทุน
ของรัฐไทยในจีน โดยมีบริบทของสภาพแวดลอมของเศรษฐกิจโลกที่มีการแขงขันสูงขึ้นเปนตัวผลักดัน
นโยบายดังกลาวที่สําคัญ นอกจากนี้แลว งานวิจัยยังไดแบงนโยบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ออกเปน 2 ยุค โดยอาศัยปจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศของไทยเปนหลักคือ ชวงป 2524 ถึง
สิงหาคม 2531 และชวงหลังเดือนสิงหาคม 2531 ถึงป 2539 โดยที่ในยุคแรกนั้นบรรษัทขามชาติไทยไดอาศัย
เครื่องมือซึ่งก็คือกลไกตางๆ ที่รัฐบาลไทยสนับสนุน และอาศัย ”สายสัมพันธ” ที่มีอยูกับผูมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบาย ณ เวลานั้นทําการผลักดันใหรัฐบาลไทยกําหนดนโยบายสงเสริมการลงทุนของไทยในจีน
โดยประจวบเหมาะกับการที่รัฐบาลไทยไดรับการเสนอจากรัฐบาลจีนใหทําความตกลงวาดวยการสงเสริม
และคุมครองการลงทุนของไทยในจีน เพื่อแลกกับการชวยซื้อสินคาเกษตรจากไทย สวนในยุคที่สอง บรรษัท
ขามชาติรายยอยของไทยไดอาศัยเครื่องมือชนิดเดียวกันกับในยุคแรกผลักดันใหมีการริเริ่มโครงการสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ และในยุคเดียวกันนี้ก็มีบรรษัทขามชาติอีกประเภทหนึ่งมีบทบาทในการผลักดันใหเกิดนโยบาย
สงเสริมการลงทุนของไทยในจีน โดยการแลกเปลี่ยนกับการยอมรวมมือกับรัฐวิสาหกิจสําคัญของไทยใน
การลงทุนขยายกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นในจีน อยางไรก็ดี โดยสรุปแลว การปฏิบัติตามนโยบายสงเสริม
การลงทุนของไทยในจีนยังประสบปญหาอยูหลายประการ ทั้งที่มีสาเหตุจากฝายไทย และฝายจีน นอกจากนี้
ยังตองไดรับผลกระทบอยางหนักจากวิกฤตการณเศรษฐกิจเอเชีย ซึ่งเกิดตั้งแตป 2540
สอง หนังสือที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2515-2552 มีทั้งหมด 53 เรื่อง โดยมีหนังสือที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับดานการเมืองการปกครอง 13 เลม ดานเศรษฐกิจ 9 เลม และดานสังคมและวัฒนธรรมอีก 31
เลม โดยหนังสือที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีนนั้นมีจํานวนมากที่สุด สวนหนังสือที่เกี่ยวกับการเมืองการ
ปก ครอง และเศรษฐกิจจีนมีรองลงมาตามลําดับ โดยที่หนังสือหลายเลมเปนการตีพิมพจากงานวิจัยฉบับ
สมบูรณที่ไดกลาวไปในขางตนแลว (ดูภาคผนวก ตาราง 1.2)
หนังสือที่เกี่ยวกับดานสังคมและวัฒนธรรมจีนนั้น มีเนื้อหาคอนขางหลากหลายพอสมควร ไมวาจะ
เปนตั้งแตเรื่องพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวจีน เรื่องสื่อมวลชนจีน อาทิเชน เรื่อง “บทบาทและสถานภาพ
ของหนังสือพิมพจีนในประเทศไทย” โดย รศ.วิภา อุตมฉันท รศ.นฤมิตร สอดศุข และคุณปนัดดา เลิศล้ํา
อําไพ และ เรื่อง “เจาะลึกสื่อจีน” โดย รศ.วิภา อุตมฉันท และอาจารยนิรันดร อุตมฉันท
โดยหนังสือเลมแรกนั้น มีเนื้อหาสาระหลักอยูที่หนังสือพิมพจีนอันเปนสิ่งพิมพที่ถือกําเนิดอยูใน
สังคมไทยมานานกวา 80 ป ไมวาสภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลไทยจะเปนอยางไร หนังสือพิมพจนี
ก็ดํารงอยูไดและพัฒนาตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบันโดยมิไดขาดตอน ในการดํารงอยูนั้น ไดรับผลกระทบไม
นอยจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย ขณะเดียวกันก็มีความสําคัญในฐานะที่เปนสื่อมวลชนในหมู
ชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยซึ่งเปนกลุมชนที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้ การศึกษาถึงความผัน
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แปรของกิจการหนังสือพิมพจีนในประเทศไทยซึ่งมีทั้งเฟองฟูและซบเซาเปนระยะๆ จึงเปนประเด็นที่
นาสนใจ ไมวามองในแงรัฐศาสตร สังคมวิทยา หรือนิเทศศาสตร
สวนเลมที่สองนั้น เปนการศึกษาสื่อมวลชนแขนงตางๆ ในจีนเปนการเฉพาะ โดยไดสะทอนใหเห็น
ถึงวิวัฒนาการของสื่อมวลชนจีนตั้งแตสมัยของราชวงศชิงเปนตนมาไดอยางครบถวนและสมบูรณ และ
ประเด็นสําคัญคือการสะทอนบทบาทและหนาที่ของสื่อมวลชนจีนภายใตระบอบการปกครองสังคมนิยม
และภายใตการกํากับดูแลสองชั้นทั้งจากพรรคและรัฐควบคูกันไป ซึ่งชวยใหผูอานทําความเขาใจกับบทบาท
ของสื่อมวลชนจีนในปจจุบันในบริบทของโลกาภิวัฒนไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือ จากนี้ ศูน ยจี น ศึก ษาฯ ยัง ใหความสนใจกับ หนังสือที่เ กี่ ยวกับมิติทางดา นสังคมและ
วัฒนธรรมอื่นๆ อีกจํานวนมาก ไมวาจะเปนหนังสือเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชาวจีนโพนทะเลใน
ประเทศไทย อาทิเชน เรื่อง “สําเพ็ง: ประวัติศาสตรชุมชนชาวจีนในกรุงเทพ” ซึ่งเปนงานศึกษาของ ศ. ดร.
สุภางค จันทวานิช หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมประวัติความเปนมาของการเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในสําเพ็งของ
ชาวจีนในกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจวบจนถึง
ปจจุบัน และจากประวัติความสัมพันธไทย-จีนอันยาวนานพบวา ทั้งไทยและจีนถือเปนมิตรประเทศที่มี
สัมพันธไมตรีอันดีตอกันเปรียบเสมือนพี่นอง มีการเชื่อมโยงความสัมพันธทั้งดานเศรษฐกิจ การคา และ
วัฒนธรรม ชาวจีนที่เขามาคาขายและตั้งรกรากในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง ดวยอุปนิสัยที่
ขยันขันแข็งและเปยมดวยความอดทน ทําใหชาวจีนสามารถสรางตัวขึ้นมาไดอยางรวดเร็วและประสบความ
สําเร็จอยางงดงามในทุกดาน
สวนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมิติทางดานการเมืองการปกครองของจีนนั้น มีจํานวนหนึ่งที่เกี่ยวกับ
การปกครองของจีนโดยตรง อยางนอยสามเลมดวยกัน อาทิเชน หนังสือ “วิวัฒนาการการปกครองของจีน”
และ หนังสือ “นโยบายตางประเทศจีน” โดย ศ. ดร. เขียน ธีระวิทย และ หนังสือ “เศรษฐกิจการเมืองจีน”
และหนังสือ “การเมืองการปกครอง” โดย อาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล เปนตน โดยที่เลมหลังนี้กําลังอยู
ระหวางการจัดพิมพ นอกจากนี้ ก็ยังมีหนังสืออีกจํานวนหนึ่งที่เกี่ยว กับนโยบายตางประเทศของจีนทีม่ ตี อ ทัง้
ไทยและประเทศตางๆ เปนตน
ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะสองเลมแรกเปนการเฉพาะ หนังสือ “วิวัฒนาการการปกครองของจีน” มี
ความสําคัญอยางนอยสองประการ ประการแรก หนังสือเลมนี้ถือไดวาเปนหนังสือเลมแรกๆ ที่เกี่ยวกับ
พัฒนาการการปกครองของจีนในสังคมไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการปกครองของจีนตั้งแตยุคโบราณ
จนถึงยุครวมสมัยที่จีนเริ่มเขาไปสัมผัสกับความทันสมัยและประสบวิกฤตการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ จะ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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เขาใจไดตอไปวาเหตุใดพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเอาชนะกกมินตั๋งไดอยางไมนาเชื่อในป 1949 งานชิ้นนี้จบ
เรื่องราวลงเพียงแคนั้นอยางสอดคลองกับชื่อหนังสือ ประการตอมา หลังจากหนังสือเลมนี้ไดรับการตีพิมพ
ซ้ําเปนครั้งที่สองในป พ.ศ.2517 ซึ่งเวลาที่การเมืองไทยไดพนไปจากยุคมืดมนมาแลวระยะหนึ่ง หนังสือเลม
นี้ก็ไมไดรับการตีพิมพขึ้นมาอีกเลยเกือบๆจะสามสิบป ทั้งๆ ที่เรื่องราวของจีนในดานตางๆ ตลอดระยะนี้
(โดยเฉพาะในชวงทศวรรษ 1990 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน) ไดไหลทะลักออกมาอยางตอเนื่อง และความสนใจ
เรื่องจีนของคนไทยก็กวางขวางมากขึ้นอยางที่ไมเคยเปนมากอน ซึ่งโดยมากมักเปนงานที่เนนถึงเหตุการณ
ปจจุบันเสียเปนสวนใหญ และก็แทบไมมีงานชิ้นใดที่กลาวถึงการเมืองการปกครองของจีนในอดีตไดอยาง
เปนระบบและกระชับเทากับหนังสือเลมนี้ ที่ซึ่งจวบจนทุกวันนี้ไมเพียงจะมีความสําคัญเฉพาะแตกับนิสิต
นักศึกษาตอไปอีกแลว หากยังสําคัญตอใครก็ตามที่คิดวาตองการรูจักจีนอยางที่ควรจะเปน ไมใชรูจักอยางผิว
เผินเฉพาะบางดาน ซึ่งหากไมเปนดานเศรษฐกิจก็จะเปนดานอื่นใดก็ไดที่สามารถสรางผลประโยชนเฉพาะ
หนาได การปกครองของจีนตั้งแตยุคโบราณจนถึงยุครวมสมัย และดวยความสําคัญที่วานี้ จึงเปนที่มาของ
การจัดพิมพหนังสือเลมนี้เปนครั้งที่ 3 ในป 2547
สําหรับหนังสือ “นโยบายตางประเทศจีน” นั้นกลาวไดวาเปนงานวิชาการเกี่ยวกับการตางประเทศ
ของจีนอยางรอบดานที่สุดเลมหนึ่งในวงวิชาการดานจีนศึกษาของไทย โดยไดรวบรวมเอาประเด็นตางๆ ที่
ควรรูเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศของจีนไว ตั้งแตรากฐานแหงนโยบายตางประเทศของจีน กระบวนการ
ขั้นตอน ตลอดจนตัวแสดงตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายตางประเทศของจีนอยางละเอียด รวมถึง
การแกไขปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายตางประเทศ ไปจนกระทั่งถึงปญหาความสัมพันธในระดับทวิภาคี
ระหวางจีนกับประเทศตางๆ อาทิเชน ปญหาไตหวัน ปญหาทิเบต ปญหาฮองกงและมาเกา จีนกับมหาอํานาจ
อาทิเชน รัสเซีย และสหรัฐฯ เปนตน และระดับพหุภาคีระหวางจีนกับภูมิภาคตางๆ อาทิเชน จีนกับเอเชีย
ตะวันออก จีนกับเอเชียอาคเนย และจีนกับองคการระหวางประเทศอยางสหประชาชาติ เปนตน โดยใหทั้ง
รายละเอียดในเชิงขอมูล ขอเท็จจริง และการวิเคราะหวิพากษนโยบายตางประเทศจีนภายใตกรอบความคิด
“ผลประโยชนแหงชาติ” (national interest) และกลวิธี/ยุทธศาสตรที่จีนนํามาใชกับกรณีตางๆ เพื่อใหไดมา
ซึ่งผลประโยชนและบรรลุเปาประสงคตามมุมองของจีน
ในขณะที่เมื่อกลาวถึงหนังสือเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจของจีนนั้น หากไมนับรวมหนังสือ “เศรษฐกิจ
มณฑลจีน” ที่เปนการศึกษาเศรษฐกิจจีนโดยตรงดังที่ไดกลาวไปในขางตนแลวนั้น ผลงงานที่เหลือของศูนย
จีนศึกษาฯ เกือบทั้งหมดเปนเรื่องเศรษฐกิจที่จีนสัมพันธกับประเทศอื่นๆ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง หนังสือ
จํานวนหนึ่งเปนผลจากการรวบรวมบทความทางวิชาการจากกิจกรรมทางวิชาการที่ศูนยจีนศึกษาฯ ไดจัดขึ้น
ยกตัวอยางเชน หนังสือ “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: มุมมองของไทยและจีน” หรือ “จีนกับเศรษฐกิจการเมืองโลก
2010” เปนตน ในขณะที่เนื้อหาของหนังสือหลายเลมจะเปนการศึกษาถึงบทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

โพ น ทะเลในไทยซึ่ ง เป น กลุ ม ชาติ พั น ธุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง ต อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมไทย อาทิ เ ช น หนั ง สื อ
“โพยกวน: การสงเงินกลับประเทศโดยชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย” ซึ่งเปนการนําเอาผลงาน
วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตทางสังคมวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ของคุณสุชาดา ตันตสุรฤกษ มาตีพิมพ
ในรูปแบบของหนังสือ โดยงานชิ้นนี้ไดศึกษาถึงรูปแบบและวิวัฒนาการของโพยกวนในแงของความหมาย
และความเปนมา ตลอดจนกลวิธีในการดําเนินกิจการโพยกวนที่ผันแปรไปตามปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม
ปจจัยทางการเมือง และปจจัยทางเศรษฐกิจที่ไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยดวย งานชิ้นนี้ยังไดพิสูจนใหเห็น
วา การเคลื่อนไหวโดยผานกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปของ “โพยกวน” มีบทบาทที่สงผลกระทบตอชาวจีน
โพนทะเลในไทยและคนไทยเชื้อสายจีนตลอดจนสังคมไทยในแงของการสะสมทุนที่เปนอยูในปจจุบัน
ปรากฏการณนี้มีความสําคัญตอสภาพเศรษฐกิจในสังคมไทยในระยะที่ผานมาไมนอย
สาม บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2519-2552 มีทั้งหมด 112 เรื่องดวยกัน
แบงเปนบทความวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดานการเมืองการปกครอง 29 เรื่อง ดานเศรษฐกิจ 12 เรื่อง
ดานสังคมและวัฒนธรรม 25 เรื่อง โดยที่บทความดานการเมืองการปกครองจีนมีมากเปนอันดับหนึ่ง
ในขณะที่บทความทางดานสังคมและวัฒนธรรม และบทความดานเศรษฐกิจมีรองลงมาตามลําดับ บทความ
เหลานี้ไดรับการตีพิมพลงในวารสารวิชาการ 2 ฉบับหลักๆ ดวยกัน คือ วารสารจีนศึกษา ป 2519
เอเชียปริทัศน ตั้งแตป 2522 จนกระทั่งปจจุบัน โดยที่วารสารเอเชียปริทัศนจะมีการกําหนดหัวขอ (Theme)
เฉพาะในแตละฉบับและตีพิมพโดยสถาบันเอเชียศึกษาเปนประจําทุกป (ดูภาคผนวก ตาราง 1.3)
นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการอีกประเภทหนึ่งซึ่งเปนการรายงานเหตุการณรายป จํานวน 46 เรื่อง
(ดูภาคผนวก ตาราง 1.3) โดยจะตีพิมพในวารสารเอเชียรายปของสถาบันเอเชียศึกษา บทความวิชาการ
ประเภทนี้ เ ป น การรายงานและเรี ย บเรี ย งความเคลื่ อ นไหวของประเทศต า งๆ พร อ มกั บ การวิ เ คราะห
สถานการณในรอบปหนึ่งๆ ที่ไมเฉพาะในสวนของจีน แตยังรวมไปถึงเหตุการณรอบปในไตหวัน ฮองกง
และมาเกาอยางรอบดานอีกดวย โดยจะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแตดานการเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ
ตลอดจนดานสังคมและวัฒนธรรม เพื่อเปนการทบทวนเหตุการณในมิติตางๆ ของจีนแผนดินใหญและ
บริ เ วณอื่ น ๆ ในแต ล ะป พรอ มกั บ บทวิเ คราะหที่ อาจนํ า ไปสู ก ารคาดการณส ถานการณ ใ นอนาคตหรื อ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป
สี่ บทความที่ไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห/สื่ออิเลคทรอนิกส (เว็บไซต)
บทความประเภทนี้เปนบทความกึ่งวิชาการที่เขียนและเรียบเรียงโดยนักวิจัยของศูนยจีนศึกษาฯ และไดรับ
การตีพิมพทั้งในสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเลคทรอนิกสอยางสม่ําเสมอ โดยในปจจุบันนี้ไดรับการตีพิมพใน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

