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คณะนักวิจัยในโครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับ

กระแสจีนภิวัตน”  ขอขอบพระคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยชาติ และคณะกรรมการสภาวิจัย
แหงชาติ สาขาเศรษฐศาสตร สําหรับการอุดหนุนทุนการวิจัยประเภทอุดหนุนท่ัวไป ประจําป 2552  
รวมถึงคณะผูตรวจสอบทางวิชาการโครงการฯ ทุกทาน   ประกอบดวย  ศาสตราจารย ดร.ม่ิงสรรพ          
ขาวสอาด    ดร.สุนทร  อรุณานนทชัย    รองศาสตราจารย ดร.ราเชนทร  ชินทยารังสรรค                     
รองศาสตราจารย ดร.สุทธิพันธ  จิราธิวัฒน  และคุณรจิต  มหาวิหกานนท 

คณะนักวิจัยขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปกกิ่ง ในการประสานงานนัด
หมายองคกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกท้ังใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการดําเนินโครงการฯ ระหวางการเดินทางเก็บขอมูลเชิงลึก ณ กรุงปกกิ่ง และนคร
เทียนจิน  

นอกจากนี้ คณะนักวิจัยขอขอบคุณผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาตางๆ 
ท่ี ไ ด ร ว ม สั ง เ คร าะห ง านจี น ศึกษาด าน เศรษฐกิ จ จี น  ได แก  มหาวิทย า ลั ย เ ชี ย ง ใหม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ตลอดจนผูแทนจากหนวยงานและองคกรตางๆ ท้ังจากภาครัฐและเอกชนท่ีเขารวมการประชุมระดม
ความคิดเห็น และรวมในงานสัมมนาเผยแพรผลการวิจัย เพื่อใหขอมูลท่ีเปนประโยชนประกอบการ
จัดทํารายงานการวิจัย  และสามารถจัดทํารายงานการวิจัยไดเสร็จสมบูรณในป 2554 
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คํานํา 
 

รายงานฉบับนี้ เปนการศึกษาวิจัยภายใต “โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพ่ือ
รองรับกระแสจีนภิวัตน” โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการความรูท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีใน
ประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนและการพัฒนากําลังคน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน และบทบาทของจีนท่ีจะมีตอพลวัตเศรษฐกิจของโลกใน
อนาคต 

คณะนักวิจัยศึกษาวิเคราะห โดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการเดินทางไปเก็บ
ขอมูลภาคสนาม (Field Research) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาวิเคราะหและจัดทํารายงานวิจัย
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมต้ังแตการศึกษาวิเคราะหโมเดลการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน และแนวคิดฉันทามติเปยจิง 
ตลอดจนการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีนในบทท่ี 1     การสํารวจเอกสารและ
ผลงานวิชาการเก่ียวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ ในประเทศไทยและตางประเทศในบทท่ี 2     การสํารวจ
สภาพสถานะกําลังคน และหลักสูตรการเรียนการสอนจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจในประเทศไทยในบทท่ี 3  
และการวิเคราะหบทบาทจีนในเศรษฐกิจโลก พลวัตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากจีน (จีนภิวัตน) และ
ความสําคัญของเศรษฐกิจจีนตอไทยในบทท่ี 4 เพื่อนําเน้ือหาท้ังหมดมาสังเคราะหและวิเคราะหเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตรงานวิจัยและกําลังคน เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน ในบทสุดทาย 

คณะนักวิจัยขอขอบคุณหนวยงานตางๆ และผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ท้ังจากภาครัฐและเอกชนท่ีได
ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และเปนแหลงขอมูลในการศึกษาวิจัย    ซึ่งเปนประโยชนตอรายงานวจิยั
ในครั้งน้ีเปนอยางยิ่ง และหวังวาผลการศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการจีนศึกษาในประเทศ
ไทยและสาธารณชนโดยท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจบทบาทของจีนท่ีจะมีตอพลวัตเศรษฐกิจโลก 
และใชประโยชนจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิดระหวางไทย-จีนไดมากยิ่งข้ึน 

ท้ังน้ี ดวยขอจํากัดในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะขอจํากัดดานเวลาในการศึกษาวิจัยประมาณ 10 
เดือน ผลการวิจัยจึงอาจจะยังไมสมบูรณเพียงพอ อยางไรก็ดี คณะนักวิจัยหวังวาผลการศึกษาชิ้นนี้จะเปน
พื้นฐานและเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีนในอนาคต
ตลอดจนเปนขอมูลสําหรับภาคเอกชนในการคาขาย การลงทุน และการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และเพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตนตอไป 

 
 

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยภายใต “โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน” นี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหบทบาทและความสําคัญทางเศรษฐกิจของจีนตอพลวัตเศรษฐกิจโลกและ
ความสําคัญตอไทย  และเพื่อจัดการความรู (Knowledge management) ท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีในประเทศไทย  เพื่อใหเกิดการพัฒนาและบูรณาการขอมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจีนสําหรับการพัฒนาองคความรูความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตนอยาง
เหมาะสม  ตลอดจนเกิดการเผยแพรขอมูล เอกสารและงานวิจัยตางๆ ในวงกวาง เพื่อสรางความตระหนัก
ของภาคสวนตางๆ ในความสําคัญของเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตนตอไป  รวมท้ังการศึกษาทบทวน
ดานกําลังคนในสวนของการศึกษาและการวิจัยของรัฐ เพื่อรองรับการขยายตัวของความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางไทย-จีน และบทบาทของจีนท่ีจะมีตอพลวัตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต  
 การศึกษาวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เนนวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrative Research) 
ประกอบดวยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  การเดินทางไปเก็บขอมูลภาคสนาม (Field 
Research) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อระดม
ความเห็น และสังเคราะหรวมกันระหวางคณะนักวิจัย และกลุมผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
เศรษฐกิจจีนในประเทศไทย โดยมุงเสนอและจัดทํายุทธศาสตรงานวิจัยและกําลังคนเพื่อรองรับกระแส
จีนภิวัตน 

ผลการวิจัย พบวา ในปจจุบัน แมวาจะมีการศึกษาวิจัยและการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจีนเพ่ิมมากข้ึนในเชิงปริมาณ แตยังมิไดมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมิไดมีการ
ผลิตนักศึกษาหรือบุคลากรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่องมากนัก  และในดานการศึกษาวิจัยยังมิได
ครอบคลุมประเด็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและจีนภิวัตนในมิติเชิงลึกดานตางๆ ท่ีครบถวน เชน 
สาขาพลังงาน สาขาบริการ สาขาขนสงโลจิสติกส สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร สาขาประกันภัยในจีน 
เปนตน และขาดการศึกษารวบรวมขอมูลเศรษฐกิจจีนอยางเปนระบบ ตลอดจนมีขอจํากัดในการเขาถึง
ฐานขอมูลของหลายหนวยงานท่ีไมไดมีการเผยแพรผลงานวิชาการหรืองานวิจัยอยางแพรหลายท่ัวไป   
นอกจากน้ี งานสวนใหญเปนผลงานของนักวิจัยท่ีวิจัยเศรษฐกิจจีนผานภาษาอังกฤษ โดยมีนักวิชาการหรือ
นักวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยท่ีมีความสามารถในการใชภาษาจีนกลางไมมากนัก ท่ีสําคัญ 
การศึกษาจีนศึกษาดานเศรษฐกิจของประเทศไทยยังขาดยุทธศาสตรและไรทิศทาง ท้ังดานวิชาการและการ
จัดการงบประมาณ  จึงมิไดมีการนําขอมูลเหลาน้ันไปศึกษาตอยอดหรือใชประโยชนเทาท่ีควร ตลอดจน
ไมสามารถครอบคลุมการวิเคราะหและสังเคราะหทางเลือกท่ีเหมาะสม เพื่อนําไปสูการกําหนดและติดตาม
นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพได  

นอกจากนี้ ดวยความสําคัญดานเศรษฐกิจจีนตอประเทศไทย ท้ังการเปนตลาดสงออกอันดับ 1 และ
แหลงนําเขาอันดับ 2 ของไทย รวมท้ังเปนนักลงทุนตางชาติท่ีสําคัญอันดับตนในประเทศไทย การพัฒนา
บุคลากรดานเศรษฐกิจจีน และพัฒนากําลังคนในการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนจึงกลายเปนอีกหนึ่งความจําเปน
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เรงดวน ในขณะนี้ บุคลากรดานจีนศึกษาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจจีนยังคงมีอยูอยางจํากัด ท้ังยังขาดการ
ประสานงานและทํางานในลักษณะเครือขายเพ่ือใหเกิดทิศทางและประสิทธิภาพของการวิจัย แมวา
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเริ่มมีการต่ืนตัวเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน แตยังไมเพียงพอ และขาดยุทธศาสตร
ภาพรวม ตลอดจนยังมิไดมีความรวมมือและการทํางานเช่ือมโยงระหวางกันอยางเปนระบบ  

คณะนักวิจัยจึงไดจัดทําขอเสนอเชิงยุทธศาสตรท้ังทางดานการวิจัย การเรียนการสอน และการ
พัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน  โดยมุงเนนการสรางระบบความรวมมือและสรางเครือขาย
ของกําลังคนดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีน การยกระดับและเนนคุณภาพหลักสูตรการศึกษาดานเศรษฐกิจ
จีน การใชประโยชนจากงานวิจัยดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ ตลอดจนการใชทรัพยากรมนุษยดานจีน
ศึกษาในประเทศไทยท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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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 
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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) ท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนท่ีมีในประเทศไทย  เพื่อใหเกิดการพัฒนาและบูรณาการขอมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจีนสําหรับการพัฒนาองคความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตน
อยางเหมาะสม  การศึกษาวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เนนวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrative 
Research) ประกอบดวยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  การเดินทางไปเก็บขอมูล
ภาคสนาม (Field Research) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และการจัดประชุมกลุมยอย 
(Focus Group) เพื่อระดมความเห็น และสังเคราะหรวมกันระหวางนักวิจัย และกลุมผูท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย โดยมุงเสนอและจัดทํายุทธศาสตรงานวิจัยและ
กําลังคนเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 

ผลการวิจัย พบวา ในปจจุบัน แมวาจะมีการศึกษาวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเพิ่มมากข้ึนในเชิงปริมาณ แตยังมิไดมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
เทาท่ีควร และมิไดมีการผลิตนักศึกษาหรือบุคลากรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่องมากนัก  
และในดานการศึกษาวิจัยยังมิไดครอบคลุมประเด็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและ         
จีนภิวัตนในมิติเชิงลึกดานตางๆ ท่ีครบถวน เชน สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร สาขาบริการ    
สาขาขนสงโลจิสติกส สาขาประกันภัยในจีน สาขาพลังงาน เปนตน และขาดการศึกษารวบรวม
ขอมูลเศรษฐกิจจีนอยางเปนระบบ ตลอดจนมีขอจํากัดในการเขาถึงฐานขอมูลของหลายหนวยงานท่ี
ไมไดมีการเผยแพรผลงานวิชาการหรืองานวิจัยอยางแพรหลายท่ัวไป   นอกจากนี้ งานสวนใหญเปน
ผลงานของนักวิจัยท่ีวิจัยเศรษฐกิจจีนผานภาษาอังกฤษ โดยมีนักวิชาการหรือนักวิจัยดานเศรษฐกิจ
จีนในประเทศไทยท่ีมีความสามารถในการใชภาษาจีนกลางไมมากนัก ท่ีสําคัญ การศึกษาจีนศึกษา
ดานเศรษฐกิจของประเทศไทยยังขาดยุทธศาสตรและไรทิศทาง ท้ังดานวิชาการและการจัดการ
งบประมาณ  จึงมิไดมีการนําขอมูลเหลานั้นไปศึกษาตอยอดหรือใชประโยชนเทาท่ีควร ตลอดจน
ไมสามารถครอบคลุมการวิเคราะหและสังเคราะหทางเลือกท่ีเหมาะสม เพื่อนําไปสูการกําหนดและ
ติดตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพได  

นอกจากนี้ ดวยความสําคัญดานเศรษฐกิจจีนตอประเทศไทย ท้ังการเปนตลาดสงออก
อันดับ 1 และแหลงนําเขาอันดับ 2 ของไทย รวมท้ังเปนนักลงทุนตางชาติท่ีสําคัญอันดับตน ๆ ใน
ประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐกิจจีน และพัฒนากําลังคนในการวิจัยดานเศรษฐกิจจีน
จึงกลายเปนอีกหนึ่งความจําเปนเรงดวน ในขณะน้ี บุคลากรดานจีนศึกษาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ
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จีนยังคงมีอยูอยางจํากัด ท้ังยังขาดการประสานงานและทํางานในลักษณะเครือขายเพื่อใหเกิด
ทิศทางและประสิทธิภาพของการวิจัย แมวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของเร่ิมมีการตื่นตัวเพื่อรองรับกระแส
จีนภิวัตน แตยังไมเพียงพอ และขาดยุทธศาสตรภาพรวม ตลอดจนยังมิไดมีความรวมมือและการ
ทํางานเช่ือมโยงระหวางกันอยางเปนระบบ  

จากการประมวลและสังเคราะหความรูท่ีไดจากการศึกษา และจากการสังเคราะหงาน
รวมกับศูนยจีนศึกษาและสถาบันหนวยงานพันธมิตรตางๆ สามารถกําหนดเปาหมายในการติดตอ
ดานเศรษฐกิจและความสัมพันธกับจีน รวมท้ังประเด็นโจทยวิจัยท่ีควรมีการศึกษาริเร่ิมหรือตอยอด
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
กําลังซ้ือมากขึ้นและมี
ตลาดขนาดใหญขึ้น 
โดยเฉพาะชนชั้น
กลางยุคใหมของจนี 

การเตรียมมาตรการ
รองรับการนําเขา
สินคาจีนอยาง
เหมาะสม โดยตอง
เนนการนําเขาเฉพาะ
สินคาจีนที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน 

(1) การคาชายแดนไทย-จีน กับการทํา RMB Trade 
Settlement ภายใต ACFTA : อนาคต โอกาส และ
อุปสรรค 
(2) ศกัยภาพดานการสงออกพืชเศรษฐกิจและสินคา
เกษตรที่ไมเคยมีการศึกษามากอน เชน  
--ศักยภาพของการสงออกนํ้ามันปาลมและผลิตภัณฑ
ไปตลาดจีน  
--การขยายตลาดผลิตภัณฑยางจากนํ้ายางขนในตลาด
จีน 
(3) ศักยภาพดานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมสําคัญ
ที่ไมเคยมีการศึกษามากอน  เชน  
--การตอยอดและพัฒนาการสงออกอิเล็กทรอนิกสของ
ไทยไปจีน  
--การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยเพ่ือขยาย
การคากับจีน  เปนตน 
(4) ดานการนําเขา เชน 
--การศึกษาความเปนไปไดในการยกระดับและจัดต้ัง
หนวยงานดานมาตรฐานในระดับกระทรวงของไทย 
โดยศึกษาจากกรณีศึกษาหนวยงาน AQSIQ ระดับ
กระทรวงของจีน 
--การศึกษารูปแบบและกลยุทธในการนํามาตรการดาน
มาตรฐานสินคามาใชเปน Non-Tariff Measures ในการ
ปองกันการนําเขาสินคาไรคุณภาพจากจีน 

การลงทุน การกระชับความ การออกไปลงทุนใน การเตรียมรับมือกับ การศึกษาตอยอดและวิเคราะหเชิงลึกดานการลงทุนจีน
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ประเด็น เปาหมายของ
ยุทธศาสตร 

ประเด็นดาน
โอกาส 

(Opportunity) 

ประเด็นดาน
ความ 

ทาทายและ
คุกคาม (Threat) 

ตัวอยางประเด็นวิจัย 

รวมมือดานการ
ลงทุน ตลอดจน
การสรางความ
รวมมือดาน
การเงินระหวาง
ประเทศ 

ประเทศจีนของธุรกิจ
ไทยท่ีมีความพรอม
และมีความสามารถ
ในการแขงขัน 

ผลกระทบจากการ
เขามาลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทจีนในประเทศ
ไทย ซึ่งอาจจะ
กระทบตอธุรกิจไทย
ที่มีอยูแลวและตอง
แขงขันกับทุนจาก
จีน โดยเฉพาะ 
SMEs ไทย 

ในไทย  เชน  
 
--ผลกระทบดานเศรษฐกิจและไมใชเศรษฐกิจจากการ
เขามาลงทุนของจีนในประเทศไทย  โดยอาจจะหยิบยก
กรณีศึกษาในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคของไทย  
--การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและพฤติกรรมของนัก
ลงทุนจีนในไทยโดยเปรียบเทียบกับนักลงทุนจาก
ประเทศอื่น เปนตน   

การบริการ การสงเสริมการ
ทองเท่ียว การ
แลกเปลี่ยนดาน
วัฒนธรรมและ
การศึกษาระหวาง
กัน 

การรองรับการ
ขยายตัวของ
นักทองเท่ียวจากจนี 
และศักยภาพของ
นักศึกษาจีนในการเขา
มาศึกษาตอใน
ประเทศไทย 

ปญหาคุณภาพของ
การจัดรายการทัวร
ทองเท่ียว และตอง
เพิ่มมาตรการดึงดูด
นักทองเท่ียวจีนที่มี
ฐานะและกําลังซ้ือ
สูง เชน กลุมเศรษฐี
จีน 

(1)การศึกษาริเร่ิมและวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับภาค
บริการสาขาอื่นๆ ของจีนที่สําคัญมากขึ้น เชน ดาน
การศึกษา ดานการกอสราง เปนตน   
(2) ดานการทองเท่ียวไดมีงานศึกษาจํานวนหน่ึงแลว 
แตควรมีการศึกษาตอยอดและวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับ
พฤติกรรม ภาพลักษณและอุปสงคของนักทองเท่ียวจีน
ในระดับมณฑล โดยเฉพาะมณฑลชายฝงของจีนท่ีมี
รายไดและอํานาจซ้ือสูง  

เกษตรและ
อุตสาห 
กรรม 

ความรวมมือดาน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

การแลกเปล่ียนและ
เรียนรูเทคโนโลยีจาก
จีน  ทั้งดานการวิจัย
ทางการเกษตร และ
การพัฒนาเทคโนโลยี 
เชน การคิดคนวิจัย
พัฒนาพันธุพืช การ
พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก 

ภาคเกษตรของจีนมี
ศักยภาพมากขึ้นและ
ผลผลิตทางการ
เกษตรของจีน 
อาจจะเปนคูแขง
สําคัญของสินคา
เกษตรไทยในตลาด
จีน เชน ขาว                 
ตลอดจนการพัฒนา
สินคาอุตสาหกรรม
ของจีนที่มีคุณภาพ
และมีมูลคาเพิ่มมาก
ขึ้น 

--การศึกษาริเร่ิมและวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับสินคา
เกษตรในสาขาท่ีสําคัญแตไมเคยมีผลงานศึกษาไวกอน 
เชน ปาลมนํ้ามัน   
--ศึกษาวิเคราะหอตุสาหกรรมศักยภาพของไทยในการ
สงออกไปจีน ไดแก กลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
เชน อาหารกระปอง อาหารแชเย็นแชแข็ง 
--ศึกษาวิเคราะหอตุสาหกรรมยุทธศาสตรที่สําคัญใน
อนาคต  เชน อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
--ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดในการตอยอด และ
เชื่อมโยงการพัฒนากับ 7 อุตสาหกรรมยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 ของจีน 

คมนาคม 
โลจิสติกส 

การสรางความ
รวมมือดานการ
สื่อสารและการ
เชื่อมโยงเสนทาง
คมนาคมขนสง
และโลจิสติกส  

การเช่ือมโยง 
(Connectivity) กับจีน 
ทั้งทางถนนผาน
ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื
ของไทย  และทาง

กฎระเบียบดานการ
คมนาคมขนสงใน
ประเทศจีนและ
ประเทศเพ่ือนบาน
ในภูมิภาคท่ียังเปน
อุปสรรคตอการเดิน

-การศึกษากระบวนการขนสงและกระจายสินคาไทยใน
ประเทศจีน  ทั้งสินคาเกษตรและอาหารสด และสินคา
แปรรูป ตลอดจนสินคาอุตสาหกรรม ทั้งทางบก ทาง
ทะเล และทางอากาศ ในแงปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไข และรวมมือกับจีน เปนตน 
--การศึกษาริเร่ิมและวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับการขนสง
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ประเด็น เปาหมายของ
ยุทธศาสตร 

ประเด็นดาน
โอกาส 

(Opportunity) 

ประเด็นดาน
ความ 

ทาทายและ
คุกคาม (Threat) 

ตัวอยางประเด็นวิจัย 

ตลอดจนความ
รวมมือในการ
อํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
ขนสงสินคา
ระหวางประเทศ 
โดยผานประเทศ
เพื่อนบาน 

แมน้ําโขง ทางทะเล 
ทางอากาศ ตลอดจน
ศักยภาพในการพัฒนา
ระบบรางโดยเสนทาง
รถไฟเช่ือมโยงจีนกับ
ภูมิภาคอาเซียนใน
อนาคต 

รถและการขนสง
สินคาขามแดนและ
ผานแดน 

ระบบรางในภูมิภาค (Trans Asian Railways)  
 โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และ
รถไฟความเร็วสูงของจีนในประเทศเพ่ือนบาน ทั้งเสน
รถไฟจีน-ลาว (ยูนนาน-บอเต็น) รถไฟจีน-พมา (ยูน
นาน-มูเซ-เจียวเพยีว) และรถไฟจีน-เวยีดนาม (หนานห
นิง – ฮานอย)   เชน  การศึกษาผลกระทบทางสังคมจาก
การหลั่งไหลเขามาของชาวจีนผานรถไฟความเร็วสูง 
ทั้งดานแรงงานขามชาติ   โรคภัย ยาเสพติด อบายมุข 
ซึ่งจะเปนตนทุนและภาระของไทยในอนาคต  เปนตน 

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 

โอกาสท่ีอาจจะเกิด
ขอขัดแยงระหวาง
จีนกับประเทศ
อาเซียนอื่นที่ตางอาง
สิทธิความเปน
เจาของหมูเกาะใน
ทะเลจีนใต 

การศึกษาริเร่ิมและวิเคราะหเชิงลึก เชน 
--ผลกระทบและโอกาสในการขยายการคาและการ
ลงทุนกับจีนหลังจัดทํากลุม AEC   
ประเด็นที่เก่ียวกับกลุมอนุภูมิภาคใหม เชน   
--การใชประโยชนจากความรวมมือกับจีนภายใตกรอบ 
PBG ในดานการคาและการลงทุน  
ตลอดจนการสรางความรวมมือในดานตางๆท่ีทวี
ความสําคัญมากขึ้น เชน  
--บทบาทของจีนในดานการเงินในภูมิภาคและ
ผลกระทบจากการทํา  RMB trade settlement  เปนตน   

ความ 
สัมพันธ 
ทวิภาค ี

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

รากฐานความสัมพนัธ
ที่ดีและใกลชิด
ระหวางรัฐบาล 
ภาคเอกชนและ
ประชาชนของไทย
และจีน 

การขยายอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วของจีนอาจ
กอใหเกิดประเด็น
ตอตานหรือขัดแยง
จากบางภาคสวนใน
ประเทศไทย เชน 
กลุมเกษตรกรท่ีตอง
แขงขันกับสินคาจีน 
หรือประเด็นแมน้ํา
โขงแหง เปนตน 

การศึกษาริเร่ิมและวิเคราะหเชิงลึกในดาน
ความสัมพันธทวิภาคีกับจีน เชน 
--อนาคตความสัมพันธไทย-จีน ภายใตกรอบ GMS ใน
บริบทของการจัดการปญหาแมน้ําโขง 
--การประเมินความรวมมือไทย-จีนที่มีอยูแลว และ
ความคุมคาเชิงงบประมาณกับประโยชนที่เอกชนไทย
ไดรับ 
--การวิเคราะหยุทธศาสตรความรวมมือทวิภาคีกับจีน
ในบริบทแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 ของจีน (2011-2015)  
เปนตน    
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แนวทางและหัวขอวิจัยเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนท้ังในดานการวิจัยเร่ิมตนและการวิจัยตอยอด  
จากการศึกษารวบรวมและทบทวนเอกสารผลงานวิชาการภาษาไทยเกี่ยวกับจีนศึกษาดาน

เศรษฐกิจ ท้ังในรูปแบบหนังสือท่ีมีการตีพิมพ 110 เลม วิทยานิพนธ 65 เลม งานวิจัย 71 โครงการ 
และบทความวิชาการอีกประมาณ 200 บทความ (ตารางแนบ 1) พบวา มีประเด็นโจทยวิจัยเร่ิมตน
และวิจัยตอยอดท่ีควรจะเนน    เพื่อใหมีการขยายการศึกษาเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเชิงลึก
ในมิติตางๆ ท่ีหลากหลายและรอบดานมากข้ึน   โดยมีสาขาท่ีขาดแคลนซ่ึงควรจะพัฒนาหัวขอ/
โจทยวิจัยเร่ิมตน และการวิจัยตอยอด  หรือเพิ่มการศึกษาวิจัยใหมากข้ึน ท้ังในระยะส้ัน 1-2 ป และ
ระยะกลางถึงระยะยาว  3-5 ป  ไดแก 

 

หัวขอการวิจัย 
 

ประเด็นสําคัญ ตัวอยางโจทยวิจัย 
เร่ิมตน/ตอยอด 

ตัวอยางโจทยวิจัยเร่ิมตน/ตอยอดในระยะ 1-2 ป 
คาเงินหยวน และ
บทบาทดานการเงิน 

 

ยังไมมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อยางลึกซึ้งและจริงจัง ในขณะท่ีประเด็นดาน
คาเงินหยวนและบทบาทดานการเงินของจีน
ในภูมิภาคและในระดับโลกเปนเร่ืองสําคัญ
มากขึ้นทั้งในปจจุบันและในอนาคตอันใกล  
จึงจําเปนที่จะตองมีการวิจัยเร่ิมตนในดาน
การเงินจีนภายในระยะ 1-2 ปนี้  

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

การธนาคาร ยังไมมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อย างจริง จัง  ในขณะท่ีประเด็นด านการ
ธนาคารและบทบาทของธนาคารจีนใน
ภูมิภาคและในระดับโลกทวีความสําคัญมาก
ขึ้น 

-อุตสาหกรรมธนาคารของจีนภายใตการนําของรัฐบาล 
: ขอเท็จจริงและขอเสนอแนะ 
-ศักยภาพของธนาคารขนาดใหญของจีน (Big Four) 
ในการลงทุนในตางประเทศ 

พลังงาน ยังไมมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อยางตอเนื่อง ในขณะที่ประเด็นดานพลังงาน
และการออกไปลงทุนดานพลังงานของจีน
ตามภูมิภาคตางๆท่ัวโลกไดขยายตัวและทวี
ความสําคัญมากขึ้น 

-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 
-อนาคตอุตสาหกรรมพลังงานของจีนภายใตแผน  
พัฒนฯ ฉบับที่ 12  

เศรษฐกิจจีนมหภาค ยังไมมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อยางลึกซึ้งและตอเน่ือง   ในขณะท่ีประเด็น
การจัดการเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลจีน
กําลังถูกจับตามองและอาจจะมีความเส่ียงจาก
ปญหาเศรษฐกิจมหภาคตางๆ เชน ปญหาเงิน
เฟอ   การจางงานและความเหล่ือมลํ้าทาง
รายไดระหวางคนในเมืองและชนบท เปนตน  

-รูปแบบและกลยุทธการจัดการเศรษฐกิจมหภาคของ
จีน : อดีต ปจจุบัน และอนาคต 
-บทบาทรัฐบาลกลางจีนกับการควบคุมเศรษฐกิจ   
มหภาค  และประเด็นผลประโยชนของรัฐบาลทองถ่ิน: 
สอดคลองหรือขัดแยง 

เศรษฐกิจจีนจุลภาค ยังไมมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อยางลึกซึ้ง   ในขณะที่เศรษฐกิจจุลภาคและ

-รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจีนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
จุลภาคของจีน : กรณีศึกษารายอุตสาหกรรม 
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หัวขอการวิจัย 
 

ประเด็นสําคัญ ตัวอยางโจทยวิจัย 
เร่ิมตน/ตอยอด 

บทบาทของเอกชนจีนไดมีความโดดเดนและ
มีผลตอเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจภูมิภาคมาก
ขึ้น ทั้งดานการคาและการลงทุน  

-บทบาทของเอกชนจีนในการพัฒนา Global และ 
Regional supply chain : โอกาสและอุปสรรค 
-อนาคตและความสามารถในการแขงขันของเอกชนจีน
ในภูมิภาค ภายใตบริบท AEC 2015  

ขนสงโลจิสติกส ยังไมมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อยางจริงจังและตอเน่ือง ในขณะท่ีรัฐบาลจีน
ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการขนสง
และโลจิสติกสมากขึ้น  
ตลอดจนสงเสริมการเช่ือมโยงการคมนาคม
ขนสงกับภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะระบบราง  

-ต นทุ น ก า ร ขนส ง โ ล จิ ส ติ ก ส แ ล ะพั ฒน า ก า ร
อุตสาหกรรมขนสงจีน :ปจจุบันและอนาคต 
-ศักยภาพของอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสของ
จีนในการเช่ือมโยง ASEAN Connectivity  
: ผลกระทบดานเศรษฐกิจและดานท่ีไมใชเศรษฐกิจ 
 

ตัวอยางโจทยวิจัยเร่ิมตน/ตอยอดในระยะ 3-5 ป 
การประกันภัย ยังไมเคยมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี

ในขณะท่ีธุรกิจการประกันภัยในจีนไดรับการ
พัฒนาและเปดเสรีมากขึ้น  

-บทวิเคราะหธุรกิจประกันภัยในจีน : การแขงขันและ
การเปดเสรี 
-โอกาสจากขนาดตลาดประกันภัยในจีน และอนาคต
ของบริษัทเอกชนจีนและบริษัทตางชาติในธุรกิจ
ประกันภัย 

กฎหมายเศรษฐกิจ ยังไมเคยมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อยางจริงจัง  ในขณะที่ประเด็นดานกฎหมาย
เศรษฐกิจของจีนเปนเร่ืองสําคัญและมีความ
ซับซอนจําเปนตองทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง 

-การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเศรษฐกิจจีนกับไทย
และประเทศตะวันตก เชน การคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา 
-การบังคับใชกฎหมายเศรษฐกิจจีนในระดับประเทศ
และระดับมณฑล 

อุตสาหกรรมบริการ ยังไมเคยมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อ ย า ง จ ริ ง จั ง แ ล ะ ต อ เ นื่ อ ง   ในขณะ ท่ี
อุตสาหกรรมบริการของจีนไดรับความสําคัญ
จ าก รั ฐบ าล จีนม ากขึ้ น  โดย เฉพาะ ใน
แผนพัฒนฯ ฉบับท่ี 12 มีการต้ังเปาหมายท่ีจะ
พัฒนาภาคบริการของจีนใหติด 1 ใน 3 ของ
โลกใหไดภายในป 2015  

-ภาคบริการของจีน: จุดแข็ง จุดออน และความสามารถ
ในการแขงขัน  
-อนาคตภาคบริการของจีนภายใตแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 
12  

 

นอกจากนี้ จะตองมีกลไกในการจัดการงานวิจัยดานจีน  เชน การจัดเวทีสนทนากลุมหรือ
จัดการเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและรับฟงความตองการของผูใชงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ เชน 
ทุกๆ 3 เดือน หรือปละ 2-3 คร้ัง ตลอดจนการกําหนดมาตรการจูงใจตางๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการ
พัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนใหมีความสอดคลองกับอุปสงคของผูใชขอมูล และสอดคลองกับ
การนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ึน รวมท้ังการเพ่ิมมาตรการจูงใจใหมีการพัฒนาถายทอดความรูทักษะ
และเครือขายของนักวิจัยรุนอาวุโส และรุนกลางไปยังนักวิจัยรุนใหม  เชน การใชระบบพี่เล้ียงและ
มีมาตรการจูงใจตางๆ  
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ท่ีสําคัญ จําเปนตองสนับสนุนใหมีการเผยแพรงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในวงกวาง 
โดยเฉพาะการเขาถึงฐานขอมูลผานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการวิจัยตอยอด และ
สรางความรู ความเขาใจใหประชาชนเกิดความตระหนักความสําคัญของเศรษฐกิจจีนและกระแส
จีนภิวัตน และการกระจายการใชประโยชนงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาคสวนตางๆ ท้ัง
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนในวงกวางเพิ่มข้ึน   

แผนพัฒนากําลังคนสําหรับภาคการศึกษาและการวิจัย ดวยบทบาทของจีนตอพลวัต
เศรษฐกิจโลกและความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ตลอดจนการขยายตัวของ
ความตองการบุคลากรดานเศรษฐกิจจีน จึงจําเปนตองมีการเตรียมแผนพัฒนากําลังคนท่ีมีความ
เช่ียวชาญดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย ท้ังนักวิชาการในรุนเยาว นักวิจัยรุนกลาง และรุนอาวุโส  
โดยอาจแบงแผนพัฒนากําลังคนออกเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้  
 (1) แผนการพัฒนาบุคลากรรุนเยาว สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยการ
คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6  เพื่อสงไปศึกษาตอและเรียนภาษาจีนกลางท่ีมหาวิทยาลัยใน
ประเทศจีน และเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ียังคงขาดแคลน ไดแก สาขา
การเงิน/การธนาคาร สาขาประกันภัย สาขาขนสงโลจิสติกส สาขาบริการ เศรษฐกิจจีนในระดับ   
มหภาค   เศรษฐกิจจีนในระดับจุลภาค สาขาพลังงาน  และกฎหมายเศรษฐกิจ เชน ระบบทรัพยสิน
ทางปญญาในจีน รวมระยะเวลา ประมาณ 4- 6 ป  รวม16 คน  โดยคาดวาจะใชงบประมาณคาใชจาย
ท้ังหมดประมาณ 17,280,000 บาท (ตารางแนบ 2) 
 (2)แผนการพัฒนาบุคลากรรุนใหม  สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยการคัดเลือกนักศึกษา
ปท่ี4 ท่ีเรียนดานเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจ เพื่อสงไปศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดย
เร่ิมจากการเรียนภาษาจีนกลางประมาณ 2 ป และหลังจากนั้นเปนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท
ระยะเวลา 3 ป แตไมเกิน 5 ป เพื่อเปนการตอยอดทางองคความรูใหกับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีใน
ประเทศไทย และชวยใหนักศึกษาเหลานี้มีความพรอมและมีทักษะการใชภาษาจีนกลางในระดับดี  
มีโอกาสไดคุนเคยกับเพื่อนนักศึกษาชาวจีน เกิดเครือขายและเกิดความเช่ียวชาญ ท้ังในแงของการ
ส่ือสารภาษาจีนกลางและในแงขององคความรูในสาขาตางๆ รวม 16 คน  โดยคาดวาจะใช
งบประมาณคาใชจายประมาณ 12,600,000 บาท(ตารางแนบ 3) 

(3)แผนการพัฒนาบุคลากรรุนกลางและรุนอาวุโสดานเศรษฐกิจจีน โดยการคัดเลือก
บุคลากรที่มีประสบการณและความรูดานเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจในประเทศไทย เพื่อพัฒนา
เปนนักวิชาการจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีน ในรุนกลางและรุนอาวุโส  และสงไปฝกทักษะและศึกษา
อบรมในประเทศจีน โดยจะตองมีการเจรจาจัดทําขอตกลงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของจีน 
เพื่อจัดการเดินทางไปศึกษาแลกเปล่ียนดานการวิจัย  อบรม และการเรียนการสอน ตลอดจนการฝก
ทักษะในประเทศจีน   ซ่ึงจะเปนการพัฒนากําลังคนหรือเปนการตอยอดใหกับกําลังคนในระดับวัย
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ทํางานและบุคลากรดานจีนศึกษาในประเทศไทย ในระดับรุนกลางและรุนอาวุโส  ไมวาเปนอาจารย
ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัยในสถาบันวิจัย หรือ กระทรวง/กรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน   
การสงไปศึกษาภาษาจีนกลางในประเทศจีน จะชวยใหสามารถส่ือสารกับคนจีนในชีวิตประจําวัน
ได  เขาใจในสิ่งท่ีคนจีนพูด เพื่อเปนการรับรูและสามารถเก็บขอมูลขาวสารได   รวมท้ังการเขาไป
รวมฝกงาน/ทํางานกับสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษาในประเทศจีนในลักษณะการแลกเปลี่ยน
บุคลากร เชน การรวมมือทําวิจัย การฝกอบรม หรือการรวมพัฒนาประเด็น/หัวขอวิจัย เพื่อสราง
เครือขายความรวมมือท่ีดีในอนาคต รวมประมาณ 24 คน  ระยะเวลา 1-2 ป โดยคาดวาจะใช
งบประมาณคาใชจายประมาณ 4,800,000 บาท (ตารางแนบ 4) 

(4)แผนการพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนโดยการฝกอบรมในประเทศไทย  โดยการ
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางานและมีความรูดานเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจ เขารวม
โครงการ และการเชิญผูเช่ียวชาญ/วิทยากรจากประเทศจีนใหเดินทางมาสอน/ใหการฝกอบรมใน
ประเทศไทย โดยอาจจะจัดเปนหลักสูตรวันเสารและอาทิตย  ดวยการรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ของไทย  ซ่ึงการอบรมจะครอบคลุมเนื้อหาท้ังดานภาษาจีนกลางเพื่อการส่ือสาร และวิชาเฉพาะ
ทางดานเศรษฐกิจจีน   เม่ือจบหลักสูตรอบรม มีการมอบประกาศนียบัตร รวมประมาณ 60 คน  
ระยะเวลา 1-2 ป โดยคาดวาจะใชงบประมาณคาใชจายประมาณ 2,400,000 บาท (ตารางแนบ 5) 

แผนพัฒนาบุคลากรท้ัง 4 ดานดังกลาว สามารถดําเนินการไดทันทีภายในระยะเวลา 2-6 ป
ขางหนา หากไดรับการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทย และจะสามารถผลิตกําลังคนดานจีน
ศึกษาออกสูตลาดแรงงานไดประมาณ 100 คน  ซ่ึงจะครอบคลุมสาขาตางๆ ท่ีขาดแคลนและ
เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจจีน และเปนการผลิตบุคลากรอยางเปนระบบ คือ มีท้ังรุนเยาว รุนกลางและ
รุนอาวุโส ซ่ึงจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีท้ังดานการวจิัย การศึกษา คนควา ผลิตผลงานเพ่ือเผยแพร 
และเพื่อเปนบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนท่ีมีคุณภาพของไทยตอไป  
 
ขอเสนอแนะดานยุทธศาสตร 

คณะวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรท้ังในดานการวิจัย   ดานการเรียนการสอนและดาน
กําลังคน ตลอดจนการประเมินและช่ังน้ําหนักผลได/ผลเสียของการดําเนินยุทธศาสตรในแตละดาน 
พบวา แมจะตองมีการใชงบประมาณในการดําเนินการเปนจํานวนไมนอย การดําเนินการและ
ผลักดันยุทธศาสตรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจเปนภารกิจท่ีลาชาไมได เนื่องจากมีความจําเปนตองมีการ
พัฒนาและสรางบุคลากร และเตรียมพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจจีนในเชิงลึกใหมากข้ึน เพื่อ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและความสัมพันธไทย-จีนดานเศรษฐกิจตอไป โดยสรุป
ขอเสนอยุทธศาสตรในแตละดาน ดังนี้ 

 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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 (1) ยุทธศาสตรงานวิจัย เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
ยุทธศาสตรงานวิจยั ประเด็น จุดเดน/จุดดอย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย เพื่อการ
วิเคราะหเศรษฐกิจจีนอยางรอบดานมากขึ้น  และพัฒนาโจทยวิจัย 
ใหสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตนตอไป 

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 วยงานต า งๆ  ที่
เก่ียวของและมีการผลักดันอยางจริงจัง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางและการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนางานวิจัยดาน
เศรษฐกิจจีนที่มีประสิทธิภาพ   และสอดคลองกับบริบททาง
เศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคและในระดับโลก 

สามารถดําเนินการไดทันที โดยมีหนวยงาน
เจาภาพในการประสานงานระหวางหนวยงาน
ตางๆ ที่เก่ียวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและบูรณาการฐานขอมูลงานวิจัยเพื่อสรางฐานความรู
เ ก่ียวกับเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยโดยต้ังเปน“ศูนยบริการ
วิชาการเศรษฐกิจจีน”เพื่อเปนศูนยขอมูลในการรวบรวมและ
เผยแพรองคความรู และผลงาน/เอกสารวิชาการตางๆ 

อาจจะใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 1 ป
และตองมีงบประมาณ  ตลอดจนมอบหมาย
เจาภาพที่ชัดเจนเพื่อใหสามารถประสานงาน
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางความเชื่อมโยงการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนเขากับการใช
ประโยชนจากการวิจัย  โดยการรับฟงและประสานงานกับ
หนวยงานผูใชขอมูล  เพื่อใหสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตน 

จะตองมีกลไกการประสานงานและรับฟงความ
ตองการของหนวยงานต างๆ  ที่ เ ก่ี ยวของ 
ตลอดจนการขับเคล่ือนผลักดันใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 

 

(2) ยุทธศาสตรการเรียนการสอน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
ยุทธศาสตรการเรียน

การสอน 
ประเด็น จุดเดน/จุดดอย 

ยุทธศาสตร ปรับเนนคุณภาพของหลักสูตรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีนและระบบการ
พัฒนากําลังคน เพื่อใหมีกําลังคนที่เพียงพอ สามารถตอบสนองตอ
ความตองการดานเศรษฐกิจไทย-จีนที่ขยายตัวมากขึ้น  

ดํา เ นินการไดทันทีโดยมีการประสานงาน
รวบรวมขอมูลจากสถาบันการศึกษา/หนวยงาน
ตางๆท่ีเก่ียวของและมีการผลักดันอยางจริงจัง 

 

(3) ยุทธศาสตรกําลังคน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
ยุทธศาสตรกําลงัคน ประเด็น จุดเดน/จุดดอย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดยุทธศาสตรและพัฒนากลไกในการสงเสริมและพัฒนา
กําลังคนที่มีความรูความเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจจีนและ
ความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนกลางผานการมอบ
ทุนการศึกษาและการฝกอบรมโดยการตั้งคณะกรรมการเพื่อเชื่อม
ประสานใหเกิดการวางแผนและพัฒนากําลังคนดานจีนศึกษา
อยางตอเนื่องและสอดรับกับความตองการของประเทศ  

อาจจะใชเวลาในการดําเนินการไมนอยกวา 1 ป
และตองมีงบประมาณรองรับ รวมท้ังจะตองมีการ
ผลักดันอยางจริงจัง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางระบบความรวมมือและพัฒนาเครือขายการผลิตและสงเสริม
ศักยภาพกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนโดยมีกลไกที่เปนรูปธรรมและ
การรวมกันจัด“งานสัมมนาวิชาการประจําปดานเศรษฐกิจจีน”
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิชาการในประเทศ
ไทย เพื่อพัฒนากําลังคน   

อาจจะใชเวลาในการดําเนินการไมนอยกวา 1 ป
และตองมีงบประมาณรองรับ ตลอดจนมีเจาภาพท่ี
ชัดเจนเพื่อสามารถประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
ที่ เ ก่ี ยวของ  และมีการดํา เ นินงาน ท่ีตอ เ น่ือง 
สมํ่าเสมอทุกป 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและสรางผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญระดับแนวหนาท้ังจาก
ภาครัฐและเอกชนที่มีความรูความสามารถดานเศรษฐกิจจีนและมี
ภาวะผูนําสูงเพื่อมบีทบาทในการกําหนดทิศทางและผลักดัน 

สามารถดําเนินการไดทันที โดยมีมาตรการจูงใจ
และระบบผลตอบแทนท่ีมั่นคง  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
ตารางแนบ 1 จํานวนผลงานเอกสารดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย  

 หนังสือ 
(เลม) 

วิทยานิพนธ 
(เลม) 

งานวิจัย
(โครงการ) 

บทความ   
(บทความ) 

เศรษฐกิจจีน ความสัมพันธไทยและจีนในภาพกวาง  58 11 28 126 
ดานการคา 12 39 23 18 
ดานการลงทุน 5 9 3 25 
ดานการเงิน 4 1 0 14 
ดานการคาบริการ ทองเท่ียว โลจิสติกส และอื่นๆ 3 5 17 17 
แนวธุรกิจ 28 0 0 0 

รวม 110 65 71 200 
ที่มา : รวบรวมโดยคณะนักวิจัย, 2553 
 

ตารางแนบ 2 แผนพฒันาบคุลากรรุนเยาวสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
สาขาท่ีขาด
แคลน 

จํานวน
คน 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา 
ศึกษา 

ภาษาจีน
กลางในจีน 

ระยะเวลาศึกษา 
ปริญญาตรีดาน

เศรษฐกิจ 

วิธีดําเนินการ งบประมาณใชจาย 

เศรษฐกิจจีน 
มหภาค 

2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

เศรษฐกิจจีน 
จุลภาค 

2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

กฎหมาย
เศรษฐกิจ 

2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

การเงิน/ 
การธนาคาร 

2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

การประกันภัย 2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

พลังงาน 2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

ขนสง 
โลจิสติกส 

2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

ภาคบริการ 2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

สอบคัดเลือกนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่6 เพื่อ
ส ง ไ ป คึ ก ษ า ต อ ที่
มหาวิทยาลั ยในจีน  
โดยเร่ิมจากภาษาจีน
ก ล า ง  แ ล ะ ร ะ ดั ป
ป ริ ญ ญ า ต รี ใ น
สาขาวิชาตาง ๆ เปน
ระยะเวลา ไมเกิน 6 ป 

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

รวม 16 คน     17,280,000 บาท 
ตอ16 คนตอ 6 ป 

 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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ตารางแนบ 3 แผนพฒันาบคุลากรรุนใหม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาท่ีขาด
แคลน 

จํานวน
คน 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา 
ศึกษา 

ภาษาจีน
กลางในจีน 

ระยะเวลาศึกษา 
ปริญญาตรีดาน

เศรษฐกิจ 

วิธีดําเนินการ งบประมาณใชจาย 

เศรษฐกิจจีน 
มหภาค 

2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

เศรษฐกิจจีน 
จุลภาค 

2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

กฎหมาย
เศรษฐกิจ 

2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

การเงิน/ 
การธนาคาร 

2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

การประกันภัย 2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

พลังงาน 2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

ขนสง 
โลจิสติกส 

2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

ภาคบริการ 2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

สอบคัดเลือก 
นักศึกษาปที่4  
ที่เรียนดาน 
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร /
บริหารธุรกิจเพื่อสง
ศึกษาตอที่ 
มหาวิทยาลัยในจีน 
โดยเรียนภาษาจีน
กลางประมาณ 2 ป  
หลั ง จ าก น้ัน  เ ข า
ศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท 
ระยะเวลา 3 ป แต
ไมเกิน 5 ป 

คาเลาเรียน คาท่ีพัก 
คาอาหาร  
ค า เ ดิ นท า ง ร ะหว า ง
ประเทศ /ในประเทศจีน 
คาเบ้ียเลี้ยง 
157,500บาทตอป 
ตอคน 

รวม 16 คน     12,600,000 บาท 
ตอ16 คนตอ5 ป 

 

ตารางแนบ 4 แผนพฒันาบคุลากรรุนกลางและรุนอาวุโสดานเศรษฐกิจจีน 
หนวยงาน/องคกรของ

ไทย 
จํานวน
คน 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา 
ศึกษา 

ภาษาจีน
กลางในจีน 

ระยะเวลา 
ศึกษา/วิจัย

ดาน 
เศรษฐกิจจีน 

วิธีดําเนินการ งบประมาณใชจาย 

สถาบันการศึกษา 8 อาจารยที่สอน 
เศรษฐศาสตร 

1 ป 1 ป 

กระทรวงตางๆ 8 ทํางานดาน 
เศรษฐกิจจีน 

1 ป 1 ป 

สถาบันวิจัย 8 ทํางานวิจัย 
ดานเศรษฐกิจจีน 

1 ป 1 ป 

คัดเลือกบุคลากรท่ี
มี ประสบการณ
ทํ า ง า น แ ล ะ มี
ค ว า ม รู ด า น
เ ศ รษฐศ าสต ร /
บริหารธุรกิจ และ
ทํ า ข อ ต กล ง กั บ
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัยของ
จีน  เพื่อ เปนการ
แลกเป ล่ียนด าน

คาเบ้ียเลี้ยง 
คาเดินทาง 
200,000 บาท 
ตอคนตอป 
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หนวยงาน/องคกรของ
ไทย 

จํานวน
คน 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา 
ศึกษา 

ภาษาจีน
กลางในจีน 

ระยะเวลา 
ศึกษา/วิจัย

ดาน 
เศรษฐกิจจีน 

วิธีดําเนินการ งบประมาณใชจาย 

การรวมวิจัย รวม
ปฏิบั ติงาน  หรือ
ดานการเรียนการ
สอน  

รวม 24 คน     4,800,000 บาท 
ตอ24 คนตอ 2  ป 

  
ตารางแนบ 5 แผนพฒันาบคุลากรดานเศรษฐกิจจีนโดยการฝกอบรมในประเทศไทย 

หนวยงานในไทย จํานวน
คน 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
อบรม 

วิธีดําเนินการ งบประมาณคาใชจาย 

สถาบันการศึกษา 20 อาจารยที่สอน 
เศรษฐศาสตร 

1-2 ป  

กระทรวงตางๆ 20 ทํางานดาน      
เศรษฐกิจจีน 

1-2 ป 

สถาบันวิจัย 20 ทํางานวิจัย
ดาน เศรษฐกิจ
จีน 

1-2 ป 

คัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ
ทํ า ง า น แ ล ะ มี ค ว า ม รู ด า น
เศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจเพื่อเขา
อบรม โดยการเชิญวิทยากรจากจีน
มาสอนที่ประเทศ ไทยหลักสูตร 1-
2 ป  จัดเปนหลักสูตรวันเสารและ
อ า ทิ ต ย  โ ด ย ร ว ม มื อ กั บ
สถาบันการศึกษา ของไทย   
เนื้อหาครอบคลุมภาษาจีนกลาง
เพื่อการส่ือสาร และ วิชาเฉพาะ
ทางดานเศรษฐกิจจีน   เมื่ อจบ
ห ลั ก สู ต ร  มี ก า ร ม อ บ
ประกาศนียบัตร  

คาเดินทาง คาท่ีพัก 
คาสอนของวิทยากรชาว
จีน 800,000 บาท/ป/
วิทยากร 1 ทาน 
เชิญวิทยากร 8 ทาน
ภายใน 2 ป 
 

รวม 60 คน    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 China-
rising 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 
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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 Strategic Objectives Opportunities Threats Examples of Research Topics 
International 
Trade 

To enhance export to 
and import from China. 

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 middle-
income consumers.  

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.  

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 petro-
chemical 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 ministry-
level to be responsible for quarantine 
and standard approval of imported 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ                              Executive Summary - 4                                                              กรกฎาคม 2554 
                                                                           สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

 

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 Non-
Tariff 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 Strategic Objectives Opportunities Threats Examples of Research Topics 
higher education in Thailand.  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.  
 

Agriculture 
and Industry  

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

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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Fields Strategic Objectives Opportunities Threats Examples of Research Topics 
Transport 
and Logistics 

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

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.  

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.  

-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. 

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 

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.    
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Fields Strategic Objectives Opportunities Threats Examples of Research Topics 
frameworks such as 
ASEAN+3, ASEAN+6, 
APEC and ASEM, as 
well as the sub regional 
frameworks such as 
GMS and PBG 

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

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. 

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.  

The fast expansion of the 
roles and economic 
influence of China in 
Thailand may lead to 
resentment and possible 
disputes in certain sectors, 
such as Thai farmers, and 
Thai SMEs whose products 
are in intense competition 
with Chinese products.  

New research and in-depth analysis of 
the bilateral relationship between 
Thailand and China such as: 
-The prospects of Thailand-China 
relationship under the GMS framework 
in the context of the Mekong river’s 
potential conflict management.    
- The evaluation of existing 
projects/agreements regarding Thailand 
– 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 

Examples of Research Topics: New / Extensive 
(1-2 years) 
RMB and  
Financial Issues 
 

There have not yet been in-
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.   

-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.  
 
 

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.   
 

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

Energy 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. 

Macro 
Economy 

There have not been in-depth 
and enough Thai academic 
works on this subject, while 
the issues of macro-economic 

-Patterns and strategies in 
managing China’s micro-economy: 
Past, Present, and Future.  
- Role of the Chinese central 
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Research 
Topics 

 

Importance Examples of Research Topics 

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. 

government in controlling macro-
economic stabilities in comparison 
with the local interests of provincial 
governments. 
 

Micro 
Economy 

There have not yet been in-
depth 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.  
 

-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 

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.   

-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. 
  
 

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.  

-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. 

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

-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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Research 
Topics 

 

Importance Examples of Research Topics 

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

intellectual property protection. 
-Enforcement of Chinese economic 
law at the national and provincial 
level. 

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 (2011-
2015). 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.   

- 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 
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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 
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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 
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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 
Strategic Plans 

Issues Strengths/Weaknesses 

Strategy 1 Increase and enhance more researches and 
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 China-
rising trend.  

Implementation can be 
executed immediately through 
cooperation among various 
involved agencies.  A serious 
policy push/ support from the 
responsible agency will be 
necessary. 

Strategy 2 Knowledge management for the existing 
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.  

Implementation can be 
executed immediately if there 
is an agency acting as a main 
host for the coordination with 
other involved agencies.  

Strategy 3 Develop an integrated research database on 
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.  

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.  

Strategy 4 Put academic researches on China’s 
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. 

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 

Issue Strengths/Weaknesses 

Strategy 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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Teaching 
Strategic 

Plan 

Issue Strengths/Weaknesses 

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 

Issues Strengths/Weaknesses 

Strategy 1 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.  

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. 

Strategy 2 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.   

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.  

Strategy 3 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 can begin 
immediately if incentives are 
provided and an attractive 
remuneration system is in place.  
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ตารางที่ 5- 20 แผนพัฒนาบุคลากรรุนกลางและรุนอาวุโสดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีน  5-54 
ตารางที่ 5- 21 แผนพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีน    5-54 

         โดยการฝกอบรมในประเทศไทย   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

--------------------------------------------------  

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ        viii                                                           กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

สารบัญภาพ 
 

หนา 
บทท่ี 4 
รูปภาพที่ 4-1 สัดสวนของทรัพยากรท่ีใชในการผลิตพลังงานไฟฟาในจีน (ป 2006)   4-38 

 
 
บทท่ี 5 
รูปภาพที่ 5-1 จํานวนงานเขียนรวมแยกตามประเภทของงานเขียนรายป    5-3 
รูปภาพที่ 5-2 สัดสวนหนังสือภาษาไทยที่เก่ียวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น    5-4 
รูปภาพที่ 5-3 จํานวนหนังสือภาษาไทยที่เก่ียวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศึกษา   5-4 
รูปภาพที่ 5-4 สัดสวนวิทยานิพนธภาษาไทยที่เก่ียวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น    5-5 
รูปภาพที่ 5-5 จํานวนวิทยานิพนธภาษาไทยท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศึกษา   5-5 
รูปภาพที่ 5-6 สัดสวนงานวิจัยภาษาไทยที่เก่ียวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น    5-6 
รูปภาพที่ 5-7 จํานวนงานวิจัยภาษาไทยท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศึกษา   5-6 
รูปภาพที่ 5-8 สัดสวนบทความภาษาไทยท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น    5-7 
รูปภาพที่ 5-9 จํานวนบทความภาษาไทยท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศึกษา   5-7 
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คําอธิบายสญัลักษณและคํายอที่ใชในการวิจัย  
 
จีนภวิัตน            พลวัตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากจีน ท้ังในแงบทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ 
   จีนท่ีมีตอเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกจิไทย   
ACFTA  ASEAN-China Free Trade Agreement (ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน) 
Beijing Consensus ฉันทามติเปยจงิ 
Washington Consensus ฉันทามติวอชิงตัน 
CSC   China Scholarship Council 
TVEs   Township and Villages Enterprises (วิสาหกิจรวมหมูในทองถ่ิน) 
SEZ   Special Economic Zone (เขตเศรษฐกจิพิเศษ) 
WTO   World Trade Organization (องคการการคาโลก) 
CEPA Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement  

(ความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิดระหวาง
จีน – ฮองกง) 
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บทนํา  
 
1.วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือจัดการความรู (Knowledge management) ท่ีเก่ียวของกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมี
ในประเทศไทย 
 2) เพ่ือเสนอแนวทาง และหัวขอการวิจัยเกี่ยวกับจีน ท้ังในดานการวิจัยเริ่มตน และการวิจัยตอยอด 
 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากําลังคนในสวนของการศึกษา และการวิจัยของรัฐ เพื่อรองรับการ 
ขยายตัวของความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนและไทย 
 4) เพ่ือเสนอยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนสําหรับภาคการศึกษา และการวิจัย 
 

2.กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ดวยบทบาทและความสําคัญของจีนท่ีมีตอเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยท่ีเพิ่มมากข้ึน     

การบูรณาการความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระแสจีนภิวัตน และมีการสราง/ฝกฝนบุคลากรท่ีเขาใจกระแส    
จีนภิวัตนอยางรอบดานจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอประเทศไทย เพื่อเปนประโยชนในการกําหนด หรือ
ปรับยุทธศาสตรเพ่ือท่ีจะไดประโยชนจากพลวัตเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดจากจีน  

ท้ังน้ี คํานิยามของคําวา “จีนภิวัตน” ในงานวิจัยช้ินนี้ หมายถึง พลวัตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากจีน 
ท้ังในแงบทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนท่ีมีตอเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจไทย 
โดยพิจารณาจากมูลคา/ปริมาณการขยายตัวดานการคาระหวางประเทศ ดานการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ  
ดานการเงินระหวางประเทศ ดานการทองเท่ียว  และดานพลังงาน (บทท่ี 4) ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การขยายบทบาทของจีนในดานการคา/การลงทุนระหวางประเทศ และดานอื่นๆ ดังกลาว ไดมีนัยตอ
เศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังในระดับโลก  

สําหรับประเทศไทย  ท่ีผานมาไดมีการพัฒนาดานวิชาการเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศไทยอยางตอเนื่อง  มีผลงานวิจัย และเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ
จากสถาบันการศึกษาชั้นนํารวมถึงหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของ โดยมีนักวิชาการผูมี
ความรูความสามารถและมีความสนใจในการศึกษาวิจัยดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจํานวนหน่ึง  

อยางไรก็ดี จากการศึกษาทบทวนและสํารวจในเบ้ืองตน พบวา มีการจัดการเรียน การสอน และ
การวิจัยเกี่ยวกับจีนมากข้ึนในเชิงปริมาณ หากแตยังไมเคยมีการรวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน การ
ศึกษาวิจัยตางๆ อยางเปนระบบและครอบคลุมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและจีนภิวัตนในมิติดาน
ตางๆ  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวมของการศึกษาดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทย พบวายัง
ขาดเอกภาพ ยุทธศาสตร และเปาหมายท่ีสําคัญของการศึกษาวิจัยดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจอยางเปน
รูปธรรมในเชิงบูรณาการ แนวทางการศึกษาดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจของแตละหนวยงานยังคงมีความ
ซ้ําซอนและเหล่ือมล้ํากัน ทําใหขาดประสิทธิภาพท้ังดานวิชาการและการจัดการงบประมาณ รวมท้ังมิไดมี
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การจัดทําฐานขอมูลบุคลากรวิชาการดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลตอเปาหมายและแนวทางการศึกษา
ดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย  

จากขอจํากัดเก่ียวกับขอมูลการศึกษาวิจัย รวมท้ังความจําเปนท่ีจะตองมีความรูเศรษฐกิจจีน และ
ความเขาใจในกระแสจีนภิวัตนอยางถองแท การศึกษานี้จึงมีกรอบแนวคิดในการสํารวจ ทบทวน และ
รวบรวม เพ่ือสังเคราะหการศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและสราง
ความเช่ือมโยงระหวางกันข้ึน  และเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรสําหรับการศึกษาวิจัยจีนศึกษาในดานเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย รวมถึงการพัฒนากําลังคน  โดยการศึกษาวิเคราะห และสังเคราะหผลงานวิชาการจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจท่ีมีการดําเนินงานในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตน โดยเฉพาะท่ีมี
ผลกระทบตอประเทศไทย  

ท้ังน้ี ในการสํารวจสถานะความรูและสํารวจงานวิจัยเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจท่ีผานมาจะเนน
การสํารวจ และทบทวนการศึกษาเฉพาะเจาะจงท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตนตามขอบเขต
การศึกษาท่ีระบุไว ไดแก การคา การลงทุน การทองเท่ียว และการเงิน ประกอบการสังเคราะหความรูท่ีได
รวมกับผลจากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในดานการพัฒนาการวิจัย และการพัฒนากําลังคน เพื่อ
รองรับกระแสจีนภิวัตน โดยมีเปาหมายเพ่ือเปนฐานความรู ในการศึกษาวิจัย การกําหนดทาที หรือ
ยุทธศาสตรของประเทศไดอยางเหมาะสม  ตลอดจนพัฒนากําลังคน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อยางเปนระบบ และเพ่ือรองรับการศึกษา คนควา วิจัยเก่ียวกับจีนศึกษาในดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่องได
ตอไปในอนาคต 

ดังน้ัน  แนวทางการศึกษาของการวิจัยนี้ เพื่อรวบรวมและจัดทํายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อ
รองรับกระแสจีนภิวัตน ดังน้ี   

(1) ยุทธศาสตรงานวิจัยเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ  
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน  เพื่อใหสอดคลองและรองรับกระแสจีนภิวัตน   

โดยมีกรอบแนวคิดของการดําเนินงานวิจัยดังตอไปนี้ 
(1) ทบทวนและรวบรวมงานวิจัยจีนศึกษาดานเศรษฐกิจท่ีมีอยูภายในประเทศ และจัดแบงกลุมตาม

ประเภทขององคความรูท่ีไดพัฒนาข้ึน โดยเนนกลุมท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ (Economic sector)  
(2) สํารวจหลักสูตรการเรียนการสอนจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ ตลอดจนวิเคราะหและสังเคราะห

แนวทางจีนศึกษาในดานเศรษฐกิจท่ีมีอยูในปจจุบัน เพื่อจัดทํายุทธศาสตรดานการศึกษาวิจัยจีน
ศึกษาในดานเศรษฐกิจ โดยเนนการสรางความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของประเทศ
เปนสําคัญ 

(3) สํารวจบุคลากรดานวิชาการท่ีเก่ียวของกับจีนศึกษาในดานเศรษฐกิจท่ีมีอยูตามสถาบันการศึกษา
และหนวยงานตางๆ ภายในประเทศท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลตอไป 

(4) ศึกษาและเสนอยุทธศาสตรงานวิจัยและกําลังคน ในดานเศรษฐกิจจีน เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการบุคลากรท่ีเกี่ยวของตอไป 
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3.การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ  
 เอกสารภาษาอังกฤษ 

จากการศึกษาทบทวนเอกสารและหนังสือภาษาอังกฤษเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนในมิติตางๆ ทําใหพบวา
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนมีลักษณะเฉพาะเปนเอกลักษณของจีนเอง ซึ่งแตกตางไปจากแนวคิดการ
พัฒนากระแสหลักของตะวันตกท่ีรูจักกันในนามของ “ฉันทามติวอชิงตัน” (Washington Consensus)  
นอกจากนี้ ยังพบวาในรอบทศวรรษท่ีผานมา จีนมีบทบาทและความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาคเอเชียสูงข้ึนเปนอยางมากจนไมอาจมองขามได ตัวอยางเอกสารและหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนท่ี
เปนท่ีรูจักในวงวิชาการนานาชาติ เชน 
 Barry Naughton (2007) ไดอธิบายถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนอยางละเอียดในหลากหลาย
ดาน ไมวาจะเปนดานการพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม เปน
ตน ท้ังน้ี ไดเนนใหเห็นแนวทางการพัฒนาของจีนท่ีมีความแตกตางจากรูปแบบการพัฒนาของภูมิภาคยุโรป
ตะวันออก กลาวคือ จีนเนนบทบาทของรัฐในการออกนโยบายและมาตรการเพ่ือสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจใน
ระบบตลาด (Market incentives) อยางคอยเปนคอยไป (Gradualism) แทนท่ีจะปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนผานสูระบบ
ตลาดอยางรวดเร็วทันที (Shock Therapy) ดังเชนแนวทางของยุโรปตะวันออก 
 Justin Yifu Lin (2009) ไดเนนย้ําถึงแนวทางการพัฒนาอันมีเอกลักษณเฉพาะของจีน โดยได
วิ เคราะหท้ังดานความเหมือนและความแตกตางจากการพัฒนาตามแนวทาง “ฉันทามติวอชิงตัน” 
(Washington Consensus)  และไดมุงเนนวิเคราะหโครงสรางสถาบันการเมืองซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของจีนเอง 
และไดสงผลตอแนวทางการตัดสินใจของรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน 
นอกจากนี้ ยังไดวิเคราะหถึงจุดแข็งของจีนในการเรียนรูและสามารถตอยอดเทคโนโลยีทางการผลิตจาก
ประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ  สงผลใหจีนสามารถเพ่ิมขีดความสามารถทางการผลิตไดในอัตรากาวกระโดด 
ท้ังน้ี แนวทางการพัฒนาท่ีมีลักษณะเฉพาะของจีนยังมีคุณูปการตอการพัฒนาทางทฤษฎีของแวดวงวิชาการ
เศรษฐศาสตรพัฒนา เพ่ือใชเปนแบบจําลองหรือโมเดลการพัฒนาสําหรับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ตอไป  
 Loren Brandt et al. (2008) มีเนื้อหาสําคัญสวนหนึ่งกลาวถึงบทบาทของการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ท่ีมีสวนสําคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน และยัง
กลาวถึงบทบาทของจีนในตลาดโลกท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยท่ีจีนไดกลายมาเปนผูเลนสําคัญในเวทีเศรษฐกิจ
การเงินของโลกยุคใหม โดยเปนทิศทางตรงกันขามกับการโดดเด่ียวทางเศรษฐกิจ (Isolation) ในชวงกอนป 
ค.ศ. 1979 ซึ่งจีนในยุคเหมาเจอตงน้ันยังมีแนวคิดทางการเมืองท่ีตอตานระบบตลาดและระบบทุนนิยม  

 
เอกสารภาษาไทย 
จากการทบทวนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับจีนในประเทศไทย สวนใหญการศึกษาเก่ียวกับกระแสจีนภิ

วัตนท่ีผานมาสวนใหญเนนใหความสําคัญในมิติดานเศรษฐกิจ  การคา การลงทุน และการบริการ รวมถึงดาน
สังคม และความสัมพันธระหวางประเทศ หากแตยังไมเคยมีการศึกษารวบรวมการศึกษาวิจัยตางๆ อยางเปน
ระบบ ครอบคลุมการศึกษาวิจัยเก่ียวกับจีนภิวัตนในมิติดานตางๆ  อยางครบถวน การศึกษาเก่ียวกับจีนใน
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ประเทศไทย แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ (Economic Sector) และดานท่ีไมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ (Non-economic Sector) 

ตัวอยาง การศึกษาเก่ียวกับกระแสจีนภิวัตนท่ีเนนใหความสําคัญในมิติดานเศรษฐกิจ ดานการคา 
การลงทุน เชน การศึกษาของ อักษรศรี พานิชสาสน (2546) ท่ีไดวิจัยเรื่องความสัมพันธไทย-จีนในเวที
เศรษฐกิจการคาโลกภายหลังจากท่ีจีนเขาเปนสมาชิก WTO  

การศึกษาของชโยดม สรรพศรี และคณะ (2548) ท่ีไดศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปดเสรี
การคาอาเซียน-จีน เพื่อนําเสนอตอกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย และการศึกษาของ
อักษรศรี พานิชสาสน (2549) ท่ีไดศึกษาถึงโอกาส ปญหา และอุปสรรคทางการคาเพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
แสวงหาโอกาสของไทยการเขาสูตลาดจีนท่ีเปนผลมาจากการเปดการคาเสรีการคาอาเซียน-จีน โดยเจาะลึก
เปนรายมณฑล เปนตน 

ในดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทย ไดมีการรวบรวมไวบางในงานสํารวจของอักษรศรี 
พานิชสาสน (2551) ศึกษาสภาพของจีนศึกษาในประเทศไทยในดานท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน  โดยการ
สํารวจและรวบรวมผลงานและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีนท่ีเผยแพรอยูในประเทศไทยจาก  5 แหลง
สําคัญ  ไดแก   (1)หลักสูตร/สถาบันการศึกษาในประเทศไทยท่ีมีการเรียนการสอนดานเศรษฐกิจจีน              
(2)หนังสือภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน  (3)วิทยานิพนธภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน (4)งานวิจัย
ภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน และ(5)บทความภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน  
 

4.ขอบเขตของการวิจัย 
 1) ทบทวนงานวิจัยท่ีมีอยูในประเทศไทยเก่ียวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ และสังเคราะหใหเขาใจถึง
กระแสจีนภิวัตน และผลกระทบที่จะมีตอประเทศไทย และการเตรียมตัวดานกําลังคนของไทย รวมท้ังช้ี
ประเด็นงานวิจัยท่ีจะตองทําตอไป 

โดยใหมีสถาบันการศึกษาท่ีมีศูนยศึกษาจีนเขามามีสวนรวมดวย เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดานเศรษฐกิจการคา การลงทุน 
การบริการ อยางรอบดานโดยในแตละหัวขอใหพิจารณาบทบาทจีนในบริบทโลก บริบทอาเซียน และท่ีจะมี
ตอไทย ในเชิงเศรษฐศาสตร และภูมิศาสตรการเมือง (Geopolitics) 
 2) รวบรวม และจัดทําฐานขอมูลกําลังคนท่ีสอน และวิจัยดานจีนในสวนท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจใน
สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 
 3) จัดประชุมสัมมนา (ไตรภาคี เอกชน รัฐ มหาวิทยาลัย) กลุมยอยระหวางกลุมนักวิชาการดานจีน
เพื่อเสนอยุทธศาสตรวิจัยเกี่ยวกับจีนในอนาคต และนโยบายอื่นๆ ของไทย ท่ีเกี่ยวของกับจีน 
 4) จัดประชุมใหญไตรภาคี  เพื่อเสนอยุทธศาสตรกําลังคน และงานวิจัยในดานการพัฒนากําลังคน 
และการศึกษาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในดานการพัฒนาการวิจัย และการพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับกระแส
จีนภิวัตน 
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 5) จัดทําและสงมอบรายงานวิจัย 4 ครั้ง ไดแก รายงานการศึกษาเบ้ืองตน รายงานความกาวหนาของ
การวิจัย ครั้งท่ี 1   รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  
 

5.วิธีการดําเนินการวิจัย  
วิธีการวิจัยเปนวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrative Research) ประกอบดวยการศึกษาทบทวน  

เชิงเอกสาร (Documentary Research) และการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็น 
และสังเคราะหรวมกันระหวางนักวิจัย และกลุมผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจีน และกระแสจีนภิ
วัตน คือ 
 1) คณะนักวิจัย ดําเนินการในฐานะเปนทีมกลางและเปนผูจัดการการดําเนินการโครงการ 

2) ทีมกลางจะเปนผูประสานงานกับศูนยศึกษาเศรษฐกิจจีนในสถาบันการศึกษาตางๆ ท้ังท่ีเปน
สถาบันการ ศึกษาของภาครัฐ  เชน  มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  รวมท้ังสถาบันการศึกษาของภาคเอกชน เพื่อใหแตละสถาบันฯ ทบทวน รวบรวมและ
สังเคราะหผลงานในอดีตของแตละสถาบันดังกลาว เพื่อเขียนเปนบทความหลัก ในแตละเรื่องตามท่ีสถาบัน
นั้นๆ ถนัด และจะจัดใหมีการระดมสมองเพ่ือวิพากษงาน/บทความสังเคราะหตอไป 

3) การศึกษาทบทวนเชิงเอกสาร (Documentary Research) ท่ีมีอยูในประเทศไทยเก่ียวกับจีน และ
สังเคราะหใหเขาใจถึงกระแสจีนภิวัตน และผลกระทบท่ีจะมีตอประเทศไทย และการเตรียมตัวดานกําลังคน
ของไทย รวมท้ังช้ีประเด็นงานวิจัยท่ีจะตองทําตอไป โดยการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) จะมี
การศึกษาทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของกระแสจีนภิวัตนโดยเนนกลุมท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ (Economic 
Sector)  ไดแก 

-  ดานการคา  
- ดานการลงทุน  
-       ดานการคาบริการ  โดยเนนดานการทองเท่ียว และบทบาทจีนในการเงินโลก 
 
แนวทางของการดําเนินการ ไดแก การศึกษาสถานะของจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ โดยการสํารวจ

และรวบรวมผลงานและเอกสารท่ีเก่ียวของกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจท่ีเผยแพรอยูในประเทศไทยจาก 5 
แหลงสําคัญ ไดแก  

 (1)  หลักสูตร/สถาบันการศึกษาในประเทศไทยท่ีมีการเรียนการสอนดานจีนศึกษาเนน
เศรษฐกิจจีน 

 (2)  หนังสือภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 
 (3)  วิทยานิพนธภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 
 (4)  งานวิจัยภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 
 (5)  บทความภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 
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ท้ังน้ี เพื่อสังเคราะห และบูรณาการความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทจีนในบริบทโลก บริบท
อาเซียน และท่ีจะมีตอไทย ท้ังในเชิงเศรษฐศาสตร และภูมิศาสตรการเมือง (Geopolitics) 
 4) จัดสัมมนาระดมสมองรวมระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อนําเสนอผลการ
ทบทวนวรรณกรรมตามการศึกษาในข้ันตอนกอนหนา และรวมระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดยุทธศาสตร
การวิจัยเกี่ยวกับจีนตอไปในอนาคต รวมถึงนโยบายอื่นท่ีเกี่ยวของ โดยจัดเปนสัมมนากลุมยอย  เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นทิศทางการพัฒนาของจีน รวมท้ังประเด็น ฉันทามติเปยจิง  (Beijing Consensus)1  
 5) ศึกษา และรวบรวมขอมูลกําลังคนท่ีสอน และวิจัยดานจีนในสวนท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจใน
สถาบันการศึกษาตางๆ 
 6) ศึกษาแนวทางการพัฒนากําลังคน เพื่อใหการกําหนดยุทธศาสตรดานกําลังคนและยุทธศาสตร
การวิจัยเกี่ยวเศรษฐกิจจีนเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกัน 
 7) นําผลการศึกษา และผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นท่ีไดจากการสัมมนายอยจัดทําเปนราง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) และจัดสัมมนาใหญ ในสวนกลางเพื่อนําเสนอขอสรุป
ดานยุทธศาสตรการวิจัยเก่ียวกับจีน และยุทธศาสตรพัฒนากําลังคนดานวิชาการ (การเรียนการสอนและการ
วิจัย) เนนจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ และรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อการสังเคราะหผลท่ีไดเพื่อนําไปสูการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ    เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตนตอไป   

8) รวบรวม และประมวลองคความรูท่ีไดจากการศึกษา เพื่อการสังเคราะหองคความรูท่ีไดจาก
การศึกษาท้ังหมด  และจัดทําเปนรายงานสงท้ังหมดรวม 4 ครั้ง 

                                                 
1  คําวา ฉันทามติเปยจิง  (Beijing Consensus) หรือ ฉันทามติปกก่ิง เปนคําเรียกแบบจําลองหรือรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนแนว
ทางเลือกใหมนอกเหนือจากแนวทางฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) ซึ่งสหรัฐฯ มักจะใชแนะนําประเทศโลกที่สาม/
ประเทศดอยพัฒนาในการทําแผนการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจ  เนื้อหาอยูในบทท่ี 1 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 
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ผังแสดงแนวทางการดําเนนิการวิจัย 

สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทํายทุธศาสตรงานวิจัย และกําลังคน 
ดานจีนศึกษาเนนดานเศรษฐกิจ 

ศึกษาทบทวนเอกสารวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอนจีน
ศึกษาดานเศรษฐกิจที่มีอยูใน

ประเทศไทย 

รวบรวมขอมูลและจัดทํา
ฐานขอมูลบคุลากรวิชาการ ดาน

จีนศึกษา เนนเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรการวิจัยจีนศึกษา
ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรกําลังคน เนนบุคลากร
วิชาการจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อ
รองรับกระแสจีนภิวัตน (ฉบับราง) 

สัมมนานําเสนอรางยุทธศาสตรกําลังคน
และงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 

ยุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อ
รองรับกระแสจีนภิวัตน (ฉบับสมบูรณ) 
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6. ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดาํเนนิงาน   
10 เดือน (นับต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2553 ท่ีลงนามในสัญญา)  

ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 10 เดือน นับต้ังแตวันลงนามในสัญญา 

เดือน เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. 
สํารวจผลงานวิจัยและวิชาการจีนศึกษา
ดานเศรษฐกิจภายในประเทศ 

x x x        

สงรายงานการศึกษาเบ้ืองตน 
(Inception Report) 

x          

สํารวจขอมูลบุคลากรดานวิชาการจีน
ศึกษาดานเศรษฐกิจ 

x x x        

จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 
8 กรกฎาคม 2553 

  x x       

เดินทางไปเก็บขอมูล ณ มหานครเปยจิง 
และเทียนจิน 

   x       

สงรายงานความกาวหนาของการวิจัย 
คร้ังท่ี 1  (Progress  Report) 

   x       

จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 
20 สิงหาคม 2553 

    x x     

ปรับปรุงผลการศึกษาและแนวความคิด
ตามท่ีไดจากการจัดสัมมนารวมระดม
ความคิดเห็นและจัดทํา รางยุทธศาสตร
กําลังคนและงานวิจัยเพ่ือรองรับกระแส
จีนภิวัตน  

    x x x    

สงรางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
(Draft Final  Report) 

      x    

จัดสัมมนาใหญ เ พ่ือนําเสนอผลการ
ศึกษาวิจัย รางยุทธศาสตรฯ  

       x   

ปรับปรุงผลการวิจัย  เ พ่ือจัดทํา เปน
รายงานผลการศึกษาวิเคราะห 
และจัดทําฐานขอมูลหลักสูตรการเรียน
การสอนเ ก่ียวกับเศรษฐกิจจีนและ
กําลังคนท่ีสอนและวิจัยดานจีนในสวน
ที่เก่ียวกับเศรษฐกิจในสถาบันการศึกษา
ตางๆ เพ่ือจัดทํายุทธศาสตรฯ  

       x x 

 
 
 

x 
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สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ (Final  
Report)          

 x 
 

  
สําหรับรายงานผลการเดินทางไปเก็บขอมูล ณ มหานครเปยจิงและเทียนจินในระหวางวันท่ี 29 

มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553 อยูในภาคผนวก 1   
การสรุปประเด็นการสนทนากลุม วันท่ี 8 กรกฎาคม 2553 อยูในภาคผนวก 2  
การสรุปประเด็นการสนทนากลุม วันท่ี 20 สิงหาคม 2553 อยูในภาคผนวก 3 
เอกสารผลงานท่ีผานมาของหนวยงานพันธมิตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ภาคผนวก 4 และผลการ

สังเคราะหงานดานการทองเท่ียวและการเกษตรจีนอยูใน ภาคผนวก 5 
เอกสารผลงานท่ีผานมาของหนวยงานพันธมิตร  ศูนยจีนศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ภาคผนวก 6 และ  
เอกสารผลงานท่ีผานมาของหนวยงานพันธมิตร  ศูนยจีนศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

ภาคผนวก  7  

 
7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) เกิดองคความรูรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธของเศรษฐกิจไทย-จีน 

2) เกิดฐานขอมูล และความรูเกี่ยวกับสถานภาพ กําลังคน และงานวิจัยในภาคอุดมศึกษาเกี่ยวกับจีน 
 3)ไดประเด็นงานวิจัยในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยในการแสวงหาประโยชน
สูงสุดภายใตกระแสจีนภิวัตน 
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บทท่ี 1 
เสนทางปฏิรูปเศรษฐกิจจีน ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus) 1 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