เว็บไซตของผูจัดการออนไลน ควบคูกับการตีพิมพในหนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาห นับตั้งแตเดือน
มิถุนายน-กรฎาคม 2553 ไดมีการตีพิมพรวมทั้งหมด 5 ฉบับดวยกัน โดยสามารถแยกเปนบทความที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 1 เรื่อง บทความดานเศรษฐกิจ 2 เรื่อง และบทความในเชิงสังคมและ
วัฒนธรรมอีก 2 เรื่อง บทความประเภทนี้ไมไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาตายตัว โดยอาจเปนทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับ
สถานการณปจจุบันหรือเปนประเด็นสําคัญอื่นๆ ตามความสนใจของผูเขียน ไมวาจะเปนประเด็นดาน
การเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ ทั้งที่อาจจะสัมพันธกับจีนโดยตรงหรือโดยออมก็ได (ดูภาคผนวก
ตาราง 1.4)
หา จุลสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับจีนศึกษา 1 ฉบับ จุลสารนี้รูจักกันในชื่อของ “ขาวจีนศึกษา” เปน
จุลสารราย 3 เดือนที่มีการตีพิมพอยางตอเนื่องตั้งแตป 2542 จนกระทั่งปจจุบัน และมีสมาชิกทั่วประเทศ จุล
สารฉบับนี้ประกอบไปดวยคอลัมนที่มีเนื้อหาหลากหลาย อาทิเชน “สรุปเหตุการณความเคลื่อนไหวของจีน”
“ขาวความสัมพันธไทย-จีน” “วิเคราะหขาวการเมือง-ความมั่นคงของจีน” “วิเคราะหเศรษฐกิจ-สังคมของ
จีน” และ “เกร็ดและประเด็นนารูเกี่ยวกับจีน” เปนตน
โดยสรุปแลว ศูนยจีนศึกษาฯ มีผลงานทางดานวิชาการอยูจํานวนมาก โดยที่สวนใหญเปนงานที่
เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครองที่รวมเอาประเด็นเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศของ
จีนเขาไวดวยกัน ซึ่งหาเปรียบเทียบในเชิงปริมาณแลว ศูนยจีนศึกษาฯ มีงานวิชาการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
และเปนเศรษฐกิจภายในจีนลวนๆ หรือการศึกษาที่เปนในเชิงเศรษฐศาสตรไมมากนัก ทั้งนี้ ก็เนื่องดวย
สาเหตุสองประการเปนสําคัญ หนึ่ง ศูนยจีนศึกษาฯ กอตั้งขึ้นในชวงที่การเมืองจีนยังคงมีบทบาทนําในสังคม
จีนและเปนประเด็นหลักในความสนใจของทั่วโลก สอง บุคลากรสวนใหญของศูนยจีนศึกษาฯมีความรูและ
ความเชี่ยวชาญในเชิงเศรษฐศาสตรที่จํากัด ดังนั้น ผลงานสวนใหญจึงเปนการศึกษาจีนในมิติของการเมือง
ภายในและการเมื อ งระหว า งประเทศ รวมถึ ง มิ ติ ข องความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทย-จี น ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของจีนมากกวา และในระยะหลังการศึกษาของศูนยจีนศึกษาฯ ยังได
ขยายไปสูประเด็นของการเรียนการสอนภาษจีนในประเทศไทยดวย
แตอยางไรก็ตาม ศูนยจีนศึกษาฯ ก็มิไดละเลยการศึกษาประเด็นเศรษฐกิจของจีนที่มีบทบาทอยาง
มากตอเศรษฐกิจโลกในปจจุบันนี้ ซึ่งหากกลาวเฉพาะผลงานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในของจีนโดยตรง ที่
เปนงานวิจัยและมีการตีพิมพเปนรูปเลมแลว งานวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจมณฑลจีน” โดย ผศ.ดร.อักษรศรี พานิช
สาสน คงเขาขายมากที่สุด

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

สําหรับผลงานอื่นๆ จะสัมพันธกับเศรษฐกิจจีนในทางออม ผลงานสวนใหญของศูนยจีนศึกษาฯ ไม
วาจะในรูปแบบของงานวิจัย หนังสือ หรือบทความวิชการ จะจัดอยูในงานประเภทนี้ อันเปนการศึกษา
เศรษฐกิจจีนตามแนวคิดและทฤษฎีที่วาดวย เศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy Approach) เปน
สําคัญ โดยการศึกษาตามแนวทางนี้เ ปนการศึกษาเศรษฐกิจของสังคมในสังคมหนึ่งโดยที่ ไมไดละเลย
ประเด็นปรากฏการณทางสังคม และลักษณะทางประวัติศาสตรของกระบวนการผลิต หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
การใหความสําคัญกับการศึกษาโครงสรางสวนบนของสังคม กลาวคือ โครางสรางดานสังคม ดานการเมือง
และดา นชนชั้ น ของระบบสั ง คม ควบคูไ ปกับ โครงสรา งส ว นล า งที่ เ ปน กระบวนการเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจ
ผลงานวิชาการของศูนยจีนศึกษาฯ ที่มีเนื้อหาตามแนวคิดดังกลาวอยางชัดเจนที่สุดเรื่องหนึ่ง คือ
งานวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจการเมืองจีน” ของ อาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล ซึ่งไดตีพิมพเปนหนังสือครั้งที่ 1 ใน
ป 2547 และครั้งที่ 2 ในป 2549 โดยขอบเขตเนื้อหานั้นกลาวถึงพัฒนาการเศรษฐกิจการเมืองจีนนับตั้งแตที่
พรรคคอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจการปกครองในจีนแผนดินใหญในป 1949 มาจนถึงป 1999 และหลังจากนั้น
อีกเล็กนอย
หนังสือเลมนี้อาจแบงเนื้อหาไดเปน 2 สวนใหญๆ สวนที่หนึ่งวาดวยเรื่องราวทางเศรษฐกิจการเมือง
จีนในสมัยที่ เหมาเจอตง อดีตผูนําจีนซึ่งลวงลับไปแลวยังมีอํานาจ และในสวนที่สองวาดวยเรื่องราวทาง
เศรษฐกิจการเมืองจีนในสมัยที่ เติ้งเสี่ยวผิง อดีตผูนําอีกคนหนึ่งของจีนซึ่งลวงลับไปแลวเชนกันเรืองอํานาจ
ในสวนหลังนี้ยังไดอธิบายมาจนถึงปจจุบันหรือภายหลังจากยุคของ เติ้งเสี่ยวผิง อีกดวย นอกจากเนื้อหา
ตามที่ไดกลาวไปแลว สิ่งที่หนังสือเลมนี้ไดเพิ่มเติมเขามาคือ หนึ่ง กาลานุกรม (Chronology) ที่ไดลําดับ
เหตุการณทางเศรษฐกิจการเมืองที่สําคัญของจีนนับตั้งแตป ค.ศ.1949 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้โดยยึดเอา
เนื้อหาตามที่ปรากฏในหนังสืออยางเปนดานหลัก จะมีที่อยูนอกเนื้อหาไปบางแตก็เพียงเล็กนอย สอง ดัชนี
ซึ่งไดจัดทําเฉพาะดัชนีคนคําจีน จะกอประโยชนใหแกผูอานทั้งหลาย
หากกลาวเฉพาะเนื้อหาแลว หนังสือ “เศรษฐกิจการเมืองจีน” ไดแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางดาน
เศรษฐกิจของจีนที่ดําเนินมาควบคูกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแตการสถาปนาเปนจีนใหมในป
1949 ภายใต เหมา จนถึงยุคของเติ้ง ที่จีนไดทําการปฏิรูปและเปดประเทศ โดยนโยบายทางเศรษฐกิจใน
ชวงแรกของจีนเปนการเนนเพื่อฟนฟูประเทศภายหลังจากการตอสูทางการเมืองภายในของจีน ซึ่งถือเปน
ช ว งที่ มีก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่เ ป น ไปอย า งมีแ บบแผน กอ นจะไปสู ค วามหายนะทางเศรษฐกิ จ จาก
นโยบายกาวกระโดดไกลที่เรงรัดของเหมาในป 1958 นอกจากนี้ยังมีเหตุการณทางการเมืองที่สําคัญอยางการ
ปฏิวัติใหญทางวัฒนธรรมที่กินเวลากวานาน 10 ปตั้งแต 1966 จนถึงป 1976 ซึ่งลวนถือเปนเหตุการณและ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ปรากฏการณทางการเมืองและทางสังคมที่สงผลใหพัฒนาการของเศรษฐกิจที่ดําเนินมาตองหยุดชะงักและ
พังพินาศจนกลายเปนประเทศที่ถดถอยทางเศรษฐกิจที่สุดประเทศหนึ่งในเวลานั้น สถานการณเลวรายลง
จนกระทั่ง เติ้ง ขึ้นมามีอํานาจและดําเนินนโยบายปฏิรูปและเปดประเทศในปลายทศวรรษ 1980 อันเปนผล
สงผลใหเศรษฐกิจจีนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในปจจุบัน
กลาวโดยสรุปแลว หนังสือเลมนี้นอกจากจะไดแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจของจีน
ควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางเปนระบบแลว สิ่งหนึ่งที่หนังสือเลมนี้ไดวิเคราะหและ
สะทอนใหเห็นคือ การพัฒนาและการถดถอยของเศรษฐกิจที่ผานมาในอดีตนั้นเปนผลเนื่องจากการดําเนิน
นโยบายของผูนําและสถานการณในความสัมพันธทางการเมืองระหวางผูนําจีนอยางเปนสําคัญ และภายใต
ความมีเอกภาพทางการเมืองของจีนในปจจุบันจึงเปนปจจัยสําคัญตอความมั่งคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จีนดวย ดวยเหตุดังกลาว การศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนจึงไมสามารถแยกออกจากประวัติศาสตร
และเหตุการณทางการเมืองของจีนออกไปได
นอกจากผลงานที่กลาวไปในขางตน ศูนยจีนศึกษาฯ มีงานจํานวนมากที่เขาขายมีความสัมพันธทั้ง
ทางตรงและทางออมกับประเด็นเศรษฐกิจจีน ซึ่งหลายเรื่องเปนการศึกษาในประเด็นเฉพาะและหลายเรื่อง
เปนการศึกษาสถานการณเฉพาะหนา ณ ขณะนั้น การเผยแพรจึงออกมาในรูปแบบของบทความวิชาการสวน
ใหญ และหากไมนับผลงานที่เปนบทความทางวิชาการแลว ศูนยจีนศึกษาฯ มีผลงานจํานวนไมนอยที่แมจะ
ผลิตขึ้นตางกรรมตางวาระ และหลายเรื่องก็ลวงผานมาเปนกวาทศวรรษ แตยังมีคุณูปการตอการศึกษาดานจีน
ศึกษาในสังคมไทยอยูมาก ผลงานวิจัยหลายเรื่องไดกลายเปนหนังสืออันเปนคูมือสําคัญสําหรับนิสิต นักศึกษา
และผูสนใจทั่วไปในการคนควาและอางอิง ดวยเพราะมีเนื้อหาที่เปนองคความรูพื้นฐานที่เกี่ยวกับจีน ซึ่งมี
ความสําคัญและจําเปนตอผูที่ตองการศึกษาจีนเปนหลัก ยกตัวอยางเชน หนังสือเรื่อง “นโยบายตางประเทศ
จีน” ของ ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย หนังสือเรื่อง “เศรษฐกิจการเมืองจีน” ของ อาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล และ
“คูมือการใชศัพทภาษาจีน” เปนตน ทั้งนี้ ยังมีผลงานในลักษณะนี้อีกจํานวนหนึ่งของศูนยจีนศึกษาฯ ที่กําลัง
อยูระหวางการจัดพิมพดวย
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ศูนยจีนศึกษาฯ มีผลงานการศึกษาเรื่องจีนมาอยางตอเนื่องอยาง
นอยกวาสามทศวรรษในรูปแบบตางๆ และแมวาจะมีขอจํากัดบางประการดังที่กลาวมาแลว การศึกษาของ
ศูนยจีนศึกษาฯ ก็ยังมุงเนนที่จะผลิตผลงานทางวิชาการทั้งที่เปนองคความรูพื้นฐานและองคความรูเพื่อสราง
ความเข า ใจต อ เหตุ ก ารณ เ ฉพาะหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ จี น อย า งรอบด า นและครอบคลุ ม ไปถึ ง พื้ น ที่ อื่ น ๆ นอก
แผนดินใหญ ไมวาจะเปนไตหวัน ฮองกง หรือมาเกา และประการสําคัญคือ การเผยแพรองคความรูดานจีน
ศึกษาที่ถูกตองใหกับทุกภาคสวนของสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งสาธารณชนทั่วไปดังปณิธานในการจัดตัง้
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ศูนยจีนศึกษามาแตแรกเริ่ม ดวยเหตุนี้ผลงานการศึกษาของศูนยจีนศึกษาฯจึงมิไดเนนเพื่อสนองตอบตอภาค
ใดภาคหนึ่งเปนการเฉพาะ หากแตเพื่อเปนหนวยงานวิชาการที่มุงสรางฐานความรูดานจีนศึกษาที่เขมแข็งใน
ระยะยาวใหกับสังคมไทยโดยรวม
ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวา แมงานวิชาการที่เปนสิ่งพิมพเชิงเศรษฐกิจของศูนยจีนศึกษาฯ เกือบจะ
ทั้งหมดเปนงานที่อาจจะไมทันตอสถานการณและพลวัตของเศรษฐกิจจีนในปจจุบัน แตขอมูลจํานวนมากยัง
มีประโยชนในแงที่เปนขอมูลพื้นฐานอันมีความจําเปนตอการคนควาเชิงประวัติศาสตรและการตอยอด
การศึกษาเพื่อใหทันกับเหตุการณปจจุบันไดไมมากก็นอย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ภาคผนวก

ตารางแสดงผลงานวิชาการของ
ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตาราง 1 จํานวนงานวิชาการของศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แหลงขอมูลผลงานวิชาการ
1. งานวิจัยดานจีนศึกษาระดับชาติ/นานาชาติระหวางปพ.ศ. 2531 – 2552
2. หนังสือที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2515 -2552
3. บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2519 -2552
4. บทความที่ไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห/สื่อและสิ่งพิมพอิเลคทรอนิกส (เว็บไซต)

จํานวน
39
53
112
5
รวม 209

จุลสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับจีนศึกษา
ขาวจีนศึกษา (ราย 3 เดือน)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตาราง 1.1 งานวิจัยดานจีนศึกษาระดับชาติ/นานาชาติระหวางปพ.ศ. 2531 – 2552
แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

ระยะเวลา

แหลงทุนวิจัย

เริ่มตน

จํานวน

สิ้นสุด

ดานการเมืองการปกครอง

11

1. เออิจิ มูราซิมา. การเมืองจีนสยาม: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนโพน Asia and Oceania Foundation, Daiwa Bank
Center for Asia and Pacific Studies, Seikei
ทะเลในประเทศไทย (ค.ศ. 1924-1941). วรศักดิ์ มหัทธโนบล (แปล)
University
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2. เขียน ธีระวิทย, นโยบายตางประเทศจีน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3. เขียน ธีระวิทย, นโยบายตางประเทศจีน (ฉบับภาษาจีน)
-International Development Research Center
4. Khien Theeravit, Reform in PRC and Three Decades of Relationship
- Institute of Asian Studies, Chulalongkorn
with Thailand
University, THAILAND
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5. วรศักดิ์ มหัทธโนบล (บรรณาธิการ), จีน-ไทย ในศตวรรษที่ 21
6. เขียน ธีระวิทย และคณะ, ความสัมพันธไทย-จีน เหลียวหลังแลหนา (ภาษาจีน) คุณไกรสร จันศิริ
7. เซี่ย กวงและเชาวน พงษพิชติ . กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพนทะเลใน กองทุนจีนศึกษา
ประเทศไทย (ค.ศ. 1906-1939)
[Xia Guang, Chao Pongpichit, The political Activities of the Overseas
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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2538

2539

2540
2540
1995

2541
2541
Oct 1997

(พ.ศ.2540)

(พ.ศ.2542)

1 ส.ค.2540

2541
2542
2543/2003

2541
2545/2002

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ระยะเวลา
Chinese in Thailand : 1906-1939 (in Thai and Chinese)]
8. เชาวน พงษพิชิต, บทบาททางการเมืองของชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย
(1939-1953)
9. วรศักดิ์ มหัทธโนบล, เศรษฐกิจการเมืองจีน
10. วรศักดิ์ มหัทธโนบล, การเมืองการปกครองจีน
11. ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี, ความสัมพันธไทย-จีน : ปจจัยสําคัญในการสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับจีน ป ค.ศ.1975

กองทุนชิน โสภณพนิช
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ

1 ต.ค.2548

30 ก.ย. 2551

2546

2547

1 ก.ค.2550

30 ก.ย. 2552

1 ต.ค.2550

30 ก.ย. 2552

ศูนยจีนศึกษาฯ

ดานเศรษฐกิจ

5

1. Supang Chantavanich, Sawai Wisawanan, Ukrist Pathmanand, Vorasakdi
Mahatdhanobol, Suchada Tuntasurarurk, Pornparn Tiaratgisakul, Sino-Thai
Entrepreneurs in Thailand: Economic and Political Involvement, 1973Present
2. วรศักดิ์ มหัทธโนบล, บทบาทเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ และไทย
3. Vorasakdi Mahathanobol, Chinese Prostitutes Trade in Thailand

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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-Institute of Asian Studies, Chulalongkorn
University, THAILAND
-Institute of Southeast Asian History,
Zhongshan University, PRC
กระทรวงตางประเทศ

1990

1991

2533

2534

Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of
Thailand

1995

1996

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ระยะเวลา
พ.ย. 2541 ส.ค. 2544

4. สุนิสา สุขขี, บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จีน พ.ศ. 2524-2539
5.

อักษรศรี (อติสุธาโภชน) พานิชสาสน, เศรษฐกิจมณฑลจีน

ธนาคารกสิกรไทย

2549

2550

ดานสังคมและวัฒนธรรม

23

-Institute of Asian Studies, Chulalongkorn
University, THAILAND
-Institute of Southeast Asian Studies,
Academy of Social Science of Yunnan, PRC
2. Supang Chantavanich, The Teochiu Chinese in Thailand and Their Home -Institute of Asian Studies, Chulalongkorn
University, THAILAND
Villages in Chaoshan
-Institute of Southeast Asian History,
[สุภางค จันทวานิช และคณะ. ชาวจีนแตจวิ๋ ในประเทศไทยและในภูมลิ ําเนา
Zhongshan University, PRC
เดิมที่เฉาซาน: สมัยที่หนึ่ง ทาเรือจางหลิน (2310-2393)]
-Institute of Asian Studies, Chulalongkorn
3. Supang Chantavanich, Sawai Wisawanan, Ukrist Pathmanand, Vorasakdi
Mahatdhanobol,Pornparn Tiaratgisakul, Hua Kiaw Poh Teck Foundation University, THAILAND
-Institute of Southeast Asian History,
and the Thai Community
Zhongshan University, PRC
1. Khien Theeravit, The Origin of the Thai State: Nanzhao or Sukhothai?
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Oct 1987

Sep 1990

1987

1988

1990

1991

กรกฎาคม 2554
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ระยะเวลา
4. Khien Theeravit, Chinese Language Teaching in Primary School in
Thailand
5. วรศักดิ์ มหัทธโนบล, การคาประเวณีหญิงจีนในไทย: ศึกษากรณีการลอลวง
หญิงจีนจากมณฑลยูนนานเพื่อประกอบอาชีพโสเภณีในไทย

-Institute of Asian Studies, Chulalongkorn
University, THAILAND
มูลนิธิศูนยพิทกั ษสิทธิเด็ก

- Institute of Asian Studies, Chulalongkorn
University
- International Organization for Migration
(IOM)
- The Center for the Protection of Children’s
right Foundation
7. Economic Quadrangle: Possibility and Impact with cooperation from academic - Institute of Asian Studies, Chulalongkorn
and officials of Yunnan Province, PRC.
University, THAILAND
-Institute of Southeast Asian Studies,
Academy of Social Science of Yunnan, PRC
คุณไกรสร จันศิริ
8. เขียน ธีระวิทย และคณะ, ความสัมพันธไทย-จีน เหลียวหลังแลหนา
Sino-Thai Relations: Past and Future Prospect
9. วิภา อุตมฉันท และคณะ, ความสัมพันธอันดีระหวางไทย-จีนผานการทองเที่ยว คุณไกรสร จันศิริ
6. Vorasakdi Mahatdhanobol, Chinese Women in the Thai Sex Trade
(ผลงานแปลจากขอ 5)
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1990

1991

2534

2539

1991

1996

1995

1996

2543

2543

1 พ.ค.2547

31 พ.ค. 2548

กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ระยะเวลา
1 พ.ย.2547

14 พ.ค. 2550

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

1 ต.ค. 2550

30 ก.ย. 2551

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

1 มิ.ย. 2550

30 ก.ย. 2551

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

1 ก.ค. 2550

30 ก.ย. 2551

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

1 ต.ค. 2550

30 ก.ย. 2551

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

1 ต.ค. 2550

30 ก.ย. 2551

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

1 ม.ค.2551

30 ก.ย. 2552

10. สุ ภางค จั นทวานิ ช
และคณะ, ชุ มชนจี น ย านเยาวราช-สํ าเพ็ ง เพื่ อเทิ ด กองทุนจีนศึกษา
พระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

11. เขี ย น ธี ร ะวิ ท ย และคณะ, โครงการปฏิ รู ป การเรี ย นการสอนภาษาจี น ใน
ประเทศไทย
12. เขียน ธีระวิทย และคณะ, การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย การศึกษา
นอกระบบ
13. เขี ย น ธี ร ะวิ ท ย และคณะ, การเรี ย นการสอนภาษาจี น ในประเทศไทย
ระดับประถม-มัธยมศึกษา
14. เขียน ธีระวิทย และคณะ, การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษา
15. เขี ย น ธี ร ะวิ ท ย และคณะ, ความร ว มมื อ ไทย-จี น ด า นการเรี ย นการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย
16. เขี ย น ธี ร ะวิ ท ย และคณะ, การเรี ย นการสอนภาษาจี น ในประเทศไทย
ระดับอุดมศึกษา
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กรกฎาคม 2554
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ระยะเวลา
17. เขียน ธีระวิทย และคณะ, แบบเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษา เลมที่ 1-12
18. เขียน ธีระวิทย และคณะ, แบบเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา เลมที่ 1-12
19. เขียน ธีระวิทย และคณะ, ตําราภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาชั้นตน เลมที่ 1-6
20. เขียน ธีระวิทย และคณะ, ตําราภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง เลมที่ 1-4
21. เขียน ธีระวิทย และคณะ, ตําราภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา เลมที่ 1-4

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

22. ดุษฎี พนมยงค, นายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส กับ ๒๑ป ที่ลี้ภัยการเมืองใน ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
สาธารณรัฐราษฎรจีน
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
23. เชาวน พงษพิชิต, สมุนไพรจีน

1 พ.ค.2551
1 พ.ค.2551
1 พ.ค.2551

30 ก.ย. 2552
30 ก.ย. 2552
30 ก.ย. 2552

1 พ.ค.2551
1 พ.ค.2551

30 ก.ย. 2552
30 ก.ย. 2552

1 ต.ค. 2550

30 ก.ย. 2552

1 ม.ค.2551

30 มิ.ย. 2552

รวม
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตาราง 1.2 หนังสือที่ไดรบั การตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2515-2552
แหลงขอมูลผลงานวิชาการ
ดานการเมืองการปกครอง
1. เขียน ธีระวิทย. นโยบายตางประเทศของจีนคอมมิวนิสต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2515.
2. เออิจิ มูราซิมา. วรศักดิ์ มหัธโนบล (แปลและบรรณาธิการ). การเมืองจีนสยาม: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย (ค.ศ. 19241941). กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539.
3. เขียน ธีระวิทย. นโยบายตางประเทศจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541.
4. เขียน ธีระวิทยและคณะ. จีน-ไทย ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
5. เขียน ธีระวิทย และคณะ. การปฏิรูปจีนกับทศวรรษที่ 3ของความสัมพันธตอไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542
6. ฐิติพร จิระสวัสดิ์. นโยบายตางประเทศของจีนตอพมา ชวงระหวางป ค.ศ.1988-1997. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.
7. ศูนยจนี ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา. มุมมองตอการประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีน ครัง้ ที่16: เอกสารประกอบการสัมมนา ณ หองประชุมจุมภฏ –
พันธุทิพย. กรุงเทพฯ: ศูนยจนี ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ, 2545.
8. เซี่ย กวง. กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย (ค.ศ. 1906-1939). เชาวน พงษพิชิต (แปล). กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
9. เขียน ธีระวิทย. วิวัฒนาการการปกครองของจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
10. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. เศรษฐกิจการเมืองจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
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จํานวน
13

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

จํานวน

11. มุซึ มูเนมิซึ. เคน เคน โรคุ: บันทึกการทูตของผูน ําญี่ปนุ เกี่ยวกับ สงคราม กับจีน เมื่อ ค.ศ. 1894-95. กมล เพ็ญศรีนุกูร (แปล). กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สมาคมนักเรียนเกาญี่ปุนในพระบรมราชูปถัมภ และมูลนิธิญี่ปุน, 2550.
12. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. การเมืองการปกครองจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; มติชน, 2552. (กําลังจัดพิมพ)
13. เชาวน พงษพชิ ิต. ลูกจีนรักชาติ. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; มติชน, 2552. (กําลังจัดพิมพ)
ดานเศรษฐกิจ

9

1.
2.
3.
4.

ภูวดล ทรงประเสริฐ. ลูทางการลงทุนรวมระหวางไทยกับจีน. กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528.
สุชาดา ตันตสุรฤกษ. โพยกวน: การสงเงินกลับประเทศโดยชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532.
วรุณสิริ วัฒนอาภรณชัย. การสะสมทุนของชาวจีนในมลายู ค.ศ. 1819-1900. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534.
เขียน ธีระวิทย. สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: มุมมองของไทยและจีน: บทความประกอบการสัมมนารวมไทย-จีน วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2540 ณ หองประชุมสารนิเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.
5. อภิญญา รัตนมงคลมาศ. ความเปนจีนกับความสําเร็จทางเศรษฐกิจ: แนววิเคราะหกรณีศึกษาชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยจนี ศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
6. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีนกับเศรษฐกิจการเมืองโลก 2010: โครงการอบรมทางวิชาการ ระหวางวันที่ 24-25 เมษายน 2545 ณ หองประชุมสารนิเทศ ชั้น 2
หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.
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กรกฎาคม 2554
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ
จํานวน
7. สุนิสา สุขขี. บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ไทย - จีน พ.ศ 2524-2539. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2545.

8. สมภพ มานะรังสรรค รวมกับ ศูนยจนี ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. การสัมมนาเรื่อง จีน-อินเดีย–ไทยในกระแสเศรษฐกิจการเมือง
โลก / จัดโดยโครงการเมธีวิจัยอาวุโส-สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2549.
9. อักษรศรี (อติสุธาโภชน) พานิชสาสน. เศรษฐกิจมณฑลจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.
ดานสังคมและวัฒนธรรม
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1. วิภา อุตมฉันท, นฤมิตร สอดศุข, ปนัดดา เลิศล้ําอําไพ. บทบาทและสถานภาพของหนังสือพิมพจีนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2528.
2. วิภา อุตมฉันท และ จํารัส นอยแสงศรี. ไตหวัน : จากวันวานถึงวันนี้. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529.
3. เขียน ธีระวิทย. คนจีนในยูนนาน. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532.
4. สุภางค จันทวานิช และคณะ. ชาวจีนแตจิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลําเนาเดิมที่เฉาซาน: สมัยที่หนึง่ ทาเรือจางหลิน (2310-2393). กรุงเทพฯ: ศูนยจนี ศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534.
5. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. การคาประเวณีหญิงจีนในไทย: ศึกษากรณีการลอลวงหญิงจีนจากมณฑลยูนนานเพื่อประกอบอาชีพโสเภณีในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ
จํานวน
ศูนยจนี ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539.
6. สุภางค จันทวานิช และคณะ. ชาวจีนแตจิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลําเนาเดิมที่เฉาซาน: สมัยที่สอง ทาเรือซานโถว ค.ศ.1860-1949 (2403-2492). กรุงเทพฯ:
ศูนยจนี ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539.
7. เขียน ธีระวิทย และสุนิสา สุขขี. บรรณานุกรมภาษาไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ.2493-2539). กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.
8. อุกฤษฏ ปทมานันท และคณะ. ฮองกง-จีน ในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.
9. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการใชศัพทภาษาจีน ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คูมือการใชศัพทภาษาจีน. กรุงเทพฯ:
ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541.
10. เขียน ธีระวิทย และคณะ. จีน-ไทย ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2542.
11. ประทุมพร วัชรเสถียร และไชยวัฒน ค้ําชู. จีนในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
12. สุภางค จันทวานิช. สําเพ็ง: ประวัติศาสตรชุมชนชาวจีนในกรุงเทพ. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
13. เขียน ธีระวิทย และเจีย แยนจอง. ความสัมพันธไทย-จีน: เหลียวหลังแลหนา. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.
14. วิภา อุตมฉันท, ไสว วิศวานันท, ทวี ธีระวงศเสรี, จันทรจุฑา สุขขี และชัชวนันท สันธิเดช. สภาพและปญหาของการทองเที่ยวระหวางไทยกับจีน. กรุงเทพฯ:
ศูนยจนี ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.
15. เฉียนฉีเชิน. บันทึกการทูตจีน 10 เรื่อง (Ten episodes in China's diplomacy). อาทร ฟุงธรรมสาร (แปล). กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ; มติชน, 2549.
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ
จํานวน
16. ปยนาถ บุนนาค, สุภางค จันทวานิช. สําเพ็ง : ประวัติศาสตรชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2549.
17. ธรรญาภรณ วงศบุญชัยนันท. กงเต็ก : พิธีศพชาวจีนแตจิ๋ว (Kongtek: Chaozhou Chinese funeral). กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.
18. วิทิต วัณนาวิบูล. ประวัติการแพทยจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.
19. วิภา อุตมฉันท และนิรันดร อุตมฉันท. เจาะลึกสื่อจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.
20. เขียน ธีระวิทย และคณะ. การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย นอกระบบการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.