1.1 การปฏิรูปเศรษฐกิจจีน 
 

นับต้ังแตมีการปฏิรูปเศรษฐกิจในป  1979   รัฐบาลจีนเริ่มตนการปฏิรูปจากระบบท่ีเคยมีการ
วางแผนจากสวนกลาง และรัฐบาลเขาไปควบคุมทุกอยาง (Centrally Controlled) มาเปนระบบท่ีคอยๆ 
ผอนคลายและทดลองนํากลไกตลาด (Market Mechanism) และระบบการสรางแรงจูงใจ (Incentive) มาใช
ในบางพื้นท่ีกอนท่ีจะขยายผลไปใชในพ้ืนท่ีอื่นๆของประเทศอยางเปนข้ันเปนตอน โดยผูนําจีนเลือก
เดินเสนทางปฏิรูปสูระบบตลาดโดยคํานึงถึงสภาพภายในของจีนเองเปนหลัก   และมิไดนําสูตรสําเร็จใน
การเปลี่ยนผานสูระบบตลาดตามแนวทางของนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักมาใช  เชน แนวทาง“ฉันทามติ
วอชิงตัน” (Washington Consensus)  หากแตผูนําจีนเลือกท่ีจะใชนโยบายและมาตรการตางๆตาม
แนวทางของจีนเอง ทําใหมีผูกลาวเรียกวาเปน “ฉันทามติเปยจิง” (Beijing Consensus) 
 เสนทางสูระบบตลาดของจีนจึงคอนขางแตกตางไปจากแนวคิดกระแสหลัก แมวาผูนําจีนได
ศึกษาตัวอยางการพัฒนาเศรษฐกิจจากกรณีสิงคโปร   และมีการนํานโยบายท่ีเสนอแนะโดยนัก
เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิคมาใชบาง เชน  นโยบายเปดประเทศสูตลาดโลก  การสงเสริมการคาและ      
การลงทุนระหวางประเทศ และการรักษาเสถียรภาพของนโยบายมหภาค  แตมาตรการในหลายดานท่ี
ทางการจีนนํามาใชถือเปนมาตรการท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของจีนเอง  เชน  วิธีการสรางแรงจูงใจทางธุรกิจ
ใหกับวิสาหกิจจีนในระดับทองถิ่นจนเกิดการขยายตัวของธุรกิจท่ีเรียกวา “วิสาหกิจรวมหมูในทองถ่ิน” 
(Township and Villages Enterprises: TVEs) ซึ่งถือเปนพลังขับเคลื่อนภาคการผลิตท่ีสําคัญของ
เศรษฐกิจจีนในชวง 10 ปแรกของการปฏิรูป   

กลุมเศรษฐศาสตรสถาบัน จึงไดอธิบายเสนทางการปฎิรูปของจีนวา “เปนการเปลี่ยนแปลงเชิง
สถาบันท่ีเปนไปตามลําดับข้ันตอน และคํานึงถึงปจจัยแรกเริ่มและพื้นฐานท่ีมีอยูเดิมของจนีเอง พรอมนาํ
ระบบแรงจูงใจมาใช และกระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางมณฑลตางๆ”   

 
  

                                                 
1 เนื้อหาบางสวนจาก อักษรศรี พานิชสาสน, เอกสารคําสอน วิชา ศ. 362 วิชา เศรษฐกิจประเทศในเอเชีย จัดพิมพโดยคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553 และรางสําเนาหนังสือ อักษรศรี พานิชสาสน, เศรษฐกิจจีน ในมุมมองนัก
เศรษฐศาสตรไทย . กรุงเทพมหานคร, 2554 
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1.1.1 ขั้นตอนการปฏิรูปเศรษฐกิจสูกลไกตลาดของจีน   
 ชวงแรก (1979-1994) เปนการปฏิรูปใชระบบตลาดควบคูไปกับการวางแผนจากรัฐ เชน การให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพ่ือสรางแรงจงูใจ การสงเสริมใหมีการสรางวสิาหกิจใหมๆ ท่ีไมใชของรัฐ 
(Non-state enterprises) การกระตุนใหมีการแขงขันระหวางมณฑลตางๆ   การรักษาเสถียรภาพทางการเงนิ
โดยใชระบบราคาคู (Financial dualism) และการกระจายอํานาจไปสูรัฐบาลทองถิ่น (Decentralization) 
เปนตน ท่ีสําคัญ คือ การวางแผนจากสวนกลางยังคงมีบทบาทสําคัญควบคูไปกับการคอยๆปฎิรูป และนํา
กลไกตลาดและระบบจูงใจมาใช  
 ผลในภาพรวมของการปฏิรูปในระยะน้ี  ปรากฏวา ภาคท่ีอยูนอกการควบคุมหรือวางแผนจากรัฐ
สามารถมีผลการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จมากกวาสวนท่ียังคงเปนของรัฐ โดยเฉพาะการขยายตัว
ของวิสาหกิจแบบ TVEs อยางรวดเร็ว ทําใหรัฐบาลจีนเริ่มม่ันใจกับ “ผลการทดลอง” นําระบบตลาดมาใช
ในประเทศจีน  

ชวงท่ีสอง (1994-ปจจุบัน) ไดเริ่มนําระบบตลาดท่ีอิงกฎกติกาท่ีเปนสากลมาใชมากข้ึน ท่ีสําคัญ 
คือ การปฎิรูประบบการคลังและภาษี (Fiscal and tax reform) โดยการแยกหนวยงานดานภาษีของรัฐบาล
ทองถิ่นออกจากรัฐบาลกลาง และมีการปฎิรูปอยางเต็มรูปแบบในหลายดาน เชน การปรับอัตราแลกเปลี่ยน
ลงเหลอือัตราเดียว (Unified exchange rate) การเปดเสรีของดุลบัญชีเดินสะพัด แตยังคงควบคุมบัญชีทุน 
(Capital account control) 

มาตรการท่ีชัดเจน คือ การยอมใหมีการนําเงินหยวนท่ีไดจากการคาขายระหวางประเทศมาแลก
เปนเงินตราตางประเทศได (แตยังคงควบคุมการไหลเวยีนของเงินตราตางประเทศภายใตบัญชีทุน) การ
ปฏิรูประบบบริหารของธนาคารกลาง (People’s Bank of China: PBOC) พรอมต้ังสาขาในมณฑลสําคัญ 
การลดขนาดของหนวยงานราชการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กใหเปนของเอกชน 
และการปลดคนงานท่ีลนเกินอยูในรัฐวิสาหกิจเหลาน้ัน (แตยังคงมีปญหาการแปรรูปรัฐวสิาหกิจท่ีมีขนาด
ใหญ) การต้ังระบบสวัสดิการแบบ Social safety net เปนตน  
 จะเห็นไดวา เรื่องของ “ลําดับข้ันตอน” ในการปฎิรูปเปนสิ่งท่ีสําคัญ เพราะหากดําเนินการไป
อยางรวดเร็วเกินไป อาจจะทําใหลมท้ังระบบ ดังน้ัน หากรัฐบาลจีนนําระบบ “สถาบันท่ีสมบูรณแบบ” 
ตามมาตรฐานของกลุมเศรษฐศาสตรกระแสหลักมาใชอยางผิดจังหวะเวลา และขาดการเตรียมความพรอม 
ก็อาจจะทําใหเกิดผลในทางลบแกระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโดยรวมได (อยางเชนกรณีท่ีเกิด
ข้ึนกับอดีตสหภาพโซเวียตท่ีนํามาตรการ “Shock Therapy” ตามคําแนะนําของนาย Jeffrey Sachs นัก
เศรษฐศาสตรช่ือดังมาใช)  
 

1.1.2 กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน (Special Economic Zone: SEZ) 
 จีนไดนํากลยุทธการพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะทางดานเศรษฐกิจมาใชต้ังแตป 1980 โดยผูนําจีนหวัปฏิรูป
ในยุคตอมา คือ เต้ิง เส่ียวผงิ ไดประกาศเปด “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone: SEZ) ใน 4 
พื้นท่ีสําคัญของประเทศ ไดแก 3 พื้นท่ีในมณฑลกวางตง (กวางตง) คือ เสิ่นเจิ้น ซานโถว (ซวัเถา) และจูไห 
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และอีก 1 พื้นท่ีในมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) คือ เมืองเซ่ียเหมิน ซึ่งลวนแตเปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ   

ในการเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะมาเปดเปนเขต SEZ ทางการจีนไดคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพ ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังในเชิงยุทธศาสตรของพ้ืนท่ีเหลาน้ันเปนสําคัญ เริ่มต้ังแตเสิ่นเจิ้นซึ่งมีพื้นท่ีติดกับ
ฮองกง จูไหติดกับมาเกา สวนเซ่ียเหมินก็อยูใกลกับไตหวัน สําหรับซานโถวก็เปนดินแดนบานเกิดเมือง
นอนของบรรดานักธุรกิจจีนโพนทะเลท่ีประสบความสําเร็จในภูมิภาคเอเชีย นอกจากน้ี ท้ัง 4 พื้นท่ีลวนแต
เปนเขตชายฝงท่ีมีทางออกทะเลสามารถเช่ือมโยงไปสูตลาดโลกไดสะดวก ตลอดจนมีประวัติศาสตรและ
ประสบการณในการติดตอกับตางประเทศมากอนแลว   

ภายใตบริบทของระบบการปกครองแบบกระจายอํานาจจากสวนกลางของจีน (Decentralization) 
ทางการจีนไดกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับรัฐบาลทองถิ่นของ SEZ เหลาน้ัน โดยเฉพาะอํานาจใน
การอนุมัติโครงการสําคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางความคลองตัวและลดข้ันตอน ทําใหรัฐบาลเหลาน้ันเกิด
ความคิดริเริ่มในเชิงนโยบาย และคิดคนมาตรการสงเสริมการลงทุนในรูปแบบตางๆ ตลอดจนแขงขันกัน
ในการดึงดูดทุนจากตางชาติ   

การเปดเขต SEZ ของจีนจงึมีความ “พิเศษ” ในแงของการใหอํานาจรัฐบาลทองถิ่นเพื่อใช
ประโยชนจากระบบตลาดไดเต็มท่ีกวาพ้ืนท่ีอื่นๆของจีน และเปดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรตางๆท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ และนอกจากเขต SEZ ท้ัง 4 แหงแลว ในเวลาตอมา ทางการจีนยังไดเปด
เขต SEZ เพิ่มอีก 1 แหง คือ เขต SEZ ในมณฑลไหหนาน (ไหหลํา) และเขตเศรษฐกิจใหม (New Area) ใน
เขตผูตงของมหานครซางไห รวมท้ังการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเฉพาะในลักษณะอื่นๆ เชน การประกาศ
เมืองเปดชายฝง (Open Coastal Cities) อีก 14 เมือง เปนตน   

 

1.2  รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบจีน: ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus)2 
  

หลังจากท่ีจีนไดประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดเริ่มมีความสนใจศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน และมีการกลาวถึงดวยคําวา “ฉันทามติเปยจิง” (Beijing Consensus)  

 
1.2.1 ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus) คืออะไร 
ในขณะน้ี ยังไมมีคําจํากัดความท่ีชัดเจน สําหรับคําอธิบายฉันทามติเปยจิงท่ีไดรับการยอมรับ

โดยท่ัวไป คือ แนวทางของโจชัว คูเปอร ราโม  (Joshua Cooper Ramo) 3 โดยท่ีราโมเปนผูเริ่มใชคําศัพท

                                                 

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” ในวงวิชาการอยางเปนทางการข้ึนเปนครั้งแรก  ในบทความเร่ือง “The Beijing 
Consensus: Notes on the New Physics of Chinese Power” ตีพิมพโดยศูนยนโยบายตางประเทศ (Foreign 
Policy Center) ของประเทศอังกฤษ   บทความน้ีกลาวถึงฟสิกสแหงอํานาจและการพัฒนา  ซึ่งจะสรางท่ียืน
ใหแกประเทศกําลังพัฒนาในโลกท่ีแรงดึงดูดของสหรัฐอเมริกานั้นรุนแรง โดยราโม วิเคราะหวา ฉันทามติ
เปยจิงมีเนื้อหาสําคัญ 3 ดาน ไดแก  

1. การใหความสําคัญกับนวัตกรรมและการทดลอง 
2. การใหความสําคัญกับจุดหมายในการพัฒนาท่ีหลากหลาย 
3. มีอํานาจการตัดสินใจอยางอิสระ 
  
จุดเดนของฉันทามติเปยจิง คือ การท่ีไมมีชุดของนโยบาย (Policy Menu) ท่ีชัดเจน เปนเพียง

กรอบความคิดกวางๆ และเปนนามธรรม จึงไมใชชุดนโยบายท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนตายตัวดังเชนฉันทามติ
วอชิงตัน ในขณะท่ี ฉันทามติเปยจิงเปนเพียงฐานความคิดในการสรางนโยบายอื่นๆ ท่ีเปนรูปธรรมข้ึนมา 
 ฉันทามติเปยจิงเปนเรื่องของการหาทางเลือกใหมจากกระแสหลักท่ีมีอยูเดิม และโดยเหตุท่ีจีน
ไมไดเดินตามฉันทามติวอชิงตัน แตยังประสบความสําเร็จ จีนจึงเปนผูนําในกระแสทางเลือกในการพัฒนา
นี้   ในชวงทศวรรษท่ีผานมา ความนาเช่ือถือและอํานาจของจีนท่ีเพิ่มข้ึน ไดสงผลให “ฉันทามติเปยจิง” 
เปนคําศัพทท่ีติดตลาด และไดรับการสนใจเปนอยางมาก 
 

ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) 
  จอหน วิลเลียมสัน (John Williamson) เขียนบทความเรื่อง "What Washington Means by Policy 

Reform"4 และนําเสนอในงานสัมมนาเรื่องการปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกา ซึ่งจัดโดย 
Institute for International Economics และตอมาไดลงตีพิมพในหนังสือช่ือ Latin American Adjustment: 
How Much Has Happened? (1990) ซึ่งประมวลชุดของนโยบาย (Policy Menu) ท่ีสถาบันวิจัยในสหรัฐฯ 
หลายแหงมีความเห็นรวมกันวา เปนนโยบายท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจ                  

     วิลเลียมสันคัดสรรเฉพาะนโยบายท่ีมีผูเห็นรวมกันเปนสวนใหญ โดยเจาะจงวาเปนการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกา และตอมาไดรับการนําไปใชเปนโมเดลการพัฒนาสําหรับประเทศกําลัง
พัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ ดวย  

  ชุดนโยบาย 10 ดาน ไดแก  วินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) การจัดลําดับความสําคัญของ 
รายจายรัฐบาล  การปฏิรูปภาษีอากร  (Tax Reform)  นโยบายอัตราดอกเบ้ียเสรี  นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ท่ีเกื้อกูลการแขงขัน/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 เปนชุดนโยบายท่ีชัดเจนตายตัว และเปนชุดนโยบายท่ีเขียนข้ึนตามแนวทาง
เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก  (Neoclassical Economics) และถูกนําไปใชเปนคําแนะนําเชิงนโยบายของ
ธนาคารโลกและองคกรการเงินระหวางประเทศ 
 อยางไรก็ตาม มีหลายประเทศท่ีดําเนินการตามฉันทามติวอชิงตัน แตกลับเกิดวิกฤติทางการเงิน 
และเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในชวงวิกฤตทางเศรษฐกิจในยุคทศวรรษ 1990 จนนําไปสูความ
ลมเหลวของระบบเศรษฐกิจในบางประเทศ เชน กรณีของอารเจนตินา ซึ่งปฏิบัติตามแนวทางของ      
ฉันทามติวอชิงตันอยางจริงจัง แมจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงตนทศวรรษ 1990 แตจากนั้นก็
คอยๆ ชะลอตัวลงจนถึงขีดสุดในราวป  2001  จึงมีการประเมินวา ระยะเวลาเจ็ดปท่ีเศรษฐกิจเติบโตในชวง
ตนทศวรรษ 1990 ตามมาดวยชวงเวลาเจ็ดปของการชะลอตัวและการซบเซาทางเศรษฐกิจ ทําใหชวงเวลา
รวมสิบสี่ปดังกลาว อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีใชแนวทางฉันทามติวอชิงตันตํ่ากวา
ในชวง 1950-1970  เมื่อเปรียบเทียบกับการใชนโยบายการพัฒนาในแนวทางอื่น 

ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกป  2008 ยังไดมีการวิพากษวิจารณวา เปนผลมาจากแนวคิด
เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกท่ีใหความเช่ือมั่นในตลาดเสรีมากเกินไป รวมท้ังฉันทามติวอชิงตันถูกโจมตีวา
เปนแนวทางท่ีประเทศพัฒนาแลวใชเอาเปรียบประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลาย จึงเปนเสมือนลัทธิจักรวรรดิ
นิยมทางเศรษฐกิจ  (Economic Imperialism) ท่ีมีสหรัฐฯ และประเทศพัฒนาแลวท้ังหลายเปนผูนํา  

ดังน้ัน ปญหาความลมเหลวและการถูกวิพากษวิจารณอยางหนักของฉันทามติวอชิงตัน ทําให 
แวดวงวิชาการเศรษฐศาสตรพัฒนามีการเคลื่อนไหวเพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาท่ีเปนทางเลือกตางๆ 
รวมท้ัง แนวคิดฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus)  

 
1.2.2 สาระสําคัญของฉันทามติเปยจิง  
อาจสรุปจากการสังเกตและสรุปกรอบความคิดในการพัฒนาของประเทศจีน โดยเสนอวา    

ฉันทามติเปยจิง มีสาระสําคัญ 3 ประการ ไดแก 
 

1) การใหความสําคัญกับนวัตกรรมและการทดลอง    กรอบความคิดน้ีเนนแนวคิดแบบปฏิบัติ
นิยม   (pragmatism)    กลาวคือ ในขณะท่ีชุดนโยบายของฉันทามติวอชิงตันมีความแนนอน ตายตัว ราโม
กลับเห็นวา แนวทางการพัฒนาท่ีไดผลตองมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหเหมาะสมกับ
พื้นท่ีและสภาพการณท่ีแตกตางกัน เพราะไมมีชุดนโยบายใดๆ ท่ีใชไดเปนสัจธรรมในทุกท่ี ทุกเวลา    
 ตัวอยางเชน  ชุดนโยบายบางอยางของจีน ซึ่งดูเหมือนจะไมถูกตองตามทฤษฎีท่ีเปนท่ียอมรับ
ท่ัวไป แตกลับใชไดดีในบริบทของจีนเอง เชน การท่ีรัฐเขามีบทบาทในทางเศรษฐกิจ เปนผูช้ีนําตลาด 
แทนท่ีจะปลอยใหกลไกตลาดเสรีทํางานอยางเต็มท่ี หรือ  นโยบายลูกคนเดียว (One Child Policy) ซึ่งเปน
นโยบายท่ีอาจถูกมองวามีปญหาในเชิงจริยธรรม แตกลับใชไดผลในกรณีของจีน 
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2) การใหความสําคัญกับจุดหมายในการพัฒนาที่หลากหลาย ไมเนนเฉพาะการเติบโตของตัวเลข
ผลผลิตประชาชาติตอหัวประชากร (GDP per capita) เพียงอยางเดียว แตใหความสําคัญกับการพัฒนาใน
มิติอื่นๆดวย เชน ความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การกระจายรายไดท่ีเปนธรรม ลวนเปน
จุดหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศ ตัวอยางเชน นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเปา ประกาศนโยบายการสราง
ความสมดุลท่ีหลากหลาย ไดแก   

ความสมดุลระหวางเมืองและชนบท 
  ความสมดุลในการพัฒนาระหวางพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ 

ความสมดุลระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม 
ความสมดุลระหวางการพัฒนาภายในประเทศกับการเปดสูโลกภายนอก  

 กรอบความคิดน้ี ไดรับการวิพากษวิจารณเชนกัน  เชน มีบางรายชี้วา  ราโมใหความสําคัญกับ 
“คําพูด” ท่ีสวยหรูของผูนําจีนมากกวาจะมองสภาพความเปนจริง และ “ความไมสมดุล” ตางๆในจีนยังคง
มีอยู   เชน ปญหาสิ่งแวดลอม ความไมเปนธรรมในสังคม และชองวางทางรายได เปนตน  

3) อํานาจในการตัดสินใจอยางอิสระ (Self determination) กลาวคือ เปนอิสระจากอํานาจ/แรง
กดดันภายนอกของประเทศมหาอํานาจ เชน  สหรัฐฯ  ราโมเห็นวา ความสัมพันธเชิงอํานาจในทาง
การเมืองระหวางประเทศ มีความสอดคลองอยางใกลชิดกับความสัมพันธของประเทศตางๆ ในระบบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ  ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลายตองใชไพท่ีอยูในมือ หรือปจจัยตางๆ ในการ
ตอรองท่ีตนมี เพ่ือชวยใหสามารถกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเปนอิสระ ยึดประโยชนของประเทศตน
เปนสําคัญ ไมใชเพ่ือสนองประโยชนของประเทศมหาอํานาจ 

ฉันทามติเปยจิงมีคุณคาตอสาขาความสัมพันธระหวางประเทศ เนื่องจากเปนแนวคิดท่ีเปดโอกาส
ใหประเทศตางๆสามารถคงความหลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรมไวในกระแสโลกาภิวัตนท่ี
เศรษฐกิจเช่ือมโยงกันไดงาย 

 
1.2.3 หลัก 10 ประการของฉนัทามติเปยจิง 
ในป 2009 มีนักวิชาการอีกกลุมท่ีไดพยายามอธิบายฉันทามติเปยจิง โดยเปนผลงานของ  Xin Li 

Kjeld Erik Brødsgaard และ Michael Jacobsen ซึ่งไดเสนอ “หลักการสิบประการของฉันทามติเปยจิง”  
ดังน้ี5  

1. การหยิบยืมแนวทางที่เปนเลิศมาปรับเขากับเงื่อนไขทองถ่ิน (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. การใชวิธีการทีย่ืดหยุนแตกตางเพ่ือเปาหมายปลายทางเดียวกัน (Flexible means to a 
common end) 

4. การมีสิทธิในการกําหนดนโยบายดวยตนเอง (Policy rights) 
5. การมีบรรยากาศทางการเมืองที่มีเสถียรภาพ (Stable political environment) 
6. การพ่ึงพาตนเอง (Self - reliance) 
7. การยกระดับอตุสาหกรรมอยางตอเนื่อง (Constantly upgrading industry) 
8. การพัฒนานวัตกรรมของทองถ่ินตนเอง (Indigenous innovation) 
9. การเปดเสรีทางการเงินอยางระมัดระวัง (Prudent financial liberalization) 
10. การเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือสังคมสมานฉันท (Economic growth for social harmony) 

 
 กลาวโดยสรุป มีนักวิชาการกลุมตางๆ ไดเริ่มกลาวถึงฉันทามติเปยจิง ควบคูไปกับฉันทามติ
วอชิงตัน อยางไรก็ดี ยังคงเปนท่ีถกเถียงกันวา ฉันทามติเปยจิงคืออะไร และหลักการ 10 ประการท่ีกลาวมา
จะเปนคําอธิบายรูปแบบหรือโมเดลการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนไดครบถวนหรือไม 

 
1.3  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และทิศทางในอนาคตของเศรษฐกิจจีน   
 

เนื้อหาในสวนนี้เปนการศึกษาสํารวจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ ของจีน 
จนถึงปจจุบัน เพ่ือวิเคราะหทิศทางและอนาคตเศรษฐกิจจีน รวมท้ังความเหน็และทัศนะของนักวิชาการจีน
ตออนาคตเศรษฐกิจจีนและบทบาทของจีนตอเศรษฐกิจโลก 

 
1.3.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตขิองจีน6 
นับต้ังแตป 1953 รัฐบาลจีนไดมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

(Five-Year Plan for National Economic and Social Development) ในการพัฒนาประเทศจีนเปนระยะ
เวลานาน 5 ป   โดยมีสาระสําคัญของการพัฒนาประเทศของจีนตามแนวทางในแผนพัฒนาฯในแตละฉบับ 
ดังน้ี 

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  1 (ค .ศ .  1953 – 1957) เนนสงเสริมการสรางและพัฒนาการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยในขณะน้ัน ไดยึดรูปแบบตามแนวทางของสหภาพโซเวียต เพื่อสราง
รากฐานใหประเทศจีนภายใตระบบสังคมนิยมไดพัฒนาไปเปนประเทศท่ีมีการผลิตภาคอุตสาหกรรมมาก
ข้ึน จากเดิมท่ีเปนฐานผลิตดานเกษตรกรรม   

                                                 
6 เนื้อหาบางสวนจาก อักษรศรี พานิชสาสน, เอกสารคําสอน วิชา ศ. 362 วิชา เศรษฐกิจประเทศในเอเชีย จัดพิมพโดยคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (ค.ศ. 1958 – 1962)  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 2 แบงเปน 2 ชวงระยะยอย 
ไดแก   ชวงป 1958 – 1960 ซึ่งเปนชวงระยะของ “การกาวกระโดดใหญ” (Great Leap Forward)7 และชวง
ป 1961 – 1962  โดยท่ีการประกาศนโยบาย “การกาวกระโดดใหญ” (Great Leap Forward) ของผูนําเหมา
เจอตงเริ่มในป 1958  เพื่อเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนขนานใหญ แตผลท่ีไดกลับกลายเปนการ
สรางความเสียหายตอภาคเศรษฐกิจ และมีความขัดแยงทางความคิดตอทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจ  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (ค.ศ. 1966 – 1970)  มีความพยายามท่ีจะเริ่มแผนฯ ฉบับท่ี 3 ในป 1966 
แตการประกาศ “การปฏิวัติวัฒนธรรม” (Cultural Revolution) ในเดือนพฤษภาคม 1966 ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 ไดอยางเปนทางการ  

ผลของความไมสงบท่ีเกิดข้ึนในชวงการเคลื่อนไหวจาก“การปฏิวัติวัฒนธรรม” โดยเฉพาะในป 
1967 และ 1968 นั้น ไดกอใหเกิดการทําลายเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง และเศรษฐกิจถดถอย 
สงผลใหในป 1968 ไมไดมีการวางแผนประจําป และในป 1969 เกิดการปะทะกันดวยกองกําลังติดอาวุธท่ี
ชายแดนจีนกับโซเวียต เปนเหตุใหสถานการณตึงเครียดยิ่งข้ึน  
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (ค.ศ.1971 – 1975)  มีการประกาศแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 เพื่อพยายาม
เยียวยาและแกไขผลพวงและผลกระทบจาก “การปฏิวัติวัฒนธรรม” รวมท้ังสถานการณตึงเครียดระหวาง
ประเทศ  ตอมาในป 1973 คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนไดปรับยุทธศาสตร 
หันมาเนนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  
 แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 5 (1976 – 1980) เกิดข้ึนหลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญ
ของจีน ท้ังการเสียชีวิตของโจวเอินไหลและเหมาเจอตงในป 1976  และการขจัด “แกง 4 คน” ในเวลา
ตอมา  และหลังเปดการประชุมคณะกรรมการกลางเต็มคณะ ครั้งท่ี 3 สมัยท่ี 11 ของพรรคฯ ในเดือน
ธันวาคม 1978 มีการประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศจีน  
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (1981 – 1985) ปรับยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ
และเปดประเทศ โดยต้ังเปาหมายใหผลิตภัณฑมวลรวมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพิ่มข้ึนเปน 2 เทา 
ภายใน  20  ป ต้ังแตป 1981 และไดสรุปบทเรียนจากอดีตท่ีผิดพลาด และไดเพิ่มเน้ือหาการพัฒนาสังคม 
และปรับช่ือแผนพัฒนาดังกลาว เปน “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” ซึ่งแผนพัฒนาฯ ท่ีแลวมา 
จะเนนเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเทาน้ัน  ลักษณะพิเศษอีกประการของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6  คือ การเนน
การยกระดับประสิทธิภาพและผลประโยชนเปนสําคัญ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (1986 – 1990) การดําเนินการตาม “แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7” แบงเปน 2 
ระยะ คือ ชวง 1986 – เดือนกันยายน 1988 ซึ่งเศรษฐกิจจีนมีความรอนแรงอยางตอเนื่อง เชน ปญหาเงิน
เฟออยางรุนแรง  และมีปจจัยของความไมมั่นคงเพ่ิมข้ึน  สวนระยะหลัง คือชวงกันยายน 1988 – 1990  ซึ่ง 
นับเปนชวงบริหารจัดการและปรับปรุงเศรษฐกิจจีนใหมั่นคง ท้ังน้ี ในเดือนมิถุนายน 1989 เกิดการจลาจล
ท่ีจัตุรัสเทียนอันเหมิน ทําใหหลายประเทศไดมีการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจกับจีน 

                                                 
7  ในเดือน มีนาคม 1959  กองทัพแดงของจีน บุกยึดทิเบต และผูนําทิเบต คือ ทะไล ลามะ ผูนําทางจิตวิญญาณ ไดหลบหนีไปอินเดีย 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (1991 – 1995) รางข้ึนภายใตแรงกดดันในการลดความรอนแรงของ
เศรษฐกิจจีน โดยต้ังเปาหมายใหเศรษฐกิจจีนเติบโตเพียงรอยละ 6 และเนนการปฏิรูปและปรับประสาน
เศรษฐกิจแบบวางแผนเขากับเศรษฐกิจแบบกลไกการตลาดใหมากข้ึน  ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 นับเปน
ชวงระยะเวลาท่ีประเทศจีนไดมีการขับเคลื่อนการเปดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจท่ีชัดเจน มีการ
ต้ังเปาหมายและแนวทางท่ีชัดเจนโดยการประกาศระบบเศรษฐกิจท่ีเรียกวา“Socialist market economy 
with Chinese characteristics”  หรือ เศรษฐกิจสังคมนิยมกลไกตลาดแบบจีน  

แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ 9 (ค.ศ. 1996 – 2000) มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอกประเทศ
หลายอยาง เชน กระแสโลกาวิวัตน และวิกฤติทางการเงินในเอเชีย ป 1997 และไดลุกลามไปท่ัวทวีปเอเชีย
อยางรวดเร็ว สําหรับสภาพภายในของจีน  ในระยะแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ไดเนนการแกและยับยั้ง
ภาวะเงินเฟอ  เพ่ือปรับคุมเศรษฐกิจมหภาค และปญหาอุปสงคลนเกิน เปนตน  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2001 – 2005)  ในการรางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ไดพยายามลด
การแทรกแซงหรือบทบาทของรัฐในการจัดสรรทรัพยากร โดยไดหันมาเนน “กลไกตลาด” มากข้ึน และ
ลดการวางแผนจากสวนกลางในลักษณะออกคําส่ัง ใหเปนเพียงการวางแนวทางแบบกวางๆ รวมท้ังการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  การอนุรักษสิ่งแวดลอม  
ตลอดจนประเด็นทางสังคมอื่นๆ เชน ดานการศึกษา วัฒนธรรม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย และการ
กีฬา  เปนตน เพ่ือใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีความสมดุลมากข้ึน 

นอกจากนี้ ไดเริ่มตนใหความสนใจในการลดชองวางทางรายไดของภูมิภาคตางๆ ของประเทศ 
โดยการมุงเนนพัฒนาภาคตะวันตกของจีน หรือ นโยบาย Xibu Da Kaifa 
 

1.3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน ฉบับท่ี 11 (ค.ศ. 2006 – 2010)   
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดเนนพัฒนาท่ีเปนวิทยาศาสตรรอบดานโดยยึดถอื “ทฤษฎีเต้ิงเส่ียวผิง”  

และแนวคิด “สามตัวแทน” ของเจียงเจอหมนิ เพื่อเปนสิ่งช้ีนํายืนหยัดการพัฒนาท่ีสมดุลมากข้ึน  โดยเนน
ใน 2 ประเด็นหลัก คือ   

(1) การสรางใหจีนเปนสังคมกลมกลืนและปรองดอง 
(2) การเนนการพัฒนาอยางเปนวิทยาศาสตร  
นอกจากนี้ ยังไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการคากับตางประเทศอยางสมดุล   การกระตุน

ความตองการในประเทศ และการสงเสริมใหบริษัทจีนออกไปลงทุนในตางประเทศ เปนตน  
เปาหมายหลัก ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ 11 อาทิ 
- ผลผลิตมวลรวมเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 8 นั่นคือ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศในป 2010 อยู

ท่ี 2.3 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 
-การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง (2006-2010) จะรักษาระดับอยูท่ีรอยละ  8 
-การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง (2010-2020) จะรักษาระดับอยูท่ีรอยละ  7 
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GDP ของป 2010 จะเปน 2 เทาของ GDP ของป 2000 
GDP ของป 2018 จะเปน 4 เทาของ GDP ของป 2000 

- อัตราการใชพลังงานลดลงประมาณรอยละ  4  
- ระดับราคาสินคาเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ  3 
- ดุลการชําระเงินระหวางประเทศสมดุล 

 
1.3.2.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตขิองจีน ฉบับท่ี 11: ระดับมณฑล  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน ฉบับท่ี 11 ของแตละมณฑล จะเปนแผนแมบท
ประจํามณฑลท่ีรัฐบาลและเจาหนาของรัฐบาลทองถิ่นในระดับตางๆ ตองยึดเปนแนวทางปฏิบัติตอไป  
ตัวอยางเชน 
  -มหานครซางไห เนนการพัฒนาสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคา และการเปน
ศูนยการคมนาคมขนสงระดับโลก พรอมต้ังเปาหมายเพ่ิมงบประมาณดานงานวิจัยและพัฒนา และการ
เตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพจัดงาน World Expo ป 2010  
 -มหานครฉงชิ่ง ซึ่งเปนมหานครทางตะวันตกของจีน ไดต้ังเปาหมายในการเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจในบริเวณพื้นท่ีตอนบนของแมน้ําฉางเจียง (แยงซีเกียง) โดยจะกระตุนอัตราการเติบโตของ GDP 
ใหถึงรอยละ 10 ตอป และจะจัดสรรงบประมาณดานงานวิจัยและพัฒนา เพิ่มเปนรอยละ 1.7 ตอ GDP 
 -มณฑลกวางตง จะเนนการพัฒนาดานนวัตกรรม และตั้งเปาหมายอัตราการเติบโตของ GDP 
ใหเหลือรอยละ 9 ตอป  (ลดลงจากรอยละ 13 ในชวงหาปท่ีผานมา)  และสงเสริมความรวมมือกับฮองกง
และมาเกาภายใตความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิดระหวางจีน-ฮองกง 
(Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement: CEPA)    

- เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี จะเนนการกระตุนการพัฒนาภาคการบริการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานการจัดงานแสดงสินคา เนื่องจากกวางซีไดรับเปนเจาภาพจัดงานแสดงสินคา China-ASEAN 
Expo เปนประจําทุกป  และต้ังเปาอัตราการเติบโตของ GDP ใหไดมากกวารอยละ 10 ตอป โดยจะเพ่ิม
ระดับรายไดของประชาชนท้ังในเขตเมืองใหไดรอยละ 6 และในเขตชนบทรอยละ 5 ตอป   
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดเปนเพียงตัวอยางแนวทางกวางๆ ในการพัฒนาภายใตแผนฯ 11 ของแตละ
มณฑล  ซึ่งพบวาแตละมณฑลยังคงมีเปาหมายหลักในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
มณฑลของตนตอไป พรอมกับลด/ขจัดปญหาตางๆ เชน ปญหาวางงาน หรือปญหาขาดแคลนพลังงาน 
เปนตน    
 

1.3.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน ฉบับท่ี 12 (ค.ศ. 2011 – 2015)   
สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน ฉบับลาสุด คือ แผนฯ ฉบับท่ี  12 เริ่มมีผล

ต้ังแตวันท่ี 15 มีนาคม 2011 เปนตนไปจนถึงป 2015  
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แผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบันของจีนนี้มีความยาวประมาณ 60,000 ตัวอักษรจีน  โดยมีพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศจีน (Chinese Communist Party: CCP) เปนผูกําหนดแผนฯ และใชเวลาในการ
ดําเนินการรางและจัดทําแผนฯ ประมาณ 2.6 ป โดยมี 11 ข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี  

ข้ันท่ี 1 ประเมินผลดําเนินการของแผนฯ 11 ระยะกลาง (มี.ค. 2008 – ธ.ค.2008)  
ข้ันท่ี 2 ศึกษาสถานการณเบ้ืองตน (ปลายป 2008 - ปลายป 2009)  
ข้ันท่ี 3 เกิดแนวคิดพ้ืนฐาน (ธ.ค. 2009 – ก.พ.2010) 
ข้ันท่ี 4 ยกรางขอเสนอแนะตอคณะกรรมการกลางพรรค CCP (ก.พ.2010 – ต.ค.2010)  
ข้ันท่ี 5 คณะกรรมการกลางพรรค CCP เห็นชอบขอเสนอแนะ 
ข้ันท่ี 6 รางแผนฯ 12 (ต.ค.2010 – ก.พ.2011) 
ข้ันท่ี 7 ประชาพิจารณโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ต.ค.2010 – ม.ค.2011) 
ข้ันท่ี 8 รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากบุคคลจากวงการตาง ๆ 
ข้ันท่ี 9 สภา NPC พิจารณาและเห็นชอบแผนฯ ฉบับราง (ตามมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญจนี) 
ข้ันท่ี 10 ประกาศแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 อยางเปนทางการต้ังแตวันท่ี 15 มี.ค.2011 
ข้ันท่ี 11 วางแผนการปฏิบัติ และนําไปปฏิบัติโดยรัฐบาลจีน 
 
ท้ังน้ี แนวความคิดในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 ของจีนไดเนนใน 2 ประเด็น คือ 
(1) การเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหประเทศแข็งแกรง ประชาชนร่ํารวย   
(2) การปฏิรูป เพ่ือใหมีประชาชนมีหลักประกัน มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
-ยึดถือการปรับเปลี่ยนโครงสรางเชิงยุทธศาสตรของเศรษฐกิจเปนทิศทางของการเปลี่ยนรูปแบบ 

วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ   
-ยึดถือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสรางสรรคนวัตกรรมเปนเสาคํ้าของ

การเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ  
-ยึดถือการสรางหลักประกันและยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนจุดเริ่มตนและจุด

หลายปลายทางของการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ  
-ยึดถือการสรางสังคมแบบประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนภารกิจสําคัญของ

การเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ  
-ยึดถือการเปดประเทศ ปฏิรูปเปนแรงขับเคลื่อนของการเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
สําหรับสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12 ของจีน แบงเปน 16 หมวด 62 บท ดังน้ี  

หมวดท่ี 1 ปรับเปลี่ยนวิธีใหม  สรางโฉมหนาใหมท่ีมีการพัฒนาตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

第一章发展环境    สถานการณในการพัฒนา  

第二章指导思想    แนวความคิด  

第三章主要目标    เปาหมายสําคัญ  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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第四章政策导向    นโยบายหลัก  
 
หมวดท่ี 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  ขยายชองทางใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากข้ึน  

第七章改善农村生产生活条件 ปรับปรุงปจจัยการดํารงชีวิตใหชนบทใหดีข้ึน  

第八章完善农村发展体制机制 ปรับปรุงกลไกของการพัฒนาชนบทใหยิ่งสมบูรณ  
 
หมวดท่ี 3 เปลี่ยนรูปแบบใหม ยกระดับ เพ่ิมศักยภาพของการแขงขันของวิสาหกิจ 

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 พัฒนาอุตสาหกรรมใหม ท่ีมีความสํา คัญเ ชิง
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  
 

หมวดท่ี 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 พัฒนาอุตสาหกรรมบริการท่ีเกี่ยวกับการดํารงชีวิต  

第十七章营造有利于服务业发展的环境 สรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมภาคบริการ 

 
หมวดท่ี 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 ปฏิบัติตามยุทธศาสตรพัฒนาเขตท่ีมีบทบาทเฉพาะดาน  

第二十章积极稳妥推进城镇化 ผลักดันความเปนเมืองอยางม่ันคง 
 
หมวดท่ี 6 พัฒนาแบบสีเขียว สรางสรรคสังคมแบบประหยัดพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

第二十一章积极应对全球气候变化 รับมือกับโลกรอน  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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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สงเสรมิการสรางสรรคระบบ
ชลประทานและระบบปองกันภัยพิบัติ  

 
หมวดท่ี  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 สรางทีมบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีมีจํานวน
มาก  

 
หมวดท่ี  8 ปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของประชาชน สรางระบบบริการสาธารณะท่ีสมบูรณแบบ 

第三十章提升基本公共服务水平 ยกระดับการใหบริการสาธารณะใหสูงข้ึน  

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สรางระบบประกันสังคม
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุม  

第三十四章完善基本医疗卫生制度 ปรังปรุงระบบสาธารณสุขข้ันพื้นฐานให
สมบูรณ  

第三十五章提高住房保障水平 ยกระดับการใหหลักประกันในท่ีอยูอาศัย  

第三十六章全面做好人口工作 ทํางานดานประชากรใหดีอยางครบดาน  
 

หมวดท่ี 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  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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第四十章完善维护群众权益机制 ปรังปรุงระบบคุมครองสิทธ์ิของประชาชนใหมี
ความสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน  

第四十一章加强公共安全体系建设  เสริมสรางระบบความปลอดภัยสาธารณะใหมี
ความเขมแข็ง  
 
หมวดท่ี 10 สืบสาน สรางสรรคและผลักดันการพัฒนาวัฒนธรรมใหเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึน 

第四十二章提高全民族文明素质 ยกระดับคุณภาพของคนในชาติใหสูงข้ึน  

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  
 
หมวดท่ี 11 ปฏิรูป พิชิตอุปสรรค สรางระบบเศรษฐกิจกลไกการตลาดแบบสังคมนิยมใหสมบูรณแบบ  

第四十五章坚持和完善基本经济制度 ยืนหยัดและปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ
พื้นฐานใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

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
สินคาท่ีใชทรัพยากรเปนหลักและการเก็บคาใชจายในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
หมวดท่ี 12 อํานวยประโยชนแกกันและกัน (win-win)  ยกระดับการเปดประเทศใหสูงข้ึน 

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มีส วนร วมในการ จัดการ
เศรษฐกิจระหวางประเทศและความรวมมือในภูมิภาคอยางกระตือรือรน  

 
หมวดท่ี 13 พัฒนาประชาธิปไตย  ผลักดันการสรางสรรคอารยธรรมทางการเมืองในระบอบสังคมนิยม  

第五十四章发展社会主义民主政治พัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยในระบอบ
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 เสริมสรางความเขมแข็งในการปราบปรามคอรัปช่ัน  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
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-------------------------------------------------- 
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หมวดท่ี 14 ขยายความรวมมือ  รวมกันสราง “ครอบครัวของชนชาติจีน” ดวยกัน 

第五十七章保持香港澳门长期繁荣稳定รั กษ าค ว าม เ จ ริญรุ ง เ รื อ ง  คว าม 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ผลักดันการพัฒนา
ความสัมพันธระหวางสองฝงชองแคบและกิจการอันใหญหลวงในการรวมแผนดินเปนหนึ่งเดียวกัน  

 
หมวดท่ี 15 ทหาร ประชาชนกลมกลืน  เสริมสรางการปองกันประเทศและกองทัพใหมีความทันสมัยยิ่งข้ึน 

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 ผลักดันการพัฒนาแบบกลมกลืนระหวางทหารและ
ประชาชน  
 
หมวดท่ี 16 ปฏิบัติอยางขันแข็งเพ่ือบรรลุเปาหมายอันยิ่งใหญ 

第六十一章完善规划实施和评估机制ปรับปรุงระบบการวางแผน  ปฏิบัติและ
ระบบประเมิน  

第六十二章加强规划协调管理เสริมสรางการบริหารในการประสานปฏิบัติงาน  
 
นอกจากน้ี  แผนฯ 12  ของจีนยังไดมีการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

แหงชาติ ภายในระยะ 5 ปอยางชัดเจน ดังน้ี  
 

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  

รายไดของคนในเมือง (หยวน) 19,109 มากกวา 
26,810 

มากกวา 7 
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ดานเศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยู 2011 2015 เปลี่ยนแปลง 
% 

รายไดของคนในชนบท (หยวน) 5,919 มากกวา 
8,310 

มากกวา 7 

อัตราการวางงานท่ีข้ึนทะเบียนไว 4.1 5  

เพิ่มการจางงาน (หมื่นคน)    4,500 

เขาโครงการประกันเบ้ียยังชีพแกชรา (รอยลานคน) 2.57 3.57 1 

เขาโครงการประกันสุขภาพ   3 

บานเอื้ออาทร  (หมื่นชุด)   3,600 

ประชากร ( หมื่นคน) 134,100 139,000 นอยกวา 
0.72 

อายุคนโดยเฉลีย่  73.5 74.5 1 

วิทยาศาสตรและการศึกษา 2011 2015 เปลี่ยนแปลง 
% 

อัตราสวนสําเรจ็การศึกษาภาคบังคับ 9 ป 89.7 93 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 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 2011 2015 เปลี่ยนแปลง 
% 

พื้นท่ีเพาะปลูก (รอยลานหมู) 18.18 18.18 0 
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1.3.4 ทิศทางในอนาคตของเศรษฐกิจจีน 

 คณะผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณนักวิชาการจีนในมหาวิทยาลัยช้ันนํา8 ไดแก มหาวิทยาลัย Peking 
University และ NanKai University  ซึ่งนักเศรษฐศาสตรจีนเหลาน้ันไดใหขอคิดเห็นและวิเคราะหทิศทาง
และอนาคตเศรษฐกิจจีน  สรุปไดดังน้ี 
 

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 สาเหตุสําคัญท่ีไมมีการปรับโมเดลการปฏิรูปของจีน เนื่องจากระบบการเมืองของจีน
ยังเปนแบบเดิมและไมเคยไดรับการปฏิรูป กลาวคือ การเลือกและเลื่อนตําแหนงบุคลากรของจีนจะวัดจาก
ผลงานตัวช้ีวัดท่ีจับตองไดทางกายภาพและเนนปริมาณเปนหลัก เชน ตัวเลขจีดีพี จํานวนถนนและ
สาธารณูปโภคตางๆ  สงผลใหรัฐบาลทองถิ่นแขงขันกันมุงทําตัวเลขทางเศรษฐกิจ แตไมไดมุงเนนคุณภาพ
ในการพัฒนา ซึ่งแตกตางจากระบบการเมืองการปกครองในประเทศตะวันตก ซึ่งรัฐบาลทองถิ่นมีบทบาท
รับผิดชอบตอประชาชนในเขตเลือกต้ัง (Constituency) ไมใชทําเพ่ือสนองตอเจานายเบ้ืองบน (Boss) 

                                                 
8 การเดินทางไปสัมภาษณระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553 รายละเอียดในภาคผนวก 1  

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 2011 2015 เปลี่ยนแปลง 
% 

ลดการใชน้ําตอมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิต   30 

สัดสวนของพลงังานท่ีมิใช fossil ตอการใชพลังงาน 8.3 11.4 3.1 

อัตราสวนลดของการใชพลังงานตอ GDPแตละ
หนวย 

  16 

ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด   17 

สัดสวนพื้นท่ีปา 20.36 21.66 1.3 
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ดังน้ัน  การปฏิรูประบบการเมืองจึงเปนปจจัยรากฐานสําคัญท่ีจะชวยใหการปรับโมเดลทางเศรษฐกิจของ
จีนในอนาคตมีความเปนไปได 

สําหรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ไดแก  
1) การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหหันมาพ่ึงพิงตลาดภายในประเทศมากข้ึน และปรับโมเดล

ทางเศรษฐกิจมาเนนดานคุณภาพ (Quality-oriented) ในการพัฒนาเศรษฐกิจมากข้ึน 
2) การพัฒนาระบบประกันสังคม ซึ่งจะเห็นวารัฐบาลจีนไดเริ่มมีความพยายามในการดําเนินการ

เรื่องน้ีมาอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน ในป 1997 ไดมีการออกกฎเกณฑใหวิสาหกิจ/บริษัทหักเงินรอยละ 20 
ของเงินเดือนท่ีจาย และใหพนักงานสมทบเงินอีกรอยละ 8 ของเงินเดือนท่ีได เพื่อจัดสรรเขาเก็บในบัญชี
ประกันสังคม  

ท้ังน้ี  จากสถิติพบวา ชาวจีนมีสัดสวนการออมเงินมากเกินไป ซึ่งนอกจากจะเปนเพราะคานิยม
การออมตามวัฒนธรรมจีนแลว ยังมีสาเหตุมาจากความรูสึกไมมั่นคงในอนาคตของตนเอง อันเกิดจาก
ระบบประกันสังคมท่ีไมมีประสิทธิภาพ สงผลตอเนื่องใหมีการจับจายใชสอยในระบบเศรษฐกิจจีนนอย
กวาท่ีควรจะเปน  สงผลใหอุปสงคภายในประเทศจีนมีไมมากพอและการใชจายตํ่ากวาศักยภาพท่ีมี  

3) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและการประกันสุขภาพ จะเห็นไดวารัฐบาลจีนไดทุมงบประมาณ
ดานสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนทุกป และในป 2009 ไดออกเอกสารวาดวยแนวทางการปฏิรูประบบประกัน
สุขภาพ โดยมีจุดมุงหมายสรางระบบประกันสุขภาพครบวงจรข้ึนภายในป 2020  

4) การมุงแกไขปญหาความเหล่ือมล้ําทางรายได  
5) การมุงแกไขปญหาทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งรัฐบาลชุดปจจุบันไดใหความสําคัญในเรื่องน้ีเปนพิเศษ  
6) การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  
ดังเชนการแกไขปญหา “โรงงานเล็กหาอยางท่ีสรางมลพิษ” ไดแก โรงงานผลิตไฟฟาเล็ก เหมือง

ถานหินเล็ก โรงผลิตกระดาษขนาดเล็ก โรงผลิตเคมีขนาดเล็ก โรงงานยอมสีขนาดเล็ก โดยเฉพาะใน 10-15 
ปกอนนับเปนปญหาสําคัญ เนื่องจากในประเทศจีนยังขาดการกํากับควบคุมท่ีดี มีประสิทธิภาพการผลิตตํ่า 
สรางผลเสียแกสิ่งแวดลอม แตปญหานี้ไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสมเนื่องจากเปนกิจการท่ีสามารถ
สรางกําไรใหรัฐบาลทองถิ่นหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในระดับพื้นท่ีของแตละทองถิ่นของจีน  

7) การปฏิรูประบบการเมืองอยางคอยเปนคอยไป  
 
สําหรับมุมมองตอบทบาทของรัฐ เห็นวา  บทบาทของรัฐบาลจีนควรมีการเปลี่ยนแปลงจากการ

เปนผูสั่งการหรือผูจัดการมาเปนผูกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจ และหันมาเนนแกไขปญหาความเหล่ือมล้ํา
ทางรายได โดยมุงเนนท่ีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ในขณะน้ี เห็นวา บทบาทของ
รัฐบาลไมควรเปนการมุงสรางสาธารณูปโภค และอาคาร เปนตน แตควรปลอยใหสิ่งเหลาน้ีเปนบทบาท
ของเอกชนตามกลไกการตลาด  

นอกจากน้ี รัฐบาลกลางควรเปลี่ยนตัวช้ีวัดผลงานของบุคลากรของรัฐ หันมาใชตัวช้ีวัดท่ีคํานึงถึง
มิติดานคุณภาพของการพัฒนา ไมใชเพียงแตปริมาณ เนื่องจากท่ีผานมา แรงจูงใจในเรื่องของการเลื่อน
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ตําแหนงทางการเมืองของบุคลากร อันเปนผลมาจากดัชนีหรือตัวช้ีวัดของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น 
ลวนใหความสําคัญกับปริมาณ เชน อัตราเติบโต  จํานวนอาคาร จํานวนสะพานและจํานวนถนน เปนตน 

ดังน้ัน  การท่ีจะเปลี่ยนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจจีนมามุงเนนคุณภาพไดสําเร็จนั้น จําเปนอยาง
ยิ่งท่ีรัฐบาลกลางตองทําการเปลี่ยนตัวช้ีวัดผลงานของบุคลากรเสียใหม 
 

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)   
มีความคิดเห็นตอทิศทางการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนวา  ในปจจุบัน จีนตองพ่ึงพาตลาดภายนอก

ประเทศ ท้ังตนน้ําและปลายน้ํา  ดานตนน้ํา  คือการพ่ึงพาวัตถุดิบและพลังงานจากตางประเทศ และปลาย
น้ํา คือ เมื่อจีนผลิตสินคาแลว ก็ตองการตลาดภายนอกประเทศเพ่ือทําการสงออกไป    ดังน้ัน โดยสุทธิแลว  
สิ่งท่ีจีนไดกลับเปนเพียงกําไรสวนนอยจากความไดเปรียบดานคาจาง หากแตมูลคาเพ่ิมท่ีแทจริงกลับไมได
อยูในประเทศจีน จึงจําเปนตองมีการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Restructure)  

กลาวคือ  จีนตองลดการพ่ึงพิงอุปสงคจากภายนอก แลวหันมากระตุนอุปสงคภายในประเทศ 
และปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตมาสูภาคเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative economy) มากยิ่งข้ึน 

 
3) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหนานไค (NanKai University) 
ศาสตราจารยเซ่ีย ซือฉวน (Xie Siquan) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ และ ดร.ฉิน ไหอิง 

(Qin Haiying) ผูชวยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร และคณาจารยนักเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหนานไค 
(NanKai University) 

มีความคิดเห็นตอทิศทางอนาคตเศรษฐกิจจีนวา  เนื่องจากจีนพึ่งพาตลาดภายนอกประเทศเปน
สัดสวนท่ีสูงมากข้ึนใน 3 ทศวรรษท่ีผานมา ดังน้ัน ภายใตบริบทภายในและภายนอกประเทศท่ีตอง
คํานึงถึงวิกฤติการเงินโลกและปญหาเศรษฐกิจภายนอกประเทศซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจจีน จึงมี
แนวโนมท่ีจะเนนปฏิรูประบบเศรษฐกิจในสองดานดวยกัน กลาวคือ  

1) ปรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากเดิมท่ีพึ่งพาการสงออกและการลงทุนจาก
ตางประเทศ มาเปนการใช “รถมาสามลอ” โดยท่ีลอท้ังสาม ไดแก การสงออก การลงทุนจากตางประเทศ 
และการกระตุนการบริโภคภายในประเทศ  

2) ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Restructure) โดยใหความสําคัญกับการกระตุนตลาด
ภายในประเทศ และมุงเนน “การพัฒนาอยางสมานฉันท” โดยเนนการสรางสรรคทางสังคม การกระจาย
รายไดท่ีเปนธรรม การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา เปลี่ยนจากเดิมท่ีมุงเนนแตปริมาณการเพ่ิมข้ึนของ
ตัวเลขจีดีพีมากเกินไป จนขาดความสมดุลในการพัฒนา 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม จึงกําหนดเปาหมายการเติบโตของจีดีพีไวท่ีรอยละ 7 อยางไรก็
ดี ในทางปฏิบัติอาจจะสูงถึงรอยละ 9-10  เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นจีนตางแขงขันกันเติบโต และท่ีสําคัญ  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       1- 20                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

จีนยังคงเปนประเทศกําลังพัฒนา และยังมีแรงงานมากกวารอยละ 40 อยูในภาคการเกษตร มีจํานวน
แรงงานมากกวาครึ่งอาศัยอยูในชนบท จึงมีศักยภาพในการพัฒนาเมือง (Urbanization) และพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตอีกมาก  

การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมจะชวยกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  แตควร
มุงเนนการพัฒนาในเชิงคุณภาพมากกวาปริมาณ  เพื่อใหสามารถพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  รัฐบาลตอง
ใหความสนใจปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาสังคม การพัฒนาตองควบคุมใหอยูในอัตราที่เหมาะสม และเปน
การพัฒนาอยางรอบดาน 

ในสวนของภาคการเงินและบทบาทของเงินหยวนในอนาคต นับวาเปนท้ังปจจัยและผลของการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม  ท้ังน้ี รัฐบาลจีนยังไมมีเปาหมายที่ชัดเจนวา
ตองการผลักดันใหเงินหยวนเปนเงินสกุลหลักของโลกเชนเดียวกับเงินเยนหรือเงินเหรียญสหรัฐฯ หรือไม 
เนื่องจากยังเร็วเกินไปท่ีเงินหยวนจะไดรับการยอมรับในเวทีการเงินระหวางประเทศหรือเขามาแทนท่ีเงิน
สกุลหลักในขณะนี้   

ในสวนของประเด็นของการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
รัฐบาลจีนเนนเรื่อง “การเดินออกไป” ในลักษณะของ Outward FDI ลงทุนในสาขาการผลิต มากกวาจะเขา
ไปลงทุนในภาคการเงิน เชน ในตลาดหลักทรัพย หรือพันธบัตร ในตางประเทศ เปนตน 

โดยสรุป ในอนาคตประเทศจีนจะเขามามีบทบาทในเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกมากข้ึน 
ท้ังในดานการคา การลงทุน การผลิต การบริโภค เปนตน แวดวงวิชาการไทยจึงจําเปนตองมีการเตรยีม
ความพรอมเพือ่รองรับพลวัตของโลกท่ีเกิดจากจีน (จีนภิวัตน) โดยจะมีการวิเคราะหและขอเสนอแนะเชิง
ยุทธศาสตรในบทสุดทายตอไป 
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บทท่ี 2 
การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ  

ในประเทศไทยและตางประเทศ 
 
 เนื้อหาในบทนี้เปนการศึกษาสํารวจและรวบรวมเอกสารวิชาการและผลงานวิชาการเกี่ยวกับจีน
ศึกษาดานเศรษฐกิจ โดยแบงเปนแหลงขอมูลภาษาไทยในประเทศไทย และภาษาตางประเทศ ดังน้ี 
 

2.1  การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยท่ีเก่ียวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ  
 
การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ คณะนักวิจัยได

ศึกษาทบทวนและสํารวจผลงานและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีนจากเอกสารท่ีปรากฏ และสามารถ
สืบคนไดในรูปแบบงานเขียนตางๆ ท่ีเผยแพรอยูในประเทศไทย จาก 4 แหลงสําคัญ1  ไดแก  

(1)  หนังสือภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 
(2)  วิทยานิพนธภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 
(3) โครงการวิจัยภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 
(4) บทความวิชาการภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 
 
โดยคณะนักวิจัยไดกําหนดขอบเขตของกรอบวิเคราะห และแนวทางการจําแนกประเด็นหลักของ

เอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ เปน 5 ประเด็น ไดแก 1) เศรษฐกิจ
จีนในภาพกวาง 2) ดานการคา 3) ดานการลงทุน 4) ดานการเงิน และ 5) ดานการคาบริการ การทองเท่ียว 
การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ  ท้ังน้ี เพื่อสังเคราะหเนื้อหาความรู รูปแบบงานเขียน
ตางๆ ท่ีเผยแพรอยูในประเทศไทย และแสวงหาประเด็นการวิจัยในอนาคตตอไป โดยแบงชวงเวลาดวย
การพิจารณาจากลําดับตามเหตุการณสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ไดแก การเขาเปนสมาชิกองคการการคา
โลก (WTO) ของจีนในเดือนธันวาคม 2001 และการเริ่มลงนามในขอตกลงการคาเสรีระหวางไทย-จีน ท่ี
เรียกวา “ขอตกลงเรงลดภาษีนําเขาผัก-ผลไมระหวางไทย-จีน”  หรือท่ีเรียกกันโดยยอวา “เอฟทีเอไทย-จีน” 
โดยมีผลต้ังแตเดือนตุลาคม 2003 ซึ่งพบวา กระแสการต่ืนตัวในแวดวงวิชาการไทยในดานเศรษฐกิจจีน ได
เริ่มข้ึนภายหลังจากท่ีจีนเขาเปนสมาชิกของ WTO ในชวงปลายป 2001 และไดมีการต่ืนตัวอยางจริงจังและ
ขยายเพ่ิมมากข้ึนหลังจากท่ีไทยและจีนไดมีขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลในรูปธรรมต้ังแตป 2003   

 

                                                 
1 สิ้นสุด เดือน กันยายน 2553 โดยการจําแนกตามฐานขอมูลของศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ผลจากการสํารวจผลงานและเอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนท่ีมีการเผยแพรต้ังแตอดีตจนถึงเดือน
กันยายน 2553 โดยจําแนกฐานขอมูลตามประเภทส่ิงพิมพท่ีเผยแพร 4 แหลงสําคัญ ดังตารางท่ี 2-1 ดังน้ี 

หนังสือภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีนท่ีเผยแพรและวางจําหนายในปจจุบัน ท้ังหนังสือแปล และ
หนังสือรวบรวมบทความ  มีจํานวน 110 เลม 

วิทยานิพนธภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน มีจํานวน 65 เลม 
โครงการวิจัยภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน มีจํานวน 71 โครงการ 
และบทความวิชาการภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน มีจํานวน 200 บทความ 
 
ตารางที่ 2-1 จํานวนผลงานและเอกสารทีเ่กีย่วของกับเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท 

 

เอกสารวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน จํานวน 
หนังสือภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 110 เลม 
วิทยานิพนธภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 65 เลม 
โครงการวิจัยภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 71 โครงการ 
บทความวิชาการภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 200 บทความ 

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553 

 
ท้ังน้ี สําหรับผลงานของคนไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนท่ีเปนภาษาอังกฤษมีไมมากนัก เทาท่ี

สามารถสํารวจพบ อาทิ   
Supachai Panitchpakdi and Mark L. Clifford. (2002). ท่ีมีเนื้อหาสําคัญอธิบายถึง

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศจีนท่ีมีบทบาทเพ่ิมข้ึน และทิศทางการคาโลกกับความทาทายของจีน
จากการเรงการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศจีนตอกระแสโลกาภิวัตน และบทบาทขององคการการคาโลกท่ี
มีตอการเปลี่ยนแปลงทิศทางการคาในอนาคต และตอบทบาทของจีนท่ีเพิ่มข้ึน 

Social Research Institute Chulalongkorn University. (2006). เนื้อหาสําคัญกลาวถึง
รูปแบบของลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความสัมพันธของจีนและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และการวิเคราะหบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนของจีนตอการพัฒนาทางสังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประเทศจีนในอนาคต 

Mingsarn Kaosa-ard. And Adam, Andrew. (2009) เนื้อหาสําคัญกลาวถึงผลการศึกษาเรื่อง
นโยบายเกษตรของจีน และการพัฒนาการเกษตรของจีน โดยวิเคราะหถึงประสิทธิภาพการผลิตท่ีผานมา
และแนวโนมในอนาคต รวมท้ังเรื่ององคการการคาโลกและการเกษตรของจีน ตลอดจนการเจริญเติบโต
ผลผลิตทางการเกษตรในเอเชียและประเทศในลุมแมน้ําโขง และประเด็นการคาสินคาเกษตรกับประเทศ
จีน และผลกระทบของจีนตอประเทศในลุมแมน้ําโขง  
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สําหรับรายละเอียดผลจากการสํารวจ ผลงานและเอกสารเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนท่ีมีเผยแพรจนถึง 
เดือนกันยายน 2553 โดยจําแนกฐานขอมูลตามประเภทส่ิงพิมพท่ีเผยแพร 4 แหลงสําคัญ มีดังน้ี 

 
2.1.1 หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน2 

  
หนังสือฯ ดานเศรษฐกิจจีนท่ีเผยแพรและวางจําหนายในปจจุบัน มีท้ังหนังสือแปล และหนังสือ

รวบรวมบทความ จากท่ีคณะนักวิจัยรวบรวมได พบวา มีจํานวน 110 เลม สวนใหญนั้นมีการเผยแพรและ
ตีพิมพภายใน หรือหลังจากป 2003 ท่ีไทยไดมีขอตกลงการคาเสรีกับจีน โดยมีจํานวน 64 เลม (กอนหนาป 
2003 มีจํานวน 46 เลม) ซึ่งแมวาสวนหนึ่งอาจจะมาจากผลท่ีจีนไดเขาเปนสมาชิกของ WTO ในป 2001 แต
ก็เห็นไดชัดเจนวา  การต่ืนตัวในการผลิตหนังสือภาษาไทยเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนไดขยายเพ่ิมมากข้ึน
หลังจากท่ีขอตกลงการคาเสรีระหวางไทย-จีนไดมีผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสงผลใหการผลิตหนังสือ
ภาษาไทยเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนท่ีมีการเผยแพร และตีพิมพมีจํานวนท่ีมากข้ึน และมีประเด็นการศึกษาท่ี
หลากหลายมากข้ึนดวย 

หนังสือดานเศรษฐกิจจีนท้ัง 110 เลม3 สามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมแรก หนังสือใน
เชิงวิชาการ และกึ่งวิชาการท่ีใหขอมูลเก่ียวกับเศรษฐกิจจีน จํานวน 82 เลม และกลุมท่ีสอง หนังสือแนว
ธุรกิจ/ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจจีน ซึ่งเปนหนังสือเชิงแนะนํา หรือใหความรูในเชิงธุรกิจ หรือความรู
โดยท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจจีน จํานวน 28 เลม  

หนังสือดานเศรษฐกิจจีนกลุมแรก คือ หนังสือในเชิงวิชาการ และกึ่งวิชาการท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจีน เมื่อพิจารณาแยกยอยไปตามเน้ือหาสาระสําคัญ สามารถแบงออกเปน  5 ประเภท ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2-2  พบวา หนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางไทยและจีน ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 58 เลม สวนใหญเปนหนังสือท่ีมีเนื้อหากวางๆ 
คลอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจจีน พัฒนาการทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ ท้ังดานการคา การลงทุน 
การเงิน ความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจของจีน และบทบาททางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งเน้ือหามักจะ

                                                 
2 หนังสือเก่ียวกับจีนในประเทศไทยสามารถจําแนกออกไดเปน  5 แนว ไดแก ภาษาจีน, วัฒนธรรมจีน วรรณกรรมจีน การทองเท่ียว
ในจีน และธุรกิจ/เศรษฐกิจจีน ซึ่งหนังสือในแนวธุรกิจ/เศรษฐกิจจีนนั้น ถือไดวามีจํานวนอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ี หนังสือ
เหลาน้ีสวนใหญจะเนนไปดานภาษาจีน และการทองเท่ียว 
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 
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มีการกลาวรวมถึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจ แนวโนม และโอกาสการเพ่ิมความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศไทยดวย   

ขณะท่ีหนังสือในเชิงวิชาการ และกึ่งวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระในดานอื่นๆ ยังมีจํานวนไมมากนัก 
กลาวคือ หนังสือดานเศรษฐกิจจีนท่ีมีเนื้อหาสาระดานความสัมพันธทางการคา มีจํานวน 12 เลม หนังสือ
ดานเศรษฐกิจจีนท่ีมีเนื้อหาสาระดานการลงทุนมีจํานวน 5 เลม หนังสือดานเศรษฐกิจจีนท่ีมีเนื้อหาสาระ
ความรูเก่ียวกับการเงินจีน มีจํานวน 4 เลม และหนังสือดานเศรษฐกิจจีนท่ีมีเนื้อหาสาระดานการคาบริการ 
การทองเท่ียว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ มีจํานวน 3 เลม ตามลําดับ 

สําหรับหนังสือดานเศรษฐกิจจีนกลุมท่ีสอง เปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนใน
เชิงธุรกิจ หรือแนะนํา หรือนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวางโดยท่ัวไป มีจํานวน 28 เลม 
สวนใหญเนื้อหาในหนังสือกลุมน้ีนั้นจะแนะนําขอมูลเศรษฐกิจจีนในภาพรวม โครงสรางทางเศรษฐกิจ 
ธุรกิจ วัฒนธรรมการทําธุรกิจการคาการลงทุน กลยุทธประกอบธุรกิจ รวมท้ังโอกาสทางธุรกิจในจีนใน
แงมุมตางๆ ในเชิงธุรกิจใหประสบความสําเร็จโดยท่ัวไป  

 
ตารางที่ 2-2 จํานวนหนังสือดานเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท 

 

ประเภทหนังสือดานเศรษฐกิจจีน จํานวน (เลม) 

1) หนังสือวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 82 

1.1) เศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ไทยและจีน 

58 

1.2) ดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน 12 

1.3) ดานการลงทุน 5 

1.4) ดานการเงิน 4 

1.5) ดานการคาบริการ การทองเท่ียว การขนสง และโลจิสติกส และ
ดานพลังงาน และอื่นๆ 

3 

1.5.1) ดานการคาบริการ - 

1.5.2) ดานการทองเท่ียว - 

1.5.3) ดานการขนสง และโลจิสติกส 3 

1.5.4) ดานพลังงาน และอื่นๆ - 

2) หนังสือแนวธุรกิจ/ทั่วไปเกีย่วกับเศรษฐกิจจีน 28 

รวมทั้งสิ้น 110 

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

ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

 1. หนังสือวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน 

1972 สมิธ, เอ็ดเวิรด เอลลิส. (2515). เศรษฐกิจและการเมืองในยุคปจจุบันของสาธารณรัฐประชาชนจีน. แปลโดย ประเวศ ศรีพิพัฒน. นครหลวงฯ: โอเดียนสโตร. 
หนังสือเลมนี้เนื้อหาสําคัญเปนการวิเคราะหเศรษฐกิจของจีนทั้งดานผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน และนําเสนอขอมูลสถิติภาวะเศรษฐกิจตางๆ ทั้งดานการคาตางประเทศ 
การเงินการธนาคาร และการเติบโตของประชากร รวมทั้งสถานการณของการเมืองภายใน กิจการตางประเทศ และการคาดหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจีนในอนาคต 

1976 วารินทร วงศหาญเชาว และจรินทร วงศหาญเชาว. (2519). เศรษฐกิจจีนจากประสบการณและการคนควา. ชมรมวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
เนื้อหาสําคัญกลาวถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนในระยะเวลาดังกลาว ประกอบดวย เรื่องแนวคิดหลักในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ความขัดแยงในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจของจีนในระยะเวลาดังกลาว การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีน ความแตกตางของรายไดของประชากร ปญหาสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมน้ํามัน และบอกเลาประสบการณจากการเดินทางไปประเทศ
จีนของผูเขียน 

1978 จันทรฉาย ภัคอธิคม. (2521). บทบาทของจีนตอกิจการโลก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.   
หนังสือเลมนี้กลาวถึงประวัติศาสตร และบทบาทของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระยะตางๆ คือ สมัยจักรวรรดิจีน สมัยสาธารณรัฐจีน และสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเนนประเด็นสําคัญในเรื่อง 
ลักษณะ บทบาท และความสําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของจีน รวมทั้งอิทธิพล และบทบาทความสัมพันธกับตางประเทศในดานตางๆ ในระยะตางๆ ดังกลาว 

1979 โฆสิต ปนเปยมรัษฎ. (2522). ชนบทจีน ระบบและการวางแผน. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 
เนื้อหาสําคัญหนังสือเลมนี้กลาวถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศจีน ระบบและแนวคิดหลักในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ และการพัฒนาชนบทของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ระยะเวลาดังกลาวซึ่งกําลังอยูในการเปลี่ยนแปลง เพื่อสะทอนภาพของระบบ และขอเท็จจริงในเขตชนบทของจีนในขณะที่ระบบตางๆ ในชนบทสวนใหญของจีนยังเปนระบบเศรษฐกิจเดิมเพื่อประโยชนใน
การศึกษาวิธีการพัฒนาชนบทของจีน 

1982 วัชนา สังขรัศมี. (2525). ประวัติศาสตรเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
หนังสือเลมนี้นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตรจีน โดยอธิบายถึงความเปนมาทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินกลยุทธทางเศรษฐกิจของยุคเหมาเจอตุง และนโยบายและการวางแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจ รวมทั้งกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสรางทางเศรษฐกิจซึ่งเนนการควบคุมจากสวนกลาง และลักษณะเศรษฐกิจของประเทศจีนทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และแรงผลักดันทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมของจีน 

1982 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2525). เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่เนนใหขอมูลความรูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของจีน โดยกลาวถึง ลัทธิเศรษฐกิจเหมาอิสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน นโยบายวางแผนและการวางแผนในระยะเวลาตางๆ และ
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

พัฒนาการของนโยบายเศรษฐกิจของจีน รวมทั้งวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ระบบการเงินการธนาคาร ระบบงบประมาณและการคลัง จํานวนประชากร และอัตราการเพิ่มของประชากร 
ระบบสาธารณสุข ตลอดจนการคาระหวางประเทศของจีน 

1983 นฤมิตร สอดศุข. (2526). การเมือง การตางประเทศและเศรษฐกิจรัฐประชาชนจีน. นครปฐม: ภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่เนนใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาทางนโยบายของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผานการวิเคราะหนโยบายตางประเทศ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีนครั้งใหญยุคสี่ทันสมัยหลัง
ยุคเหมา เจอตุง รวมทั้งการวิเคราะหถึงบทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย และการวเิคราะหการคาดการณ นโยบายตางประเทศของจีนในอนาคต 

1985 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2528). ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับจีน: การลงทุนและการคา. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความจากนักวิชาการดานจีนในประเทศไทย ซึ่งมีการวิเคราะหถึง การลงทุนของจีนในประเทศตางๆ การสงเสริมการลงทุนของประเทศไทย และประเทศจีน การลงทุนของจีนใน
ประเทศไทย กฎหมายและระเบียบที่ใชควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ความตกลงระหวางประเทศไทยและประเทศจีนเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศจีน ตลอดจนปญหาการคาระหวางไทย-จีน รวมทั้งนโยบายหลักเกี่ยวกับการใชเงินทุนตางประเทศของจีน 

1989 นฤมิตร สอดศุข. (2532). ชางกับมังกร: การเมืองการตางประเทศและเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน กับผลกระทบตอไทย. กรุงเทพ: บํารุงสาสน. 
หนังสือเลมนี้ ผูเขียนกลาวถึงการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน และการพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศของประเทศจีน ที่ชี้ใหเห็นแนวทางการ
ตัดสินใจดานนโยบายของผูนําจีนในการพัฒนาโครงสรางสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมือง และการวิเคราะหความสัมพันธ และบทบาททางเศรษฐกิจที่มีตอประเทศไทย 

1993 ฝายธุรกิจสัมพันธจีน ธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน). (2536). ภาพรวมเศรษฐกิจจีน. กรุงเทพฯ: ฝายธุรกิจสัมพันธจีน ธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน). 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวบรวมบทความ และขอมูลเศรษฐกิจจีนเพื่อนําเสนอภาพรวมทางเศรษฐกิจจีนในดานตางๆ ประกอบดวย บทความเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินหยวนของประเทศจีน 
ระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมของจีน และนโยบายเศรษฐกิจของจีนซึ่งเนนกลยุทธความมั่นคงเปนหลัก รวมทั้งการอธิบายถึงสถานการณทางเศรษฐกิจ รวมทั้งทิศทางการพัฒนา และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอนาคต 

1993 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, บรรณาธิการ. (2536). การคาและการลงทุน ไทย-จีนตอนใต. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความจากการสัมมนา ซึ่งประกอบดวย บทความที่กลาวถึง การปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปดประเทศของจีน ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง นโยบายดึงดูดทุน
ตางชาติกับภาวการณลงทุนในประเทศจีน ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางภาคใตของจีนกับไทย และบทความเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลทางตอนใตของจีน เชน กวางสี และยูนาน รวมทั้งบทความ
เกี่ยวกับเสนทางเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับจีนภาคใต 

1993 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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1995 จีน: มหาอํานาจเศรษฐกิจโลก 2001. (2538). กรุงเทพฯ: คูแขง. 
หนังสือเลมนี้กลาวถึงพื้นฐานแหงการกาวสูความเปนมหาอํานาจของจีน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง กระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจีนใหมภายใตนโยบายการพัฒนาสูความทันสมัย และความสําเร็จ
ของ นโยบาย “เปดประเทศ” ที่ตอนรับเงินทุน เทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจของจีนเติบโตอยางรวดเร็ว 

1995 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 

1995 ศุภกิจ นิมมานนรเทพ. (2538). โฉมหนาใหมของเศรษฐกิจการเมืองจีน. กรุงเทพฯ: สายใจ. 
เนื้อหาของหนังสือเลมนี้กลาวถึง สภาวะเศรษฐกิจของจีนในระยะตางๆ และการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศจีนที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายของจีนผาน
การปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งสงผลใหสภาพเศรษฐกิจการเมืองจีนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

1996 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก. (2539). แนวทางพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน: กรณีความรวมมือระหวางไทยกับมณฑลยูนนาน ในภาคบริการทางการเงิน และภาคอุตสาหกรรม. 
กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก. 
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวบรวมบทความ ที่กลาวถึง แนวทางพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีนในยุคเศรษฐกิจไรพรมแดน แนวทางความรวมมือในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวระหวาง
ประเทศไทยกับจีน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับจีนในภาคบริการทางการเงิน และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนประสบการณการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน จากการประชุมเชิง
วิชาการถึงแนวทางพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีนในกรณีกับมณฑลยูนนาน 

1997 ศูนยจีนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2540).  สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: มุมมองของไทยและจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวบรวมบทความ ในการสัมมนาเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจของไทย-เมียนมาร-ลาวและจีน ประกอบดวยบทความการวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาเศรษฐกิจประเทศไทยกับการพัฒนา 
"สี่เหลี่ยมทองคํา" เพื่อกําหนดทาที และการพิจารณารวมมือระหวางประเทศเพื่อพัฒนาแมน้ําโขง จีนกับสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และขอเสนอเรื่องโครงสรางการกอตั้งเขตรวมมือ "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจแหงความเจริญ" เพื่อ
เชื่อมโยงการพัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว เมียนมารและไทยแหงลุมแมน้ําหลานชาง-แมน้ําโขง 

1997 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 

1998 โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ. (2541). ฮองกง 1997 : จีนหนึ่งประเทศสองระบบ. กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา 
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ. 
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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 

1998 จุลชีพ ชินวรรโณ. (2541). ประเทศไทยกับจีนตอนใต: ความรวมมือในปจจุบันและทิศทางในอนาคต. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
หนังสือเลมนี้กลาวถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณความรวมมือในปจจุบันของประเทศไทยกับจีนตอนใต โดยเฉพาะยูนนาน รวมทั้งทิศทางสถานการณความรวมมือของประเทศไทยกับจีนตอนใตในอนาคต 
โดยแบงการศึกษาเปน 3 สวน ไดแก การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจีนตอนใตกับไทยในกรอบความรวมมือแบบพหุภาคี อนุภูมิภาคสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ความคืบหนา และปญหาในความ
รวมมือดังกลาว และการวิเคราะหถึงแนวโนม และทิศทางของความรวมมือในอนาคต 

1999 กรรณิการ เกิดประดิษฐ. (2542). การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนในรอบ 50 ป: นัยสําคัญตอประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย. 
หนังสือเลมนี้เนื้อหาสําคัญกลาวถึงพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของจีนในดานตางๆ  ในระยะเวลาที่ผานมา โดยมุงกลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน และผลกระทบตอเศรษฐกิจจีนจากวิกฤตการเงินโลก 
โครงสรางเศรษฐกิจและรูปแบบการพัฒนา และความเสี่ยงของภาคการเงิน รวมทั้งขอขัดแยงและปญหาระดับลึกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนผลการคาดการณถึงแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของจีน และกลาวถึงบทบาทความสําคัญตอเศรษฐกิจโลก และประเทศไทยในอนาคต 

1999 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 

1999 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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บทบาทของจีนที่มีตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองโลก และความสัมพันธไทย-จีนกับการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การลงทุนขามชาติของกลุมทุนเชื้อสายจีนในไทยในจีน และ
ฮองกง และผลกระทบจากวิกฤตการณเศรษฐกิจในเอเชีย และปญหาการขยายการลงทุนของไทยในจีน รวมทั้งพัฒนาการความสัมพันธไทย-จีน และสถานการณในศตวรรษที่ 21 

2000 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. (2543). ความตกลงสองฝายไทย-จีนภายใตกระบวนการสมัครเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย. 
หนังสือเลมนี้กลาวถึงรายละเอียดของกระบวนการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก การปรับตัวเพื่อการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีน และรายละเอียดของการเจรจาความตกลงสองฝายคือระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศจีน ภายใตกระบวนการสมัครเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน.  