21. เขียน ธีระวิทย และคณะ. การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับประถม-มัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
22. เขียน ธีระวิทย และคณะ. การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2551.
23. เขียน ธีระวิทย และคณะ. การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2551.
24. เขียน ธีระวิทย และคณะ. ความรวมมือไทย-จีน ดานการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยจนี ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ
จํานวน
25. เขียน ธีระวิทย และคณะ. บันทึกรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยจนี ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
26. เขียน ธีระวิทย และคณะ. แบบเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษา เลมที่ 1-12. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
27. เขียน ธีระวิทย และคณะ. แบบเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาศึกษา เลมที่ 1-12. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
28. เขียน ธีระวิทย และคณะ. ตําราภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาชั้นตน เลมที่ 1-6. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
29. เขียน ธีระวิทย และคณะ. ตําราภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง เลมที่ 1-4. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
30. เขียน ธีระวิทย และคณะ. ตําราภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาศึกษา เลมที่ 1-4. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
31. ดุษฎี พนมยงค. นายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส กับ ๒๑ป ที่ลี้ภัยการเมืองในสาธารณรัฐราษฎรจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยจนี ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552. (กําลังจัดพิมพ)
รวม 53
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตาราง 1.3 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2519 -2552
แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

จํานวน

ดานการเมืองการปกครอง

29

1. เขียน ธีระวิทย. การพิพาทเรือ่ งพนมแดน. ใน จีนศึกษา 1, 1 (ม.ค.-มี.ค.2519) หนา 97-100. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519.
2. ชุมพร สังขปรีชา. การปฏิวัตกิ ับการสรางชาติในนโยบายจีน. ใน จีนศึกษา 1, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2519) หนา 17-37. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519.
3. ชุมพร สังขปรีชา. ความเคลื่อนไหวเกีย่ วกับผูนําจีน. ใน จีนศึกษา 1, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2519) หนา 100-105. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519.
4. ชุมพร สังขปรีชา. โจว: นักปฏิวัติปฏิบัติ. ใน จีนศึกษา 1, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2519) หนา 101-103. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519.
5. เอกสารแถลงการณรวมของสหรัฐและสาธารณรัฐประชาชนจีน. ใน จีนศึกษา 1, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2519) หนา 87-92. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519.
6. เอกสารสําคัญ คําปราศัยของเฉียวกวนหัว หัวหนาคณะผูแทนจีนในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมันที่ 30 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2518. ใน จีนศึกษา 1, 1 (ม.ค.
มี.ค. 2519) หนา 66-86. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519.
7. ประเสริฐ จิตติวัฒนพงค. ความสัมพันธญี่ปุน-จีน ภายหลังคําแถลงการณรวมป 1972 ปญหาที่ตกลงกันไดและไมได. ใน จีนศึกษา 1, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2519) หนา
44-58. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519.
8. สืบแสง พรหมบุญ. สงครามจีน-เวียดนาม. ใน เอเชียปริทัศน 1, 1 (ต.ค.–ธ.ค. 2522) หนา 24-36. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2522.
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
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แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

จํานวน

9. เขียน ธีระวิทย. นโยบายพัฒนาชนบทของจีนในยุคหลังเหมา. ใน เอเชียปริทัศน 1, 4 (ก.ค.-ก.ย.2523) หนา 21-33. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2523.
10. วิวัฒน รุงวรรธนวงศ. นายกรัฐมนตรีคนใหมแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เจาจือหยาง. ใน เอเชียปริทัศน 1, 4 (ก.ค. – ก.ย. 2523) หนา 129-134. กรุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2523.
11. จุลชีพ ชินวรรโณ. นโยบายตางประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน: อดีตถึงปจจุบัน. ใน เอเชียปริทัศน 1, 4 (ก.ค. - ก.ย. 2523) หนา 83-105. กรุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2523.
12. หวังปูห ยุน. สัมภาษณพิเศษ อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย หวังปูหยุน. ใน เอเชียปริทัศน 1, 4 (ก.ค. – ก.ย. 2523) หนา 139-147.
กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2523.
13. เอกสารกาลตุง, โจฮัน. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจีน. แปลจาก Is There A Chinese Strategy of Development? โดย อภิญญา รัตนมงคลมาศ. ใน เอเชียปริทัศน
1, 4 (ก.ค.-ก.ย.2523) หนา 1-2. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2523.
14. ชาตรี ฤทธารมย. การปดลอมสาธารณรัฐประชาชนจีนของโซเวียต: ทางไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลว?. ใน เอเชียปริทัศน 2, 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2524) หนา 134. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2524.
15. ปรียารัตน โลหวิสุทธิ์. จีนกับขบวนการคอมมิวนิสตในประเทศไทยหลังจากสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในป 2518. ใน เอเชียปริทัศน 2, 3 (เม.ย.-มิ.ย.
2524) หนา 43-71. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2524.
16. เอกสารการปดลอมสาธารณรัฐประชาชนจีนของสหภาพโซเวียต. ใน เอเชียปริทัศน 2, 3 (เม.ย.-มิ.ย.2524) หนา 1-34. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2524.
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

จํานวน

17. จุลชีพ ชินวรรโณ. ยุทธศาสตรทางการทหารของจีน. ใน เอเชียปริทัศน 3, 3 (ก.ค. 2525) หนา 61-77. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2525.
18. เขียน ธีระวิทย. ความสัมพันธสามาเสาระหวางจีน โซเวียตและเวียดนาม. ใน เอเชียปริทัศน 5, 3 (ก.ย.-ธ.ค.2527) หนา 1-25. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2527.
19. วิวัฒน มุงการดี. ความขัดแยงจีน-โซเวียตและการเมืองของโลก แนวโนมและทิศทางในทศวรรษ 1980 และหลังจากนั้น. ใน เอเชียปริทัศน 5, 3 (ก.ย. – ธ.ค.
2527) หนา 70-103. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2527.
20. สมลักษณ สงสัมพันธ. บทบาทของจีนในการรักษาสันติภาพและความมั่นคง ในคาบสมุทรเกาหลี. ใน เอเชียปริทัศน 5, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2527) หนา 53-69.
กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2527.
21. ไพศาล สุริยะวงศไพศาล. กองทัพจีน. ใน เอเชียปริทัศน 7, 3 (ก.ย. -ธ.ค. 2529) หนา7-21. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2529.
22. อภิญญา รัตนมงคลมาศ. ภาวะผูนําทางการเมืองและการพัฒนาของจีน: นัยยะตอเอเชียตะวันออกเฉียงใต. ใน เอเชียปริทัศน 8, 2 (พ.ค. – ส.ค. 2530) หนา 7888. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2530.
23. เขียน ธีระวิทย. วิกฤตการณในจีน ปญหาและอนาคตของระบบสังคมนิยม. ใน เอเชียปริทัศน 9, 3 (ก.ย.-ธ.ค.2531) หนา 9-12. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2531.
24. ดาวมาศ อิ่มสําราญรัชต. มองโกเลียกับปญหาความสัมพันธระหวางจีนกับโซเวียต. ใน เอเชียปริทัศน 9, 3 (ก.ย.-ธ.ค.2531) หนา 48-62. กรุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2531.
25. เบจา, ฌอง ฟลิป. จีนและอาเซียนกับปญหากัมพูชา. ใน เอเชียปริทัศน 9, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2531) หนา 54-63. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2531.
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา
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แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

จํานวน

26. อภิญญา รัตนมงคลมาศ. สี่สิบปการปฏิวัติจีน. ใน เอเชียปริทัศน 10, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2532) หนา 9-23. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2532.
27. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. เฉินตุซ ิ่ว: ปญญาชนผูกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจนี . ใน เอเชียปริทัศน 13, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2535) หนา 72-99. กรุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2535.
28. เขียน ธีระวิทย. การปรับตัวของกลุมประเทศคอมมิวนิสตในเอเชีย. ใน เอเชียปริทัศน 13, 2 (พ.ค.-ส.ค.2535) หนา 21-26. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2535.
29. ชาตรี ฤทธารมย. ความเชื่อมโยงของการเมืองตางระบบกับการขัดแยงระหวางประเทศ: ศึกษากรณีการขัดแยงระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหภาพ
โซเวียตในชวงป 1956-1960. ใน เอเชียปริทัศน 5, 1 (ม.ค. - ก.พ.2537) หนา 48-92. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2537.
ดานเศรษฐกิจ

12

1. วิญู เตโชวาณิชย. การพัฒนาการคาตางประเทศของจีน. ใน จีนศึกษา 1, 2 (เม.ย. – มิ.ย. 2519) หนา 5-15. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519.
2. เอกสารสําคัญ: คําปราศัยหลีเ่ ฉียง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาตางประเทศ หัวหนาคณะผูแทนจีนในการประชุมสมัชชาวิสามัญครั้งที่ 7 ขององคการ
สหประชาชาติ (2 ก.ย. 1975). ใน จีนศึกษา 1, 2 (เม.ย. – มิ.ย. 2519) หนา 75-87. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519.
3. วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. การพัฒนาอุตสหกรรมของจีนกับนโยบายสี่ทนั สมัย. ใน เอเชียปริทัศน 1, 4 (ก.ค. – ก.ย. 2523) หนา 35-65. กรุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2523.
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา
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แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

จํานวน

4. วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. การคาระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน. ใน เอเชียปริทัศน 3, 3 (ก.ค. 2525) หนา 13-28. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2525.
5. ไพโรจน กําพูศิริ, แปล. จีนกับอนาคตฮองกง ปญหาผสานการเมืองชาตินิยมกับความรุงเรืองทางการคา. ใน เอเชียปริทัศน 5, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2527) หนา 121-135
กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2527.
6. ไพศาล สุริยะวงศไพศาล. จีน นโยบายเปดประตูคาขายกับตางประเทศ. ใน เอเชียปริทัศน 6, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2528) หนา 9-15. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2528.
7. เชิง เจี้ยน. ความสัมพันธระหวางจีนกับแกตต ความเปนมา และแนวโนมในอนาคต. ใน เอเชียปริทัศน 9, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2531) หนา 22-47. กรุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2531.
8. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. เซี่ยงไฮกับบทบาททางเศรษฐกิจของไทย. ใน เอเชียปริทัศน 17, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2532) หนา 76-96. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2532.
9. หวง ฉี รุย. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน. ใน เอเชียปริทัศน 10, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2532) หนา 57-61. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2532.
10. วิญู เตโชวาณิชย. การเปลี่ยนแปลงของคาเงินจีน. ใน เอเชียปริทัศน 14, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2536) หนา 55-61. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2536.
11. สุทธิพันธ จิราธิวัฒน. จีนกับเศรษฐกิจโลกยุคโลกาภิวตั น. ใน เอเชียปริทัศน 15, 2 (พ.ค. – ส.ค. 2537) หนา 75-93. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2537.
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา
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แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

จํานวน

12. อรสา รัตนอมรภิรมย. ฮองกงในกระแสวิกฤติการเงินของโลก. ใน เอเชียรายป 2552. หนา 85-100. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2552.
ดานสังคมและวัฒนธรรม

25

1. วิวัฒน รุงวรรธนวงศ, แปล. มองสาธารณรัฐประชาชนจีนจากทรรศนะทางศาสนา. ใน จีนศึกษา 1, 1 (ม.ค. – มี.ค. 2519) หนา 59-64. กรุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519.
2. ชาติ กังวาน. การรณรงคมวลชน แบบหนึ่งของการตอสูทางชนชั้น. ใน จีนศึกษา 1, 2 (เม.ย.-มิ.ย.2519) หนา 97-99. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519.
3. วิภา อุตมฉันท. สังคม สังคมนิยมก็มีชนชั้น. ใน จีนศึกษา 1, 2 (เม.ย. – มิ.ย. 2519) หนา 27-34. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519.
4. วิภา อุตมฉันท. ฐานะสตรีจีนในสายตาของฮันซูหยิน. ใน จีนศึกษา 1, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2519) หนา 27-48. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2519.
5. เสรี พงศพิศ. ศาสนากับจีนในปจจุบัน. ใน เอเชียปริทัศน 1, 4 (ก.ค. – ก.ย. 2523) หนา 67-81. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2523.
6. วิญู เตโชวาณิชย. นโยบายประชากรของรัฐบาลจีนในปจจุบัน. ใน เอเชียปริทัศน 1, 4 (ก.ค. – ก.ย. 2523) หนา 135-138. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2523.
7. เขียน ธีระวิทย. ปญหาของสหรัฐอเมริกาทีข่ ายอาวุธใหจนี . ใน เอเชียปริทัศน 3, 3 (ก.ค. 2525) หนา 1-11. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2525.
8. หยางยี่ หลุง. โรคกลัวจีนในฮองกง ความหวาดระแวงตอชะตากรรมป 2540. ใน เอเชียปริทัศน 4, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2526) หนา 95-110. กรุงเทพฯ:
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

จํานวน

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2526.
9. ทวีป วรดิลก. คนไทยในสิบสองพันนา. ใน เอเชียปริทัศน 5, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2527) หนา 78-97. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2527.
10. วิภา อุตมฉันท. ชาวจีนโพนทะเลกับศิลปวัฒนธรรมจีนในเอชียอาคเนย. ใน เอเชียปริทัศน 7, 2 (พ.ค. – ส.ค. 2529) หนา 28-44. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2529.
11. ภูวดล ทรงประเสริฐ. บูรณาการแหงชาติและการดํารงความเปนจีน ในบริบทของประวัติศาสตรภาคใต. ใน เอเชียปริทัศน 8, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2530) หนา 48-63.
กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2530.
12. ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล. การควบคุมชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูปการปกครอง (พ.ศ. 2325-2435). ใน เอเชียปริทศั น 9, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2531)
หนา 63-90. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2531.
13. วรวิทย เจริญเลิศ. การปฏิรูปในชนบทจีน. เอเชียปริทัศน 10, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2532) หนา 51-56. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2532
14. เขียน ธีระวิทย. อนาคตของจีน. ใน เอเชียปริทัศน 10, 3 (ก.ย.-ธ.ค.2532) หนา 104-115. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2532.
15. วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทจีนยุคเติ้งเสี่ยวผิง. ใน เอเชียปริทัศน 10, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2532) หนา 24-50. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2532.
16. วิภา อุตมฉันท. สื่อมวลชนในจีน. ใน เอเชียปริทัศน 10, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2532) หนา 62-75. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2532.
17. สันติ ตั้งรพีพากร. สิทธิเสรีภาพของประชาชนจีน ภายหลังเหตุการณรุนแรงที่จตุรัสเทียนอันเหมิน. ใน เอเชียปริทัศน 10, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2532) หนา 97-103.
กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2532.
18. ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล. ขุนนางไทยเชื้อสายจีนบางตระกูลในสมัยรัตนโกสินทร. ใน เอเชียปริทัศน 13, 1 (ม.ค. – เม.ย. 2535) หนา 66-91. กรุงเทพฯ:
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

จํานวน

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2535.
19. ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล. ชาวจีนอพยพในชัยนาท อุทัยธานี และนครสวรรค ในสมัยรัชกาลที่1 ถึงรัชกาลที่5. ใน เอเชียปริทัศน 13, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2535)
หนา 56-71. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2535.
20. เจีย แยนจอง. ความคาดหวังของยูนนานทีม่ ีตอประเทศไทย. ใน เอเชียปริทัศน 14, 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2536) หนา 47-54. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2536.
21. เจีย แยนจอง. ทางออกทะเลของยูนนาน. ใน เอเชียปริทัศน 14, 3 (ก.ย. - ธ.ค. 2536) หนา 37-46. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2536.
22. เจีย แยนจอง. ผีเรือนและเสือ้ บานเสื้อเมืองของไทยลื้อสิบสองปนนา. ใน เอเชียปริทัศน 15, 2 (พ.ค. - ส.ค. 2537) หนา 77-90. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2537.
23. อุกฤษฏ ปทมานันท. เหีย กวง เอี่ยม. ใน เอเชียปริทัศน 15, 3 (ก.ย. – ธ.ค. 2537) หนา 75-94. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2537.
24. แสงอรุณ กนกพงศชัย. จีน-ไทย ภายใตบรมโพธิสมภาร. ใน เอเชียปริทศั น 16, 1 (ม.ค. – เม.ย. 2538) หนา 24-33. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2538.
25. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. หนังจีนในยุคสมัยแหงการปฏิรูป. ใน เอเชียปริทศั น 17, 1 (ม.ค. – เม.ย. 2539) หนา 86-95. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2539.
บทความวิชาการที่เปนรายงานเหตุการณรายป

46

1. จุลชีพ ชินวรรโณ. จีน 1986. ใน เอเชียรายป 2528. หนา 28-42. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2528.
2. จุลชีพ ชินวรรโณ. จีน. ใน เอเชียรายป 2531. หนา 157-166. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2531.
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

จํานวน

3. จุลชีพ ชินวรรโณ. จีน. ใน เอเชียรายป 2532. หนา 207-217. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2532.
4. จุลชีพ ชินวรรโณ. จีน. ใน เอเชียรายป 2533. หนา 200-214. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2533.
5. จุลชีพ ชินวรรโณ. จีน 1990: การทูตกีฬาเพือ่ พัฒนาภาพพจน. ใน เอเชียรายป 2534. หนา 209-220. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2534.
6. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีน. ใน เอเชียรายป 2535. หนา 194-207. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2535.
7. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีน. ใน เอเชียรายป 2536. หนา 198-208. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2536.
8. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีน. ใน เอเชียรายป 2537. หนา 196-206. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2537.
9. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีน. ใน เอเชียรายป 2538. หนา 190-197. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2538.
10. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีน. ใน เอเชียรายป 2539. หนา 262-277. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2539.
11. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีน. ใน เอเชียรายป 2540. หนา 193-198. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2540.
12. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีน. ใน เอเชียรายป 2541. หนา 193-198. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2541.
13. ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. ฮองกง. ใน เอเชียรายป 2541. หนา 252-265. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2541.
14. สมาน เหลาดํารงชัย. ไตหวัน. ใน เอเชียรายป 2541. หนา 266-271. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2541.
15. ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. มาเกา. ใน เอเชียรายป 2541. หนา 272-277. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2541.
16. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีน. ใน เอเชียรายป 2542. หนา 186-197. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2542.
17. ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. เขตบริหารพิเศษฮองกง. ใน เอเชียรายป 2542. หนา 229-237. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2542.
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

จํานวน

18. สมาน เหลาดํารงชัย. ไตหวัน. ใน เอเชียรายป 2542. หนา 238.-246. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2542.
19. ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. มาเกา. ใน เอเชียรายป 2542. หนา 247.-254. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2542.
20. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีน. ใน เอเชียรายป 2543. หนา 236-246. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2543.
21. ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. ฮองกง. ใน เอเชียรายป 2543. หนา 278-286. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2543.
22. สมาน เหลาดํารงชัย. ไตหวัน. ใน เอเชียรายป 2543. หนา 287-296. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2543.
23. ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. มาเกา. ใน เอเชียรายป 2543. หนา 297-303. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2543.
24. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. จีน. ใน เอเชียรายป 2544. หนา 205-215. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2544.
25. ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. เขตบริหารพิเศษฮองกง. ใน เอเชียรายป 2544. หนา 249-256. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2544.
26. สมาน เหลาดํารงชัย. ไตหวัน. ใน เอเชียรายป 2544. หนา 257-265. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2544.
27. สุนิสา สุขขี. จีน. ใน เอเชียรายป 2545. หนา 188-200. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2545.
28. สมาน เหลาดํารงชัย. ไตหวัน. ใน เอเชียรายป 2545. หนา 236-242. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2544.
29. สุนิสา สุขขี. มาเกา. ใน เอเชียรายป 2545. หนา 243-248. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2545.
30. สุนิสา สุขขี. จีน. ใน เอเชียรายป 2546. หนา 220-233. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2546.
31. สมาน เหลาดํารงชัย. ไตหวัน. ใน เอเชียรายป 2546. หนา 249-254. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2546.
32. สุนิสา สุขขี. มาเกา. ใน เอเชียรายป 2546. หนา 255-258. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2546.
33. จันทรจุฑา สุขขี. จีน. ใน เอเชียรายป 2547. หนา 218-233. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2547.
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กรกฎาคม 2554
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ

จํานวน

34. สมาน เหลาดํารงชัย. ไตหวัน. ใน เอเชียรายป 2547. หนา 249-252. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2547.
35. จันทรจุฑา สุขขี. มาเกา. ใน เอเชียรายป 2547. หนา 253-256. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2547.
36. จันทรจุฑา สุขขี. จีน. ใน เอเชียรายป 2548. หนา 167-172. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2548.
37. สมาน เหลาดํารงชัย. ไตหวัน. ใน เอเชียรายป 2549.หนา 219-222. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2549.
38. จันทรจุฑา สุขขี. มาเกา. ใน เอเชียรายป 2549. หนา 223-228. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2549.
39. จันทรจุฑา สุขขี. มาเกา. ใน เอเชียรายป 2550. หนา 223-228. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2550.
40. ทวี ธีระวงศเสรี. จีน. ใน เอเชียรายป 2550. หนา 232-245. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2550.
41. สมาน เหลาดํารงชัย. ไตหวัน. ใน เอเชียรายป 2550. หนา 261-275. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2550.
42. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. ฮองกง. ใน เอเชียรายป 2550. หนา 285-293. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2550.
43. สมาน เหลาดํารงชัย. ไตหวัน. ใน เอเชียรายป 2551. หนา 27-38. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2551.
44. จันทรจุฑา สุขขี. สาธารณรัฐประชาชนจีน. ใน เอเชียรายป 2551. หนา 55-69. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2551.
45. สมาน เหลาดํารงชัย. ไตหวัน. ใน เอเชียรายป 2552. หนา 27-42. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2552.
46. จันทรจุฑา สุขขี. สาธารณรัฐประชาชนจีน. ใน เอเชียรายป 2552. หนา 69-84. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2552.
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โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ
--------------------------------------------------

ตาราง 1.4 บทความที่ไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห/สื่ออิเลคทรอนิกส (เว็บไซต)
ดานการเมืองการปกครอง

1

1. รณพล มาสันติสุข. ยอนมองการเยือน 4 ประเทศเพื่อนบานของนายกฯ จีน สูความสัมพันธไทยกับเพื่อนบาน. เผยแพรในเอเอสทีวีผูจัดการสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 25 มิ.ย. 2553. เผยแพร
ในเอเอสทีวีผูจัดการสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 26 มิ.ย. 2553.
ดานเศรษฐกิจ

2

1. กุลนรี นุกิจรังสรรค. ดิสนียแลนดกับเศรษฐกิจจีน (ตอนหนึ่ง). เผยแพรในเอเอสทีวีผูจัดการสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 9 ก.ค. 2553. เผยแพรในเอเอสทีวีผูจัดการ
ออนไลน ฉบับวันที่ 10 ก.ค. 2553.
2. กุลนรี นุกิจรังสรรค. ดิสนียแลนดกับเศรษฐกิจจีน (ตอนสอง). เผยแพรในเอเอสทีวีผูจัดการสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 16 ก.ค.2553. เผยแพรในเอเอสทีวีผูจัดการ
ออนไลน ฉบับวันที่ 17 ก.ค. 2553.
ดานสังคมและวัฒนธรรม

2

1. สิรีธร โกวิทวีรธรรม. วิกฤตโลกรอนในจีน. เผยแพรในเอเอสทีวีผูจัดการสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 23 ก.ค. 2553. เผยแพรในเอเอสทีวีผูจัดการออนไลน ฉบับวันที่ 24 ก.ค. 2553.
2. ดวงใจ เดนเกศินนีล้ํา. ทาสอสังหาริมทรัพยในสังคมจีน. เผยแพรในเอเอสทีวีผูจัดการสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 29 ก.ค. 2553. เผยแพรในเอเอสทีวีผูจัดการออนไลนฉบับวันที่ 30 ก.ค.
2553.
รวม
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5

ประวัติ
ชื่อสกุล

ดร. อักษรศรี พานิชสาสน
AKSORNSRI PHANISHSARN, Ph.D.
email : aksornsri@gmail.com

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Assistant Professor
ตําแหนงอืน่ ๆ
-ผูอํานวยการ ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2551 – มี.ค. 2554)
-อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามโครงการกอสรางเขตนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือน้ําลึก
ทวาย สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา (พค.2554)
- ผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย เขารวมในคณะ Joint Expert Group on Pan Beibu Gulf Economic
Cooperation (JEG on PBG) รวมกับผูเชี่ยวชาญจากประเทศจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆ (2009-2011)
-อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการติดตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การ
พาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา (มค.2553-2554)
-กรรมการ โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2548 -2554)
-ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการดานการพาณิชย ภายใต คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา (2553)

1

-ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการพัฒนาและสงเสริมการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน
ภายใต คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา (2552)

การศึกษา
ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

M.A (Int'l Econ & Chinese Studies) จาก Johns Hopkins University, สหรัฐอเมริกา
โดยทุนรัฐบาลไทย ( ทุน ก.พ.)

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดวยทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต สกว.

ประสบการณทํางาน
2541 -ปจจุบัน

ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(การคาระหวางประเทศ การเจรจาการคา WTO และเศรษฐกิจจีน)

2551 – มี.ค. 2554 ผูอํานวยการ ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2550 - 2551

กรรมการหลักสูตร International MBA : IMBA,China Track
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2548 – ปจจุบัน

กรรมการโครงการจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มิ.ย. 2537- พ.ค. 2541 ขาราชการสังกัด กองการคาพหุภาคี (WTO) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย

ทุนการศึกษา อบรม ดูงาน
2534
2538

2540

ทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาตอตางประเทศ
ฝกงานและรวมวิจัยกับสถาบัน Australian Bureau of Agricultural and Resource
Economics (ABARE) กรุงแคนเบอรรา ออสเตรเลีย โดยทุน AUSAID ของรัฐบาล
ออสเตรเลีย
ชวยปฏิบัติราชการ ณ คณะผูแทนถาวรไทย ประจําองคการการคาโลก (WTO)
2

ณ นครเจนีวา สวิตเซอรแลนด
2546

ทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2548

รับเชิญเปน visiting scholar ณ Yunnan University นครคุนหมิง
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

2553

รับเชิญจากรัฐบาลฮองกง ภายใตโครงการ Sponsored Visitors’ Program

ผลงานวิชาการ

วิทยานิพนธ

ปริญญาโท : "Implication of China's Participation in the GATT on Sino-ASEAN Trade

Relation", Johns

Hopkins University, 1994.
ปริญญาเอก (หัวขอวิทยานิพนธ) :
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน: ความเปนไปได
โอกาส และอุปสรรค (The Economic Linkages between Thailand and China’s Southwestern
Provinces : Possibility, Opportunities and Obstacles), มิถุนายน 2549

หนังสือ
• อักษรศรี พานิชสาสน. เศรษฐกิจจีนในมุมมองนักเศรษฐศาสตรไทย. กรุงเทพฯ: โอเพนบุคส, มีนาคม 2554
• อักษรศรี พานิชสาสน. ถนนการคาสูจีน. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจบิซบุค, กันยายน 2552
• อักษรศรี พานิชสาสน. เศรษฐกิจมณฑลจีน กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ตุลาคม 2550
• อักษรศรี พานิชสาสน. Doing Business in China : ปกธงรุกตลาดจีน. กรุงเทพฯ: บิสซี่เดย, กรกฎาคม 2550
• วันรักษ มิ่งมณีนาคิน อักษรศรี พานิชสาสน และอวยพร สุธาทองไทย. หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ : เศรษฐกิจ
จีน 11 มณฑลที่มีนัยสําคัญตอไทย. กรุงเทพฯ: ผูจัดการ, เมษายน 2549
• อักษรศรี พานิชสาสน. มองจีน มองไทย. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจบิซบุค, พฤศจิกายน 2548
• พิษณุ เหรียญมหาสาร และอักษรศรี พานิชสาสน. ถอดเกร็ดมังกร ตอน ลัดเลาะรายมณฑล. กรุงเทพฯ: ไซ
ออน มีเดีย, กันยายน 2548
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Book Chapter
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• โครงการ ASEAN Gateway to China ภายใตกิจกรรมการพัฒนาความรวมมือเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม: ASEAN SME Regional Gateway สวนที่ 2 ทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว) โดยศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 2554
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• โครงการศึกษาพัฒนาหวงโซคณ
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ทุนสนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข) กระทรวงคมนาคม โดยบริษัท
ทรานสคอนซัลท จํากัด รวมกับสถาบันโซคุณคา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เริ่ม 2554 (ที่ปรึกษา)

บทความทางวิชาการ
• “กฎระเบียบขององคการการคาโลกที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารไทย” วารสารสุโขทัย
ธรรมาธิราช , ธันวาคม 2538
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“มาตรา 24 ของ GATT ในการรวมกลุมการคาภูมิภาค" วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย มีนาคม 2540
"การเจรจาการคาแบบรายสาขาภายใตกรอบ WTO" วารสารชีพจรเศรษฐกิจ สิงหาคม 2542
."มาตรฐานแรงงานกับการกีดกันการคา" วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย เมษายน 2542
“เขตการคาเสรีไทย-จีน : ฝนที่เปนจริง ?” วารสารเศรษฐสาร ปที่ 16 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2545
“นานาทัศนะตอเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน” วารสารเศรษฐสาร ปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2546
“ขอเท็จจริงการคากับจีน : กรณีการทําขอตกลงการคาผัก-ผลไมปลอดภาษี” วารสารเศรษฐสาร ปที่ 17 ฉบับที่
8 สิงหาคม 2546
“นักธุรกิจจีนตามลําน้ําโขง” วารสารเศรษฐสาร ปที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม 2547
“ควรรูอะไรกอนไปเจาะตลาดจีน” วารสารเศรษฐสาร ปที่ 18 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ 2547
“ปญหาและอุปสรรคผลไมไทยไปจีน” วารสารเคหการเกษตร ปที่ 18 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2547 หนา 153-158
“ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 4 มณฑลจีนใกลไทย : มณฑลเสฉวน” วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 16ฉบับที่ 4
เมษายน 2548 หนา 62-68
“ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 4 มณฑลจีนใกลไทย : มหานครฉงชิ่ง “ วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 16ฉบับที่ 5
พฤษภาคม 2548 หนา 67-71
“ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 4 มณฑลจีนใกลไทย : มณฑลยูนนาน” วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 16 ฉบับที่
6 มิถุนายน 2548 หนา 62-67
“ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 4 มณฑลจีนใกลไทย : กวางสี” วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 16ฉบับที่ 7
กรกฎาคม 2548 หนา 57-63
6

• “การศึกษาวิจัยการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน โดยใชแนวคิดวิเคราะห
Interconnecting Diamonds” วารสารเศรษฐศาสตรเกษตร 25(2) : 57-84, 2549.
• “นโยบายพัฒนาภาคตะวันตกของจีนและนัยตอไทย” รัฐศาสตรสาร 27(3) : 154-182, 2549.

• “การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไทย-จีน : กรณีศึกษาขอเท็จจริง ปญหา และโอกาสในการเชื่อมโยงทางการคาไทย-

•
•

•

•
•

•
•

สี่มณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน” วารสารเศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร ปที่ 24 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2549 หนา 51112
“มองเศรษฐกิจจีนปจอ” วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2549 หนา 70-71
“การศึกษาวิจัยการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน โดยใชแนววิเคราะห
Interconnecting Diamonds” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาตินักเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 2 ณ
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 27 ตุลาคม 2549
“จีนศึกษาในไทย : กรณีศึกษาเศรษฐกิจจีน” เอกสารประกอบการประชุมนักวิชาการไทย-จีน เรื่อง ”จีนศึกษาใน
ประเทศไทย และไทยศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2551
“ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ : อีกทางเลือกเชื่อมโยงไทย-จีนตอนใน“ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาตินักเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 4 ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ 24 ตุลาคม 2551
“แนววิเคราะหโซคุณคา : กรณีศึกษายางแปรรูปไปตลาดจีนและประเทศเพื่อนบาน “ เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการระดับชาตินักเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 6 ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง วันที่ 29
ตุลาคม 2553
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC : What ? How ? and For Whom?” ตีพิมพ ในเอกสารสมาคมเศรษฐศาสตร
แหงประเทศไทย พฤศจิกายน 2553
“ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ : อีกทางเลือกเชื่อมโยงไทย-จีนตอนใน” เอเชียปริทัศน ปที่ 31 ฉบับที่1 มค-มิย
2553 หนา 1-29

บทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ
• “China’s Economic Influence in The GMS and ASEAN Region : A View from Thailand” เอกสารวิชาการ
นําเสนอในงานสัมมนาระหวางประเทศ ชื่อ “To Advance Economic Cooperation in the Context of Mutual
Growth” ณ Yunnan University นครคุนหมิง ประเทศจีน วันที่ 3-4 มิถุนายน 2548
• “Economic Implications of China's 'Go-West' Policy: A View from Thailand” วารสาร ASEAN Economic
Bulletin, Singapore, Vol. 23, No. 2 (2006) , pp. 253-265 เดือน August 2006

• “Potential Sectors for Investment Linkages Between West Chinese Provinces and Thailand” วารสาร
Contemporary Asia-Pacific Studies, No.8 (2006), pp. 34-41. สถาบัน Institute of Asia-Pacific Studies,
Chinese Academy of Social Sciences (CASS) , Beijing.