2000 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 

2000 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 

2002 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 

2002 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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2002 สันติ ตั้งรพีพากร. (2545). จีนจะเปลี่ยนโลกหรือโลกจะเปลี่ยนจีน. กรุงเทพฯ: มติชน. 
หนังสือเลมนี้กลาวถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและของโลกจาก "กระแสโลกาภิวัตน" ที่ปรับเปลี่ยนไปสูกระแส "จีนาภิวัตน" โดยกลาวถึงการเชื่อมโยงตลาดจีนเขากับตลาดอาเซียน และตลาดโลกที่กอใหเกิดแรง
กระตุนใหมีการปรับตัวของกิจกรรมการผลิต การคา การลงทุน และการไหลเลื่อนของความรู ขอมูลขาวสารและสํานึกความคิด วิสัยทัศนของจีน และหนวยสังคมโลกเขาหากัน ภายใตบริบทของความหลากหลาย
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน 

2003 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 

2003 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (2546). ยุทธศาสตรเศรษฐกิจจีนหลังเปลี่ยนผูนํา: ผลกระทบตอประเทศไทย. สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความจากการสัมมนาวิชาการ โดยเนื้อหาเปนการอธิบายสรุปถึงขอคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ความสัมพันธ ปญหาและแนวโนม ความสําเร็จทาง
เศรษฐกิจจีน และความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจของจีนดานตางๆ ภายหลังเปลี่ยนการเปลี่ยนผูนํา รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองของจีน ตลอดจนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่มีตอ
ประเทศไทย 

2003 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 

2003 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 

2004 วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2547). เศรษฐกิจการเมืองจีน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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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 

2004 วิทยากร เชียงกูล. (2547). เศรษฐกิจจีนในระบบเศรษฐกิจโลก. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสายธาร. 
หนังสือเลมนี้เนื้อหาสําคัญกลาวถึง “เศรษฐกิจจีนในระบบเศรษฐกิจโลก” ซึ่งผูเขียนเนนอธิบายเรื่องนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของจีน เพื่อทําความเขาใจแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีนในภาพรวม บทบาททาง
เศรษฐกิจของจีนตอประเทศไทย การคาและการลงทุนระหวางจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต และการวิเคราะหความรอนแรงของเศรษฐกิจจีน และความรวมมือทางเศรษฐกิจของจีนกับไทย 

2004 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 

2004 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
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ทําใหการทําการคาและลงทุนในประเทศเหลานั้นเปนไปอยางราบรื่น 

2004 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 

2005 อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). มองจีน มองไทย. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพธุรกิจบิซบุค. 
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญ ผูเขียนมุงเนนอธิบาย และใหขอมูลดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองจีน และระบบการตลาดจีนในระดับประเทศ และระดับมณฑลจีน ความสัมพันธทางการคาการลงทุนระหวาง
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ประเทศไทยกับประเทศจีน บทบาทและความสําเร็จของธุรกิจไทยในประเทศจีน รวมทั้งขอเสนอแนะยุทธศาสตรและกลยุทธในการเขาสูตลาดในระดับประเทศ และระดับมณฑลจีน และการวิเคราะหถึง
ความสําคัญของจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 

2006 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย. (2549). เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน : Asian-China free trade agreement : ACFTA. นนทบุรี : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจการคา สังคมของประเทศจีน และอาเซียน และรายละเอียดการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน และขอผูกพัน รวมทั้งโอกาส ขอจํากัด และ
แนวโนมการคาของประเทศไทยกับประเทศจีนภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีดังกลาว 

2006 เขียน ธีระวิทย. (2549). จีนใหมในศตวรรษที่ 21 : สรรนิพนธเรื่องจีนชวงป ค.ศ. 1999-2005. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน. 
หนังสือนี้ เปนหนังสือรวมบทวิเคราะหของผูเขียนประกอบดวยบทความการวิเคราะหเรื่อง จีนศึกษาของไทย บทบาทของประเทศจีนทั้งตอระดับภูมิภาค และระดับโลกตั้งแตประเทศจีนเริ่มเปดประเทศ รวมทั้ง
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับจีน และความรวมมือในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมทั้งบทความการวิเคราะหเรื่องจีนกับการเจรจา 6 ฝาย เพื่อแกไขวิกฤตการณเกาหลี 

2006 บุญศักดิ์ แสงระวี. (2549). จีน: ลัทธิสังคมนิยมหรือลัทธิทุนนิยม.  กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 
หนังสือเลมนี้เปนการนําเสนอขอมูล และขอวิจารณเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองของประเทศจีน โดยกลาวถึงลัทธิสังคมนิยมขั้นตอนชั้นตน เศรษฐกิจตลาดลัทธิสังคมนิยม และลักษณะจําเพาะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีน ทั้งสวนของระบบชนชั้นกรรมกรและระบบเกษตรของจีน รวมทั้งการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจีน ในแงมุมตางๆ 

2006 วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2549). ศตวรรษจีน.  กรุงเทพฯ: Openbooks. 
บทความในหนังสือเลมนี้ เนื้อหาเปนการวิเคราะห และมุงใหขอมูลรายละเอียดพื้นฐานโดยทั่วไปของประเทศจีน ทางดานเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร การเมืองและการปกครอง ความเปนอยูและประเพณีในดาน
ตางๆ และการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ในชวงเวลาที่ผานมา 

2006 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 

2006 สมภพ มานะรังสรรค. (2549). จีน: เศรษฐกิจการเมืองหลังยุคปฏิรูป. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน. 
หนังสือเลมนี้เปนการนําเสนอเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองของ “จีน” หลังยุคปฏิรูป ครอบคลุมความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจีน การปฏิรูปรัฐธรรมนูญและการเมือง ระบบทุนนิยมรัฐและทุนนิยมเอกชน 
ระบบเศรษฐกิจ และดานพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาภาคการเงินของจีน ตลอดจนบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในดานตางๆ อยางรอบดานโดยภาคการเมืองกลาวถึง องคประกอบของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญของจีน การขมวดอํานาจทางการเมืองของเติ้งเสี่ยวผิง การสืบทอดอํานาจทางการเมืองของจีนหลังยุคปฏิรูป และการปฏิรูปกองทัพและการทหารของผูนําจีนยุคปฏิรูป สําหรับภาคเศรษฐกิจ 
กลาวถึง ปจจัยจากจีนกับระบบทุนนิยมโลก บทบาททุนนิยมโดยรัฐ และ ทุนนิยมเอกชน ความตองการทรัพยากรธรรมชาติของจีน รวมทั้งการเผชิญหนาดานพลังงานระหวางจีนและญี่ปุน และแนวโนมการใช
พลังงานทางเลือกในจีน 

2007 ทวี ธีระวงศเสรี, บรรณาธิการ. (2550). จีน-อินเดีย มหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหมของเอเชีย. กรุงเทพฯ: ศรีบูรณคอมพิวเตอร- การพิมพ. 
หนังสือเลมนี้กลาวถึงสภาพเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย ซึ่งมีความสัมพันธติดตอกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ซึ่งไดรับการกลาวขวัญและถูกจับตามองจากทั่วโลกในปจจุบัน เพราะเศรษฐกิจจีนและอินเดียกําลัง
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และนอกจากนี้ยังไดเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไทยแลวอยางใกลชิด ทั้งนี้ความสําเร็จของการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของจีนและอินเดียนั้นไดทําใหทั้งจีนและอินเดียตางก็มีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดแนวโนมเศรษฐกิจโลกดวยกันทั้งสิ้น 

2007 ภูวดล ทรงประเสริฐ. (2550). รากเหงาอิทธิพลการคาจีนในอุษาคเนย. กรุงเทพมหานคร: ยูเรกา. 
บทความในหนังสือเลมนี้ประเด็นสําคัญกลาวถึงการพัฒนาอิทธิพลทางการคาของจีนผานทางชาวจีนโพนทะเลตั้งแตสมัยอดีตยุคราชวงศ ยุคอาณานิคม และยุคปจจุบันในดินแดนบริเวณทะเลจีนใต และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และการวิเคราะหถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลทางการคาของชาวจีนโพนทะเลในดินแดนบริเวณทะเลจีนใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากกระแสโลกาภิวัตน 

2007 วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2550). จีนในกระแสโลกาภิวัตน.  กรุงเทพมหานคร: openbooks. 
หนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของจีนเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน ในประเด็นตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายตางประเทศ และความสัมพันธกับตางประเทศ ที่ชี้ใหเห็นแนวทางการ
ตัดสินใจดานนโยบายของผูนําจีน ในการพัฒนาโครงสรางสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมือง ภายใตบริบทของความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน 

2007 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  

2007 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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                                                                           สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

2007 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 

2008 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 

2008 สมภพ มานะรังสรรค. (2551).ทุนโลกบุกจีน. กรุงเทพฯ: มติชน. 
หนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดอธิบายถึงบทบาทการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน โดยเนนกลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจจากมณฑลชายฝงทะเลตะวันออกสูมณฑลทางตะวันตกของประเทศ และประสิทธิภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทําใหจีนกาวสูความเปนผูนําทางธุรกิจโลกทั้งดานการผลิต และสงออกได โดยเนื้อหาในหนังสือกลาวถึงแนวโนมของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของจีนตั้งแตเริ่มเปดประเทศ การ
วิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจีนขยายตัวในระดับสูง ความสําคัญของการพัฒนาของระบบการขนสงกับการพัฒนาเศรษฐกิจจีน การสงเสริมการลงทุนตางประเทศในมณฑลดานในของ
จีน และการวิเคราะหการทบทวนสิทธิพิเศษดานภาษีของจีนแกนักลงทุนตางชาติ และการเพิ่มกรรมสิทธิ์การถือครองทรัพยสนิในจีน 

2008 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 
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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 

2009 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 

2009 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 

2010 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   
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 2. หนังสือวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน 

1997 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2540). แนวปฏิบัติการติดตอคาขายกับประเทศจีน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการติดตอคาขายกับจีนซึ่งเปนประเทศที่มีรูปแบบการคาขายที่คอนขางจะแตกตางจากการคาขายกับประเทศอื่นเนื่องจากเปนระบบกึ่งวางแผนกึ่งเสรีนิยม มีผลให ระบบ
การคาของจีนอันประกอบดวยนโยบายการคา การจัดองคกรภาครัฐ การออกกฎระเบียบ การชําระคาสินคา การจัดการดานเงินตราตางประเทศ และระบบภาษีศุลกากรมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งกลไก
ของรัฐที่เนนการควบคุมการนําเขา และไมปรับตัวใหบริการแกรายยอยทําใหผูประกอบการรายยอยขาดโอกาสในการติดตอการคากับตางประเทศ 

1998 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 

2001 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ. (2544). ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนหลังจีนเขา WTO: ผูประกอบการไทยควรปรับกลยุทธอยางไร. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ. 
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้กลาวถึงสถานการณอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีน ศักยภาพ และบทบาทของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีน และการวิเคราะหถึงสถานการณ และ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยภายหลังจีนเขา WTO รวมทั้งขอเสนอแนะถึงกลยุทธของผูประกอบการไทยในการเตรียมความพรอมรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจีนเขา WTO 

2004 ศูนยศึกษาธุรกิจไทย-จีน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. (2547). จีน...ตลาดปราบเซียนของนักการตลาด. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาธุรกิจไทย-จีน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหขอมูลในการทําธุรกิจกับจีนในภาพโดยรวม ครอบคลุมทั้งแนวทางการปฏิบัติ กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ และกลาวถึงปญหา และอุปสรรค รวมทั้งการเขาสูตลาดจีน และ
ยุทธศาสตร และกลยุทธในการทําธุรกิจในประเทศจีนใหประสบความสําเร็จ และเปนไปดวยความราบรื่น 

2005 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 

2005 จิรภาพรรณ วรพงศ. (2548). นองเด็พลุยตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. 
หนังสือนี้นําเสนอเนื้อหาที่สําคัญเกี่ยวกับ ขอมูลเศรษฐกิจจีน โอกาส และวิธีการเจาะตลาดจีนทั้งที่เปนตลาดเกา และตลาดใหมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งวิเคราะหสภาพตลาดของสินคา และ
แนะนําชองทาง และขั้นตอนการเขาสูตลาดจีนของผูสงออกไทยที่ทําการคาและลงทุนในจีนใหประสบความสําเร็จดวยดี และเปนไปอยางราบรื่น 
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ปที่พิมพ 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  แนวทางการดําเนินงานของจีนกับการปฏิบัติตามพันธกรณีใน WTO เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐวิสาหกิจจีน และความเคลื่อนไหวในการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน เปนตน 

2005 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  

2005 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 

2007 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 

2007 อักษรศรี พานิชสาสน. (2550). ปกธงรุกตลาดจีน (Doing business inChina). กรุงเทพฯ: ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ จํากัด. 
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

หนังสือเลมนี้ ผูเขียนใหขอมูลในการประกอบธุรกิจในประเทศจีน ดวยขอเท็จจริง ทั้งประสบการณของนักลงทุนชาวไทย ประสบการณของนักลงทุนตางชาติ และนําเสนอขอมูลการประกอบธุรกิจในตลาดจีน
สําหรับเจาะตลาดการคาและการลงทุนจีน ทั้งดานกฎระเบียบ ขั้นตอน วัฒนธรรม รวมทั้งการวิเคราะหแนวทางการคาและการลงทุนในประเทศจีน และขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินธุรกิจในประเทศจีนให
ประสบความสําเร็จ 

2007 อัทธ พิศาลวานิช และคณะ. (2550). โครงการศึกษาการอํานวยความสะดวกทางการคาและมาตรการรองรับภายใตการเจรจา FTA อาเซียนจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย. 
หนังสือเลมนี้กลาวถึงสภาพทางเศรษฐกิจการคาการลงทุนของอาเซียนกับประเทศจีนการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบภายใตการเจรจา FTA อาเซียนจีน และการอํานวยความสะดวกทางการคา รวมทั้งนําเสนอ
ขอแนะนํามาตรการตางๆ เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผูกพันภายใตกรอบการเจรจาความตกลง FTA ระหวางอาเซียนและจีน 

 3. หนังสือวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการลงทุน 

1985 ภูวดล ทรงประเสริฐ, บรรณาธิการ. (2528). ลูทางการลงทุนรวมระหวางไทยกับจีน.  กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการดานเศรษฐกิจการคาการลงทุนของจีน ประกอบดวยบทความเกี่ยวกับ นโยบายการใชเงินทุนตางประเทศของจีน การลงทุนของจีนในดินแดนโพน
ทะเลและประเทศไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ปญหาการคาระหวางประเทศไทยกับจีน ลูทางการลงทุนของประเทศไทยในประเทศจีน กฎหมายและระเบียบตางๆ รวมทั้งนโยบายการ
สงเสริมการลงทุนในประเทศไทยและประเทศจีน ตลอดจนบทความเกี่ยวกับ การสงเสริมการลงทุนของประเทศจีน 

1993 สมชัย วลิตวรางคกูร, บรรณาธิการ. (2536). จีน ขุมทองของนักลงทุน. กรุงเทพฯ: ชมสมัย. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความดานการคาและการลงทุนระหวางจีนกับไทยในมิติตางๆ ซึ่งบทความในหนังสือเลมนี้นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับบทความการวิเคราะหถึงสภาพการคาการลงทุนระหวางจีน
กับไทย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีน และแนวโนมการคา การลงทุนไทย-จีน และเสนทางเศรษฐกิจเชื่อมไทยกับจีนตอนใต 

1995 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 

2003 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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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 

2005 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  

2006 หลิว, หมิงคัง. (2549). มิติใหมของระบบการเงินการธนาคารจีน. กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวบรวมขอคิดเห็นของผูบรรยายความรูเกี่ยวกับพัฒนาการภาคการเงินของประเทศจีน รูปแบบของตลาดเงิน และแนวโนมพัฒนาการของภาคการเงินจีนในอนาคต ซึ่งรวบรวมจากการ
ปาฐกถาพิเศษประจําป ชิน โสภณพานิช อนุสรณ ครั้งที่ 7 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ของธนาคารกรุงเทพ 

2007 สมภพ มานะรังสรรค. (2550). ทุนการเงินจีนยุคใหม. ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับบทบาทการเงินของจีน ประกอบดวย บทความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูประบบการเงินการธนาคารของจีน การพัฒนาระบบการกํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชยใน
จีน การบริหารทุนสํารองตางประเทศของจีน ปญหาการจัดสรรเงินทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจีน พลวัตของอัตราแลกเปลี่ยนจีน การขึ้นชั้นทางเศรษฐกิจของจีน และแนวโนมการลงทุน การสงออกของจีนและ กล
ยุทธในการดูดซับสภาพคลองของแบงกชาติจีน 
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 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 

1993 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 ผูวจิัยเห็นวามาตรการที่ไทยควรดําเนินการในการรวมมือกับมณฑลยูนนาน (และจีนตอนใต) ที่สําคัญนั้นจะตองคํานึงถึงเงื่อนไขสําคัญ คือ นโยบายของรัฐบาลจีนที่ตองการดําเนินนโยบายเปดประตูมุงสูใต 
โดยไมเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาจีนภาคใต และความสําคัญของประเทศไทยในการเปนประตูสูภาคใตของจีน และความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับจีนซึ่งมีความสําคัญตอความมั่นคงของไทยอยางยิ่ง 

2005 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  

2009 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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 5.4 หนังสือวิชาการ และหนังสือเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานพลังงาน และอื่นๆ 
 ไมปรากฏหนังสือวิชาการ และหนังสือเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานพลังงาน และอื่นๆ 

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553 
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ตารางที่ 2-4 หนังสือแนวธุรกิจ/ทั่วไปเกีย่วกบัเศรษฐกิจจีน 
 

ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
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หนังสือเลมนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทําธุรกิจ และธรรมเนียมปฏิบัติทางการคาตางๆ ทั่วไปในการทําธุรกิจของนักธุรกิจจีน รวมทั้งกลวิธีการคาตามแบบฉบับของนักธุรกิจจีนเพื่อใหการดําเนินธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ 

1990 หลักสงครามการคาของจีน. (2533). แปลและเรียบเรียงโดย จําลอง พิศนาคะ. กรุงเทพฯ: ขาวฟาง. 
หนังสือเลมนี้กลาวถึงสภาพทั่วไปของประเทศจีน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การทําธุรกิจ รวมทั้งวิธีการทําธุรกิจของนักธุรกิจจีน 

1990 สก็อค ดี. เชลิกแมน. (2533). การเจรจาธุรกิจกับชาวจีน. แปลและเรียบเรียงโดย อิสราวัตร. กรุงเทพฯ: แมน้ํา. 
หนังสือเลมนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับมารยาท และธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ทั่วไป และขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการติดตอธุรกิจกับคนจีน เทคนิคของการสื่อสารพบปะทักทาย รวมถึงเทคนิคการติดตอเจรจา และทัศนคติ
ของชาวจีนตอชาวตางชาติ เพื่อเปนแนวทางในการเจรจาธุรกิจทําการคากับคนจีนใหประสบความสําเร็จ 

1993 สก็อต ดี เชลิกแมน. (2536). ทําธุรกิจกับคนจีน. แปลและเรียบเรียงโดย นําชัย ศรีสัชนาลัย. บูรพา แสงตะวัน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: เรจีนา. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทําธุรกิจ และธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ทั่วไปในการทําธุรกิจการคากับคนจีน รวมทั้งชองทางการทําธุรกิจในประเทศจีน เพื่อเปนแนวทางใหนักธุรกิจไดใช
เปนชองทางในการเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจในจีน 

1994 เยจืออิ๋ว. (2537). ลูทางธุรกิจในจีน. แปลและเรียบเรียงโดยธานี ปติสุข. กรุงเทพฯ: นานมี. 
หนังสือเลมนี้ เนื้อหาสําคัญ กลาวถึงสภาพทั่วไปของประเทศจีน ทั้งดาน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งลูทางการทําธุรกิจในประเทศจีนใหประสบความสําเร็จ 

1995 China 1996. (2538). กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็ม.ไทย กรุป จํากัด.   
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความที่มุงวิเคราะหถึงอนาคตของประเทศจีนที่มีการพัฒนามุงสูการเปนประเทศมหาอํานาจ และปญหาในเศรษฐกิจมหภาคของจีน การพัฒนาของเศรษฐกิจการเมืองจีน "ยุคหลังเติ้ง
เสี่ยวผิง" การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและความตองการอาหารในจีน เครือขายธุรกิจจีนในตางประเทศ ตลอดจนปญหาการขาดแคลนผูบริหารที่มีศักยภาพ อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในจีน รวมทั้งการ
วิเคราะหทิศทางการลงทุนในประเทศจีนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

1996 ฮวง, กวาง กวัว. (2539). กระบวนการผูนําทางธุรกิจ: แบบฉบับของคนจีน ตามปรัชญาจีน. แปลและเรียบเรียงโดย พิธินัย ไชยแสงสุขกุล. กรุงเทพฯ: โนเบิลมีเดีย. 
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เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ใหขอมูลรายละเอียดวัฒนธรรมการคาของคนจีน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และการคาของประเทศจีน และฮองกง รวมทั้งในการทําธุรกิจของคนจีนมิติดานตางๆ  
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หนังสือเลมนี้เนื้อหาสําคัญ กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในประเด็นตางๆ ทั้งในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การเคลื่อนยายแรงงาน การเขา
เปนสมาชิกองคการการคาโลก ซึ่งมีผลใหจีนเติบโตอยางรวดเร็วจนมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจการเมืองของโลก 

2006 ไชยกร ปลื้มเจริญกิจ จรินพร ตันติกิจศิริวงศ และรัชนีกร บรรลือศิลป. (2549). รวยดวยสินคาจีน. กรุงเทพมหานคร: Busy-day. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหความรู ความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการนําเขาสินคาจากประเทศจีน และความรูตางๆ ที่เกี่ยวของในการหาสินคา และติดตอคาขายกับพอคาชาวจีนแกผูที่สนใจเรียนรูเกี่ยวกับประเทศจีน 
และการนําเขาสินคาจากประเทศจีน  

2006 วริษฐ ลิ้มทองกุล. (2549). China inside-out มังกรกลางคลื่นโลกานุวัตร. สุปราณี คงนิรันดรสุข, บรรณาธิการ.กรุงเทพมหานคร: Manager Classic. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่กลาวถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศจีนในประเด็นตางๆ โดยทั่วไป อันเปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนในภาพรวม และกลาวถึงการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศจีนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกลาว 

2006 
 

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 

2007 จรินพร ตันติกิจศิริวงศ ณณัฏฐ เขมโสภต และธนาทิพ ฉัตรภูติ. (2550). จัดหาสินคาจากแฟรจีน. บริษัท บิสซี่เดย จํากัด. 
เนื้อหาหนังสือเลมนี้กลาวถึงรายละเอียดของงานแสดงสินคาตางๆ ที่จัดขึ้นในจีน และขอแนะนําในการติดตอจัดหาสินคา ทั้งในเรื่องของงานแสดง ประเภทสินคา เวลา สถานที่ที่จัดงาน และขอแนะนําการเตรียมตัว
กอนเขาชมงาน เปนตน 

2007 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  

2007 ทางลัดสูธุรกิจจีน. (2550). กรุงเทพฯ: ไอ เอ็ม บุคส. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือคูมือการทําธุรกิจกับธุรกิจในจีนในแงมุมตางๆ เชน คําแนะนําแหลงธุรกิจในประเทศจีน รายชื่อผูผลิต ผูจัดหาสินคาจีน วิธีการการเริ่มติดตอนัดหมาย เทคนิคตอรองราคาหารือวิธีชําระเงิน
และขนสงสินคาจนถึงขั้นตกลงซื้อขายและเซ็นสัญญารวมกัน รวมทั้งเมืองเศรษฐกิจที่นาจับตามองของจีน เปนตน 

2007 ทีมธุรกิจ busy-day. (2550). Sourcing in China : How-To คูมือจัดหาสินคาจีน. บริษัท บิสซี่เดย จํากัด.    
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่แนะนําการนําเขาสินคาจีนเพื่อนํามาจําหนายในประเทศไทย โดยเนื้อหาภายในเลมจะอธิบายถึงวิธีการ ขั้นตอนตางๆ ในการติดตอ และคําแนะนําในการนําเขาสินคาจากประเทศจีน 
ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับสินคาจีนที่เปนที่นิยมในประเทศไทย แหลงผลิต และตลาดสินคาในจีน เคล็ดลับการติดตอและนําเขาสินคาจีน เสนทางนําเขาสินคาจากจีนมาไทย และแหลงจําหนายสินคาจีนในไทย 

2007 ฟชแมน, เท็ด ซี. (2550). เปดปูมมังกร: China Inc. แปลโดย วัฒนา มานะวิบูลย. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุคส. 
เนื้อหาในหนังสือเนนกลาวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีน โดยเนนกลาวถึง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศจีน ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ การแขงขันทางการคาของจีน  
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่มีตอสหรัฐอเมริกา และตอประเทศตางๆ ของประเทศจีน ในประเด็นทั่วไปตางๆ ที่เปนที่สนใจในระยะเวลาดังกลาว 

2007 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 

2008 พงษอนันต จิรธราวัฒน และกรภัทร สุทธิดารา. (2551). หยวน หยวน รูทันเลหคาจีน. กรุงเทพฯ: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร เซ็นเตอร. 
หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมขอมูลการคา ธรรมเนียมการคา ลูทางธุรกิจการคากับประเทศจีน และประสบการณจากผูเชี่ยวชาญดานจีนจากศูนยพัฒนาการคาการลงทุนแผนใหม (ITDC) 

2008 ไพจิตร วิบูลยธนสาร. (2551). เจาะตลาดจีน. กรุงเทพฯ: ทอป. 
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หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่กลาวถึงภาวะเศรษฐกิจจีน และการเปลี่ยนแปลง ในกรณีศึกษา ตลาดสั่งตัดเย็บเสื้อผาในนครเซี่ยงไฮ ชองทางจัดจําหนายสมัยใหมในจีนในอดีต ปจจุบัน และอนาคต และวิธีการทําธุรกิจ
ในจีนใน "ตลาดที่ดีพอ" ในจีน และคําแนะนําเรื่องขอควรปฏิบัติในการเดินทาง และทําธุรกิจในจีนใหประสบความสําเร็จ 

2008 ว. พลกุล. (2551). จีน : สังคมนิยมหรือทุนนิยม. กรุงเทพมหานคร: คิดไทยใหม. 
หนังสือเลมนี้นําเสนอรายละเอียดของลัทธิมารกซ การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจจีน การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในทามกลางการปฏิรูปรวมทั้งการแกไขของรัฐบาลจีนในแงมุมตางๆ 

2009 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 

2009 วริษฐ ลิ้มทองกุล. (2552). China Vision มังกรฝาวิกฤต. กรุงเทพฯ: ผูจัดการ 360. 
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่กลาวถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศจีนในประเด็นทั่วไปตางๆ ที่เปนที่สนใจในระยะเวลาดังกลาว เชน กรณีนมผงผสมเมลามีนกับคุณธรรมสํานึกของสังคม การ
เปลี่ยนแปลงของเซี่ยงไฮ สภาพเศรษฐกิจจีนปญหาเงินเฟอของจีน กรณีปญหาโรงไฟฟานิวเคลียร เปนตน 

2009 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 

 
จากการสํารวจวิทยานิพนธภาษาไทยท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน พบท้ังส้ิน 65 เลม แบงเปน 

วิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก 2 เลม และวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท 63  เลม หากแบงตาม
ชวงเวลาในการศึกษา พบวา สวนใหญมีการตีพิมพหลังจากท่ีจีนเขาเปนสมาชิก WTO ขณะท่ีการตีพิมพ
กอนท่ีจะมีขอตกลงการคาเสรีกับจีนนั้นมีไมมากนัก และเริ่มตีพิมพมากข้ึนภายหลังจากท่ีไทยมีขอตกลง
การคาเสรีกับจีนในป 2003 โดยมีประมาณ 56 เลม  

วิทยานิพนธสวนใหญจะเนนการศึกษาในดานท่ีเกี่ยวกับการคา ผลกระทบ และโอกาสทางการคา
จากกรอบความรวมมือทางดานเศรษฐกิจระหวางไทย และจีนในดานตางๆ รวมท้ังความสามารถในการ
แขงขันในการสงออกของสินคาของไทย เปนตน สําหรับการตีพิมพในชวงกอนป 2001 ซึ่งเปนระยะเวลา
กอนท่ีจีนจะเขาเปนสมาชิก WTO นั้น พบวา มีจํานวนนอยมาก เพียง 4 เลม นอกจากนี้ มีขอสังเกตวามี
ผลงานวิชาการของนักศึกษาไทยระดับปริญญาโทในหลายสถาบันท่ีเปนงานในลักษณะสาระนิพนธ และ
กึ่งวิทยานิพนธ หรืองานวิจัยสวนบุคคลดวย4 โดยการศึกษานี้จะเนนการสํารวจวิทยานิพนธภาษาไทยท่ี
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีนเปนหลัก 

หากพิจารณาวิทยานิพนธภาษาไทยท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน แบงเปน 5 ประเภท คือ 
 1) วิทยานิพนธท่ีนําเสนอผลการวิเคราะห เศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจระหวางไทยและจีน 
2) วิทยานิพนธท่ีนําเสนอผลการวิเคราะหดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทย

กับจีนเฉพาะเรื่อง  
3) วิทยานิพนธท่ีศึกษาเศรษฐกิจจีนดานการลงทุน 
4)  วิทยานิพนธท่ีศึกษาดานการเงิน 
5) วิทยานิพนธท่ีศึกษา ดานการคาบริการ การทองเท่ียว การขนสง และโลจิสติกส และดาน

พลังงาน และอื่นๆ  

                                                 
4 ฐานขอมูลหลักสืบคนในการสํารวจวิทยานิพนธภาษาไทยท่ีเก่ียวกับจีนศึกษา 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 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  
8. สํานักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
9. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
และหองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน 
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พบวา สวนใหญของวิทยานิพนธเปนการศึกษาและนําเสนอผลการวิเคราะหทางดานการคา และ
ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 37 เลม รองลงมาเปนการศึกษา
เก่ียวกับเศรษฐกิจจีน และความสัมพันธกับประเทศไทยในภาพรวม 11 เลม ดานเก่ียวกับการลงทุนมี
จํานวน 9 เลม ดานการคาบริการ การทองเท่ียว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ มี
จํานวน 5 เลม และการศึกษาเศรษฐกิจจีนเกี่ยวกับการเงินจีน 1 เลม5 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 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 การทองเท่ียว การขนสงและโลจิสติกส และดานพลังงาน 
และอื่นๆ 

5 

   5.1) ดานการคาบริการ - 

  5.2) ดานการทองเท่ียว 1 

  5.3) ดานการขนสง และโลจิสติกส 3 

  5.4) ดานพลังงาน และอื่นๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 65 
ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553 

 

                                                 
5 เติมศักด์ิ โอภาสยานนท.  (2552). ความเปนไปไดและโอกาสของการเขาไปลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชยของไทยในประเทศจีน. 
งานวิจัยเฉพาะเร่ือง, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ         2-28                                                         กรกฎาคม  2554 
                                                                           สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

ตารางที่ 2-6 วิทยานิพนธดานเศรษฐกิจจีน 
 

ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

 1 วิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน 
1997 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 

1999 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 

2001 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
2001 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 

2003 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 

2004 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



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 
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                                                                           สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

ปที่พิมพ 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 

2004 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 ที่เกิดขึ้นจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-
จีนดวย นอกจากนี้การศึกษานี้ ยังพบวา กลุมที่ไดประโยชนจากการเปดเขตการคาเสรีไทย-จีน คือ กลุมธุรกิจการเกษตรรายใหญของประเทศที่มีระบบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ซึ่งทําใหไดเปรียบในการแขงขัน และ
มีความพรอมในการแสวงหาประโยชนไดมากกวากลุมทุนผูประกอบการรายยอย และเกษตรกรรายยอย 

2006 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 

2006 อักษรศรี พานิชสาสน. (2549). การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน: ความเปนไปได โอกาส และอุปสรรค. วิทยานิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาสหวิทยาการ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
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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 

2008 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 

2008 พิมพพสุ จวบความสุข. (2551).  การระงับขอพิพาทในเขตการคาเสรีที่ประเทศไทยรวมเปนสมาชิก: เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) เขตการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด 
(TNZCEPA) และเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA). วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยวิเคราะหถึงกระบวนการการระงับขอพิพาทในเขตการคาเสรีที่ประเทศไทยรวมเปนสมาชิก ทั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) เขตการคาเสรีไทย-
นิวซีแลนด (TNZCEPA) และเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) เพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการระงับขอพิพาทนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขอบกพรอง และเสนอแนวทางการปรับปรุงเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผล
การศึกษาพบวารูปแบบ และกระบวนการระงับขอพิพาทภายใตเขตการคาเสรีดังกลาวนั้นมีความใกลเคียงกัน หากแตมีรายละเอียดตางกันในแตละเขตการคาเสรี โดยผลการศึกษาชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองในบางเรื่อง
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ซึ่งควรไดรับการแกไขตอไปดวย เชน การดํารงตําแหนงของบุคคลดํารงตําแหนงผูพิจารณาคดี กรณีไมสามารถเลือกบุคคลมาดํารงตําแหนงอนุญาโตตุลาการได เปนตน ซึ่งหากมีการแกไขประเด็นตางๆ ดังกลาวแลว
ก็จะทําใหกระบวนการระงับขอพิพาทนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความสมบูรณมากกวาเดิม 

 2 วิทยานิพนธภาษาไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานความสัมพันธทางการคาระหวางไทยและจีน 
1999 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 

2002 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 

2003 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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ปที่พิมพ 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 

2003 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 

2003 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 

2004 จิตติสุดา สายมาลา. (2547). ผลกระทบจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอปริมาณนําเขาขาว 100 เปอรเซ็นต จากประเทศไทย. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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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 

2004 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  

2004 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 

2004 พราวพรรณ ประทุมชาติ. (2547). การคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหวางประเทศไทยและจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
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 

2004 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 

2004 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 

2005 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 

2005 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
มีศักยภาพ 

2005 ยุพาวดี ยินดียั่งยืน. (2548). การวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระหวางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดสงออกสําคัญระหวางไทยกับจีน โดยใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ และแบบจําลอง
แรงผลักดัน 5 ประการในการวิเคราะหปญหาหลักที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของไทย ในชวงป 1995 -2004 ผลการศึกษาพบวา อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมครัวเรือนไปสูการผลิตที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ และพัฒนาฝมือในการเจียระไนพลอยจนไดรับการยอมรับไปทั่วโลก สวนอุตสาหกรรมอัญมณีและ
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 

2006 จินดามาส ไชยจันทร. (2549). วิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบและการนําเขายางพาราจากประเทศไทยในตลาดจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย. 
- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียด ของรายงานการศึกษา 

2006 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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หลายชนิดประเทศไทยจะมีสวนแบงตลาด และมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ แตความไดเปรียบ หรือสวนแบงตลาดดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดีนักเนื่องจากศักยภาพของคูแขงที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น
ประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาคุณภาพสินคา ศึกษาตลาด และคูแขง รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใชประโยชนในศึกษาในอนาคต ตลอดจนใหมีการศึกษาในเชิงลึกในระดับรายการสินคาเพิ่มขึ้น  

2006 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 

2006 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 

2006 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 

2006 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 

2006 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 

2006 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
ตอสวนเหลื่อมการตลาดระหวางราคาขายสงและราคาขายปลีก 

2006 มารยาท อุบลสอาด. (2549). การวิเคราะหอุปสงคตอสินคาสงออกจากไทยไปจีนและอุปสงคตอสินคานําเขาจากจีนมาไทย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ, 
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 สวนภาครัฐควรใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกผูนําเขาและสงออก 

2006 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
คอมพิวเตอรและชิ้นสวนของจีนจากไทยเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริมการสงออกใหเหมาะสมกับสินคาแตละกลุมดวย 

2006 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 

2007 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 

2007 ณีรวรรณ โตอินทร. (2550). การวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตระหวางประเทศไทยและประเทศจีน (พ.ศ. 2539-2548). วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเพื่อคนหาถึงปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตระหวางประเทศไทยกับประเทศจีนระหวางป 1996-2005 โดยใชขอมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ 
ในการอธิบาย และวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขัน และความไดเปรียบเชิงแขงขันในการสงออกรถจักรยานยนตระหวางประเทศไทยและประเทศจีนในชวงระยะเวลาดังกลาว ผลการศึกษาพบวา 
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ประเทศไทยนั้นมีความไดเปรียบทางดานโครงสรางพื้นฐานที่ดีกวาประเทศจีน แตประเทศจีนมีความไดเปรียบที่มีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนมากกวาประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมทั้งสองประเทศมี
ลักษณะเปนอุตสาหกรรมที่การแขงขันนอยราย ซึ่งผลการศึกษาความสามารถในการแขงขันในตลาดสหรัฐอเมริกา พบวาประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก แตประเทศจีนมีความเสียเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ ทั้งนี้ในตลาดอินโดนีเซีย และฟลิปปนสนั้นประเทศไทยและจีนตางความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก แตประเทศจีนนั้นจะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเฉลี่ยสูงกวาประเทศไทย
เนื่องจากการสงออกของจีนจะเนนการใชกลยุทธทางดานราคาที่ต่ํากวา สงผลใหรถจักรยานยนตในประเทศจีนเปนที่ตองการในตลาดที่มีมาตรฐานยานยนตต่ํา ขณะที่ผูประกอบการไทยมาจากบริษัทรวมทุนตางชาติ
จะอาศัยกลยุทธราคา และการโฆษณาเปนหลัก 

2007 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 

2007  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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ผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีนั้น พบวา หลังจากมีขอตกลงการคาเสรี การสงออกสินคาทั้ง 7 รายการของไทยมีมูลคาเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหอุปสงคขั้นสุดทายของสาขาการผลิตทั้ง 7 เพิ่มขึ้นดวย และทําใหการผลิต
สินคาตองใชปจจัยการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นทั้งปจจัยขั้นตน และปจจัยขั้นกลาง 

2007 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) 

2007 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 

2007 สายชล สุโขทัย. (2550). ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการสงออกมังคุด ของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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ปที่พิมพ 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 

2007 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 

2007 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  

2008 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 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 

2008 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 

2008 ปวีณา พันธุกลา. (2551). การศึกษาการเชื่อมโยงราคามันสําปะหลังของไทยกอนและหลังการเปดเสรีการคา ASEAN-China. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร, 
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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
สงผานระดับราคายังไมสมบูรณ ซึ่งทิศทางการสงผานราคามีทิศทางจากระดับตลาดสงออกมายังตลาดระดับขายสงและผานมาระดับตลาดทองถิ่น แสดงใหเห็นวาราคาสงออกเปนตัวกําหนดราคาภายในประเทศ 
เพราะมันสําปะหลังที่ผลิตไดผูกติดกับการสงออกเปนสวนใหญ การที่มี FTA ไทย-จีนทําใหราคาที่เกษตรกรไดรับและราคาที่พอคาขายสงไดรับมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากกอนที่มี FTA ไทย-จีน ดังนั้นผูศึกษาจึงมี
ขอเสนอแนะใหภาครัฐควรมีการกําหนดโควตาการสงออกเพื่อใหมีปริมาณมันสําปะหลังเพียงพอตอการใชภายในประเทศ ซึ่งหากมีการแทรกแซงราคาก็ควรตองพิจารณาถึงความสําคัญของตลาดสงออก และตลาด
ภายในประเทศดวย รวมทั้งควรสนับสนุนใหมีการขยายตัวของตลาดภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดสงออกดวย 

2009 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 

2009 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 ภายใตกรอบอาเซียนจนี และความตองการมันเสนที่ขยายตัวของประเทศจีนเพื่อผลิตสุราและเอทานอลตอไป 
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

 3 วิทยานิพนธศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการลงทุน 
1998 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 

2002 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 

2004 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
2005 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 

2006 พิทยา สุวคันธ. (2549). การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของจีนในไทยและผลกระทบตอความสัมพันธไทย-จีน. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาสหวิทยาการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของจีนในไทย และผลกระทบตอความสัมพันธไทย-จีนวามีแรงจูงใจใดบาง เพื่อศึกษาปจจัยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของจีนในไทยวามีสวน
สนับสนุนการลงทุนของจีนในไทยสงผลกระทบตอความสัมพนัธไทย-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
บทบาทในเศรษฐกิจการเมืองโลกมากขึ้น กอปรกับปริมาณทุนสํารองที่มีมากเปนอันดับหนึ่งของโลก และมีการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ทําใหจีนเขามาลงทุนในไทยมากขึ้นเพื่อแสวงหาตลาด 
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบของไทยและอาเซียน 3. การลงทุนของจีนในไทยมีความไดเปรียบทั้งปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เนื่องจากความสัมพันธทางการเมืองระหวางไทยและจีนมี
ความใกลชิดกันเปนพิเศษ เพราะผลประโยชนทางการเมืองและความมั่นคง ในการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร ทําใหการเขามาลงทุนของจีนในไทยเพิ่มมากขึ้น สําหรับผลกระทบจากการลงทุนในประเทศไทยของ
จีนนั้น ผูศึกษาไดชี้ใหเห็นวาจะมีผลใหการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะชวยสงเสริมผลประโยชนรวมกัน และจะมีผลใหเกิดการลงทุนที่ตอเนื่องเพิ่มขึ้นอีกมาก ควบคูไปกับการดําเนินนโยบายความสัมพันธไทยจีนที่ใกลชิด
บนพื้นฐานที่เอื้อประโยชนรวมกันทั้งความมั่นคง การเมือง และเศรษฐกิจ 

2007 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมากคาแรงยังอยูในระดับที่ต่ํา ซึ่งผูศึกษาเห็นวาแมวาเศรษฐกิจจีนจะมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง มีศักยภาพในการลงทุนที่ดี แตผูลงทุนก็ควรศึกษาขอมูลตางๆ อยางละเอียด เชน 
ประเภทของธุรกิจ พื้นที่เปาหมาย และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งขาวสารการสนับสนุนจากภาครัฐดวย 

2008 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 

2008 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 

2008 มานิต เจริญราง. (2551). ความสัมพันธของการลงทุน กับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจศึกษาเปรียบเทียบ: ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหความสัมพันธของการลงทุนที่มีตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และปจจัยที่กําหนดการลงทุนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหวางป 1987-
2006 โดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ผลการศึกษาการลงทุนกรณีของไทย พบวา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ปริมาณสินเชื่อรวมภายในประเทศ 
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
และปริมาณการกูยืมจากตางประเทศสุทธิ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนรวมภายในประเทศ สวนอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนรวม
ภายในประเทศ สวนผลการศึกษาสมการการลงทุนรวมของประเทศจีนพบวา การลงทุนรวมภายในประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย การลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ ปริมาณสินเชื่อรวมภายในประเทศ และปริมาณการกูยืมจากตางประเทศสุทธิ สวนอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนรวมภายในประเทศ 

 4 วิทยานิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการเงิน 
2009 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 
2009 จัตตารพร กลางสวัสดิ์ . (2552). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวประเทศจีน ของนักทองเที่ยวชาวไทย หลังการแขงขันโอลิมปคปกกิ่งเกมส 2008. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
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ปที่พิมพ 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  

2006 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 

2006 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 

2007 องอาจ เลี้ยงพันธุสกุล. (2550). ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสตติกสธุรกิจสงออกยางพาราไปยังจีนตอนใตผานทางทาเรือเชียงแสน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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ปที่พิมพ 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 

2008 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 

 
 จากการสืบคนโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ในฐานขอมูลงานวิจัยแหลงตางๆ6  ในอดีต
จนถึงส้ินสุด ณ เดือน กันยายน 2553 ท่ีมีเผยแพร พบวา โครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนท่ีเปน
ภาษาไทย มีจํานวน 71 โครงการ โดยมีท้ังท่ีเปน โครงการวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และไมปรากฏ
รายละเอียดของโครงการวิจัย และกําลังอยูระหวางการศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 

1) โครงการวิจัยท่ีมีการดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และมีการเผยแพรในฐานขอมูลตางๆ ท่ีสามารถ
สืบคน (ณ กันยายน 2553) และสามารถศึกษารายละเอียดของรายงานโครงการวิจัยได มีจํานวน 57 
โครงการ 

2) โครงการวิจัยท่ีอยูระหวางศึกษาวิจัย (ณ กันยายน 2553) มีจํานวน 7 โครงการ 
3) โครงการวิจัยท่ีผูวิจัยไมสามารถเขาถึงรายละเอียดได เนื่องจากมีการเผยแพรจํากัดเฉพาะ

หนวยงาน และ/หรือ จํากัดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลรายละเอียดจากภายนอกหนวยงาน โดยไมปรากฏ
รายละเอียดของรายงานโครงการวิจัยในฐานขอมูลตางๆ ท่ีคณะนักวิจัยไดทําการทบทวน และรวบรวม มี
จํานวน 7 โครงการ 

เมื่อพิจารณาตามชวงระยะเวลาในการศึกษา พบวา เปนโครงการวิจัยท่ีทําการศึกษากอนป 2003 
จํานวน 17 โครงการ โครงการวิจัยท่ีทําการศึกษาหลังป 2003 จํานวน 47 โครงการ และเปนโครงการวิจัยท่ี
อยูระหวางการศึกษา 7 โครงการ ซึ่งสะทอนถึงการเติบโตของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนท่ีเกิดจาก
กระแสการตื่นตัวหลังจากท่ีไทยไดทําขอตกลงการคาเสรีกับจีน โดยหัวขอท่ีศึกษาวิจัยมีการขยายตัวใน
ลักษณะหลากหลายมากข้ึน และมีการศึกษาในเชิงลึกมากข้ึน ซึ่งชวยใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เศรษฐกิจจีนไดมากข้ึน และ โครงการวิจัยบางสวนไดรับการตีพิมพเปนหนังสือเพื่อเผยแพรในวงกวาง
เพิ่มข้ึนดวย  

                                                 
6 ฐานขอมูลหลักสืบคนในการสํารวจรายงานโครงการวิจัยภาษาไทยท่ีเก่ียวกับจีนศึกษา 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  
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ประเด็นของการศึกษาสวนใหญเปนการศึกษา และวิเคราะหศักยภาพและโอกาสทางการคา จาก
กรอบความรวมมือทางดานเศรษฐกิจระหวางไทย และจีน ท้ังระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อศึกษาวิธีการ
แสวงหาผลประโยชนรวมท้ังขอขัดของ และแนวทางการดําเนินการตามกรอบความรวมมือทางดาน
เศรษฐกิจตางๆ ระหวางไทย และจีนในกรอบตางๆ ท่ีไดจัดทําข้ึนนั้น ซึ่งหากพิจารณางานวิจัย หรือ
โครงการวิจัยเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยท้ัง 71 โครงการ แยกตามประเภท และแหลงทุนงบประมาณ ดัง
ตารางท่ี 2-7 พบวา  

โครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย
และจีน มีจํานวนมากท่ีสุด 28 โครงการ  

โครงการวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการคา มีจํานวน 23 โครงการ  
โครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการคาบริการ การทองเท่ียว และอื่นๆ มีจํานวน 17 

โครงการ 
โครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการลงทุนมีจํานวน 3 โครงการ 
ท้ังน้ี เปนท่ีนาสังเกตวา จากการทบทวนงานวิจัย หรือโครงการวิจัยเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย

จากฐานขอมูลตางๆ ในปจจุบันนั้น คณะนักวิจัยไมพบรายงาน หรือโครงการวิจัยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับ
การวิจัยทางดานการเงินจีนเลย 
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ตารางที่ 2-7 จํานวนโครงการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท และแหลงทุนงบประมาณ 
 

งานวิจัยในอดีต  รวม 

มีการเผยแพร
ทั่วไป 

การเผยแพรจํากัด /  
ไมปรากฏรายละเอียด 

อยูระหวาง
ศึกษา 

1) เศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน 

28 23 2 3 

1.1) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 7 4 1 2 
1.2) กระทรวงอุตสาหกรรม 5 5   
1 .3 )  สํ า นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

1 1   

1.4) อื่นๆ และไมระบุแหลงทุน 15 13 1 1 

2) ดานการคา และความสัมพันธทางการคา
ระหวางไทยกับจีน 

23 20 2 1 

2.1) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 2   
2.2) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 6 6   
2.3) กระทรวงอุตสาหกรรม 3 2  1 
2.4) กระทรวงพาณิชย 5 4 1  
2.5) อื่นๆ และไมระบุแหลงทุน 7 6 1  

3) ดานการลงทุน 3 1 1 1 

4) ดานการเงิน     

5) ดานการคาบริการ การทองเท่ียว การขนสง 
และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ 

17 13 2 2 

    5.1) ดานการคาบริการ 1 1   
    5.2) ดานการทองเท่ียว 9 7 1 1 
         5.2.1) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 1 1   
         5.2.2) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

3 2  1 

        5.2.3) สํานักงานคณะกรรมการวจิัย
แหงชาติ (วช.) 

1 1   

       5.2.4) อื่นๆ และไมระบุแหลงทุน 4 3 1  
    5.3) ดานการขนสง โลจิสติกสและ 7 5 1 1 
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งานวิจัยในอดีต  รวม 

มีการเผยแพร
ทั่วไป 

การเผยแพรจํากัด /  
ไมปรากฏรายละเอียด 

อยูระหวาง
ศึกษา 

โทรคมนาคม 
        5.3.1) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

3 3   

       5.3.2) กระทรวงพาณิชย 1 1   
       5.3.3) สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (สนข.)  

1   1 

      5.3.4) อื่นๆ และไมระบุแหลงทุน 2 1 1  
5.4) ดานพลังงาน และอื่นๆ     

รวมทั้งสิ้น 71 57 7 7 
ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553 
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ตารางที่ 2-8 โครงการวิจัยดานเศรษฐกิจจีน 
 

ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

 1 โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน 

 1.1 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2004 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 

2005 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 

2005 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

2005 ศิริเพ็ชร  ทฤษณาวดี. (2548). “กลไกและปฏิสัมพันธระหวางรัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถิ่นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกรอบการตกลงเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน: ศึกษากรณีมณฑลที่มีนัยยะสําคัญ
ตอประเทศไทย.”  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
- ไมสามารถเขาถึงรายละเอียด ของรายงานการศึกษา 

2007 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 
1997 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



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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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 

2004 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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ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย และการกําหนดนโยบายของรัฐบาลจีนที่มีเปาหมายชัดเจน ดังนั้น แนวทางที่จะทําใหผูประกอบการไทยไดประโยชน คือการสรางความรวมมือทางการคาระหวางไทย-จีนมากกวาจะเปนการ
แขงขัน โดยจีนจะไดรับประโยชนจากการใชพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เปนฐานการผลิตและเปนแหลงกระจายสินคาที่มีศักยภาพใหจีนสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตลาดโลก สวนไทยจะไดรับ
ประโยชนจากการสงออกสินคา โดยเฉพาะ ชิ้นสวนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเขาสูตลาดจีนได 

2008 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 การทําความตกลงการเปดเสรีการคาไทย-
จีนภายใตกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจ 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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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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วิเคราะหความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตรและการไหลเวียนของวัตถุดิบและสินคาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยเห็นวา การพัฒนาความเขมแข็งและขีดความสามารถในการแขงขันของ
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 
1998 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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ขณะที่สินคาเกษตรสําคัญอื่นๆ เชน ขาวหอมและยางพารานั้นจะสงไปทางเรือไปขึ้นที่ทาเรือกวางโจว โดยผลการศึกษานโยบายสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคาที่ผานมานั้น พบวา 
มีเพียงเปาหมายและวัตถุประสงคโดยขาดการวิเคราะหทั้งดานเศรษฐกิจและนโยบายของประเทศเพื่อนบานอยางถองแททําใหไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ดังนั้นจากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวา ประเทศไทยควรมี
การจัดการใหความรวมมือระหวางประเทศที่ไทยใหไวกับประเทศเพื่อนบานเปนการปูทางไปสูความสัมพันธที่เปนประโยชนแกทั้งสองฝาย ทั้งนี้โดยใหความรวมมือเปนการสรางความรู และฐานขอมูลเกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบานของไทย และยังเปนการเตรียมทรัพยากรมนุษย เพื่อขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และเปนการเพิ่มมิตรไมตรีที่ดีตอกันดวย 

 1.4 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนอื่นๆ และไมระบุแหลงทุน 

1987 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 

1989 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. (2532). “รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน: ศึกษาเปรียบเทียบยุคเหมาและยุคเติ้ง.” โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
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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 

1990 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 

1992 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 

1994 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



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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                                                                           สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

ปที่พิมพ 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 

1994 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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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 

1995 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 

1998 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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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 

1998 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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เพื่อการพัฒนาความรูระหวางกันใหเขาใจถึงสภาพแวดลอมทางการคาการลงทุนที่แทจริงระหวางกันและเปนไปอยางตอเนื่อง 
1998 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 

2002 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 

2003 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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2009 สันติ ตั้งรพีพากร. (ระยะเวลาศึกษา 1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2552) . “พัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศของจีน.” ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียดของรายงานการวิจัย/โครงการวิจัย 

2009 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.) 

2005 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 ไทย-
จีน 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 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ         2-72                                                         กรกฎาคม  2554 
                                                                           สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

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 

2007 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
สําคัญไดแก ปญหาในเรื่องการจัดการการคาชายแดน ความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการคา สวนผลการศึกษาผลกระทบจากขอตกลงทางการคาเสรี พบวากอนมีขอตกลงดังกลาว 
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.) 
2003 อักษรศรี พานิชสาสน. (2546). “มิติใหมความสัมพันธไทย-จีนในเวทีเศรษฐกิจการคาโลก: หลังจีนเขาเปนสมาชิก WTO.”  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออก

ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
รายงานการวิจัยชิ้นนี้ไดศึกษาทบทวนรูปแบบความสัมพันธทางการคาไทย-จีนที่เคยปฏิบัติมา 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 

2007 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 สวนสินคาไทยที่มีศักยภาพในตลาดจีนไดแก มันสําปะหลัง เม็ดพลาสติก 
วงจรพิมพ และแผงวงจรไฟฟา เปนตน ผลการศึกษาที่มาของการเติบโตของการนําเขาสินคาไทยในตลาดอนุภูมิภาคแมน้ําโขง พบวา สวนใหญเกิดจากการขยายตัวของตลาด ยกเวนตลาดพมาซึ่งปจจัยทางดานการ
แขงขันเปนปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการนําเขาสินคาของไทยมากที่สุด สําหรับปจจัยดานอื่นๆ นั้น พบวามี ผลรองลงมา  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

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      

2008 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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และเพิ่มโอกาสในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินคาปอนตลาดจีนและประเทศในลุมน้ําโขง ดังนั้นภาครัฐ และเอกชนไทยจึงควรพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคนี้ให
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรเรงวางกลยุทธสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกสในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

2009 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 

2010 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 
2007 อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ. (2550). “โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการเขาสูตลาดจากการเปดเสรีทางการคาสําหรับ SMEs.”  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเสนอ สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม. 
รายงานการวิจัยฉบับนี้ เปนศึกษา และวิเคราะหถึงแนวทาง และวิธีการที่จะนําสินคาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยเขาสูตลาดมณฑลจีน โดยใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน และ
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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 

2009 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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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 
2002 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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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 

2005 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



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ         2-79                                                         กรกฎาคม  2554 
                                                                           สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

สงออกสินคาไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 23.62 แตในขณะเดียวกัน ประเทศไทยจะสงออกไปยังกลุมประเทศอาเซียนและประเทศคูคาอื่นในตลาดโลกลดลงดวยอัตรารอยละ 0.62 และ อัตรารอยละ 0.26 
ตามลําดับ สําหรับผลการศึกษาผลกระทบตอภาวะการนําเขา พบวา ประเทศไทยจะมีการนําเขาสินคาจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นถึงอัตรารอยละ 95.79 แตจะนําเขาจากกลุมประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ ลดลงใน
อตัรารอยละ 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 

2006 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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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 

2007 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 

2007 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 

2004 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 

2004 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 

2005 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 

2006 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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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 

2006 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 

2006 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 
1998 ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา. (2541). “การวิเคราะหกลยุทธ มาตรการการสงเสริมธุรกิจ การลงทุนไทย ในมณฑลยูนนานและเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.”  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  
- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียดของรายงานการวิจัย/โครงการวิจัย 

2002 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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จากฝายไทยและฝายจีน นอกจากนั้นการลงทุนของไทยในจีนยังไดรับผลกระทบอยางมากจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในเอเชียดวย 
- อักษรศรี พานิชสาสน. (ระยะเวลาศึกษา September 2009 – August 2010.). “โครงการศึกษา Policies for  Investment in China – GMS Cross-Border Economic Zones Development : Incentive Effects  and Re-

design.” 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 
2009 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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 5.2 โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการทองเที่ยว 

 5.2.1 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
1994 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.) 
2006 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
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ภาครัฐและดําเนินการตอเนื่องโดยการสนับสนุนจากภาคเอกชน สวนการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของนครคุนหมิง นั้นเริ่มจากทุนวิจัยจากภาคเอกชน แลวจึงเกิดการดําเนินการตอเนื่องโดยความรวมมือของ
ภาครัฐ ในจังหวัดเชียงรายชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการในรูปของคณะกรรมการจากเลือกตั้งและความสมัครใจ สวนนครคุนหมิงนั้นชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารในรูปแบบกรรมการเชนเดียวกัน 
โดยแบงออกเปนฝายตางๆ ซึ่งตําแหนงการบริหารก็ไดมาจากการสรรหาของคณะกรรมการเชนเดียวกัน 

2007 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.) 
2008 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 
2005 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 และการมีขั้นตอนและเอกสารการเดินทางระหวางประเทศใชรวมกัน 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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ผูประกอบการควรมีความรูเกี่ยวกับจีนทั้งดานภาษาจีนและวัฒนธรรมการคากับจีนดวย 
2005 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 

2006 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
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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 

2009 กรวรรณ สังขกร. (2552). “การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการทองเที่ยวและการคาในลุมน้ําโขง.” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียดของรายงานการวิจัย/โครงการวิจัย 

 5.3 โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการขนสง และโลจิสติกส   

 5.3.1 โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2006 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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เหลียวหนิง ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวาการสงเสริมการสงออกควรการเนนการเจรจาการสงออกไปที่ทาเรือตาเหลียนในเหลียวหนิง และตั้งศูนยกระจายสินคาที่มณฑลดังกลาวเพื่อใหระยะทางและเวลาการขนสงนอย
ที่สุด และลดการกระจายไปยังมณฑลทางใตเนื่องจากความตองการต่ําและเปนพื้นที่ปลูกยางพาราของจีน ผลการศึกษาหลังจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนมีผลบังคับใช พบวา แมจะมีผลใหจีนตองลดภาษีหลาย
รายการแลวแตการสงออกของไทยยังตองประสบปญหามาตรการกีดกันที่ไมใชภาษีหลายประการ เชน เงื่อนไขทางศุลกากร ความเขมงวดมาตรฐานสินคาสงผลใหเกิดความลาชาในการกระจายสินคา เปนตน 
อยางไรก็ตามผูศึกษาเห็นวา การที่ทางจีนนั้นมีการเรงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพิ่มขึ้นอยางเรงดวนอยางมาก ทําใหลักษณะกายภาพอาจไมใชประเด็นปญหาตอการจัดการโลจิสติกสตอการสงออกของไทยใน
อนาคต หากแตประเทศไทยควรศึกษาเชิงลึกถึงระดับความตองการและการตอบสนองตอสินคาไทยจากลูกคาชาวจีน เพื่อเปนแนวทางการกําหนดนโยบายการกระจายสินคาและตลาดสินคาใหเหมาะสมกับประเภท
สินคามากกวาเพื่อลดระยะเวลา และสงเสริมใหสินคาไทยมีความสามารถในการสามารถแขงขันเพิ่มขึ้น และทําใหสินคาไทยเขาไปสูตลาดจีนไดมากขึ้น 

2008 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 

2009 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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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 
2007 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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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 
2006 ปรีชา เพ็ชรวงศ. (2549). ”แมน้ําโขง : เสนทางคมนาคมศักยภาพเพื่อรองรับการคาไทย-จีนและการคาระหวางจีน-ประเทศที่สาม.” กรุงเทพฯ : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. 

- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียด ของรายงานการวิจัย/โครงการวิจัย 
2008 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 ผูสงออก-
นําเขา 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 บทความภาษาไทยที่เกีย่วกับเศรษฐกิจจีน 

สําหรับการสํารวจบทความภาษาไทยท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจจีน คณะนักวิจัยไดทําการทบทวน 
และรวบรวมจากวารสารวิชาการ และกึ่งวิชาการ  ท้ังท่ีเปนของสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ และ
หนวยงานเอกชนตาง ๆ (ณ กันยายน 2553)  รวม 27 ฉบับ ดังน้ี 

 
ตารางที่ 2-9 รายช่ือวารสารทีท่ําการรวบรวมและทบทวนการศึกษา 

ชื่อวารสาร หนวยงาน 
จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน         คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณวารสาร    คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      
รัฐศาสตรสาร    คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร       

วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม       

วารสารเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร   คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต 
(วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  

คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วารสารสังคมศาสตร   คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช       

เอเชียปริทัศน  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

วารสารเศรษฐศาสตรเกษตร สมาคมเศรษฐศาสตรเกษตร 

วารสารการเงินการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
รายงานเศรษฐกิจพมา จีนตอนใต และโครงการGMS ธนาคารแหงประเทศไทย 
วารสารธรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร       

วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วารสารสังคมลุมนํ้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วารสารกฎหมาย   คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       

วารสารกรมบัญชีกลาง  กรมบัญชีกลาง      

วารสารการงบประมาณ สํานักงบประมาณ      

สรรพากรสาสน กรมสรรพากร 
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ชื่อวารสาร หนวยงาน 
วารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(สังคมศาสตร) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วารสารเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ       

วารสารสงเสรมิการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการคา สํานักงาน
เศรษฐกิจการพาณิชย 

วารสารการเงินธนาคาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 
วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553 

 
จากการสํารวจบทความดานเศรษฐกิจจีนท่ีผานมา จากวารสารวิชาการ และกึ่งวิชาการท้ัง 27 

ฉบับขางตน (ณ กันยายน 2553) พบวา บทความท่ีกลาวถึงเศรษฐกิจจีน มากถึง 200 บทความ ซึ่งการ
ตีพิมพเผยแพรสวนใหญเปนการเผยแพรในชวงเวลา 5 ปท่ีผานมาหลังจากท่ีมีการทําขอตกลงการคาเสรีกับ
จีน และมีการกลาวถึงเศรษฐกิจจีนในประเด็นดานตางๆ ท่ีหลากหลายมากข้ึน นอกเหนือจากเศรษฐกิจจีน
ในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน ยังมีบทความท่ีนําเสนอประเด็นอื่นๆ 
เชน การเงิน ดานการลงทุน การทองเท่ียว การขนสง และความสําคัญของเศรษฐกิจจีนดานตางๆ และ
แนวโนมในอนาคต เปนตน  โดยสามารถแบงตามเน้ือหาสาระสําคัญไดดังน้ี  

1) บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและ
จีนซึ่งมีจํานวนมากท่ีสุด 126 บทความ โดยบทความบางบทความเปนการกลาวถึงเหตุการณทางเศรษฐกิจ
ท่ีสําคัญท่ีนาสนใจท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาน้ันๆ หรือกลาวถึงภาวะเศรษฐกิจจีนโดยท่ัวไป  

2) บทความเก่ียวกับเศรษฐกิจดานการลงทุน มีจํานวน 25 บทความ  
3) บทความเก่ียวกับเศรษฐกิจดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีนมี

จํานวน 18 บทความ  
4) บทความเก่ียวกับเศรษฐกิจดานการเงินมีจํานวน 14 บทความ 
5) บทความเก่ียวกับเศรษฐกิจดานการคาบริการ การทองเท่ียว การขนสง และโลจิสติกส และดาน

พลังงาน และอื่นๆ 17 บทความตามลําดับ  
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ตารางที่ 2-10 จํานวนบทความดานเศรษฐกิจจีนแยกตามประเภท 
 

ประเภทบทความดานเศรษฐกิจจีน จํานวน 

1) เศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและ
จีน 

126 

2) ดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน 18 

3) ดานการลงทุน 25 

4) ดานการเงิน 14 

5) ดานการคาบริการ การทองเท่ียว การขนสง และโลจิสติกส และ   
ดานพลังงาน และอื่นๆ 

17 

5.1) ดานการคาบริการ - 

5.2) ดานการทองเท่ียว 6 

5.3) ดานการขนสง และโลจิสติกส 4 

5.4) ดานพลังงาน และอื่นๆ 7 

รวมทั้งสิ้น 200 
ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553 
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ตารางที่ 2-11 บทความวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 
 

ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
 1. บทความวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน 

1986 “จีน-ธุรกิจใหม.” (2529). วารสารบริหารธุรกิจ, 10(37), 17-20.  
บทความนี้ กลาวถึง ลักษณะพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน และการพัฒนาของนโยบายการพัฒนาประเทศของยุคเติ้งเสี่ยวผิงที่มีการดําเนินการโดยการปรับปรุงกฎระเบียบการคาการลงทุน การจัดตั้งหนวยงาน
สงเสริมการลงทุนและการเปดเขตเศรษฐกิจเพื่อรองรับการลงทุนจากตางประเทศ และสภาพการคาระหวางไทยกับจีนซึ่งมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น และกลาวถึงปญหาการคาระหวางกันที่สําคัญในชวงเวลา
ดังกลาว คือ ปญหาการควบคุมการปริวรรตเงินตรา และปญหาความแตกตางของระบบการเมืองการปกครอง เปนตน 

1986 “17 คําถามกับการพัฒนาธุรกิจของจีนในปจจุบัน.” (2529). วารสารบริหารธุรกิจ, 10(37), 21-25.  
บทความนี้เปนการนําเสนอลักษณะตางๆ ของประเทศจีนในรูปแบบของคําถามและคําตอบ โดยสรุปเนื้อหาสําคัญกลาวถึง ภาระหนาที่ หนวยงานที่รับผิดชอบวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ขั้นตอนการลงทุน 
โอกาส รูปแบบการลงทุน ระบบการศึกษา แรงงาน นโยบายดานเศรษฐกิจ กฎเกณฑตางๆ การตลาด สภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมภายในประเทศจีน 

1991 เอนก เพิ่มวงศเสนีย. (2534). “รูปโฉมใหมของความรวมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ.” เอเชียปริทัศน, 12(3), 80-93.  
บทความนี้กลาวถึงความสัมพันธทางการเมืองระหวางประเทศที่เอื้ออํานวยตอความรวมมือระหวางประเทศ ความรวมมือทางเศรษฐกิจในปจจุบัน และการวิเคราะหความคิดความรวมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในระดับตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหความเปนไปไดและแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาภูมิภาค 

1992 เขียน ธีระวิทย. (2535). “การปรับตัวของกลุมประเทศคอมมิวนิสตในเอเชีย (จีน เกาหลีเหนือ และอินโดจีน).” เอเชียปริทัศน, 13(2), 21-26.  
บทความนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวของกลุมประเทศคอมมิวนิสตในวิกฤติการณสังคมนิยม คือ จีน เกาหลีเหนือ และประเทศอินโดจีน ในระยะตางๆ และการวิเคราะหผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
การเมืองระหวางประเทศที่มีตอประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

1993 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 

1993 สมเกียรติ โอสถสภา. (2536). “เสนทางเศรษฐกิจเชื่อมไทยกับจีนภาคใต.” Chulalongkorn Journal of Economics, 5(3), 274-316.  
บทความนี้กลาวถึงผลการศึกษาเสนทางเศรษฐกิจเชื่อมไทยกับจีนตอนใตในกรณีศึกษาโครงการสรางถนนเชียงรุง-แมสาย การเชื่อมทางคมนาคมทางแมน้ําโขง โครงการผลิตกระแสไฟฟา และการสงเสริมการ
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ปที่พิมพ 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 

1994 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 

1995 “คุนหมิง เมืองอุตสาหกรรมไฮเทคฯ สูยุคกาวกระโดดระบบเศรษฐกิจเสรี.” (2538). การเงินธนาคาร, 14(164), 206-209. 
บทความนี้กลาวถึงเศรษฐกิจของเมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนานของจีน ซึ่งขณะนี้กลายเปนมณฑลที่มีศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมสูงที่สุด เนื่องจากความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ การเรงพัฒนาการ
เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีความสัมพันธกันมานาน มีการนํานโยบายประตูสูสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจมาใชเพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะการตั้งเขตเศรษฐกิจซึ่งเนนการพัฒนา
เทคโนโลยี และการทองเที่ยว อยางไรก็ตามพบวา ภาคธนาคารจีนนั้นยังคงเขมงวดและจํากัดการทําธุรกรรมการเงินอยูมากทั้งนี้เพื่อชะลอเงินเฟอ และการตอรองกับองคการการคาโลก 

1996 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
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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หลายประการที่สืบทอดจากระบบสังคมนิยมที่เปนปญหาตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจเสรี คือ การตัดสินใจที่ไมมีการกระจายอํานาจ โรงงานที่เกา และคนงานมีอายุมาก และการประกอบการไมมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจีนมีจําเปนตองปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเหลานี้เพื่อใหเปนปญหาตอการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นมีปญหาหลายประการ เชน ปญหาการวางงาน ขอชัดเจนเรื่องกรรมสิทธิ์ 
และระบบประกันสังคมเปนตน ทําใหการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของจีนนั้นไมราบรื่นมากนัก 

1998 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2541). “กระแสการควบและซื้อกิจการกําลังพัดแรงจากตะวันตกสูเอเชีย.“ วารสารสงเสริมการลงทุน, 9(1), 44-55. 
บทความนี้ผูเขียนไดวิเคราะหกระแสการควบรวมกิจการในประเทศตางๆ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งในเอเชีย เมื่อบริษัทตางๆขาดสภาพคลองอยางรุนแรงทําใหตองมีการควบรวมกิจการเพื่อความอยูรอด
ของบริษัท ทั้งในกรณีภาคการเงินของประเทศญี่ปุน ภาคการผลิตของเกาหลีใต และภาคการผลิตจีนที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองอยางมาก โดยเฉพาะในกรณีการควบรวมอุตสาหกรรมเหล็กของจีนที่เปน
รัฐวิสาหกิจทีมีการวางแผนที่จะควบรวมกิจการกันตามนโยบายของรัฐบาลจีนที่พยายามใหบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากชวยเหลือบริษัทที่ใกลลมละลาย  

1999 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 

1999 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  

1999 สํานักเจรจาการคาทวิภาคี. (2542). "มาตรการในการกระตุนเศรษฐกิจของจีน." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 30(278), 26-29. 
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
บทความนี้กลาวถึงการกระตุนเศรษฐกิจของจีน ในชวงป 1999 ซึ่งรัฐบาลจีนไดใชมาตรการหลายรูปแบบในการกระตุนเศรษฐกิจเริ่มตนตั้งแตการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู การผอนคลาย
กฎระเบียบควบคุมปริวรรตเงินตราของธุรกิจรวมทุนตางชาติ การลดภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาสงออกบางประเภท และการใหการสนับสนุนเงินกูสําหรับธุรกิจที่ไปลงทุนตางประเทศ เพื่อเพิ่มมูลคาการสงออก
ของจีน ซึ่งหากการสงออกขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นก็จะมีสวนชวยเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมของจีนดวย 

2000 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 

2000 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 

2000 สํานักงานเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. (2543). "รายงานสรุปการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจตอสหรัฐอเมริกาในการเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน.” วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 
31(281), 13-24. 
บทความนี้กลาวถึงผลการประเมินผลกระทบของการลดภาษีจากการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกของจีน และผลตอการคาสินคารายสาขาตางๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย USITC โดยใช China-
WTO Model พบวา จะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในเชิงบวกแตมีผลนอย และผลการศึกษาในรูปการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสงออก นําเขา การบริโภค และการจางงานก็พบวามีผลนอยมาก
เชนกัน ขณะที่พบวา การลดภาษีจะทําใหเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวประมาณรอยละ 4 โดยมีการสงออกขยายตัวรอยละ 12 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิผลที่ไดรับจากการเปดเสรีของจีน อยางไรก็ตามผูเขียนเห็น
วาผลกระทบสวนใหญนาจะมีผลในระยะยาวจากการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนในระยะตอไปมากกวา 

2000 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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ปที่พิมพ 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 นอกจากนี้ไทยยงัไดประโยชนจากการที่จีนเปดตลาดการคาบริการใหแกไทยใน 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
สูงกวาไทยได ดานการลงทุนนั้นจะมีผลใหจีนตองเปดตลาดทําใหไทยสามารถเขาไปลงทุนในจีนไดอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามในอนาคตไทยอาจเสียความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศได 
เนื่องจากความไดเปรียบของตลาดจีนที่ใหญกวา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ซึ่งไทยจะตองปรับตัวโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตลาดเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน และดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 

2001 สํานักเจรจาการคาทวิภาคี. (2544). "นครเซี่ยงไฮกับโอกาสในการขยายการคาการลงทุนกับไทย." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(286), 57-60. 
บทความนี้กลาวถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮซึ่งถือเปนเขตเศรษฐกิจที่นาสนใจมากที่สุดแหงหนึ่ง เนื่องจากถูกกําหนดจากรัฐบาลจีนใหเปนศูนยกลางทางการเงิน ทั้งยังเปนศูนยกลางการผลิตสินคา และ
เปนศูนยกลางการคมนาคมที่สําคัญของจีน โดยมีทาเรือใหญ และทาอากาศยานที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของจีน และมีชุมทางรถไฟที่เชื่อมโยงกับเมืองสําคัญทั่วประเทศอีกดวย เซี่ยงไฮจึงเปนเมืองที่มีศักยภาพในการ
เขาไปลงทุนสูงอีกเมืองหนึ่งของจีน  

2001 “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 สําหรับสิทธิประโยชนที่ใหกับโครงการที่ลงทุนในจีนรวมถึงการยกเวนภาษีเงินไดใน 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  

2001 สํานักความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาภูมิภาค. (2544). "ผลการหารือระหวางรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับรัฐมนตรีการคาของจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(287), 7-
9. 
บทความนี้กลาวถึงผลการประชุม และแนวทางความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาภูมิภาคอาเซียนและจีน จากการประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานความรวมมือดานเศรษฐกิจของรัฐมนตรีอาเซียนกับจีน ญี่ปุนและ
เกาหลีใตครั้งที่ 3 เพื่อขยายความรวมมือของอาเซียนดาน IT และ e-Asian เพื่อปูทางไปสูระบบเศรษฐกิจใหมของอาเซียน และสนับสนุนการเจรจาการคาในกรอบพหุภาคีเพื่อเปนพื้นฐานเพื่อสรางความแข็งแกรง
ใหกับเศรษฐกิจโลก 

2001 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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โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 
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ปที่พิมพ 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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ทั้งที่เปนดานโอกาสและภัยคุกคาม เนื่องจากในการคาการลงทุนมีสินคาหลายประเภทที่จีนเปนคูแขง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานในการผลิต ขณะเดียวกันก็มีสินคาหลายชนิดที่เปนโอกาสเปดกวางของ
นักธุรกิจไทย ดังนั้นนักธุรกิจไทยตองแสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ทั้งนี้ภาครัฐ เอกชนจําเปนตองรวมมือกัน และสนับสนุนชวยเหลือธุรกิจที่ขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องโอกาสการลงทุนในจีนเพื่อแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ SMEs โดยจะตองมีกลยุทธและการกระทําในลักษณะแนวรวม โดยอาศัยความไดเปรียบที่ประเทศไทยมีกรอบ
ความสัมพันธทางการเมืองอันดีกับประเทศจีน 

2001 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  

2001 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 

2001 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 

2001 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 

2001 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 

2002 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 

2002 สมภพ มานะรังสรรค. (2545). “พัฒนาการเศรษฐกิจจีนหลังยุคปฏิรูปฯ.”  เอเชียปริทัศน, 23(1), 73-88.  
บทความนี้กลาวถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนในแตละชวงเวลาตางๆ โดยวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโนมการคา การลงทุน พลังงาน การเงินของจีนที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง และกลาวถึงทิศทางการ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของจีนกับตางประเทศ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน 

2002 นิตยา กมลวัทนนิศา และมนนิภา สังขศักดา. (2545). “ "จีน" ผูสรางโอกาสทองให "ไทย" ภายใตกรอบความรวมมือในภูมิภาค.” วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 39(2), 17-23. 
บทความนี้เปนการนําเสนอแนวคิดและความเห็นของ ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม ถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนที่กําลังกาวขึ้นเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในระดับทวีป และโอกาสจากการเขาเปนสมาชิกของ
องคการการคาโลกของจีนซึ่งจะเปนผูสรางโอกาสทางการคาใหประเทศไทยมากกวาที่จะเปนคูแขงทางการคาและการลงทุน โดยกลาวถึงกรอบความรวมมือในระดับภูมิภาค หกเหลี่ยมเศรษฐกิจที่จะเปนปจจัยที่
ชวยผลักดันเพื่อเชื่อมโยงความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกัน 

2002 "การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน." (2545). วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 33(293), 1-2. 
บทความนี้กลาวถึงการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน โดยการกําหนดกรอบความตกลงเบื้องตนเพื่อเปนพื้นฐานทางกฎหมาย และการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน รวมทั้งการวางแนวทางและการเจรจาทํา
ขอตกลงทั้งในดานการเปดเสรี และความรวมมือในดานตางๆ ไดแก การคา การลงทุน และการบริการ ตลอดจนมาตรการอํานวยความสะดวกอื่นๆ ดวย 

2002 สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2545). “ผลจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ของจีนตอสินคาเกษตรไทย: กรณีจีนเปนคูคา.” วารสารเศรษฐศาสตรเกษตร
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
, 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  

2002 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  

2002 พรรณี เช็งสุทธา. (2545). “สํารวจการคาและการลงทุนในมณฑลกวางสี.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 13(10), 42-44. 
บทความนี้กลาวถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมของมณฑลกวางสีของประเทศจีนซึ่งมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว จากนโยบายการสงเสริมการพัฒนามณฑลตะวันตกของจีน และวิเคราะหถึงศักยภาพ และโอกาสในการทํา
การคาการลงทุนของนักลงทุนไทยในมณฑลกวางสี 

2002 ศิริพร ดาบเพชร และอนงคณา มานิตพิสิฐกุล. (2545). “นโยบายสี่ทันสมัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน.” วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (2545), 47-67. 
- ไมสามารถเขาถึง/ปรากฏรายละเอียดของรายงานการวิจัย/โครงการวิจัย 

2003 “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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
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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ปที่พิมพ 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 

2003 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 

2003 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 

2003 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2546). “จีนกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเวเฟอรวงจรรวม.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 14(6), 59-63. 
บทความนี้กลาวถึงการกําหนดเปาหมาย และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเวเฟอรแผงวงจรรวมของจีน ซึ่งไดรับปจจัยสนับสนุนหลายประการ เชน การสนับสนุนจากภาครัฐ ทรัพยากรมนุษยที่มีจํานวนมาก   
การเปนฐานผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรายใหญ และการมีอุตสาหกรรมสนับสนุนจํานวนมาก แมวาจะตองเผชิญกับปญหากฎระเบียบการหามการสงออกเทคโนโลยีผลิตเวเฟอรขั้นสูงของ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และไตหวัน ก็ตาม เนื่องจากสงผลกระทบตอการผลิตเวเฟอรของจีนไมมากนัก เพราะสามารถซื้อเครื่องจักรจากประเทศอื่นๆ ได ซึ่งจะมีผลใหจีนพัฒนากลายเปนผูผลิตรายใหญของโลก 

2003 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 

2003 “กวางโจว: เมืองรถยนตที่นาลงทุน.” (2546). วารสารสงเสริมการลงทุน, 14(8), 72-73. 
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
บทความนี้กลาวถึงการเปดเสรีอุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนตของจีนอันเปนผลจากการที่จีนมีขอผูกพันในการเปดตลาดตามกรอบ WTO ซึ่งจะมีผลใหรัฐบาลเปดโอกาสใหตางชาติเขามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตมากขึ้น แมวาจีนจะยังไมอนุญาตใหตางชาติถือหุนขางมากในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตเพื่อจําหนายในประเทศ สวนนครกวางโจว รัฐบาลทองถิ่นไดกําหนดใหอุตสาหกรรมผลิต
รถยนตเปนอุตสาหกรรมหลักโดยตั้งเปาหมายใหอุตสาหกรรมรถยนตเปนตัวเรงการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม จากศักยภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจของกวางโจวที่มีการเติบโตสูงขึ้นอยางมาก 
และรถยนตไดกลายเปนสินคาที่เปนที่นิยมของประชาชน สงผลใหตลาดรถยนตในกวางโจวขยายตัวอยางรวดเร็ว 

2004 วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน. (2547). “เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ใครไดใครเสีย.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(2), 28-29. 
บทความนี้ ผูเขียนกลาวถึงรายละเอียดการทําเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ และประโยชน รวมทั้งวิเคราะหถึงผลได ผลเสีย โอกาสในการแขงขันของธุรกิจไทย ขอจํากัด และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยในการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน 

2004 จักรมณฑ ผาสุกวนิช. (2547). “ภาคตะวันตกของจีน ...เปลี่ยนไป.” วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 41(2), 82-84. 
บทความนี้เปนการกลาวถึงนโยบายการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน ที่มุงเนนการกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่ขาดแคลน การออกนโยบายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนการลงทุนของ
ภาคเอกชน และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสงเสริมการสงออก และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจของภาคตะวันตกมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางมากในปจจุบัน 

2004 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2547). “จีนผูผลิตเหล็กอันดับ 1 ของโลก.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(4), 47-50. 
บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของจีนภายหลังการเปดประเทศที่ไดอนุญาตใหภาคเอกชนเขาลงทุนมากขึ้นได สงผลใหอุตสาหกรรมเหล็กของจีนเติบโตอยางกาวกระโดด และเปนผูผลิตเหล็ก
อันดับ 1 ของโลกในป 1996 ซึ่งแมจะมีการผลิตจํานวนมากแตจีนก็เปนผูบริโภคเหล็กมากที่สุดดวยเชนกัน ขณะเดียวกันจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กที่มีมากขึ้น รัฐบาลจีนก็ไดมีความพยามปฏิรูป
อุตสาหกรรมเหล็กและจํากัดการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กมากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ และปองกันปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นดวย 

2004 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 

2004 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 เขตการคาเสรีไทย-
สหรัฐอเมริกา เขตการคาเสรีไทยเปรู เขตการคาเสรีไทย-บาหเรน เขตการคาเสรีไทย-ญี่ปุน และเขตการคาเสรีกับกลุมประเทศ BIMST-EC โดยรัฐบาลถือเปนยุทธศาสตรสําคัญ เพื่อเพื่อดําเนินการเชิงรุกในการเปด
ตลาดการคากับตางประเทศ 

2004 วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน. (2547). “ผลดี-ผลเสียการเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(5), 61-63. 
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
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  

2004 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 

2004 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 

2004 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 

2004 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2547). “อุตสาหกรรมรถยนตจีน...ความทาทายที่ไมหยุดนิ่ง.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 15(11), 35-41. 
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
บทความนี้กลาวถึงอุตสาหกรรมรถยนตของจีนที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยมีการลงทุนจากตางประเทศจํานวนมาก ซึ่งรัฐบาลจีนไดมีกําหนดใหรถยนตเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ 10 เพื่อจะสรางสรางความแข็งแกรงใหอุตสาหกรรมรถยนตเพื่อรองรับการเปดเสรีการคามากขึ้น โดยกําหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนตขึ้นหลายประการ คือ การพยายามกระตุนให
เกิดควบรวมกิจการ การควบคุมการตั้งโรงงานประกอบรถยนตอยางเขมงวด การสงเสริมใหเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสนับสนุนการใชชิ้นสวนภายในประเทศ การมุงผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน และการ
สงเสริมการสงออกเปนตน ทั้งนี้อุตสาหกรรมรถยนตของจีนนั้นเปนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศเปนหลัก เนื่องจากรถยนตที่ผลิตโดยบริษัททองถิ่นยังมีคุณภาพต่ํา ทําใหสามารถสงออกไปยังตลาดประเทศ
กําลังพัฒนาเทานั้น  ยังสามารถสงออกไปตลาดประเทศพัฒนาแลวได 