• “Potential Industries in Southwestern Provinces of China : Opportunities and Obstacles in Connection
with Thailand” เอกสารวิชาการนําเสนอในงานสัมมนาระหวางประเทศ ชื่อ International Conference on
7

•

•

•

•

•

•

•

•

“Economic Cooperation in Greater Mekong Subregion (GMS) : Potential for Trade and Investment
Promotion”, Chiang Mai Grand View Hotel, September 18-19, 2006
“What you need to know about logistics in China” รายงานฉบับพิเศษ Building World-Class Logistics
and Supply Chains, Vol.1: The Beginning for Thailand รายงานประจําปของ Thailand Logistics and
Production Society (TLAPS) Yearbook & Directory 2006, pp. 119- 123, November 2006.
“Trade Relations Between Thailand and Chinese Provinces Under ASEAN-China FTA” เอกสารวิชาการ
นําเสนอในงานสัมมนาระหวางประเทศ ชื่อ “China-ASEAN Economic and Managerial Forum 2007” โดย
Kunming University of Science and Technology (KUST), Yunnan Provincial Education Bureau, China,
Payap University and Chulalongkorn University at Faculty of Economics, Chulalongkorn University,
Bangkok, January 13-14, 2007.
“China’ s Go-West Policy and Its Implications for Economic Linkages : A View from Thailand” เอกสาร
วิชาการนําเสนอในงานประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 8 (RGJ-Ph.D. Congress
VIII) โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหวางวันที่ 20-22 เมย. 2550 ณ โรงแรมจอมเทียน
ปาลมบีช รีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี
China’s Market: Myth & Realities นําเสนอผลงานวิจัยในงาน workshop ระหวางประเทศชื่อ China’s
Agriculture, Trade and Investment : Opportunities and Challenges for the GMS รวมกับนักวิชาการใน
ประเทศ GMS จัดโดย Social Research Institute of Chiang Mai University and the Rockefeller
Foundation , Green Lake Hotel, Kunming, China, February 28 – March 2, 2008.
Trading with China : Myth & Realities นําเสนอผลงานวิจัยในงาน workshop ระหวางประเทศชื่อ China’s
Agriculture, Trade and Investment : Opportunities and Challenges for the GMS รวมกับนักวิชาการใน
ประเทศ GMS จัดโดย Social Research Institute of Chiang Mai University and the Rockefeller
Foundation , Green Lake Hotel, Kunming, China, February 28 – March 2, 2008.
Success Stories of Thai Investment in China นําเสนอผลงานวิจัยในงาน workshop ระหวางประเทศชื่อ
China’s Agriculture, Trade and Investment : Opportunities and Challenges for the GMS ครั้งที่ 2
รวมกับนักวิชาการในประเทศ GMS จัดโดย Social Research Institute of Chiang Mai University and the
Rockefeller Foundation , Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 30-31, 2008.
Feasibility Study Report on Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation ศึกษารวมกับกับคณะผูเชี่ยวชาญ
Joint Expert Group on Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation จากประเทศจีนและประเทศอาเซียนอื่น
คาดวาจะเสร็จสมบูรณ June 2010.
Mainland China and Southeast Asia Economic Linkages in the New Sub-Regional Cooperation in the
South China Sea : Preliminary Analysis นําเสนอบทความในงาน Research Conference ชื่อ Asian
Connections : Southeast Asian Model for Co-Existence in the 21st Century” จัดโดย Core University
Program at Thammasat University, August 27, 2010.
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การนําเสนอผลงานในตางประเทศ
• To present a progress report of the research project on “Policies for Investment in China – GMS
Cross-Border Economic Zones Development : Incentive Effects and Re-design” at the “Second PPP
Research Workshop” , organized by Asian Development Bank (ADB) under the GMS Phnom Penh
Plan for Development Management (PPP) Phase III, in Phnom Penh, Cambodia during 24-26
February 2010.
• To present an interim report of the research project on “Policies for Investment in China – GMS
Cross-Border Economic Zones Development : Incentive Effects and Re-design” at the “PPP
Research Midterm Workshop” , organized by Asian Development Bank (ADB) under the GMS
Phnom Penh Plan for Development Management (PPP) Phase III, in Hanoi, Vietnam during 26-27
May 2010.
• To present an article “CAFTA and China-Thailand Economic Relations” as a co-author with Dr.
Somsak Tambunlertchai at the 3rd “China-ASEAN Think Tank Strategic Dialogue”, under the theme
of “China-ASEAN Cooperation in Post Financial Crisis”, organized by the Chinese Academy of Social
Sciences (CASS) and Guangxi Academy of Social Sciences (GASS) in Nanning, Guangxi PRC
during 17-18 October 2010.

การใหสัมภาษณสื่อตางประเทศ
• ใหสัมภาษณสื่อมวลชนจีน Xinhua News Agency ในหัวขอ "China-ASEAN FTA in Thai Perspective" เมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2553
• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศน NHK World สถานีโทรทัศนจากญี่ปุน เกี่ยวกับความตกลงการคาอาเซียน-จีน
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553
• ใหสัมภาษณในรายการ "People in the Know" ทางสถานีวิทยุ Online ของ China Radio International (CRI)
ในหัวขอ "China-ASEAN FTA Opens" ดําเนินรายการโดย Paul James ออกอากาศ เมื่อวันอังคารที่ 5
มกราคม 2553

ตัวอยางการใหสัมภาษณสื่อโทรทัศนไทย
• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศน “TNN” รายการ Economic Time เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 12 ของจีน และนัยตอไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554
• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศน “ASEAN Channel” เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงของจีนใน GMS เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2554
• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศนชอง 3 ในรายการ “สัปดาหอาเซียน” เกี่ยวกับความตกลงการคาเสรี ASEANChina FTA เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553
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• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศน Nation Channel รายการชีพจรโลก เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน เมื่อวันที่ 15
มกราคม 2553
• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย ในรายงาน “ที่นี่ ทีวีไทย” เกี่ยวกับวาระครบรอบ “60ปสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีน” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย ในรายงาน “ชั่วโมงทํากิน” เกี่ยวกับการคาการลงทุนระหวางไทย-จีน
และประเทศเพื่อนบาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552

งานเขียนตีพิมพอนื่ ๆ

บทความประจํา คอลัมน ”มองจีน มองไทย” หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ เชน
การคากับจีนหลังเขา WTO: สดใสหรือมืดมน

ผูจัดการรายวัน 2 กค. 2546

การคาไทย-มณฑลจีน : ขอเท็จจริง โอกาส และอุปสรรค

มติชนสุดสัปดาห 3 กพ 2549

ขอฝาก"นโยบายจีน"กับรัฐบาลอาจารยอภิสิทธิ์ ตอนที่ 1 -3

มติชนสุดสัปดาห ฉบับ 1482-1484 มค.2552

• บทความในคอลัมน”มองจีน มองไทย”
ขอตกลงการคาผัก-ผลไมปลอดภาษีไทย-จีน : ใครเก็บเกี่ยวกอน

กรุงเทพธุรกิจ 15-16 ตค. 2546

เสนทางสูระบบตลาดของจีน จากมุมมองเศรษฐศาสตรสถาบัน

กรุงเทพธุรกิจ 31 ตค. 2546

รัฐบาลระดับมณฑลของจีน

กรุงเทพธุรกิจ 5 ธค. 2546

ความคาดหวังของจีนจากนิคมอุตสาหกรรมเชียงราย

กรุงเทพธุรกิจ 4 กพ. 2547

ควรรูอะไรกอนไปเจาะตลาดจีน

กรุงเทพธุรกิจ 3 มีนาคม 2547

อีกหนทางในการแกปญหาผลไมไทยในตลาดจีน

กรุงเทพธุรกิจ 20 มีค. 2547

ศักยภาพของมณฑลเสฉวนที่ไมควรมองขาม

กรุงเทพธุรกิจ 5 และ 12 พค. 2547

จีนปรับกฎหมายใหมเพื่อปกปองพอคาจีน

กรุงเทพธุรกิจ 3 มิย. 2547

อุปสรรคการคา เอฟทีเอไทย-จีน

กรุงเทพธุรกิจ 16 มิย. 2547

ไทยหนุนจีนมีสถานะ เศรษฐกิจการตลาด

กรุงเทพธุรกิจ 23 มิย. 2547

รูเทาทันกฎหมายการคาฉบับใหมของจีน

ผูจัดการรายวัน 30 มิย. 2547

ของฝากไปเจรจา "เอฟทีเอ" กับจีน

กรุงเทพธุรกิจ 13 กค. 2547

คนจีนรุนใหมกับการติดยี่หอ

กรุงเทพธุรกิจ 4 สค. 2547
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หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ

กรุงเทพธุรกิจ 2 กย. 2547

"จีน" ซื้อสินคาอะไรจากไทยบาง

กรุงเทพธุรกิจ 29 กย. 2547

ทําไมยูนนานจะมาลงทุนนิคมอุตสาหกรรมที่เชียงราย” ตอนที่ 1-2

กรุงเทพธุรกิจ 14-15 ตค.47

“เก็บตก“งานไชนา-อาเซียนเอ็กซโป”ที่กวางสี

กรุงเทพธุรกิจ 12 พย. 2547

เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน: ระเบิดเวลาหรือนาฬิกาปลุก

กรุงเทพธุรกิจ 25 พย. 2547

ความสําเร็จของธุรกิจไทยในจีน

กรุงเทพธุรกิจ 16 ธค. 2547

จีนไดอะไรจากการเก็บ “ภาษีสงออก” สิ่งทอ

กรุงเทพธุรกิจ 13 มค. 2548

ขอจํากัดของระบบกระจายสินคาในตลาดจีน

กรุงเทพธุรกิจ 27 มค. 2548

เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน : ตนแบบของใคร

กรุงเทพธุรกิจ 10 กพ. 2548

เจาะลึก 4 มณฑลจีนใกลไทย

กรุงเทพธุรกิจ 24 กพ. 2548

ธุรกิจเอกชนจีนใน 4 มณฑลใกลไทย

กรุงเทพธุรกิจ 10 มีค. 2548

ฮกเกี้ยน (ฝูเจี้ยน) วันนี้

กรุงเทพธุรกิจ 24 มีค. 2548

ไปเจาะตลาดจีนอีสานกันเถอะ

กรุงเทพธุรกิจ 7 เมย. 2548

หนีหาว จากคุนหมิง

กรุงเทพธุรกิจ 21 เมย. 2548

ยูนนาน-กวางสี 2 คูแขงที่ตองจับตามอง

กรุงเทพธุรกิจ 5 พค. 2548

ทองเที่ยวในยูนนานกําลังบูม

กรุงเทพธุรกิจ 19 พค. 2548

ธุรกิจโรงแรมไทยที่อยูรอดไดในจีน

กรุงเทพธุรกิจ 2 มิย. 2548

SME ไทยที่รุกไดในตลาดจีน

กรุงเทพธุรกิจ 16 มิย. 2548

เรารูจักจีนดีแคไหน

กรุงเทพธุรกิจ 30 มิย. 2548

รูจักมณฑลจีน (1) : การคาไทย-จีนรายมณฑล

กรุงเทพธุรกิจ 28 กค. 2548

(อภิมหา) มณฑลมั่งคั่งของจีน ตอนที่ 1 และจบ

กรุงเทพธุรกิจ 11 สค. และ 8 กย. 2548

รุกมณฑลจีน

กรุงเทพธุรกิจ 6 ตค. 2548

ตนทุนโลจิสติกสของจีนสูงแคไหน

กรุงเทพธุรกิจ 3 พย. 2548

Doing Business in China

กรุงเทพธุรกิจ 1 ธค. 2548

กลุมฟานจูซานเจี่ยว ตอน 1-2

กรุงเทพธุรกิจ 26 มค 2549 และ 23 กพ. 2549

จับตาแผน 11 ของมณฑลจีน

กรุงเทพธุรกิจ 23 มีค. 2549
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“พริกไทย” ในกรุงปกกิ่ง

กรุงเทพธุรกิจ 20 เมย. 2549

พิซซาพันธุไทยในเมืองเจิ้งโจว

กรุงเทพธุรกิจ 18 พค. 2549

มณฑลไหนของจีน คือ ตลาดของไทย

กรุงเทพธุรกิจ 15 มิย. 2549

สามมิตรมอเตอร” ในเมืองรถยนตของจีน

กรุงเทพธุรกิจ 13 กค. 2549

ผา “แผน 11” ประเทศจีน

กรุงเทพธุรกิจ 10 สค. 2549

ธุรกิจเรือไทยในดินแดนเจิ้งเหอ

กรุงเทพธุรกิจ 7 กย. 2549

Rise with the Dragon : เติบโตไปกับมังกรจีน

กรุงเทพธุรกิจ 5 ตค 2549

หนานหนิง

กรุงเทพธุรกิจ 2 พย 2549

จุดออนเศรษฐกิจจีน

กรุงเทพธุรกิจ 30 พย 2549

คําถามเกี่ยวกับจีนที่ถูกถามบอย

กรุงเทพธุรกิจ 28 ธค 2549

ชางสามเศียรรุกจีนไดดวยคุณภาพ

กรุงเทพธุรกิจ 25 มค. 2550

บริษัทไทยจับคูแตงงานในจีน

กรุงเทพธุรกิจ 22 กพ. 2550

รัฐบาลจีนปูทาง”ทุนใน”แขง”ทุนนอก”

กรุงเทพธุรกิจ 22 มีค 2550

รานกาแฟของพญาอินทรีในแดนมังกร

กรุงเทพธุรกิจ 19 เมย. 2550

คารฟูร รุกคืบตลาดคาปลีกของจีนไดอยางไร

กรุงเทพธุรกิจ 17 พค. 2550

ปญญาชนจีนมองจีน (อารม ตั้งนิรันดร)

กรุงเทพธุรกิจ 14 มิย. 2550

โรงเรียนนานาชาติในมณฑลมั่งคั่งของจีน

กรุงเทพธุรกิจ 12 กค. 2550

ธนาคารสัญชาติไทยในจีนแผนดินใหญ

กรุงเทพธุรกิจ 9 สค. 2550

สรางธุรกิจในจีน ใครวางาย

กรุงเทพธุรกิจ 6 กย. 2550

อะไรคือผลประโยชนของจีนในพมา

กรุงเทพธุรกิจ 4 ตค. 2550

สินคา SMEs ไทยเจาะตลาดมณฑลจีนไดหรือไม

กรุงเทพธุรกิจ 8 พย. 2550

ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ : เสนทางเศรษฐกิจไทย-จีนตะวันตก

กรุงเทพธุรกิจ 27 ธค. 2550

สภาพเศรษฐกิจการคาตามแนว “ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ”

กรุงเทพธุรกิจ 24 มค. 2551

คูแขง “ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ”

กรุงเทพธุรกิจ 21 กพ. 2551

ทุนจีน “เดินออกไป”

กรุงเทพธุรกิจ 20 มีค. 2551

กุญแจไขตลาดจีน

กรุงเทพธุรกิจ 18 เมย 2551
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ที่สุดในโลก” ในภูมิภาคฉางซานเจี่ยว

กรุงเทพธุรกิจ 15 พค. 2551

ทางออกสูทะเลของจีนตะวันตก

กรุงเทพธุรกิจ 19 มิย. 2551

จีนศึกษาในไทย : ดานเศรษฐกิจจีน

กรุงเทพธุรกิจ 17 กค. 2551

คากับจีนยากหรืองาย

กรุงเทพธุรกิจ 14 สค. 2551

ความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปูสําคัญไฉน

กรุงเทพธุรกิจ 17 กย. 2551

ผูประกอบการ (จีน) ในยุค ใครรวยได รวยกอน

กรุงเทพธุรกิจ 9 ตค. 2551

มองจีน มองเวียดนาม ตอนที่ 1

กรุงเทพธุรกิจ 6 พย.2551

มองจีน มองเวียดนาม ตอนที่ 2

กรุงเทพธุรกิจ 4 ธค 2551

มองจีน มองเวียดนาม ตอนที่ 3

กรุงเทพธุรกิจ 1 มค. .2552

เศรษฐกิจแดนมังกร

กรุงเทพธุรกิจ 29 มค. 2552

ลัดเลาะเสนทางสาย R13 เชื่อม R8 ตอ R9 (ตอนที่ 1)

กรุงเทพธุรกิจ 26 กพ.2552

ลัดเลาะเสนทางสาย R13 เชื่อม R8 ตอ R9 (ตอนที่ 2)

กรุงเทพธุรกิจ 26 มีค.2552

ลัดเลาะเสนทางสาย R13 เชื่อม R8 ตอ R9 (ตอนจบ)

กรุงเทพธุรกิจ เมย.2552

ประตูสู “อาเซียน” ของจีน

กรุงเทพธุรกิจ พค.2552

ผิงเสียง :เมืองหนาดานใหมการคาไทย-จีน

กรุงเทพธุรกิจ มิย. 2552

R12 คูแขงเสนทาง R 9

กรุงเทพธุรกิจ กค. 2552

กาวแรกของไทยในกรอบความรวมมือ PBG

กรุงเทพธุรกิจ สค. 2552

ย่ําเทา 31 มณฑลจีน

กรุงเทพธุรกิจ กย. 2552

อีสานไทยไมไกลจีน

กรุงเทพธุรกิจ ตค. 2552

อัญมณีไทย (จะ)ไปจีน

กรุงเทพธุรกิจ พย. 2552

ไทยใชประโยชนจาก”เอฟทีเออาเซียน-จีน”มากนอยแคไหน

กรุงเทพธุรกิจ ธค. 2552

คนจีนซื้ออะไรใหกันในวันปใหม

กรุงเทพธุรกิจ 31 ธค. 2552

มุงสู จีนตะวันตก

กรุงเทพธุรกิจ มค. 2553

กรณีศึกษาเสนทางสูทะเลของจีนตะวันตก : คาใชจาย ระยะทางและระยะเวลา

กรุงเทพธุรกิจ กพ .2553

หนึ่งประเทศ สองระบบ

กรุงเทพธุรกิจ มีค. 2553

ไตหวันวันนี้

กรุงเทพธุรกิจ เมย. 2553
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เศรษฐกิจหมานอยของจีนเปนอยางไร

กรุงเทพธุรกิจ พค. 2553

Shanghai World Expo ใหญโตแคไหน

กรุงเทพธุรกิจ มิย. 2553

นักเศรษฐศาสตรจีน มองจีน

กรุงเทพธุรกิจ กค. 2553

สะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 3 ผาน R12 สูทาเรือ VungAng

กรุงเทพธุรกิจ สค. 2553

โมเดลจีน และ Beijing Consensus

กรุงเทพธุรกิจ กย. 2553

เศรษฐกิจยูนนานใหญแคไหน

กรุงเทพธุรกิจ ตค. 2553

MOU รถไฟจีน-ลาวและจุดออนโครงขายรถไฟยูนนาน

กรุงเทพธุรกิจ พย. 2553

ทาเรือเจียวเพียว และแนวรถไฟพมา-ยูนนาน

กรุงเทพธุรกิจ ธค. 2553

จีนภิวัตน..ไทยรูอะไร..ยังตองรูอะไร

กรุงเทพธุรกิจ ธค. 2553

ASEAN-China FTA ครบ 1 ป : ไทยใชสิทธิขอลดภาษีเกงแคไหน

กรุงเทพธุรกิจ มค. 2554

การคากับมณฑลจีน ภายใต ACFTA : กรณีศึกษา “เทียนจิน”

กรุงเทพธุรกิจ กพ. 2554

กระแส “ทุนจีน”ในไทยและอาเซียน

กรุงเทพธุรกิจ มีค. 2554

จีน (จะ)เปลี่ยนโฉมดวย “แผนพัฒนฯ ฉบับ 12”

กรุงเทพธุรกิจ เมย. 2554

เหตุอันใดนายกฯจีน (บินขามไทย) ไปเยือนมาเลเซีย-อินโดนีเซีย

กรุงเทพธุรกิจ พค. 2554

ยุทธศาสตร “รุกลงใต”ของจีน กรณีศึกษากลุม PBG

กรุงเทพธุรกิจ มิย.2554

เอกชนจีนคาดหวังอะไรจากอาเซียน

กรุงเทพธุรกิจ กค.2554

การสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนามในประเทศจีนและประเทศเพื่อนบาน ตั้งแตป 2544
1) มหานครปกกิ่ง เพื่อสัมภาษณเจาหนาที่จีน กระทรวงการตางประเทศจีน (Wai Jiao Bu) ภายใตโครงการศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเอเปกของประเทศสมาชิก : กรณีประเทศจีน ทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2544
ระหวางวันที่ 30 เมย – 3 พค 2544
2) มหานครปกกิ่ง- มองโกเลียใน (นครหูเหอเฮาเทอร-เมืองเปาโถว) เพื่อแลกเปลีย่ นการเยี่ยมเยือนระหวางสถาบันการศึกษา
พรอมคณะกรรมการโครงการจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมษายน 2545
3) ฮองกง-เซินเจิน้ -กวางเจา เพื่อศึกษาสํารวจเสนทางคมนาคมทางรถไฟเชื่อมโยงจีนกับฮองกง และสํารวจการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจระหวางฮองกง-เซินเจิ้น ภายใตขอตกลง Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) ระหวางวันที่ 5-7 ตุลาคม
2546
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4) นครเฉิงตู ในมณฑลเสฉวน เพื่อศึกษาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว อุทยานมรดกโลกจิ่วจายโกว และแหลงทองเที่ยว
อื่นๆ ระหวางวันที่ 18-22 ตุลาคม 2546
5) สํารวจตลาดในเมืองหลวงของมณฑลทางตะวันตกจีน ไดแก คุนหมิง (ยูนนาน) กุย หยาง (กุย โจว) เฉิงตู (เสฉวน) ซีอาน
(สานซี) และ หนานหนิง (กวางสี) เพื่อศึกษาขอมูล สํารวจสภาพเศรษฐกิจและเยีย่ มชม /สัมภาษณ ผูเชีย่ วชาญของ Yunnan University
และ Yunnan Normal University ระหวางวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2546
6) เชียงใหม-เชียงรุง (จิ่งหง)-เชียงแสน-เชียงของ เพือ่ สัมภาษณและสํารวจเสนทางการคาชายแดนและการทองเที่ยว โดยการ
เดินทางมากับเรือสินคาลองไปตามแมน้ําโขง ระหวางวันที่ 6-12 ธันวาคม 2546
7) หนองคาย-เวียงจันทร-หลวงพระบาง เพือ่ สัมภาษณและสํารวจเสนทางไหลของสินคาและการลงทุนของจีนในประเทศเพื่อน
บาน ระหวางวันที่ 13-19 ธันวาคม 2546 โดยมีเจาหนาที่และนักวิจยั ชาวจีนจากมณฑลยูนนานรวมเดินทางดวย
8) มณฑลไหหนาน (ไหหลํา) เพื่อสัมภาษณและสํารวจตลาดและโอกาสของสินคาไทยในตลาดเมืองไหโขว และเมืองซันยา
ระหวางวันที่ 22-26 กุมภาพันธุ 2547 โดยรวมเดินทางไปกับคณะ ของโครงการทีมปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วของกรมสงเสริมการ
สงออก กระทรวงพาณิชย
9) นครเฉิงตู (มณฑลเสฉวน) –มหานครฉงชิ่ง-ลองแมน้ําฉางเจียง (แยงซีเกียง)-เมืองอีช้ าง (มณฑลหูเปย) และเขื่อนสามโตรก
ผา (Three Gorges) เพื่อสัมภาษณและสํารวจขอมูลและสภาพเศรษฐกิจเบือ้ งตน เยี่ยมชม Chongqing University และ Sichuan
University ระหวางวันที่ 18-25 เมษายน 2547
10) มหานครปกกิ่ง รวมกับผูบริหารและนักวิจัยสกว.เพื่อสัมภาษณและหารือกับหนวยงานราชการของไทยในประเทศจีน
(สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกกิ่ง) และเยี่ยมชม Peking University และBeijing Language and Culture University ระหวาง
วันที่ 20-23 กันยายน 2547
11) มหานครเซี่ยงไฮ นครหางโจว (มณฑลเจอเจียง) และเมืองซูโจว (มณฑลเจียงซู) รวมกับคณะรัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
เพื่อดูงานและหารือกับหนวยงานราชการของไทยในมหานครเซี่ยงไฮ และเยี่ยมชม Fudan University ระหวางวันที่ 14-18 ตุลาคม
2547
12) นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองจวง กวางสี เพื่อสัมภาษณและรวมงานแสดงสินคา China-ASEAN Expo โดยเดินทาง
รวมกับคณะนักธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย จํากัด ระหวางวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2547
13) มณฑลฝูเจีย้ น (นครฝูโจว-เซี่ยเหมิน-ผูเถียน-อูอซี๋ าน) สํารวจและสัมภาษณ ตาม “โครงการจัดทําหนังสือเศรษฐกิจจีน 11
มณฑลที่มีนัยสําคัญตอไทย” ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 12-17 มีนาคม 2548
14) นครฮารบิน (มณฑลเฮยหลงเจียง) และนครเสิ่นหยาง (มณฑลเหลียวหนิง) รวมเดินทางกับคณะ Export Rally กรม
สงเสริมการสงออก 19-26 มีนาคม 2548 เพื่อสํารวจตลาดและสัมภาษณผูที่เกีย่ วของ
15) นครคุนหมิง (มณฑลยูนนาน) ในฐานะอาจารยรบั เชิญสอนวิชา International Economics และศึกษาวิจัย ณ Yunnan
University ระยะเวลา 2 เดือน ระหวาง 3 เมษายน- 7 มิถุนายน 2548
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16) สํารวจเสนทางสายไหม จากคุนหมิง-หลานโจว--ตุนหวง-ทรูฟาน ในมณฑลกานซู – อุรุมฉี ในซินเกียง –นครเฉิงตู ในเดือน
พฤษภาคม 2548
17) สํารวจเสนทางถนนจากแมสาย-เชียงตุง-เมืองลา-จิ่งหง และลองแมน้ําโขงจากทาเรือเมืองจิ่งหง สิบสองปนนา ลงมายัง
ทาเรือเชียงแสน ระหวางวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2548
18) กวางสี (กุย หลิน-หลิวโจว-หนานหนิง-ผิงเสียง) กวางตง (เซินเจิ้น-จูไห) มาเกา-ฮองกง สํารวจเมืองและมณฑลภายใตกลุม
Pan-Pearl River Delta ระหวางวันที่ 19-26 กุมภาพันธ 2549
19) มหานครปกกิ่ง-เจิ้งโจว (มณฑลเหอหนาน) –ไทหยวน (มณฑลซานซี) – ฉางซา (มณฑลหูหนาน) -หนานชาง (มณฑล
เจียงซี) สํารวจตลาดมณฑลจีนตอนกลาง ระหวางวันที่ 3-12 มีนาคม 2549
20) มหานครปกกิ่ง-ชินหวงเตา (มณฑลเหอเปย)-ชิงเตา (ซานตง) สํารวจทาเรือและเสนทางโลจิสติกส ระหวางวันที่ 25
มีนาคม – 2 เมษายน 2549
21) อูฮ ั่น (มณฑลหูเปย) – เขือ่ นสามโตรก- ลองแมน้ําฉางเจียง (แยงซีเกียง) -มหานครฉงชิ่ง สํารวจตลาด และเสนทางโลจิ
สติกส ระหวางวันที่ 10- 18 เมษายน 2549
22) มหานครเซี่ยงไฮ- มณฑลเจอเจียง (เมืองอี้อู –เมืองหนิงปอ) สํารวจตลาดและทาเรือน้ําลึก ระหวางวันที่ 18- 25 เมษายน
2549
23) มาเกา-ฮองกง-เสิ่นเจิ้น-ตงกวน-จูไห สํารวจตลาดและทาเรือน้ําลึก ระหวางวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2549
24) มหานครปกกิ่ง-ตาเหลียน (มณฑลเหลียวหนิง)- ฉางชุน (มณฑลจี๋หลิน)-มหานครเทียนจิน สํารวจตลาด เสนทางโลจิ
สติกสและทาเรือน้ําลึก งบสกว. Logistics ระหวางวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2549
25) กลุมเศรษฐกิจฉางซานเจีย่ ว ไดแก มหานครเซีย่ งไฮ-มณฑลเจียงซู (ซูโจว-หนานจิง-อูซ-ี ฉางโจว) สํารวจตลาด
เสนทางโลจิสติกสและทาเรือน้ํา ระหวางวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2549
26) เมืองทาชิงเตา-เอียนไถ-เวยไห (มณฑลซานตง) และเมืองเซี่ยเหมิน (มณฑลฝูเจีย้ น) สํารวจตลาด เสนทางโลจิสติกสและ
ทาเรือน้ํา ระหวางวันที่ 12-18 ตุลาคม 2549
27) ฮองกง-เซินเจิ้น สํารวจตลาด เสนทางโลจิสติกสและทาเรือน้ํา รวมกับคณะนักวิจยั สกว. ระหวางวันที่8-12 ธันวาคม
2549
28) มหานครปกกิ่ง-มหานครเซี่ยงไฮ-มณฑลเจอเจียง (อีอ้ -ู หางโจว)-มณฑลเจียงซู (ซูโจว) รวมเดินทางไปกับคณะดูงานขอ
งกฟผ. (EGAT) ระหวางวันที่ 27 มีค.- 2 เมย. 2550
29) มหานครปกกิ่ง เพือ่ นํานักศึกษาหลักสูตร IMBA, China Track มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขาอบรมและแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยชิงหัว Tsinghua Univerity ระหวางวันที่ 9-14 กรกฎาคม 2550
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30) นครกวางเจา - เมืองจงซาน - เมืองเซินเจิ้น ในมณฑลกวางตง เพือ่ นําคณะขาราชการจากสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และนักวิจัยของTDRI เดินทางไปดูงานและสัมภาษณ ระหวางวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2550
31) เมืองเซีย่ เหมิน (มณฑลฝูเจีย้ น) - มหานครเซี่ยงไฮ - นครหยินชวน (เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย) ทุนสนับสนุนการวิจัยและ
เก็บขอมูลภาคสนามจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2550
32) นครคุนหมิง - นครเฉิงตู - มหานครฉงชิ่ง – นครหนานหนิง - เมืองเปยไห ทุนสนับสนุนการวิจัยและเก็บขอมูลภาคสนาม
จากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ระหวางวันที่ 8-14 สิงหาคม 2550
33) สํารวจเสนทางถนน Kunming-Bangkok Highway หรือ R3E จากหลวงพระบาง – เมืองบอเต็น (ลาว) - เมืองบอหาน
เมืองจิ่งหง (เชียงรุง) ในจีน ทุนสนับสนุนการวิจัยและเก็บขอมูลภาคสนามจากกระทรวงพาณิชย ระหวางวันที่ 8-12 กันยายน 2550
34) นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน บรรยายใหกับนักธุรกิจจีนในมณฑลเสฉวน หัวขอ “How to Build Business Partnerships in
Thailand” จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ณ โรงแรม Sofitel Wanda Chengdu ระหวางวันที่ 9-13 ธันวาคม 2550
35) นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เพื่อนําเสนอผลงานชื่อ Trading with China : Myth & Realities ในงาน workshop ชื่อ
China’s Agriculture, Trade and Investment : Opportunities and Challenges for the GMS รวมกับนักวิชาการในประเทศ GMS จัด
โดย Social Research Institute of Chiang Mai University และ the Rockefeller Foundation ณ โรงแรม Green Lake Hotel วันที่ 28
กพ. – 2มีค 2551
36) มหานครปกกิ่ง-เมืองชิงเตา (ซานตง) ทุนสนับสนุนการวิจัยและเก็บขอมูลภาคสนามจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ) ระหวางวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2551
37) เมืองเปยไห (กวางสี) ในฐานะตัวแทนผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย รวมกับขาราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชยเพื่อเขา
รวมการประชุมในการจัดตั้ง “Joint Expert Group on Pan Beibu Gulf Economic Cooperation (JEG on PBG)” ณ เมืองเปยไห กวาง
สี ระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2551
38) นครหนานหนิง (กวางสี) ในฐานะผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย รวมกับขาราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชยเพื่อเขารวม
การประชุม Joint Expert Group on Pan Beibu Gulf Economic Cooperation (JEG on PBG) ครั้งที่ 2 ณ นครหนานหนิง กวางสี
ระหวางวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2551
39) นคร Ho Chi Minh เวียดนาม ในฐานะนักวิชาการผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย นําเสนอผลงานวิจัยในงาน workshop
ระหวางประเทศชือ่ China’s Agriculture, Trade and Investment : Opportunities and Challenges for the GMS ครั้งที่ 2 รวมกับ
นักวิชาการในประเทศ GMS จัดโดย Social Research Institute of Chiang Mai University and the Rockefeller Foundation
ระหวางวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2551
40) เสนทางเชือ่ มโยงประเทศเพื่อนบาน นครพนม-ทาแขก-เสนทาง R13- เสนทาง R8 เวียดนาม – เมือง Vinh –เมือง Hue –
นคร Danang – เสนทาง R9 – ลาวบาว –สะหวันนะเขต- มุกดาหาร โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน
(พื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor : NSEC ) ในเสนทาง Eastern Sub-Corridor ภายใตกรอบ GMS และ
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กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปู (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation : PBG) ระหวางวันที่ 6-10 กุมภาพันธ
2552
41) มหานครฉงชิ่ง-ลองแมน้ําฉางเจียง (แยงซีเกียง)-เมืองอี้ชาง (มณฑลหูเปย) และเขือ่ นสามโตรกผา (Three Gorges) –นคร
อูฮั่น ระหวางวันที่ 10-15 เมษายน 2552
42) เสนทางเชือ่ มโยงประเทศเพื่อนบาน หนองคาย (บึงกาฬ) – ประเทศลาว เมืองปากซัน- เสนทาง R13 - ทาแขก- เสนทาง
R12 – ประเทศเวียดนาม เมือง Vinh – กรุง Hanoi- เมืองHaiphong- เมือง Halong- เมือง Mong Cai- ประเทศจีน (กวางสี) เมืองตงซิง
– นครหนานหนิง- เมืองผิงเสียง- ประเทศเวียดนาม เมือง Lang Son- กรุง Hanoi ภายใตโครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรม
กับประเทศเพือ่ นบาน (พื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor : NSEC ) ในเสนทาง Eastern Sub-Corridor
ภายใตกรอบ GMS และกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปู (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation : PBG) 27 เมย.7พค. 2552
43) เสนทางรถไฟจากหนองคาย-ลาว ทานาแลง เวียงจันทร ภายใตโครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศ
เพื่อนบาน (พื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor : NSEC ) ในเสนทาง Eastern Sub-Corridor ภายใตกรอบ
GMS และกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปู (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation : PBG) 30-31 กค. 2552
44) นครซีหนิง (ชิงไห) - นครลาซา (ทิเบต) สํารวจขอมูลภาคสนาม และสํารวจประเทศจีน ครบ 31 มณฑล สค. 2552
45) นครหนานหนิง (กวางสี) ในฐานะผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย รวมกับขาราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชยเพื่อเขารวม
การประชุม Joint Expert Group on Pan Beibu Gulf Economic Cooperation (JEG on PBG) ครั้งที่ 3 ณ นครหนานหนิง กวางสี
ระหวางวันที่ 5- 7 สิงหาคม 2552
46) เสนทาง R 12 เชื่อมโยงไปจีน จากนครพนม แนวสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 3 ขามไปประเทศลาว เมืองทาแขก เสนทาง R12 - ประเทศเวียดนาม เมือง Vinh – กรุง Hanoi- เมือง Lang Son – ประเทศจีน เมืองผิงเสียง – นครหนานหนิง - นครกวาง
โจว รวมกับผูป ระกอบการ logistics โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา และคณะผูวาราชการจังหวัดพะเยา 31 สค.- 4 กย. 2552
47) นครกวางโจว-เมืองพานหยู-เมืองเสิ่นเจิ้น- นครหางโจว –มหานครเซี่ยงไฮ และแนวสะพานขาวอาวหางโจว เพือ่ สํารวจและ
สัมภาษณผูประกอบการธุรกิจอัญมณีในจีน ภายใตโครงการศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการคาและการลงทุนดานอัญมณีและ
เครื่องประดับในประเทศจีน ซึง่ ศึกษาใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 9-13 ตค.
2552
48) นครเฉิงตู (เสฉวน) –มหานครฉงชิ่ง เพือ่ สํารวจและสัมภาษณโอกาสสําหรับสินคาหัตถกรรมของไทยในตลาดจีน ภายใต
โครงการศึกษาโครงการวิจัยจัดทําขอมูลการเจาะตลาดเชิงลึกเพือ่ ขับเคลื่อนการคาของ SMEs ไทยสูประเทศจีนภาคใต/ตะวันตก”
ภายใตโครงการ ASEAN SMEs Partnership Roadmap ทุนสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว)
23 – 27 ธค. 2552
49) เชียงราย – ลาว- สิบสองปนนา- ยูนนาน เพื่อสํารวจเสนทาง R3E และ Kunming – Bangkok Highway พรอม
คณะกรรมการโครงการจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 20-24 มกราคม 2553
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50) คุนหมิง- ซีอาน –ฉงชิ่ง –เหมียนหยาง –เฉิงตู เพื่อสํารวจเสนทางขนสงโลจิสติกสจีนตะวันตก รวมกับนักวิจยั และผูบ ริหาร
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 25 – 31 มกราคม 2553
51) กรุงพนมเปญ กัมพูชา เพื่อนําเสนอผลงานวิจยั ภายใตโครงการศึกษา Policies for Investment in China – GMS CrossBorder Economic Zones Development : Incentive Effects and Re-design ในงาน research workshop โดยไดรับทุนจาก the
GMS Phnom Penh Plan for Development Management (PPP) Phase III จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย Asian
Development Bank (ADB) 24-26 กุมภาพันธ 2553
52) ฮองกง (เขตบริหารพิเศษฮองกง : Hong Kong Special Administrative Region) ตามคําเชิญของรัฐบาลฮองกงภายใต
โครงการ Sponsored Visitors’ Program 28 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2553
53) ไตหวัน เพื่อสํารวจโครงขายคมนาคมและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไตหวัน 13 – 16 เมษายน 2553
54) มหานครเซี่ยงไฮ เพื่อสํารวจและดูงาน Shanghai World Expo 2010 พรอมกับคณะจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 22 – 25 พฤษภาคม 2553
54) กรุงฮานอย เวียดนาม เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยภายใตโครงการศึกษา Policies for Investment in China – GMS CrossBorder Economic Zones Development : Incentive Effects and Re-design ในงาน research workshop โดยไดรับทุนจาก the
GMS Phnom Penh Plan for Development Management (PPP) Phase III จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย Asian
Development Bank (ADB) 26 – 28 พฤษภาคม 2553
55) กรุงปกกิ่ง – มหานครเทียนจิน เพื่อสัมภาษณนกั เศรษฐศาสตรจีน จาก Peking University และ Nankai University และ
นักวิจัย CASS โดยทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553
56) ทาเรือสงขลา-ปาดังเบซาร-ปนัง เดินทางรวมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา ระหวาง 9-11 กค. 2553
57) นครพนม แนวสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 3 - ทาแขก แขวงคํามวน- เสนทาง R12 – ทาเรือ Vung Ang เวียดนาม เมือง
Vinh – กรุง Hanoi- เมือง Lang Son – ประเทศจีน เมืองผิงเสียง – นครหนานหนิง - นครกวางโจว ระหวาง 21- 29 กค. 2553
58) สะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 – มุกดาหาร –สะหวันนะเขต เดินทางรวมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ภายใต คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา ระหวาง 3-4 สค. 2553
59) คุนหมิง-จิ่งหง (สิบสองปนนา)-R3A-หลวงน้ําทา-บอแกว-เชียงของ-เชียงแสน-เชียงราย เดินทางรวมกับสํานักยุทธศาสตร
การพาณิชย กระทรวงพาณิชย คณะจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 8 – 11 สค. 2553
60) เซี่ยงไฮ- หวงซาน-อันฮุย เขารวมกับคณะเดินทางชมงาน Shanghai Word Expo 2010 ระหวาง 28 กย. – 3 ตค. 2553
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61) หนองคาย-สะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 1 – รถไฟทานาแลง-เวียงจันทร และเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวง Ministry of
Public Works and Transport (MPWT) ของลาวเกีย่ วกับ MOU รถไฟจีน-ลาว โดยเดินทางรวมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา ระหวาง 6-7 ตค. 2553
62) นครหนานหนิง กวางสี เพื่อนําเสนอบทความในฐานะนักวิชาการผูเขียนรวม และผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย นําเสนอ
บทความชื่อ CAFTA and China-Thailand Economic Relations ในงาน the 3rd “China-ASEAN Think Tank Strategic Dialogue”
,under the theme of “China-ASEAN Cooperation in Post Financial Crisis”, จัดโดย ณ นครหนานหนิง กวางสี ระหวางวันที่ 1619 ตุลาคม 2553
63) กรุงยางกุง พมา ภายใตโครงการพัฒนาเตรียมความพรอมธุรกิจโลจิสติกสรองรับการคาชายแดนและตลาด AEC โดย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ระหวางวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2553
64) กรุงปกกิ่ง-นครเทียนจิน ภายใตโครงการศึกษาการใชประโยชน ASEAN-China FTA โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ศึกษาใหกรมการคาตางประเทศ ระหวางวันที่ 16-19 มกราคม 2554
65) นครหนานหนิง (กวางสี) เพือ่ เขาพบรองนายกเทศมนตรีนครหนานหนิงและหนวยงานที่ดูแลดานการเงินการธนาคารของ
จีนประจํากวางสี รวมกับผูบริหารธนาคารพาณิชยของไทย ระหวางวันที่ 28 กพ - 2 มีค 2554
66) เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) เพื่อเยีย่ มชมมหาวิทยาลัย Huaqiao University และรับเชิญเปน ”ที่ปรึกษา”
ศูนยไทยศึกษาแหงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีน รวมกับคณะผูบ ริหารจากสํานักนายกรัฐมนตรี และสภาวิจัยแหงชาติ รวมทั้งสมาคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ระหวางวันที่ 29 มีค - 1 เมย 2554
67) เมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน รับเชิญเขารวม Workshop ชือ่ China – Thailand ：Strategic Partner Relations
เพื่อหารือรวมกับนักวิชาการจีนและนําเสนอผลงานในหัวขอ” ASEAN-China FTA (ACFTA) & Thailand-China Trade Relations” จัด
โดย Public Policy Research Institute, Chiang Mai University ระหวางวันที่ 17-21 เมษายน 2554
68)เมืองเปยไห (กวางสี) ในฐานะตัวแทนผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย รวมกับขาราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชยเพื่อเขา
รวมการประชุม The 4th Joint Expert Group on Pan Beibu Gulf Economic Cooperation (JEG on PBG)” ณ เมืองเปยไห กวางสี
ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม– 3 มิถุนายน 2554
69) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน เพือ่ สํารวจตลาดและติดตามความสัมพันธเศรษฐกิจจีน-ญี่ปุน ระหวางวันที่ 22-26 มิถุนายน
2554
70) กรุงบันดารเสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน เพื่อเก็บขอมูลภาคสนามเศรษฐกิจประเทศในกลุมอาเซียน และการเขาสู AEC
ระหวางวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2554