2005 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 

2005 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 

2005 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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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
ทางน้ําสําหรับขนถายสินคาระหวางภาคเหนือและภาคใตของจนีดวย 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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โรงงานใหม โดยมุงผลิตเหล็กที่มีคุณภาพดี และจํากัดการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหา NPL และปญหาความตองการพลังงาน 

2005 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 

2005 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 

2005 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 

2005 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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ปที่พิมพ 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
บตัรเครดิตนั้นยังไมเปนที่นิยมแพรหลายมากนักในประเทศจีน โดยสามารถใชไดเฉพาะตามโรงแรมใหญ หางสรรพสินคา และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในบางพื้นที่เทานั้น 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
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ปที่พิมพ 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
ยังเปนหัวใจของกลุมประเทศ GMS ดวย ซึ่งการเปนหุนสวนเศรษฐกิจไทย-จีน ในดานการขยายการคา การลงทุน การทองเที่ยว จะเปนการกระชับความสัมพันธ และสงเสริมบรรยากาศการคาการลงทุนที่ดีของทั้ง 
2 ประเทศ ตอไป 

2005 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 

2005 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 

2005 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2548). “สํารวจเศรษฐกิจการลงทุนของมณฑลเสฉวน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(10), 46-51. 
บทความนี้กลาวถึงการสํารวจเศรษฐกิจการลงทุนของมณฑลเสฉวน ซึ่งพบวา ปจจุบันรัฐบาลทองถิ่นไดใหความสําคัญกับธุรกิจโลจิสติกสอยางมากจากนโยบายของรัฐบาลจีน โดยรัฐบาลมณฑลเสฉวนมีนโยบาย
กระตุนใหธุรกิจหันมาใชบริการโลจิสติกสสมัยใหมมากขึ้นโดยสงเสริมการบริการแบบครบวงจร ในลักษณะ Supply Chain Management ซึ่งบริษัทตางๆ ที่ตั้งอยูในจีน ก็ไดพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพดาน 
โลจิสติกสเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันมากขึ้นดวย ซึ่งผูเขียนเห็นวา เปนโอกาสของประเทศไทยสําหรับการรวมมือกับมณฑลเสฉวนในการพัฒนาดานโลจิสติกส  

2005 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 

2005 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
ปกครองตนเอง 3 เขต ไดแก เขตปกครองตนเองซินเจียง หนิงเซี่ย รวมทั้งมหานครฉงชิ่ง และรวมถึง มองโกเลียใน และกวางสี โดยมาตรการที่นํามาใชแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสงเสริมการลงทุนของเอกชน 
โดยใหความสําคัญกับการคา การลงทุนจากตางชาติ และการลงทุนภาครัฐโดยเนนดานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง และการสื่อสารโทรคมนาคม เปนสําคัญ  

2005 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 

2005 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 

2006 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 

2006 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  

2006 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  

2006 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 

2006 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  

2006 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 

2006 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 

2006 วรานนท สิทธิพิทักษ. (2549). “จีนจะเขยาโลกไดหรือไม.“ วารสารกรมบัญชีกลาง, 47(4), 61-67. 
บทความนี้ผูเขียนไดกลาวถึงลักษณะความยิ่งใหญ และศักยภาพของเศรษฐกิจประเทศจีน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาทางยุทธศาสตรในระยะยาวที่ใชการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนฐานใหญรองรับการขับเคลื่อนทุกดาน 
และเปาหมายและภารกิจหลักในการพัฒนาประเทศของจีน รวมทั้งกลาวถึงการขยายบทบาทอิทธิพลตอประเทศอื่นๆ ในสังคมโลกทั้งความมั่นคง การทหาร และการตางประเทศ 

2006 “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 

2006 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 

2006 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 

2007 ศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล. (2550). “มีอะไรในการประชุมสุดยอดผูนําเรื่องการลงทุนจีน-อาเซียนที่หนานหนิง.“  วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(1), 58-60. 
บทความนี้ผูเขียนไดกลาวถึงการประชุมสุดยอดผูนําเรื่องการลงทุนจีน-อาเซียนที่หนานหนิง.และนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจที่มีความพรอมของจีนใหออกไปลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน และการสนับสนุนทาง
การเงินตอวิสาหกิจที่ออกไปลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน รวมถึงความสําคัญของงานแสดงสินคา CAEXPO ซึ่งเกิดจากความรวมมือระหวางจีนกับอาเซียน ในการกระชับความสัมพันธทางดานการคา การลงทุน
ระหวางกัน ซึ่งจีนใชเปนกลยุทธหนึ่งในการพัฒนามณฑลกวางสี และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน 

2007 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 

2007 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 

2007 ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. (2550). “จีน-อินเดีย : โอกาสและขอทาทายในการชิงความไดเปรียบในเอเชีย.” เอเชียปริทัศน, 28(1), 7-30.   
บทความนี้กลาวถึงความสําคัญของเศรษฐกิจจีนและอินเดียซึ่งเปนประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ซึ่งพลวัตความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียนั้นทําใหจีนและอินเดียมีบทบาท
ความสําคัญตอเศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น โดยทั้งสองประเทศตางมีขอไดเปรียบเสียเปรียบทางเศรษฐกิจของแตละประเทศที่แตกตางกัน  

2007 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550). “ทิศทางธุรกิจบริษัทการคาระหวางประเทศของจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(3), 32-36. 
บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาธุรกิจบริษัทการคาระหวางประเทศของประเทศจีน ซึ่งจากการที่รัฐบาลไดพยายามสงเสริมการจัดตั้งบริษัทการคาระหวางประเทศเพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ และรักษา
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เสถียรภาพดานราคาภายในประเทศ ไดมีผลทําใหมีการกอตั้งบริษัทการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นหลายบริษัท โดยบริษัทการคาขนาดใหญสวนมากเปนของรัฐ ปจจุบันการสงเสริมธุรกิจบริษัทการคาระหวาง
ประเทศของจีนมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ มีการเปดใหมีการแขงขันมากขึ้น มีการสงเสริมบริษัทการคาระหวางประเทศใหควบรวมกิจการกัน รวมทั้งใหมีการขยายกิจการไปดานอื่นๆมากขึ้น และมี
การผอนคลายการลงทุนของตางชาติ ตลอดจนสงเสริมใหบริษัทการคาระหวางประเทศออกไปลงทุนตางประเทศเพิ่มขึ้นดวย 

2007 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 

2007 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 

2007 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 

2007 ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2550). “การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจีน.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(5), 42-45. 
บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของจีน ซึ่ง การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของจีนนั้นมีขอไดเปรียบหลายประการ ที่สําคัญ คือ การมีตนทุนการวิจัยและทดลองที่ต่ํา การไดรับสนับสนุนจากรัฐบาล
ในการลงทุนและกอตั้งศูนยวิจัย การที่มีบุคลากรที่มีความสามารถ การที่เปนแหลงพืชสมุนไพรที่สําคัญของโลก และการมีการลงทุนจากบริษัทตางประเทศ สงผลใหจีนมีความกาวหนาในพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
มากกวาประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

2007 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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ปที่พิมพ 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
อุตสาหกรรมที่กอมลพิษมาก เชนอุตสาหกรรม ผลิตเหล็กและเหล็กกลา ปูนซิเมนต ถานหิน กระดาษ และอุตสาหกรรมฟอกยอม เปนตน 

 2. บทความวิชาการ และกึ่งวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธทางการคาระหวางไทยและจีน 

1984 
 

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 

1990 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  

2000 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 

2001 สํานักเจรจาการคาทวิภาคี. (2544). "โอกาสของไทยจากกรณีจีนตอบโตทางการคาตอญี่ปุน." วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(288), 32-33. 
บทความนี้ เนื้อหาสําคัญกลาวถึง สถานการณความขัดแยงทางการคาระหวางประเทศจีนกับญี่ปุนเนื่องจาก ญี่ปุนไดประกาศนโยบายปกปองทางการคาเพื่อชะลอการนําเขาสินคาเกษตรจากจีนที่เพิ่มขึ้นสูงมาก 3 
รายการ และหามนําเขาสัตวปกจากจีนเนื่องจากโรคระบาด ทําใหจีนตอบโตดวยการประกาศตัดโควตารถยนตจากญี่ปุน ไทยจึงควรใชประโยชนจากโอกาสดังกลาวโดยการเรงการสงออกสินคาดังกลาวใหมากขึ้น 
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
2002 กุณฑลี รื่นรมย และสาวิกา อุณหนันท. (2545). “การรับรูและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา International brand name: การศึกษาเปรียบเทียบระหวางผูบริโภคในไทยและจีน.” จุฬาลงกรณวารสาร, 15(57), 66-

80.  
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.), 16-
20. 
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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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 การเปดเสรีการคาไทย-
จีนนั้นจะสงผลดีใหเกษตรกรผูปลูกผักผลไมสวนใหญไดรับประโยชน 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



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ และจะเปนการเพิ่มศักยภาพของผูผลิตไทยดวย  

2006 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 

2007 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  

2007 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 

2007 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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ปที่พิมพ 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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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 
1995 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  

1997 “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 

1999 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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ปที่พิมพ 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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ปที่พิมพ 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
พยายามปรับปรุงแกไขโครงสรางและวิธีการตางๆ ใหดีขึ้น ทําใหเศรษฐกิจจีนแข็งแกรง และสามารถแขงขันในตลาดโลกไดเพิ่มขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจีนเขาสูการเปนสมาชิกขององคการการคาโลก 
ทําใหขอจํากัดในการทําธุรกิจของชาวตางชาติลดลง สงผลใหมูลคาการลงทุนในจีนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งจีนเองก็ไดสนับสนุนบริษัทจีนที่มีความพรอมไปลงทุนในตางประเทศดวย ดังยุทธศาสตรการ "กาว
ออกไป" ของธุรกิจจีนทําใหการลงทุนของจีนในตางประเทศเพิ่มขึ้นมาเปนลําดับ ดานความรวมมือดานการคา การลงทุนระหวางไทยและจีนพบวาไดพัฒนาอยางตอเนื่อง และมั่นคงเนื่องจากเศรษฐกิจไทยและจีน
มีสวนเกื้อหนุนกันสูง ซึ่งสวนใหญการลงทุนของจีนในไทยจะอยูในธุรกิจ เกี่ยวกับเคมีภัณฑ  กระดาษ อุตสาหกรรมเบา สิ่งทอ อุตสาหกรรมเกษตรตามลําดับ และจากการที่ไทยและจีนมีความตกลงการคาเสรี
รวมกันจะยิ่งทําใหความรวมมือทางดานการคาการลงทุนเพิ่มขึ้นดวย 

2005 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 

2006 “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 

2007 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  

2007 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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ปที่พิมพ 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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และมูลคาการสงออกมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สําหรับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แทจริง อัตราเงินเฟอ
ภายในประเทศโดยเปรียบเทียบมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการลงทุนจากตางประเทศ 

2008 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 

2008 “การลงทุนจีน กาวสูเวทีโลก.” (2551). วารสารสงเสริมการลงทุน, 19(9), 62-66. 
บทความนี้กลาวถึง ความสําเร็จของพัฒนาการทางธุรกิจของจีนซึ่งมีการเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทั้งยังไดมีการขยายการดําเนินการออกไปสูตลาดโลก เพื่อการขยายตลาด และการแสวงหาความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี พลังงาน และวัตถุดิบ 

2009 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 
1993 

 
วิญู เตโชวาณิชย. (2536). “การเปลี่ยนแปลงของคาเงินจีน.” เอเชียปริทัศน, 14(3), 55-61.  
บทความนี้กลาวถึงพัฒนาการของคาเงินหยวนของจีน 3 ขั้นตอน คือระยะแรกเริ่มออกธนบัตร ซึ่งเปนชวงที่ใชอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ระยะที่ 2 (1953-1980) ซึ่งเปนชวงที่คาเงินหยวนจีนมีการเคลื่อนไหวไม
มากนัก และชวงที่ 3  (1981-1992) เปนชวงที่จีนใชอัตราแลกเปลี่ยน 2 อัตรา และใชอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ สําหรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวน ผูเขียนพบวาจะมี
แนวโนมที่จะตองเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีคาไมสอดคลองตอคาเงินที่แทจริงมากนัก และในอนาคตยังตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณของโลกดวย  

1997 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 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ         2-136                                                         กรกฎาคม  2554 
                                                                           สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

ปที่พิมพ 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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ประเภทถือครองเงินตราตางประเทศได และใหคํามั่นในการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และการปรับโครงสรางระบบธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โดยยังคงนโยบายรักษาคาเงินหยวนใหมี
เสถียรภาพ โดยผูเขียนชี้ใหเห็นวาจีนนั้นมีทางเลือก 2 ทางในการปรับเปลี่ยนคาเงินหยวนใหมีความยืดหยุนมากขึ้น คือ การเปลี่ยนไปใชระบบตะกราเงิน และขยายชวงของคาเงินหยวนใหมากขึ้น แตทั้งนี้การเลือก
วิธีใดนั้นก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของจีนเอง 

2005 “เงินหยวน & แบงกจีน.” (2548). การเงินธนาคาร, 276(เม.ย.), 14-20. 
บทความนี้กลาวถึงสถานการณคาเงินหยวน ซึ่งไดรับแรงกดดันใหเพิ่มคาเงินหยวน และปญหาการคอรัปชั่นของผูบริหารในธนาคารจีน ซึ่งสงผลตอความเชื่อมั่นในระบบธนาคารจีน ซึ่งแมทางการจีนจะไดเพิ่ม
ความเขมงวดในการควบคุมมากขึ้น และแกปญหาหนี้เสียแกธนาคารแลว แตผูเขียนเห็นวาทางการจีนควรตองดําเนินการปฏิรูประบบธนาคารใหเร็วขึ้น และจัดการเรื่องการคอรัปชั่นอยางจริงจัง ทั้งนี้เพื่อใหระบบ
ธนาคารจีนมีความมั่นคงแข็งแกรงตอวิกฤตฟองสบูที่อาจเกิดขึ้นได 

2005 วีรพงษ รามางกูร. (2548). “จีนจะขึ้นคาเงินหยวนไปทําไม?.” การเงินธนาคาร, 24(278), 210-212. 
บทความนี้ ผูเขียนกลาวถึงสถานการณคาเงินหยวน ซึ่งถูกกดดันใหมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผลจากการที่จีนไดดุลการคาและดุลการชําระเงินจํานวนมาก แตจากการบริหาร
จัดการคาเงินหยวนของจีนทําใหคาเงินหยวนไมสอดคลองกับปจจัยที่แทจริง อยางไรก็ตามผูเขียนมีความเห็นวาจากสถานการณทางเศรษฐกิจของจีนที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยังไมถึงจุดที่มีการจางงานเต็มที่นัน้ 
ทําใหจีนยังไมมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงคาเงินจากปจจุบัน 

2005 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 

2005 “รุกแดนมังกรฉบับไทยพาณิชย.” (2548). การเงินธนาคาร, 280(ส.ค.), 74-76. 
บทความนี้กลาวถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจและการเงินระหวางธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาของประเทศจีนและธนาคารไทยพาณิชยของประเทศไทยจากการสัมภาษณผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย ในดาน
รูปแบบความสัมพันธของธนาคารไทยพาณิชยและธนาคารของจีน และรายละเอียดความตกลงตางๆ 

2006 “ทุนสํารองจีนป 2010 พุงแตะ 2 ลานลานดอลลาร.” (2549). การเงินธนาคาร, 295(พ.ย.), 81. 
บทความนี้กลาวถึงสถานการณการเติบโตของทุนสํารองระหวางประเทศของจีนซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และรูปแบบการบริหารจัดการทุนสํารองซึ่งปจจุบันอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการทุนสํารอง
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แลกเปลี่ยนเงินตราที่อยูภายใตการกํากับของธนาคารกลางจีน ซึ่งสวนใหญถูกนําไปลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลกลางและหนวยงานตางๆ ของสหรัฐอเมริกา  

2009 “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 
2002 สิฏฐากร ชูทรัพย. (2545). “กลยุทธการตลาดธุรกิจทองเที่ยวของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (2545), 76-82. 

บทความนี้ผูเขียนกลาวถึงสภาพทั่วไปของการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศจีน ปญหา อุปสรรค แนวโนม และวิเคราะหถึงการกําหนดกลยุทธการตลาดธุรกิจทองเที่ยวของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2005 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 

2005 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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ลงทุนในธุรกิจทองเที่ยวอยู ดังนั้น การขยายความรวมมือดานการทองเที่ยวกับจีน รัฐบาลไทยจําเปนตองเนนการเจรจาใหฝายจีนลดอุปสรรคเหลานี้ดวย เพื่อใหทั้งสองฝายไดรับประโยชนรวมกัน 

2010 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 

2010 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 

2010 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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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
เปลี่ยนแปลงราคาและรายไดไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในจํานวนของนักทองเที่ยวจีนมากนัก ซึ่งทายที่สุดนั้นผลการวิจัยนั้นแสดงใหเห็นวาแมวาปริมาณนักทองเที่ยวจากจีนมีความออนไหวตอบางภัย
พิบัติธรรมชาติสูง แตก็สามารถกลับสูภาวะปกติอยางรวดเร็วเชนกัน :ซึ่งประโยชนจากงานวิจัยนี้ทําใหภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปกําหนดกลยุทธการจัดกิจกรรมการสงเสริม การจัดการการทองเที่ยว
นอกฤดูกาลที่เหมาะสมตอไป 

 5.3 บทความวิชาการ และเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานการขนสง และโลจิสติกส 
2001 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 

2006 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  

2007 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 

2007 ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ. (2550). “เชียงราย ประตูสูจีนตอนใต.” วารสารสงเสริมการลงทุน, 18(5), 66-68. 
บทความนี้เปนการกลาวถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงรายที่ความสําคัญในฐานะเปนจุดยุทธศาสตรเปนประตูเชื่อมตอการคาชายแดน รวมทั้งประเทศจีน ซึ่งมีเสนทางเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานและจีนตอนใต
หลายเสนทางดวยกัน คือ แมน้ําโขง ซึ่งเปนเสนทางขนสงหลักของการขนสงสินคาทางเรือระหวางไทยและจีนตอนใต ถนนไทย-พมา-จีน (R3B) และถนน (R3A) ซึ่งผูเขียนคาดวาหากการปรับปรุงเสนทางนี้แลว
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ปที่พิมพ รายชื่อและรายละเอียด 
เสร็จ และมีการลงทุนสรางระบบโลจิสติกส ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกผูใชทางแลว จะมีผลชวยสงเสริมการขนสงในเสนทางดังกลาวใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมการคา และการทองเที่ยวระหวางกันมาก
ขึ้นดวย  

 5.4 บทความวิชาการ และเชิงวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ดานพลังงาน และอื่นๆ 
1999 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 

2000 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 

2000 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 

2000 โกมุน. (2543). “ระบบราชการจีนชี้ชะตากรรมธุรกิจดอตคอมจะรุงหรือรวง.” การเงินธนาคาร, 19(220), 138-142. 
บทความนี้กลาวถึงการขยายตัวของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศจีน และขอจํากัด ปญหา อุปสรรค ของกฎระเบียบ ความมั่นคง และกฎหมายอิเล็กทรอนิกสของระบบราชการของจีนที่ทําใหธุรกิจนี้ไม
สามารถขยายตัวไดเทาที่ควร รวมทั้งปญหาเรื่องรายไดตอประชากรที่ยังต่ําอยูมาก ทําใหไมสามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตได ซึ่งทําใหประเทศจีนอาจยังไมพรอมสําหรับธุรกิจอินเทอรเน็ต อยางไรก็ตามผูเขียน
คาดวาหลังที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการกการคาโลกแลวจะมีแนวโนมใหธุรกิจดังกลาวนั้นเติบโตไดมากขึ้นจากการผอนคลายความเขมงวดลง 

2005 เขียน ธีระวิทย. (2548). “การสรางเขื่อนพลังน้ําไฟฟาในลําน้ําลานชางของจีน.” เอเชียปริทัศน, 26(1), 75-76.  
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ปที่พิมพ 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 

2005 จันทรจุฑา สุขขี. (2548). “จีนกับความมั่นคงดานพลังงาน.” เอเชียปริทัศน, 26(1), 97-113. 
บทความนี้กลาวถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งเปนผลทําใหความตองการดานพลังงานสูงขึ้นเปนเงาตามตัว จีนจึงตองสรางความมั่นใจในเรื่องของความมั่นคงดานพลังงานในบทความนี้ผูเขียนได
ศึกษาสถานการณการใชพลังงานของจีนและพบวาความตองการของจีนมากกวาปริมาณพลังงานที่มีอยูภายในประเทศ ดังนั้นจีนจึงจําเปนตองมีนโยบายในดานพลังงาน อาทิ การแสวงหาแหลงพลังงานใหม   
การแสวงหาพลังงานทดแทนน้ํามัน การลดทอนการพึ่งพาน้ํามันจากตะวันออกกลางตลอดจนการณรงคใหประชาชนชวยกันประหยัดน้ํามัน 

2009 “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 หนังสือภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีนท่ีเผยแพรและวาง
จําหนายในปจจุบัน ท้ังหนังสือแปล และหนังสือรวบรวมบทความ มีจํานวน 110 เลม วิทยานิพนธ
ภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน มีจํานวน 65 เลม โครงการวิจัยภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน มีจํานวน 71
โครงการ และบทความวิชาการภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน มีจํานวน 200 บทความ มีรายละเอียดดังน้ี 

หนังสือภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน 110 เลม หนังสือดานเศรษฐกิจจีนในเชิงวิชาการ และกึ่ง
วิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและ
จีน มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 58 เลม หนังสือดานเศรษฐกิจจีนท่ีเนนดานความสัมพันธทางการคา มี
จํานวน 12 เลม หนังสือดานเศรษฐกิจจีนท่ีเนนดานการลงทุนมีจํานวน 5 เลม หนังสือดานเศรษฐกิจจีนท่ี
เนนดานการเงินจีน มีจํานวน 4 เลม และหนังสือดานเศรษฐกิจจีนท่ีมีเนื้อหาดานการคาบริการ การ
ทองเท่ียว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และอื่นๆ มีจํานวน 3 เลม ตามลําดับ สําหรับ
หนังสือดานเศรษฐกิจจีนท่ีเนนในเชิงธุรกิจ หรือแนะนํา หรือนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพ
กวางโดยท่ัวไป มีจํานวน 28 เลม  

วิทยานิพนธภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน 65 เลม  วิทยานิพนธภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน เกี่ยวกับ
ดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีน มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 37 เลม รองลงมาเปน
การศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจจีน และความสัมพันธกับประเทศไทยในภาพรวม 11 เลม ดานเกี่ยวกับการ
ลงทุนมีจํานวน 9 เลม ดานการคาบริการ การทองเท่ียว การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และ
อื่นๆ มีจํานวน 5 เลม และดานเศรษฐกิจจีนเกี่ยวกับการเงินจีนมีเพียง 1 เลม  

โครงการวิจัยภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน 71 โครงการ โครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาพ
กวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน มีจํานวนมากที่สุด 28 โครงการ รองลงมา คือ 
โครงการวิจัย เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการคา ซึ่งมีจํานวน 23 โครงการ โครงการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน 
ดานการคาบริการ การทองเท่ียว และอื่นๆ มีจํานวน 17 โครงการ และโครงการวิจัย เก่ียวกับเศรษฐกิจจีน
ดานการลงทุนมีจํานวน 3 โครงการ โดยท่ีไมพบโครงการวิจัยเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนดานการเงินเลย        
สวนใหญงานวิจัยจะเปนโครงการวิจัยท่ีเปนการริเริ่ม หรือไดรับการสนับสนุนหนวยงานท่ีเปนผูใช
ประโยชนจากผลการศึกษานั้นโดยตรง เชน กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม ประเด็น
การศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาและวิเคราะหศักยภาพและโอกาสทางการคา การลงทุน อุตสาหกรรม 
และการทองเท่ียว รวมท้ังการศึกษาถึงอุปสรรคขอจํากัด และการศึกษาเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร เพื่อ
ดําเนินการผลักดัน หรือแสวงหาประโยชนจากกรอบความรวมมือทางดานเศรษฐกิจระหวางไทย และจีน 
ท้ังระดับทวิภาคี และ พหุภาคีในกรอบตางๆ ท่ีไดจัดทําข้ึนนั้น ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความสนใจ หรือความ
ตองการของหนวยงานนั้นๆ ในระยะดังกลาวเปนหลัก เชน การศึกษาของโครงการศึกษาวิเคราะหและ
จัดทํายุทธศาสตรการคาเชิงรุกของไทยในมณฑลสําคัญของจีนของวารินทร วงศหาญเชาว และคณะ. 
(2547). โครงการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน ของชโยดม สรรพศรี และคณะ. 
(2548).  และโครงการการศึกษาโอกาส ปญหา และอุปสรรคทางการคาในการเขาสูตลาดจีนอันเปนผล    
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มาจากการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน โดยเจาะลึกเปนรายมณฑล ของอักษรศรี พานิชสาสน และคณะ. 
(2549) เปนตน 

สําหรับโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีใหการสนับสนุนทุนวิจัย พบวา มีจํานวน 22 โครงการ จะมี
ประเด็นการวิจัยท่ีหลากหลายมากกวางานวิจัยท่ีเปนการริเริ่มหรือ ไดรับการสนับสนุนหนวยงานท่ีเปน
ผูใชประโยชนจากผลการศึกษานั้นโดยตรง โดยโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีใหการสนับสนุนทุน
วิจัย มีท้ังดานการคา การคาบริการ การทองเท่ียว การขนสง และโลจิสติกส เปนตน ตัวอยางงานวิจัยท่ี
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ใหการสนับสนุนท่ีผานมา เชน การศึกษาโครงการมิติใหม
ความสัมพันธไทย-จีนในเวทีเศรษฐกิจการคาโลก: หลังจีนเขาเปนสมาชิก WTO ของอักษรศรี พานิชสาส
น. (2546).    โครงการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรท่ีสําคัญของไทยใน
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   สําหรับตัวอยางงานวิจัยท่ี สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ใหการสนับสนุนท่ีผานมา เชน การศึกษาขอตกลง FTA ไทย-จีนเกี่ยวกับผลกระทบและ
ความเขาใจผิดบางประการของธราธร รัตนนฤมิตศร และสมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย. (2548) การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาระบบโลจิสติกสของการคาไทย-จีน เพื่อรองรับขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษาสินคา
สงออกไปยังจีนของ เจริญชัย โขมพัตราภรณ. (2551). และการศึกษากลยุทธการแขงขันดานการทองเท่ียว
ของไทยและประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงภายใตสภาวการณขยายตัวของตลาดทองเท่ียวจีนของ
กรวรรณ สังขกรและกาญจนา จี้รัตน. (2551) เปนตน 

สําหรับผลการสํารวจ บทความวิชาการภาษาไทยดานเศรษฐกิจจีน จํานวน 200 บทความ 
บทความเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนในภาพกวาง และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีนมีจํานวน
มากท่ีสุด 126 บทความ สวนใหญเปนการกลาวถึงเหตุการณทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีนาสนใจท่ีเกิดข้ึนใน
ชวงเวลาน้ันๆ หรือกลาวถึงภาวะเศรษฐกิจจีนโดยท่ัวไป บทความเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนดานการลงทุน มี
จํานวน 25 บทความ บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทย
กับจีนมีจํานวน 18 บทความ บทความเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนดานการเงินมีจํานวน 14 บทความ และบทความ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการคาบริการ   การทองเท่ียว  การขนสง และโลจิสติกส และดานพลังงาน และ
อื่นๆ 17 บทความตามลําดับ  
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ผลจากการสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยเก่ียวจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ มีขอสังเกต    
ดังน้ี 

 
1. เอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยเก่ียวจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในระยะแรก สวนใหญจะเปน

การกลาวถึงพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนโดยท่ัวไป โดยท่ีมี
การศึกษาเฉพาะเรื่อง หรือในบางประเด็นนั้นมีอยูอยางจํากัด 

2. การศึกษาดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยขยายเพ่ิมมากข้ึน หลังจากท่ีจีนเขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลก (WTO) ในป 2001 และเพ่ิมมากข้ึนอยางสําคัญหลังจากท่ีมีการทําขอตกลงการคาเสรี
ระหวางไทย-จีน ในป 2003 

3. เอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยเก่ียวจีนศึกษาดานเศรษฐกิจสวนใหญจะนําเสนอ
การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในภาพรวม ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจกับประเทศ
ตางๆ ซึ่งเกือบท้ังหมดจะกลาวถึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจดานตางๆ และโอกาสในการเพ่ิม
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยดานตางๆ ดวย 

4. ต้ังแตป 2003 หัวขอท่ีมีการศึกษาวิจัยพบวามีความหลากหลายมากข้ึน และชวยใหเกิดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนดานตางๆ และความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยไดมากข้ึน ท้ังน้ี
สวนมากเปนการศึกษาแนวทางแสวงหาประโยชนทางดานเศรษฐกิจจากกรอบความรวมมือ และความ    
ตกลงทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนในกรอบตางๆ 

5. สําหรับวิทยานิพนธท่ีเปนภาษาไทย สวนใหญจะเนนการศึกษาท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดาน
การคา และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีนโดยเฉพาะการคาสินคาประเภทตางๆ ระหวาง
ประเทศไทย-จีน มากกวาการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ
กับประเทศไทยในภาพรวม 

6. แมหัวขอท่ีมีการศึกษาวิจัยมีความหลากหลายมากข้ึน แตการศึกษาสวนใหญยังเปนการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในภาพรวม ความสัมพันธดานการคา การลงทุน กับประเทศไทย
มากกวา  อยางไรก็ตามการศึกษาในเชิงลึกเฉพาะเรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนยังคงมีจํากัด โดยเฉพาะ
การศึกษาในเชิงลึกดานการคาบริการ พลังงาน และการเงิน เปนตน 

7.งานวิจัยท่ีเปนการริเริ่มหรือไดรับการสนับสนุนหนวยงานท่ีเปนผูใชประโยชนจากผลการศึกษา
นั้นโดยตรงสวนใหญไมมีการศึกษาติดตามผลอยางตอเนื่อง ซึ่งในการศึกษาในประเด็นทางดานการคา 
การเงินนั้น จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง เนื่องจาก สภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว ทําใหการศึกษานั้นอาจไมทันสมัยเพียงพอตอการนําไปใชประโยชนได 
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สําหรับปญหา และอุปสรรคการสํารวจเอกสารวิชาการเก่ียวจีนศึกษาดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ 
 
1. จากการทบทวนเอกสาร  คณะนักวิจัยพบวาไมมีการรวบรวมฐานขอมูลการศึกษาดาน

เศรษฐกิจจีนอยางบูรณาการ และไมมีการจัดประเภทการศึกษาอยางชัดเจน 
2. การศึกษาบางช้ินไมไดมีการเผยแพรอยางแพรหลายท่ัวไป หรือจํากัดการเขาถึงฐานขอมูล

เฉพาะบางหนวยงาน ทําใหผูวิจัย หรือผูท่ีสนใจศึกษาสามารถเขาถึงไดลําบาก หรือไมสามารถเขาถึง
ฐานขอมูลได  
 

ดังน้ัน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จึงควรมีการรวบรวมขอมูลการศึกษาดานเศรษฐกิจจีนอยาง       
บูรณาการ และจัดประเภทการศึกษาอยางชัดเจน โดยควรมีการเผยแพรการศึกษาเรื่องจีนอยางแพรหลาย 
และไมจํากัดการเขาถึงฐานขอมูลเฉพาะบางหนวยงานเทาน้ัน เพื่อใหผูสนใจสามารถเขาถึงไดฐานขอมูล
ได  ท้ังน้ีควรมีการขยายการศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ท้ังในทุกมิติท้ังดานความหลากหลาย
และเชิงลึกใหมากข้ึน และอยางตอเนื่อง  

     
2.2  การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการภาษาตางประเทศที่เก่ียวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ  
 

นอกเหนือจากเอกสารวิชาการและผลงานศึกษาวิจัยและหนังสือตางๆ ท่ีเปนภาษาไทยท่ีมีการ
เผยแพรในประเทศไทยแลว คณะนักวิจัยยังไดศึกษาสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการภาษาตางประเทศท่ี
เกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ โดยมีขอสังเกตและผลการวิเคราะหดังน้ี 

ในภาษาอังกฤษ มีคําศัพทเฉพาะวา “China Watcher” ซึ่งอาจแปลเปนไทยไดวาผูสังเกตการณ
ดานจีน คําๆ นี้ใชแพรหลายในชวงยุคสงครามเย็น ซึ่งผูสังเกตการณดานจีนในสมัยนั้นมักอาศัยอยูใน
ฮองกง สวนมากไดแก เจาหนาท่ีของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาและส่ือมวลชนชาวอเมริกัน เนื่องมาจาก
ความสัมพันธท่ีตึงเครียดระหวางสหรัฐอเมริกาและจีนในขณะนั้น ทําใหบรรดาผูสังเกตการณเหลาน้ีไม
สามารถเดินทางไปศึกษาและเก็บขอมูลในประเทศจีนได ดังน้ัน จึงตอง “จับตา” จีนจากฮองกง และทํา
ความเขาใจจีนจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ เชน คําประกาศของพรรคคอมมิวนิสต รายงานขาวจาก
หนังสือพิมพ เปนตน จนกระท่ังภายหลังจากท่ีจีนทําการเปดความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการกับ
สหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1979 ผูสังเกตการณดานจีนจึงสามารถเขามาเก็บขอมูลปฐมภูมิและทําการศึกษา
วิจัยภายในจีนแผนดินใหญได   
                   ปจจุบัน นักวิชาการและส่ือสารมวลชนตะวันตกท่ีเปน “ผูสังเกตการณดานจีน” มีจํานวนมาก
ข้ึน สงผลใหมีการตีพิมพเผยแพรเอกสารและผลงานเก่ียวกับจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจ ในภาษาอังกฤษ เพิ่ม
มากข้ึนในชวงสิบปท่ีผานมา และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน สอดคลองกับบทบาทของจีนท่ีเพิ่มมากข้ึน
ในเวทีเศรษฐกิจโลก 

  จากการสํารวจพบวา หนังสือภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจ สวนใหญเปน
หนังสือท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจหลังการเปดประเทศและปฏิรูปของจีนในป ค.ศ. 1979 ซึ่งมีท้ัง
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ประเภทท่ีใหขอมูลในภาพกวาง ประเภทท่ีเนนการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นหรือเขตเศรษฐกิจอื่น 
ประเภทท่ีกลาวถึงการปฏิรูปเฉพาะดาน และประเภทท่ีกลาวถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูป 

 
2.2.1 หนังสือวิชาการ 
 

2.2.1.1 ตัวอยางหนังสือภาษาอังกฤษซ่ึงเปนหนังสือวิชาการใหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิรูป
ทางเศรษฐกิจในภาพกวาง ซ่ึงเรียงตามลําดับปที่พิมพ  

• The World Bank, The East Asian Miracle, World Bank, 1993 เปนรายงานของธนาคารโลกท่ี
เขียนข้ึนสําหรับบุคคลท่ัวไป เพื่ออธิบายแนวทางท่ีประเทศเอเชียตะวันออกใชในการพัฒนา
เศรษฐกิจในชวง ค.ศ. 1965 – 1990 โดยช้ีถึงนโยบายการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรมท่ีนําไปสูการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตรากาวกระโดด นอกจากนั้น ยังวิเคราะหนโยบายดานการกระจาย
ความเจริญและรายได เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรมีความเทาเทียมและเปนธรรมมากข้ึน 

• Barry Naughton, Growing out of the Plan: Chinese Economic Reform 1978-1993, 
Cambridge University Press, 1995 เปนงานท่ีศึกษาเก่ียวกับการปฏิรูปของจีนอยางครบวงจร 
นับแตเริ่มตนในป ค.ศ. 1978 จนกระท่ังความเปลี่ยนแปลงชวงแรกในป ค.ศ. 1993 ผูเขียนเนน
นโยบายภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค และใชการวิเคราะหนโยบายสองดานน้ีมาชวย
ทําความเขาใจแนวทางการปฏิรูปของจีนในภาพรวม ประเด็นสําคัญของหนังสือเลมน้ี  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) วิกฤติการเงินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในจีน หนังสือเลมน้ีชวยใหผูอานเขาใจถึงความผิดพลาด
ทางนโยบายในการปฏิรูปของจีนบางประการ และขอคิดท่ีไดจากความผิดพลาดดังกลาว 

• Laurence J. Brahm, China’s Century: The Awakening of the Next Economic Powerhouse, 
John Wiley & Sons, 2001 หนังสือรวมบทความหลายเรื่องจากนักวิชาการช้ันนําท้ังชาวจีนและ
ชาวตะวันตก เชน  Ezra Vogel, Brent Scowcroft, and Zhou Nan ซึ่งลวนอธิบายแนวโนมท่ีจีนจะ
กาวข้ึนมาแทนท่ีสหรัฐฯ ในฐานะผูนําทางเศรษฐกิจโลกในศตวรรษน้ี ผานการวิเคราะห
เหตุการณรวมสมัยท่ีหลากหลาย 

• 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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หนังสือเลมน้ีเปนการรวบรวมงานเขียนหลายๆ ช้ิน ท่ีช้ีใหเห็นแนวทางการตัดสินใจดานนโยบาย
ของผูนําจีน ในการพัฒนาโครงสรางสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมือง และการบังคับใช
นโยบายท่ีมีความซับซอน ในการแทรกแซงการดําเนินกิจกรรมท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม เชน 
ดานการจางงานและเคล่ือนยายท่ีอยู  การควบคุมจํานวนประชากร การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม 
และการลดชองวางความเจริญในแตละพ้ืนท่ี เปนตน  ภายใตบริบทของความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเพ่ิมข้ึน 

• Peter Nolan, Transforming China: Globalization, Transition and Development, Anthem 

Press, 2004  หนังสือเลมน้ีวิเคราะหความทาทายตางๆท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแตปลายทศวรรษท่ี 1970 

ซึ่งในชวงระยะเวลาดังกลาว เกิดการเปลี่ยนผานครั้งใหญในจีนจากเดิมในปลายทศวรรษที่ 1970 

ท่ีเศรษฐกิจจีนยังขับเคลื่อนโดยการวางแผนโดยตรงจากสวนกลางซึ่งไดแกพรรคคอมมิวนิสต

และยังเปนเศรษฐกิจท่ีโดดเด่ียวจากนานาชาติ โดยแบงความทาทายเปน 3 ดาน คือ  โลกาภิวัตน 

(Globalization) การเปลี่ยนผาน (Transition) และการพัฒนา (Development) ซึ่งโลกาภิวัตน 

ทาทายจีนในแงของการเช่ือมประสานระบบเศรษฐกิจของจีนกับของโลกในชวงเวลาท่ีเกิดการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของระบบธุรกิจโลก ขณะท่ีความทาทายในดานการเปลี่ยนผาน มี 2 

ประเด็น คือ ประเด็นความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และประเด็นการคนหาแนวทางปฏิรูปท่ีถูกตองเหมาะสม สวนดานการ

พัฒนานั้น เปนการทาทายจีนในเชิงนโยบายการแกปญหาความยากจนและอดอยากของประเทศ 

และวิเคราะหความทาทายในอนาคตอีกดวย  

• Yasheng Huang, William Kirby (Series Editor), Selling China, Cambridge University 
Press, 2005 หนังสือท่ีวิพากษวิจารณระบบเศรษฐกิจของจีน ผานมุมมองการวิเคราะหปริมาณ
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) โดยเสนอวาจีนไมเพียงแตไดประโยชนจาก FDI 
เทาน้ัน แตยังจําเปนตองพ่ึงพา FDI เพราะพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจของจีนเองไมมีความ
แข็งแกรงมากพอ และโมเดลดังกลาวจะกลับกลายเปนปญหาสําคัญของจีนในระยะยาว 

• Yasheng Huang, Capitalism With Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State, 
Cambridge University Press, 2008 ผูเขียนวิพากษวิจารณการพ่ึงพาการลงทุนจากตางประเทศ
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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มาจากลักษณะสถาบันการเมืองท่ีพิเศษของจีน รวมถึงแนวความคิดดานเศรษฐศาสตรท่ีมีอิทธิพล
ตอผูนําจีน นอกจากน้ันยังนําเสนอขอคิดจากประสบการณของจีนท่ีอาจมีตอวงการเศรษฐศาสตร
พัฒนา นั่นคือการท่ีจีนใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากเทคโนโลยีการผลิตกาวหนา และ
การสรางแรงจูงใจทางตลาด ผูเขียนช้ีใหเห็นถึงความพิเศษของจีนและความทาทายในอนาคต 
 

2.2.1.2 ตัวอยางหนังสือเกี่ยวกับการปฏิรูปในภาพรวมท่ีเปนผลงานแนวสารคดี  

• Ted C. Fishman, China, Inc., Scribner, 2005  เปนการถายทอดความเปลี่ยนแปลงในรอบ
สามสิบปของจีน จากยุคหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมมาถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศจากหนามือเปน
หลังมือ ภายในเลมมีสถิติสําคัญ มีกรณีศึกษาตางๆ พรอมเรื่องราวเก่ียวกับการปฏิรูปและเปด
ประเทศของจีน 

• Daniel Burstein, BIG DRAGON: The Future of China, Free Press, 1999 เสนอวา ภายในป 
ค.ศ. 2030 ประเทศจีนไมเพียงแตจะเปนประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก หากยังจะเปน
ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญท่ีสุดในโลกอีกดวย ซึ่งจะทําใหจีนกลายเปนมหาอํานาจในทุกมิติ 
ผูเขียนไดอธิบายทิศทางความสําเร็จของจีนในอนาคตอันใกล และเสนอแผนการอนาคตสําหรับ
การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน หนังสือมีเนื้อหากวางๆ คลอบคลุม
หลากหลายดาน ท้ังการคาระหวางประเทศ การเงิน การเมือง รวมท้ังความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 
 

2.2.1.3 ตัวอยางหนังสือภาษาอังกฤษเก่ียวกับการปฏิรูป ที่เนนเปรียบเทียบการปฏิรูป
ของจีนกับประเทศอื่นหรือเขตเศรษฐกิจอื่น ซ่ึงเรียงตามลําดับปที่พิมพ  

• Masahiko Aoki, Hyung-Ki Kim, Masahiro Okuno Fujiwara, The Role of Government in 

East Asian Economic Development, Oxford University Press, 1998  เปนหนังสือรวม
บทความซ่ึงไดรับทุนการวิจัยจากธนาคารโลก โดยมุงวิเคราะหนโยบายของภาครัฐวามีสวน
สําคัญในการสรางปรากฏการณ “ปาฏิหาริยเอเชีย” (Asian Miracle) ของกลุมประเทศเอเชีย
ตะวันออกหรือไม บทความตางๆ ไดสรุปขอคิดเก่ียวกับการแทรกแซงเศรษฐกิจของภาครัฐ และ
อธิบายภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกจากมุมมองดังกลาว โดย
เปรียบเทียบลักษณะของการแทรกแซงท่ีเหมือนและแตกตางกันในแตละประเทศ 

• Willem Van Kemenade , China, Hong Kong, Taiwan, Inc.: The Dynamics of a New Empire, 
Vintage Books, 1998 การปกครองท่ีนําโดยพรรคคอมมิวนิสตของจีน ไดประสบความสําเร็จใน
การนําจีนสูยุคแหงความเจริญรุงเรือง ซึ่งขัดแยงกับความเช่ือของตะวันตกท่ีวาตลาดเสรียอม
นําไปสูสังคมเปดอยางหลีกเลี่ยงไมได  ผูเขียนวิเคราะหเบ้ืองหลังความสําเร็จดังกลาว ในมุมมอง
ของการประสานพลังทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจสามแหง ไดแก จีน ฮองกง และไตหวัน  
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• Peter Nolan, China at the Crossroads, Polity Press, 2003 หนังสือเลมน้ี เสนอแนวคิดวาจีน

กําลังอยูบนทางเลือกแหงการพัฒนา และกลาวถึงความทาทายตางๆในอนาคต เชน ความยากจน 

ความเหลื่อมล้ํา การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของระบบธุรกิจโลก ปญหาสิ่งแวดลอม ความสามารถ

และบทบาทของรัฐและพรรคคอมมิวนิสต เปนตน โดยช้ีวา 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
พยายามช้ีใหเห็นขอแตกตางระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนกับของญ่ีปุน อินเดีย 
และเม็กซิโก และลักษณะพิเศษของจีนจะนําไปสูการปรับโครงสรางของระบบธุรกิจโลกใหม 
โดยมีขอคิดเห็นวา เหตุใดสหรัฐฯ จึงจะไดรับผลกระทบมากท่ีสุดจากการเติบโตของจีน และการ
เจริญเติบโตของจีนมีผลกระทบตอธุรกิจและผูบริโภคทุกรายของโลกอยางไร นอกจากน้ัน ยังมี
คําแนะนําเกี่ยวกับการใชโอกาสจาก “ศตวรรษจีน” 

 
2.2.1.4 ตัวอยางหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิรูปเฉพาะดาน/เฉพาะเร่ือง   
1) ดานการปฏิรูปสถาบันการเมือง  

• Dali L. Yang, Remaking the Chinese Leviathan: Market Transition Stanford University 
Press, 2004 ผูเขียนไดวิเคราะหการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของประเทศจีน เชน การปฏิรูป
หนวยงานดานปกครอง การขายท้ิงกิจการท่ีถือครองโดยหนวยทหาร และการสรางระบบการ
ปองกันและปราบปรามทุจริต เพ่ืออธิบายแนวทางท่ีจีนใชในการปฏิรูปสถาบันทางการเมือง และ
การสรางสถาบันใหมเพื่อรับมือกับตลาดท่ียังไมสมบูรณ ตลอดจนแกไขปญหาการทุจริตท่ีเริ่ม
แพรกระจายในวงกวาง เพ่ือประกันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 
2) ดานการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม 

• Atul Kohli, State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global 

Periphery, Cambridge University Press, 2004 กลาวถึงบทบาทนําในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ท้ังในแถบแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งเดิม
ตางเคยเปนประเทศอาณานิคม โดยยกตัวอยางประเทศท่ีประสบความสําเร็จและลมเหลวในการ
พัฒนา รวมท้ังประเทศท่ีพัฒนาอยางคอยเปนคอยไป และวิเคราะหสาเหตุของความสําเร็จและ
ความลมเหลวของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในแตละกรณี 

• Peter Nolan, China and the Global Economy: National Champions, Industrial Policy and 

the Big Business Revolution, Palgrave Macmillan, 2001 ผูเขียนเปนหนึ่งในส่ีผูเช่ียวชาญ
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ชาวตะวันตกท่ีไดรับการเชิญจากรัฐบาลจีนใหเปนผูใหคําปรึกษาเก่ียวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ
ตางๆ ภายในประเทศจีนเพ่ือใหสอดรับการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก จึงทําใหผูเขียนได
มีโอกาสเขารวมงานกับอุตสาหกรรมช้ันนําของจีน และผูบริหารบริษัทขามชาติท้ังหลายท่ีเขาไป
ลงทุนในจีน  

 
3) ดานการปฏิรูปภาคการเงิน 

• Carl E. Walter, Fraser J. T. Howie, Privatizing China, John Wiley & Sons, 2003 หนังสือ
เลมน้ีไดนําเสนอวิวัฒนาการของตลาดตราสารทุนในระบบเศรษฐกิจจีนซึ่งไมมีประวัติการ
ประกันกรรมสิทธิ์สวนบุคคลมากอน นอกจากน้ันยังกลาวถึงวิวัฒนาการการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ในจีน กระบวนการในการแปรรูป และข้ันตอนการออกสัมปทานบัตร 
 

4) ดานตลาดแรงงาน 

• Mary Elizabeth Gallagher, Contagious Capitalism : Globalization and the Politics of Labor 

in China, Princeton University Press, 2005 เปนหนังสือท่ีเสนอแนวคิดท่ีแตกตางเก่ียวกับ
เศรษฐกิจการเมืองและการปฏิรูปของจีน ผูเขียนไดอาศัยผลงานวิจัยจํานวนมาก เพื่อช้ีใหเห็น
ความเขาใจผิดเก่ียวกับผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ท่ีมีตอวิวัฒนาการ
การปฏิรูประบบแรงงานในจีน ซึ่งสงผลใหเขาใจตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจของจีนใน
มุมมองใหม  

 
5) ดานการประกันกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 

• Jean C. Oi, Property Rights and Economic Reform in China, Stanford University Press, 
1999 วงการเศรษฐศาสตรท่ัวไปเช่ือวา เศรษฐกิจระบบตลาดจําเปนตองมีการประกันกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินท่ีชัดเจน เพ่ือใหบุคคลและบริษัทสามารถประกอบกิจการไดอยางมีทิศทางและทราบ
ความเส่ียงท่ีแนนอน โดยผูเขียนยืนยันหลักการดังกลาว และเห็นวาประเด็นการถกเถียงเกี่ยวกับ
แนวทางในการประกันกรรมสิทธิ์  สําหรับในกรณีของจีนเชนกัน เปนเพียงการถกเถียงในเรื่อง
รายละเอียดและวิธีการ ภายใตหลักการท่ีจะตองสรางความชัดเจนดังกลาว หนังสือเรื่องน้ี
วิเคราะหแนวทางการปฏิรูปเชิงโครงสรางเพ่ือใหเกิดการประกันกรรมสิทธิ์อยางชัดเจนในจีน 

 
6) ดานเทคโนโลยี 

• Adam Segal, Digital Dragon: High-Technology Enterprises in China, Cornell University 
Press, 2002 ในชวงยี่สิบปของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจีนพยายามท่ีจะออกนโยบายตางๆ 
เพื่อชวยพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความเจริญเติบโตใน
ภาคอุตสาหกรรม ผูเขียนรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการ และพนักงานทองถิ่น
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ของรัฐ และเอกสารอางอิงจํานวนมาก จึงเปนหนังสือท่ีมุงวิเคราะหแนวการทดลองทางนโยบาย
และความพยายามของจีนในการสรางประเทศท่ีมีเทคโนโลยีระดับสูง   

 
7) หนังสือที่เกี่ยวกับปญหาจากการปฏิรูป  
7.1) ปญหาในภาพรวม 

• Nicholas D. Kristof, China Wakes: The Struggle for the Soul of a Rising Power, Vintage 
Books, 1995  โดยนําเสนอปญหาท่ีขัดแยงในตัวเอง ไดแก การสรางธุรกิจจํานวนมหาศาลภายใต
ระบบเศรษฐกิจท่ีใหญเปนอันดับตนของโลก ซึ่งเกิดข้ึนภายใตรัฐเผด็จการท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ผูเขียนเสนอภาพปญหานานาประการของสังคมจีน เชน ขบวนการตอตานรัฐบาล 
ปญหาความยากจนในชนบท การทุจริตคอรรัปช่ัน การกีดกันเพศหญิงในท่ีทํางาน 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 หนังสือเลมน้ีวิเคราะหความขัดแยงของเศรษฐกิจแบบ

ตลาดของโลกซ่ึงนําโดยสมาชิกกวา 70 ลานคนของพรรคคอมมิวนิสตจีน วิเคราะหนโยบายของ

จีนในการบมเพาะกลุมธุรกิจท่ีมีความสามารถในการแขงขันระดับโลก และระบุปญหาท่ี

เศรษฐศาสตรการเมืองของจีนกําลังเผชิญในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังแนวทางการแกปญหาโดย

วิธีการกําหนดตลาดของจีน และวิเคราะหการพัฒนาของจีนในบริบทของทุนนิยมโลก ซึ่งได

สะทอนความเปนแรงผลักดันสําคัญของทุนนิยม โดยมองวา ชวงระยะเวลาแหงการพัฒนาของจีน

นั้นเปนการปลดปลอยแรงผลักดันดังกลาว และศึกษาความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน 

โดยเสนอวา ความรวมมือกันระหวางสองประเทศดังกลาวสามารถนําไปสูความหวังของการ

พัฒนาท่ียั่งยืนของมนุษยชาติ  

 

7.2) ปญหาส่ิงแวดลอม 

• Vaclav Smil, China's Environmental Crisis: An Inquiry into the Limits of National 

Development, M.E. Sharpe,1997 หนังสือเลมน้ีกลาวถึงปญหาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศของ
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
หนังสือต้ังคําถามวา คอรรัปช่ันเปนเรื่องหลีกเลี่ยงไมไดในการเปลี่ยนผานไปสูระบบตลาดเสรีใช
หรือไม โดยไดวิเคราะหใหเห็นวาการปฏิรูประบบตลาดในจีนนับต้ังแตป ค.ศ. 1978 ไดมีสวน
กอใหเกิดปญหาคอรรัปช่ันอยางไร และยังวิเคราะหวาการคอรรัปช่ันเองไดมีอิทธิพลตอแนว
ทางการปฏิรูปอยางไร ซึ่งปญหาการทุจริตในปจจุบันลวนเปนผลมาจากการปฏิรูป เนื่องจากเนน
การสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และโอกาสจากโครงสรางท่ีไมสมบูรณในระบบตลาด  

 
7.4) ปญหาสิทธิมนุษยชน สวัสดิการ และความยุติธรรมในสังคม 

• Ethan Gutmann, Losing the New China: A Story of American Commerce, Desire and 

Betrayal, Encounter Books, 2005  งานน้ีกลาวถึงปญหาสิทธิมนุษยชนในจีน และการกลาวอาง
ของนักธุรกิจตางชาติสวนใหญท่ีเห็นวาการลงทุนท่ีจีนจะสงผลดีในระยะยาวตอการแกไขปญหา
ดังกลาว ผูเขียนอธิบายวาเหตุใดการกลาวอางเชนนี้จึงไมอาจเปนจริง โดยเลาถึงประสบการณ
ของผูเขียนท่ีครั้งหน่ึงก็เคยเช่ือความฝนหลอกลวงนี้เชนกัน 

 

• Hui Wang, Theodore Huters (Editor), China's New Order, Harvard University Press, 
2003 หนังสือเลมน้ีวิพากษวิจารณจีนในประเด็นประชาธิปไตยและความยุติธรรมทางสังคม โดย
ช้ีวา จีนในปจจุบันมุงแตจะพัฒนาฐานะตนเองในเวทีโลกโดยการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยไมดูถึง
การพัฒนาทางการเมืองและสังคม ซึ่งจะกอใหเกิดปญหานานาประการ เชน ความไมเทาเทียมใน
การจัดสรรทรัพยากร การทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีแพรหลาย เปนตน 

 
7.5) ปญหาการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม 

• Kang Liu, Liu Kang, Globalization and Cultural Trends in China, University of Hawaii 
Press, 2003 ผูเขียนเสนอภาพวัฒนธรรมจีนท่ีเปลี่ยนแปลงไปนับจากป ค.ศ. 1989 ซึ่งเปนยุคการ
เปลี่ยนแปลงไปสูรัฐทุนนิยมท่ีมีความแตกตางจากชวงสมัยแหงการปฏิวั ติโดยสิ้นเชิง              
โดยนําเสนอภาพของจีนในฐานะมหาอํานาจใหม ซึ่งสถาบันตางๆ ภายในรัฐยังไมประสบ
ความสําเร็จในการสรางสาระทางวัฒนธรรมและคานิยมของรัฐท่ีชัดเจน ไมวาจะเปนสังคมนิยม
หรือทุนนิยม  โมเดิรนหรือโพสตโมเดิรน  สังคมจีนเปนสังคมท่ีวัฒนธรรมในรัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอด และสะทอนถึงการเขาสูกระบวนการโลกาภิวัตน 

 
จากการศึกษารวบรวมหนังสือตางๆ ขางตน  มีขอสังเกตวา ในขณะนี้ มีหนังสือภาษาตางประเทศ

ดานเศรษฐกิจจีนและจีนศึกษาเปนจํานวนมาก และมีจุดเดนในการนําเสนอโดยใชแนวทางการสํารวจ
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ขอมูลจากสถานท่ีจริง สัมภาษณบุคคลจริง รวมท้ังเก็บขอมูลจากเอกสารท้ังท่ีเปดเผยและเอกสารลับ และ
เขียนข้ึนในรูปแบบสารคดี  

 
2.2.1.5 ตัวอยางหนังสือสารคดีที่ใหภาพการพัฒนาของจีนในภาพรวม   

• Thomas G Moore, China in the World Market, Cambridge University Press, 2002. ผูเขียน
อธิบายการเปดสูโลกภายนอกของจีนซึ่งนํามาสูความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ โดยการเดินทางไป
สํารวจและสัมภาษณแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และนํามาวิเคราะหตามแนวทางเศรษฐศาสตร
การเมือง ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพื่อใหเห็นกระบวนการการเขาสูตลาดโลกของจีน และ
การพยายามพัฒนาของจีนข้ึนเปนประเทศอุตสาหกรรม 
 

2.2.1.6 ตัวอยางหนังสือสารคดี ที่มีเนื้อหาเฉพาะเร่ือง  
  1) เกี่ยวกับปญหาความยากจน 

• Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao’s Secret Famine, Owl Books, 1998 เขียนจาก
ประสบการณท่ีไดเดินทางไปตามมณฑลตางๆ ของจีน ในชวงยุคการปกครองของเหมา และ
ถายทอดเรื่องราวความอดอยากของชาวนาจีน เนื่องจากเกษตรกรไมไดรับการฝกฝนเทคนิค
ทางการเกษตรท่ีถูกตอง แตกลับตองถูกสั่งการใหเรงการสรางผลิตผล เพื่อใหสอดรับกับนโยบาย
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแบบกาวกระโดดของรัฐบาล   ซึ่งภาครัฐพยายามโฆษณาชวน
เช่ือถึงความฝนท่ีจะกาวนําสหรัฐฯ ในขณะท่ีชาวนาจีนกลับตองประสบความทุกขยาก 

 
2) เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต 

• Jim Mann, Beijing Jeep: The Short, Unhappy Romance of American Business in China, 
Simon & Schuster, 1989  โดยเปนกรณีศึกษาในป ค.ศ. 1979 ท่ีบริษัทอเมริกันมอเตอร 
(American Motor) เริ่มโครงการรวมทุนกับกลุมเปยจิงออโตเวิรค (Beijing Auto Work) เพื่อ
รวมกันผลิตรถจี๊ปข้ึนในประเทศจีน แตตอมา ท้ังสองฝายกลับพบวาตนมีจุดมุงหมายท่ีแตกตาง
กันโดยสิ้นเชิง จึงเปนเรื่องราวท่ีนาสนใจเก่ียวกับการรวมมือของธุรกิจตางชาติกับธุรกิจจีน 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
วิเคราะหถึงปญหานานาประการของรัฐวิสาหกิจจีน ซึ่งมีอํานาจในการถือครองทรัพยากร
มหาศาลแตขาดการบริหารจัดการท่ีดี  
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4) เกี่ยวกับผูนําทางการเมือง 

• Cheng Li, China's Leaders, Roman and Littlefield Publishers, 2001 โดยนําเสนอเรื่องราว
ของผูท่ีจะข้ึนมาบริหารประเทศจีน กลาวถึงประวัติ ภูมิหลังของผูนํารุนท่ีสี่ และวิเคราะหวา เปน
ผูนํารุนใหม มีแนวทางการรับมือกับปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีรุมเราจีนแตกตาง
จากผูนํารุนกอนอยางไร 

• Andrew J. Nathan, Bruce Gilley, China's New Rulers: The Secret files, NYREV, 2003 
หนังสืออางวาเขียนจากขอมูลลับจากแหลงขาวในพรรคคอมมิวนิสตจีนในชวงเวลาการคัดเลือก
ผูนํารุนใหมสืบตอจากประธานาธิบดีเจียงเจอหมิน ทําใหเห็นภาพเบ้ืองหลังในการเปลี่ยนถาย
อํานาจท่ีไดช่ือวาเปนไปอยางเรียบรอยท่ีสุดในประวัติศาสตรจีน โดยผูเขียนไดวิเคราะหภูมิหลัง 
ลักษณะบุคลิก และวิสัยทัศนท่ีแตกตางของผูนํารุนท่ีสี่ รวมท้ังประวัติบุคคลท่ีมีอํานาจอยู
เบ้ืองหลังท้ังในพรรค รัฐบาลและทหาร 

 
2.2.2 หนังสือเชิงธุรกิจ 

หนังสือภาษาอังกฤษอีกแนวหน่ึงท่ีเปนท่ีนิยมมาก คือ หนังสือแนะแนวทางการ
ประกอบธุรกิจในจีน 

 
2.2.2.1 ตัวอยางหนังสือที่นําเสนอภาพรวมของบรรยากาศและโอกาสทางธุรกิจในจีน 

• Tim Clissold, Mr. China, Collins, 2005 ผูเขียนเปนนักธุรกิจชาวอังกฤษท่ีมีความสามารถใน
การใชภาษาจีนกลาง โดยเลาเรื่องราวของผูเขียนเองในชวงทศวรรษ 1990 ในบทบาทของผู
ประสานระหวางนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกากับนักธุรกิจจีน จนเกิดเปน “สงครามเวียดนามเพ่ือ
แยงชิงธุรกิจสหรัฐอเมริกา” ("the Vietnam War of American business”)  

• Russell Smyth, China's Business Reforms; Institutional Challenges in a Globalized 

Economy Routledge Curzon, 2004 หนังสือเลมน้ีกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจีนใน
ประเด็นการบริหารจัดการ สวัสดิการสังคม และทรัพยากรมนุษย ความเปลี่ยนแปลงในดาน
เหลาน้ีเกิดจากนโยบายการตางประเทศท่ีเปดรับการคาและกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งสรางความ     
ทาทายและความส่ันคลอนใหแกรัฐวิสาหกิจแบบดั้งเดิม และกระตุนใหเกิดการปฏิรูป  

• Joe Studwell, The China Dream: The Quest for the Last Great Untapped Market in the 

World, Grove Press, 2003 หนังสือเลมน้ีเลาถึงหลากหลายเรื่องราวเก่ียวกับธุรกิจอเมริกนัและ

ยุโรปในประเทศจีน และโดยเฉพาะปญหาการลงทุนเกินตัวของธุรกิจหลายแหงท่ีฝนจะสราง

อาณาจักรขนาดใหญในจีน ผูเขียนไดแนะนําขอควรระวังในการทําธุรกิจท่ีจีน และสาเหตุท่ีทําให

หลายกิจการของธุรกิจตะวันตกตองลมเหลว  
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• Peter Nolan, China and the Global Business Revolution, Palgrave Macmillan, 2001 หนังสือ

เลมน้ีศึกษาภาคอุตสาหกรรมและนโยบายดานอุตสาหกรรมของจีนในชวงเปลี่ยนผาน ท้ังภายใน

และภายนอกประเทศ การเปลี่ยนผานภายในประเทศหมายถึงนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนซึ่ง

เกิดข้ึนพรอมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของระบบธุรกิจโลก จึงไดสรางความทาทายตอ

ภาคอุตสาหกรรมของจีนท่ีกําลังเผชิญการเปลี่ยนผานภายในประเทศไปพรอมกัน และศึกษาความ

ทาทายท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) เนื่องจาก

ภาคอุตสาหกรรมของจีนจะตองแขงขันกับบริษัทช้ันนําของโลกตามกฎระเบียบของWTO การ

ปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมจีนตอความทาทายท่ีเกิดข้ึนนี้ เปนหนึ่งในประเด็นหลักของ

เศรษฐศาสตรการเมืองในศตวรรษท่ี 21 และมีการนําเสนอกรณีศึกษาเชิงลึกของบริษัทขนาดใหญ

ของภาคอุตสาหกรรมจีนท่ีดําเนินการปรับตัวภายใตการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศและการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของระบบธุรกิจโลก  โดยการศึกษาใชทฤษฏีการบริหารจัดการ              

หลักเศรษฐศาสตร และการวิเคราะหเชิงประจักษจากกรณีศึกษาตางๆ 

 

2.2.2.2 ตัวอยางหนังสือที่แนะแนววิธีการทําธุรกิจในจีนที่เปนรูปธรรม รวมท้ังแนะนํา
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 หนังสือท่ีจะชวยใหนักธุรกิจ
ชาวตะวันตกเขาใจปรัชญาและแนวทางการดําเนินธุรกิจของชาวจีนโพนทะเลมากข้ึน ผูเขียน
ช้ีใหเห็นวานักธุรกิจขามชาติจําตองปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินธุรกิจของตน 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  หนังสือเลมน้ีใหคําแนะนําเก่ียวกับ
มารยาทและธรรมเนียมทางธุรกิจของจีน ต้ังแตบนโตะเจรจาไปจนบนโตะอาหาร และช้ีใหเห็น
วา ถึงแมวาชาวจีนจะพยายามเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตจากตะวันตก แตในสวนของพิธีการและ
ธรรมเนียมทางธุรกิจแลว ชาวจีนยังคงรักษาวิธีการของตนไว 
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2.3 “นักสังเกตการณดานจีน” ในตางประเทศ  
                นอกจากการสํารวจหนังสือภาษาอังกฤษขางตนแลว      คณะนักวิจัยยังไดทําการสํารวจประวัติ
และผลงานของ “นักสังเกตการณดานจีน” ชาวตางประเทศท่ีมีช่ือเสียง โดยคัดเลือกท่ีเปนนักวิชาการช้ันนํา
ในสายเศรษฐศาสตร ซึ่งทํางานในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยช้ันนําตางๆ ท่ัวโลก โดยแยกศึกษา
วิเคราะหเปนรายบุคคล ดังน้ี 
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ตารางที่ 2-12 ผลงานแยกตามชื่อนักวิชาการตางประเทศ 
 

ชื่อ 
 

สัญชาติ การศึกษา 
 

สถานที่ทํางาน 
 

ตัวอยางผลงานที่มีชื่อเสียง หมายเหต ุ

1.Steven N. 
S. Cheung 

จีน,ฮองกง 
 

Ph.D., University 
of California Los 
Angelis 
(economics) 

 

University of 
Washington 
(1969-1982) 
 
University of Hong 
Kong 
(1982-2000) 

- "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. 

- นักเศรษฐศาสตรสายสถาบันใหม (New Institutional Economics) ที่มี
ชื่อเสียง เปนผูริเริ่มใชการนําขอสมมติฐานเกี่ยวกับตนทุนธุรกรรม 
(Transaction Cost) มาใชวิเคราะหระบบเศรษฐกิจจีน และเปนผูนําการ
วิพากษวิจารณรัฐวิสาหกิจจีน และเสนอแนะแนวทางในการปฏิรูป  

- คําทํานายของสตีเฟน ชุงเกี่ยวกับการปฏิรูปดานสถาบันในระบบ 
นับตั้งแตป ค.ศ. 1982 ไดรับการยอมรับวาแมนยํา 

ผลงานสวนใหญหลังป ค.ศ. 1982 เปนภาษาจีน 

2. Peter 
Nolan     

อังกฤษ PhD, SOAS, 
Univ. of London 

Judge Business 
School, Cambridge 
University 

- 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 

- มีความสนใจในเรื่องบรรษัทขามชาติขนาดใหญและโลกาภิวัตน 
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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3.Nicholas 
R Lardy 

 
 
 
 
 
 
 

อเมริกัน PhD, University 
of Michigan, 
1975 
(economics) 

The Peterson Institute 
for International 
Economics 

- 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 US-
Taiwan 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 

- ลารดี้ มีความสนใจเกี่ยวกับภาคการคาระหวางประเทศของจีน การเขา
รวม WTO และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศของ
จีน นอกจากนั้น ยังมีความสนใจการปฏิรูปธนาคารและสถาบันการเงิน
ของจีน และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของจีน 

- ลารดี้มีผลงานบทความขนาดสั้นตีพิมพตามนิตยสารและวารสารชั้นนํา
จํานวนมาก เชน Foreign Affairs, New York Times เปนตน  

 

4.Joseph 
Stiglitz 

 

อเมริกัน 
 
 

PhD, MIT, 1967 
 

Columbia University 
 
 

 

- (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 

 
 

- ไดรับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร ในป ค.ศ. 2001  

- มีความสนใจดานนโยบายการเงินการคลัง เศรษฐศาสตรพัฒนา 
(Development Economics) เศรษฐศาสตร Economics of Information 
โดยงานสวนใหญเปนการวิพากษวิจารณระบบตลาดแบบเสรีนิยม และ
ชี้ใหเห็นขอดีของการแทรกแซงของรัฐที่มีตอตลาด 

- เปนนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลที่สนใจศึกษาเศรษฐกิจจีน จนไดรับ
การแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัยชิงหัว  
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ชื่อ 
 

สัญชาติ การศึกษา 
 

สถานที่ทํางาน 
 

ตัวอยางผลงานที่มีชื่อเสียง หมายเหต ุ

5.Barry J. 
Naughton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อเมริกัน Ph.D., Yale 
University, 1986 
(economics) 

School of International 
Relations and Pacific 
Studies, University of 
California San Diego 

- Growing Out of the Plan: Chinese Economic 
Reform, 1978-1993, Cambridge University 
Press 1995 

- (Editor and contributor), The China Circle: 
Economics and Technology in the PRC, 
Taiwan, and Hong Kong, The Brookings 
Institution, 1997 

- (Co-edited with Dali Yang) and contributor, 
Holding China Together: Diversity and 
National Integration in the Post-Deng Era, 
Cambridge University Press, 2004. 

- The Chinese Economy: Transitions and 
Growth, MIT Press, 2007 

- มีความสนใจดานอุตสาหกรรม การคา การเงินการคลังของจีน รวมถึง
การปฏิรูประบบเศรษฐกิจของจีนเปนระบบเศรษฐกิจตลาด 

- มีการศึกษาวิเคราะหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคของ
จีน รวมทั้งความสัมพันธระหวางการคาและการลงทุนจากตางประเทศ
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแตละภูมิภาค นอกจากนั้น ยังให
ความสนใจเปนพิเศษดานการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกสของ
จีน และการพัฒนาทางเทคโนโลยีของจีนเพื่อจุดประสงคดานการคา 

- เปนผูเขียนหนังสือตําราพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ไดรับความนิยม
ในระดับโลก (The Chinese Economy: Transitions and Growth) 

6.Justin Lin 
Yifu 

จีน 
 
 
 

Ph.D., 
University of 
Chicago, 1986 
(economics) 

Chief Economist, 
World Bank 
(2008- Present) 
 
The China Centre for 
Economic Research 
(CCER), Peking 
University 

-       The China Miracle: Development Strategy and 
Economic Reform, Shanghai People's Publishing House 
and Shanghai Sanlian Sudian, 1994 (for Mainland 
China); The Chinese University of Hong Kong Press, 
1995 (for overseas), 1996 (English edition) 

-      Economic Development and Transition: 
Thought, Strategy and Viability,  Cambridge University 
Press 2009   

          -       ผลงานสวนใหญเปนเรื่องการปฏิรูปชนบท การวิเคราะหเหตุผลที่
สังคมจีนไมเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม การอธิบายความสําเร็จทางเศรษฐกิจของ
จีน แนวทางการปฏิรูปเชิงโครงสรางของเศรษฐกิจจีน ขอคิดที่ไดจากการพัฒนา
ของจีน โดยเนนวิพากษแนวคิดเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก 
         -    หนังสือ “The China Miracle: Development Strategy and Economic 
Reform” ซึ่งเดิมเขียนเปนภาษาจีน ไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน 
เกาหลี และเวียดนาม โดยไดรับการยอมรับวาเปนหนังสืออางอิงสําคัญใน
การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน 
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ชื่อ 
 

สัญชาติ การศึกษา 
 

สถานที่ทํางาน 
 

ตัวอยางผลงานที่มีชื่อเสียง หมายเหต ุ

7.Yingyi 
Qian 

อเมริกัน
เชื้อสาย
จีน 

Ph.D., Harvard 
University, 1990 
(economics) 

Department of 
Economics, 
University of 
California Berkeley 

- (With Hehui Jin and Barry Weingast), 
“Regional Decentralization and Fiscal 
Incentives: Federalism, Chinese Style”, 
Journal of Public Economics, 2005 

- “The Institutional Foundations of China's 
Market Transition,” in Boris Pleskovic and 
Joseph Stiglitz (eds.) Annual World Bank 
Conference on Development Economics, 2000 

- (With Lawrence Lau and G�rard Roland), 
“Reform without Losers: An Interpretation of 
China's Dual-Track Approach to Transition”, 
Journal of Political Economy, 2000 

- เปนชาวจีนโดยกําเนิด จบการศึกษาดานคณิตศาสตรจากมหาวิทยาลัย
ชิงหัว กอนไปศึกษาตอ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- เปนผูศึกษาเศรษฐกิจจีนจากแงมุมของเศรษฐศาสตรเปลี่ยนผาน 
(Transitional Economics) โดยเนนศึกษาลักษณะพิเศษของการเปลี่ยน
ผานของเศรษฐกิจจีนจากระบบวางแผนมาสูระบบตลาด 

8.Gregory 
C Chow 

อเมริกัน
เชื่อสาย
จีน 

Ph.D., 
University of 
Chicago, 1955 
(economics) 

Princeton University - The Chinese Economy, Harper & Row, New 
York, 1985 

- Understanding China's Economy, World 
Scientific Publishing Co., New Jersey, 1994  

- Co-edited with Paula K. Chow, Asia in the 
Twenty-first Century, World Scientific 
Publishing Co., New Jersey, 1997 

- China 's Economic Transformation, 
Blackwell, 2002  

- Knowing China, World Scientific, 2004 

- เปนนักเศรษฐศาสตรชั้นนําที่มีชื่อเสียงในดานเศรษฐมิติ ตอมาภายหลัง
จึงหันมาสนใจศึกษาเศรษฐกิจจีนนับแตกลางทศวรรษ 1960 โดยใช
มุมมองเศรษฐศาสตรการเมือง และเศรษฐศาสตรพัฒนา 

- หนังสือเรื่อง China 's Economic Transformation เปนหนังสือตํารา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ไดรับการยอมรับวามีอิทธิพลสูงสุด และเปน
งานสําคัญที่สุดของโชว เอง  โดยพยายามอธิบายการพัฒนาของ
เศรษฐกิจจีนผานมุมมองทางประวัติศาสตร นโยบายของรัฐ และ
แรงจูงใจในระบบตลาด 
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ชื่อ 
 

สัญชาติ การศึกษา 
 

สถานที่ทํางาน 
 

ตัวอยางผลงานที่มีชื่อเสียง หมายเหต ุ

9.Jinglian 
Wu 

จีน Fudan 
University 

Chinese Academy of 
Social Sciences 

- (With Xiaochuan Zhou etc.), Zhongguo Jingji 
Gaige De Zhengti Sheji (An Integrated 
Design for China's Economic reform), 
Beijing: The Chinese Prospect Publishing 
House, 1988 

- (With Bruce Reynolds), "Choosing a Strategy 
for China's Reforms," American Economic 
Review, 1988 

- Understanding and Interpreting Chinese 
Economic Reform, Mason, OH: Thomson, 
South-Western, 2005  

- นักเศรษฐศาสตรที่มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดทานหนึ่งในจีน เปน
ผูสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยเชื่อวาระบบสังคมนิยมก็สามารถ
ใชประโยชนจากเศรษฐกิจระบบตลาดได  

-  หนังสือ “Understanding and Interpreting Chinese Economic 
Reform” ซึ่งเดิมเขียนเปนภาษาจีนและตอมาแปลเปนภาษาอังกฤษ ถือ
เปนตําราเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ไดรับความนิยมมาก โดยมีเนื้อหากลาว
คลอบคลุมการปฏิรูปในทุกดาน ทั้งดานการปฏิรูปชนบท รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน ภาคการเงิน ระบบการคลังและภาษี การคากับตางประเทศ  
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค และผลกระทบของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจตอภาคสังคม 

10.Yasheng 
Huang 

อเมริกัน
เชื้อสาย
จีน 

Ph.D., Harvard 
University 
(economics)  

Sloan School of 
Management, 
Massachusetts 
Institute of 
Technology 

- Inflation and Investment Control in China, 
The Political Economy of the Central-Local 
Relations During the Reform Era, Cambridge 
University Press, 1999 

- Selling China: Foreign Direct Investment 
during the Reform Era, Cambridge University 
Press 2002 

- Capitalism with Chinese Characteristics: 
Entrepreneurship and the State, Cambridge 
University Press, 2008 

- เปนผู เชี่ ยวชาญดานเศรษฐกิจจีนและอินเดีย  งานของหวงมัก
เปรียบเทียบลักษณะเชิงโครงสรางของเศรษฐกิจที่แตกตางกันของจีน
และอินเดีย โดยหวงใหความสนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบของ
การลงทุนจากตางประเทศ และนโยบายของรัฐ 

- หนังสือ Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship 
and the State วิพากษวิจารณการพึ่งพาการลงทุนจากตางประเทศและ
การเนนสรางสาธารณูปโภคของจีน โดยกลาววาจีนควรหันมาพัฒนา
ตลาดภายในประ เทศดวยการพัฒนาชนบทและสง เส ริมการ
ประกอบการดังเชนโมเดลของอินเดีย 

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553 
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บทท่ี 3 
การสํารวจสภาพสถานะกําลังคน และหลักสูตรการเรียนการสอน 

จีนศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทย 
 
3.1 การเปดหลักสูตรการเรียนการสอนจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทย 
 

ในขณะน้ี  สถาบันการศึกษาในประเทศไทยไดมีการเปดหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนดานจีน
ศึกษามากข้ึน  เชน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปดหลักสูตรจีนศึกษาในระดับปริญญาตรี ช่ือหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจีนศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค              
สวนมหาวิทยาลัยรังสิตเปดหลักสูตรดานจีนศึกษาในระดับปริญญาโทโดยใชช่ือวา   จีนในระบบเศรษฐกิจ
โลก   รวมท้ังสถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัตน ในเครือเจริญโภคภัณฑ เปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาภาษาจีนธุรกิจ) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดเปดหลักสูตรจีนศึกษาในระดับปริญญา
ตรี เปนตน  

ท้ังน้ี  หลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสวนใหญเนนสอนภาษาจีน
กลาง  และวิชาท่ีเกี่ยวกับการเมือง  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร วัฒนธรรมจีน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
โดยการรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในจีนในรูปแบบตางๆ   ตลอดจนความรวมมือจัดต้ังสถาบัน
ขงจื๊อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  และวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย    เพื่อเปนการพัฒนา
บุคลากรดานจีนศึกษาตอไป  โดยในขณะนี้  สถาบันขงจ๊ือในประเทศไทย มีประมาณ   12  แหง 

อยางไรก็ดี  สถาบันการศึกษาของไทยท่ีเปดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเนนดานเศรษฐกิจจีน
โดยตรงยังมีไมมากนัก  โดยมีสถาบันการศึกษาของไทยท่ีเปดสอนหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจ
จีน ไมถึง 10 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท ไมถึง 5  หลักสูตร และหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีในจํานวนท่ีนอยกวา และหลักสูตรสวนใหญเกิดข้ึนหลังจากป 2003 ซึ่งรัฐบาลไทยไดมีการลง
นามในขอตกลงการคาเสรีกับประเทศจีน  

นอกเหนือจากสถาบันการศึกษาท่ีเปดหลักสูตรการเรียนการสอน  ประเทศไทยยังมีการต้ัง
สถาบันวิจัยและสถาบันวิชาการท่ีมีการศึกษาวิจัยและดําเนินกิจกรรมดานจีนศึกษา  เชน 

- ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    
- โครงการจีนศึกษา  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
- ศูนยศึกษาจีน-จีเอ็มเอส สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
- สถาบันจีนศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
- ศูนยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    
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ตารางที่ 3-1 ตัวอยางมหาวิทยาลัยของรัฐบาล   และมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปดหลักสูตรดานเศรษฐกิจจีน 
 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร X    โครงการอบรมหลักสูตรเกษตรมินิ เอ็มบีเอ (Kaset MiniMBA) 
คณะบริหารธุรกิจ มีเปดสอนวิชาที่เกี่ยวกับโอกาสทางการคา
กับสิบสองปนนา 
 
http://minimba.bus.ku.ac.th/   

2.  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

X  จํานวน 6 ทาน
อาจารยคนไทย 3 
ทาน 
 อาจารยคนจีน 3 
ทาน 

 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 

3.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย X    มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาจีน และสาขาวิชาโท
ภาษาจีน  
www.chula.ac.th  
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จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

4.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

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

2005 
 
 
 
2009 (ป
การศึกษา 
2552) 
 

ไมไดระบุ 
 
 
 
-คณะกรรมการ
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 
 
 
 
ประมาณ 100 คน 
 

http://www.tbs.tu.ac.th/th/shareviews/general-
content2.rails?cid=30&sid=7  
 
 
http://www.tic-
tu.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538823674 
หรือ 
http://www.tic-tu.com 
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จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

5.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม X  8 ทาน  
คนไทย 5 ทาน  
คนจีน 3 ทาน 

30 มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
Bachelor of Arts Program in Chinese (หลักสูตรภาษาไทย 
ปริญญาตรี ภาคปกติ), คณะมนุษยศาสตร  ภาควิชาภาษา
ตะวันออก สาขาภาษาจีน 
www.cmu.ac.th  
 

6.  มหาวิทยาลัยทักษิณ X   15 ทาน   
คนไทย 7 ทาน 
คนจีน 8 ทาน 

 มีเปดสอนสาขาวิชาเกี่ยวกับจีน เชน ศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรี ภาคปกติ) www.tsu.ac.th  

7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 

X    www.kmutt.ac.th  

8.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 

X    www.kmutnb..ac.th  

9.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี X    www.sut.ac.th  

10.  มหาวิทยาลัยนเรศวร X  15 ทาน  
คนไทย 3 ทาน 
คนจีน 2 ทาน 

 มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา: ภาษาจีน (ปริญญาตรีหลักสูตร
ภาษาไทย) 
www.nu.ac.th  

11.  มหาวิทยาลัยนครพนม X    www.npu.ac.th  

12.  มหาวิทยาลัยบูรพา X    มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
หลักสูตรภาษาจีน (ปริญญาตรี ภาคปกติ) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร www.buu.ac.th  
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จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

13.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

X  9 ทาน  
คนไทย 5 ทาน  
คนจีน 4 ทาน 

 มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
1) ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
www.msu.ac.th  

14.  มหาวิทยาลัยมหิดล X    www.mahidol.ac.th  

15.  มหาวิทยาลัยแมโจ X    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  

16.  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 

X  
2551 
2553 

 
 
15  ทาน (สํานัก
วิชาศิลปศาสตร) 

 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 

17.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง X    มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกภาษาจีน, คณะศึกษาศาสตร www.ru.ac.th 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 6                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

18.  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ X 2547 8 ทาน คนไทย 4 
ทาน   คนจีน 4 
ทาน (เปนอาจารย
ประจํา 3 ทาน) 

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

19.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ X  5 ทาน 
คนไทย 4 ทาน 
 คนจีน 1 ทาน  
 

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

20.  มหาวิทยาลัยศิลปากร 1) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตรสห
วิทยาการ) เปนการบูรณาการองค
ความรูดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม  ศิลปวัฒนธรรม และดาน
ภาษา ที่เกี่ยวกับภูมภิาคเอเชียเขาไว
ดวยกัน ซึ่งจะรวมการศีกษาเกี่ยวจีน
เขาไวในหลักสูตรดวย เนื่องจากอยู
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก    

2547 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) 

มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
1) ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ, คณะศึกษาศาสตร 
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 

คณะวิทยาการจัดการ (มีชุดวิชาภาษาจีน ภายใตกลุมวิชา
ภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว เปนกลุมวิชาบังคับ
เอกใหเลือกเรียนได) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
และภาษาจีนเบื้องตน  www.su.ac.th  

21.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

1) Bachelor of Arts in International 
Business: China or IBC  (B.A. in 
International Business ) คณะวิเทศ
ศึกษา (International Studies) วิทยา
เขตภูเก็ต  ใชภาษาอังกฤษในการ

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

ประมาณ 60 คน  มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร), คณะศิลปศาสตร    
วิทยาเขตหาดใหญ 
www.psu.ac.th  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 7                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

เรียนการสอน และนักเรียนจะตองมี
ความรูภาษาจีนเปน
ภาษาตางประเทศภาษาที่สอง 

- อาจารยชาวจีน 15 
ทาน 

22.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช X    www.stou.ac.th  

23.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี X  
2548 

 
 

 
 

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  

24.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร X    www.nida.ac.th  

25.  สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian 
Institute of Technology: AIT) 
 

X    www.ait.ac.th  

26.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร X    www.kpru.ac.th  

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



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 8                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

28.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ X    มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
มีการใหทุน โดย Taipei Medical University (TMU) กรุงไทเป 
มหาลัยเอกชนของไตหวันที่เปดสอนระดับปริญญาตรี จะให
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาตางชาติในระดับปริญญาโท ศึกษา
ดาน Health Care 
www.rru.ac.th  

29.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม X  
 
 

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

60 มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
1) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรี 5 ป) 
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ปริญญาตรี 4 

ป) 
3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรี 4 ป) 
www.chandra.ac.th  

30.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย X    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 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 9                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

31.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม X 2548  8ทาน  
(ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ) คนไทย 
6 ทาน  
 คนจีน 2 ทาน 

50 มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
1) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรีภาคปกติ) 
2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (มีวิชาเลือกเกี่ยว

ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว, ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ, 
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม, ภาษาจีนธุรกิจ, ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารมวลชน และมีกลุมวิชาวิทยาการจัดการเกี่ยวกับ
ธุรกิจใหเลือกศึกษาดวย เชน ความรูเบือ้งตนในการ
ประกอบธุรกิจ, การเปนผูประกอบการ, การจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก เปนตน) 

www.cmru.ac.th  

32.  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ X    www.cpru.ac.th  

33.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี X    มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
www.tru.ac.th  

34.  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี X  8ทาน  
คนไทย 5 ทาน 
คนจีน 3 ทาน 

  มีเปดสอนสาขาเกี่ยวของกับจีน ไดแก ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
www.dru.ac.th  
 

35.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม X 2549 5 ทาน 
คนไทย 4 ทาน   
คนจีน 1 ทาน 

40 มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 10                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

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

36.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา X    www.npu.ac.th  

37.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช X    www.nstru.ac.th  

38.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค X    มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร www.nsru.ac.th  

39.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 

X    มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร www.bsru.ac.th  

40.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย X    www.bru.ac.th  

41.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร X    www.pnru.ac.th  

42.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     www.aru.ac.th  
 

43.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม X 2539 4 ทาน  มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
www.psru.ac.th  

44.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี X    มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร www.pbru.ac.th  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 11                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

45.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ X    www.pcru.ac.th  

46.  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต X    มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร www.pkru.ac.th  

47.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม X  7 ทาน  
คนไทย 5 ทาน 
คนจีน 2 ทาน 

 มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย - โทฝรั่งเศสและจีน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร www.rmu.ac.th  

48.  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา X    มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ปริญญาตรีภาคปกติ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร www.yru.ac.th  

49.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด X   3 ทาน 
 คนจีนทั้ง 3 ทาน 

8 คน  เปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
www.reru.ac.th 

50.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร X    www.rru.ac.th  

51.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี X 2552 5 ทาน 40 มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ปริญญาตรี (4ป)สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (มีวิชาภาษาจีนธุรกิจใหเลือกเรียน) (ไมถูกระบุไว
ในสาขาที่เปดสอนของคณะ แตถูกระบุไวในหัวขอหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย) www.rbru.ac.th  

52.  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง X 2550  40 มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร www.lpru.ac.th  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 12                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

53.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย X    มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จะมอบทุนการศึกษาใหแกหนวยงานราชการและภาคเอกชน
ไทย เพื่อศึกษาภาษาจีนเปนระยะเวลา 1 ป www.lru.ac.th  

54.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
(เพชรบุรีวิทยาลงกรณ) 

X    www.vru.ac.th  

55.  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ X    มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
www.ssku.ac.th  

56.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร X    www.snru.ac.th  
 

57.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา X    กําลังอยูระหวางดําเนินโครงการจัดตั้งสาขาวิชาภาษาตะวนัออก 
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  

58.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต X    มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
มีกลุมวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดย
นักศึกษาหลักสูตรโปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว ของคณะ
วิทยาการจัดการสามารถเลือกเรียนภาษาจีนเบื้องตน, ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร, ภาษาจีนธุรกิจ, ภาษาจีนเพื่อบริการ (แตไมมี



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 13                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

หลักสูตรปริญญาตรี เชน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
เหมือนมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ) www.dusit.ac.th  

59.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา X     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  

60.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี X    www.sru.ac.th  

61.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร X    www.srru.ac.th  

62.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง X 2549   มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท)  
www.mcru.ac.th  

63.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี X    www.udru.ac.th  

64.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ X 2549  30 มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ www.uru.ac.th  

65.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี X 2549  5 ทาน   มีเปดสอนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับจีน ไดแก 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 14                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ/ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

คนไทย 2 ทาน  
คนจีน 3 ทาน 

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

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553 

 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 15                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จากการรวบรวมขอมูลหลักสูตรท่ี เปดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐตามตารางขางตน                 
จากสถาบันการศึกษาของรัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ังหมด 65 แหง พบวา มีหลักสูตรเกี่ยวกับจีนศึกษา
ดานเศรษฐกิจโดยตรงเพียง 2  สถาบัน และมีท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโท    

 
3.1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐบาล 
ในขณะนี้  แมวา มหาวิทยาลัยตางๆ ของรัฐ ไดมีการพัฒนาและเปดหลักสูตรอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับจีน

อยูเปนจํานวนมาก  แตสวนใหญเปนหลักสูตรดานภาษาจีนกลาง  โดยมีสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีเปด
สอนเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนโดยตรงไมมากนัก  เทาท่ีมีการสอนดานเศรษฐกิจจีนโดยตรงในขณะนี้ ใน 2 
สถาบัน ซึ่งจะมีท้ังหลักสูตรท่ีเปนภาษาไทยและหลักสูตรท่ีเปนโปรแกรมภาษาอังกฤษ  จํานวน 2 
หลักสูตร ไดแก 

1) หลักสูตรปริญญาตรี Bachelor of Arts in International Business: China (IBC)  ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต  ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และ
นักเรียนจะตองมีความรูภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศภาษาท่ีสอง   

2) หลักสูตรปริญญาโท Master’s of Business Administration Program in International Business    
(IMBA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งมีสาขา China Track ใหเลือก  เปนตน 

 
นอกจากนี้ ยังมีบางหลักสูตรท่ีไมไดเนนสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แตไดมีการเปดใหมีวิชาเลือก

เกี่ยวกับการทําธุรกิจการคากับจีน เชน   โครงการอบรมหลักสูตรเกษตรมินิ เอ็มบีเอ (Kaset MiniMBA) คณะ

บริหารธุรกิจ  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเปดสอนเกี่ยวกับโอกาสทางการคากับสิบสองปนนาของจีน 
เปนตน   หรือบางแหงจะเปดสอนหลักสูตรจีนศึกษา ซึ่งจะมีวิชาใหเลือกเรียนในหลายดานท่ีเกี่ยวกับ
ประเทศจีน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม สังคม ตลอดจนดานภาษา เปนตน   ตัวอยาง
หลักสูตรเหลาน้ี ไดแก 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยหลักสูตรน้ีจะเปน
หลักสูตรท่ีเปดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค (Pridi Banomyong International College) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตรสหวิทยาการ) ของคณะอักษร

ศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ  ของคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มีวิชาเลือก

กลุมวิชาภาษา เชน การแปลจีน-ไทย  ปริทรรศนภาษาศาสตรจีนเชิงประวัติ ปริทรรศนวากยสัมพันธจีน
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ปริทรรศนภาษาศาสตรจีนเชิงสังคม  ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียว  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม  ภาษาจีนเพื่อ
ธุรกิจ และภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ เปนตน 

 
3.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สําหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเกี่ยวกับจีนศึกษาในดานเศรษฐกิจ โดยตรง   พบวา  

ยังไมมีการเปดหลักสูตรในลักษณะดังกลาว  อยางไรก็ดี   ไมไดหมายความวาหลักสูตรเก่ียวกับจีนศึกษา
จะไมมีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ   โดยมีการเปดสอนหลักสูตรดานจีนศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
หลายแหง  แตหลักสูตรเทาท่ีมีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนใหญจะเปนการสอนดานภาษาจีนกลาง
เชนเดียวกับกรณีของมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ  

หลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนจํานวนมาก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนกลาง    นอกจากน้ี บางแหงเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน   โดย
หลักสูตรดังกลาวแมจะไมไดเปดสอนเศรษฐกิจจีนเปนหลัก แตจะมีการเปดวิชาเลือกท่ีเกี่ยวกับธุรกิจควบคู
ไปดวย   

นอกจากภาษาจีนกลางโดยตรงแลว หลักสูตรท่ีมีเปดสอนอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกหลักสูตร
ท่ีสําคัญ   คือ  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรดังกลาวไมไดเนนดานเศรษฐกิจ
โดยตรง แตจะเปนการสอนภาษาจีนท่ีสามารถนําไปใชในการประกอบธุรกิจได โดยบางแหงจะเปดวิชา
เลือกใหนักศึกษาเลือกเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ัวๆไป ในขณะท่ีบางมหาวิทยาลัยจะเปดวิชา
เลือกเกี่ยวกับภาษาจีนท่ีใชสําหรับธุรกิจบางประเภทโดยเฉพาะเพ่ิมเติมดวย เชน ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียว 
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม และภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารมวลชน เปนตน  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบาง
แหงเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมีวิชาภาษาจีนใหนักศึกษาเลือกเรียนไดตามความสนใจ   
ซึ่งหลักสูตรน้ี แมวาจะไมไดเนนการเรียนการสอนธุรกิจเกี่ยวกับจีนโดยตรง แตสามารถแสดงใหเห็นวา
ผูจัดทําหลักสูตรเล็งเห็นความสําคัญของการส่ือสารภาษาจีนกลางเพื่อการทําธุรกิจกับจีนและคูคาชาวจีน 
ในโลกธุรกิจการคาในปจจุบัน   

จากหลักสูตรดังกลาวแลว จะเห็นไดวาสถาบันการศึกษาภาครัฐของไทยไดใหความสนใจตอการ
พัฒนาองคความรูดานจีนศึกษา  แมวาจะยังมุงเนนดานภาษาจีนกลางเปนสวนใหญ และใชวิธีการเปดวิชา
เลือกท่ีเกี่ยวกับดานอื่นๆ เชนธุรกิจ แทรกไวในหลักสูตร ในขณะท่ี หลักสูตรเฉพาะดานเศรษฐกิจและ
ธุรกิจจีนยังไมไดรับการพัฒนาไปมากนัก  อยางไรก็ดี มีแนวโนมวาจะมีการพัฒนาหลักสูตรมากข้ึนใน
อนาคต 

แตท้ังน้ีท้ังน้ัน จากจํานวนหลักสูตรดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจท่ีมีอยูไมมากในปจจุบัน จึงอาจ
กลาวไดวากําลังคนท่ีจะจบการศึกษาในดานดังกลาวโดยตรงยอมมีสัดสวนนอยตามไปดวย  
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3.1.3 กําลังคนและบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนในภาครัฐ 
สําหรับจํานวนกําลังคนในสถาบันการศึกษาท่ีเปดหลักสูตรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจนั้น ใน

เบ้ืองตนพบวา  คณาจารยท่ีสอนและนักศึกษาท่ีเรียนเกี่ยวกับจีนดานเศรษฐกิจในสถาบันของรัฐน้ันมีไม
มากนัก จากขอมูลท่ีรวบรวมและสามารถเขาถึงได  จํานวนอาจารยอยูท่ีประมาณ 20 คน (หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)   โดยสําหรับจํานวนนักศึกษาท่ีหลักสูตรจีนดานเศรษฐกิจของ 2 
มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปดสอนในขณะน้ียังคงมีไม
มากนัก อยูท่ีประมาณ 80 คน  ท้ังน้ี เนื่องจากสวนมากจะเปนหลักสูตรท่ีเนนดานภาษาจีน   ทําใหบุคลากร
สวนใหญจึงเปนอาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญดานภาษาจีน    อีกท้ังจํานวนอาจารยและนักศึกษามีมากกวา
อยางเห็นไดชัด   หลักสูตรดานภาษาจีนท่ีเปดสอนในมหาวิยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏเปดรับ
นักศึกษากวา 700 คน 

นอกเหนือจากคณาจารยท่ีเปนบุคลากรประจําคณะตางๆ ท่ีเปดการเรียนการสอนเกี่ยวกับจีนดาน
เศรษฐกิจแลว  ในมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแหงจะมีสถาบัน หรือศูนยตางๆ ท่ีมีภารกิจศึกษาวิจัยดานจีน
ศึกษา เชน ศูนยศึกษาจีน-จีเอ็มเอส (GMS) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ศูนยจีนศึกษาของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โครงการจีนศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยตามสถาบันหรือศูนยเหลาน้ีก็จะมี
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจอยูพอสมควร  และสวนใหญแลวจะเปนนักวิจัยท่ี
ทําหนาท่ีศึกษาคนควา  อยางไรก็ตาม พบวาบางสถาบันฯ ยังตองเผชิญกับภาวะการขาดกําลังคนท่ีมีความรู
ความเช่ียวชาญดานจีน   

จากกรณีศึกษาของศูนย ศึกษาจีน-จี เอ็มเอส  (GMS) หนวยงานภายใตสถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานท่ีถูกจัดต้ังข้ึนเพื่อศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องตางๆ ของประเทศใน       
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ รวมไปถึงบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศจีน  
แตในดานบุคลากรน้ัน ท่ีศูนยแหงน้ีไมมีนักวิจัยประจํา  โดยสามารถแบงกําลังคนออกเปน 2 ลักษณะ  คือ
เจาหนาท่ีประจําศูนย และเครือขายนักวิจัยสมทบจากภายนอกเปนหลัก เนื่องจากภารกิจของศูนยศึกษาจีน-
จีเอ็มเอส ฯ คือ การจัดการความรูเปนหลัก  โดยนักวิจัยสมทบหรือนักวิจัยในเครือขาย   ซึ่งมีท้ังนักวิจัยชาว
ไทย และนักวิจัยชาวตางประเทศ และสวนใหญจะเปนนักวิจัยท่ีมาจากประเทศในกลุมจีเอ็มเอสเปนหลัก 
(ไทย ลาว พมา กัมพูชา เวียดนาม และจีนยูนนาน/กวางสี) 

ตัวอยางกรณีของศูนยจีนศึกษา  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประสบปญหาเรื่อง
บุคลากรสวนใหญไมไดเปนพนักงานประจํา และมีเพียง 1 คนเทาน้ันท่ีเปนนักวิจัยท่ีไดรับเงินเดือนจาก
งบประมาณของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยสําหรับบุคลากรสวนท่ีเหลือตองอาศัยการสนับสนุนทาง
การเงินจากหนวยงานภายนอกเปนหลัก   ดังน้ันจึงจะไมสามารถจางบุคลากรไดในอัตราท่ีสูงตามความรู
ความสามารถท่ีมีได  ดวยเหตุนี้ อัตราคาจางหรือเงินเดือนอาจจะไมนาดึงดูดใหบุคลากรทํางานกับ
หนวยงานในระยะยาวมากนัก  และอาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานวิจัยดานจีนในอนาคตได  

โครงการจีนศึกษา ซึ่งอยูภายใตการดูแลของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   วัตถุประสงคของการจัดต้ัง คือ เพื่อสงเสริมการ
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คนควาดานจีนศึกษา  สนับสนุนดานการเรียนการสอน จัดการฝกอบรม และสัมมนา  เผยแพรความรูและ
ใหบริการวิชาการท้ังในประเทศ และตางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจ
ระหวางประเทศไทยและประเทศจีน    โดยสําหรับอัตรากําลังคนท่ีมีภารกิจเกี่ยวของกับงานดานจีนศึกษา
ของสถาบันเอเชียศึกษามีประมาณ 22 อัตรา จากอัตรากําลังท้ังหมด 37 อัตรา ซึ่งจะเปนอัตรากําลังท่ีเปน
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย     อยางไรก็ดี   นอกจากใชอัตรากําลังของบุคลากร ของสถาบันเอเชีย
ฯ ดําเนินงานดานจีนศึกษาแลว สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มีคณะกรรมการโครงการจีนศึกษาท่ีมาจาก
คณะตางๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาเปนประธานและกรรมการบริหารงานและดําเนินกิจกรรม
ตางๆของโครงการจีนศึกษา โดยบุคลากรจํานวน 2-3 คนท่ีเปนกรรมการ เลขานุการหรือผูชวยเลขานุการ 
นอกจากจะรับผิดชอบและดูแลงานโครงการจีนศึกษาแลว ยังตองรับงานในตําแหนงท่ีตนเองดํารงอยูและ
หนาท่ีอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ดวย  

  
 

 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 19                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

ตารางที่ 3-2 ตัวอยางขอมลูมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชนที่เปดหลักสูตรดานเศรษฐกิจจีน 
 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยเอกชน หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

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 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 20                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยเอกชน หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

5.  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน X    www.stjohn.ac.th 

6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร X    www.mut.ac.th 

7.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย X    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธรุกิจ,  
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 

 

1) ป2548 
 
 
 
2) ป2552 

1)อาจารยประจํา 1 คน 
 
 
 
2)ไมมีบุคลากรประจํา แตมีอาจารย
พิเศษ ผลัดเปลี่ยนกันมาสอน 38 ทาน 

1) 6 คน 
 
 
 
2)  30 คน  
 
 
 
 

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 
 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 21                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยเอกชน หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

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 
สําหรับผูบริหาร (CEO MBA) 

ป 2550 8 ทาน 85 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน, มี 
อาจารยประจํา 10 ทาน 
www.utcc.ac.th 

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

1) ป2553 
 
2) ป2553 
3) ป2553 
4) ป2552 

5 ทาน 
 
3 ทาน 
3 ทาน 
5 ทาน 

30 
 
30 
- 
40 

คณะศิลปศาสตร  สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การแพทยแผนจีน 
 
www.hcu.ac.th 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 22                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยเอกชน หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

14.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ X     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     สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวนัออก  
สาขาวิชาจีนศึกษา  ระดับปริญญาตรี
www.eau.ac.th 
 

16.  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย X    www.sau.ac.th 

17.  มหาวิทยาลัยพายัพ X    คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมจีน, มีอาจารยจํานวน 5 ทาน 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 23                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยเอกชน หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

www.payap.ac.th 

18.  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต X    คณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว (วชิาเอก
เลือกภาษาจีน), 3 ทาน 
www.rbac.ac.th 

19.  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ X    www.neu.ac.th 

20.  มหาวิทยาลัยปทุมธานี X    คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
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



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 24                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยเอกชน หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

อาจารยประจํา www.cpu.ac.th 

27.  มหาวิทยาลัย นอรท-เชียงใหม X    คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
สาขาวิชาภาษาจีน 
 www.northcm.ac.th 

28.  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล X    www.vu.ac.th 

29.  มหาวิทยาลัยราชธานี X    www.rtu.ac.th 

30.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ X    www.hu.ac.th 

31.  สถาบันเทคโนโลยีปญญาภีวัฒน Master  of  Business  Administrat
ion   
Program in  Retail  Business 
Management 

ป 2552 8 ทาน 92 www.pit.ac.th 

32.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี X    www.bkkthon.ac.th 

33.  วิทยาลัยดุสิตธานี 
 

X    อุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม เปด
สอนวิชาเลือกภาษาจีนในสาขาตางๆ,  
มีอาจารยพิเศษจํานวน 1 ทาน ยังไมมีอาจารย
ประจํา  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 25                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

จํานวนบุคลากร ลําดับ มหาวิทยาลัยเอกชน หลักสูตรจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจ 

ปที่เปด
หลักสูตร อาจารย นักศึกษา 

หมายเหตุ 

www.dtc.ac.th 

34.  วิทยาลัยพิษณุโลก X    คณะศิลปศาสตร 
1).สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
2). สาขาวิชาทองเที่ยวและโรงแรม(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 

 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 26                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

3.1.4 มหาวิทยาลัยของเอกชน 
จากการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรดานเศรษฐกิจจีนท่ีเปดสอนในสถาบันการศึกษาเอกชน

ของไทย โดยการสืบคนขอมูลและสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ  สรุปไดดังน้ี 
 
1) ในจํานวนมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน 36 แหง พบวา มีการเปดหลักสูตรดานเศรษฐกิจจีน

โดยตรง รวมถึงการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับจีน  ประมาณ 10 หลักสูตร โดยเปดในมหาวิทยาลัยเพียง  5 แหง
จากท้ังหมด 36 แหง  ในขณะท่ี มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยท่ีมีเปดสอนหลักสูตรท่ีเก่ียวของ (ไมใชดาน
เศรษฐกิจจีนโดยตรง)  มีมากถึง  19 หลักสูตร และเปดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชนรวม 17 แหงจากท้ังหมด 
36 แหง โดยสวนใหญเปดสอนหลักสูตรดานภาษาจีนกลาง ตัวอยางหลักสูตร ไดแก 

- คณะมนุษยศาสตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหวางประเทศและสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
- เปดหลักสูตรดานจีนศึกษาในระดับปริญญาโทโดยใชช่ือวา  จีนในระบบเศรษฐกิจโลกของ

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
2) สําหรับหลักสูตรเกี่ยวการทองเท่ียวและการโรงแรมมีเปดสอนคอนขางมาก และเปนท่ีนิยม

เปดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแหง และในคณะศิลปศาสตร  มนุษยศาสตร หรือ อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวของมหาวิทยาลัยหลายแหง ยังไดเปดสอนวิชาเลือกภาษาจีนกลาง  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการคา 
(Business Chinese)  ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม  (Chinese for  Tourism and Hotel 
Management )  เชน หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว(ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลัยสยาม เปนตน 

 
3) หลักสูตรดานจีนศึกษาดานตางๆ ท่ีกลาวมาในขอ 1 และ 2 ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชน 

สวนมากยังเปนหลักสูตรใหม เพ่ิงเริ่มเปดสอนในไมกี่ปมาน้ี 
 
3.1.5 กําลังคนและบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนในภาคเอกชน 
หากเปรียบเทียบขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับจีนดานเศรษฐกิจระหวาง

สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนจากขอมูลท่ีรวบรวมไดแลว  พบวา หลักสูตรดังกลาวจะมีการเปดสอน
ในมหาวิทยาลัยเอกชนมากกวา  จากขอมูลท่ีรวบรวมไดและไดรับการเปดเผยจากสถาบันการศึกษาเอกชน
พบวาจํานวนอาจารยและบุคลากรท่ีเกี่ยวของมีจํานวนมากพอสมควรประมาณ 86 คน  ในขณะท่ีจํานวน
นักศึกษาท่ีเปดรับในหลักสูตรจีนดานเศรษฐกิจมีประมาณ 171 คน   ซึ่งจะเห็นไดวาจํานวนบุคลากร
เกี่ยวกับจีนดานเศรษฐกิจในอนาคตมีแนวโนมวาจะมาจากสถาบันการศึกษาเอกชนคอนขางมาก 
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3.1.6 ขอสังเกตและเหตุผลดานประวัติศาสตรการเมือง 
สาเหตุหนึ่งจากการท่ีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับจีนและภาษาจีนในประเทศไทยเพ่ิงจะ

เริ่มขยายตัวเมื่อไมนานมานี้  สวนหนึ่งนาจะมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร เนื่องจากในอดีตมีชวงหนึ่งท่ี
เคยมีการหามสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทย  ประกอบกับในอดีตท่ีผานมา ประเทศจีนมีเศรษฐกิจท่ี
คอนขางลาหลัง  คนไทยในขณะน้ันจึงไมคอยใหความสนใจท่ีจะเรียนภาษาจีนกลางรวมท้ังประเด็นดาน
เศรษฐกิจ และสังคมจีน   ตอมา   หลังจากท่ีเศรษฐกิจจีนไดขยายตัว จากการเปดประเทศและดําเนิน
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ  ประกอบกับขนาดของตลาดของจีนท่ีมีประชากรกวา 1,300 ลานคน เริ่มเปนสิ่งท่ี
ดึงดูดนักลงทุน และนักธุรกิจจากท่ัวโลกในการแสวงหาโอกาสการเขาถึงตลาดจีน และการเรียนรูภาษาจีน
กลาง ตลอดจนระบบกลไกดานเศรษฐกิจของจีน    

ท่ีสําคัญ  ภาษาจีนกลางนับเปนเครื่องมือสําคัญในการส่ือสารกับภาครัฐและภาคเอกชนจีน  
ตลอดจนการติดตอคาขายและลงทุนกับจีน ตอมา รัฐบาลไทยไดเริ่มอนุญาตใหมีการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทยไดเม่ือป 1992   และมีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกท่ีเปดสอน
ภาษาจีนกลาง  และตอมา  มหาวิทยาลัยตาง ๆ ท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนไดเปดหลักสูตรภาษาจีน
กลางในลักษณะตางๆ  เชน  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียว ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เปนตน    
จึงกลาวไดวาสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหลายแหงไดเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา
เกี่ยวกับจีน   

 ท้ังน้ี  การมีหลักสูตรดานภาษาจีนกลางนับวาเปนการเริ่มตนท่ีดีในการสนับสนุนใหเกิดการใช
ภาษาจีน เพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษา และคนควาองคความรูท่ีเก่ียวกับจีน เชนเศรษฐกิจจีน ท่ีจะเพ่ิม
มากข้ึนในอนาคต   และการเริ่มเปดหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนมากข้ึน จะเปนท้ังการตอยอดการเรียน
การสอนภาษาจีนกลาง  และพัฒนาทักษะการใชภาษาจีนกลางใหสูงข้ึน ตลอดจนเปนการเปดโอกาสให
คนท่ีรูภาษาจีนไดใชประโยชนจากภาษาจีนในดานธุรกิจการคามากข้ึนอีกดวย  
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ตารางที่ 3-3 ตัวอยางสถาบันดานการวิจัย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หัวขอการวิจัย ปที่ดําเนินโครงการ จํานวน
นักวิจัย 

 

หมายเหตุ 

1.  ฝายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย 1) รายงานเศรษฐกิจจีนตอนใต 
 
 
2) ขอมูลพื้นฐานของจนีตอนใต  (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    

1) ดําเนินการมาตั้งแตป 2547 ถึง 2550 
(เทาที่มีขอมูลแสดงอยูบนเว็ปไซตของ
ธนาคารแหงประเทศไทย) 

2) มีขอมูลที่เปนป 2548 และบางขอมลูเปน
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  

ไมระบุ www.bot.or.th  
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ลําดับ สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หัวขอการวิจัย ปที่ดําเนินโครงการ จํานวน
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หมายเหตุ 

 
 

2.  ฝายธุรกิจสัมพันธจีน ธนาคารกรุงเทพ 1) บริการดานขอมูลเศรษฐกิจการเงินของไทยเปน
ภาษาจีน  ขาวสาร บทความที่นาสนใจ   และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนภาษาจีน 

2) ขอมูลเศรษฐกิจจีน 
 

3) รวมกับหนังสือพิมพเดอะเนชั่น ในการเสนอ
ขาวสารและสาระนารูเกี่ยวกับประเทศจีนที่ทัน
เหตุการณ กับหนังสือพิมพ The China Business 
Weekly  และบทความเจาะลึกการทําธุรกิจใน
ประเทศจีน 

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

ไมระบุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bangkokbank.co
m 
 

3.  - ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
 
 
- กลุมวิจัยธุรกิจไทย-จีน 

- บริษัทในเครือธนาคาร
กสิกรไทย 
 
- หนวยงานภายใตศูนยวิจัย
กสิกรไทย, บริษัทในเครือ
ธนาคารกสิกรไทย 

1) การคาไทยกับจีน (ในวารสารมองเศรษฐกิจ) 
 
 

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

1) ขอมูลลงในวารสารลาสุดในเดือน 
เมษายน 2010 
 

1) ไมไดระบุ 
 
 
1) ไมไดระบุ 
 
 
 
 

www.kasikornresearch
.com  
 
www.thailand-
china.com  
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ลําดับ สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หัวขอการวิจัย ปที่ดําเนินโครงการ จํานวน
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หมายเหตุ 

2) China Impact ในอุตสาหกรรมตาง ๆ 2) ไมไดระบุ 

4.  East Asia Unit  
จัดทํา EastAsiaWatch: 
จับตาเอเชียตะวันออก) 

กระทรวงการตางประเทศ - ใหขอมูลขาวสารและบทความเกี่ยวกับประเทศตางๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมทั้งประเทศจีน  ความ
ตกลงระหวางประเทศ และความสัมพนัธทางดาน
ตางๆ รวมทั้งความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวาง
ไทย-จีน 

 - ไมไดระบุ www.eastasiawatch.in.
th  
(ยังไมมีการเปดตัวเว็ป
ไซตอยางเปนทางการ) 

5.  - กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ 
 
 
 
 
- กรมสงเสริมการ
สงออก 
 
 
 
 
 
- กรมการคา

กระทรวงพาณิชย 1) ใหงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการคากับจีน  
2) จัดทําบทความเกี่ยวกับจีน เชนขอมูลพื้นฐาน
ประเทศจีน การเปดตลาดสาขาธนาคารของจีน และ
ไดฤกษเปดตลาดแดนทางมังกร 
 
1) ขอมูลตลาดประเทศจีนและสถานการณตลาดจีน
รายเดือน 
2) ขอมูลภาวการณคาระหวางไทย-จีน สถานการณ
การคาระหวางประเทศของจีน และรายงานจาก 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ (Thai Trade 
Center ) ในนครตางๆ ของประเทศจีน 
 
1) ขอมูลการคาและการลงทุน ไทย-อนุภูมิภาค มี

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

ไมไดระบุ 
 
 
 
 
 
1) ไมไดระบุ 
 
2) ไมไดระบุ 
 
 
 
 
1) ไมไดระบุ 

www.dtn.go.th 
www.thaifta.com 
 
 
 
 
www.depthai.go.th 
 
 
 
 
 
 
www.dft.go.th 
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ลําดับ สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หัวขอการวิจัย ปที่ดําเนินโครงการ จํานวน
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หมายเหตุ 

ตางประเทศ ขอมูลเกี่ยวกับจีนในภาพรวมและจีน (ยูนนาน) เชน 
ขอมูลพื้นฐาน โครงสรางและนโยบายเศรษฐกิจ 
มาตรการ กฎระเบียบ การลงทุนของตางประเทศใน
จีน การคาและการลงทุนระหวางไทยกับจีน  และ
ปญหาอุปสรรคทางการคาและการลงทุน เปนตน  
2)สถิติการคาชายแดนและการการคาผานแดน
ระหวางไทยกับจีนตอนใต  

6. - สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 1)  รายงานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวาง
ประเทศ รายไตรมาส  (ซึ่งจะรวมถึงมูลคาการคา
ระหวางไทยกับจีน) 

2) บทความกึ่งวิชาการ มีรายงานเกี่ยวกับจีน เชน    

 - รายงานการสํารวจและจัดเก็บขอมูล อุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

- รายงานการสํารวจและจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรมกุง
แปรรูปและไกแปรรูป ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหวางวันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2551   (ภายใต
โครงการพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมเชิง
เปรียบเทียบ เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน

รายไตรมาสของทุกป 
 
 
 
 
 
ป 2552 
 
 
ป 2551 
 
 
 
 

ไมไดระบุ 
 
 
 
 
 
ไมไดระบุ 
 
 
ไมไดระบุ 
 
 
 
 

www.oie.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 32                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

ลําดับ สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หัวขอการวิจัย ปที่ดําเนินโครงการ จํานวน
นักวิจัย 

 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาอุตสาหกรรมอาหาร )  

- รายงานผลการศึกษา ดูงาน และสํารวจตลาดรองเทา
และเครื่องหนัง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ภายใต
โครงการพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมเชิง
เปรียบเทียบ เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน
สาขาอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง) 

1) มีศูนยขอมูลจีน (China Information Center)  เปน
ศูนยใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศจีน ไดแก 

- หองสมุดขอมูลจนี 

- ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค 

- คูมือการลงทุนในจีน 

-ความสัมพันธจีนกับตางประเทศ 

         -  ความสัมพนัธไทย-จีน 

 
 
ป 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ไมไดระบุ 
 
 
 
 
 
ไมไดระบุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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ลําดับ สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หัวขอการวิจัย ปที่ดําเนินโครงการ จํานวน
นักวิจัย 

 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         -  การคาและการลงทุนตางประเทศของจีน 

- สถานภาพอุตสาหกรรมและโอกาสลูทางการลงทุน
ในจีน  ประกอบดวยขอมูลตางๆ ไดแก 

             -  รายงานสถานภาพอุตสาหกรรมของจีน 

             - การลงทุนไทยในจีน 

            - การลงทุนจีนในไทย 

- Top 500 Chinese Companies 

- สถิติการลงทุนของจีนในไทยที่ผาน BOI 

- เว็ปไซตที่สําคัญของจีน 

2) บทความเกี่ยวกับประเทศจีน   

 -  การสรุปขาวเศรษฐกิจประจําเดือน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประจําทุกเดือน 
 
 
ป 2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมไดระบุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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ลําดับ สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หัวขอการวิจัย ปที่ดําเนินโครงการ จํานวน
นักวิจัย 

 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.) 

 -  รายงานสถานภาพอุตสาหกรรมตางๆ ของจีน  

3)โครงการสงเสริมการลงทุนไทย-สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

4) บทความ เรื่องขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน  
และผลกระทบตอการลงทุนของจีนในไทย 

5) บทความ เรื่องเสนทางสายไหม คุนมั่นกงลู R3A 
(ภายใตโครงการที่ปรึกษาสงเสริมการลงทุนไทย-จีน 
ประจําป 2550 )  

6) บัญชีรายการสินคาที่ประเทศจีนหามวิสาหกิจ
ภายในประเทศสงออกไปตางประเทศ  

 

1)  FTA และ ผลกระทบ  

          - การเขาสูตลาดภายหลังการเปดเสรีทางการคา 
สําหรับ SMEs  (กรณีศึกษาตลาดประเทศจีน) 

ป 2553  
 
 
ไมไดระบุ 
 
 
 
ป 2551 
 
 
 
 
ไมไดระบุ 
 
 
 
 
ป 2550  
 
 
 

ไมไดระบุ 
 
 
ไมไดระบุ 
 
 
 
ไมไดระบุ 
 
 
 
 
ไมไดระบุ 
 
 
 
 
ผศ.ดร.อักษรศรี 
พานิชสาสน และ
คณะ (ไมไดระบุ
จํานวน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://cms.sme.go.th/c
ms/c/portal/layout?p_l
_id=47.30 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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ลําดับ สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หัวขอการวิจัย ปที่ดําเนินโครงการ จํานวน
นักวิจัย 

 

หมายเหตุ 

(ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)   

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

 
 
 
ป 2552  

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

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

7. -สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
 
 

กระทรวงการคลัง  Global Economic Monitor (มีขอมูลเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
จีน) 

ประจําสัปดาห ไมไดระบุ www.fpo.go.th 

8. 
 

 

สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร, 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

1) ศักยภาพการผลิตและการสงออกยางและผลิตภัณฑ
ยางของสาธารณรัฐประชาชนจีน  

2) การจัดการโลจิสติกสและการขนสงยางพาราใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสูประเทศ
จีนโดยผานประเทศเพื่อนบาน (ดําเนินการวิจัยโดย 
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 

ป 2547   
 
 
 ป  2553  

3 ทาน 
 
 
11 ทาน  

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



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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ลําดับ สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หัวขอการวิจัย ปที่ดําเนินโครงการ จํานวน
นักวิจัย 

 

หมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ERTC) ) 

9.  สํานักงานกองทันสนับสนุน
การวิจัย (สกว)  

1) ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ  
     (ฝาย 1)  สนับสนุนการวิจัยดาน Managing   

Regional Integration  ซึ่งมีขอบเขตและเนื้อหา
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งรวมถึงประเทศจีน 
ภายใตโครงการ China Watch  

 
2) โครงการกลไกและปฏิสัมพันธระหวางรัฐบาล

กลางและรัฐบาลทองถิ่นของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในกรอบการตกลงเขตการคาเสรี
จีน-อาเซียน: ศึกษากรณีมณฑลที่นัยยะสคัญตอ
ประเทศไทย 

 
3) โครงการจัดทําหนังสือเศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มี

นัยสําคัญตอไทย 
 
4) โครงการปรับปรุงแกไขหนังสือ “สารานุกรม

เศรษฐกิจจีน: คูมือสําหรับนักธุรกิจไทย”  
 
5) โครงการวิจัยรวมเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร

 
 
 
 
 
 
เริ่มดําเนินโครงการ 15 สิงหาคม 2548 และ
อยูระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
ป 2548 
 
 
ป 2548 
 
 
ป 2548 

 
 
 
 
 
 
หัวหนา 1 ทาน
แตไมไดระบุ
จํานวนคณะ
นักวิจัย 
 
 
3 ทาน 
 
 
 1 ทาน 
 
 
18 ทาน 

www.trf.or.th 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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ลําดับ สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หัวขอการวิจัย ปที่ดําเนินโครงการ จํานวน
นักวิจัย 

 

หมายเหตุ 

ความรวมมือทางวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจไทย-จีน โดยเนนตําแหนงและการ
เชื่อมโยงทางภูมิศาสตร 

 
6) โครงการการสํารวจฐานขอมูลความสัมพันธไทย-

จีน ในดานการเมืองและเศรษฐกิจ 
 
7) โครงการวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจ 17 มณฑล 
 
 
 
8) โครงการจัดทําตนฉบับหนังสือ เรื่อง “การปฏิรูป

จีน”  
 

 
 
 
 
ป 2547 
 
 
ป 2550 
 
 
 
ป 2542 

 
 
 
 
1 ทาน 
 
 
หัวหนา 1 ทาน
แตไมไดระบุ
จํานวนคณะ
นักวิจัย 
 
1 ทาน 

10. สถาบันระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการ
พัฒนา (องคการ
มหาชน) (ITD)  

ในกํากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

เขตการคาเสรีอาเซียน-จีนและการเขาสูตลาดจีนของ
ภาคบริการไทย 

ป 2551 6 ทาน www.itd.or.th 

11. สถาบันวิจัยและพฒันา
อัญมณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ 

ในกํากับดูแลของกระทรวง
พาณิชย 

การศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการคาและการ
ลงทุนดานอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน  
(ดําเนินการวิจัยโดย ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 

ป 2552 5 ทาน  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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ลําดับ สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หัวขอการวิจัย ปที่ดําเนินโครงการ จํานวน
นักวิจัย 

 

หมายเหตุ 

(องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ERTC) )  

12. - สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร (TU RAC) 
 
- ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร (ERTC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)รายงานสงเสริมการลงทุนไทย-จีน ประจําป 2551 
(ศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน) 
 
 
1)การศึกษาวิเคราะหจุดเชื่อมโยงทางการคาระหวาง
ไทย-จีนตอนใตบนเสนทางและบริเวณ 2 ฝง คุนมั่น 
กงลู (Kunming-Bangkok Highway) ในแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor)   
(ดําเนินการโดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย) 
 
2) การศึกษาวิจัยและจัดทําคูมือมาตรฐานและ
กฎระเบียบในการสงออกสินคายางและสินคายางและ
ผลิตภัณฑยางไปยังประเทศจีน (ดําเนินการโดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 
3)การศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการคาและการ
ลงทุนดานอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน  

ป 2551 
 
 
 
 
 ป 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป 2551 
 
 
 
 
 

 17 ทาน 
 
 
 
 
ผศ.ดร. อกัษรศรี 
พานิชสาสน  
และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 ผศ.ดร. อักษรศรี 
พานิชสาสน  
และคณะ 
 
 
 

http://turac.tu.ac.th/res
earch/research2551_t.
html 
 
 
www.econ.tu.ac.th/ert
c 
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หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ดําเนินการโดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก 
สถาบันวิจัยและพฒันาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน)) 
 
4) การเจาะตลาดเชิงลึก เพื่อขับเคลื่อนการคาของ 
SMEs ไทยสูประเทศจีนภาคใตและตะวันตก ภายใต
โครงการ ASEAN SMEs Partnership Roadmap 
(ดําเนินการโดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) )  
 
5) การจัดการโลจิสติกสและการขนสงยางพาราใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสูประเทศ
จีนโดยผานประเทศเพื่อนบาน  (ดําเนินการโดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ)  
 
 
1)พัฒนาการของจีนศึกษาในประเทศไทย  ค.ศ. 1970-
1984  
2)การพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
ป 2552 
 
 
 
 
 
ป 2552 
 
 
 
ป 2553 (กําลังอยูระหวางดําเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
ป 2528 
 
ป 2530 

 
5 ทาน 
 
 
 
 
 
3 ทาน  
 
 
 
 
 
 
11 ทาน 
 
 
 
8 ทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.asia.tu.ac.t
h/research/End_Resear
ch.htm 
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3)ความสัมพันธไทย-จีน : อดีต ปจจุบนั และอนาคต 
4)ความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียน 
5)อิทธิพลวัฒนธรรมจีนที่มีตอไทย 
6)นโยบายสี่ทันสมัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน : 
บทเรียนและแนวโนม 
7)ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน : 
แนวโนมและปญหา 
8)การปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีนสมัยเติ้งเสี่ยวผิง : 
บทเรียนและขอสรุป 
9)นโยบายตางประเทศของจีน : กลุมอนิโดจีน 
10)ความสัมพันธทางการคาระหวางไทย-จีนและ
ญี่ปุน 
11)ลัทธิความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนในประเทศ
ไทย 
12)การศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางภาษาจีนและ
ภาษาไทย 
13)การลงทุนโดยตรงระหวางไทย-จีนและญี่ปุน 
 
14)พัฒนาการคําจีนที่มีในภาษาไทย 
15)บทบาทของจีนในเอเชียแปซิฟกในศตวรรษที่ 21 
16)ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจปจจุบันที่มีตอนัก

ป 2530 
ป 2532 
ป 2532 
ป 2533 
 
ป 2534 
 
ป 2535 
 
ป 2535 
ป 2537 
 
ป 2537 
 
ป 2537 
 
ป 2537 
 
ป 2538 
ป 2539 
ป 2543 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 41                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

ลําดับ สถาบัน หนวยงานตนสังกัด หัวขอการวิจัย ปที่ดําเนินโครงการ จํานวน
นักวิจัย 

 

หมายเหตุ 

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        

 
ป 2545 
ป 2546 
 
 
 
ป 2548 
ป2550 
 
 
 

13. - คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
 
- คณะโลจิสติกส 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 

- รูปแบบการเรียนภาษาจีนของนิสิตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
- ศึกษาเพื่อจัดทําความตกลงการขยายความรวมมือทวิ
ภาคีทางเศรษฐกิจและการคาในเชิงกวางและเชิงลึก
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- ความสัมพันธไทย-จีน 

ป 2551 
 
 
 
ป 2552 

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

- ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) 

14. คณะบริหารธุรกิจ 
(สถาบันธุรกิจไทย-จีน
ภิวัฒน) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิม
พระเกียรติ 
 

โลจิสติกสไทย-จีน ไมระบุ 6 ทาน http://ba.hcu.ac.th/Res
earch/groupresearch.ht
ml  

15. สถาบันวิจัยสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ คณะมนุษย
ศาสตร  
 
 
คณะบริหารธุรกิจ 
 
ศูนยศึกษาจีน – GMS 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1). กลยุทธการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยและ
ประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงภายใตสภาวการณ
ขยายตัวของตลาดทองเที่ยวจีน 
 
2).ตํารายาสมุนไพรของไทลื้อในจีน 
 
3).โครงการศึกษาวิเคราะหปญหาการปลอมปนขาว
หอมมะลิไทยในตลาดจีน 
 
การศึกษาความเปนไปไดในการสรางหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
The Study on trade situation between southeast 
China and Northern Thailand 
 

ป 2550 
 
 
 
ป2551 
 
ป2553 
 
 
ป2553 
 

 
 
 
ป 2548 

 

ไมระบุ 

 
 
 
 
 
 
 
13 ทาน 
 

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 
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หมายเหตุ 

(Center for China-GMS 
Studies), 

1)ทองเที่ยว 
2)เกษตร/อาหาร 
 
 

 

16. ศูนยจีนศึกษา สถาบัน
เอเชียศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
สถาบันการขนสงแหง
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  1). ลูทางความสัมพนัธอันดีระวางไทย-จีน ดานการ
ทองเที่ยว 
 
2). ศัพทใหมที่ใชในยุคโลกาภิวัตน : เปรียบเทียบจีน-
ไทย-อังกฤษ 
 
3). หลักสูตรและการเรียน-การสอนภาษาจีนในระดับ
ประถมศึกษา 
 
 
Road Transport in the People's Republic of China 

ป 2548 
 
 
ป 2552 
 
 
ป 2552 
 
 
 
ป 2546 
 

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 

17. คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยปทุมธานี นโยบายเปดการคาเสรีไทยจีน ป 2549   
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หมายเหตุ 

18. สาขาวิชาสังคมศาสตร 
 
 
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยพายัพ บทบาทผูหญิงในสังคมชาวนาตอการจัดการครัวเรือน 
: กรณีศึกษา ผูหญิงจวง : ไทดํา (ผูไต) ในมณฑลกวาง
สี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    
 
เงื่อนไขที่มีผลตอความสําเร็จของการจัดการแบบจีน : 
กรณีศึกษานักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัด
เชียงใหม   

ป 2544 
 
 
 
ป 2549 
 

  

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ, 2553 
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3.1.7 สถาบันวิจัยและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ 
ในปจจุบัน ประเทศไทยมีหนวยงานวิจัย ท้ังในภาครัฐและเอกชน และสถาบันอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ เนื่องจากกระแสความต่ืนตัวในดานเศรษฐกิจจีนและการเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของจีนท่ีมีบทบาทตอไทย ตลอดจนบทบาทจีนในอาเซียนและเศรษฐกิจโลก 

 
ในขณะน้ี มีหลายหนวยงานท่ีมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและมีงบประมาณในการจัด

จางใหมีการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจจีน  โดยมีท้ังหนวยงานภาครัฐของไทย เชน กระทรวงท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบดานเศรษฐกิจ และหนวยงานเอกชน เชน ธนาคารตางๆ ตลอดจนหนวยงานทางวิชาการท่ีศึกษา
และทําการวิจัยเกี่ยวกับจีน   ท่ีสําคัญไปกวาน้ัน แมวาบางหนวยงานจะไมไดมีภารกิจเกี่ยวเศรษฐกิจจีน
โดยตรง  แตก็มีการดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน และมีบุคลากรท่ีดูแลดานดังกลาวโดยเฉพาะ  
อีกท้ังมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีนาสนใจเก่ียวกับจีน  เชน  สภาหอการคาแหงประเทศไทย                      
( www.thaiechamber.com )  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย(www.fti.or.th)    และธนาคารเพ่ือการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank) (www.exim.go.th)  

 
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานภาคเอกชนอื่นท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับจีน อาทิ  สภาธุรกิจไทย-จีน ภายใต

สภาหอการคาแหงประเทศไทย (www.tcbc.or.th) สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน  
(www.thaizhong.org)    สมาคมมิตรภาพไทย-จีน     อยางไรก็ตาม หนวยงานเหลาน้ีไมไดมีภารกิจในการ
ศึกษาวิจัย  แตท้ังน้ีท้ังน้ัน หนวยงานเหลาน้ีมีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ท่ีจะชวยสงเสริม
ความสัมพันธระหวางไทยและจีนในดานตางๆ  และเปนการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับประเทศจีนใหกับ
ภาคสวนตางๆ และผูท่ีสนใจท่ัวๆไป  อาทิ  สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน    ท่ีมีการให
คําปรึกษาดานการคา  การลงทุน และการทองเท่ียว และความสัมพันธระหวางไทย-จีน อีกท้ังเปนตัวกลาง
ในการพบปะหารือเพ่ือสรางความรวมมือในการคา การลงทุน ตลอดจนดานวิชาการ กับเมืองตางๆ ของจีน    
นอกจากนั้นสภาธุรกิจไทย-จีน (Thailand-China Business Council) มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับ
ประเทศจีนท้ังดานภาษาและเศรษฐกิจ  รวมไปถึงบทความส้ันๆ ซึ่งจะเปนการวิเคราะหผลกระทบของ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจีนท่ีมีตอประเทศไทย เปนตน  โดยเปนการเผยแพรทาง Newsletter ท้ัง
ทางเอกสารและทางส่ืออิเล็กทรอนิกสผานทางหนาเว็ปไซตของหนวยงาน  
 

3.1.8 นักวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย 
จากการรวมรวมรายละเอียดเกี่ยวกับนักวิจัยท่ีดําเนินโครงการวิจัยเกี่ยวกับประเทศจีนดังแสดงใน

ตารางขางตน อาจกลาวไดวานักวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยในขณะนี้   เริ่มมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 
สอดคลองกับความสําคัญท่ีเพิ่มข้ึนของเศรษฐกิจจีน สําหรับกําลังคนท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีนใน
หนวยงานท่ีทําการสํารวจขอมูลในเบ้ืองตน  มีท้ังท่ีเปนเจาหนาท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวเศรษฐกิจจีน ท่ีเปน
ผูนําองคความรูดานเศรษฐกิจจีนไปใชในการปฏิบัติงานและนําแนวนโยบายดานเศรษฐกิจจีนไปปฏิบัติ 
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เชน เจาหนาท่ีของกระทรวงพาณิชย  ตลอดจนหนวยงานสงเสริมการลงทุนอยางสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน     รวมท้ังบุคลากรท่ีทําหนาท่ีวิเคราะหวิจัยประเด็นดานเศรษฐกิจจีน ท้ังท่ีทํางานใหกับ
หนวยงานเอกชน และสถาบันการศึกษาตางๆ    อยางไรก็ดี หนวยงานตางๆ มิไดมีการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนอยางเปนระบบไวมากนัก    

 
3.2 การพัฒนากําลังคน: ทุนการศึกษา 
 

ในการศึกษาขอมูลพัฒนาดานกําลังคนเพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน ประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การ
ใหทุนการศึกษากับนักศึกษาไทยเพ่ือไปศึกษาตอในประเทศจีน จากการรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณ 
พบวา  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาไทยเพ่ือไปศึกษาตอในประเทศจีนในปจจุบันมีอยูพอสมควร และมี
แนวโนมวาจะมีเพิ่มมากข้ึน ตามความสําคัญและบทบาททางเศรษฐกิจจีนของจีนท่ีมีมากข้ึน ทําใหเกิด
กระแสการต่ืนตัวและสนใจท่ีจะไปศึกษาตอในประเทศจีน สําหรับทุนการศึกษาฯ มีท้ังท่ีเปนทุนจาก
หนวยงานของไทย และทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งทุนของรัฐบาลจีนเอง  
 

3.2.1 ทุนการศึกษาจากหนวยงานของไทย    
 จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีทูตไทยประจํากรุงเปยจิง พบวาในปจจุบันนักเรียนและนักศึกษา
ชาวตางชาติท่ีกําลังศึกษาอยูในประเทศจีนมีจํานวนประมาณ 500,000 คน  ในจํานวนน้ี สัดสวนนักเรียน
นักศึกษาไทยมีจํานวนมากเปนอันดับท่ี 5 (รองจาก เกาหลี ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม)   

 จากขอมูลท่ีมีการรวบรวมไวในป 2009 นักเรียนไทยในประเทศจีนมีจํานวน 11,073 คน  โดย
แบงเปนนักเรียนนักศึกษาท่ีไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาตอรอยละ 60 และอีกรอยละ 40 เปนการเดินทางไป
ศึกษาตอดวยทุนสวนตัว เมืองท่ีนักเรียนนักศึกษาไทยนิยมเลือกเดินทางไปศึกษาตอ ไดแก กรุงเปยจิง มหา
นครซางไห กวางโจว  กวางซี และคุนหมิง เปนตน โดยกรุงเปยจิงเปนเมืองท่ีมีนักเรียนนักศึกษาไทยมาก
ท่ีสุดคิดเปนจํานวนประมาณ 1,000 คน  และสาขาวิชาท่ีเปนท่ีนิยมเลือกเรียนมากท่ีสุดไดแก ภาษาจีน 
เศรษฐศาสตร บริหาร และการแพทยแผนจีน   
 

3.2.1.1 ทุนการศึกษาจากหนวยงานราชการไทย 
สําหรับทุนการศึกษาจากหนวยงานของไทยสามารถแบงไดเปนประเภทตางๆ ดังน้ี 
 
1) ทุนใหกับขาราชการไทย 
ในลักษณะเปนทุนแลกเปลี่ยนกับขาราชการจีน โดยเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป 1981  และเปนทุน

แลกเปลี่ยนระหวางขาราชการไทย-จีน จํานวนปละ 7 ทุน  ซึ่งจะเปนการใหทุนแกใหขาราชการท้ังสอง
ประเทศ    



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       3- 47                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

อยางไรก็ตาม  ท่ีผานมาจะเปนการใหทุนแกอาจารยของมหาวิทยาลัยของไทยซ่ึงสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไปเรียนตอภาษาจีนในประเทศจีน  หรืออาจารยของจีนมาเรียนตอท่ีไทยมากกวา  
โดยท่ีมาท่ีไปของทุนดังกลาวเริ่มจากหลังจากท่ีประเทศไทยกับประเทศจีนสถาปนาความสัมพันธทางการ
ทูตเม่ือป 1975  สามปหลังจากน้ัน คือ ในป 1978 รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนไดลงนามในขอตกลงวาดวย
ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนการเริ่มประวัติศาสตรใหมของการแลกเปลี่ยน
นักเรียนนักศึกษาทุน  

ในปแรกมีการแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาล ปละ 3 ทุน  กลาวคือรัฐบาลจีนสงคนจีนมาเรียน 3 ทุน และ
รัฐบาลไทยก็สงคนไปเรียนท่ีจีน 3 ทุน    โดยในปจจุบันไดเพิ่มจํานวนทุนเปนปละ 7 ทุน   โดยในสวนของ
ประเทศไทย กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานคัดเลือกคนไทยเพ่ือไปเรียนท่ีจีน เมื่อคัดเลือกเสร็จ
เรียบรอยจะใหกรมวิเทศสหการเปนผูดําเนินการในข้ันตอนตอไป เชนประสานงานกับฝายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สถานทูตจีนประจําประเทศไทย  และเมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงจีนแลว ก็จะอยูในความ
ดูแลของ China Scholarship Council (CSC) ตอไป     
 

2) ทุนจากกระทรวง    
กระทรวงตางๆ ของไทย จะมีการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาไทยเพ่ือไปเรียนตอท่ี

ประเทศจีน  กระทรวงหลักท่ีมีการใหทุนการศึกษาเพ่ือไปศึกษาตอท่ีประเทศจีน คือ กระทรวงการ
ตางประเทศ  และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   โดยในแตละปจะมีการใหทุนการศึกษาจํานวน  
2-3 ทุน   อยางไรก็ตาม การใหทุนการศึกษาของแตละกระทรวงจะแตกตางกันไปตามภารกิจและความ
จําเปนในดานบุคลากรของแตละแหง  

 
3)    หน่ึงอําเภอหนึ่งทุนการศึกษา 
โครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงทุนเริ่มดําเนินการต้ังแตป 2004 ในปแรกของการใหทุนนี้มีนักเรียน

นักศึกษาท่ีไดรับทุน จํานวน 109 คน   และในป 2005  มีนักเรียนนักศึกษาไทยท่ีไดรับทุนศึกษาตอท่ี
ประเทศจีนจํานวน 130 คน   สําหรับระยะเวลาการศึกษาภายใตโครงการดังกลาวจะมีระยะเวลาการศึกษา
ไมเกิน 7 ป โดยสวนมากแลวจะเปนการเรียนภาษาประมาณ 2 ป และจึงเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีประมาณ 4 ป โดยหลักสูตรท่ีนักเรียนนักศึกษาไทยศึกษาตอในระดับปริญญาตรีนั้น อาทิ 
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ  เศรษฐศาสตร  และการแพทยแผนจีน เปนตน 

การดําเนินการของทุนประเภทนี้อยูในความรับผิดชอบของ  3 หนวยงานดวยกัน คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานขาราชการพลเรือนหรือ ก.พ. ใน
กระบวนการคัดเลือก เปนความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการดูแล  การประสานงานกับตางประเทศ
จะเปนภารกิจของกระทรวงการตางประเทศ    และการดูแลชีวิตความเปนอยู  เรื่องการเรียน และการบรรจุ
ตําแหนงหลังสําเร็จการศึกษาจะเปนหนาท่ีของก.พ.  ท่ีผานมานักเรียนท่ีไดรับทุนไปนับวาคอนขางประสบ
ความสําเร็จ โดยสามารถผานหลักสูตรภาษาจีนไดภายในเวลา 1 ปและสามารถเลือกศึกษาตอในสาขาวิชา
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อื่น ๆ  ในระดับปริญญาตรีได ท้ังน้ีจะสามารถแบงนักเรียนไดเปนสองกลุม คือ  กลุมท่ีเลือกศึกษาตอท่ี
มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศท่ีเปยจิง   และอีกกลุมหน่ึงเลือกศึกษาตอท่ี
มหาวิทยาลัยถงจี้ ท่ีซางไห  เนนการบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตรเปนตน 

 
4)    ทุนรัฐบาลไทย (ทุนก.พ.) และหนวยงานรัฐตางๆ  
มีนักเรียนท่ีไดรับทุนรัฐบาลไทย (ทุนก.พ.) และทุนท่ีเรียกวา “ไทยพัฒน” ไปศึกษาตอในประเทศ

จีนในจํานวนท่ีมากข้ึนเชนกัน  นอกจากน้ี มีหนวยงานภาครัฐของไทย เชน  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญกับการสราง
บุคลากรครูท่ีมีความรูความสามารถดานจีน โดยในป 2008  เปนปแรกท่ีไดประกาศใหทุนศึกษาตอท่ี
ประเทศจีนมากถึง 100 ทุน  ซึ่งเปนการใหทุนกับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ท่ีกําลังเรียนเอกภาษาจีนอยูในคณะ
ตางๆ  รวมถึงผูท่ีเรียนจบวิชาเอกภาษาจีนมาแลวไมเกิน 5 ป  แตตองมีอายุไมเกิน 30 ป      โดย
วัตถุประสงคของการใหทุนดังกลาว คือ เพื่อแกปญหาเรงดวนเรื่องการขาดแคลนครูสอนภาษาจีนท้ังน้ีการ
ใหทุนดังกลาวเปนความรวมมือระหวาง สพฐ. และสํานักสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (The Office of Chinese Language Council International-Hanban)  โดยฝายไทย
จะรับผิดชอบคาเครื่องบิน และคาใชจายสวนตัวตางๆของนักเรียน ในขณะท่ีฝายจีนจะรับผิดชอบเรื่องคา
เลาเรียนและคาท่ีพัก  ซึ่งจะมีการใหทุนภายใตโครงการเปนระยะเวลา 3 ป ( ป 2008 – 2010 ) ปละ 100 ทุน  
และมีเงื่อนไขการใหทุน คือ หลังจากเรียนจบแลวจะตองกลับมารับราชการเปนครูในสังกัด สพฐ.  เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 เทาของระยะเวลาท่ีไดรับทุน 1      

นอกจาก สพฐ. แลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนอีกหนวยงานหน่ึงท่ีมีบทบาท
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรของไทยในดานตางๆ รวมท้ังการใหทุนสนับสนุนใหไปศึกษาตอยัง
ตางประเทศ ภายใตโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรแหงประเทศไทย)    ซึ่งหน่ึงในประเทศท่ีใหทุนไปศึกษาตอ ก็คือ ประเทศจีน  โดยในป
การศึกษา 2010 มีท้ังการใหทุนระดับปริญญาตรีในตางประเทศ และ ระดับปริญญาโท-เอกในตางประเทศ  
โดยทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีท่ีมีใหเลือกศึกษาตอท่ีประเทศจีนไดนั้น จะเก่ียวกับสาขาวิชาดาน
ภาษา สาขาวิชาดานมนุษยศาสตร  รวมท้ังสาขาวิชาอื่นๆ ท่ีเปนความตองการเฉพาะกิจ เชน การแปลและ
ลามภาษาจีน แตสําหรับสาขานี้ ไมไดมีการกําหนดมาชัดเจนวาสามารถเลือกศึกษาตอท่ีประเทศใดไดบาง
เหมือนสาขาอื่นๆ   สําหรับทุนระดับปริญญาโท- เอก นั้น จะมีสาขาท่ีเปดโอกาสใหเลือกไปศึกษาท่ี
ประเทศจีนท่ีหลากหลายมากกวา และท่ีสําคัญคือ มีการใหทุนศึกษาตอในดานเศรษฐศาสตร ท่ีสามารถ
เลือกศึกษาตอท่ีจีนได แบงเปนดานเศรษฐศาสตรนโยบายสาธารณะและการเงิน และเศรษฐศาสตรท่ี
เกี่ยวกับองคความรูของจีนโดยเฉพาะ  ซึ่งจากการระบุขอกําหนดในลักษณะดังกลาว ทําใหเห็นไดวาองค
ความรูดานจีนศึกษาดานเศรษฐกิจกําลังไดรับความสนใจจากภาคการศึกษาของไทยเพ่ิมมากข้ึน  

                                                 
1  ผูจัดการออนไลน (11 มีนาคม 2551), “ อยากไปเรียนจีนไมควรพลาด! รัฐ-เอกชน ใหทุนอื้อ-จบแลวมีงานทํา”  จาก 
http://www.boybdream.com/manager-news-content.php?newid=29104    
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5)  ทุนจากสถาบันการศึกษาของไทย  

           ในกรณีของสถาบันการศึกษาของไทยน้ัน จากการสํารวจขอมูลในเบ้ืองตน แมวาจะไมคอยมีการ
ใหทุนสําหรับนิสิตหรือนักศึกษา ในลักษณะท่ีเปนการระบุวาตองเปนประเทศจีนเทาไหรนัก  แตใน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยตางๆ มีการใหทุนศึกษาตอตางประเทศสําหรับอาจารยเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนมาก
แลวจะไมไดมีการจํากัดประเทศท่ีจะเดินทางไปศึกษาตอ ดังน้ัน  ชองทางการใหทุนในลักษณะน้ี จะชวย
สงเสริมใหผูท่ีสนใจดานจีนศึกษา รวมท้ังดานอื่นๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับประเทศจีน มีโอกาสไดพัฒนา
องคความรูไดมากข้ึน    

ตัวอยางเชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีการใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศกับ
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัย เปนประจําทุกป โดยมีเงื่อนไขวาตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไม
นอยกวา 1 ป  ซึ่งการใหทุนดังกลาวไมไดกําหนดใหไปศึกษาตอท่ีประเทศใดเปนการเฉพาะ  จึงเปดโอกาส
ใหคณาจารยท่ีมีความสนใจดานจีนศึกษามีโอกาสไปศึกษายังประเทศจีนไดมากข้ึน   

ดังน้ัน จากการประมวลขอมูลท่ีไดรวบรวม จึงกลาวไดวาการใหทุนของสถาบันการศึกษา ของ
ไทย อาทิ สถาบันการศึกษาของรัฐบาลจะไมไดมีการใหทุนการศึกษาโดยกําหนดชัดเจนวาตองไปศึกษา
ตอท่ีประเทศจีน แตจะเปนการใหทุนโดยไมเจาะจงประเทศหรือสาขาท่ีเรียนมากกวา  แตท้ังน้ีท้ังน้ัน การ
ใหทุนการศึกษาโดยระบุสาขาวิชาท่ีเรียนและประเทศท่ีใหเลือก ซึ่งรวมประเทศจีนไวดวย เริ่มมีมากข้ึน 
ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความตองการองคความรูเฉพาะดานท่ีกําลังขยายตัวในยุคปจจุบัน  

 
โดยสรุป คาดวาในอนาคตประเทศไทยจะมีบุคลากรในดานดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน ท่ีจะมาพัฒนา

องคความรูท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนใหกับประเทศและบุคลากรของประเทศในรุนหลังตอไป ท้ังน้ี ผูใหทุน
เองก็ไดมีการกําหนดเงื่อนไขไวอยางชัดเจนวาเม่ือผูสมัครรับทุนสําเร็จการศึกษาแลวจะตองกลับมา
ปฏิบัติงาน เพ่ือชดใชทุนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการจัดสรรทุน ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 2 เทา 
ของระยะเวลาท่ีไดรับทุน2  

ท้ังน้ี  จากการสํารวจแหลงทุนจากหนวยงานตางๆ พบวา หนวยงานสวนใหญยังมีขอกําหนดใน
การใหทุน เชน  ระบุวา ตองไปศึกษาตอท่ีประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกาเทาน้ัน ยังมีไมมากท่ีไดระบุ
ใหทุนไปศึกษาตอท่ีประเทศจีนโดยตรง หรือในกรณีท่ีมีประเทศจีนใหเลือก หนวยงานเจาของทุนก็จะเปน
ตัวเลือกในลําดับรองจากสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ    

                                                 
2 ขอมูลจาก “ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทนุโครงการพัฒนากําลังคนดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี (ในตางประเทศ)” และ
“ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง รับสมัครสอบแขงขนัเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ระดับปริญญาโท-เอก (ในตางประเทศ)” 
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ดังน้ัน หากหนวยงานท่ีเปนแหลงทุน เปดโอกาสใหผูขอรับทุนสามารถเลือกสมัครเรียนประเทศ
ใดก็ไดตามความเหมาะสม   คาดวา จะเปนการเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจศึกษาตอท่ีประเทศจีนไดมีทางเลือก
มากข้ึน แตในการพิจาณาตามความเหมาะสม จะข้ึนอยูกับหลักสูตรท่ีเจาของไดกําหนดไวเปนหลักดวย       

 
3.2.1.2 ทุนการศึกษาจากหนวยงานเอกชนไทย 

นอกเหนือจากหนวยงานภาครัฐแลว หนวยงานในภาคเอกชน ไดใหความสําคัญในการใหทุน
สนับสนุนการศึกษาตอท่ีประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทหรือองคกรท่ีมีธุรกิจเกี่ยวของกับจีน ซึ่ง
โดยมากแลวจะเปนบริษัทขนาดใหญ เชน  ธนาคารพาณิชย   บรรษัทรายใหญท่ีมีธุรกิจอยูท่ีจีน  

ตัวอยางของกลุมธนาคารพาณิชยท่ีใหทุนกับบุคลากรเพ่ือไปศึกษาตอท่ีจีน เชน ธนาคารกสิกร
ไทย  ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารทหารไทย  ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห  เปนตน  

สําหรับบรรษัทขนาดใหญ  เชน ปูนซีเมนตไทย  บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ  (ซีพี)  และการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปนตน 

จากกรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย ซึ่งใหทุนศึกษาตอในหลายประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ญ่ีปุน และจีน โดยธนาคารฯ  ใหทุนศึกษาตอในประเทศจีน งบประมาณป 2010 จํานวน 1 ทุน ซึ่ง
กําหนดใหศึกษาดานการจัดการและการตลาด3   สําหรับธนาคารกรุงไทยก็มีการใหทุนสนับสนุนการศึกษา
ตอตางประเทศเชนกัน ท้ังท่ีสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญ่ีปุน และจีน โดยไมไดกําหนดเปนพิเศษวาจะ
ใหจํานวนก่ีทุนตอหนึ่งประเทศ ธนาคารกรุงไทยใหความสําคัญกับการสนับสนุนการศึกษาตอท่ีจีน 
เนื่องจากมีการเปดสาขาท่ีจีนหลายสาขา และมีแนวโนมวาจะมีความสัมพันธกับจีนเพิ่มมากข้ึนในอนาคต   
เชนเดียวกับธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเปนธนาคารท่ีขยายเขาไปลงทุนในประเทศจีนเปนรายแรกๆ และเปน
ธนาคารไทยท่ีมีการเปดสาขาในประเทศจีนมากท่ีสุด  ตลอดจนมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักเปนอยางดี ก็ไดมีการ
ใหทุนการศึกษาในตางประเทศในทุกป แตในป 2010 ธนาคารระบุประเทศท่ีใหทุนเพื่อไปศึกษาตอ คือ 
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เพียง 2 ประเทศเทาน้ัน ซึ่งเปนท่ีนาสังเกตวาธนาคารกรุงเทพซ่ึงเปนธนาคารท่ีมี
สาขาและการติดตอทางธุรกิจกับประเทศจีนมาก แตกลับไมไดใหทุนศึกษาตอท่ีประเทศจีน แตกลับเปน
สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ 

นอกจากหนวยงานขนาดใหญแลว ยังมีทุนของมูลนิธิเพื่อศึกษาตอในจีน เชน  มูลนิธิติงธนาธิกุล 
ต้ังแตป 1980 จนถึงป 2008  ใหทุนการศึกษาใหคนจีนมาเรียนเกษตรกรรมท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ป
ละ 5 ทุน ในขณะเดียวกัน ใหทุนการศึกษาใหคนไทยไปเรียนท่ีจีน  จนหลายคนไดทุนไปเรียนจนสําเร็จ
การศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกลับมาและเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยของไทย 

สําหรับแหลงทุนอื่นๆ ของภาคเอกชน เชน แหลงทุนการศึกษาของศูนยแนะแนวการศึกษาตอ
ตางๆ   ตัวอยางเชน  

                                                 
3 ธนาคารกสิกรไทย (2553), “รายละเอยีดทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 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 ท่ีใหทุนเรียนภาษาจีนท่ีประเทศจีนแบบใหเปลา 
จํานวน 7 ทุน 

- -  ทุนของศูนยการศึกษาไตหวัน  (Taiwan Education Center) ซึ่งจะมีศูนยอยูตามมหาวิทยาลัย เชน ท่ี
มหาวิทยาลัยแมโจ   เปนตน โดยศูนยนี้ จะเปนแหลงขอมูลเรื่องทุนการศึกษาตอท่ีไตหวันของ
รัฐบาลไตหวัน  อาทิ ทุนแลกเปลี่ยนท่ี  National Chung Hsing University และทุนศึกษาตอท่ี 
National Chiayi University  (NCYU) เปนตน 

 
3.2.2 ทุนการศึกษาของหนวยงานจีน 
สําหรับขอมูลทุนการศึกษาของหนวยงานจีน รวบรวมจากการสัมภาษณฝายการศึกษา สถานทูต

จีนประจําประเทศไทย4 พบวาทางสถานทูตไดมีการรวบรวมสถิติท่ีนักเรียน นักศึกษาไทยท่ีไดทุนรัฐบาล
จีนไปศึกษาตอท่ีประเทศจีน ในป 2009 ท้ังหมด 862 คน  ดังน้ี 
 1) ทุนรัฐบาลจีน ผาน China Scholarship Council  (CSC) จํานวน 440 ทุน ไปเรียนตอระดับ 
ปริญญาตรี (380 ทุน)   เรียนภาษาจีน ระดับปริญญาโท ( 48 ทุน) เรียนภาษาจีน ประวัติศาสตรจีน 
วรรณคดี การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศและระดับปริญญาเอก ( 12 ทุน) เรียนในสาขาวิชา
ภาษาจีน การสอนภาษาจีน วรรณคดีจีน  กระจายในมหาวิทยาลัยของจีนท่ัวประเทศ 
 2)  ทุนสถาบันขงจ่ือ  ท้ังหมด 130 ทุนการศึกษา สถาบันขงจื่อในประเทศไทยเสนอรายช่ือ
นักเรียน นักศึกษาไปเรียนตอท่ีจีน โดยประเทศไทยมีสถาบันขงจ่ือท้ังหมด 12 แหง   แตละแหงให
ทุนการศึกษาประมาณ 10 ทุน  ซึ่งเปนทุนใหเรียนในทุกระดับการศึกษา  ต้ังแตเรียนภาษาจีนเปนระยะเวลา 
1 ป จนถึงระดับปริญญาเอก  โดยสวนใหญจะเปนการศึกษาในสาขาภาษาจีน  
 3) ทุน Chinese Bridge  สถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนท่ัวประเทศไทยมีการจัดประกวด
ภาษาจีนภายใตช่ือ  Chinese Bridge   และคัดเลือกผูชนะเลิศ เพื่อสงไปเรียนท่ีจีนในระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท โดยในป 2008 สงนักเรียนไปท้ังหมด 50 คน  
 4) ทุนอาเซียน  เปนทุนท่ีไมไดผานสถานทูตจีนประจําประเทศไทย แตผานสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียน  เปนทุนของรัฐบาลจีนท่ีใหนักเรียนและนักศึกษาในกลุมประเทศอาเซียนไปเรียนท่ีจีน  ในป 2008 
มีนักเรียนและนักศึกษาไทยไดทุนอาเซียนไปเรียนท่ีจีนท้ังหมด 100 คน  
 5) ทุนสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของสํานักงานกิจการชาวจีนโพนทะเล เปนการใหทุน
ผานมหาวิทยาลัยสองแหง  ไดแกมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยจี้หนานท่ีกวางโจว  เปนการให
ทุนเรียนภาษาจีนและระดับปริญญาตรี  ในป 2008  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวรับนักเรียนทุนจากประเทศไทย 
20 คน และมหาวิทยาลัยจี้หนาน 12 ทุน 

                                                 
4 รวบรวมจากการสัมภาษณคุณผาง ลี่ เลขานุการเอก ฝายการศึกษา สถานทูตจีนประจําประเทศไทยเม่ือ 11 กรกฎาคม 2553 เวลา 
10.00-12.00 น. 
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 6) ทุนของรัฐบาลจีนประเภทอื่นๆ อีกประมาณ 10 ทุน เชน ทุนมณฑลหยุนหนานโดยผาน
มหาวิทยาลัยหยุนหนานจํานวน 5 ทุน และทุนมหานครซางไหจํานวน  5 ทุนโดยผานมหาวิทยาลัยซางไห 
5 ทุน  
  7) ทุนพัฒนาครูจีน  โดยรัฐบาลจีนภายใตความรวมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทยระหวางสํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติหรือฮั่นปาน  กับสํานักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือ สพฐ.  โดยสพฐ.คัดเลือกนักศึกษาเอกภาษาจีนปท่ี 4 ไปเรียนและฝกการสอนท่ี
มหาวิทยาลัยท่ีจีนเปนเวลา 1 ป  ปละ 100 คน โดยเริ่มมาแลวสามป ต้ังแต ป 2008   ถึงปจจุบัน  
 สําหรับตัวเลขทุนการศึกษาในป 2009 ยังไมไดมีการรวบรวม  แตคาดการณวาใน ป 2009 จํานวน
ทุนการศึกษาจะใกลเคียงกับป 2008  แตอาจจะนอยกวา เพราะ ทุน CSC ใหเฉพาะปริญญาโท โดยไมไดให
ระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก  ดังน้ัน ปริมาณทุนจะลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป 2008  แตอยางไรก็ตาม  
สถิติท่ีไดอาจยังไมสมบูรณท้ังหมด เนื่องจากมีบางกรณีท่ีมหาวิทยาลัยรับนักเรียนและนักศึกษาทุนโดยตรง
โดยไมผานสถานทูตจีน     

 
ท้ังน้ี  สวนของบทวิเคราะหสถานะกําลังคน และหลักสูตรการเรียนการสอนจีนศึกษา ดาน

เศรษฐกิจในประเทศไทย และแผนพัฒนากําลังคนจะอยูในบทสุดทายตอไป 
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บทท่ี 4 
พลวัตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากจีน (จีนภิวัตน) และความสําคัญตอไทย 

 

4.1 ความสัมพนัธทางเศรษฐกิจไทย-จีน 
ไทยมีการติดตอและมีความสัมพันธกับประเทศจีนมาเปนเวลายาวนาน หากแตในการสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย-จีนอยางเปนทางการเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 1975 โดย ม.ร.ว. 
คึกฤทธิ์ ปราโมช   นายกรัฐมนตรีของไทยไดเดินทางไปเยือนประเทศจีนและรวมลงนามใน “แถลงการณ
รวมสถาปนาความสัมพันธทางการทูต” รวมกับนายโจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน โดยท่ีไทยเปนประเทศ
ลําดับท่ี 101 ท่ีรับรองรัฐบาลจีนในแผนดินใหญ  และเปนลําดับท่ี 3 ในกลุมอาเซียน ท้ังสองฝายไดยอมรับ
ในหลัก 5 ประการของการอยูรวมกันอยางสันติ และหลักการจีนเดียว (One China Policy) สวนจีนได
ประกาศไมยอมรับการถือสองสัญชาติของคนจีนในประเทศไทย  

ตลอดระยะเวลามากกวา 3 ทศวรรษท่ีผานมา ความสัมพันธระหวางประเทศท้ังสองไดพัฒนา
อยางตอเน่ือง มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน นับต้ังแตระดับราชวงศ ระดับรัฐบาล ไปจนถึงระดับ
นักธุรกิจ และประชาชนท่ัวไปอยางสมํ่าเสมอ 

สําหรับบทบาททางเศรษฐกิจของจีนท่ีมีตอไทยไดขยายตัวมากข้ึน  นับต้ังแตป 2003 ซ่ึงไทยและ
จีนไดมีการลงนามและจัดทําความตกลงการคาเสรีท่ีสําคัญหลายฉบับ  ท้ังท่ีเปนความตกลงการคาเสรสีอง
ฝาย ไดแก ความตกลงเรงลดภาษีศุลกากรนําเขาผักและผลไม (HS 07-08)  และความตกลงการคาเสรี
ภายใตกรอบอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) ครอบคลุมการจัดทําความตกลงดานเศรษฐกิจ 
ท้ังดานการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน การระงับขอพิพาท และความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ เปน
ตน  
 หลังจากท่ีไดมีการเปดตลาดและเปดการคาเสรีระหวางไทย-จีน และภายใตความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-จีน นี้ สงผลใหการคาระหวางไทย-จีน ขยายตัวมากข้ึน ท้ังดานการสงออกและการนําเขา ดังแสดง
ในตารางท่ี 4-1 
 

ตารางที่ 4-1 
มูลคาการคาระหวางไทย-จีน ป 1994 – 2009 

หนวยเงิน : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ปริมาณการคารวม ไทยสงออก ไทยนําเขา 
ป 

มูลคา สัดสวน % ∆ มูลคา % ∆ มูลคา % ∆ 
ดุลการคา 

1994 2,318.0 2.3 41.1 932.0 71.8 1,386.0 26.3 -454.0 

1995 3,743.40 2.9 59.8 1,649.30 75.1 2,090.00 49.5 -444.7 

1996 3,827.80 3.0 2.3 1,876.90 13.8 1,950.90 -6.8 -74.0 

1997 4,046.60 3.3 5.7 1,774.50 -5.5 2,272.10 16.5 -497.6 
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ปริมาณการคารวม ไทยสงออก ไทยนําเขา 

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ป 1997 

1998 3,568.70 3.7 -11.8 1,766.70 -0.4 1,801.90 -20.7 -35.2 

1999 4,333.10 4.0 21.4 1,860.90 5.3 2,472.20 37.2 -611.2 

2000 6,226.20 4.7 43.7 2,836.60 52.4 3,389.70 37.1 -553.1 

2001 6,569.70 5.2 5.5 2,873.70 1.3 3,696.00 9.0 -822.2 

2002 8,452.90 6.3 28.7 3,555.40 23.7 4,897.50 32.5 -1,342.1 

2003 11,691.20 7.5 38.3 5,688.90 60.0 6,002.30 22.6 -313.4 

2004 15,259.50 8.0 30.5 7,115.10 25.1 8,144.30 35.7 -1,029.2 

2005 20,327.40 8.9 33.3 9,167.40 29.1 11,159.80 37.0 -1992.30 

2006 25,154.60 9.8 23.7 11,708.90 27.7 13,445.70 20.5 -1736.80 

2007 31,071.64 9.8 24.91 14,846.75 26.12 16,224.90 22.69 -1,378.15 

2008 36,246.70 9.9 16.66 16,190.84 9.05 20,055.86 23.61 -3,865.01 

2009 33,152.83 10.8 -8.79 16,123.88    -41 17,028.95 -12.73 -905.07 

  ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย   
  

4.1.1 ความสัมพันธทางการคาไทย-จีน 
สําหรับสถานะความสัมพันธทางการคา ลาสุดจากขอมูลในป 2010  ไทยมีมูลคาการคากับจีน     

จํานวน   45,989.65 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ  38.49    
 จีนเปนตลาดสงออกอันดับท่ี 1 ของไทย ในป 2010     การสงออกไปจีนมีมูลคา   21,470.92  ลาน

เหรียญสหรัฐฯ   เพิ่มข้ึนรอยละ  33.70   ในขณะท่ีจีนเปนแหลงนําเขาอันดับท่ี 2 ของไทย      ในป 2010       
ไทยมีการนําเขาจากจีนมูลคา   24,518.73   ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มข้ึนรอยละ  42.98    ทําใหไทยขาด
ดุลการคาจีน  3,047.81  ลานเหรียญสหรัฐฯ     

 
ตารางที่ 4-2 

มูลคาการคาระหวางไทย-จีน ป 2010 
 

การคาไทย-จีน ป 2010 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

การ
เปล่ียนแปลง 

การคารวม 45,989.65 38.49 

การสงออก 21,470.92 33.70 
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การคาไทย-จีน ป 2010 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

การ
เปล่ียนแปลง 

การนําเขา 24,518.73 42.98 

ดุลการคา -3,047.81 179.78 

 
 
รายการสินคาสําคัญท่ีคาขายกับจีนในป 2010  แบงเปน สินคาสงออกสําคัญไปจีน      ไดแก   หนวยเก็บ

ของเครื่องประมวลผล      ยางธรรมชาติ     (ทีเอสเอ็นอาร)   สวนประกอบของเครื่องจักร    ยางผสมอื่นๆ   และมัน
สําปะหลัง     เปนตน   สวนสินคานําเขาสําคัญจากจีน   ไดแก  สวนประกอบของเครื่องจักร เครื่องประมวล   
ผลฯ    แบบดิจิตัล   เครื่องโทรศัพทไรสาย  สายอากาศ   และวงจรพิมพ    เปนตน 

นอกจากน้ี หลังจากท่ีความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน   (ASEAN-China FTA: ACFTA)  ไดมีผล
เต็มท่ีต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2010   โดยการลดภาษีสินคารายการปกติ (Normal Track)  จํานวน 7,000 กวา
รายการ  หรือ (รอยละ 90 ของสินคาท่ีมีการคาระหวางกัน) ลดภาษีเปนรอยละ 0  พบวา ในชวงครบ  1  ป
ดังกลาว  ไทยสงออกไปจีนตามรายการสินคาที่ไดรับสิทธิ  มูลคา  11,453.06  ลานเหรียญสหรัฐฯ  ใน
จํานวนน้ี   มีการขอใชสิทธิ ACFTA อาเซียน-จีน (แนบ Form E)    มูลคา  7,372.26  ลานเหรียญสหรัฐฯ   
คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.37  ของมูลคาการสงออกเฉพาะรายการท่ีไดรับสิทธิฯ   เพิ่มข้ึนรอยละ  60.78  เมื่อ
เทียบกับปท่ีผานมา 

สําหรับสินคาสําคัญที่มีการขอใชสิทธิ   ACFTA  อาเซียน–จีน    ไดแก    มันสําปะหลัง    พิกัดฯ 
071410)  ยางผสมอื่นๆ   (พิกัดฯ 400599)   กรดเทเรฟทาลิก (พิกัดฯ 291736)    โพลิเมอรของเอทิลีน    
(พิกัดฯ 390190)   พารา-ไซลีน  (พิกัดฯ  290243)    โพลิคารบอเนต   (พิกัดฯ  390740)   แปงมันสําปะหลัง   
(พิกัดฯ 110814)    ฟนอลและเกลือของฟนอล    (พิกัดฯ 290711)   และน้ํามันปโตรเลียมอื่นๆ   (พิกัดฯ 
271019)   เปนตน 

 
4.1.2 การลงทุนของไทยในจนี 
ในดานการลงทุน   เมื่อพิจารณาการลงทุนของไทยในจีน แมวานักธุรกิจจากประเทศไทย (เครือ

เจริญโภคภัณฑ) จะเปนนักลงทุนตางชาติรายแรกต้ังแตจีนเริ่มเปดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจในป 1979  
หากแตการลงทุนของไทยในจีนไดมีการเปลี่ยนแปลงและไมแนนอน ข้ึนอยูกับสถานการณเศรษฐกิจไทย 
เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก  

ตัวอยางเชน  ในชวงป 2001 ถึง 2003 การลงทุนของไทยในจีนเพิ่มข้ึนอยางมากจากขอมูลป 2001 
มูลคา  13.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มเปน 64.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  ในป 2003 (เพิ่มข้ึนเกือบ 4.9 
เทา) แตตอมา ในชวงป 2005 และ  2006  ลงทุนของไทยในจีนลดลงเปน 51.1 และ 34.3 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ  ตามลําดับ และกลับมาเพ่ิมข้ึนอีกครั้งในป 2006 เปน 65.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปนตน  
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สําหรับมูลคาเฉลี่ยของการลงทุนของไทยในจีน ในชวง ป 2001-2006 พบวา  ไทยลงทุนในจีน
เพิ่มข้ึนเฉลี่ยประมาณปละ 40 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 73.0 ตอป  ท้ังน้ี 
เปนอัตราการเติบโตท่ีนอยกวาการลงทุนของไทยในตางประเทศในภาพรวมในชวงเวลาเดียวกัน 

ตอมา ในป 2007 พบวา การลงทุนของไทยในจีนลดลงมาก  และเปนปแรกท่ีมูลคาการลงทุนติด
ลบ (-12.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ)  กลาวคือ  มูลคาท่ีบริษัทไทยถอนทุนคืนมาจากจีนมากกวามูลคาท่ี
บริษัทไทยเขาไปลงทุนในจีน  

เมื่อพิจารณารายสาขาท่ีไทยไปลงทุนในจีน พบวา อุตสาหกรรมหลักท่ีไทยเขาไปลงทุนในจีน 
ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย อุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต อุตสาหกรรมผลิตอาหาร
สัตว ปศุสัตว ผลิตนํ้าตาล เปนตน1 ท้ังน้ี ตัวอยางบริษัทของไทยท่ีเขาไปลงทุนในจีน  เชน เครือเจริญโภค
ภัณฑ   บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด   บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด   และบริษัท เครื่องด่ืมกระทิงแดง จํากัด เปน
ตน  สําหรับตัวเลขการลงทุนของไทยในจีน  ในป 2009 ปรากฏในตารางท่ี 4-3 
 

ตารางที่ 4-3 
การลงทุนของไทยในจีนเปรียบเทียบกับบางประเทศในอาเซียน ป  2008 และ 2009 (ม.ค. – มิ.ย.)  