กรกฎาคม 2554
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Resume
1.Personal Information
Name:

李仁良 （LI REN LIANG）การุณย หลี่

Sex:

male

Age:

42 (Mar.1968)

Place of birth:

Jiangsu province, China

Status:

married

2.Education
1987-1992

Thai Language and Culture ,

Peking U. Beijing (BA)

1995-1999

Southeast Asia Studies ,

Peking U. Beijing (MA)

1989-1990

Faculty of Archaeology,

Silapakorn U. (certificate)

1996-1997

Faculty of Economics,

Kasetsart U . (certificate)

2007- Present

School of Social Development NIDA, Studying Ph.D. Degree

3.Work Experience
1992-1999

Teacher, teach Thai Language & Culture , Peking U.

2001.10---2006.10

Faculty of Humanities , Kasetsart U.

2006.10--2009.7

Staff at the Embassy of China P.R. in the Kingdom of Thailand

2009.7- Present

Director of Institute of Thai-Chinese Studies, HCU.

4.Specialty and part time jobs
1. Be good at both spoken and written Chinese, Thai and English
2. Senior interpreter for Thai & Chinese delegations since 1990 years
3. Excellent knowledge on Southeast Asia Studies specially in Economy
Social and Culture
4. Lecturer:

the roles of P.R.China in the changing world.
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NIDA

5. Lecturer:

China in the world economic system :

Rangsit U.

Basic Chinese, Seminar on Business Administration in Chinese Culture)
6.Columnist: 《Manager weekly》คอลัมนิสต ผูจัดการรายสัปดาห จีนมองจีน
5.works
1. สนทนาภาษาจีน เลม1
2.สนทนาภาษาจีน เลม 2
3.สนทนาภาษาจีนธุรกิจ
4.การเขียนภาษาจีนธุรกิจ
5.ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
6.งานวิจัย
1.นักวิจัยรวม โครงการศึกษาวิจัยและจัดทําคูมือมาตรฐานและกฎระเบียบนาการสงออกสินคายางและ
ผลิตภัณฑยางไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.นักวิจัยรวม โครงการวิจัยเรื่อง “ เขตการคาเสรีอาเซียน-จีนและการเขาสูตลาดจีนของภาคบริการ
ไทย”
3.นักวิจัยรวม โครงการศึกษาวิจัย “การจัดทําขอมูลการเจาะตลาดเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการคาของ
SMEs ไทยสูประเทศจีนภาคใต/ตะวันตก”

Contact:
Li Renliang Tel: 081-6441968 Fax : 02-4336725
lirenliang63@hotmail.com
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นายพีรพงษ ตรีชะฎา
1271/67 ถ.สุคนธวิท ต. ตลาดกระทุมแบน อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท 0-3447-3258 โทรศัพทมือถือ 0-8657-0-7686 E-mail: prpong_t@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
มิ.ย. 2538 - ต.ค. 2545

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มิ.ย. 2534 - ต.ค. 2537

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ประวัติการทํางานวิจัย
- วิเคราะหและพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรสําหรับการวิเคราะหและวางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด/
กลุมจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย.
- วิ เ คราะห แ ละพั ฒ นาระบบข อ มู ล เชิ ง ลึ ก สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สถาบั น ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส กระทรวงอุตสาหกรรม.
- วิเคราะหและพัฒนาดัชนีชี้วัดสําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ กระทรวง
อุตสาหกรรม
- วิเคราะห วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน และรูปแบบสถาบันการเงินรายยอย (Microfinance) เปรียบเทียบ
ระหวางประเทศบังคลาเทศ มองโกเลีย และประเทศไทย สถาบันวิจัยระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคกรมหาชน)
- วิ เ คราะห แ ละพั ฒ นาแบบจํ า ลองทางเศรษฐศาสตร สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ค วามเป น ไปได แ ละจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญโครงการลงทุนทางดานคมนาคม สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวง
คมนาคม.
- วิเคราะหและพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรสําหรับการวิเคราะหผลกระทบของโครงการสงเสริมการ
ลงทุนโครงการศึกษาและวิเคราะหผลการดําเนินการของบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน.
- วิ เ คราะห แ ละร ว มพั ฒ นาระบบข อ มู ล สํ า หรั บ การศึ ก ษาการบริ ห ารงบประมาณจั ง หวั ด และบทบาท
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง.
- วิเคราะหและพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรสําหรับการวิเคราะหดัชนีชี้นําการสงออกในโครงการศึกษา
ดัชนีชี้นําภาวการณสงออกรายอุตสาหกรรม
ผลงานทางวิชาการ
1.

พีรพงษ ตรีชะฎา. “การกระจายการสงออกและเสถียรภาพของรายไดจากการสงออก”. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545.
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2. สกนธ วรัญูวัฒนา และคณะ. “รายงานการวิจัยโครงการเพิ่มกลยุทธในการวิเคราะหและวางแผนขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจังหวัด/กลุมจังหวัด“ เสนอ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2549.
3. ชนินทร มีโภคี และคณะ. “โครงการพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส“
เสนอ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550.
4. ชนินทร มีโภคี และคณะ. “การจัดทําดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมแมพิมพ“ เสนอ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551.
5. สกนธ วรัญูวัฒนา และคณะ. “รายงานการวิจัยโครงการศึกษาระบบวิเคราะหความเปนไปไดและจัดลําดับ
ความสําคัญโครงการลงทุนทางดานคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงกับเปาหมายทางยุทธศาสตร“ เสนอ สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2552.
6. สถาบันวิจัยระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคกรมหาชน). “รายงานการศึกษาธนาคารคนจน:
กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวางบังคลาเทศ มองโกเลีย และประเทศไทย“, 2552.
7. ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร. “โครงการศึกษาและวิเคราะหผลการดําเนินการของบริษัทที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุน“ เสนอ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2552.
8. สกนธ วรัญูวัฒนา และคณะ. “โครงการศึกษาการบริหารงบประมาณจังหวัดและบทบาทกรมบัญชีกลาง“
เสนอ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2552.
9. ชนินทร มีโภคี. “โครงการศึกษาดัชนีชี้นําภาวะการสงออกรายอุตสาหกรรม“ เสนอ สถาบันวิจัยระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนา (องคกรมหาชน) (อยูระหวางการดําเนินการ).
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Jittikarn Wongkampoo

จิตติกานต วงษกําภู

Present Position:

Research Fellow

Address:

The International Institute for Trade and Development
(Public Organisation)
8th Floor, Vidhayabhathana Building, Chulalongkorn University, Chula Soi 12, Phyathai
Rd. Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: (662) 216 1894-7 ext 119
Fax: (662) 216 1898-9
E-mail: jittikarn@itd.or.th, jittikarn7@yahoo.com

Educational Background
2006 – 2007

MA Chinese Business and the Asia-Pacific (With Merit) from the University of Leeds,
Leeds, United Kingdom

2001 – 2005

Bachelor of Arts in Political Science (2nd Class Honours),
With major in International Relations
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Working Experiences
-

Research Fellow at the International Institute for Trade and Development
(Public Organisation), February 2008 – Present

-

Trainee at International Organisations Department, Ministry of foreign affairs, Royal Thai Government,
2004

-

Trainee at Thai Women association in Paris ,and Thai Women Network in Europe, 2003
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Training Courses
- SEATRANET Training Programme on WTO Negotiations, Bangkok, Thailand, September 14 -18, 2009
-

ESCAP/WTO ARTNeT Capacity Building Workshop for Trade Research, Bangkok, Thailand, June 22 – 26,
2009

-

Regional Research Development and Methodology at Mekong Institute, Khon Kaen Thailand, March 17 –
April 4, 2008

Dissertation
Master Dissertation: “China-ASEAN Relations: Common or Conflicting Economic Security Interests?”

Research Projects
-

The Research project on “Thai Digital Content White Paper: Animation & Game 2009”
The Research project on “ASEAN – China Free Trade Area: Business Opportunities for Thai Service”
The Project of Digital Content Trade Fair & Exhibition and International Marketing Planning for Thai
Entrepreneurs
The Research project on “An Assessment of SMEs Development at the Border Twin Cities of the GMS: A
Case of Mukdahan, Thailand”
The Research project on “ASEAN’s Investment in CLMV Countries and Opportunities for Thai SMEs” (July
2009 –June 2010)
The Research project on “Relocation of Production Base under the AEC” (July 2010 – June 2011)

Ongoing Research Project
-

The Research project on “Movement of Production Base in the Context of AEC”

Articles
-

“Creative Economy: Implication for Thailand”, ITD Newsletter, Issue 11 (September – October 2008)
“Thai SMEs and Impediments to Success”, ITD Newsletter, Issue 14 (March – April 2009)
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