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 
จํานวนโครงการ ประเทศ 

2009  
(ม.ค. – มิ.ย.) 

2008  
(ม.ค. – มิ.ย.) 

สวนตาง 
(+/-) 

สัดสวนป 
2009 

สัดสวนป 
2009 

สวนตาง 
(+/-) 

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 

มูลคาการลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ  

2009  
(ม.ค. – มิ.ย.) 

2008  
(ม.ค. – มิ.ย.) 

สวนตาง 
(+/-) 

สัดสวนป 
2009 

สัดสวนป 
2009 

สวนตาง 
(+/-) 

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 0.15 - 
สิงคโปร 1,904.47 2,521.58 -24.47 4.43 4.81 -0.38 
ไทย 11.26 35.66 -68.42 0.03 0.07 -0.04 
ท่ีมา : The Foreign Investment Department, Ministry of Commerce of China 
 
 4.1.3 การลงทุนของจีนในไทย 

ในทางกลับกัน เม่ือพิจารณาการลงทุนของจีนในไทย พบวา มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จาก
ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน พบวา ในป 2008 มีโครงการลงทุนจากจีนท่ียื่น
ขอรับการสงเสริมการลงทุนมากกวา 17,000 ลานบาท หรือมากกวา 450 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งเพ่ิมข้ึน
มากกวารอยละ 40 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 69.92 รองลงมาเปนอุตสาหกรรมเหมืองแรและ
โลหะ สัดสวนรอยละ 9.83 ตามมาดวยอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑจากโลหะและเครื่องจักร และ
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา สัดสวนรอยละ 7.6 และ 5.96 ตามลําดับ โดยท่ีท้ัง 4 กลุมน้ีคิดเปนมูลคาการ
ลงทุนรวมมากวารอยละ 90 ของมูลคาท้ังหมด 
 สําหรับตัวเลขการลงทุนของจีนในไทย ในป 2009 ปรากฏในตารางท่ี 4-4 

 
 ตารางที่ 4-4  

การลงทุนของจีนในไทยป 2003 ถึง 2009 (ม.ค. – มิ.ย.) 
หนวย : ลานบาท 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 
(ม.ค. – 
มิ.ย.) 

2009 
(ม.ค. – 
มิ.ย.) 

จํานวนคํารอง                                                                                                            
จํานวนโครงการ 15 20 18 26 31 21 7 10 
มูลคาการลงทุนรวม 2,258.0 3,482.6 2,773.3 12,306.5 17,175.3 1,505.0 180.0 507.5 
มูลคาทุนจดทะเบียน
รวม 

489.0 1,283.2 732.3 3,864.1 7,275.7 286.8 57.7 241.5 

- ทุนจดทะเบียนของ
ฝายจีน 

186.4 530.6 406.7 715.0 4,033.8 248.9 43.9 149.2 

- ทุนจดทะเบียนของ
ฝายไทย 

302.6 708.6 292.9 3,048. 1,446.8 23.6 9.3 91.9 

จํานวนโครงการที่ไดรับการอนุมัติ 
จํานวนโครงการ 10 20 15 16 26 27 13 9 
มูลคาการลงทุนรวม 1,389.6 4,432.5 2,285.6 2,455.7 15,855.9 3,473.8 2,254.2 456.5 
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มูลคาทุนจดทะเบียน
รวม 

496.5 1,464.0 730.4 497.6 2,992.0 630.1 218.2 52.0 

- ทุนจดทะเบียนของ
ฝายจีน 

227.2 782.9 286.5 276.1 1,294.0 494.2 178.4 50.8 

- ทุนจดทะเบียนของ
ฝายไทย 

266.8 630.0 414.8 130.2 1,562.0 124.0 37.2 1.2 

หมายเหตุ: โครงการลงทุนของจีน หมายถึง โครงการลงทุนที่ประกอบดวยเงินทุนของฝายจีนอยางนอย10%  
ที่มา :  คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) กองวิเทศสัมพันธ ขอมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 

 
 นอกจากน้ี จีนและไทย รวมท้ังประเทศอาเซียนอื่นไดมีการลงนามความตกลงดานการลงทุนท่ี
สําคัญ ไดแก ความตกลงดานการลงทุนอาเซียน-จีน (ASEAN - China Investment Agreement: ACIA) 
เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2009 โดยเนนประเด็นการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันของนักลงทุนของประเทศภาคี รวม
ไปถึงขอตกลงดานการโอนเงินและการสงกลับกําไร เปนตน ซึ่งสามารถเปนปจจัยเอื้อตอการลงทุน
เนื่องจากความตกลงดังกลาวเพิ่มความเช่ือมั่นของการลงทุนระหวางไทย-จีน 
  
 4.1.4 ดานภาคบริการ 

ในดานบริการ  โดยเฉพาะการทองเท่ียว เปนอีกกิจกรรมสําคัญในการติดตอระหวางไทยและจีน  
โดย แตละปมีประชาชนไทยและจีนเดินทางทองเท่ียวระหวางกันจํานวนมาก จากสถิติของการทองเท่ียว
แหงประเทศจีนระบุวา  ในแตละปมีคนไทยประมาณ 5 แสนกวาคนเดินทางไปทองเท่ียวในจีน  

 
ตารางที่ 4-5 

จํานวนนักทองเท่ียวไทย และตางชาติอื่นที่เดนิทางไปจีนป 2006 -2009 
นักทองเท่ียว ป2006 % 

เปลี่ยนแปลง 
ป2007 % 

เปลี่ยนแปลง 
ป 2008 % 

เปลี่ยนแปลง 
ป2009 % 

เปลี่ยนแปลง 
จากทั่วโลก
(ลานคน) 

124 +3.40 131 +5.6 130 -1.40 126 -3.07 

จากไทย
(ลานคน) 

0.59 +2.40 0.611 +3.32 0.554 -9.38 0.541 -2.25 

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  ขอมูลนักทองเท่ียวจีนในไทยน้ัน จากสถิติของสํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  พบวา  นักทองเท่ียวจีนมาไทยประมาณ 8 แสนคนตอป และติดอันดับ
สามรองลงมาจากมาเลเซีย  และญ่ีปุน   
 

ตารางที่  4-6 
จํานวนคนตางชาติและคนจีนมาเที่ยวประเทศไทย ป 2006 - 2009 

นักทองเท่ียว  ป2006 % 
เปลี่ยนแปลง 

ป2007 % 
เปลี่ยนแปลง 

ป 2008 % 
เปลี่ยนแปลง 

ป2009 % 
เปลี่ยนแปลง 

จากทั่วโลก 
(ลานคน) 

ท่ัว
โลก 

13.82 - 14.46 + 4.65 14.5 - 14.5 - 

จากจีน 
(ลานคน) 

จีน 1.033 - 1.003 - 2.92 0.818 -18.3 0.84 +2.50 

ที่มา :  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว, กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
www.52udl.com/xinwen/detail.php?tid=9667 ,  www2.tat.or.th/stat/web/static_download.php?Rpt=cre 

 
จะเห็นไดวา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนและความสําคัญของจีนตอเศรษฐกิจไทยท่ีเพิ่มข้ึน

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานการคาและการลงทุน   จึงควรมีการศึกษาวิเคราะหสภาวการณของจีนอยาง
รอบดานเพ่ือกําหนดหรือปรับยุทธศาสตรของประเทศไทยเพ่ือท่ีจะไดรับประโยชนจากพลวัตโลกท่ีเกิด
จากจีนตอไป 

 

4.2 สถานะเศรษฐกิจจีน 
 ในป 2010 เศรษฐกิจจีนสามารถกาวข้ึนมามีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯโดย
ท่ี GDP จีน มีสัดสวนราวรอยละ 8.8 ของ GDP โลก นอกจากน้ี  จีนมีทุนสํารองเงินตราตางประเทศมาก
เปนอันดับ 1 ของโลกดวย 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนอยางรวดเร็วภายใน 3 ทศวรรษท่ีไดเริ่มปฏิรูปและเปดกวางทาง
เศรษฐกิจต้ังแตป 1979 สงผลใหรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป (GDP per capita) ของจีนเพิ่มข้ึนจาก 190 เหรียญ
สรอ.ในป 1978 เปน 4,300 เหรียญสรอ.ในป 20102  และยังสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปจากภาคปฐมภูมิหรือภาคการเกษตร (Primary Sector) ไปสูภาคทุติยภูมิ
หรือภาคอุตสาหกรรม (Secondary Sector) และภาคตติยภูมิหรือภาคบริการ (Tertiary Sector)3 มากข้ึน ซึ่ง

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

ตารางที่ 4-7 
สัดสวนรายไดภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ตอ GDP ของประเทศจีน 

ป 
สัดสวนการผลติขั้นปฐม

และเกษตร (%) 
สัดสวนการผลติ

ภาคอุตสาหกรรม (%) 
สัดสวนการผลติ ภาค

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 การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเรว็สงผลใหมีการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจของจีน โดยประเทศจีนมีสัดสวน GDP ทางการเกษตรลดลงจาก
รอยละ 28.2  ในป 1978  เหลือประมาณรอยละ 10.6 ในป 2009 โดยผูผลิตจีนหนัไปผลิตสินคา
อุตสาหกรรมมากข้ึน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน (Labor-intensive products) ในป 2009 
จีนมีสัดสวนของ GDP ดานอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 46.8 และสัดสวนของ GDP ดานบริการเพ่ิมข้ึน
เปนรอยละ 42.6  ท้ังน้ี แมวาสัดสวน GDP ทางการเกษตรของจีนจะลดลง หากแตจีนยังคงเปนผูสงออก
อาหารสุทธิ และปริมาณการสงออกอาหารยังเพิ่มข้ึน (NSBC, 1978-2008) 

ทางดานการคาระหวางประเทศ จีนไดเปรียบดุลการคากับท่ัวโลก   จีนไดกาวข้ึนมาเปนประเทศผู
สงออกอันดับ 1 ของโลก (แซงหนาเยอรมนีไดสําเร็จในป 2009) และเปนประเทศผูนําเขาอันดับ 2 ของ
โลก จีนจึงเปนประเทศท่ีมีบทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจท้ังในภูมิภาคเอเชียและในโลก 
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ตารางที่ 4-8 
ดัชนีเศรษฐกิจของจีนป 2010  

 ป 2009 ป 2010 

ดัชนีเศรษฐกิจสําคัญ 
มูลคา 

การขยายตัว
(%) 

มูลคา 
การขยายตัว 

(%) 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  (GDP)    
 (พันลานหยวน)   

    34,090.3           9.2 1     39,798.3         10.3 1 

รายไดสุทธิเฉล่ียของชาวจีนในเขตเมือง ( หยวน )      17,175.0           9.8 1        19,109           7.8 1 

รายไดสุทธิเฉล่ียของชาวจีนในเขตชนบท    
(หยวน)      

      5,153.0           8.5 1          5,919         10.9 1 

มูลคาการคาปลีก (พันลานหยวน)       13,267.8         15.5     15,455.4         18.4 

อัตราวางงานในเขตเมือง (%)               4.3                 4.2 2   

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) 

      2,399.2         23.3       2,847.3         18.7 

หมายเหตุ:   1 Real growth     2 As of June 2010            

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

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

 

4.3 บทบาทจีนในเศรษฐกิจโลก 
 
4.3.1  ดานการคาระหวางประเทศ  
นับต้ังแตป 2001  หลังจากท่ีจีนไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization: 

WTO)  รัฐบาลจีนไดคอยๆ ทยอยเปดเสรีทางการคาโดยการลดภาษีศุลกากรขาเขา ท้ังสินคาอุตสาหกรรม
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และสินคาเกษตร รวมท้ังการเปดกวางดานการลงทุนในภาคบริการมากข้ึน จนในขณะนี้จีนไดเขาไปมี
บทบาทในเวทีเศรษฐกิจการคาโลกมากข้ึน 

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนไดหันมาใหความสําคัญกับการทําความตกลงการคาเสรี (Free Trade 
Agreement: FTA) กับแตละประเทศในระดับทวิภาคี และระดับกลุมภูมิภาคตางๆ ซึ่งมีความตกลงการคา
เสรีท่ีรัฐบาลจีนไดลงนามแลว ดังน้ี 

1) ความตกลง Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) กับฮองกง  ลงนามเม่ือวนัท่ี  29 
มิถุนายน 2003  
2) ความตกลง Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) กับมาเกา  ลงนามเม่ือวันท่ี 18 
ตุลาคม  2003  
3) ความตกลงการคาเสรี ASEAN-China FTA  ( ACFTA) กับ 10 ประเทศอาเซียน  ลงนามเม่ือ
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2004  
4) ความตกลงการคาเสรี China-Chile FTA กับชิลี  ลงนามเม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2005  
5) ความตกลงการคาเสรี China-Pakistan FTA กับปากีสถาน   ลงนามวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2006  
6) ความตกลงการคาเสรี China-New Zealand กับนิวซีแลนด  ลงนามเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2008  
7) ความตกลงการคาเสรี China-Singapore กับสิงคโปร  ลงนามเม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2008  
8) ความตกลงการคาเสรี China-Peru กับเปรู   ลงนามเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2009 
9) ความตกลงการคาเสรี China-Costa Rica กับคอสตาริกา  ลงนามกุมภาพนัธ 2010  
10) ความตกลงกรอบงานความรวมมือทางเศรษฐกิจ China-Taiwan ECFA (Economic 
Cooperation Framework Agreement) กับไตหวัน ลงนามมิถนุายน 2010 
 
จะเห็นไดวา นอกเหนือจากฮองกงและมาเกา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของจีนในฐานะเขตบริหารพิเศษ 

(Special Administrative Region) และไตหวันในฐานะสวนหนึ่งของจีนเชนกัน รัฐบาลจีนยังไดเนน       
กลยุทธดานการทําความตกลงการคาเสรี FTA โดยมุงเนนไปท่ีประเทศเพ่ือนบานในเอเชีย  โดยเฉพาะใน
กลุมอาเซียน ซึ่ง (อดีต) นายกรัฐมนตรีของจีน นายจูหรงจีไดเปนผูเสนอใหมีการจัดทําความตกลงการคา
เสรีระหวางจีนกับประเทศในกลุมอาเซียน (ASEAN-China FTA) ต้ังแตป 2000 โดยมีเหตุผลจูงใจท้ังดาน
ภูมิศาสตรทําเลท่ีต้ัง  ดานเศรษฐกิจและการเมือง รวมท้ังประเด็นความสําคัญของภูมิภาคอาเซียนในเชิง
ยุทธศาสตรสําหรับจีน   

นอกจากน้ี ยังมีความตกลงการคาเสรีท่ีจีนอยูในข้ันตอนการเจรจากับประเทศและภูมิภาคตางๆ 
กวา 27 ประเทศ อีกราว 9 ฉบับ เชน อินเดีย และออสเตรเลีย คิดเปนมูลคาการคาระหวางประเทศราว 1 ใน 
4 ของมูลคาการคาระหวางประเทศท้ังหมดของจีน ท้ังน้ี  การดําเนินการจัดทําความตกลงการคาเสรี FTA 
ของจีนมิไดมีผลกระทบตอขอผูกพันตางๆ ท่ีใหไวกับ WTO  เนื่องจากเปนการดําเนินการตามมาตรา 24 
ของความตกลง GATT ท่ีอนุญาตใหประเทศสมาชิก WTO จัดทําความตกลงการคาเสรี FTA ไดหากเปน
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การดําเนินการท่ีไมขัดกับความตกลงใน WTO ท่ีมีอยูแลว และสอดคลองกับพันธกรณีตางๆ ท่ีจีนไดใหไว
กับ WTO  
 สําหรับนัยทางการเมืองระหวางประเทศ รัฐบาลจีนตองการท่ีจะใชความตกลง FTA เพื่อแสดง
ความเปนผูนําดานเศรษฐกิจและเสริมบทบาทของจีน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนดานเศรษฐกิจ 
เพื่อใชความตกลง  FTA เพื่อเขาสูตลาดของประเทศคูคา และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ของ
ประเทศคูสัญญา FTA เหลาน้ันดวย โดยเฉพาะในดานการนําเขาสินคาโภคภัณฑสําคัญตางๆ รวมไปถึง
ดานพลังงาน 
 

4.3.1.1 กรณีศึกษาความสัมพันธทางการคา/การลงทุนจีน-อาเซียน และความตกลง 
ACFTA 
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2010 ซึ่งความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: 

ACFTA) มีผลบังคับในการลดภาษีศุลกากรนําเขาสินคาในบัญชีปกติ (Normal list) ลงเหลือรอยละศูนย 
สงผลใหสินคาจากอาเซียนรอยละ 91.5 ท่ีสงเขาสูตลาดจีน ไดมีโอกาสรับประโยชนจากการลดภาษีฯ 
ดังกลาว ในทางกลับกัน อัตราภาษีสินคาของอาเซียนในการนําเขาสินคาจีนก็ไดลดลงจากอัตราเฉลี่ยรอย
ละ 9.8 เหลือรอยละ 0.1  โดยท่ีประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศไดลดภาษีนําเขาในจีนต้ังแตมกราคม 2010 
สงผลใหสินคาจากจีนประมาณรอยละ 90 ท่ีสงไปยังอาเซียน 6 ประเทศดังกลาว ก็ไดรับการลดภาษีฯ 
เหลืออัตราศูนย ในขณะท่ี อีก 4 ประเทศอาเซียนใหม คือ กัมพูชา ลาว พมาและเวียดนาม จะลดภาษีนําเขา
เหลืออัตราศูนยในป 2015 ตอไป 

ภายใตกรอบความตกลง ACFTA ไดมีผลในการทยอยลดภาษีนําเขาสินคาใหแกกันและกันมา
ต้ังแตป 2005  สงผลใหการคาอาเซียน-จีนเพิ่มมากข้ึน จนในขณะน้ี จีนไดกลายเปนคูคาสําคัญอันดับ 1 
ของอาเซียน  สวนอาเซียนก็ไดกาวข้ึนเปนคูคาอันดับ 3 ของจีน 

จากรายงานของท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจและพาณิชยของสถานทูตจีนในประเทศไทย4 ระบุวา 
ในชวงป  2003 -2007 การคาระหวางอาเซียน-จีน ไดขยายตัวเติบโตเฉลี่ยรอยละ 30 และในชวงเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจโลกชวง 2008-2009 สงผลกระทบตอการคาระหวางจีน-อาเซียน โดยขยายตัวเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 
3 ตอป โดยท่ีในป 2009  ภาษีนําเขาท่ีรัฐบาลจีนลดใหแกสินคาอาเซียนท่ีเขาสูตลาดจีน คิดเปนมูลคา
ประมาณ 900 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

หลังจากท่ีความตกลง ACFTA มีผลอยางเต็มท่ีต้ังแต 1 มกราคม 2010  พบวา ในป 2010 การคา
รวมระหวางจีนอาเซียน มีมูลคาประมาณ 292,800  ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ  9.85 ของ
การคาท้ังหมดของจีน  และการคาจีน-อาเซียนในป 2010  เพิ่มข้ึนรอยละ 37.5  โดยแบงเปนการนําเขา
สินคาจากอาเซียนของประเทศจีนมูลคาประมาณ 154,600 ลานเหรียญสหรฐัฯ ขยายตัวรอยละ 40.8 และ

                                                 

4 กาว เหวินควาน “คร่ึงปแรกของ CAFTA : ปรากฏการณไดทั้งคู”  กรุงเทพธุรกิจ, 25 สิงหาคม 2553. 
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มูลคาการสงออกจากจีนไปตลาดอาเซียน  มูลคา 138,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 30  สงผลให 
จีนเปนฝายขาดดุลการคากับอาเซียน  

สําหรับรายการสินคาสําคัญท่ีจีนนําเขาจากอาเซียน ไดแก พลาสติก เครื่องอิเล็กทรอนิกส 
เครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑยางพารา ผัก ผลไม เปนตน ท้ังน้ี  ในบรรดาประเทศในอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ  
มาเลเซียมีมูลคาการคากับจีนมากท่ีสุด จึงเปนคูคาหลักของจีน 

ในดานการลงทุนระหวางจีน-อาเซียน จากมูลคาชวงป 2003-2009 พบวา มีการขยายตัวมากข้ึน 
แบงเปนมูลคาการลงทุนของประเทศจากอาเซียนในจีนเพิ่มข้ึนจาก 2,930 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 4,680 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีการลงทุนของจีนในอาเซียนก็ไดขยายตัว 13 เทา กลาวคือ ไดเพิ่มข้ึนจาก 230 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 3,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

สําหรับครึ่งปแรกของป 2010   จีนไดรับการลงทุนโดยตรงจากอาเซียนมูลคาประมาณ 3,131 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 24.9  เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ในขณะเดียวกัน การลงทุน
โดยตรงจากจีน (ไมรวมการลงทุนดานการเงิน) มาสูอาเซียนก็สูงถึง 1,221 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอย
ละ 125.7 จากชวงเดียวกันของปกอน ยอดมูลคาการลงทุนโดยรวมระหวางกัน จนถึงส้ินเดือนมิถุนายน
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 การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (Special Economic Zones) การประกาศเมืองชายฝง
ตะวันออกเปนเมืองเปด  การกําหนดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจกิจพิเศษ และเขตนิคมอุตสาหกรรม  เปนตน  ตลอดจน
การใหสิทธิประโยชนพิเศษ เชน สิทธิในการใชท่ีดิน หรือการลดหยอนภาษี เพื่อดึงทุนตางชาติเขาประเทศ 
หรือท่ีเรียกวา  นโยบาย “เชิญเขามา”  

ผลจากนโยบายดังกลาว ในป 1983 มูลคา FDI ในจีนอยูท่ีประมาณ 916 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ
ในป 2008 การลงทุน FDI  ในจีนคิดเปน 92,395 ลานเหรียญสหรัฐฯ  หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 81 เทา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลงัป 1992 อัตราการเพ่ิมของ FDI ในจีนคอนขางสูง จนกระท่ังส้ินป 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 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 ของจีน (2006-2010) รัฐบาลจีนได

หันมาสงเสริมและสนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจและบริษัทของจีนออกไปลงทุนในตางประเทศ (Overseas 
Direct Investment: ODI) มากข้ึน ภายใตยุทธศาสตร “เดินออกไป”  สงผลใหมีรัฐวิสาหกิจและบริษัทจีน
ออกไปลงทุนตางประเทศมากข้ึน  

สําหรับพัฒนาการของยุทธศาสตร “เดินออกไป” เริ่มต้ังแตในท่ีประชุมครั้งท่ี 3 ของสมัชชา
ผูแทนประชาชนจีนท่ัวประเทศ (National People’s Congress: NPC)  สมัยท่ี 9 ของจีนเมื่อเดือนมีนาคม 
2000 ประธานาธิบดี เจียง เจอ หมิน ไดเสนอวา “ ตามท่ีเศรษฐกิจจีนมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เราตองมี
สวนรวมในการแขงขันในดานเศรษฐกิจบนเวทีโลก และตองเปนฝายท่ีสามารถคุมเกม ดังน้ัน ตองไม
พลาดโอกาสท่ีจะเดินกาวออกไป เอายุทธศาสตรเชิญเขามากับเดินออกไปประสานกัน เพื่อไดประโยชน
จากสองตลาดสองสถานท่ี จากทรัพยากรสองแหลง  ”  

สําหรับสถานการณออกไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีนจากรายงานของกระทรวง
พาณิชยจีน ในป 2008 พบวา  มีผูออกไปลงทุนของจีนจํานวน 8,500 ราย โดยออกไปลงทุนในตางประเทศ
ในรูปแบบบริษัทกวา 12,000 บริษัท และกระจายอยูใน 174 ประเทศและเขตพ้ืนท่ีเฉพาะตางๆ และมีมูลคา
เงินลงทุน 55,910 ลานเหรียญสหรัฐฯ  และมูลคาเงินลงทุนสะสมจนถึงส้ินป 2008  อยูท่ี 183,790 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  และรวมมูลคาสินทรัพยแลวเกิน 1 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ  จึงพอจะสรุปลักษณะสําคัญ
ของการออกไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีน ไดดังน้ี   
 

1) มีการขยายตัวของการออกไปลงทุนในตางประเทศของจนีอยางมาก  ดังแสดงในตาราง 
ตารางที่ 4-9 

มูลคาการลงทนุโดยตรงในตางประเทศของจนี 
หนวย : รอยลานเหรียญสหรัฐฯ 

ท่ีมา : Ministry of Commerce, PRC 

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 
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2) มีการกระจายการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีนในหลากหลายภาคธุรกิจ 
 

ตารางที่ 4-10 
สาขาภาคธุรกิจในการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจนี 

ภาคธุรกิจ ยอดการลงทุน 
(รอยลานเหรียญสหรัฐฯ) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

บริการเชิงพาณิชย 217 38.8 

การเงิน 140.5 25.1 

คาปลีกและคาสง 65.1 11.7 

เหมืองแร 58.2 10.4 

ขนสง กระจายสินคา  26.6 4.8 

การผลิต 17.7 3.2 

ผลิตและจําหนายไฟฟา กาช นํ้า 13.1 2.3 

กอสราง  7.3 1.3 

อสังหาริมทรัพย 3.4 0.6 

บริการดานคอมพิวเตอร และsoftware 3 0.5 

วิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สํารวจทางธรณี 1.7 0.3 

การเกษตรกรรม ปาไม ปศุสัตว ประมง  1.7 0.3 

อื่น ๆ 3.6 0.7 

ท่ีมา : Ministry of Commerce, PRC 
 

3) มีการกระจายจํานวนประเทศและเขตพื้นที่เปาหมายในการออกไปลงทุนของจีน  
 

ตารางที่ 4-11 
ประเทศ/พ้ืนที่เปาหมายในการออกไปลงทุนโดยตรงของจีน 

อันดับ ประเทศและเขตพ้ืนท่ี 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 
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อันดับ ประเทศและเขตพ้ืนท่ี 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 

ท่ีมา : Ministry of Commerce, PRC 
 

4) มีการกระจายตัวของภูมิภาคหรือทวีปของโลกที่จีนออกไปลงทุนโดยตรง 
 

ตารางที่ 4-12 
ภูมิภาค/ทวีปเปาหมายในการออกไปลงทุนโดยตรงของจีน 

ทวีป มูลคาการลงทนุ 
(รอยลานเหรียญสหรัฐฯ) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เอเชีย 435 77.9 % 

แอฟริกา 54.9 9.8 

อเมริกาใต 36.8 6.6 
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ทวีป มูลคาการลงทนุ 
(รอยลานเหรียญสหรัฐฯ) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

ทวีปออสเตรเลยี 19.5 3.5 

ทวีปยุโรป 8.8 1.6 

อเมริกาเหนอื 3.6 0.6 

ท่ีมา : Ministry of Commerce, PRC 
 

5) จีนมีการออกไปลงทุนโดยตรงในภูมิภาคอาเซียนมากขึน้  
 

ตารางที่ 4-13 
มูลคาการออกไปลงทุนโดยตรงของจีนในภูมภิาคอาเซียน ป 2008 

อันดับ ประเทศ มูลคาการลงทนุ 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

1 สิงคโปร 3334.77 

2 อินโดนีเซีย 543.33 

3 เวียดนาม 521.73 

4 พมา 499.71 

5 ไทย 437.16 

6 กัมพูชา 390.66 

7 มาเลเซีย 361.20 

8 ลาว 305.19 

9 ฟลิปนส 86.73 

10 บรูไน 6.51 

ท่ีมา : Ministry of Commerce, PRC  
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6) รูปแบบและประเภทของผูออกไปลงทุนของจีนสวนใหญเปนบริษัทจํากัดถึงกวารอยละ 50   
 

ตารางที่ 4-14 
รูปแบบและประเภทของผูออกไปลงทุนในตางประเทศของจนี จนส้ินป 2008 

 

ประเภทธุรกิจตามที่จดทะเบียน จํานวน 
(แหง) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

รัฐวิสาหกิจ 1380 16.1 

วิสาหกิจสวนรวม 130 1.5 

บริษัทรวมทุน 553 6.5 

บริษัทตางชาติ 297 3.5 

บริษัทจํากัด 4299 50.2 

หุนสวนจํากัด 755 8.8 

บริษัทเอกชน 802 9.4 

บริษัททุนจากฮองกงมาเกา ไตหวัน 156 1.8 

อื่นๆ  185 2.2 

รวม 8557 100.0 

ท่ีมา : Ministry of Commerce, PRC 
 
 

4.3.2.3 การลงทุนโดยตรงของจีนในไทย  
สําหรับการลงทุนโดยตรงของจีนในไทย มีมูลคาเพิ่มข้ึน ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางที่ 4-15 

มูลคาการลงทนุโดยตรงของจีนในไทย 
     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 
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รายงานลาสุดป 2010  จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน( BOI) เกี่ยวกับกิจการของ
จีนในไทยท่ีไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุน ซึ่งเพ่ิมข้ึนมากจนมีมูลคาถึง 17,312 ลานบาท   สําหรับ
โครงการขนาดใหญของจีนท่ีไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนในไทยอยูในสาขาบริการและสาธารณูปโภค 
สาขาผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง สาขาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4-16 

สาขาการลงทุนของจีนที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนในไทย 

อันดับ สาขาธุรกิจ มูลคาการลงทนุ 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

1 บริการและสาธารณูปโภค 1,283.5 36.9 
2 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง 627.9 18.1 
3 อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 553.3 16 
4 เหมืองแร เซรามิกสและโลหะข้ันพื้นฐาน 351.2 10.1 
5 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 312 10 

 ท่ีมา: www.boi.go.th/thai/download/investment_foreign/.../PRC08.pdf 
 

จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาต้ังแตป 2000  รัฐบาลจีนมีนโยบายสงเสริมรัฐวิสาหกิจและเอกชน
จีนใหออกไปลงทุน FDI ในตางประเทศ    สงผลใหการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีนขยายเพ่ิมมาก
ข้ึนอยางเห็นไดชัด รวมท้ังการลงทุนของจีนในประเทศไทย และนอกเหนือจากนโยบายของรัฐบาลจีน ซึ่ง
เปนเสมือนปจจัยผลัก (Push factor) ท่ีสําคัญแลว ยังมีเหตุผลสําคัญอื่นๆ ท่ีผลักดันใหรัฐวิสาหกิจและ
เอกชนจีนออกไปลงทุน FDI ในหลายประเทศท่ัวโลก มีตัวอยางดังน้ี   

(1) ความตองการเขาถึงวัตถุดิบและทรัพยากร รวมท้ังพลังงาน  สงผลใหทุนจีนออกไปลงทุนใน
หลายประเทศในแอฟริกา เพื่อเขาถึงแหลงนํ้ามัน หรือแมกระท่ังในออสเตรเลีย เพื่อเขาถึงแหลงแรเหล็ก 
เปนตน 

(2) ความตองการเขาถึงเทคโนโลยีสงผลใหทุนจีนออกไปลงทุนในประเทศช้ันนําทางเทคโนโลยี 
เชน เยอรมนี  

(3) ความตองการเขาถึงแหลงตลาดขนาดใหญ  เชน การออกไปลงทุนในโปแลนด เพื่อใชเปน
ประตูเช่ือมสูตลาดของสหภาพยุโรปท้ัง 27 ประเทศ เปนตน 

(4) ดานอื่นๆ เชน  ความตองการหลีกเลี่ยงการกีดกันการคา  สงผลใหกิจการของจีนออกไปลงทุน
ต้ังโรงงานผลิตในสหรัฐฯ  เปนตน 
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4.3.3 ดานการเงินระหวางประเทศ 
นอกเหนือจากภาคการผลิตและการสงออกแลว  ภาคบริการดานการเงินระหวางประเทศของจีนก็

ไดขยายตัวมากข้ึน โดยเฉพาะหลังจากท่ีตลาดเงินและตลาดทุนของจีนไดมีการเปดกวางมากข้ึนตามขอ
ผูกพันของจีนในฐานะสมาชิก WTO โดยท้ังตลาดหลักทรัพย ตลาดพันธบัตร และตลาดลวงหนาของจีน 
ไดเปดใหทุนจากตางชาติเขามาลงทุนหรือมีสวนรวมได สงผลใหเศรษฐกิจจีนมีความเช่ือมโยงทางการคา 
การลงทุน และการเงินกับประเทศอื่นท่ัวโลกเพิ่มมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ  

ภายหลังจากวิกฤติการเงินโลกในป 2008 ซึ่งมีผลกระทบท่ีสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงฐาน
อํานาจทางเศรษฐกิจ โดยความเช่ือมั่นตอระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาคอยๆลดลง มาตรการการแกไข
วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐฯ ท่ีใชนโยบายกระตุนซ่ึงกอใหเกิดภาวะขาดดุลการคลังจํานวน
มหาศาล ตองมีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรองรับนโยบายขาดดุลการคลังดังกลาว ไดมีผลตอความ
เช่ือม่ันของคาเงินดอลลารสหรัฐ และเริ่มมีกระแสท่ีประเทศตางๆ ตองการท่ีจะลดการถือเงินสกุลดอลลาร
ลง โดยหันไปถือเงินสกุลอื่น หรือส่ิงอื่นท่ีมีความสามารถรักษามูลคาได เชน ทองคํา และเงิน เปนตน 
ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจากประเทศจีน ยังคงมีเสถียรภาพและมี
การเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหจีนเริ่มเปนอีกประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงิน
ระหวางประเทศ  

นอกจากน้ี  หากรัฐบาลจีนสามารถผลักดันใหมีการใชเงินหยวน (Renminbi: RMB) เพื่อเปนเงิน
สกุลหลักของโลกและเปนท่ียอมรับใหใชในการชําระบัญชีการคาระหวางประเทศได ประเทศจีนจะไดรับ
ประโยชนจากการเปล่ียนแปลงน้ีเปนอยางยิ่ง เนื่องดวยขนาดของภาคการคาระหวางประเทศของจีนท่ีมี
การขยายตัวอยางตอเนื่อง  โดยจะสามารถชวยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการคาระหวาง
ประเทศ  เปนตน 

ในปจจุบัน การคาระหวางประเทศของจีนสวนใหญยังตองใชเงินสกุลดอลลารสหรัฐ เงินยูโร 
และเงินเยน ดังน้ัน  หากสามารถผลักดันใหมีการใชเงินหยวนเปนสกุลเงินหลักในการทําการคาโดยตรงก็
จะสามารถลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลท่ีใชทําการคาได รวมท้ังชวยลดตนทุนและ
ข้ันตอนในการทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศ ท้ังดานการคํานวณบัญชีท่ีสามารถทําไดงายข้ึน โดยไม
ตองคํานวณการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตางๆ รวมถึงลดภาระท่ีผู
นําเขาหรือสงออกสินคาจะซื้ออนุพันธการเงิน (Derivatives) กับธนาคารพาณิชยเพื่อปองกันความเส่ียงจาก
ความผันผวนของคาเงิน  

นอกจากนี้ หากรัฐบาลจีนประสบความสําเร็จในการผลักดันใหมีการใชเงินหยวนเปนเงินสกุล
หลักของโลก จะเอื้อใหจีนมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจโลกมากข้ึน และมีโอกาสท่ีจะทําใหจีนกลายเปน
ศูนยกลางทางการเงินของโลก ซึ่งจะเปนการคานอํานาจทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ ดวย 

จากปจจัยดังท่ีไดกลาวแลวขางตน ท้ังดานปจจัยภายนอกของทิศทางเศรษฐกิจโลก และปจจัย
ภายในของจีน รวมท้ังทิศทางเชิงนโยบายของรัฐบาลจีน จะเห็นไดวาเงินหยวนของจีนมีโอกาสในการเปน
ท่ีตองการของนักลงทุนและไดรับการยอมรับเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ี ประเทศจีนก็ไดรับประโยชนจากการ
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เพิ่มความสําคัญของเงินหยวนท่ีมีในระบบเศรษฐกิจโลกดวย ซึ่งเม่ือพิจารณาจากนโยบายการผอนคลาย
และขยายขอบเขตการใชเงินหยวนท่ีมากข้ึนของรัฐบาลจีนตามลําดับในหลายมิติ อาจสามารถพิจารณาได
วา รัฐบาลจีนเริ่มสงสัญญาณในการเพ่ิมบทบาทดานการเงินของจีนในเวทีโลกมากข้ึน โดยมุงหวังใหเงิน
หยวนเปนอีกหนึ่งสกุลเงินหลักของโลกในอนาคตอันใกล  

อยางไรก็ตาม ดวยความสําคัญและศักยภาพของเงินหยวนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลก ทําให
ประเทศจีนตองไดรับแรงกดดันจากประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอื่นๆ ของโลกใหมีการพัฒนาระบบ
การเงินภายในประเทศจีน รวมถึงการดําเนินนโยบายท่ีเกี่ยวกับเงินหยวนใหเปนท่ียอมรับของนานา
ประเทศ และสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเปนอยูในปจจุบันใหมากข้ึนดวย 
 ท้ังน้ี รัฐบาลจีนมเีปาหมายในการผลักดันใหเงินหยวนสามารถใชเปนสกุลเงินหลักท่ีใชระหวาง
ประเทศ โดยกําหยดยุทธศาสตรในการพัฒนาเงินหยวนเปน 3 ระยะ คือ  

1) ระยะแรก ใชเงินหยวนเพื่อการชําระเงินสําหรับการคาระหวางประเทศ ซึ่งทางการจีนเรง
ขยายขอบเขตการทําธุรกรรมชําระเงินสกุลหยวน โดยไดมีการทํา SWAP กับธนาคารกลาง
ของหลายประเทศ เชน มาเลเซีย และสิงคโปรในกลุมอาเซียน 

2)  ระยะท่ีสอง พัฒนาเงินหยวนใหสามารถทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ ได ซึ่งทางการจีนอยู
ระหวางการพัฒนาตลาดเงินหยวนท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดฮองกง
และตลาดเซ่ียงไฮ  

3)  ระยะท่ีสาม พัฒนาใหเงินหยวนสามารถเปนสกุลเงินท่ีใชเปนทุนสํารองเงินตราระหวาง
ประเทศไดสกุลหนึ่งของโลก  

ความพยายามในการผลักดันใหเงินหยวนมีความสําคัญในภาคการคาและการเงินระหวาง
ประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปนเงินสกุลหลักของโลก เริ่มจากโครงการใชเงินหยวนเปนสกุลเงินใน
การชําระบัญชีการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนนโยบายของธนาคารกลางของจีน กลาวคือ ธนาคาร
ประชาชนจีน (People Bank of China: PBC) ท่ีตองการเพ่ิมทางเลือกใหแกผูประกอบการนําเขาสงออกของ
จีนในการท่ีจะลดความเส่ียงจากความผันผวนของเงินสกุลหลักอื่นๆ โดยเฉพาะเงินดอลลารสหรัฐภายหลัง
การเกิดวิกฤติการเงินโลก  ท้ังน้ี การท่ีผูประกอบการธุรกิจนําเขาสงออกจะสามารถติดตอซื้อขายกันโดย
คํานวณราคาระหวางสกุลเงินของประเทศคูคาและเงินหยวนโดยตรง ไมตองคํานวณผานเงินสกุลดอลลาร
ของสหรัฐ นอกจากจะไดรับประโยชนจากการลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว ยังเปนการลดตนทุน
ทางการคาจากการลดข้ันตอนในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งจะเปนการเพิ่มความคลองตัวใน
การซ้ือขายสินคาระหวางกันมากข้ึน  

ประกอบกับ การทําความตกลงการคาเสรี (FTA) กับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย จึงทําให
รัฐบาลจีนเกิดแนวคิดในการใชสกุลเงินท่ีมีอยูในภูมิภาคสําหรับชําระบัญชีทางการคาแทนสกุลเงินหลัก
ทางตะวันตก ซึ่งจะเปนการสรางเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาคได และเงินหยวนของประเทศจีนก็มี
ความเหมาะสม โดยหากพิจารณาจากความแข็งแกรงของสกุลเงินท่ีคาดวาเงินหยวนจะเปนสกุลเงินท่ีมี
ความสําคัญเพิ่มข้ึนในตลาดโลก ประกอบกับดุลการคาระหวางประเทศจีนและประเทศคูคาในภูมิภาค ซึ่ง
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สวนใหญประเทศจีนเปนฝายเกินดุลแลว ทําใหมีแนวโนมท่ีจะมีการใชเงินหยวนในการชําระบัญชีการคา
ระหวางประเทศภายในภูมิภาคนี้ได 

จนถึงขณะนี้ จีนไดพยายามปรับปรุงระบบ โครงสราง และพัฒนาภาคการเงินของประเทศอยาง
ตอเน่ือง รวมถึงการเปดเสรีทางการเงินของประเทศเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ ต้ังแตชวงปลายทศวรรษท่ี 1990 
โดยสวนหนึ่งมีสาเหตุจากผลกระทบของวิกฤติการเงินในเอเชียในป 1997 ซึ่งทําใหเกิดการลมสลายทาง
เศรษฐกิจจากความออนแอของสถาบันทางการเงินในประเทศตาง ๆ ประกอบกับการดําเนินนโยบายตลาด
ทุนภายในประเทศของจีนท่ีผิดพลาดจากความพยายามแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีออนแอใหเปนบริษัทมหาชน
ทําใหนักลงทุนขาดความม่ันใจในตลาดหลักทรัพยของจีน  ตลอดจนการท่ีประเทศจีนไดเขารวมเปน
สมาชิก WTO ในป 2001 ซึ่งมีขอผูกพันใหมีการเปดตลาดสินคาและบริการ รวมถึงภาคการเงินดวย 
อยางไรก็ตาม ยังคงมีขอจํากัดบางประการเกิดข้ึน โดยเฉพาะจากความไมแนนอนในการปฏิบัติตามขอ
ผูกพันใน WTO สงผลใหมีความลาชาในการปฏิรูปภาคธนาคารและระบบการเงินของจีน   

 
ตารางสรุปพัฒนาการเปดเสรีภาคการเงินและการธนาคารในจีน  และการสงเสริมการใชเงิน

หยวนสําหรับการคาระหวางประเทศ ของรัฐบาลจีน มีดังน้ี  

- 1996 รัฐบาลจีนไดผอนคลายกฎระเบียบดานปริวรรตเงินตรา โดยใหมีการซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศสําหรับรายการในบัญชีเดินสะพัด (Current account)  เพ่ือชําระเปนคาสินคาและบริการ ไดอยางเสรี  
นอกจากน้ี ยังอนุญาตใหบริษัทตางชาติเปดบัญชีเปนเงินสกุลตางประเทศได แตรายการที่เก่ียวของกับบัญชีทุน 
(Capital account) ยังถูกควบคุมอยู รวมถึงการสงผลกําไรออกนอกประเทศตองมีการแสดงหลักฐานและตอง
ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่เก่ียวของกอน โดยในระหวางน้ัน จีนไดมีระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบคงที่ผูกคา
ไวที่ประมาณ 8.3 หยวนตอเหรียญสหรัฐฯ  

- 2001  หลังเขาเปนสมาชิก WTO จีนไดประกาศยกเลิกขอจํากัดในการใหบริการธุรกรรมสกุล
เงินตางประเทศของธนาคารตางชาติ ยกเลิกขอจํากัดการใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนแกบริษัทและผูที่อาศัย
ในประเทศจีนในมหานครซางไห เสิ่นเจิ้น เทียนจิน และตาเหลียน และอนุญาตใหธนาคารตางชาติเขาลงทุนซื้อ
หุนกิจการธนาคารจีนไดไมเกินรอยละ 15 

- 2002  มีการผอนคลายมากข้ึนและอนุญาตใหธนาคารตางชาติเปดใหบริการธุรกรรมสกุลเงิน
หยวนแกบริษัทและผูที่อยูอาศัยในประเทศจีนเพ่ิมเติมในนครกวางโจว จูไห  ชิงเตา หนานจิง และอูฮ่ัน 

- 2003  มีการปรับปรุงระบบธนาคารพาณิชยครั้งสําคัญ โดยจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลภาค
ธนาคารแหงประเทศจีน (China Banking Regulator Commission: CBRC) ทําหนาที่กํากับดูแลธนาคารพาณิชย 
แยกออกจากการดําเนินงานของธนาคารกลางจีน ซึ่งชวยเพ่ิมความแข็งแกรงของสถาบันการเงินของจีนใหพรอม
รับมือกับการเปดเสรีทางการเงินในอนาคต พรอมยกเลิกขอจํากัดในการใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนของ
ธนาคารตางชาติแกบริษัทในประเทศจีน และอนุญาตใหธนาคารตางชาติเปดใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนแก
บริษัทและผูที่อยูอาศัยในประเทศจีนเพ่ิมเติมในจี้หนาน ฝูโจว เฉิงตู และฉงช่ิง 

- 2004  อนุญาตใหธนาคารตางชาติสามารถเปดใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนแกบริษัทและผู
ที่อยูอาศัยในประเทศจีนเพ่ิมเติมในนครคุนหมิง กรุงเปยจิง เซี่ยเหมิน เสิ่นหยาง และซีอาน 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       4- 22                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

- 2005  ปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบคงที่ ซึ่งผูกกับคาเงินเหรียญสหรัฐฯ เพียงสกุล
เดียว เปนระบบอัตราแลกเปล่ียนลอยตัวแบบมีการจัดการ โดยผูกกับตะกราเงิน (currency basket) และกําหนดให
เงินหยวนตอสกุลดอลลารสหรัฐฯ สามารถเคล่ือนไหวไดในชวงบวก/ลบไมเกินรอยละ 0.3 จากคากลางที่กําหนด 
(trading band) และอนุญาตใหธนาคารตางชาติสามารถเปดใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนแกบริษัทและผูที่อยู
อาศัยในประเทศจีนเพ่ิมเติม ไดแก  เมืองซานโถว (ซัวเถา)  หนิงโป ฮารบิน หนานหนิง ฉางซุน หลานซุน และอิ๋น
ชวน 

- 2006  ธนาคารกลางจีนประกาศใหมีตลาดซื้อขายเงินตราตางประเทศระหวางธนาคาร ซึ่งสงผล
ใหเกิดการแขงขันในตลาดการเงิน นอกจากน้ี ยังไดยกเลิกขอจํากัดในการใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนของ
ธนาคารตางชาติ โดยใหธนาคารตางชาติสามารถเปดใหบริการธุรกรรมสกุลเงินหยวนแกบริษัทและผูที่อยูอาศัยใน
จีนไดทั่วประเทศ และปรับเพ่ิมสัดสวนการเขาถือหุนของธนาคารตางชาติในกิจการธนาคารจีน เปนรอยละ 25 
โดยจํากัดเพดานใหธนาคารตางชาติหน่ึงแหงเขาถือหุนในธนาคารพาณิชยจีนหน่ึงแหงไดไมเกินรอยละ 20 และ
ธนาคารตางชาติรวมกันหลายแหงถือหุนในธนาคารพาณิชยจีนหน่ึงแหงไดไมเกินรอยละ 25 

- 2007  จีนบรรลุขอตกลงเพ่ือเสริมสรางทุนสํารองระหวางประเทศในภูมิภาค และขอตกลงดาน
ระบบตะกราเงิน รวมกับกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศ รวมท้ังญี่ปุน และเกาหลีใต  

- 2008  รัฐบาลจีนไดกําหนดใหการคาระหวางเมืองชายฝงตะวันออกบริเวณปากแมนํ้าแยงซีเกียง 
(ฉางเจียง) และพื้นที่ปากแมนํ้าไขมุก (จูเจียง) เปนเขตนํารองชําระเงินเพ่ือการคาดวยสกุลหยวนกับฮองกงและมา
เกา พรอมกับสงเสริมการใชเงินหยวนชําระเงินเพ่ือการคาแทนสกุลดอลลารสหรัฐฯ และจัดทําขอตกลงทวิภาคี
แลกเปล่ียนสกุลเงิน เพ่ือปรับสภาพคลองระยะสั้นในระบบการเงิน และเพ่ือสงเสริมการคาทวิภาคี อยางไรก็ตาม 
ในป 2008 น้ี รัฐบาลจีนประกาศใชนโยบายผูกคาเงินหยวนกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ อีกครั้งที่ระดับ 6.83 
หยวนตอเหรียญสหรัฐฯ 

- 2009  รัฐบาลจีนกําหนดใหพ้ืนที่เมืองชายฝงตะวันออก ไดแก มหานครซางไห กวางโจว เสิ่น
เจิ้น จูไห และตงกวาน นํารองชําระเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศดวยสกุลหยวนได และไดมีการลงนามใน
ขอตกลงทวิภาคีแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Currency swap arrangement) กับฮองกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย อารเจนตินา 
และเบลารุส เพ่ือสงเสริมการคาทวิภาคีและชําระบัญชีการคาระหวางกัน โดยมีวัตถุประสงคใหเงินหยวนของจีนมี
การหมุนเวียนและมีความสามารถในการแลกเปล่ียนกับสกุลเงินอื่นๆ ไดมากขึ้น นอกจากน้ี กระทรวงการคลังจีน
ยังไดออกประกาศลดภาษีใหกับบริษัทที่ชําระเงินเพ่ือการคาเปนสกุลหยวน และไมจําเปนตองนําเขาเงินสกุล
หยวนที่ไดรับจากการสงออกเขาประเทศ สามารถฝากเปนสกุลหยวนไวที่ธนาคารในตางประเทศได 

- ป 2010  รัฐบาลจีนไดยกเลิกนโยบายการผูกคาเงินไวกับสกุลดอลลารสหรัฐฯ  และขยายชวงการ
เคล่ือนไหวใหอยูในชวงบวก/ลบ ไมเกินรอยละ 0.5 จากคากลางที่กําหนด (trading band) ซึ่งมีผลใหเงินหยวนมีคา
แข็งขึ้นทันทีรอยละ 0.4 อยูที่ระดับ 6.80 หยวนตอเหรียญสหรัฐฯ  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2010 นอกจากน้ี  จีนไดลง
นามทวิภาคีขอตกลงการชําระเงินสกุลทองถ่ินกับบางประเทศ เชน เบลารุส เพ่ือเสริมสรางความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ และอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนระหวางกัน ทําใหสามารถใชสกุลเงินทองถ่ินสกุลใด
สกุลหน่ึงในการชําระเงิน (เงินหยวนของจีนหรือเงินรูเบิลของเบลารุส)  
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ผลจากการดําเนินมาตรการตางๆ และจากการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน ทําใหปจจุบัน
เงินหยวนเปนท่ียอมรับในการแลกเปลี่ยนทางการคาระหวางประเทศมากข้ึน หลายประเทศมีการถือครอง
เงินหยวนเพิ่มข้ึน เชน เวียดนาม รัสเซีย เกาหลีเหนือ พมา ลาว ฮองกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย อารเจนตินา
เกาหลีใต เปนตน ประกอบกับการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ สงผลใหคาเงินดอลลารเมื่อ
เปรียบเทียบกับสกุลเงินตางๆ มีความผันผวน ทําใหตองมีการพิจารณาเงินสกุลอื่นสําหรับใชในการคา
ระหวางประเทศ หรือเพื่อใชเปนทุนสํารองเพ่ิมเติม จึงเปนโอกาสของจีนในการสงเสริมใหเงินหยวนเปน
สกุลเงินหลักระหวางประเทศ ภายใตการปฏิรูประบบอัตราแลกเปลี่ยนใหมีความยืดหยุนเพิ่มข้ึน  

 
  4.3.3.1 การใชเงินหยวนเพ่ือการคาระหวางประเทศ 
สําหรับความคืบหนาในการใชเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ สามารถสรุปไดดังน้ี 
 
1) การชําระเงินหยวนเพ่ือการคาชายแดน 

จีนเปนประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศตางๆ จํานวนมาก และมีการคาชายแดนกับหลาย
ประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอกัน เชน เวียดนาม มองโกเลีย ลาว พมา เนปาล รัสเซีย คีรกีซสถาน เกาหลีเหนือ 
และคาซัคสถาน ผานดานการคาชายแดนกวา 240 ดาน และมีบริษัทท่ีทําการคาชายแดนประมาณ 3,000 
กวาบริษัท โดยรัฐบาลจีนไดเริ่มอนุญาตใหมณฑลท่ีมีชายแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานสามารถชําระ
เงินหยวนเพ่ือการคาชายแดนกับประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอกันไดต้ังแตป 2004 เปนตนมา จากเดิมกอน
หนาน้ีท่ีไมสามารถโอนชําระเงินสกุลหยวนได  

 
2) การชําระเงินหยวนเพ่ือการคาระหวางประเทศ 

รัฐบาลจีนมีนโยบายใหใชเงินหยวนในการชําระเงินเพื่อการคาระหวางประเทศ ต้ังแตเดือน
ธันวาคม 2008 ดังท่ีไดกลาวมาแลว โดยมีนโยบายใหพื้นท่ีบริเวณปากแมน้ําแยงซีเกียง (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
ของประเทศจีนเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง 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 ซึ่งเพ่ิมข้ึนเกือบเทาตัวจากชวงครึ่งปหลังของป 2009 ท่ีมีมูลคาเพียง 36 พันลานหยวน 
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อยางไรก็ดี  การชําระเงินสกุลหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศของจีนสวนใหญยังคงเปนธุรกรรมการคา
กับฮองกงถึงรอยละ 75 ของปริมาณการชําระเงินสกุลหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศท้ังหมดก็ตาม  

 
3) การชําระเงินหยวนเพ่ือการคาในอนาคต 

ในอนาคต  คาดวาการชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางจีนกับประเทศคูคาจะมีมูลคาเพ่ิม
มากข้ึน จากมาตรการการสงเสริมการใชเงินหยวนชําระเงินเพื่อการคาระหวางประเทศ ดังน้ี  

 
3.1 การขยายพ้ืนท่ีนํารองชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ 
หลังจากท่ีจีนไดมีโครงการนํารองชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศต้ังแตเดือน

กรกฎาคม 2009 ตอมา เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2010 ธนาคารกลาง กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย 
ศุลกากร สรรพากร และคณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันการเงินของจีน ไดรวมกันแถลงขาวขยายพ้ืนท่ีนํา
รองชําระเงินหยวนสําหรับธุรกรรมการคาระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมการคาและอํานวยความสะดวกดาน
การลงทุน โดยขยายจาก 5 เมืองหลักเปน 20 มณฑล/มหานคร/เขตปกครองตนเอง ไดแก กรุงเปยจิง เทียน
จิน มองโกเลียใน เหลียวหนิง เจียงซู เจอเจียง ฝูเจี้ยน ซานตง เหอเปย กวางซี ไหหนาน ฉงช่ิง หยุนหนาน 
ซื่อชวน จี๋หลิน เฮยหลงเจียง ทิเบต ซินเจียง และกวางตง 

 
3.2 การขยายจํานวนบริษัทนํารองเพิ่มข้ึน 
เดือนสิงหาคม 2009 รัฐบาลจีนอนุญาตใหผูประกอบการในจีน 365 บริษัท แยกเปน

บริษัทในมณฑลกวางตง 273 บริษัท (นครกวางโจว เส่ินเจิ้น จูไห และตงกวาน) และจากมหานครซางไห 
92 บริษัท เปนบริษัทนํารองชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ 

ลาสุด วันท่ี 1 กรกฎาคม 2010 รัฐบาลจีนอนุญาตใหมหานคร/มณฑล/เขตการปกครอง
ตนเอง จํานวน 20 พื้นท่ีดังกลาว (ขอ 3.1)  สามารถกําหนดรายช่ือบริษัทนํารองท่ีจะทําธุรกรรมการคาดวย
เงินหยวนไดเอง ภายใตหลักเกณฑ ดังน้ี 

1) ตองเปนบริษัทท่ีมีท่ีต้ังอยูใน 20 พื้นท่ีดังกลาว ซึ่งไดรับอนุญาตใหทําการคา
ระหวางประเทศได และไมถูกข้ึนบัญชีดําของรัฐบาลจีน 

2) บริษัทตามขอ 1) ตองจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เพื่อขออนุญาตเปนบริษัทท่ี
สามารถชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ  

 
3.3 การขยายประเทศคูคานํารองท่ีใชเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ 
เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2010 ธนาคารกลางของจีน และหนวยงานภาครัฐของจีนไดออก

ประกาศไมจํากัดประเทศในการชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ จากเดิมซ่ึงจํากัดประเทศคูคาท่ี
สามารถชําระเงินหยวนเพ่ือการคาระหวางประเทศนํารองเฉพาะฮองกง มาเกา และประเทศในอาเซียน จึง
เปนการสรางขอบเขตการคาดวยเงินหยวนใหกวางข้ึน 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       4- 25                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

3.4 มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศ 
เพื่อรองรับการขยายพ้ืนท่ีนํารองชําระเงินหยวนเพื่อการคาระหวางประเทศและขยาย

ชองทางการใชเงินหยวน วันท่ี 17 สิงหาคม 2010  ธนาคารกลางของจีนไดออกประกาศจัดต้ัง “Offshore 
Renminbi Clearing Bank” เพื่อรองรับการลงทุนในตลาดพันธบัตรสกุลหยวน โดยอนุญาตใหสถาบัน
ตางประเทศท่ีเกี่ยวของสามารถเขารวมโครงการนํารองการลงทุนสกุลหยวนในตลาด inter-bank bond โดย
รัฐบาลจีนไดกําหนดขอบเขตการลงทุนท่ีชัดเจนกํากับไวดวย 

ปจจุบัน มีการซ้ือขายพันธบัตรระหวางธนาคารในตลาด inter-bank bond ไดแก 
พันธบัตรต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคาร พันธบัตรนโยบายการเงิน เปนตน รวมประมาณ 10 กวาชนิด และ
เพื่อใหนักลงทุนตางประเทศสามารถจัดการกับสภาพคลองเงินหยวนไดสะดวกข้ึน รัฐบาลจีนจึงอนุญาตให
นักลงทุนสถาบันตางประเทศสามารถลงทุนในตลาด inter-bank bond ไดตามระเบียบของสถาบันลงทุน
ตางประเทศ ซึ่งเปนมาตรการสําคัญในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกการชําระเงินหยวนเพื่อการคา
ระหวางประเทศ 

 
3.5 มาตรการอื่นๆ 

 เชน การยกเวนภาษีนําเขาและภาษีสงออกสําหรับการคาชายแดน โดยท่ีหนวยงานดาน
ศุลกากรของจีนไดประกาศยกเวนภาษีนําเขาสินคาเครื่องใชในครัวเรือนจากชายแดนท่ัวประเทศจีน และ
ยกเวนภาษีสงออกสินคาผานแดน ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2010 ซึ่งคาดวานาจะสงผลใหการใชเงินหยวน
สําหรับการคาชายแดนระหวางจีนกับประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังประเทศไทยมีแนวโนมสูงข้ึน 
 นอกจากน้ี ยังมีพัฒนาการดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน  การจัดต้ังศูนยกลางการเงิน ณ นคร
คุนหมิง โดยรัฐบาลมณฑลหยุนหนานและคุนหมิงมีแผนจัดต้ังศูนยกลางทางการเงินคุนหมิง 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) ประเด็นพิจารณาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับโอกาสการพัฒนาศักยภาพของเงิน

หยวนไปสูเงินสกุลหลักของระบบเศรษฐกิจโลก และผลกระทบท่ีมีตอเศรษฐกิจการเงินโลก ไดแก การ
ดําเนินนโยบายอัตราแลกเปล่ียนและการรักษาระดับราคาคาเงินหยวนของจีน ซึ่งหลายประเทศไดออกมา
เรียกรองให เงินหยวนแข็งคา ข้ึนมากกวาน้ี  โดยมองวา   เงินหยวนมีราคาตํ่ากวาความเปนจริง 
(Undervaluation) ดวยโยบายของรัฐบาลจีนท่ีตองการรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน และสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศของจีน  จึงมีแรงกดดันจากมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ 
เชน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปท่ีไดรับผลกระทบจากนโยบายรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนของ
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รัฐบาลจีน โดยตองการใหคาเงินหยวนของจีนมีความยืดหยุนและมีราคาสอดคลองกับพื้นฐานเศรษฐกิจท่ี
เปนจริงมากข้ึน  

รัฐบาลจีนไดพยายามประนีประนอมและดําเนินนโยบายใหเงินหยวนมีความยืดหยุนมากข้ึน 
เพื่อลดแรงกดดันจากประเทศดังกลาว และเพื่อลดความรอนแรงของเศรษฐกิจภายในประเทศจีนเอง ซึ่ง
อาจกอใหเกิดเปนวิกฤติทางเศรษฐกิจข้ึนได โดยต้ังแตป 2005 รัฐบาลจีนไดมีการปรับเปลี่ยนระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบคงท่ีผูกคาเงินหยวนกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนระบบลอยตัวแบบมีการจัดการโดยใช
ระบบตะกราเงิน และกําหนดชวงการเคลื่อนไหวไมเกินรอยละ 0.3 จากคากลางท่ีกําหนด ซึ่งเปนการ
ปรับตัวแบบคอยเปนคอยไปและมีการควบคุม ทําใหคาเงินหยวนปรับคาแข็งข้ึนบางจากระดับ 8.28 หยวน
ตอเหรียญสหรัฐฯ กอนการใชระบบตะกราเงิน จนถึงระดับ 6.81 หยวนตอเหรียญสหรัฐฯ แตก็ไดกลับมา
ใชนโยบายผูกกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ อีกครั้งในป 2008 และลาสุด เพิ่งจะยกเลิกระบบผูกคาเงินเมื่อ
เดือนมิถุนายน 2010 และขยายชวงการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเปนรอยละ 0.5 จากคากลางท่ี
กําหนด ทําใหเงินหยวนมีคาแข็งข้ึนเปน 6.77 หยวนตอเหรียญสหรัฐฯ ในชวงตนเดือนกรกฎาคม 2010  

ท่ีจริงแลว  การดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือใหคาเงินหยวนมีความยืดหยุนมากข้ึนจะ
เปนประโยชนตอจีนเอง ซึ่งจะทําใหจีนสามารถใชนโยบายการเงินไดอยางมีอิสระและมีความยืดหยุนซึ่ง
จะเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจของจีน แตในขณะเดียวกันก็ตองมีความระมัดระวังการไหลเขาและออกของ
เงินหยวนดวย ท้ังน้ี ดวยเงินหยวนท่ีแข็งคาข้ึนถือเปนโอกาสในการออกไปลงทุนยังตางประเทศของนัก
ลงทุนจีน (Outward FDI)  ประกอบกับเงินทุนจากนักลงทุนตางชาติอาจไหลเขาจีนนอยลง เนื่องจากเห็นวา
ความไดเปรียบในการสงออกของจีนไดลดลง รวมถึงการไหลออกของเงินจากจีนในรูปอื่น เชน การ
ทองเท่ียวตางประเทศ เปนตน  

อยางไรก็ดี  การเก็งกําไรหรือคาดการณวาเงินหยวนจะมีการแข็งคาข้ึนอยางตอเนื่อง ก็อาจมีนัก
ลงทุนในคาเงินหันมาซ้ือเงินหยวนเพื่อเก็งกําไร ซึ่งการไหลของกระแสเงินดังกลาวหากเปนไปอยาง
รวดเร็วอาจสรางปญหาดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การวางงาน ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชําระเงิน
ของจีน รวมถึงผลกระทบตอการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในระยะตอไปได  

การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวน จึงควรเปนในลักษณะการคอยๆ ปรับตัว เพื่อ
จะไดไมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจจีนมากนัก เนื่องจากคาเงินก็มิใชปจจัยสําคัญเพียงปจจัยเดียวท่ีกําหนด
ความสามารถในการแขงขันของจีน แตยังมีปจจัยอื่นซึ่งทําใหประเทศจีนมีความไดเปรียบในการแขงขัน
ทางการคาระหวางประเทศอยูมาก เชน  ตนทุนการผลิตในระดับตํ่าของจีน  จากคาจางแรงงาน และการ
ผลิตแบบประหยัดจากขนาด รวมท้ังการปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจ และการเปดตลาดจากการเขาเปน
สมาชิก WTO   

สําหรับผลกระทบตอเศรษฐกิจการเงินโลก หากเงินหยวนมีคาสูงข้ึน  นาจะทําใหภาวะความไม
สมดุล (Imbalance) ของระบบเศรษฐกิจโลก และการขาดดุลการคาของประเทศสําคัญ เชน สหรัฐฯ และ
ญ่ีปุน ลดลงไดบาง ซึ่งจะเปนผลดีท่ีทําใหการคาระหวางประเทศในภาพรวมมีการปรับตัวในทิศทางท่ี
สงเสริมใหเกิดการคามากข้ึน และเปนโอกาสของประเทศท่ีผลิตสินคาแขงขันโดยตรงกับจีน  
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อยางไรก็ดี  ยังมีผลกระทบดานอื่นๆ ท่ีควรระมัดระวัง เชน  การปรับข้ึนของราคาพลังงาน
โดยเฉพาะราคานํ้ามัน เนื่องจากการปรับข้ึนของคาเงินหยวนทําใหราคานํ้ามันนําเขาของจีนถูกลง ซึ่งอาจ
ทําใหจีนมีการบริโภคน้ํามันเพิ่มข้ึน จากปจจุบันจีนเปนผูนําเขานํ้ามันรายใหญอันดับ 2 ของโลกอยูแลว 
และยอมสงผลตออุปสงคในตลาดนํ้ามันของโลก อาจจะทําใหราคานํ้ามันในตลาดโลกปรับสูงข้ึนใน
ทิศทางท่ีสอดคลองกับการเคลื่อนไหวของราคาเงินหยวนก็เปนไปได  ดังน้ัน ดวยทิศทางราคาน้ํามันท่ี
สูงข้ึน ยอมสงผลกระทบตอไปยังวัตถุดิบในการผลิตและตนทุนในการผลิตของประเทศตางๆ ท่ีสูงข้ึน 
เปนตน 

         2)  ในประเด็นความเปนไปไดและอุปสรรคในการใชเงินหยวนเปนเงินสกุลหลัก จะเห็นได
วามีความเปนไปไดสูงท่ีเงินหยวนจะสามารถพัฒนาเปนเงินสกุลหลักของโลกไดในอนาคต เนื่องจากจีนมี
ระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ มีเสถียรภาพสูง และมีการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนอยางตอเนื่อง  

อยางไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคท่ีตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยเฉพาะการเปดเสรีในตลาดเงิน 
และความแตกตางของระบบเศรษฐกิจของจีนกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ประกอบกับจีนยังคงตองเผชิญ
กับการปกปองฐานะของสกุลเงินหลักของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในปจจุบันอีกดวย  

 
สําหรับปจจัยสงเสริมใหมีการใชเงินหยวนเปนเงินสกุลหลัก สรุปไดดังน้ี 

 1) ขนาดเศรษฐกิจของจีน (Size of economy) คาดวาในป 2010 มูลคา GDP ของจีนจะอยูท่ี
ระดับ 5.4 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ  (IMF, 2010) นอกจากนี้ จีนยังมีมูลคาการคาระหวางประเทศมากกวา 
2.2 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2009  ทําใหจีนเปนประเทศท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจสูง และมี
บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก 
 2) ประเทศจีนมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคอนขางสูง เนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่องประกอบกับความสามารถในการดําเนินนโยบายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟอใหอยูในระดับท่ี
เหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในชวง 10 ปท่ีผานมา เศรษฐกิจจีนมีอัตราเงินเฟออยูท่ีระดับตํ่าเฉลี่ย
รอยละ 1.75 ตอป ขณะท่ีเงินเฟอของสหรัฐฯ และกลุมประเทศยูโรเฉลี่ยรอยละ 2.83 และ 2.21 ตามลําดับ 
ในขณะท่ีคาเงินหยวนมีความผันผวนอยูในระดับใกลเคียงกับเงินดอลลารสหรัฐฯ แตมีความผันผวนตํ่ากวา
เมื่อเทียบกับคาเงินยูโรและเงินเยน 
 3) รัฐบาลจีนใหความสําคัญตอการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนมากข้ึน และมีแผนการ
ดําเนินงานในการเปดเสรีทางการเงินอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ จีนยังมีภาคการธนาคารขนาดใหญ ซึ่งเปน
ผลจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีผานมาท่ีทําใหสามารถดึงดูดเงินทุนมหาศาลจากท่ัวโลกเขามาใน
ประเทศ ซึ่งถือเปนจุดแข็งสําคัญของภาคการเงินจีน 
 4) ปจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาลจีนไดออกมาตรการตางๆ เพื่อผลักดัน
นโยบายการใชเงินหยวนเพ่ือการชําระเงินระหวางประเทศอยางตอเนื่อง เชน การคืนภาษีสงออกใหกับ
บริษัทท่ีทําการสงออกและรับชําระเงินดวยเงินหยวน รวมท้ังการนําระบบออนไลนมาใชท่ัวประเทศเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการคาดวยเงินหยวน ทําใหผูประกอบการจีนมีโอกาสไดรับประโยชน ท้ังดานภาษี
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และการลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งถือเปนสวนสําคัญในการชวยเรงกระบวนการผลักดันใหเงิน
หยวนเปนเงินสกุลหลักไดเร็วข้ึน 

 
อยางไรก็ดี ยังคงมีอุปสรรคในการพัฒนาเงินหยวนเปนเงินสกุลหลักของโลก สรุปไดดังน้ี  

1)  ตลาดการเงินจีนยังไมมีความเสรีเพียงพอ รัฐบาลจีนยังมีการควบคุมระบบการเงินของ
ประเทศอยูมาก โดยเฉพาะบัญชีทุน (Capital account openness) ยังไมไดเปดใหมีการเคลื่อนยายโดยเสรี
รัฐบาลจีนยังคงมีการควบคุมระบบปริวรรตเงินตราอยางเขมงวด การนําเงินทุนเขา-ออกจีนยังอยูภายใต
กฎเกณฑและเงื่อนไขหลายประการ นอกจากน้ี จีนยังมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
(Not fully convertible) มีการดําเนินนโยบายการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน และมีการควบคุมอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากและเงินกู แมวาจีนจะเริ่มผอนคลายโดยการออกกฎระเบียบตางๆ ใหเอื้อตอการคาการลงทุนมากข้ึน 
แตยังไมเห็นความกาวหนาเทาท่ีควร  

อยางไรก็ตาม การเปดเสรีใหมีการไหลเวียนเงินทุนระหวางประเทศอยางเสรี จะทําใหความ
เสี่ยงของระบบการเงินจีนจะเพ่ิมสูงข้ึน เชน เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอในตางประเทศ ภาวะเงินเฟอดังกลาวจะ
แพรเขาสูจีนอยางรวดเร็ว ซึ่งในปจจุบันระบบการเงินจีนยังไมมีความสมบูรณเพียงพอท่ีจะรองรับความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากรอบดานได  

2)   ระบบและกลไกของเศรษฐกิจจีนยังคงมีความแตกตางกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอื่นๆ 
ในหลายดาน ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญทําใหจีนไมสามารถปรับตัวใหเขากับระบบเศรษฐกิจโลกในมิติดาน
การเงินไดอยางเต็มท่ี  

3)    ประเทศผูเปนเจาของเงินสกุลหลักในปจจุบันยอมตองปกปองฐานะสกุลเงินของประเทศ
ตนเอง ดังเชนการท่ีสหรัฐฯ เคยกดดันใหเงินเยนออนคาลงเม่ือเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ หลังทศวรรษท่ี 
1990 ซึ่งเปนนโยบายท่ีมีผลกระทบกวางขวางในเวทีการเงินระหวางประเทศ  

ท้ังน้ี  ความสามารถในการเปนเงินสกุลหลักของโลก จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก
นานาประเทศ เนื่องจากธนาคารกลางของแตละประเทศจะเปนผูพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน
สูงสุดท่ีประเทศของตนจะไดรับจากการมีเงินทุนสํารองเปนสกุลเงินหยวน  

นอกจากน้ี แมวาจีนจะมีความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจมากข้ึน ในขณะท่ีความเช่ือมั่นตอระบบ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ลดลงอยูบาง แตความเช่ือถือของประเทศตางๆ ท่ีมีตอสกุลเงินดอลลารยังคงปรากฏ
อยู จากอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐฯ ท่ีไดแผขยายไปท่ัวโลกมาเปนเวลานาน ประกอบ
กับสหรัฐฯ ไดพยายามอยางเต็มท่ีในการฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเอง และไมยินยอมท่ีจะลด
บทบาทของตนในฐานะประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจดวย  

สําหรับเงินสกุลหลักในอันดับรองลงมา เชน ปอนดสเตอรลิง ยูโร หรือ เยน เปนตน ก็ยังมี
ความแข็งแกรงไมนอย และกลุมประเทศเหลาน้ีก็ยังคงกุมอํานาจในองคกรเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ี
สําคัญไวไดอยางเหนียวแนน ดังน้ัน  จากเปาหมายของรัฐบาลจีนท่ีจะผลักดันใหเงินหยวนเปนเงินสกุล
หลักยังคงตองใชเวลาและความพยายามในการดําเนินงานอีกมาก แตก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาเงินหยวน
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กําลังเพ่ิมศักยภาพของตนเองมากข้ึนไปพรอม ๆ กับการพัฒนาของประเทศจีน ท้ังน้ี ในระยะเวลาอันใกลนี้
คาดวาเงินหยวนจะเปนท่ีตองการเพ่ิมข้ึนในกลุมประเทศเพ่ือนบานโดยรอบประเทศจีน โดยเฉพาะประเทศ
ในกลุมอาเซียน หากรัฐบาลจีนมุงม่ันในการผลักดันการใชเงินหยวนกับประเทศใกลเคียงตอไปอยาง
ตอเน่ือง คาดวา เงินหยวนของจีนนาจะมีการใชอยางแพรหลายในภูมิภาคนี้ไดภายในระยะเวลา 5-10 ป โดย
มีความตกลงการคาเสรี  ACFTA ระหวางอาเซียน-จีน เปนปจจัยสงเสริมท่ีสําคัญ 
 

4.3.4 ดานการทองเท่ียว 
บทบาทของจีนในภาคบริการดานการทองเท่ียวเปนอีกประเด็นท่ีมีความสําคัญตอพลวัตของ

เศรษฐกิจโลก  ไมวาจะเปนการเดินทางของนักทองเท่ียวตางชาติในประเทศจีนท่ีไดขยายเพ่ิมมากข้ึนถึง 
126 ลานคนในป 2009  และการเดินทางออกไปทองเท่ียวยังตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวจีน ซึ่งได
ขยายตัวเปน 47.66 ลานคนในป 2009 เชนกัน ซึ่งการขยายตัวและเติบโตของภาคบริการการทองเท่ียว
ดังกลาว ยอมสงผลตอเนื่องไปยังอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของและอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ ตามมาท้ังใน
ประเทศจีน และในตางประเทศ  

 
1) อุตสาหกรรมทองเทีย่วของจีน 
ในป 2009 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจีนมีมูลคา 1,297,507 ลานหยวน แบงเปนการนําเท่ียว

ภายในประเทศ 1,020,000 ลานหยวน และการนําเท่ียวจากตางประเทศ 267,975   ลานหยวน และสวนของ
การนําเท่ียวไปยังตางประเทศ 9,532 ลานหยวน ซึ่งสวนหลังน้ีคิดเปนรอยละ 0.74 ของมูลคาของท้ัง
อุตสาหกรรมทองเท่ียวของจีน จึงถือวา มีสัดสวนนอยมากเมื่อเทียบกับการนําเท่ียวภายในประเทศของจีน
เอง   

 
ตารางที่ 4-17 

 รายไดของอุตสาหกรรมการทองเทีย่วในป 2009 

ประเภทธุรกิจ รายได (ลานหยวน) สัดสวน (%) 
นําเท่ียวภายในประเทศ 1,020,000 78.61 
นําเท่ียวจากตางประเทศ 267,975 20.65 
นําเท่ียวไปยังตางประเทศ 9,532 0.74 

รวม 1,297,507 100 
ท่ีมา : Ministry of Commerce, PRC  
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2) นักทองเท่ียวจีนเดินทางไปทองเทีย่วในตางประเทศ  
ดวยขนาดของประชากรจีนท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในโลก และดวยรายไดเฉลี่ยตอหัวตอปของชาว

จีนท่ีเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่องหลังจากท่ีไดมีการปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดกวางติดตอกับตางประเทศมาก
ข้ึน  ทําใหในขณะน้ี  นักทองเท่ียวจีนมีอํานาจซ้ือและมีกําลังทรัพยในการออกเดินทางไปทองเท่ียวใน
ตางประเทศมากข้ึน  จากเดิมท่ีเคยมีเพียงชาวจีนในบางมณฑลทางตะวันออกของจีนซึ่งมีรายไดเพียงพอตอ
การออกเดินทางไปทองเท่ียวตางประเทศ โดยสวนใหญในอดีตจะกระจุกตัวในเมืองเศรษฐกิจตามแนว
ชายฝงของจีน   

ดวยจํานวนนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางออกไปทองเท่ียวยังตางประเทศเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ จากป 
2002 มีนักทองเท่ียวชาวจีนเดินทางออกไปทองเท่ียวยังตางประเทศประมาณ 16.6 ลานคน เพิ่มเปน 47.66 
ลานคนในป 2009  ซึ่งเพ่ิมมากกวา 3 เทาตัว และตัวเลขดังกลาวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องไมเวนแมแตในป 
2008 ท่ีเกิดวิกฤตการณการเงินโลก  

 
ตารางที่ 4-18 

 จํานวนนักทองเท่ียวจีนทีเ่ดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศ 
 
 

 

ท่ีมา :www.china.com.cn/travel/txt/2010-01/26/content_19309094.htm 
 
สําหรับแหลงทองเท่ียวเปาหมายสําหรับนักทองเท่ียวชาวจีน จากขอมูลป 2008 ไดแก อันดบัหนึ่ง 

ฮองกง 17.56 ลานคน อันดับสอง มาเกา 15.52 ลานคน และอันดับสาม ญ่ีปุน 1.56 ลานคน ตามมาดวย
เวียดนาม เกาหลีใต รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ไทย และมาเลเซีย  

 
 
 
 

ป จํานวนนักทองเท่ียวจีนทีไ่ปทองเที่ยวตางประเทศ  (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 
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ตารางที่ 4-19 
แหลงทองเที่ยวในตางประเทศของนักทองเท่ียวจีน  (ป 2008) 

อันดับ ประเทศ/เขต จํานวนนักทองเท่ียวจีน (ลานคน) 
1 ฮองกง 17.56 
2 มาเกา 15.52 
3 ญ่ีปุน 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 

ท่ีมา : www.cnta.gov.cn/html/2009-9/2009-9-28-9-30-78465_2.html 
 
ท้ังน้ี   ประเทศท่ีรัฐบาลจีนไดอนุญาตใหนักทองเท่ียวชาวจีนเดินทางไปได ท่ีเรียกวา การกําหนด

สถานะจุดหมายการเดินทางท่ีไดรับอนุญาติ (Approved Destination Status-ADS) มีท้ังส้ิน 139 ประเทศ 
แตในป 2009  มีการเดินทางไปทองเท่ียวจริง 104 ประเทศ โดยมีมูลคาการใชจายสําหรับทองเท่ียวใน
ตางประเทศท้ังส้ินประมาณ 48,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

สําหรับทิศทางในอนาคต  จากรายงานขององคการการทองเท่ียวโลก (World Tourism 
Organization) ซึ่งคาดการณวา ภายในป 2020 จีนจะเปนประเทศท่ีมีนักทองเท่ียวออกเดินทางไป
ตางประเทศมากเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐฯ เยอรมนี และ ญ่ีปุน และรัฐบาลจีนต้ังเปาหมายไว
วา ภายในป 2015 จะมีนักทองเท่ียวชาวจีนเดินทางไปทองเท่ียวยังตางประเทศ 83 ลานคน โดยมีอัตราการ
เพิ่มข้ึนเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 9 ตอป  ดังน้ัน ดวยจํานวนนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเพิ่มมากข้ึน สงผลใหชาวจีนเปน
อีกกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอิทธิพลตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวของโลก  
 
 3) นักทองเท่ียวตางชาติเดินทางไปทองเทีย่วในประเทศจีน  

ในอีกดานหน่ึง การเดินทางมาทองเท่ียวในจีนของชาวตางชาติมีความสําคัญตออุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวจีนเชนกัน  โดยในขณะน้ีมีชาวตางชาตินิยมเดินทางทองเท่ียวในจีนมากข้ึน เนื่องจากจีนเปน
ประเทศที่มีพื้นท่ีกวางใหญ มีความหลากหลายเชิงภูมิศาสตร และมีประวัติศาสตร วัฒนธรรมและอารย
ธรรมเกาแกและมีเอกลักษณ สงผลใหจีนกลายเปนแหลงทองเท่ียวเปาหมายของนักทองเท่ียวตางชาติท่ัว
โลก  นอกจากน้ี ยังมีกลุมนักทองเท่ียวชาวจีนเองท่ีนิยมเดินทางไปทองเท่ียวในมณฑลและภูมิภาคตางๆ 
ของจีนมากข้ึน  
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จากขอมูลป 1979 ซึ่งจีนเพิ่งเริ่มเปดประเทศใหชาวตางชาติเขาไปทองเท่ียวในจีน มีจํานวน
นักทองเท่ียวตางชาติมาทองเท่ียวในจีนพียง 4.2 ลานคน และในป 2009 มีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมา
เยือนจีนไดเพ่ิมข้ึนเปน 126 ลานคน ในจํานวนน้ีเปนนักทองเท่ียวจากประเทศไทยประมาณ 5.4 แสนคน 

   
ตารางที่ 4-20 

จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติในประเทศจีน ป 2006-2009 

นักทองเท่ียว 
ป

2006 
% 

เปลี่ยนแปลง 
ป

2007 
% 

เปลี่ยนแปลง 
ป 

2008 
% 

เปลี่ยนแปลง 
ป

2009 
% 

เปลี่ยนแปลง 

จากท่ัวโลก
(ลานคน) 

124 +3.40 131 +5.6 130 -1.40 126 -3.07 

จากไทย 
(ลานคน) 

0.59 +2.40 0.611 +3.32 0.554 -9.38 0.541 -2.25 

ท่ีมา :  China Statistical Yearbook 2009,  China National Tourism Administration 
 

สําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในจีนมากท่ีสุดในป 2008 ไดแก ฮองกง ตามมาดวย  
มาเกา และไตหวัน ในขณะท่ี นักทองเท่ียวจากตางประเทศ (ไมรวมฮองกง มาเกา และไตหวัน) ไดแก  
เกาหลีใต 3.96 ลานคน ญ่ีปุน 3.45 ลานคน รัสเซีย 3.12 ลานคน ตามมาดวยสหรัฐฯ  มาเลเซีย สิงคโปร 
ฟลิปปนส มองโกลเลีย ออสเตรเลยี และไทย  

 
ตารางที่ 4-21 

นักทองเทีย่วตางชาติในประเทศจีน  (ป 2008) 

ประเทศ/เขต จํานวนนักทองเท่ียว(ลานคน) 
เทียบกับปกอน 

% 
ฮองกง 78.35 0 
มาเกา 22.97 -1.0 
ไตหวัน 4.39 -5.2 
เกาหลีใต 3.96 -17.09 
ญ่ีปุน 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 
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ประเทศ/เขต จํานวนนักทองเท่ียว(ลานคน) 
เทียบกับปกอน 

% 
มองโกเลีย 0.71 3.42 
ออสเตรเลีย 0.57 -5.9 

ไทย 0.54 -9.38 
ท่ีมา : www.cnta.gov.cn/html/2009-9/2009-9-28-9-30-78465_2.html 

 
ในแงการนํารายไดเขาประเทศ จากเดิมในป 1979 จีนมีรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ 4.49 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับป 2009 ซึ่งมีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในจีนท้ังส้ิน 126 ลานคน
ไดนํารายไดเขาประเทศจีนถึง 39,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

นอกจากน้ี เมื่อจําแนกตามพ้ืนท่ี พบวา มณฑลท่ีมีรายไดจากการทองเท่ียวตางชาติสูงสุด ไดแก 
มณฑลกวางตง โดยมีรายไดจากการทองเท่ียวถึงประมาณ 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) 

อันดับ เมืองหรือมณฑล 
รายไดจากการทองเทีย่ว 

ของนักทองเท่ียวตางชาติ (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 

ท่ีมา : www.cnta.gov.cn/html/2010-2/2010-2-10-15-19-74778.html  
 
 สําหรับบทบาทของจีนในอนาคตดานการทองเที่ยว  องคการการทองเท่ียวโลก (World Tourism 
Organization) คาดการณวา ภายในป 2020 จีนจะเปนประเทศเปาหมายท่ีมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเลือก
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เดินทางไปทองเที่ยวมากท่ีสุดในโลก โดยในป 2009 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจีน มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 
9 ของ GDP จีนทั้งหมด และในป 2015  คาดวาจะเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 12 ของ GDP จีน 
 

4) พัฒนาการและนโยบายดานการทองเทีย่วของจีน 
 นโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐบาลจีนแบงเปน 5 ระยะ ดังน้ี  

ระยะที่หน่ึง (1949-1966)  การเดินทางทองเที่ยวถูกสงวนไวเพ่ือกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือมุงตอบสนอง
นโยบายดานการเมืองเปนหลัก เน่ืองจากถูกมองวา ขัดตอลัทธิคอมมิวนิสต ผูที่จะสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศจีนจึงมีเพียงนักการทูตและเจาหนาที่ของรัฐ โดยรัฐบาลจีนเปนผูจัดการเดินทางใหเทาน้ัน 

ระยะที่สอง (1966-1978) เน่ืองจากเปนชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม และเกิดความวุนวายทางการเมือง การ
เดินทางเขา-ออกประเทศจีนทั้งโดยชาวจีนและชาวตางชาติในชวงเวลาน้ีแทบจะหยุดชะงักลงทั้งหมด 

ระยะที่สาม (1978-1985) หลังสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรม การทองเที่ยวเริ่มมีบทบาทเปนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญมากขึ้น ประกอบกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปดประเทศของจีนในป 1979 เอื้อใหมีการ
เดินทางทองเที่ยวติดตอตางประเทศมากขึ้น และเริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจีน 

ระยะที่สี่ (1986-2000) ชวงเวลาที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ และมีการระบุ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน และรัฐบาลมณฑลและรัฐบาลทองถ่ินของจีนหลายแหงได
ประกาศจัดใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหลักของทองถ่ินตน 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 ดังกลาวใหกับประเทศท่ัวโลกประมาณ 139 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ นอกจากน้ี  รัฐบาลจีนไดลงนามในความตกลงดานการทองเที่ยวกับหลายประเทศ เชน สหภาพยุโรป 
สหรัฐฯ  เปนตน 

  
สําหรับหนวยงานหลักดานการทองเท่ียวของจีน ไดแก องคการการทองเท่ียวจีน (China National 

Travel Association) ซึ่งมีสถานะเทียบเทากระทรวง เพื่อดแูลจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวจีน และในป 
1994 องคการการทองเท่ียวจนีจัดต้ังสํานักงานควบคุมดานคุณภาพ (Quality Supervision Office) เพื่อ
ควบคุมดูแลคุณภาพของบริษัทนําเท่ียวตอชาวตางชาติ และยังทําหนาท่ีเปนหนวยงานรับรองทุกขจาก
นักทองเท่ียวชาวตางชาติอีกดวย  
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5) ทิศทางและอนาคตการทองเที่ยวจีน6 
 ประเทศจีนมีจุดเดนและขอไดเปรียบในการดึงดูดนักทองเท่ียวตางชาติ ท้ังดานประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ตลอดจนความหลากหลายและกวางใหญของพ้ืนท่ีเชิงภูมิศาสตร และในดานการออกไป
ทองเท่ียวตางประเทศของชาวจีน มีปจจัยเอื้อท่ีสําคัญ ดังน้ี  

-รายไดของชาวจีนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลใหชาวจีนมีรายไดเฉลี่ยตอ
หัวตอปเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะชนช้ันกลางจีนและชาวจีนรุนใหมในเขตเมือง ซึ่งมีรายไดและอํานาจซ้ือมากข้ึน 
จึงมีศักยภาพในการเดินทางไปทองเท่ียวในตางประเทศ ในขณะน้ี  มณฑลจีนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป 
(GDP Income Per Capita) สูงเปนอันดับหนึ่ง ไดแก มหานครซางไห โดยมีรายไดสูงถึง 65,473 เหรียญ
สหรัฐฯ รองลงมาไดแก กรุงเปยจิง นครเทียนจิน มณฑลเจอเจียง และมณฑลเจียงซูตามลําดับ จึงเปนตลาด
หลักของประเทศตางๆในการประชาสัมพันธดึงดูดนักทองเท่ียวชาวจีน 

อยางไรก็ดี จากการท่ีจีนยังคงมีปญหาของความเหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางคนจีนในเมืองใหญ 
และในชนบท  ประชาชนจีนสวนใหญประมาณอีก 800-900 ลานคนท่ีอยูในชนบทจึงยังคงไมมีศักยภาพ
ในการเดินทางไปทองเท่ียวในตางประเทศ  

-วันหยุดเทศกาลเปนชวงระยะยาว จีนมีนโยบายวันหยุดเทศกาลนานประมาณ 7 วัน ปละ 3 ครั้งท่ี
เรียกวา Golden Week  ไดแก ชวงเทศกาลตรุษจีน ชวงวันแรงงาน และชวงวันชาติจีน ดังน้ัน ในชวงเวลา
ดังกลาว ชาวจีนจะเดินทางทองเท่ียวเปนจํานวนมหาศาล ซึ่งรวมไปถึงการเดินทางไปทองเท่ียวยัง
ตางประเทศ  
 -ความสะดวกสบายในการเดินทาง จากนโยบายของรัฐบาลท่ีหันมามุงผลักดันใหอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวมีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงเกิดบริษัทนําเท่ียวของจีนจํานวนมาก และ
มีการแขงขันท้ังดานการบริการและดานราคา ตลอดจนการจัดรายการทองเท่ียวท่ีหลากหลายมากข้ึน เนน
การอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปทองเท่ียวในตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวจีน ท้ังน้ี รัฐบาล
จีนกําหนดใหบริษัททองเท่ียวของจีนเทาน้ันท่ีจะสามารถนําชาวจีนออกไปทองเท่ียวในตางประเทศ  

-คานิยม ชาวจีนยุคใหมโดยเฉพาะวัยหนุมสาวตามเมืองใหญมีคานิยมท่ีทันสมัย ติดตามกระแส
หรือการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงแตกตางจากคนจีนในรุนกอนหนาอยางมาก โดยชาวจีนรุนใหมมี
แนวโนมเปดรับกระแสความคิดและวัฒนธรรมจากตางประเทศ และดวยฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน มีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน จึงสนใจและตองการเดินทางออกไปทองเท่ียวในตางประเทศตามไปดวย 
 -รางวัลหรือสวัสดิการ องคกรธุรกิจสมัยใหมในจีนไดเริ่มมีการใหสวัสดิการหรือรางวัลแก
พนักงานโดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือนําพนักงานเดินทางไปทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งโดยปกติ จะมี
การนําพนักงานไปทองเท่ียวปละ 1 ครั้ง นอกจากน้ี เนื่องจากสวัสดิการสําหรับพนักงานเกษียณอายุของจีน

                                                 
6 รวบรวมเน้ีอหาจากงานของกรวรรณ สังขกร (2552)  และการสังเคราะหงานดานการทองเท่ียวของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม และ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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คอนขางสูง  พนักงานเกษียณอายุจึงคอนขางมีอํานาจในการใชจาย โดยมีการทองเท่ียวเปนหนึ่งใน
เปาหมายของการใชจายน้ัน 
 -คาใชจายที่ไมสูงเกินไป เนื่องจากมีการจัดรายการทัวรทองเท่ียวตางประเทศในบางแหงใหกับ
ชาวจีนในราคาท่ีไมสูงเกินไป เชน ประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน สงผลใหมีชาวจีนเดินทางมาทองเท่ียวใน
ประเทศไทย สิงคโปร มาเลเซีย และอีกหลายประเทศในอาเซียนมากข้ึน ประกอบกับมีระยะเวลาในการ
เดินทางท่ีไมนานเกินไป และอาจจะประหยัดและใชระยะเวลานอยกวาการเดินทางภายในประเทศของจีน 
เอง เชน ชาวจีนในหยุนหนานสามารถเดินทางมายังประเทศไทย โดยเครื่องบินจากนครคุนหมิงถึง
เชียงใหม ใชเวลาเพียง 1 ช่ัวโมง หรือกรุงเทพฯใชเวลาเพียง 2 ช่ัวโมง ในขณะท่ี การเดินทางไปกรุงเปยจิง
ตองใชเวลาถึง 3.5 ช่ัวโมง  

ดังน้ัน สําหรับชาวจีนทางตอนใต การเดินทางมาทองเท่ียวในบางประเทศในอาเซียน จึงเปน
ทางเลือกท่ีประหยัดคุมคากวาของนักทองเท่ียวชาวจีนกลุมน้ี เปนตน ประกอบกับคาใชจายในการ
ทองเท่ียวไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร รวมประเทศ มีราคาของแพ็คเกจการทองเท่ียวครบท้ัง 3 ประเทศ
ระยะเวลา 8 วัน ท่ีประมาณ 3,300 หยวน เปนตน 
 

6) บทวิเคราะหบทบาทดานการทองเที่ยวของจีนตอโลก 
จากท่ีกลาวมาขางตน นอกจากจะเปนประเทศเปาหมายดานการทองเท่ียวของตางชาติติดอันดับ

ตนของโลก จีนยังไดกลายเปนประเทศผูสงออกนักทองเท่ียวจีนไปยังภูมิภาคตางๆ ของโลกดวย ซึ่งการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจีน และการขยายตัวของนักทองเท่ียวจีนไดมีผลตอภาคบริการ
การทองเท่ียวของโลกในอนาคต และจีนจะกลายเปนประเทศท่ีมีอิทธิพลตอการทองเท่ียวของโลกตอไป 

ดานรายไดจากการทองเท่ียวของจีนท่ีเพิ่มมากข้ึน สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลายเปน
อุตสาหกรรมสําคัญของหลายมณฑลของจีน  และเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน โดยสงผล
ใหในหลายมณฑลท่ีมีรายไดจากการทองเท่ียวจํานวนมาก มีสัดสวนของอุตสาหกรรมภาคบริการเพ่ิม
สูงข้ึน เชน มณฑลหยุนหนาน นอกจากนี้ การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเท่ียวยังสงผลตอเนื่องไปยัง
อุตสาหกรรมอื่นๆ เชน โรงแรม รานอาหาร รานจําหนายของท่ีระลึก ไปจนถึงธุรกิจสายการบิน เปนตน 

ในขณะเดียวกัน การท่ีนักทองเท่ียวชาวจีนนิยมเดินทางออกไปทองเท่ียวยังตางประเทศมากข้ึน
อยางตอเนื่อง มีสวนชวยตอเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปนแหลงทองเท่ียวเปาหมาย เชน ภาคการทองเท่ียว
ของไทยก็ยังมีการต้ังเปาหมายท่ีจะดึงดูดนักทองเท่ียวจีน เนื่องจากจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการ
ทองเท่ียวท่ีสูงข้ึน จะสงผลตอเนื่องไปยังเศรษฐกิจสาขาอื่นๆ ไมวาจะเปนสายการบิน โรงแรม รานอาหาร 
และธุรกิจตางๆท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว ดวยเหตุนี้ หลายประเทศจึงพยายามปรับตัวเนนสงเสริม
นักทองเท่ียวชาวจีน รวมท้ังการประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวชาวจีน เปนตน ซึ่งการออกไป
ทองเท่ียวและจับจายใชสอยในตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวจีน คาดวาจะสงผลดีตออุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวของประเทศปลายทางเหลาน้ันตอไป 
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4.3.5  ดานพลังงาน  
บทบาททางเศรษฐกิจและยุทธศาสตรของจีนดานพลังงานเปนอีกสาขาท่ีจะมีผลตอพลวัต

เศรษฐกิจโลกมากข้ึน โดยในขณะน้ี จีนไดกลายเปนประเทศผูบริโภคพลังงานมากเปนอันดับตนๆ ของ
โลก  

สําหรับสถานการณดานความม่ันคงทางพลังงานของจีน สามารถแบงออกเปน 3 ชวงสําคัญ7 
ไดแก  

(1) ชวงพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจและปดประเทศ (ป 1949 – 1977)  เปนชวงท่ีจีนมีความม่ันคง
ดานพลังงานสูง เนื่องจากยังมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตํ่า และสามารถผลิตพลังงานไดเปน
จํานวนมาก และมากเกินกวาความตองการในการบริโภคภายในประเทศ 

(2) ชวงเรงพัฒนาเศรษฐกิจและการเปดประเทศ (ป 1978 -  1992)  เปนยุคท่ีจีนมองวา ปญหาดาน
ความม่ันคงดานพลังงานเปนเรื่องสําคัญท่ีมองขามไมได เนื่องจากปริมาณพลังงานท่ีเคยมีเกินความ
ตองการการบริโภคในประเทศกลับเริ่มไมเพียงพอ เชน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ 

(3) ชวงนําเขาพลังงาน (ป 1993 – ปจจุบัน) เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีความ
ตองการบริโภคพลังงานเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะน้ํามัน สงผลใหจีนเปลี่ยนจากผูสงออกนํ้ามันราคา ตอง
กลายเปนผูนําเขานํ้ามัน  

จากขอมูลความตองการบริโภคพลังงานในประเทศจีนต้ังแตอดีต พบวา ความตองการเพ่ิมสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง ต้ังแตป 1990 เปนตนมา โดยในป 1990 จีนตองการบริโภคพลังงาน 987.03 ลานตัน และ
คาดการณวาจะเพ่ิมถึง 2,173 ลานตันในป 2010 8   โดยประเภทพลังงานท่ีจีนบริโภคมากท่ีสุด คือ ถานหิน 
และรองลงมาเปนน้ํามัน ปจจุบัน จีนกลายเปนประเทศท่ีบริโภคพลังงานมากเปนอันดับท่ี 2 ของโลกรอง
จากสหรัฐฯ และคาดการณวา ความตองการในการบริโภคพลังงานของประเทศจีนจะเพ่ิมมากข้ึนประมาณ 
2 เทาในชวง 20 ปขางหนา  ท้ังน้ี  แหลงพลังงานหลักของจีนในขณะนี้ คือ ถานหิน9 

 
 

 
 
 
 

                                                 
7 จันทรจุฑา สุขขี (2548), “จีนกับความมั่นคงดานพลังงาน” ในเอเชียปริทัศน ปที่ 26 ฉบับบที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2548 
8 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  
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รูปภาพที่ 4-1 

ถานหิน 70%

น้ํามัน 20%
พลังงานน้ํา 6%

กาซธรรมชาติ 3%

พลังงานนิวเคลยีร 1%

ทรพัยากรที่นํากลบัมา
ใชใหมไดอืน่ๆ 

0.06%

สัดสวนของทรัพยากรท่ีใชในการผลิตพลังงานไฟฟาในจีน (2006)
                 ท่ีมา: EIA International Energy Annual 2006

ท่ีมา:  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

ระดับยุทธศาสตรแหงชาติของจีน และมีความเก่ียวโยงกับการดําเนินนโยบายตางๆ ของจีนท้ังดาน
เศรษฐกิจ และการตางประเทศของจีน จนมีการกลาวถึง นโยบายการทูตพลังงานของจีน เปนตน เนื่องจาก
รัฐบาลจีนไดผลักดันและพยายามแสวงหาแหลงพลังงานเพื่อความม่ันคงของจีน เชน น้ํามันและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ  เนื่องดวยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของจีนทําใหการบริโภค
พลังงานเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยเปาหมายสูงสุด คือ การสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับ
ประเทศจีนเปนสําคัญ  

ในขณะน้ี  จีนไดใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติและแหลงนํ้ามันท่ีจีนตองการ ท้ังในภูมิภาค
เดียวกัน และประเทศนอกภูมิภาค เชน เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง รัสเซีย อเมริกาใต และแอฟริกา เปน
ตน   โดยเฉพาะทวีปแอฟริกาถูกจับตามองมากเปนพิเศษ      

การดําเนินนโยบายดานพลังงานของจีนมาจากท้ัง 2 ภาคสวน คือ  ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
บรรษัทขามชาติ เนื่องจากเปนกลุมท่ีตองการบริโภคพลังงานในกระบวนการผลิตมากกวากลุมอื่น    ท้ังน้ี 
แนวทางการดําเนินนโยบายของท้ังสองภาคสวนนี้ จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุงเพ่ือเขาถึงแหลง
ทรัพยากรดานพลังงาน ท่ีสามารถตอบสนองความตองการในการบริโภคของภาคเศรษฐกิจของจีนได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการผลิตเพ่ือการสงออก  ซึ่งเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีบริโภคพลังงานมากท่ีสุด
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ของจีน10  นอกจากน้ี ความตองการในการบริโภคของชาวจีนท่ีเพิ่มมากข้ึน เนื่องดวยการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีสงผลใหประชาชนชาวจีนมีกําลังซ้ือสูงข้ึน  จึงเปนปจจัยผลักดันใหปริมาณการบริโภคพลังงาน
ในรูปแบบตางๆ มีเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งนํ้ามัน     

แนวนโยบายของรัฐบาลจีนเปนไปเพ่ือการสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนจีนท่ีจะเขาไปลงทุน
ในประเทศเปาหมายดานพลังงาน  ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธในระดับรัฐบาลภายใตกรอบขอตกลง
ตางๆ ท่ีลงนามโดยรัฐบาลจีน เชน  กรณีรัฐบาลจีนกับทวีปแอฟริกาท่ีมีขอตกลงในระดับทวิภาคีเพื่อ
สนับสนุนและรับรองการลงทุน ตลอดจนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาเรื่องการเก็บภาษีซ้ําซอน (Double 
Taxation)11  เปนตน  นอกจากน้ี ยังมีการสรางเวทีในการหารือดานตางๆ ระหวางจีนกับแอฟริกา เชน การ
จัดประชุมระหวางประเทศ China-Africa Forum  

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากทวีปแอฟริกา ภูมิภาคละตินอเมริกาก็เปนอีกเปาหมายสําคัญของจีน
เชน รัฐบาลจีนไดบรรลุขอตกลงกับอารเจนตินาในหลายประเด็นระหวางการเดินทางไปเยือนกรุงเปยจิง
ของประธานาธิบดีอารเจนตินา  และหน่ึงในความรวมมือท่ีเกิดข้ึน คือ  จีนตกลงท่ีจะออกไปลงทุนในการ
กอสรางระบบรถไฟและรถไฟใตดินในอารเจนตินา  นอกเหนือจากความรวมมือระดับรัฐบาลแลว ยังเกิด
ความรวมมือระหวางภาคเอกชนของทั้งสองประเทศอีกดวย อาทิ ความรวมมือระหวางบริษัท Enarsa ซึ่ง
เปนรัฐวิสาหกิจดานพลังงานของอารเจนตินา   กับรัฐวิสาหกิจของจีน คือ China Petroleum & Chemical 
Corp. หรือท่ีรูจักในนาม Sinopec  และบริษัท Sinohydra Corp.     จึงกลาวไดวารัฐบาลจีนและภาคเอกชน
ของจีนกําลังใชศักยภาพทางดานการเงินของตนในการขยายอํานาจในการเขาถึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในภูมิภาคตางๆ12   

นอกจากนี้  รัฐบาลจีนยังใหความสําคัญกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หรือ 
ประเทศในกลุมอาเซียนในดานพลังงานดวย เนื่องจากหลายประเทศในอาเซียนยังมีความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ   จึงเปนการดําเนินนนโยบายของจีนเพื่อตอบสนองความตองการหาแหลงพลังงาน
และแรธาตุท่ีสําคัญตางๆ13    เชน รัฐบาลจีนลงนามในขอตกลงดานพลังงานกับพมา ซึ่งครอบคลุมถึง
โครงการผลิตกระแสไฟฟาพลังนํ้า   ความรวมมือดานพลังงานดังกลาวยังสะทอนถึงความสัมพันธของ
รัฐบาลจีนในฐานะเปนพันธมิตรท่ีดีของคณะปกครองทหารพมา14    ท้ังน้ีในชวงปลายป 2009 บริษัท
น้ํามันแหงชาติจีน ไดเริ่มกอสรางแนวทอกาซธรรมชาติและทอน้ํามันจากพมาไปยังมณฑลหยุนหนานของ
จีน  เพื่อกระจายความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขนสงนํ้ามันผานทางชองแคบมะละกา 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 ขอมูลจากบทความเร่ือง “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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เสนทางหลักในการขนสงนํ้ามันสูประเทศจีน  เนื่องจากหากกรณีเกิดความขัดแยงในชองแคบมะละกา
ดังกลาว หรือหากเกิดการปดเสนทางของเรือบรรทุกน้ํามัน เพื่อตัดทอนกําลังอํานาจของจีนก็เปนได 
เนื่องจากสัดสวนการนําเขานํ้ามันของจีน ตองขนสงผานเสนทางนี้มากถึงรอยละ 80 ของปริมาณการนําเขา
ท้ังหมด15  

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังไดสรางความรวมมือกับประเทศท่ีพัฒนาแลวเชนกัน เชน ความรวมมือ
กับสหภาพยุโรป  โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และประเด็นความรวมมือดานพลังงานได
กลายเปนประเด็นท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาหารืออยางจริงจังในการประชุมสุดยอดจีน- สหภาพยุโรป   และไดตก
ลงท่ีจะต้ังศูนยอบรมการบริหารดานพลังงานจีน-สหภาพยุโรป  เปนตน และในป 2010 มีการเปดศูนย
พลังงานสะอาดจีน-สหภาพยุโรปข้ึน  ท้ังน้ี  มีการจัดประชุมเก่ียวกับความรวมมือดานพลังงานระหวางจีน
และสหภาพยุโรปมาต้ังแตป 1994 โดยเปนเวทีท่ีมีการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน  การสรางเครือขายพลังไฟฟาท่ีใชเทคโนโลยีทันสมัย  และการวิจัยเช้ือเพลิงทดแทน 16  

สําหรับบทบาทของภาคเอกชนจีนในการดําเนินการเพ่ือสรางความม่ันคงดานพลังงานน้ัน มุงเนน
กลยุทธการเขาไปลงทุนเพ่ือสํารวจและขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติเปนสําคัญ  โดยท่ีจีนมีรัฐวิสาหกิจ
ดานนํ้ามันขนาดใหญหลายแหงท่ีมีการขยายการลงทุนยังประเทศตางๆ ไดแก กลุม  China National 
Petroleum Corporation (CNPC) กลุม PetroChina กลุม China National Offshore Oil Corporation 
(CNOOC) และกลุม China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) เปนตน    

นอกเหนือจากการขยายแหลงพลังงานโดยการลงทุนขุดเจาะน้ํามันแลว จีนยังสรางความม่ันคง
ทางดานพลังงานโดยใชกลยุทธการขยายแหลงอุปทานดานพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งนํ้ามัน   ซึ่งจีนใช
แนวทางการหาแหลงนํ้ามันใหมๆ  ไมไดจํากัดเฉพาะแหลงนํ้ามันท่ีมีอยูเดิม เชน เพิ่มสัดสวนการนําเขา
น้ํามันจากจากซาอุดิอาระเบีย มาเปนการนําเขาจากแอฟริกาในสัดสวนท่ีเพิ่มสูงข้ึน เปนตน    แนวทาง
ดังกลาวไดกลายเปนวาระแหงชาติสําคัญของจีน ประกอบกับแนวนโยบายใหความชวยเหลือในดานตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศเปาหมาย เชน แอฟริกา  เพื่อใชเปนขอตอรองใน
การไดสิทธิการสํารวจและการขุดเจาะทรัพยากรในพื้นท่ี  ตลอดจนการใหความชวยเหลือในดานอื่นๆ 
เชน17   

(1) ความชวยเหลือดานการเงิน  เชน การเพ่ิมการใหความชวยเหลือ ODA (Official Development 
Assistance)  จากป 2006  มากข้ึนเปนสองเทาในป 2009  การใหเงินกูท่ีมีดอกเบ้ียตํ่าเปนพิเศษ  การให
สินเช่ือพิเศษสําหรับผูท่ีสั่งซ้ือสินคาจากจีน  การจัดต้ังกองทุนจีน-แอฟริกาเพ่ือการพัฒนา 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 สมรภูมิแยงชิงนํ้ามันแหงใหม (1)”  จาก 
http://www.thaiafrica.net/th/business/economy/detail.php?ELEMENT_ID=326 
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ยกเลิกหนี้เงินกูของรัฐบาลท่ีครบกําหนดชําระ เปนตน  ท้ังน้ี  ประเทศในทวีปแอฟริกาท่ีมีความสัมพันธ
ทางการทูตกับจีน ลวนแตมีภาระหน้ีสินจํานวนมาก และเปนประเทศดอยพัฒนา   

(2) ความชวยเหลือดานการสงเสริมการสงออกใหกับประเทศในทวีปแอฟริกา  เชน การเพ่ิม
รายการสินคาสงออกจากแอฟริกาไปยังจีนท่ีจะไดรับสิทธิพิเศษยกเวนภาษีจาก 190 รายการ เปน 440 
รายการ โดยเนนประเทศท่ีดอยพัฒนาท่ีมีความสัมพันธทางการทูตกับจีน 

(3) ความชวยเหลือดานเทคนิคและการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรของประเทศในแอฟริกา  
เชน การจัดสงผูเช่ียวชาญไปใหการฝกอบรมท่ีศูนยทดลองทางการเกษตร ซึ่งเปนศูนยท่ีจีนชวยจัดต้ังข้ึนใน
แอฟริกา  

สาเหตุและปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหจีนหันมาใหความสําคัญในดานพลังงานประการหน่ึง คือ 
ความพยายามที่จะไมพึ่งพาการนําเขาจากชาติใดชาติหนึ่งมากเกินไป  และจีนยังตองการสรางความม่ันคง
ดานแหลงพลังงานของตัวเองใหไดมากท่ีสุด จึงตองหาวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือใหไดมาซ่ึงแหลงพลังงาน
คลายคลึงกับการสรางความม่ันคงดานอาหารของจีนซึ่งมุงเนนนโยบายการเลี้ยงตัวเองใหไดเปนหลัก  

สําหรับประเด็นความม่ันคงทางพลังงานและประเด็นความม่ันคงทางอาหาร นับวามีความเก่ียว
โยงตอกัน เนื่องจากจีนมีขอจํากัดดานท่ีดินท่ีจะใชในการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งพืชผลท่ี
จะตองตัดสินใจเลือกปลูก ตองครอบคลุมท้ังพืชท่ีใชเปนอาหารและพืชพลังงาน   จึงเกิดประเด็นเรื่องการ
ควบคุมการปลูกพืชพลังงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากเกรงวาจะสรางปญหาใหกับผลผลิตทางการเกษตรท่ีจะ
นํามาใชเปนอาหาร เปนตน ท้ังน้ี  ประเด็นเรื่องความม่ันคงดานอาหารจัดเปนหนึ่งในวัตถุประสงคหลัก
ของการปฏิรูปการเกษตรของจีนอีกดวย18 

  นอกจากน้ี  จีนใหความสําคัญและสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก เพื่อลดการสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอม   เนื่องจากจีนกําลังถูกวิพากษวิจารณวาเปนประเทศท่ีสรางมลพิษใหกับโลกจากการท่ีจีนมี
การใชพลังงานประเภทตางๆ ในการผลิตสินคาปริมาณมหาศาล   สงผลใหรัฐบาลจีนหันมาลงทุนดาน
พลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน โดยในป 2009  จีนกลายเปนประเทศท่ีมีการลงทุนดานพลังงาน
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือพลังงานหมุนเวียนมากเปนอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งมีมูลคามากกวาการลงทุน
ของสหรัฐฯ เปนเทาตัว19   นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังไดมีมาตรการตางๆท่ีเกี่ยวของ เชน การกระตุนให
ประชาชนชาวจีนหันมาซ้ือรถยนตคันใหมแทนคันเกาท่ีจะสรางปญหามลพิษทางอากาศ โดยการใหเงิน
อุดหนุนกับประชาชน และจากเดิมท่ีการอุดหนุนดังกลาวจะส้ินสุดในวันท่ี 1 มิถุนายน 2010 ก็ไดขยาย

                                                 
18 ขอมูลจากการนําเสนอเร่ือง “การเติบโตและการพัฒนาการเกษตรของประเทศจีน กับนัยยะท่ีมตีอภาคเกษตรของประเทศไทย”          
โดย อาจารยจักรี เตจะวารี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในงาน “การสนทนากลุมรับกระแสจีนภิวัตน: กรณีศึกษาการ
ทองเท่ียวและการเกษตรจีน” ภายใตโครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังและงานวิจัยเพื่อรองรัยกระแสจีนภิวัตน” วันพฤหัสบดีที่ 8 
กรกฎาคม 2553  
19 “จีนมุงสูพลังงานธรรมชาติ”  (30 เมษายน 2553) จาก http://www.green.in.th/node/2148  
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เวลาการใหเงินอุดหนุนไปถึงส้ินป 2010 20  นอกจากน้ี  ในเมืองตางๆ ของจีนไดเริ่มมีการกําหนดแนวทาง
ในการส ง เสริมใหชาวจีนชวยกันลดปญหามลภาวะตอ ส่ิงแวดลอม  โดยลดการปลอยก าซ
คารบอนไดออกไซด  เชน ท่ีเมืองเส่ินเจิ้นเริ่มทดลองใหเงินสนับสนุนกับผูซื้อรถยนตพลังงานสีเขียว โดย
ประชาชนท่ีซื้อรถยนตท่ีใชพลังงานไฟฟาหรือรถยนตไฮบริด จะไดรับเงินชวยเหลือประมาณ 120,000 
หยวน หรือประมาณ 17,700 เหรียญสหรัฐฯ ท้ังน้ีโครงการใหเงินชวยเหลือดังกลาวจะครอบคลุมพ้ืนท่ี
อื่นๆ ดวย ไดแก นครหางโจว นครเหอเฝยในมณฑลอันฮุย  นครฉางชุน ในมณฑลจี๋หลิน และมหานคร
ซางไห เปนตน21 

ในการสงเสริมการใชพลังงานธรรมชาติ  พลังงานหมุนเวียน พรือพลังงานทดแทนอยางเปน
รูปธรรม  รัฐบาลจีนไดมีแผนการดําเนินการตามนโยบายพลังงานทดแทนของจีนท่ีสําคัญ ดังน้ี22  

1) เปาหมายการดําเนินนโยบาย แบงเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
- เปาหมายระยะกลาง: สัดสวนการใชพลังงานจากแหลงพลังงานทดแทนของจีนจะ
มีสัดสวนรอยละ 10 ในป 2010 
- เปาหมายระยะยาว: สัดสวนการใชพลังงานจากแหลงพลังงานทดแทนของจีนจะมี
สัดสวนรอยละ 16 ในป 2020 

2) เปาหมายการผลิตพลังงานทดแทนประเภทตางๆ แบงเปน  
- ศักยภาพในการผลิตพลังงานนํ้า 300 กิกาวัตต 
- ศักยภาพในการผลิตพลงังานลม 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)  เพ่ือพลังงานไฟฟา (Solar PV Photovoltaic) และเพื่อพลังงานไอนํ้า (Solar 
Thermal Power)  

                                                 
20 Shanghai Daily (18 มิถุนายน 2553), “จีนขยายเวลาใหเงนิอุดหนุนซื้อรถยนตตอไปจนถึงส้ินป 2553” จาก 
http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-
business/result.php?IBLOCK_ID=69&SECTION_ID=470&ELEMENT_ID=4979  
21 “เมืองเซินเจิ้นเร่ิมทดลองการใหเงินสนับสนุนแกผูซื้อรถยนตพลังงานสีเชยีว” (7 กรกฎาคม 2553) จาก 
http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-
business/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) นโยบายสงเสริมพลังงานชีวมวล (Biomass)  โดยมีมาตรการตางๆ เชน การใหเงิน
อุดหนุนแกผูผลิต  การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  การดําเนินโครงการ
สาธิต ตลอดจนการออกกฎหมายเพ่ือสงเสริมการใชพลังงานชีวมวล เปนตน 

5) นโยบายสงเสริมการผลิตอุปกรณท่ีใชในการผลิตพลังงานลม โดยเนนสงเสริมให
ผูผลิตจีนเขามามีสวนรวมในอุตสาหกรรมได และกําหนดวารอยละ 70 ของอุปกรณ
ดังกลาวจะตองประกอบไปดวยช้ินสวนท่ีผลิตภายในประเทศ  รวมท้ังการสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา และสนับสนุนบริษัทท่ีมีบทบาทสําคัญในการผลิตพลังงานลม 
เปนตน  โดยขณะนี้  จีนสงเสริมการสรางโรงไฟฟาพลังงานลม มีการกอสราง
โรงงานผลิตกระแสไฟฟา โดยเริ่มผลิตและสงจายกระแสไฟฟาจากพลังงานลมเพ่ิม
มากข้ึน เชน ในมณฑลหูหนาน  มณฑลหยุนหนาน  และมหานครซางไห  ซึ่ง
ประสบความสําเร็จในการกอสรางโรงผลิตไฟฟากังหันลมทะเลตะวันออก หรือ
ทะเลตงไห ท่ีมีกําลังการผลิต 100 เมกะวัตต และถือวาเปนโครงการแรกของเอเชีย 
โดยมหานครซางไหกําลังวางแผนสรางโรงผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมใน
ทะเลเพิ่มอีกประมาณ 4 แหง   ท้ังน้ี จีนถูกจัดวาเปน 1 ใน 3 ประเทศท่ีมีทรัพยากร
ทางลมมากท่ีสุดในโลกอีกดวย23   

 
นอกจากน้ี  รัฐบาลจีนใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  โดยการจัดงาน 

International Trade Fair: China New Energy  and Energy – Saving  & Emission Reduction Products เปน
ประจําทุกป  เพ่ือเปนศูนยรวมการแสดงนวัตกรรมและเคร่ืองจักรท่ีมีความทันสมัยของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากท่ัวโลก24  

ในขณะน้ี รัฐบาลจีนยังเนนย้ําเรื่องนโยบายประหยัดพลังงานควบคูไปกับการลดการปลอย
มลพิษ25  โดยนักวิชาการของจีนมีการเสนอแนวทางในการประหยัดพลังงานในหลายลักษณะดวยกัน 
อาทิ26 

                                                 
23Oriental Morning Post (8 มิถุนายน 2553), “ซางไหเตรียมสรางโรงผลิตไฟฟาจากพลังงานลมในทะเลเพ่ิมอีก 4 แหง”  จาด 
http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-
business/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-economic-
business/result.php?IBLOCK_ID=69&SECTION_ID=459&ELEMENT_ID=5081  
26 นิตยสารผูจัดการ (สิงหาคม 2548) , “ “จีน” ในยุคนํ้ามันแพง” โดยวริษฐ ลิ้มทองกุล จาก
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=36271  
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1) การออกกฎหมายหามผลิตและหามนําเขารถยนตท่ีไมมีประสิทธิภาพในการเผาผลาญน้ํามัน
ของเครื่องยนตตามท่ีกําหนด  

2) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนตดีเซลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3) การกําหนดใหรถโดยสารใชเครื่องยนตท่ีใชกาซธรรมชาติแทน 
4) การเรงการวิจัยและการพัฒนารถยนตพลังงานไฟฟาและไฮโดรเจน 
5) การสนับสนุนการใชรถยนตขนาดเล็กท่ีชวยประหยัดนํ้ามัน 
 
จากแนวทางการดําเนินนโยบายดานพลังงานของจีนท่ีกลาวมาแลว จะเห็นไดวา จีนมีแรงผลักดัน

ในการดําเนินนโยบายพลังงานจากท้ังปจจัยภายในประเทศและปจจัยจากภายนอกประเทศ   สําหรับปจจัย
ภายในประเทศ  คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของจีนเอง ท่ีสงผลใหเกิดการขยายตัวของ
ภาคการผลิตจนเกิดการขยายตัวของการใชและความตองการพลังงานประเภทตางๆ อีกท้ังความตองการ
ในการใชพลังงานเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากภาคการผลิต เชน กิจกรรมใน
อุตสาหกรรมบริการ เชน ธุรกิจทองเท่ียว และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง เชน โรงแรมท่ีพัก  หางสรรพสินคา 
ตลอดจนสถานบันเทิงอื่นๆ  ตลอดจนธุรกิจบริการขนสงและโลจิสติกส เปนตน รัฐบาลจีนจึงจําเปนตอง
แสวงหาแหลงทรัพยากรดานพลังงานจากท่ีตางๆ เพื่อมาตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจเหลาน้ีให
ไดอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงนํ้ามัน   สงผลใหเกิดการขยายการลงทุนเพื่อสํารวจและขุดเจาะ
พลังงานไปในประเทศตางๆ ท่ีอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรมากข้ึน   

สําหรับปจจัยภายนอกท่ีผลักดันใหจีนตองพัฒนาดานพลังงาน  คือ ความต่ืนตัวดานการรักษา
สิ่งแวดลอม หรือภาวะโลกรอน เนื่องจากจีนเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีการใชพลังงานมากเปนอันดับตนและ
มีการปลอยมลภาวะสูสิ่งแวดลอมมากตามมา จึงเปนท่ีจับตามองของนานาประเทศ  รัฐบาลจีนจึงหันมามุง
สงเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน มากข้ึน ซึ่งจะเห็นไดจากการขยายตัวของ
โครงการการลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน หรือพลังงานหมุนเวียน ในเมืองตางๆ 
ของจีน  ตลอดจนมีมาตรการท่ีเขมงวดในการพิจารณาอนุมัติการลงทุนท้ังจากตางประเทศและจากนัก
ลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงของการปลอยมลภาวะ และหันมา
เนนสงเสริมอุตสาหกรรมสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน 

อยางไรก็ดี การมุงเนนพัฒนาดานพลังงานของจีน นับวาเปนอีกโอกาสสําคัญของนักลงทุนท้ัง
จากในประเทศจีนหรือจากตางประเทศ ท่ีมีความเช่ียวชาญดานการผลิตพลังงานทางเลือก หรือการดําเนิน
ธุรกิจท่ีไมสงผลทางลบตอสิ่งแวดลอม ตามแนวทางของการสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
ของจีน  กิจการเหลาน้ีหากเขาไปลงทุน หรือรวมทุนกับนักลงทุนจีนก็จะไดรับการสงเสริมการลงทุน เปน
ตน    

จึงกลาวไดวา การดําเนินนโยบายดานพลังงานของจีน มิไดมีผลกระทบตอการขยายการลงทุน
ของนักลงทุนจีนและวิสาหกิจจีนไปในตางประเทศเทาน้ัน หากยังรวมไปถึงการขยายการลงทุน
ภายในประเทศจีนเอง  ตลอดจนผลกระทบตอนักลงทุนตางชาติท่ีสนใจเขามาลงทุนในประเทศจีน   อีกท้ัง
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การท่ีรัฐบาลจีนมุงม่ันในการพัฒนาแหลงพลังงาน ยอมสงผลใหมีการออกมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การผลิตและการใชพลังงาน  เพื่อเปนแนวปฏิบัติมากข้ึน และเปนแรงผลักดันใหภาคสวนอื่นๆ เชน 
ภาคเอกชนจีนมีการต่ืนตัวในเรื่องพลังงานมากข้ึนตามไปดวย       
 

โดยสรุป  การเติบโตและการเปดกวางทางเศรษฐกิจจีน ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของโลกใน
หลายดานท่ีสําคัญ ไดแก   

-- ผลกระทบดานการคาระหวางประเทศ และผลตอการคาโลก เนื่องมาจากมูลคาการสงออกของ
จีนท่ีขยายเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดด จากขอมูลในป 2000 จีนเคยมียอดสงออกเพียง 200 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ  แตหลังจากท่ีไดเขาเปนสมาชิก WTO ในป 2001   มูลคาการสงออกของจีนไดขยายตัวมากข้ึน 
และในป 2009  จีนมีมูลคาการสงออกสูงถึง  1,201.7  พันลานเหรียญสหรัฐฯ และยังไดกลายมาเปน
ประเทศผูสงออกท่ีใหญเปนอันดับหนึ่งของโลก แซงหนาเยอรมนี    
 -- ผลกระทบตอเศรษฐกิจมหภาคและรูปแบบกระบวนการผลิตสินคาในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาท่ีเปนคูแขงของสินคาจีน เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตของจีนสวนใหญ
เปนอุตสาหกรรมท่ีมีการใชแรงงานเขมขน มีการผลิตในเชิงปริมาณ และมีการสงออกสินคาจาก
ภาคอุตสาหกรรมของจีนดังกลาวไปท่ัวโลก สงผลใหสินคาท่ีจีนมีการสงออกมากมีราคาท่ีลดลง กลายเปน
สินคาราคาถูกท่ีวางจําหนายไปท่ัวโลก และในดานเศรษฐกิจมหภาค สินคาราคาตํ่าดังกลาวของจีนไดชวย
ยับยั้งภาวะเงินเฟอของโลก     

นอกจากน้ี  ดวยบทบาทของจีนในวงการผลิตสินคาอุตสาหกรรมดังกลาว ทําใหประเทศกําลัง
พัฒนาท่ีเปนคูแขงตางๆ ตองพิจารณาทบทวนกลยุทธการพัฒนาท่ีเคยอาศัยการสงออกสินคาท่ีใชแรงงาน
เขมขน ตองหันมาปรับตัวและปรับรูปแบบการผลิต  เนื่องจากตองแขงขันกับสินคาจีนซึ่งราคาถูกกวา และ
มีการผลิตมากในเชิงปริมาณ  

-- ผลกระทบตอปจจัยการผลิตหรือสินคาโภคภัณฑท่ีสําคัญของโลก เนื่องดวยการขยายขนาดการ
ผลิตสินคาของจีนเพ่ือสงออกไปตลาดโลก และขนาดประชากรของจีนท่ีตองการสินคาเพ่ือบริโภคใน
ประเทศเชนกัน ทําใหภาคการผลิตสินคาสําเร็จรูปหรืออุตสาหกรรมกลางนํ้าและปลายนํ้าของจีน
จําเปนตองนําเขาปจจัยการผลิตและสินคาโภคภัณฑในอุตสาหกรรมตนน้ํามากข้ึน  เชน จีนเปนประเทศท่ี
นําเขายางพารามากท่ีสุดในโลก เพื่อนําไปใชเปนปจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตของจีนท่ีขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว ทําใหในป 2009 จีนมีการผลิตรถยนตมากท่ีสุดในโลก 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   ไดเพิ่มข้ึนเปน
รอยละ  7.1  ของโลก  และยังมีการคาดการณวา ในป 2010   จีนจะกลายเปนประเทศท่ีบริโภคพลังงานมาก
ท่ีสุดในโลก    
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ดังน้ัน  ดวยขนาดการผลิตและการบริโภคของจีนทําใหมีการขยายตัวของอุปสงค และความ
ตองการนําเขาปจจัยการผลิตและสินคาโภคภัณฑในปริมาณมหาศาลของจีน ยอมสงผลตอราคาปจจัยการ
ผลิตและสินคาโภคภัณฑดังกลาวในตลาดโลก และสงผลตอเนื่องไปยังภาคการผลิตสินคาโภคภัณฑและ 
ปจจัยการผลิตดังกลาวในประเทศแหลงผลิต  เชน ราคายางพาราในประเทศไทยท่ีสูงข้ึน เนื่องดวยความ
ตองการของจีนและมีการขยายตัวของการสงออกยางพาราจากไทยไปประเทศจีน เปนตน  

-- ผลกระทบตอการลงทุนของโลก ในชวงระยะท่ีผานมา  บัญชีเดินสะพัดระหวางประเทศของ
จีนไดเพิ่มสูงข้ึนมาโดยตลอด  และในขณะน้ี  จีนกลายเปนประเทศท่ีมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดระหวาง
ประเทศมากท่ีสุดในโลก   
   

สรุป 
จากบทบาทตางๆของจีนดานเศรษฐกิจท่ีทวีความสําคัญมากข้ึน ท้ังตอเศรษฐกิจประเทศไทยและ

เศรษฐกิจโลกในดานตางๆ เชน  ดานการคาระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ การเงินระหวาง
ประเทศ การทองเท่ียว และดานพลังงาน จึงสะทอนวา การเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางเศรษฐกิจ
ของจีน สามารถเปนตัวแปรสําคัญตอการเปล่ียนแปลงและพลวัตทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเกิดจากปจจัย
จีน  ท้ังดานการผลิตและการบริโภค เปนตน  

ท่ีสําคัญ  ในขณะนี้  ประเทศตางๆในโลก คงไมสามารถหลีกเลี่ยงพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงและการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจีนไปได หากแตจําเปนตองเรียนรูและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนอยางใกลชิดตอไป สําหรับขอเสนอแนะตอประเทศไทย จะอยูในบท
สุดทาย 
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บทท่ี 5 
บทวิเคราะห: ยุทธศาสตรงานวิจัยและกําลังคนเพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน 

 
ดังท่ีไดกลาวมาแลวถึงบทบาททางเศรษฐกิจของจีนท่ีทวีความสําคัญมากข้ึน และความจําเปนใน

แวดวงวิชาการไทยท่ีจะตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับพลวัตของโลกท่ีเกิดจากจีน (จีนภิวัตน) 
และจากการจัดการความรูเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ โดยการศึกษารวบรวมและทบทวนเอกสารและ
ผลงานวิชาการภาษาไทยเกี่ยวกับจีนศึกษาดานเศรษฐกิจท่ีเผยแพรอยูในประเทศไทย ท้ังในรูปแบบของ
หนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจัย/โครงการวิจัย และบทความวิชาการภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ในบท
ท่ี 2  ตลอดจนการรวบรวมขอมูลดานกําลังคนและบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย และศึกษา
ทบทวนหลักสูตรท่ีเปดใหมีการเรียนการสอนจีนศึกษาดานเศรษฐกิจในสถาบันการศึกษาของไทย ในบท
ท่ี 3 โดยไดมีการสังเคราะหรวมกันระหวางนักวิจัย ศูนยจีนศึกษาท่ีเปนพันธมิตร และกลุมผูท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจีนและกระแสจีนภิวัตนในประเทศไทย (รายละเอียดในภาคผนวก) สามารถสรุปผล
การศึกษาวิเคราะหและขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

 

5.1  แนวทาง และหัวขอการวิจัยเก่ียวกับจีน ท้ังในดานการวิจัยเร่ิมตน และการวิจัยตอยอด  
 

จากการศึกษารวบรวมและทบทวนเอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยเก่ียวกับจีนศึกษาดาน
เศรษฐกิจท่ีเผยแพรอยูในประเทศไทย ท้ังในรูปแบบของหนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจัย/โครงการวิจัย และ
บทความวิชาการภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน (รายละเอียดในบทท่ี 2)  มีขอสังเกตและผลการศึกษา
วิเคราะห ดังน้ี 

การศึกษาดานจีนศึกษาในประเด็นเศรษฐกิจระยะแรกของไทย สวนใหญจะเปนการกลาวถึงพ้ืน
ฐานความรูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนโดยท่ัวไป 

ตอมา การศึกษาดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยขยายวงกวางมากข้ึนหลังจากท่ีจีนเขาเปน
สมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ในป 2001 และหลังจากท่ีมีการทําขอตกลงการคาเสรีระหวางไทย-จีน
ในป 2003 โดยงานสวนใหญเปนผลงานของนักวิจัยท่ีวิจัยเศรษฐกิจจีนผานภาษาอังกฤษ เนื่องจากประเทศ
ไทยมีนักวิชาการหรือนักวิจัยดานเศรษฐกิจจีนท่ีมีความสามารถในการใชภาษาจีนกลางไมมากนัก 

เอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยเก่ียวจีนศึกษาดานเศรษฐกิจสวนใหญจะนําเสนอการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในภาพรวม ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจกับประเทศตางๆ ซึ่งเกือบ
ท้ังหมดจะกลาวถึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจและโอกาสในการเพ่ิมความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศไทยดานตางๆ  

อยางไรก็ดี  ต้ังแตป 2003 หัวขอท่ีมีการศึกษาวิจัยพบวา เริ่มมีความหลากหลายมากข้ึน และชวย
ใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนดานตางๆ และความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย
ไดมากข้ึน ท้ังน้ี สวนใหญเปนการศึกษาแนวทางแสวงหาประโยชนทางดานเศรษฐกิจจากกรอบความ
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รวมมือ และความตกลงทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนในกรอบตางๆ เชน กรอบ ASEAN-China FTA และ
กรอบ GMS เปนตน 

สําหรับวิทยานิพนธท่ีเปนภาษาไทย สวนใหญจะเนนการศึกษาท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานการคา 
และความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับจีนโดยเฉพาะการคาสินคาประเภท/รายการตางๆระหวาง
ไทย-จีน มากกวาจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน หรือความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ
กับประเทศไทยในภาพรวม 

โดยสรุป แมวาหัวขอท่ีมีการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยจะมีความหลากหลายมากข้ึน 
แตการศึกษาสวนใหญยังคงเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนในภาพรวม ความสัมพันธดานการคาและการลงทุน กับ
ประเทศไทย ในขณะท่ี การศึกษาในเชิงลึกเฉพาะเรื่อง/เฉพาะดานเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนยังคงมีจํากัด 
โดยเฉพาะการศึกษาวิเคราะหเศรษฐกิจจีนเชิงลึกเกี่ยวกับ ภาคบริการของจีน  ในสาขาการเงิน การธนาคาร 
สาขาขนสงโลจิสติกส และดานพลังงาน เปนตน 

 
ตารางที่ 5- 1 จํานวนงานเขียนรวมแยกตามประเด็น และประเภทของงานเขียน  

 หนังสือ 
(เลม) 

วิทยานิพนธ 
(เลม) 

งานวิจัย 
(โครงการ) 

บทความ 
(บทความ) 

เศรษฐกิจจีน ความสัมพันธไทยและจีนในภาพกวาง  58 11 28 126 
ดานการคา 12 39 23 18 
ดานการลงทุน 5 9 3 25 
ดานการเงิน 4 1 0 14 
ดานการคาบริการ ทองเท่ียว โลจิสติกส และอื่นๆ 3 5 17 17 
แนวธุรกิจ 28 0 0 0 

รวม 110 65 71 200 
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รูปภาพที่ 5- 1 จํานวนงานเขียนรวมแยกตามประเภทของงานเขียนรายป 
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รูปภาพที่ 5-2 สัดสวนหนังสือภาษาไทยที่เกีย่วกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น 

 

เศรษฐกิจจนี ความสมัพันธไทย
และจนีในภาพกวาง 

52%

ดานการคา
11%
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5%

ดานการเงิน
4%

หนังสอืแนวธุรกิจ
25%

ดานการคาบริการ ทองเท่ียว 
โลจสิติกส และอ่ืนๆ

3%

 
รูปภาพที่ 5-3 จํานวนหนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศึกษา 

เศรษ
ฐกิจ

จีน 
ควา
มสัม

พันธ
ไทย

และ
จีนใ

นภา
พกว

าง

ดาน
การ
คา

ดาน
การ
ลงทุ

น

ดาน
การ
เงิน

ดาน
การ
คาบ

ริกา
ร ท
องเท่ี

ยว โ
ลจิส

ติกส
 แล
ะอื่น

ๆ

หนัง
สือแ

นวธ
ุรกิจ

กอนป 2003

ภายใน/หลังป 2003

29

9

2
4

2

18

29

3
3

0
1

10

0

5

10

15

20

25

30

 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       5- 5                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

รูปภาพที่ 5-4 สัดสวนวิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น 
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รูปภาพที่ 5-5 จํานวนวิทยานิพนธภาษาไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปทีศึ่กษา 
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รูปภาพที่ 5-6 สัดสวนงานวิจัยภาษาไทยที่เกีย่วกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น 

เศรษฐกิจจนี ความสมัพันธไทย
และจนีในภาพกวาง 
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รูปภาพที่ 5-7 จํานวนงานวิจัยภาษาไทยที่เกีย่วกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศึกษา 
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รูปภาพที่ 5-8 สัดสวนบทความภาษาไทยที่เกีย่วกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น 

เศรษฐกิจจนี ความสมัพันธไทย
และจนีในภาพกวาง 
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รูปภาพที่ 5-9 จํานวนบทความภาษาไทยที่เกีย่วกับเศรษฐกิจจีน แยกตามประเด็น และปที่ศึกษา 
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5.1.1 นักวิชาการไทยที่มีผลงานวิชาการดานเศรษฐกิจจีน  
จากการศึกษารวบรวมและทบทวนเอกสารและผลงานวิชาการภาษาไทยเก่ียวกับจีนศึกษาดาน

เศรษฐกิจท่ีเผยแพรอยูในประเทศไทย ยังทําใหสามารถรวบรวมผลงานของนักวิชาการไทยบางรายท่ีไดมี
การผลิตผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีนมากกวา 1 ผลงาน เชน ผลงานหนังสือ และ/หรือ
ผลงานวิจัย/โครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน สรุปไดดังน้ี  
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ตารางที่ 5- 2 ตัวอยางรายชื่อนกัวิชาการไทยทีม่ีผลงานวิชาการดานเศรษฐกิจจีน (งานวิจัย และหนังสือ)  
 

ชื่อ ตัวอยางผลงานภาษาไทย 

วันรักษ มิ่งมณีนาคิน 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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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. 
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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. 
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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”.  สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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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 (Pan-
Beibu Gulf Economic Cooperation: PBG)”.  ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  กระทรวงอตุสาหกรรม. 

 -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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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. 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       5- 14                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

ชื่อ ตัวอยางผลงานภาษาไทย 
 -ชูศรี เที้ยศิริเพชร และโกสุมภ สายจันทร. (2551). “การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส กรณีการคาชายแดนและผานดานระหวาง

ประเทศไทยและประเทศจีน: รายงานการวิจัย”. เชียงใหม:มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 

 ศิริเพ็ชร  ทฤษณาวด ี  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. 
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ชื่อ ตัวอยางผลงานภาษาไทย 

อัครพงศ อั้นทอง  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



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       5- 16                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

นอกเหนือจากงานวิจัย และหนังสือแลว   จากการสํารวจ  คณะนักวิจัยยังพบวานักวิชาการไทย
จํานวนหน่ึง ไดมีผลงานบทความเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนอยางตอเนื่องดวย เชน สมภพ มานะรังสรรค อักษร
ศรี พานิชสาสน  พรรณี เช็งสุทธา และยุทธศักดิ์ คณาสวัสด์ิ เปนตน (รายละเอียดในบทท่ี 2 ) ซึ่งบทความ
เหลาน้ันไดตีพิมพในวารสารวิชาการ และ/หรือวารสารของหนวยราชการไทย เชน วารสารการสงเสริม
การลงทุน ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

จะเห็นไดวา นักวิชาการไทยดังมีตัวอยางรายช่ือและผลงานในตารางเหลาน้ี ท้ังท่ีเปนรุนใหญ รุน
กลาง และรุนเล็ก นาจะมีศักยภาพในการพัฒนาและสงเสริมใหเปน “นักสังเกตการณเศรษฐกิจจีน” ใน
ประเทศไทยได โดยมีหลักเกณฑสําคัญ ดังน้ี 

(1) เปนนักวิชาการไทยท่ีมีผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับ “เศรษฐกิจจีน”มากกวา 1 ผลงาน 
โดยเฉพาะผลงานหนังสือ และผลงานวิจัย  

(2) เปนนักวิชาการไทยท่ีสามารถรักษาความตอเนื่องในการศึกษาติดตามวิเคราะห “เศรษฐกิจ
จีน”ในปจจุบันและในอนาคต  

(3) เปนนักวิชาการท่ีสามารถผลิตงานเขียนและผลงานดาน “เศรษฐกิจจีน” อยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่องอยางนอยปละ 1 ช้ิน  ติดตอกันไมนอยกวา 3-4 ป 

ดังน้ัน หากประเทศไทยสามารถพัฒนาและสงเสริมใหมี “นักสังเกตการณเศรษฐกิจจีน” ไดอยาง
แทจริง ก็จะเปนประโยชนตอการพัฒนากําลังคนในแวดวงจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีนตอไป 

 
5.1.2 ประเด็นศึกษาวิจัยและเปาหมายในการพัฒนายุทธศาสตรดานเศรษฐกิจไทย-จีน 
 
จากการทบทวนวรรณกรรม (บทท่ี 2) และการประมวล/สังเคราะหความรูท่ีไดจากการศึกษา และ

จากการสังเคราะหงานรวมกับศูนยจีนศึกษาและสถาบันหนวยงานพันธมิตรตางๆ (ภาคผนวก) สามารถ
สรุปประเด็นท่ีเคยมีการศึกษาและประเด็นท่ีควรจะมีการศึกษาตอยอด และการกําหนดเปาหมายในการ
ติดตอดานเศรษฐกิจกับจีน เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน  รวมท้ังเพ่ือการรวมมือและเติบโตไปกับประเทศ
จีนในดานตางๆ (Rise with the Dragon) ดวยการวิเคราะหท้ังดานท่ีเปนโอกาส (Opportunities)  และ
ประเด็นความทาทายหรือคุกคาม (Threats) ดังน้ี  

 

5.1.2.1 ดานการคาไทย-จีน 
จากการท่ีประเทศไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียนไดลงนามในความตกลงการคาเสรี 

ASEAN-China FTA กับจีนนับเปนโอกาสท่ีดีและความตกลงการคาเสรีฉบับน้ีสามารถเปนกลไกและ
เครื่องมือสําคัญในการท่ีประเทศไทยสามารถใชประโยชนในการขยายการคากับจีนท้ังในแงมูลคาและ
ปริมาณการคา    โดยเฉพาะต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2010 เปนตนไป สินคาท่ีอยูในบัญชีปกติ (Normal list) 
กวา 7,000 รายการจะไดรับการลดภาษีนําเขาลงเหลืออัตรารอยละ 0  
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อยางไรก็ดี การใชสิทธิพิเศษทางภาษีฯ ภายใตความตกลงฯ นี้ไมไดเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ    แต
จําเปนตองมีการแสดงเอกสารแสดงสิทธิฯ ท่ีเรียกกวา Form E   แนบไปแสดงตอหนวยงานศุลกากรของ
ประเทศผูนําเขาตอไป ท้ังน้ี ในป 2010 ท่ีผานมา จากการสัมภาษณฝายศุลกากรของประเทศจีน1 พบวา 
สินคาจากประเทศไทยไดมีการยื่นเอกสาร Form E ในการขอใชสิทธิลดภาษีนําเขาจากประเทศจีนมาก
ท่ีสุดในบรรดาประเทศในอาเซียนท้ังหมด และในขณะนี้ ประเทศจีนไดกลายมาเปนตลาดสงออกอันดับ 1 
ของไทย  

จากการประเมินผลของความตกลง ASEAN-China FTA เมื่อครบ 1 ป พบวา การคาระหวางจีน-
ไทย ไดขยายตัวเพ่ิมถึงรอยละ 38.6 ในป 2010  และมีมูลคา 52,900  ลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากน้ี ไทยยัง
ไดมีการยื่นขอใชสิทธิในการลดภาษีนําเขาจากจีนภายใตกรอบ ACFTA โดยวัดจากมูลคาและจํานวน 
Form E  ท่ีแนบมากับสินคาจากไทยไปจีนมีมากถึงประมาณ 1 ใน 3 ของมูลคาและจํานวน Form E จาก
อาเซียนท้ังหมดท่ียื่นกับหนวยงานศุลกากรจีน และอัตราการใชสิทธิขอลดภาษีฯ ของไทยดังกลาวในป 
2010 เพิ่มถึงรอยละ 69    ในสวนนี้ทําใหไทยเปนประเทศท่ีมีการขอใชสิทธิลดภาษีนําเขาจากประเทศจีน
มากท่ีสุดในบรรดาประเทศในอาเซียนท้ังหมด และไทยสามารถประหยัดภาษีนําเขาท่ีเคยจะตองเสียให
ศุลกากรจีนไดถึง 3,700 ลานหยวน (คํานวณโดยศุลกากรจีน)  เพิ่มข้ึนจากปกอนหนาถึงรอยละ 77          
ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางที่ 5-3  มูลคาการคาและการใชสิทธิลดภาษีศุลกากรภายใตกรอบ ASEAN-China FTA ป 2010 
2010 

 
มูลคา 

(ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) 

เปล่ียนแปลง 
(%) 

มูลคาการคา
ท่ีแนบ  

Form E 
ภายใต 

ACFTA 

 (ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) 

เปล่ียนแปลง 
(%) 

จํานวน 
Form E 
ท่ีใชแนบ
ในป 
2010 
(ฉบับ) 

เปล่ียนแปลง (%) 

จีนสงออก
ไปอาเซียน 

138,,200 +30% 18,200 
 

+133.76% 520,000 +84.6 % 

จีนสงออก
ไปไทย 

19,700 +48.6% 5,387 +30% 165,300 +32% 

จีนนําเขา
จากอาเซียน 

154,600 +40.8% 18,400 
 

+75% 175,900 อาเซียนประหยัดภาษีที่
เคยจะตองเสียใหจีน 
มูลคา  11,184 ลาน
หยวน เพิ่ม  +80% 

                                                 
1 ดร.อักษรศรี พานิชสาสนเดินทางไปสัมภาษณหนวยงานศุลกากรจีนและกระทรวงพาณิชยจีน ณ กรุงปกก่ิง เก่ียวกับความตกลง 
ASEAN-China FTA และผลกระทบตออาเซียนและจีน ระหวางวันที่ 17 – 20  มกราคม 2554 
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2010 
 

มูลคา 
(ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) 

เปล่ียนแปลง 
(%) 

มูลคาการคา
ท่ีแนบ  

Form E 
ภายใต 

ACFTA 

 (ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) 

เปล่ียนแปลง 
(%) 

จํานวน 
Form E 
ท่ีใชแนบ
ในป 
2010 
(ฉบับ) 

เปล่ียนแปลง (%) 

จีนนําเขา
จากไทย 

33,200 +33.3% 6,200 +69% 62,400 ไทยประหยัดภาษีทีเ่คย
จะตองเสียใหจีน มลูคา 
3,700 ลานหยวน เพิ่ม 
+77% 

ที่มา  : กระทรวง MOFCOM และหนวยงานศุลกากรจีน, 2011  

  เมื่อพิจารณารายการสินคาสําคัญท่ีคาขายกับจีน กระทรวงพาณิชยไทยรายงานวา สินคาสงออก
ของไทยไปจีน 10 อันดับแรก ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ มีสัดสวนรอยละ  
23.57  ตามมาดวย ยางพารา สดัสวนรอยละ 11.35  เคมีภัณฑ สัดสวนรอยละ 8.3 และสินคาสําคัญอื่นๆ คือ 
เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง แผงวงจรไฟฟา น้ํามันสําเรจ็รูป ไมและผลิตภัณฑไม 
และเครือ่งใชไฟฟาและสวนประกอบอืน่ๆ 

ตารางที่ 5-4  สินคาสงออกสําคัญที่ประเทศไทยสงออกไปจนีป 2007-2010 
 หนวย: ลานบาท 

รายการสินคา 2007 2008 2009 2010 หมายเหตุ 

1.เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ 

135,915.83 158,581.87 147,428.59 159,944.23 สัดสวน 23.57 % 

2.ยางพารา 54,684.28 63,938.04 52,729.42 77,039.29 สัดสวน 11.35 % 

3.เคมีภัณฑ 44,642.76 26,882.53 46,269.99 56,450.17 สัดสวน 8.3 % 

4.เม็ดพลาสติก 34,257.01 35,199.25 36,939.73 51,361.92 สัดสวน 7.57 % 

5.ผลิตภัณฑยาง 11,926.36 15,807.83 26,656.17 44,614.55 สัดสวน 6.57 % 

6.ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 16,388.99 11,177.54 26,775.14 36,705.65 สัดสวน 5.4 % 

7.แผงวงจรไฟฟา 30,029.29 25,721.96 25,123.51 26,971.10 สัดสวน 3.97 % 

8.นํ้ามันสําเร็จรูป 22,961.33 38,926.82 22,671.08 25,589.78  

9.ไมและผลิตภัณฑไม 9,247.03 9,464.33 13,671.93 20,310.04  

10.เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอื่น ๆ 7,453.73 9,114.24 11,420.70 14,970.17  

อื่นๆ 143,603.00 137,504.63 139,073.80 164,674.96  

รวม 511,109.61 532,319.04 548,760.05 678,631.84  

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  
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  ในขณะท่ี  สินคานําเขาจากจีนท่ีสําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ  โดยมีสัดสวนถึงรอยละ  13.93 ตามมาดวยเครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 
เครื่องใชไฟฟาในบาน เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เครื่องใช
เบ็ดเตล็ด ผาผืน แผงวงจรไฟฟา และผลิตภัณฑโลหะตามลําดับ 

 
ตารางที่ 5-5 สินคานําเขาสําคัญที่ประเทศไทยนําเขาจากจีน 2007-2010 

หนวย: ลานบาท 

รายการสินคา 2007 2008 2009 2010 
Intra Industry 

Trade 

1.เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 87,829.53 92,672.80 94,957.26 108,057.49 
สัดสวน 

13.93 % 

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 สัดสวน 2.66 % 

10.ผลิตภัณฑโลหะ 13,325.82 21,285.58 16,337.30 20,479.49  

อื่นๆ 179,086.75 211,742.27 180,772.00 248,655.36  

รวม 564,566.24 670,342.74 586,127.09 775,450.63  

 ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  
 

  มีขอสังเกตวา สินคาท่ีมีมูลคาการคาขายระหวางไทย-จีนในอันดับสูง สวนใหญเปนสินคาใน
ลักษณะ “การคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน” (Intra Industry Trade) กลาวคือ เปนท้ังสินคาสงออกและ
สินคานําเขาสําคัญระหวางไทย-จีน ไดแก หมวดเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ/สวนประกอบ เคมีภัณฑ และ
แผงวงจรไฟฟา  

เม่ือพิจารณาในแงของโอกาสทางการคากับจีน ดวยศักยภาพของขนาดผูบริโภคจีนท่ีมีกําลังซ้ือ
มากข้ึน และมีตลาดขนาดใหญข้ึน โดยเฉพาะชนช้ันกลางรุนใหมของจีน จึงเปนตลาดท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ
สําหรับประเทศไทย และเพื่อเติบโตไปกับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน ประเทศไทยควรเนนการผลิตเพ่ือ
สงสินคาไปปอนตลาดจีน ท้ังในกลุมอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางนํ้า เพื่อเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตของจีน (Production process) และในกลุมอุตสาหกรรมปลายนํ้า เพื่อเปนสวนหน่ึงใน
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กระบวนการบริโภคของจีน (Consumption process) โดยเฉพาะกลุม Niche market ท่ีเปนชนช้ันกลาง เชน 
การผลิตสินคาในตลาดบนท่ีเนนความประณีตและการออกแบบดีไซน  

อยางไรก็ดี ยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการสงออกไปตลาดจีน เชน รัฐบาลจีนมีการเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) จากสินคานําเขาในอัตราสูงถึงรอยละ 13-17  (ข้ึนอยูกับประเภทของสินคา)  แมวา
จะมีการลดภาษีศุลกากรขาเขาตามความตกลง ASEAN-China FTA รวมไปถึงอุปสรรคดานมาตรฐาน
สินคา เชน ผลิตภัณฑยางบางรายการ ตองปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับ CCC ของจีน เชน ยางลอรถยนต 
เปนตน ตลอดจนปญหาและขอจํากัดอื่นๆ เชน ปญหาดานการกระจายสินคาภายในประเทศจีน ปญหาดาน
อํานาจตอรองของผูประกอบการไทยและระบบฝากขายสินคาของจีน  ตัวอยางเชน ขอจํากัดจากกรณี
ผลไมไทยสงออกไปตลาดจีนสวนใหญจะถูกสงไปรวบรวมไวท่ีตลาดขายสงผลไมนําเขาท่ีใหญท่ีสุดของ
จีนในนครกวางโจว  (ตลาดเจียงหนาน) กอนท่ีจะกระจายตอไปยังมณฑลอื่นๆ ของจีน เปนตน 

นอกจากน้ี ยังมีประเด็นทาทายในดานการคากับจีน โดยเฉพาะการขยายตัวของการนําเขาสินคา
จากจีนท่ีเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว อาจจะมีผลกระทบตอผูประกอบการไทยท่ีตองแขงขันกับสินคาจีน 
โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทย (SMEs) รวมท้ังมีประเด็นท่ีจะตองตระหนัก
และระมัดระวัง ในดานคุณภาพของสินคานําเขาจากจีน จึงควรท่ีจะมีการเตรียมมาตรการรองรับการนําเขา
สินคาจีนอยางเหมาะสม มีการกําหนดและเขมงวดในเรื่องมาตรฐานสินคา โดยตองเนนการนําเขาเฉพาะ
สินคาจีนท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เปนตน 

สําหรับประเด็นดานการคาท่ีควรจะมีการศึกษาวิจัยในอนาคตตอไปนั้น จากการศึกษาทบทวน
ผลงานวิชาการภาษาไทยท่ีเกี่ยวของกับการคาไทย-จีนนั้น พบวาไดเคยมีการศึกษาวิจัยดานการคาไทย-จีน
และกรอบความตกลง ASEAN-China FTA ไวแลวเปนจํานวนมาก จึงควรเพ่ิมการศึกษาดานการคา
ชายแดนไทย-จีนใหมากข้ึน เชน  การคาชายแดนไทย-จีน กับการทํา RMB Trade Settlement ภายใต 
ACFTA : อนาคต โอกาส และอุปสรรค 

นอกจากน้ี โจทยวิจัยในอนาคตดานการสงออกและนําเขากับจีนสามารถแบงเปนดานเกษตร และ
อุตสาหกรรม ดังน้ี 

1) ดานเกษตร  สินคาเกษตรสงออกไปจีนท่ีไดมีการศึกษาวิจัยไวแลวเปนจํานวนไมนอย เชน  
ยางพารา และผลไม และบางสาขาก็พอจะมีงานศึกษาไวแลว เชน  มันสําปะหลัง และขาว (แตเปนงานท่ี
คอนขางเกา)  จึงควรมีการศึกษาตอยอดและวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพดานการสงออกพืชเศรษฐกิจ
ท่ีสําคัญรายการอื่นๆ  เชน ปาลมนํ้ามัน โดยมีตัวอยางประเด็นวิจัย เชน  
--ศักยภาพของการสงออกนํ้ามันปาลมและผลิตภัณฑไปตลาดจีน  
--การขยายตลาดผลิตภัณฑยางจากน้ํายางขนในตลาดจีน 
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ตารางที่ 5-6 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการคาสินคาเกษตรไทย-จีน (เนนรายสินคา) 

ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามป พ.ศ.) หมายเหตุ 
ขาว -ชายฉัตร ธีรวัฒน. (2542). ผลกระทบการลดภาษีนําเขาขาวตอปริมาณการนําเขา

ขาวของ สาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศไทยภายใตขอตกลงท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากร 

และการคา .  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

-สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ.  (2544). "จีน: ตลาดขาวขนาดใหญ
หลังการเขาเปนสมาชิก WTO”. วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย, 32(289), 38-45. 

 
-จิตติสุดา สายมาลา.(2547).  ผลกระทบจากการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก 

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอปริมาณนําเขาขาว  100 เปอรเซ็นตจากประเทศไทย . 
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

-สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. (2548). 
จีน: ตลาดขาวขนาดใหญหลังการเขาเปนสมาชิก WTO. กรุงเทพฯ: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการคา
ระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. 

4 ช้ินงาน
และเปน
ผลงานท่ี
คอนขาง
เกาชวงป 
2542-
2548 

มันสําปะหลัง -จิตทิพย พึ่งอาศรัย. (2547). ผลจากการลดอัตราภาษีศุลกากรผลิตภัณฑมัน
สําปะหลัง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีตอการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังจาก
ประเทศไทย. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

-ปจิรยา โนนทิง. (2549). ปจจัยกําหนดการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของ
ไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. 

-ปวีณา พันธุกลา. (2551). การศึกษาการเช่ือมโยงราคามันสําปะหลังของไทยกอน
และหลังการเปดเสรีการคา Asean-China. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
เศรษฐศาสตรเกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

-สุธาสินี เฉียงขวา. (2552). การสงออกมันเสนของไทยไปประเทศจีน : ปจจัยที่มี
ผลตออุปสงคการสงออกและการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง. วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

4 ช้ินงาน 

ยางพารา -จินดามาส ไชยจันทร. (2549). วิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบและการ
นําเขายางพาราจากประเทศไทยในตลาดจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

-ณรงค คงสังข. (2549). ปจจัยที่กําหนดอุปสงคการนําเขายางพาราไทย ของ
ประเทศจีน ญ่ีปุน และมาเลเซีย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. 

-ธนันรัตน พวงนุม. (2549). ปจจัยกําหนดปริมาณการสงออกยางพาราของไทยไป
ยังประเทศจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

-นันรัตน พวงนุม. (2549). ปจจัยกําหนดปริมาณการสงออกยางพาราของไทยไปยัง
ประเทศจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
 -อักษรศรี พานิชสาสน. (2552). “โครงการศึกษาวิจัยและจัดทําคูมือมาตรฐานและ
กฎระเบียบในการสงออกสินคายางและผลิตภัณฑยางไปยังประเทศจีน”. ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

5 ช้ินงาน
สวนใหญ
เปน
ผลงาน
ชวงป 
2549 
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ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามป พ.ศ.) หมายเหตุ 
ผลไม -คนึง โยธาใหญ. (2541). การวิเคราะหศักยภาพการสงออกลําไยอบแหงไป

สาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
-ปยธิดา ถิระรณรงค. (2547). ผลของการลดภาษีนําเขาของจีนที่มีตอการสงออก

ผลไมของไทย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
 -พลภัทร อุปถัมภนรากร. (2547). การวิเคราะหผลกระทบภายใตความตกลงเขต
การคาเสรีระหวางไทย-จีน ตอการนําเขาผลไมไทยของจีน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 
 -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 จงเจริญยิ่งยง. (2549). “การคาพืชผักผลไมไทย-จีนหลังเปดเสรี
การคา”. วารสารสังคมลุมนํ้าโขง, 2(1), 193-205. 
 -กนกวรรณ จงเจริญยิ่งยง. (2549). “รายงานการวิจัยผลที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
จากการ เปด เส รีการค าไทย -จีน  :  กรณีศึ กษา สินค า ผักและผลไม  พิ กัด  0 7 -0 8 ”. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 -สุรีย ฉั่วตระกูล. (2549). แผนธุรกิจการสงออกทุเรียนไปจําหนายยังประเทศจีน. 
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส, 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 -สมพร อิศวิลานนท. (2549). “การคาพืชผักและผลไมของไทยภายใต เขตการคา
เสรีกับประเทศจีน ออสเตรเลีย และอินเดีย. “ วารสารเศรษฐศาสตรเกษตร, 25(2), 29-57.  
 -กนกรัตน ชมภูนาค. (2550). การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันการสงออก
ผลไมที่สําคัญของประเทศไทยไปยังประเทศจีนกอนและหลังการทําขอตกลงการคาเสรี. 
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาธุรกิจการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 -พัฒนพงษ ภูสุวรรณ. (2550). “การเปล่ียนแปลงโครงสรางการคาผักและผลไม 
ภาคเหนือ-จีนตอนใต”. รายงานเศรษฐกิจ พมา จีนตอนใต และโครงการ GMS, 2(เม.ย.-มิ.ย.), 
19-23. 
 -แสน กีรตินวนันท. (2550). นโยบายเขตการคาเสรีไทย-จีนพิกัด 07-08 เร่ืองผัก 
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. 

15 ช้ินงาน 
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2) ดานอุตสาหกรรม  สาขาท่ีไดมีการศึกษาวิจัยไวแลว  เชน อุตสาหกรรมอัญมณี อุตสาหกรรม 

IT และคอมพิวเตอร เปนตน  (ดังแสดงในตาราง) จึงควรมีการศึกษาวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อื่นๆ และอุตสาหกรรมที่ไทยมีการสงออกไปจีนมาก  เชน การศึกษาโอกาสในการตอยอดและพัฒนาการ
สงออกอิเล็กทรอนิกสของไทยไปจีน   การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยเพ่ือขยายการคากับจีน  
เปนตน 

 
ตารางที่ 5-7 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการคาสินคาอุตสาหกรรมไทย-จีน (รายสินคา) 

ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามป พ.ศ.) หมายเหตุ 
อุตสาหกรรม 
IT และ
คอมพิวเตอร 

 -ชัยยันต กิตติวิศิษฎ. (2546). ความสามารถในการแขงขันทางการสงออกของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางไทยกับจีน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 -สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส. (2547). “โครงการศึกษาวิจัยแนวทางความ
รวมมือของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสระหวางไทย-จีน”.  สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส เสนอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

-ศรัณยา ประไพพงษ. (2549). การวิเคราะหการสงออกสินคาในอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรของไทยไปจีน.  วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรการ
จัดการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 -วิชชุดา กุลมาโนชวงศ. (2551). การวิเคราะหความไดเปรียบเชิงแขงขัน ของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม : กรณีศึกษาประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. 
วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 

4 ช้ินงาน 

อุตสาหกรรม 
อัญมณี 

 -สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ. (2544). รายงานการ
สัมมนาเร่ือง ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของจีนหลังจีนเขา WTO: 
ผูประกอบการไทยควรปรับกลยุทธอยางไร. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับแหงชาติ. 

-ยุพาวดี ยินดียั่งยืน. (2548). การวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับระหวางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 -สมศักดิ์ สัจจรังสิตสกุล. (2550) . การศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ และ
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทย 
และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. 
                  -เณศรา สุขพานิช, อักษรศรี พานิชสาสน, และ ศักดิพล เจือศรีกุล. (2553). 
“โครงการศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการคาและการลงทุนดานอัญมณีและเคร่ืองประดับ
ในประเทศจีน”. ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เสนอ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน). 
 

4 ช้ินงาน 

อุตสาหกรรม
ยานยนตและ

                -ณีรวรรณ โตอินทร. (2550). การวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตระหวางประเทศไทยและประเทศจีน (พ.ศ. 2539-2548). 
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ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามป พ.ศ.) หมายเหตุ 
อื่นๆ วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินท

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

 
 นอกจากน้ี ควรใหความสําคัญกับโจทยวิจัยดานการนําเขาจากจีนเชนกัน ตัวอยางโจทยวิจัย เชน 
--การศึกษาความเปนไปไดในการยกระดับและจัดต้ังหนวยงานดานมาตรฐานในระดับกระทรวงของไทย 
โดยศึกษาจากกรณีศึกษาหนวยงาน AQSIQ ระดับกระทรวงของจีน 
--การศึกษารูปแบบและกลยุทธในการนํามาตรการดานมาตรฐานสินคามาใชเปน Non-Tariff Measures ใน
การปองกันการนําเขาสินคาไรคุณภาพจากจีน 
 

5.1.2.2 ดานการลงทุนไทย-จีน 
จากการทบทวนวรรณกรรมและการประเมินการลงทุนระหวางไทย-จีน พบวา ในขณะนี้ นัก

ธุรกิจจีนไดเขามาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน โดยท่ีรัฐบาลจีนมีนโยบายใหการสนับสนุน และสงเสริม
นักธุรกิจชาวจีนใหไปลงทุนยังตางประเทศมากข้ึนภายใตยุทธศาสตร “เดินออกไป” และบริษัทจีนให
ความสนใจเขามาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน เนื่องดวยปจจัยความพรอมของไทยและความเหมาะสมใน
การลงทุน 

จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในชวง 5 ปท่ีผานมามี
โครงการของจีนยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนเฉลี่ยประมาณ 25-27 โครงการตอป มูลคาเงินลงทุนเฉลี่ย 
17,000 ลานบาท โดยในป 2008-2009 เปนปท่ีประเทศไทยกําหนดใหเปนปแหงการลงทุน มีการใหสิทธิ
ประโยชนเพ่ิมข้ึนสําหรับอุตสาหกรรมท่ีเปนเปาหมาย สงผลใหนักลงทุนจากตางประเทศ รวมถึงจีนให
ความสนใจยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนเปนจํานวนมากข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน โดยในป2008 มีโครงการ
จากจีนยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนรวม 21 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 1,505 ลานบาท ไมรวมคาท่ีดินและ
ทุนหมุนเวียน 

ตอมา ในป 2009 มีโครงการจากจีนยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนรวม 25 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 
43,189.2 ลานบาท ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน และในป 2010 มีโครงการจากจีนยื่นขอรับสงเสริม
การลงทุนรวม 31 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 10,698.4 ลานบาท ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน  

ในชวง ป 2009-2010 คําขอรับสงเสริมการลงทุนจากจีนมีจํานวนเพิ่มข้ึน ซึ่งโครงการสวนใหญ
จะเปนโครงการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ท่ีมีมูลคานอยกวา 50 ลานบาท และไมเกิน 500 ลานบาท และ
ลาสุดในป 2010 การลงทุนจากจีนในไทยไดขยายตัวข้ึนมาจัดอยูในอันดับท่ี 5 ของการลงทุนตางประเทศ
ในไทยท้ังหมด (ญ่ีปุน อันดับ 1)  
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ในขณะเดียวกัน การออกไปลงทุนของไทยในจีนนับเปนโอกาสท่ีดีเชนกัน เนื่องดวยการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจีนและดวยขนาดของตลาดจีน  ประกอบกับระบบกลไก/นโยบาย/มาตรการตางๆท่ี
เกี่ยวของกับนักลงทุนตางชาติของรัฐบาลจีนท่ีมีความโปรงใสและมีความเปนสากลมากข้ึน และมาตรการ
สงเสริมการลงทุนในบางพื้นท่ีของจีน เชน ภูมิภาคจีนตะวันตก จึงเปนโอกาสของนักธุรกิจไทยในการ
ออกไปลงทุนในประเทศจีน  

อยางไรก็ดี เนื่องจากการแขงขันท่ีเขมขนในประเทศจีน ท้ังการแขงขันกับนักธุรกิจจีนเอง นัก
ธุรกิจจากประเทศตะวันตก หรือนักธุรกิจจากกลุมอาเซียนดวยกัน ดังน้ัน นักธุรกิจไทยท่ีจะออกไปลงทุน
ในประเทศจีนจําเปนจะตองมีความพรอมในทุกๆ ดาน และเปนธุรกิจท่ีมีความสามารถในการแขงขันใน
ธุรกิจท่ีตนจะเขาไปลงทุนในจีน มิฉะน้ันแลว อาจจะตองเผชิญกับการแขงขันจนอาจจะตองลมเลิกกิจการ
ไปก็เปนได 
 ในทางกลับกัน ยังมีประเด็นปญหาหรือความทาทายในดานการลงทุนไทย-จีน โดยเฉพาะการเขา
มาลงทุนของทุนจีนในประเทศไทย ท้ังท่ีเปนการลงทุนโดยรัฐวิสาหกิจจีนหรือเอกชนจีนในประเทศไทย 
อาจจะสงผลกระทบตอธุรกิจไทยท่ีมีอยูแลว โดยเฉพาะธุรกิจของผูประกอบการ SMEs ไทย และอาจจะ
เปนกิจการหรือธุรกิจท่ีอาจจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือการมาใชประโยชนสวมสิทธิเพื่อใชไทย
เปนฐานในการสงออก เปนตน รัฐบาลไทยจึงควรมีมาตรการกลั่นกรองและพิจารณาใหการสงเสริมเฉพาะ
กิจการจีนท่ีจะเปนประโยชนและมีความเหมาะสมเปนสําคัญ 
 ในดานบทบาทของรัฐบาลไทยและเปาหมายยุทธศาสตรดานการลงทุนกับจีน  ควรเนนการ
กระชับความรวมมือดานการลงทุน ท้ังในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑล  

สําหรับประเด็นดานการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ (FDI) ท่ีควรจะมีการศึกษาวิจัยในอนาคต
ตอไปนั้น จากการศึกษาทบทวนผลงานวิชาการภาษาไทยท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนไทย-จีนนั้น  พบวา สวน
ใหญเปนงานศึกษาเก่ียวกับการออกไปลงทุนของไทยในประเทศจีน  (ดังแสดงในตารางท่ี 5-8 ) จึงควรมี 
การศึกษาตอยอดและวิเคราะหเชิงลึกดานการลงทุนจีนในไทย  เชน  
--ผลกระทบดานเศรษฐกิจและไมใชเศรษฐกิจจากการเขามาลงทุนของจีนในประเทศไทย  โดยอาจจะหยิบ
ยกกรณีศึกษาในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคของไทย  
--การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและพฤติกรรมของนักลงทุนจีนในไทยโดยเปรียบเทียบกับนักลงทุนจาก
ประเทศอื่น เปนตน   

 
ตารางที่ 5-8 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการลงทุน (FDI) ระหวางไทย-จีน 

ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามป พ.ศ.) หมายเหตุ 
การลงทุน
ไทยในจีน 

-ฐิติวรรณ ศรีเจริญ. (2541). ปจจัยที่กําหนดการลงทุนของไทยในจีน. วิทยานพินธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

-ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา. (2541). “การวิเคราะหกลยุทธ มาตรการการ
สงเสริมธุรกิจ การลงทุนไทย ในมณฑลยูนนานและเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน”. ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
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ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามป พ.ศ.) หมายเหตุ 
-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. 

-เติมศักด์ิ โอภาสยานนท.  (2552). ความเปนไปไดและโอกาสของการเขาไปลงทุน
ในธุรกิจธนาคารพาณิชยของไทยในประเทศจีน. งานวิจัยเฉพาะเร่ือง. กรุงเทพ: คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

การลงทุน
จีนในไทย 

-หัสพร ทองแดง. (2548). ผลของการลงทุนโดยตรงจากจีนตอการคาระหวาง
ประเทศไทย-จีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
 -พิทยา สุวคันธ. (2549). การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของจีนในไทยและ
ผลกระทบตอความสัมพันธไทย-จีน. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาสหวิทยาการ, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   

2 ช้ินงาน 

ดานการ
ลงทุน FDI 
ไทย-จีน
โดยรวม 

-สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน. (2538). คูมือการลงทุนในจีน. 
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน. 

-อรรถพล มาพวง. (2547). ความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศกับตัวแปรทางเศรษฐกิจในประเทศจีน  เวียดนาม และไทย. วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

-มานิต เจริญราง. (2551). ความสัมพันธของการลงทุน กับอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจศึกษาเปรียบเทียบ : ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน. วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
 -อรรถพล มาพวง นิสิต พันธมิตร ไพรัช กาญจนการุณ และประพัฒชนม จริยะ
พันธุ. (2551). “ความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับตัวแปรทาง
เศรษฐกิจในประเทศจีน เวียดนาม และไทย”. วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
12(1-2). จาก 

-พงษสวัสด์ิ สวัสดิวัตน, ม.ร.ว. (2552). โครงการสงเสริมการลงทุนไทย-จีน 
ประจําป 2551. กรุงเทพ: สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

5 ช้ินงาน 

ดาน
กฎระเบียบ
การลงทุน 
FDI ไทย-
จีน 

-Bruggen, Edwin van der. (2543). “การวางแผนภาษีสําหรับนักลงทุนไทยใน
ประเทศจีน”. สรรพากรสาสน, 47(11), 41-50.  

-ขวัญทิชา เชื้อดี. (2545). แรงจูงใจในดานภาษีและราคาโอนเพื่อการลงทุนใน
ประเทศจีน. วิทยานิพนธบัญชีมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 -โชติรส เพศประเสริฐ. (2545). สนธิสัญญาสงเสริมและคุมครองการลงทุน
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 เคราะหภายใตกฎหมายระหว างประ เทศ .  วิทยานิพนธนิ ติศาสตรมหาบัณฑิต , 
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ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามป พ.ศ.) หมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

-กิติ ปลันธนดิลก. (2547). กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟกส จํากัด. 

-วิบูลย ต้ังกิตติภาภรณ และคณะ. (2550). “โครงการศึกษาวิเคราะหกฎหมาย
การคาการลงทุนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน”. บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัล
แตนส จํากัด และบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายฟารอีสต จํากัด.เสนอ สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพาณิชย. 

 
5.1.2.3  ดานการบริการ 

 ประเด็นท่ีเปนโอกาสจากภาคบริการ โดยเฉพาะการเขามาใชบริการของชาวจีนในประเทศไทย 
ท้ังในดานการทองเท่ียว และดานการศึกษาตอในประเทศไทย จึงเปนโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนดาน
วัฒนธรรมและการศึกษาระหวางกัน 

ในดานการทองเท่ียว ประเทศไทยนับเปนเปาหมายดานการทองเท่ียวสําคัญอีกแหงหน่ึงของชาว
จีน ดวยราคาคาใชจายท่ีไมแพง ไทยมีแหลงทองเท่ียวสวยงาม โดยเฉพาะชายทะเลตางๆ ของไทย รวมท้ัง
รสชาติและความหลากหลายของอาหารไทย ตลอดจนการเปนแหลงจับจายซ้ือของ (shopping) เปนตน 
ลวนเปนปจจัยดึงดูดใหนักทองเท่ียวจีนสนใจเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
หลังจากท่ีสถานการณทางการเมืองในประเทศไทยไดสงบลงในป 2010 นักทองเท่ียวจีนเริ่มเดินทางมา
ทองเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึน 
 สวนดานการศึกษาตอในประเทศไทย ในขณะนี้ มีชาวจีนเขามาศึกษาตอในประเทศไทยมากข้ึน 
ท้ังในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย ท่ีอยูในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาคตางๆ 
ของไทย โดยนกัศึกษาจีนท่ีเขามามีท้ังการเขาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรท่ีเปนภาษาไทย
โดยเรยีนรวมกับนักศึกษาไทยอื่นๆ  ดังน้ัน การสงเสรมิและทําตลาดนักศึกษาจากประเทศจีนจึงเปน
เปาหมายของมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทย 
 อยางไรก็ดี    มีประเด็นท่ีจะตองตระหนักและสามารถเปนประเด็นทาทายในดานบริการ 
โดยเฉพาะปญหาคุณภาพของการจัดรายการทัวรทองเท่ียว ปญหาทัวรศูนยเหรียญ นอกจากน้ี ควรปรับใช
กลยุทธในการดึงดูดนักทองเท่ียวจีนท่ีมีฐานะและกําลังซ้ือสูง เชน กลุมเศรษฐีจีน เพื่อใหมาใชบริการตางๆ 
ในประเทศไทย  เชน สนามกอลฟ เปนตน   และในดานการศึกษา ควรท่ีจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักศึกษาอยางเขมงวดกอนรับเขา  เพ่ือปองกันปญหาการปลอมแปลงเอกสาร เปนตน 
 ดังน้ัน    เปาหมายดานยุทธศาสตรและบทบาทของรัฐบาลไทย ควรท่ีจะสงเสริมการทองเท่ียวใน
เชิงคุณภาพ   และมีมาตรการรองรับการขยายตัวของนักทองเท่ียวจากจีน  ตลอดจนการสงเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาจีนในการเขามาศึกษาตอในประเทศไทย เปนตน 
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สําหรับประเด็นดานการคาบริการท่ีควรจะมีการศึกษาวิจัยในอนาคตตอไปนั้น จากการศึกษา
ทบทวนผลงานวิชาการภาษาไทยท่ีเกี่ยวของ  พบวา สวนใหญเปนงานศึกษาเก่ียวกับสาขาการทองเท่ียว   
จึงควรมีการศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับภาคบริการสาขาอื่นๆ ท่ีสําคัญมากข้ึน เชน ดาน
กอสราง และการศึกษา เปนตน  (ดังแสดงในตารางท่ี 5-9)  

 
ตารางที่ 5-9 ตัวอยางผลงานวิชาการดานการทองเที่ยวไทย-จนี 

ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามป พ.ศ.) หมายเหตุ 
ทองเท่ียว -กิตติ ลิ่มสกุล และคณะ. (2537).  “แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวระหวางไทย 

พมา และจีนตอนใต”. คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เสนอ การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย, มกราคม 2537. 
 -สิฏฐากร ชูทรัพย . (2545). “กลยุทธการตลาดธุรกิจทองเท่ียวของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน”. วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (2545), 76-
82. 
 -วิภา อุตมฉันท และคณะ. (2548). “สภาพและปญหาของการทองเท่ียวระหวาง
ไทยกับจีน”. ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 -อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจีน และนัยตอไทย 
ตอนที่ 1”. วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(11), 49-54. 

-อักษรศรี พานิชสาสน. (2548). “อุตสาหกรรมการทองเท่ียวยูนนาน และนัยตอ
ไทย”. วารสารสงเสริมการลงทุน, 16(12), 51-55. 
 -ชูศรี เที้ยศิริเพชร และคณะ. (2548)”.การเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงการทองเท่ียว
ระหวางภาคเหนือตอนบนของไทยและจีนตอนใต”. เชียงใหม :  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 -ชูศรี เที้ยศิริเพชร และคณะ. (2549). “การจัดการการทองเท่ียวโดยเช่ือมโยงกับ
สินคาทองถิ่นในกลุมจังหวัดลานนาและกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS)”. 
เชียงใหม: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549. 
 -ปรมินทร อริเดช และคณะ. (ระยะเวลาศึกษา 1 ก.ค. 2548 - 30 มิ.ย. 2549). 
“รูปแบบการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย : กรณีเปรียบเทียบเชียงราย
กับนครคุนหมิง”.  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  
 -สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ. (,ระยะเวลาศึกษา 1 ก.ค. 2548 - 2 เม.ย. 2550). 
“พฤติกรรมและความตองการของนักทองเท่ียวไทยและนักทองเท่ียวตางชาติในนครคุนหมิง 
มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน”.  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  
 -กรวรรณ สังขกรและกาญจนา จี้รัตน. (2551). “กลยุทธการแขงขันดานการ
ทองเท่ียวของไทยและประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงภายใตสภาวการณขยายตัวของตลาด
ทองเท่ียวจีน”. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
               -ชาลิณี ดีรักษา. (2551). พฤติกรรมการใชจายซ้ือสินคาของนักทองเที่ยวชาวจีนใน
ประเทศไทย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ, มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย. 
 -Zhou Li Qing. (2552). ภาพลักษณเขตกุยหลินมณฑลกวางสี ประเทศจีน ใน
มุมมองของนักทองเท่ียวชาวไทย. วิทยานิพนธมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม, คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามป พ.ศ.) หมายเหตุ 
 -จัตตารพร กลางสวัสด์ิ. (2552). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเท่ียว
ประเทศจีน ของนักทองเท่ียวชาวไทย หลังการแขงขันโอลิมปคปกก่ิงเกมส 2008. วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 -กรวรรณ สังขกร. (2552). “การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือรองรับผลกระทบจากการ
ทองเท่ียวและการคาในลุมนํ้าโขง”.  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 -ยศ  สันตสมบัติ. (อยูในระหวางศึกษาวิจัย). “โครงการศึกษาการทองเท่ียวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ: แนวคิดส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจกับปญหาการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
ตอนบน”.  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

-อัครพงศ อั้นทอง และม่ิงสรรพ ขาวสอาด. (2553). “โครงสรางความสัมพันธของ
ภาพลักษณ คุณคาท่ีไดรับ ความพึงพอใจ และความภักดีตอแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
ตางชาติในตลาดท่ีสําคัญของประเทศไทย .” สถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

  
นอกจากน้ี ผลงานวิชาการในดานการทองเท่ียวไทย-จีนท่ีผานมาไดเคยศึกษาดานศักยภาพ 

ภาพลักษณ และการประมาณอุปสงคในระยะส้ัน ระยะยาว จึงควรมีการศึกษาตอยอดและวิเคราะหเชิงลึก
เกี่ยวกับพฤติกรรม ภาพลักษณและอุปสงคของนักทองเท่ียวจีนในระดับมณฑล โดยเฉพาะมณฑลชายฝงท่ี
มีอํานาจซ้ือสูงและมีกลุมตลาดผูบริโภคท่ีมีความสนใจและความพรอมในการออกไปทองเท่ียว
ตางประเทศ  
 

5.1.2.4 ดานเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ในขณะน้ี ประเทศจีนไดมีการพัฒนาท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มากข้ึน  

สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตภาคการเกษตรก็ไดดําเนินการไปอยางตอเนื่องและมี
งบประมาณสนับสนุนจํานวนมาก ตลอดจนการสรางหองทดลองทางการเกษตรท่ีทันสมัย เปนตน จึงเปน
โอกาสสําหรับประเทศไทยในการรวมมือกับจีน เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรูเทคโนโลยีจากจีน    ท้ังดาน
การวิจัยทางการเกษตร และการพัฒนาเทคโนโลยี เชน การคิดคนวิจัยพัฒนาพันธุพืช การพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก    นอกจากน้ี หนวยงานราชการของท้ังสองประเทศอาจจะจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเจาหนาท่ีวิจัย /
วิชาการเพ่ือการศึกษาคนควาวิจัยทางการเกษตรรวมกัน เปนตน 
 อยางไรก็ดี ในขณะเดียวกัน ก็มีประเด็นท่ีจะตองตระหนักและสามารถเปนประเด็นทาทาย
โดยเฉพาะในดานการเกษตร   เนื่องจากการท่ีภาคเกษตรของจีนมีศักยภาพมากข้ึน   และมีผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีผานการคนควาวิจัยโดยการสนับสนุน/อุดหนุนของรัฐบาลจีนมากข้ึน   จึงอาจจะเปนคูแขง
สําคัญของสินคาเกษตรไทย เชน กรณีขาว เนื่องจากประเทศจีนไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตขาว
อยางตอเนื่อง     อาจจะมีผลกระทบตอการผลิตขาวของไทย และสงผลตอเนื่องไปกระทบการสงออกขาว
ของไทย ท้ังดานการแขงขันและคุณภาพสินคา เปนตน     



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       5- 30                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

นอกจากนี้ ในดานการพัฒนาสินคาอุตสาหกรรม รัฐบาลจีนไดสนับสนุนและกระตุนใหเอกชน
จีนหันไปเนนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพและมีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาตรา
สินคาของจีนใหเปนท่ียอมรับในตางประเทศใหมากข้ึน 
 ดังน้ัน   เปาหมายของยุทธศาสตรดานการเกษตรและอุตสาหกรรมตอจีน ควรเนนความรวมมือ
และเรียนรูดานการเกษตรและอุตสาหกรรมรวมกัน   มากกวาท่ีจะไปแขงขันกับประเทศจีน 

สําหรับประเด็นดานเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีไดเคยมีการศึกษาวิจัยไวแลว (ดังแสดงในตารางท่ี 
5-10) เชน จากงานศึกษาของนางสาวอริยา เผาเครื่อง ดานการเกษตร สรุปไดวา “นักวิจัยจีนไดประเมิน
ศักยภาพและความตองการพืชเกษตรหลักใน 20 ปขางหนา พบวา จีนจะผลิตขาวเหลือเล็กนอย แตมีความ
ตองการสินคายางพารา มันสําปะหลัง ออย น้ําตาล และปาลมนํ้ามัน เปนจํานวนมาก”  จึงควรมีการศึกษา
ริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับสินคาเกษตรเหลาน้ัน โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับสินคาเกษตรในสาขาท่ี
สําคัญแตไมเคยมีผลงานศึกษาไวกอน เชน ปาลมนํ้ามัน  และการศึกษาวิเคราะหอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ
ของไทยในการสงออกไปจีน ไดแก กลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เชน อาหารกระปอง อาหารแชเย็น
แชแข็ง และโอกาสในการสงออกอาหารทะเลไปเจาะตลาดมณฑลจีนตอนใน  เปนตน 

 
ตารางที่ 5-10 ตัวอยางผลงานวิชาการดานเกษตร และการคาสินคาเกษตรไทย-จีน 

ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามปพ.ศ.) หมายเหตุ 
เกษตร -มิ่งสรรพ ขาวสอาด. (2541). “โครงการกลยุทธและแนวทางการประสานความ

รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตรในระยะ
ยาว : รายงานฉบับสมบูรณ”. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอ สํานักงาน
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: กรณีศึกษาเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน”. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

-พรทิพย ปอมสุวรรณ. (2550). มูลคาการสงออกและนําเขาสินคาเกษตรกรรม
หลังจากการเจรจาการคาเสรีระหวางไทย-จีน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

-อริยา เผาเคร่ือง และคณะ. (ระยะเวลาศึกษา ก.ย. 2551- ก.ย.2552). “โครงการ
ศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรท่ีสําคัญของไทยในตลาด
จีน”. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.). 

8 ช้ินงาน 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       5- 31                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามปพ.ศ.) หมายเหตุ 
-จักรี  เตจะวารี. (2553). “การเติบโตและการพัฒนาการเกษตรของประเทศจีนกับ

นัยยะที่มีตอภาคเกษตรของประเทศไทย.” รายงานเร่ืองศูนยศึกษาจีน – GMS และ บทความ
วิชาการเร่ืองการเกษตรและการทองเท่ียวจีน, 12-31 

 
 

ตารางที่ 5-11 ตัวอยางผลงานวชิาการดานอุตสาหกรรม และการคา-การลงทุนอุตสาหกรรมไทย-จีน 

ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามป พ.ศ.) หมายเหตุ 
อุตสาหกรรม -พราวพรรณ ประทุมชาติ. (2547). การคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหวาง

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
กับบทบาทการลงทุนทางตรงจากญ่ีปุน. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 
                  -จารุตร สมวงศ. (2551). ความสามารถในการแขงขันของการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในประเทศจีน ในชวงระหวางป พ.ศ. 2542-2549. วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 
   

4 ช้ินงาน 

 
 ท้ังน้ี ในดานสินคาอุตสาหกรรม พบวา ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ของจีน (2011-2015) รัฐบาลจีนจะมุงเนนสงเสริม 7 อุตสาหกรรมยุทธศาสตรใหมภายใน 5 ปจากนี้ ไดแก 
  (1) อุตสาหกรรมประหยัดพลงังานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Energy saving and environmental 
protection)  
  (2) อุตสาหกรรมสารสนเทศรุนใหม (Next generation information technology)   
 (3) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)  
 (4) อุตสาหกรรมการผลิตช้ันสูง (High-end manufacturing)   เชน การบิน และรถไฟความเรว็สูง  
  (5) อุตสาหกรรมพลังงานใหม  (New energy)   เชน นิวเคลียร แสงอาทิตย พลังลม และชีวมวล  
 (6) อุตสาหกรรมวัสดุใหม (New materials) 
  (7) อุตสาหกรรมยานยนตพลงังานสะอาด (Clean energy vehicles) 
 ดังน้ัน จึงควรมีการติดตามและรวมมือกับจีนในอุตสาหกรรมท้ัง 7 สาขาดังกลาว ซึ่งเปน
พัฒนาการท่ีนาจะเปนประโยชนสําหรับไทยและอาเซียน  เนื่องจาก จะเปนโอกาสสําคัญท่ีจะทําให
สามารถเขาถึงเทคโนโลยีสีเขียวและสะอาดของจีนท่ีจะพัฒนาใหม ดวยราคานาจะอยูในระดับท่ีทําให



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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เขาถึงไดงาย และเปนทางเลือกเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีประเทศไทยตองซ้ือเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตกเปน
หลัก  

สําหรับตัวอยางโจทยวิจยัดานสินคาอุตสาหกรรม เชน  
--ศึกษาวิเคราะหอุตสาหกรรมยุทธศาสตรท่ีสําคัญในอนาคต  เชน อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
--ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดในการตอยอด และเช่ือมโยงการพัฒนากับ 7 อุตสาหกรรม

ยทุธศาสตรในแผนพัฒนฯ ฉบับท่ี 12 ของจีน 
 

5.1.2.5 ดานคมนาคมและโลจิสติกส 
 ในขณะนี้ รัฐบาลจีนมีนโยบายสงเสริมการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน และจากการท่ีประเทศ
ไทยมีทําเลท่ีต้ังไมหางกับจีน แมจะไมมีพรมแดนติดตอกับจีนโดยตรง ตลอดจนไทยมีระบบโครงขายและ
โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงท่ีคอนขางดี เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบานท่ีมีพรมแดนติดตอกับ
จีนโดยตรง เชน พมา ลาว และเวียดนาม จึงนับเปนประเด็นท่ีเปนโอกาสสําหรับไทยในการท่ีจะเช่ือมโยง 
(connectivity) กับจีน โดยผานประเทศเพ่ือนบาน ท้ังทางบก โดยเสนทางถนนผานภาคเหนือ ไดแก 
เสนทาง R3A (ผานลาว) และ R3B (ผานพมา) และเสนทางถนนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  
ไดแก เสนทาง R9 เสนทาง R12 เสนทาง R8 เปนตน ตลอดจนการขนสงทางแมน้ําโขง ทางทะเล และทาง
อากาศ  

นอกจากน้ี ไทยยังมีศักยภาพในการพัฒนาระบบรางโดยเสนทางรถไฟเช่ือมโยงจีนกับภมูิภาค
อาเซียนในอนาคต ซึ่งในขณะน้ี รัฐบาลจีนไดผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศเพื่อนบานจีน
ในภูมิภาค GMS   เชน โครงการรถไฟความเร็วสงูจีน-ลาว ซึ่งลงนามบันทึกความเขาใจกับรัฐบาลลาว
ต้ังแตเดือนเมษายน 2010 และโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-พมา ท่ีกอสรางแลวต้ังแตป 2009 และคาดวา
จะแลวเสร็จในป 2013 นอกจากน้ี ยังมีเสนทางรถไฟท่ีเช่ือมโยงระหวางจีน –เวียดนาม ซึ่งเปดใหบริการมา
นานแลว ตามเสนทางหนานหนิง (กวางซี) –ฮานอย (เวยีดนาม) เปนตน และลาสุด รัฐบาลไทยและรัฐบาล
จีนกําลังจะลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อกอสรางรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย จาก
หนองคาย-กรุงเทพ และกรุงเทพ-ปาดังเบซาร จึงเปนประเด็นโอกาสท่ีสําคัญในดานการคมนาคมขนสง
และโลจิสติกส 
 อยางไรก็ดี ยังคงมีประเด็นปญหาและอุปสรรคในดานการเช่ือมโยงการขนสงและโลจิสติกสกับ
ประเทศจีน โดยผานประเทศเพ่ือนบาน เนื่องจากแมวาในทางกายภาพจะมีถนนและหลากหลายเสนทาง
เช่ือมโยงประเทศตางๆในภูมิภาคเรียบรอยแลว หากแตในขณะนี้กฎระเบียบดานการคมนาคมขนสงใน
ประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามและในประเทศจีนเอง ยังไมอนุญาตใหรถจากประเทศ
อื่นเขาไปวิ่งในประเทศตนไดอยางเต็มท่ี และตองขออนุญาตเปนกรณีไป จึงนับเปนอุปสรรคสําคัญตอการ
เดินรถ การเดินทางของผูโดยสาร และการขนสงสินคาขามแดนและผานแดนในภูมิภาคนี้ 
 ดังน้ัน  รัฐบาลไทยควรเนนสรางความรวมมือดานการเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมขนสงและ
ดานโลจิสติกส  ตลอดจนความรวมมือในการอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนสงสินคาระหวาง
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ประเทศ โดยผานประเทศเพ่ือนบานและประเทศจีน เพื่อใหสามารถเดินทางเช่ือมโยงระหวางกันไดอยาง
แทจริงและสะดวก ปลอดภัย 

สําหรับประเด็นดานการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสไทย-จีนท่ีไดเคยมีการศึกษาไวแลว (ดัง
แสดงในตารางท่ี 5-12)   พบวา สวนใหญเปนงานศึกษาเก่ียวกับเสนทางโลจิสติกสการคา โดยเฉพาะ
เสนทางถนน  จึงควรมีการศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับการขนสงระบบราง โดยเฉพาะการศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบาน ตัวอยางโจทยวิจัย เชน 
-การศึกษากระบวนการขนสงและกระจายสินคาไทยในประเทศจีน  ท้ังสินคาเกษตรและอาหารสด และ
สินคาแปรรูป ตลอดจนสินคาอุตสาหกรรม ท้ังทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ในแงปญหา อุปสรรค 
และแนวทางแกไข และรวมมือกับจีน  
--การศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับการขนสงระบบรางในภูมิภาค (Trans Asian Railways)    
โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และรถไฟ
ความเร็วสูงของจีนในประเทศเพื่อนบาน ท้ังเสนรถไฟจีน-ลาว (ยูนนาน-บอเต็น) รถไฟจีน-พมา (ยูนนาน-
มูเซ-เจียวเพียว) และรถไฟจีน-เวียดนาม (หนานหนิง – ฮานอย)    
--การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการหล่ังไหลเขามาของชาวจีนผานรถไฟความเร็วสูง ท้ังดานแรงงาน
ขามชาติ   โรคภัย ยาเสพติด อบายมุข ซึ่งจะเปนตนทุนและภาระของไทยในอนาคต  เปนตน 

 
ตารางที่ 5-12 ตัวอยางผลงานวชิาการดานการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสไทย-จีน 

ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามปพ.ศ.) หมายเหตุ 
คมนาคม
ขนสงและ 
โลจิสติกส 

 -แกวตา โรหิตรัตนะ อักษรศรี พานิชสาสน และเมตตา วงศจงใจหาญ. (2549). 
“การศึกษา และสํารวจระบบโลจิสติกสของประเทศจีนในบริบทของขอตกลงการคาเสรี
อาเซียน -จีน”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).   

-ปรีชา เพ็ชรวงศ. (2549). “แมน้ําโขง : เสนทางคมนาคมศักยภาพเพื่อรองรับการคา
ไทย-จีนและการคาระหวางจีน-ประเทศท่ีสาม”.  กรุงเทพฯ: วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. 
 -วีรพงศ ชุมพลบัญชร. (2549). การศึกษากลยุทธโลจิสติกสในการสงออกมะพราว
น้ําหอมผลสดไปประเทศจีนภายใตกรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน. วิทยานิพนธ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป, มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

-วันเพ็ญ  ไกรเกียรติสกุล. (2549). การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาระวางการ
ขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ: กรณีศึกษาเสนทางไทย - เซี่ยงไฮ. วิทยานิพนธ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

-วรินธร ชัยวิรัธน. (2550). “ยูนาน: หนทางสูการเปนศูนยกลางการคมนาคมภาค
ตะวันตกเฉียงใตของจีน”. รายงานเศรษฐกิจ พมา จีนตอนใต และโครงการ GMS, 1(ม.ค.-มี.ค.), 
18-25. 
 -องอาจ เล้ียงพันธุสกุล. (2550). ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสตติกสธุรกิจสงออก
ยางพาราไปยังจีนตอนใตผานทางทาเรือเชียงแสน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
เศรษฐศาสตรเกษตร,มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

-อักษรศรี พานิชสาสน. (2550). “โครงการศึกษาวิเคราะหจุดเช่ือมโยงทางการคา

12 
ช้ินงาน 
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ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามปพ.ศ.) หมายเหตุ 
ระหวางไทย–จีนตอนใตบนเสนทางและบริเวณสองฝงคุน-มั่นกงลู ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต”. ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอ สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย.  

-เจริญชัย  โขมพัตราภรณ. (2551). “การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกสของการคา
ไทย-จีน เพื่อรองรับขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษาสินคาสงออกไปยังจีน”. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

-ชูศรี เที้ยศิริเพชร และโกสุมภ สายจันทร. (2552).. “การศึกษากฎระเบียบเก่ียวกับ
ระบบโลจิสติกส กรณีการคาชายแดนและผานดานระหวางประเทศไทยและประเทศจีน: 
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 
และเชียงของ จังหวัดเชียงราย”. เสนอ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
(สนข.).  

-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สถาบันการขนสง. (2553). “รายงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
การขนสงและโลจิสติกส. จาก www.tri.chula.ac.th/twwwroot/library/research1.html, 2553. 

 
5.1.2.6 ดานความสัมพันธระหวางประเทศ 

 ในขณะนี้ ประเทศจีนยังคงเปนประเทศกําลังพัฒนาแมวาจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนอยาง
มาก ดังน้ัน การท่ีจีนเปนประเทศกําลังพัฒนาและเปนประเทศที่อยูในภูมิภาคเอเชียเชนเดียวกับไทย จึงเปน
โอกาสสําคัญท่ีไทยและจีนจะไดรวมมือกันและผนึกกําลังกัน เพื่อสรางอํานาจตอรองในเวทีความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ท้ังในฐานะประเทศกําลังพัฒนา และในฐานะประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีผลประโยชน
รวมกันในการเจรจาตอรองกับประเทศในภูมิภาคอื่น เปนตน 

นอกจากน้ี ไทยและอาเซียนกําลังมุงสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในป 2015 และไทย-จีนก็ไดรวมเปนสมาชิกกลุมความตกลงท่ีสําคัญ เชน ความรวมมือ
ในกรอบ ASEAN+ 1 ระหวาง  10 ประเทศในอาเซียนและจีน ซึ่งมีวาระครบ 20  ปความสัมพันธอาเซียน-
จีน ในป 2011   รวมท้ังกรอบความรวมมืออื่นๆ เชน กรอบ ASEAN+3 (รวมเกาหลีและญ่ีปุน)  กรอบ 
ASEAN+ 6 (เพ่ิมอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด) กรอบ APEC มีสมาชิก 21เศรษฐกิจ (รวมไตหวัน 
ฮองกง) และกรอบ ASEM  ระหวางประเทศในเอเชียและสหภาพยุโรป ตลอดจนกรอบอนุภูมภิาค เชน 
กรอบ GMS ระหวางประเทศในลุมแมน้ําโขง และกรอบ Pan Beibu Gulf หรือ PBG ซึ่งมี 3 มณฑลของจีน
เขารวม คือ กวางตง กวางซี และไหหนาน โดยมีประเทศในอาเซียนเขารวมตามความสมัครใจ และ
ประเทศไทยไดเขารวม ต้ังแตป 2009 เปนตน 
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อยางไรก็ดี ในแงของอุปสรรคหรือประเด็นทาทายดานความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
ในระดับภูมิภาคเอเชีย ในขณะนี้ ยังคงมีประเด็นออนไหวท่ีสามารถเปนชนวนแหงความขัดแยงในภูมิภาค 
เชน โอกาสเกิดขอขัดแยงระหวางจีนกับประเทศอาเซียนอื่นท่ีตางอางสิทธิความเปนเจาของหมูเกาะใน
ทะเลจีนใต ในขณะท่ี ประเทศไทยมิไดมีการอางสิทธิในประเด็นดังกลาวดวย 
 ดังน้ัน รัฐบาลไทยจําเปนตองมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในดานความสัมพันธระหวางประเทศท่ีมี
ตอจีนอยางเหมาะสมตอไป 

สําหรับประเด็นท่ีควรมีการศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึก เชน  
--ผลกระทบและโอกาสในการขยายการคาและการลงทุนกับจีนหลังการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC   

ประเด็นท่ีเกี่ยวกับกลุมอนุภูมภิาคใหม เชน  
--การใชประโยชนจากความรวมมือกับจีนภายใตกรอบ Pan Beibu Gulf (PBG) ในดานการคาและการ
ลงทุน  

ตลอดจนการสรางความรวมมือในดานตางๆท่ีทวีความสําคัญมากข้ึน เชน  
--บทบาทของจนีในดานการเงินในภูมิภาคและผลกระทบจากการทํา  RMB trade settlement  เปนตน   
 

5.1.2.7 ดานความสัมพันธทวิภาคี 
 ประเด็นท่ีเปนโอกาสดานความสัมพันธทวิภาคีไทย-จีน เริ่มจากรากฐานของความสัมพันธท่ีดี
และใกลชิด ท้ังในระดับราชวงศ ความสัมพันธระหวางรัฐบาล  ภาคเอกชน  และประชาชนไทยและจีน 
รวมท้ังการมีประวัติศาสตรของความสัมพันธทวิภาคีท่ีราบรื่นมาโดยตลอด ไมเคยมีความขัดแยงใดๆ 
ระหวางกันโดยตรง และความสัมพันธในดานเช้ือชาติและบทบาทของชาวจีนโพนทะเลในไทย และชาว
ไทยเช้ือสายจีนในปจจุบัน เปนตน 
 อยางไรก็ดี ปฏิเสธไมไดวา ยังคงมีประเด็นท่ีจะตองตระหนักและระมัดระวังเพ่ือไมใหเกิด
ภาพลักษณท่ีไมดีตอกัน เชน  การเขามาขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของกลุมทุนจีนและการ
ทะลักเขามาของสินคาจีน อาจกอใหเกิดประเด็นตอตานหรือขัดแยงจากบางภาคสวนในประเทศไทย เชน 
กลุมเกษตรกรไทยหรือผูประกอบการ SMEs ของไทยท่ีตองแขงขันกับสินคาจีน เปนตน รวมท้ังประเด็น
ออนไหวอื่นๆ เชน  ปญหาแมน้ําโขงแหง เปนตน 
 ดังน้ัน รัฐบาลของท้ังสองประเทศควรมีเปาหมายของยุทธศาสตรความสัมพันธทวิภาคีท่ีดีตอกัน 
เชน การสรางภาพลักษณท่ีดีของกันและกันในสายตาของประชาชนของสองประเทศ โดยเปนภาพลักษณ
ท่ีดีท้ังดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม ดานการเมือง ตลอดจนดานวัฒนธรรม ความเปนอยู และดานอื่นๆ เชน 
ดานการศึกษา การทองเท่ียว เปนตน  ตัวอยางประเด็นท่ีควรมีการศึกษาริเริ่มและวิเคราะหเชิงลึกในดาน
ความสัมพันธทวิภาคีกับจีน เชน 
--อนาคตความสัมพันธไทย-จีน ภายใตกรอบ GMS ในบริบทของการจัดการปญหาแมน้ําโขง 
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--การประเมินความรวมมือไทย-จีนท่ีมีอยูแลว และความคุมคาเชิงงบประมาณกับประโยชนท่ีเอกชนไทย
ไดรับ 
--การวิเคราะหยุทธศาสตรความรวมมือทวิภาคีกับจีนในบริบทแผนพัฒนฯ ฉบับท่ี 12 ของจีน (2011-2015)  
เปนตน    

สําหรับตารางสรุปประเด็นท่ีสําคัญตางๆ ท้ังดานท่ีเปนโอกาส (Opportunity)  และประเด็นความ
ทาทายหรือคุกคาม (Threat)  ดังท่ีกลาวมาขางตน มีดังน้ี 
 

ตารางที่ 5- 13  ประเด็นเปาหมายยุทธศาสตรเศรษฐกิจไทย-จีน: 
โอกาส และความทาทาย  และตัวอยางโจทยวจิัย 

ประเด็น เปาหมายของ
ยุทธศาสตร 

ประเด็นดาน
โอกาส 

(Opportunity) 

ประเด็นดาน
ความ 

ทาทายและ
คุกคาม 

(Threat) 

ตัวอยางประเด็นวิจัย 

การคา การสงออกสู
ตลาดประเทศจีน 
และการนําเขา
จากประเทศจีน 

การใชประโยชนจาก
ความตกลงการคาเสรี 
ASEAN-China FTA 
และศักยภาพของ
ขนาดผูบริโภคจีนที่มี
กําลังซ้ือมากขึ้นและมี
ตลาดขนาดใหญขึ้น 
โดยเฉพาะชนชั้น
กลางยุคใหมของจนี 

การเตรียมมาตรการ
รองรับการนําเขา
สินคาจีนอยาง
เหมาะสม โดยตอง
เนนการนําเขาเฉพาะ
สินคาจีนที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน 

(1) การคาชายแดนไทย-จีน กับการทํา RMB 
Trade Settlement ภายใต ACFTA : อนาคต 
โอกาส และอุปสรรค 
(2) ศักยภาพดานการสงออกพืชเศรษฐกิจและ
สินคาเกษตรที่ไมเคยมีการศึกษามากอน เชน  
--ศักยภาพของการสงออกนํ้ามันปาลมและ
ผลิตภัณฑไปตลาดจีน  
--การขยายตลาดผลิตภัณฑยางจากนํ้ายางขนใน
ตลาดจีน 
(3) ศักยภาพดานการสงออกสินคาอุตสาหกรรม
สําคัญที่ไมเคยมีการศึกษามากอน  เชน  
--การตอยอดและพัฒนาการสงออก
อิเล็กทรอนิกสของไทยไปจีน  
--การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยเพ่ือ
ขยายการคากับจีน  เปนตน 
(4) ดานการนําเขา เชน 
--การศึกษาความเปนไปไดในการยกระดับและ
จัดต้ังหนวยงานดานมาตรฐานในระดับ
กระทรวงของไทย โดยศึกษาจากกรณีศึกษา
หนวยงาน AQSIQ ระดับกระทรวงของจีน 
--การศึกษารูปแบบและกลยุทธในการนํา
มาตรการดานมาตรฐานสินคามาใชเปน Non-
Tariff Measures ในการปองกันการนําเขาสินคา
ไรคุณภาพจากจีน 
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ประเด็น เปาหมายของ
ยุทธศาสตร 

ประเด็นดาน
โอกาส 

(Opportunity) 

ประเด็นดาน
ความ 

ทาทายและ
คุกคาม 

(Threat) 

ตัวอยางประเด็นวิจัย 

 
 

การลงทุน การกระชับความ
รวมมือดานการ
ลงทุน ตลอดจน
การสรางความ
รวมมือดาน
การเงินระหวาง
ประเทศ 

การออกไปลงทุนใน
ประเทศจีนของธุรกิจ
ไทยท่ีมีความพรอม
และมีความสามารถ
ในการแขงขัน 

การเตรียมรับมือกับ
ผลกระทบจากการ
เขามาลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทจีนในประเทศ
ไทย ซึ่งอาจจะ
กระทบตอธุรกิจไทย
ที่มีอยูแลวและตอง
แขงขันกับทุนจาก
จีน โดยเฉพาะ 
SMEs ไทย 

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

การบริการ การสงเสริมการ
ทองเท่ียว การ
แลกเปลี่ยนดาน
วัฒนธรรมและ
การศึกษาระหวาง
กัน 

การรองรับการ
ขยายตัวของ
นักทองเท่ียวจากจนี 
และศักยภาพของ
นักศึกษาจีนในการเขา
มาศึกษาตอใน
ประเทศไทย 

ปญหาคุณภาพของ
การจัดรายการทัวร
ทองเท่ียว และตอง
เพิ่มมาตรการดึงดูด
นักทองเท่ียวจีนที่มี
ฐานะและกําลังซ้ือ
สูง เชน กลุมเศรษฐี
จีน 

(1)การศึกษาริเร่ิมและวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับ
ภาคบริการสาขาอ่ืนๆ ของจีนที่สําคัญมากขึ้น 
เชน ดานการกอสราง เปนตน   
(2) ดานการทองเท่ียว ควรศึกษาตอยอดและ
วิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรม ภาพลักษณ
และอุปสงคของนักทองเท่ียวจีนในระดับมณฑล 
โดยเฉพาะมณฑลชายฝงของจีนที่มีรายไดและ
อํานาจซ้ือสูง  

เกษตรและ
อุตสาห 
กรรม 

ความรวมมือดาน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

การแลกเปล่ียนและ
เรียนรูเทคโนโลยีจาก
จีน  ทั้งดานการวิจัย
ทางการเกษตร และ
การพัฒนาเทคโนโลยี 
เชน การคิดคนวิจัย
พัฒนาพันธุพืช การ
พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก 

ภาคเกษตรของจีนมี
ศักยภาพมากขึ้นและ
ผลผลิตทางการ
เกษตรของจีน 
อาจจะเปนคูแขง
สําคัญของสินคา
เกษตรไทยในตลาด
จีน เชน ขาว                 
ตลอดจนการพัฒนา
สินคาอุตสาหกรรม
ของจีนที่มีคุณภาพ
และมีมูลคาเพิ่มมาก
ขึ้น 

--การศึกษาริเร่ิมและวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับ
สินคาเกษตรในสาขาท่ีสําคัญแตไมเคยมีผลงาน
ศึกษาไวกอน เชน ปาลมนํ้ามัน   
--ศึกษาวิเคราะหอตุสาหกรรมศักยภาพของไทย
ในการสงออกไปจีน ไดแก กลุมอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป เชน อาหารกระปอง อาหารแช
เย็นแชแข็ง 
--ศึกษาวิเคราะหอตุสาหกรรมยุทธศาสตรที่
สําคัญในอนาคต  เชน อุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน  
--ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดในการตอยอด 
และเชื่อมโยงการพัฒนากับ 7 อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12 ของจีน 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       5- 38                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

ประเด็น เปาหมายของ
ยุทธศาสตร 

ประเด็นดาน
โอกาส 

(Opportunity) 

ประเด็นดาน
ความ 

ทาทายและ
คุกคาม 

(Threat) 

ตัวอยางประเด็นวิจัย 

คมนาคม 
โลจิสติกส 

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

การเช่ือมโยง 
(Connectivity) กับจีน 
ทั้งทางถนนผาน
ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื
ของไทย  และทาง
แมน้ําโขง ทางทะเล 
ทางอากาศ ตลอดจน
ศักยภาพในการพัฒนา
ระบบรางโดยเสนทาง
รถไฟเช่ือมโยงจีนกับ
ภูมิภาคอาเซียนใน
อนาคต 

กฎระเบียบดานการ
คมนาคมขนสงใน
ประเทศจีนและ
ประเทศเพ่ือนบาน
ในภูมิภาคท่ียังเปน
อุปสรรคตอการเดิน
รถและการขนสง
สินคาขามแดนและ
ผานแดน 

-การศึกษากระบวนการขนสงและกระจายสินคา
ไทยในประเทศจีน  ทั้งสินคาเกษตรและอาหาร
สด และสินคาแปรรูป ตลอดจนสินคา
อุตสาหกรรม ทั้งทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ ในแงปญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกไข และรวมมือกับจีน เปนตน 
--การศึกษาริเร่ิมและวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับการ
ขนสงระบบรางในภูมิภาค (Trans Asian 
Railways) 
  โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากโครงการรถไฟความเร็วสงูไทย-
จีน 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 

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 

โอกาสท่ีอาจจะเกิด
ขอขัดแยงระหวาง
จีนกับประเทศ
อาเซียนอื่นที่ตางอาง
สิทธิความเปน
เจาของหมูเกาะใน
ทะเลจีนใต 

การศึกษาริเร่ิมและวิเคราะหเชิงลึก เชน 
--ผลกระทบและโอกาสในการขยายการคาและ
การลงทุนกับจีนหลังจัดทํากลุม AEC   
 
ประเด็นที่เก่ียวกับกลุมอนุภูมิภาคใหม เชน   
--การใชประโยชนจากความรวมมือกับจีน
ภายใตกรอบ PBG ในดานการคาและการลงทุน  
   
ตลอดจนการสรางความรวมมือในดานตางๆท่ี
ทวีความสําคัญมากขึ้น เชน  
--บทบาทของจีนในดานการเงินในภูมิภาคและ
ผลกระทบจากการทํา  RMB trade settlement  
เปนตน   

ความ 
สัมพันธ 

การสราง
ภาพลักษณที่ดี

รากฐานความสัมพนัธ
ที่ดีและใกลชิด

การขยายอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจอยาง

การศึกษาริเร่ิมและวิเคราะหเชิงลึกในดาน
ความสัมพันธทวิภาคีกับจีน เชน 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       5- 39                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

ประเด็น เปาหมายของ
ยุทธศาสตร 

ประเด็นดาน
โอกาส 

(Opportunity) 

ประเด็นดาน
ความ 

ทาทายและ
คุกคาม 

(Threat) 

ตัวอยางประเด็นวิจัย 

ทวิภาค ี ของประเทศไทย
ในสายตาชาวจีน 
ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม และ
การเมือง 
ตลอดจนดาน
วัฒนธรรม และ
ความเปนอยูใน
ประเทศไทย 

ระหวางรัฐบาล 
ภาคเอกชนและ
ประชาชนของไทย
และจีน 

รวดเร็วของจีนอาจ
กอใหเกิดประเด็น
ตอตานหรือขัดแยง
จากบางภาคสวนใน
ประเทศไทย เชน 
กลุมเกษตรกรท่ีตอง
แขงขันกับสินคาจีน 
หรือประเด็นแมน้ํา
โขงแหง เปนตน 

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

 
5.1.3  โจทยวิจัยเร่ิมตนและการวิจัยตอยอด  

 
สําหรับประเด็นโจทยวิจัยเริ่มตนและวิจัยตอยอดท่ีไมเคยมีการศึกษามากอน หรือมิไดมีผลงาน

วิชาการภาษาไทยมากนัก และ/หรือยังไมเคยมีการศึกษาวิเคราะหในเชิงลึก ซึ่งเปนสาขาท่ีขาดแคลน และ
ควรจะพัฒนาหัวขอ/โจทยวิจัยเริ่มตน และการวิจัยตอยอดหรือเพิ่มการศึกษาวิจัยใหมากข้ึน โดยเฉพาะใน
ระยะส้ัน 1-2 ป และระยะกลางถึงระยะยาว  3-5 ป   มีดังน้ี 

 
5.1.3.1 ขอเสนอประเดน็วิจัย ในระยะสั้น 1-2 ป ไดแก  

 
1) ดานคาเงินหยวน และบทบาทดานการเงินของจีน  

เนื่องจากในขณะน้ี บทบาทของเงินหยวน หรือ Renmenbi (RMB) ของจีนไดมีความสําคัญและ
ไดรับความสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะหลังจากท่ีเกิดวิกฤตการณทางการเงินในสหรัฐฯ ชวงป 2008 ทําให
ประเทศตางๆ เริ่มไมมั่นใจในเงินเหรียญสหรัฐฯ และเริ่มหันไปพิจารณาหนวยเงินตราอื่นๆ ประกอบกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและบทบาทดานการคา/การลงทุนระหวางประเทศของจีนในเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจภูมิภาค โดยเฉพาะจีนไดกลายมาเปนคูคาอันดับตนของหลายประเทศ ( แทนท่ีสหรัฐฯ ) ทําให
เริ่มมีการกลาวถึงเงินหยวนของจีนในการข้ึนเปนหนวยเงินตราหลักของโลก  

นอกจากน้ี รัฐบาลจีนไดประกาศสงเสริมการใชเงินสกุลทองถิ่นและเงินหยวนในการซ้ือขายกับ
จีน  (RMB trade settlement) โดยความรวมมือกับหลายประเทศ ต้ังแตปลายป 2008  ซึ่งเนนสงเสริมใหมี
การคาขายโดยใชเงินหยวนกับเงินตราทองถิ่นของแตละประเทศจากเดิมท่ีตองแลกเปลี่ยนผานเงินเหรียญ
สหรัฐฯ และประกาศใหหลายมณฑล/เมืองของจีนไดทําธุรกรรมเงินหยวนกับตางประเทศ เปนตน  
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นับต้ังแตเดือนธันวาคมป 2008 จีนไดลงนามในสัญญา SWAP เงินกับธนาคารกลางของหลาย
ประเทศ/เศรษฐกิจ เชน  ฮองกง เกาหลีใต มาเลเซีย เบลารุส อินโดนีเซีย อารเจนตินา และสิงคโปร รวมท้ัง
ประเทศในเอเชียกลาง ซึ่งผลการทํา SWAP เงินตราดังกลาว จะเอื้อใหธนาคารกลางในประเทศเหลาน้ัน
สามารถขายเงินหยวนใหผูนําเขาสงออกสินคาและบริการจากจีนเพื่อใหสามารถใชเงินสกุลทองถิ่นและ
เงินหยวนในการซื้อขายกับจีน  โดยท่ีผูประกอบการในประเทศเหลาน้ันไมจําเปนตองแลกเปลี่ยนเงินตรา
ผานเงินเหรียญสหรัฐ สงผลใหตนทุนในการทําธุรกรรมระหวางประเทศคูคาดังกลาวกับจีนลดลง รวมท้ัง
ชวยเอื้อตอการคาและการลงทุนกับจีนมากข้ึน  

สําหรับพัฒนาการดานอัตราแลกเปลี่ยนและบทบาทเงินหยวนจีน ปรากฏในตารางท่ี 5-14 
 

ตารางที่ 5-14  พัฒนาการดานอัตราแลกเปลี่ยนและคาเงินหยวนจีน 

ป วัน/เดือน สถานการณ 
1994  -ประกาศใชหนวยเงินตราเพียงแบบเดียว คือ Renminbi พรอมประกาศใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ

คงท่ี  (Fixed Exchange Rate System) โดยผูกคาเงินคงที่กับเงินเหรียญสหรัฐฯในระดับ 8.62 หยวน
เทากับ 1 เหรียญสหรัฐฯ สงผลใหในป 1994 คาเงินของจีนไดออนคาลงอยางมาก (เงินหยวนลดคา) 

2005 
 

กรกฎาคม -ประกาศเปล่ียนมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบมีการจัดการ (Managed Floating 
Exchange Rate) โดยใชตะกราอางอิงหลายสกุล และใหมีการแกวงของคาเงินไดไมเกินรอยละ 0.33 
ตอวัน ซึ่งนับเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบคงท่ี ที่ใชมาต้ังแตป 1994  

2007 
 

พฤษภาคม -ประกาศขยายชวงของการเปลี่ยนคาเงินเปนรอยละ 0.5 ตอวัน เพื่อใหคาเงินหยวนมีความยืดหยุนมาก
ขึ้น และลดแรงกดดันจากประเทศภายนอกที่จะใหรัฐบาลจีนเพิ่มคาเงินหยวนใหแข็งคามากกวาน้ี 

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 อินโดนีเซีย และอารเจนตินา ซึ่งสงผลใหธนาคารกลาง
คูสัญญาสามารถขายเงินหยวนใหผูนําเขา/สงออกท่ีซื้อขายกับจีนไดโดยตรง ไมจําเปนตองแลกผาน
เงินสกุลหลักอื่นๆ เชน เงินเหรียญสหรัฐฯ  

2010 มิถุนายน -ธนาคารกลางของจีนประกาศเปดใหเงินหยวน “มีความยืดหยุน”ไดเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ
โดยทุนรักษาระดับอัตราแลกเปล่ียนจะประกาศอัตราซ้ือขาย ของแตละวัน 
อยางไรก็ดี รัฐบาลจีนยังคงควบคุมบัญชีทุน (Capital account control) และยังยืนยันในการเปนสมาชิก 
IMF ตามมาตรา 8  (ยังมิไดเลื่อนขั้นไปเขามาตรา 14  ของ IMF2) 

ที่มา : รวบรวมโดย อักษรศรี พานิชสาสน ,2010 
 

                                                 
2 จีนยังไมไดเขาเปนสมาชิกในมาตรา 14 จึงไมจําเปนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขมาตรา 14 ของ IMF กลาวคือ การเปดตลาดทุนเสรี และ
การลดการควบคุมการเคล่ือนยายของเงินทุน   การปลอยใหมีการนําเงินเขา-ออกไดอยางเสรี และการเปดเผยขอมูลทางการเงินอยาง
โปรงใส และธนาคารพาณิชยไมวาจะเปนรัฐวิสาหกิจ หรือของเอกชน ตองอยูในกฎเกณฑของธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวาง
ประเทศ (BIS) 
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นอกจากนี้ ประเทศในอาเซียนและประเทศจีนไดเห็นพองรวมกันในการพัฒนา“มาตรการริเร่ิม
เชียงใหมไปสูการเปนพหุภาคี”  (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) โดยตระหนักวา 
มาตรการริเริ่มเชียงใหม หรือ Chiang Mai Initiative (CMI) สามารถชวยรับมือกับวิกฤตการเงินโลก และ
ปองกันการเกิดปญหาการเงินในประเทศอาเซียน โดยจะเปนกลไกสําคัญของภูมิภาคในการรองรับความ
ผันผวนทางการเงินของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน+3(จีน ญ่ีปุนและเกาหลี) ในกรณีท่ีประสบปญหา
ดุลการชําระเงินหรือขาดสภาพคลองในระยะส้ัน และในป 2010 ประเทศตางๆ ไดเห็นพองในการจัดต้ัง
สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 หรือ AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic 
Research Office) ซึ่งจะทําหนาท่ีวิเคราะหและตรวจสอบสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน+3 และสนับสนุนกลไกของ CMIM  

อยางไรก็ดี  ในดานบทบาทจีนดานการเงินและคาเงินหยวน  จากการทบทวนผลงานวิชาการใน
ประเทศไทยท่ีผานมา (บทท่ี 2) ยังมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยท่ีมี
การศึกษาวิเคราะหดานคาเงิน และบทบาทเงินหยวน ตลอดจนบทบาทของจีนตอการเงินในระบบโลกและ
ภูมิภาคไมมากนัก ซึ่งผลงานเทาท่ีมีสวนใหญเปนเพียงบทความเชิงวิเคราะห แตยังมิใชงานวิจัยหรือผลงาน
หนังสือในเชิงลึก (ดังแสดงในตารางท่ี 5-15) 

 
ตารางที่ 5- 15 ตัวอยางผลงานภาษาไทยดานคาเงินหยวน  

ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามปพ.ศ.) หมายเหตุ 
คาเงิน
หยวนและ
ดานการเงิน 

-วิญู เตโชวาณิชย. (2536). “การเปลี่ยนของคาเงินจีน”. เอเชียปริทัศน, 14(3), 55-61.  
-วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2543). “เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวย "เงินหยวน"“. วารสาร
สังคมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 31(1), 17-46. 
-วีรพงษ รามางกูร. (2548). “จีนจะขึ้นคาเงินหยวนไปทําไม?”. การเงินธนาคาร, 24(278), 210-
212. 
-วรินธร ชัยวิรัธน และพัฒนพงษ ภูสุวรรณ. (2553). “ความคืบหนาการใชเงินหยวนชําระเงิน
เพื่อการคา”. รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ธนาคารแหงประเทศไทย, 7(2553), 20-
25. 
-ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (2553). “แนวโนมการปรับคาเงินหยวนภายใตแรงกดดันจากภายในและ
ภายนอก”. จาก http://www.kasikornresearch.com/TH/K-Econ Analysis, 2553. 

 

5 ช้ินงาน
โดยท้ังหมด
เปน
บทความ 
มิใช
วิทยานิพนธ
หรือ
ผลงานวิจยั 

 
จากท่ีกลาวมาขางตน  ประเด็นดานคาเงินหยวนและบทบาทดานการเงินของจีนจึงเปนเรื่องสําคัญ

ในขณะน้ีและในอนาคตอันใกล จึงจําเปนท่ีจะตองมีการวิจัยเริ่มตนในดานการเงินภายในระยะ 1-2 ปนี้ ดัง
มีตัวอยางโจทยวิจัย เชน  
-ศักยภาพและอนาคตเงินหยวน (Renminbi) ในการเปนเงินสกุลหลักของโลก  
-บทบาทจีนตอสถาปตยกรรมทางการเงินในภูมิภาค : ศักยภาพ อุปสรรค และขอจํากัด เปนตน 

 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 
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2) ดานการธนาคาร  
ระบบการเงินการธนาคารของจีนคอนขางจะพัฒนาลาชากวาระบบการเงินการธนาคารใน

ประเทศพัฒนาแลวและหลายประเทศในกลุมประเทศตะวันตก เนื่องจากรัฐบาลจีนเพิ่งจะมีการพัฒนาและ
ยกระดับภาคการธนาคารจีน โดยเฉพาะหลังจากท่ีไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกในป 2001 และเริ่ม
เปดเสรีใหธนาคารตางชาติเขามาลงทุนในจีนไดประมาณป 2003 รวมท้ังเริ่มมีธนาคารเอกชนของจีนมาก
ข้ึน อยางไรก็ดี การเปดเสรีภาคการธนาคารของจีนยังคงเปนแบบคอยเปนคอยไป และมีกฎเกณฑเงื่อนไข
หลายอยางท่ีจะตองเรียนรู นอกจากนี้ ธนาคารขนาดใหญของจีนท่ีมีรัฐหนุนหลัง (ไมวางทางตรงและ
ทางออม) ไดเริ่มมีการออกไปต้ังสํานักงานตัวแทนและเปดสาขาในตางประเทศมากข้ึน เชน ธนาคาร Bank 
of China และธนาคาร ICBC ไดเขามาเปดสาขาในประเทศไทย 

ท่ีผานมา ยังไมคอยจะมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือเกี่ยวกับดานระบบการ
ธนาคารของจีนท่ีเปนภาษาไทยมากนัก (ดังแสดงในตารางท่ี 5-16) 

 
ตารางที่ 5- 16 ตัวอยางผลงานภาษาไทยดานการธนาคารจีน  

ประเภท ชื่อผลงานภาษาไทย (เรยีงตามปพ.ศ.) หมายเหตุ 
ดานการ
ธนาคาร 

-ศูนยบริการขอมูลธุรกิจไทยในจีน. (2553). “การดําเนินธุรกิจธนาคารในประเทศจีน”. จาก 
http://www.thaibizchina.com, 2553. 
-เติมศักด์ิ โอภาสยานนท.  (2552). ความเปนไปไดและโอกาสของการเขาไปลงทุนในธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยของไทยในประเทศจีน. งานวิจัยเฉพาะเร่ือง. กรุงเทพ: คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

2 ช้ินงาน 

 
จึงควรท่ีจะมีการวิจัยเริ่มตนในดานการธนาคารของจีนในระยะ1-2 ปนี้ ดังมีตัวอยางโจทยวิจัย 

เชน   
-อุตสาหกรรมธนาคารของจีนภายใตการนําของรัฐบาล : ขอเท็จจริงและขอเสนอแนะ 
-ศักยภาพของธนาคารขนาดใหญของจีน (Big Four) ในการลงทุนในตางประเทศ  เปนตน 
 

3) ดานพลังงาน 
 เนื่องจากประเทศจีนไดกลายมาเปนผูบริโภคพลังงานมากเปนอันดับตนของโลก และมีแนวโนม

จะมีการบริโภคมากข้ึนตอไปตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน ท่ีผานมา ไดเคยเกิดวิกฤตพลังงานใน
ประเทศจีน โดยเฉพาะมณฑลทางดานตะวันออกของประเทศท่ีมีการผลิตสินคาเพื่อการสงออกจํานวนมาก 
ในขณะท่ีประเทศจีนมีปญหาดานการผลิตพลังงานไมเพียงพอ จนเกิดการขาดแคลนพลังงาน ทําใหรัฐบาล
จีนตองประกาศนโยบายความม่ันคงดานพลังงาน และเรงดําเนินมาตรการตางๆ ในดานพลังงาน เชน การ
สงเสริมการผลติพลังงานทดแทน และการออกไปแสวงหาแหลงพลังงานในตางประเทศ โดยเฉพาะใน
แอฟริกาและตะวันออกกลาง รวมท้ังในหลายประเทศในอาเซียน เชน ลาว กัมพูชา และพมา ซึ่งท้ังหมดน้ี
ลวนมีนัยตอพลวัตดานพลังงานของโลกและของภูมิภาค 
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อยางไรก็ด ี ท่ีผานมา ยังมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับ
ดานพลังงานของจีนไมมากนัก แตก็พอจะมีงานศึกษาในดานพลังงานของจีนบาง เมื่อเทียบกับดานการเงิน
หรือการธนาคาร จึงควรท่ีจะมีการวิจัยตอยอดในดานพลังงานของจีนในระยะ 1-2 ปนี้ใหมากข้ึนและเปน
การศึกษาเชิงลึกใหมากข้ึนดวย  ดังมีตัวอยางโจทยวิจยั เชน   
-การออกไปลงทุน FDI ในธุรกิจพลังงานของจีน: นัยทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ 
-ยุทธศาสตรพลังงานทางเลือกของจีนและเศรษฐศาสตรพลังงานทางเลือกของจีน 
-อนาคตอุตสาหกรรมพลงังานของจีนภายใตแผนพัฒนฯ ฉบับท่ี 12   เปนตน 

 
4) เศรษฐกิจจีนมหภาค  

กลไกและการกําหนดเศรษฐกิจมหภาคของจีนคอนขางจะแตกตางกับเศรษฐกิจมหภาคของ
ประเทศไทย     เนื่องจากจีนเปนประเทศท่ีมีระบบบริหารปกครองแบบกระจายอํานาจออกจากสวนกลาง
หรือ Decentralization   ทําใหรัฐบาลมณฑล/รัฐบาลทองถิ่นของจีนมีอํานาจในการบริหารจัดการ 
(Authority) ดานเศรษฐกิจคอนขางมาก รวมท้ังดานเศรษฐกิจมหภาค แมวาจะมีรัฐบาลกลางของจีนเปน
องคกรหลักในการดําเนินนโยบายและเศรษฐกิจของประเทศ เชน รัฐบาลมณฑล/ทองถิ่น สามารถจัดเก็บ
ภาษีในทองถิ่นของตนเอง และสามารถออกมาตรการหรือกฎระเบียบตางๆ มาบังคับใชในมณฑล/ทองถิ่น
ของตน  

ท่ีสําคัญ    นอกเหนือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในระดับประเทศของจีนแลว  
แตละมณฑลของจีนก็สามารถกําหนดและวางแผนพัฒนาของมณฑลตนเอง และแตละมณฑลลวน
ต้ังเปาหมายดานเศรษฐกิจมหภาคของตนเอง และเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน  
เชน ในอดีต  ในการจัดทําแผนพัฒนฯ ฉบับ 11 ระดับประเทศของรัฐบาลกลางไดเคยต้ังเปาหมายให GDP 
ของประเทศเติบโตเฉลี่ยรอยละ 8 ตอไป หากแตในแผนฯ ฉบับ 11 ของมณฑลกวางตง ไดต้ังเปาหมาย
อัตราการเติบโตของ GDP รอยละ 9 ตอป   ในขณะท่ี อีกมณฑลท่ีอยูติดกัน เชน เขตปกครองตนเองชนชาติ
จวงกวางซี ต้ังเปาอัตราการเติบโตของ GDP ในแผนฯ ฉบับ 11 ของกวางซี ใหเติบโตมากกวารอยละ 10 
ตอป เปนตน ดังน้ัน การท่ีรัฐบาลมณฑล/ทองถิ่นในจีนลวนดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนใน
ทองถิ่นตนเปนสําคัญ โดยมีอํานาจในการบริหารจัดการ (Authority) คอนขางสูงเชนนี้ อาจจะสงผลตอ
เศรษฐกิจมหภาคโดยรวมในระดับประเทศ  

สําหรับประเทศไทย   ท่ีผานมา ยังมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยท่ี
เกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคของจีนในเชิงลึกไมมากนัก จึงควรท่ีจะมีการวิจัยตอยอดในดานเศรษฐกิจมหภาค
ของจีนในระยะ 1-2 ปนี้ใหมากข้ึนและลึกซึ้งข้ึน ดังมีตัวอยางโจทยวิจัย เชน   
-รูปแบบและกลยุทธการจัดการเศรษฐกิจมหภาคของจีน : อดีต ปจจุบัน และอนาคต 
-บทบาทรัฐบาลกลางจีนกับการควบคุมเศรษฐกิจมหภาค  และประเด็นผลประโยชนของรัฐบาลทองถิ่น: 
สอดคลองหรือขัดแยง  เปนตน 
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เนื่องจากการดําเนินการของรัฐบาลทองถิ่นจีนแตละแหงอาจจะสรางปญหาตอเศรษฐกิจมหภาค
ในระดับประเทศ หากรัฐบาลทองถิ่นเหลาน้ันตางแขงขันกันและมุงเนนผลประโยชนในทองถิ่นตนมาก
เกินไป เชน การมุงสงเสริมและดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศในโครงการตางๆ เพื่อแขงขันกันหารายได
เขารัฐบาลทองถิ่นตน ท้ังๆ ท่ีอาจจะเกิดปญหามีการผลิตหรือมีผลผลิตท่ีลนเกิน และสรางปญหาอุปทาน
สวนเกินในระดับประเทศโดยรวม  เปนตน 

  
5) เศรษฐกิจจีนจุลภาค  

หลังจากท่ีมีการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนต้ังแตป 1979 และการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกในป 
2001 เศรษฐกิจจุลภาคของจีนไดทวีความสําคัญมากข้ึน ท้ังดานการผลิต การลงทุน และการคาระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะบทบาทของภาคเอกชนจีนในภาคการผลิตเพ่ือการสงออก จนทําใหในขณะน้ี จีน
กลายเปนประเทศผูสงออกมากอันดับ 1 ของโลก รวมท้ังนัยและผลกระทบตอเนื่องไปยังภาคการผลิตใน
ประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศท่ีเปนคูคาและคูแขงของจีน  

ตัวอยางเชน  การขยายตัวของสินคาจีนท่ีมีการสงออกไปท่ัวโลก ทําใหรูปแบบการผลิตใน
ประเทศท่ีเปนคูแขงของจีนตองปรับเปลี่ยนไป และเกิดการเช่ือมโยงดานหวงโซอุปทาน  เชน กรณี
เฟอรนิเจอรไมยางพาราท่ีภาคเอกชนจีนไดมีการสงออกไปสหรัฐฯ มากเปนอันดับตน  ท้ังๆ ท่ีประเทศจีน
ไมไดมีวัตถุดิบตนน้ํา คือ ไมยางพารา ในประเทศจีนเองมากนัก หากแตจีนไดนําเขาอุตสาหกรรมตนน้ํา 
คือ ไมยางพารา จากประเทศไทยและนําไปแปรรูปเปนอุตสาหกรรมปลายนํ้าในประเทศจีน เพื่อสงออกไป
ยังผูบริโภคในประเทศสหรัฐฯ เปนตน 

อยางไรก็ด ี ท่ีผานมา ยังมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจจุลภาคของจีนไมมากนัก จึงควรท่ีจะมีการวิจัยตอยอดในระยะ 1-2 ปนี้ ดังมีตัวอยางโจทยวจิยั 
เชน   
-รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจีนกับการพัฒนาเศรษฐกิจจุลภาคของจีน : กรณีศึกษารายอุตสาหกรรม 
-บทบาทของเอกชนจีนในการพัฒนาโซอุปทานในระดับโลกและภูมิภาค    (Global and regional supply 
chain) : โอกาสและอุปสรรค 
-อนาคตและความสามารถในการแขงขันของเอกชนจีนในภูมภิาค ภายใตบริบท AEC 2015 เปนตน 

 
6) ดานขนสงโลจิสติกส  

หัวขอ/ประเด็นดานการขนสงและโลจิสติกสไดรับความสนใจมากข้ึน เนื่องจากสามารถมีผลตอ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ รัฐบาลจีนเองก็ไดตระหนักในประเด็นนี้และ
ไดเริ่มหันมาใหความสนใจและพัฒนาอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสของจีนมากข้ึน ประกอบกับจีนมี
จุดออนจากการท่ีมีตนทุนในดานการขนสงและโลจิสติกสท่ีคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศตะวันตก รวมท้ังการท่ีจนีเปนประเทศท่ีมีอาณาเขตกวางใหญมากเปนอันดับ 3  ของ
โลก ทําใหการเช่ือมโยงการคมนาคมขนสง (Connectivity) จึงเปนประเด็นท่ีตองไดรับการสงเสริมพัฒนา
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ตอไป  รัฐบาลจีนจึงไดมีนโยบายและมาตรการตางๆ ออกมา เพื่อลดตนทุนการขนสงและโลจิสติกส รวม
ไปถึงความพยายามในการเช่ือมโยงการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน โดยการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินหรอืออกไปลงทุนในโครงการตางๆ ซึ่งมีท้ังนัยดานเศรษฐกิจและดานยุทธศาสตร
ความม่ันคง   เชน โครงการรถไฟความเร็วสงูในประเทศลาว และรถไฟความเร็วสูงในพมา เปนตน   

อยางไรก็ดี ท่ีผานมา ยังไมมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับ
ดานการขนสงและโลจิสติกสในจีนมากนักและไมไดวิเคราะหเชิงลึกมากพอ จึงควรท่ีจะมีการวิจัยเริ่มตน
ในดานการขนสงและโลจิสติกสในจีนในระยะ 1-2 ปนี้ ดังมีตัวอยางโจทยวิจัย เชน  
-ตนทุนการขนสงโลจิสติกสและพัฒนาการอุตสาหกรรมขนสงจีน: ปจจุบันและอนาคต 
-ศักยภาพของอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสของจีนในการเช่ือมโยง ASEAN Connectivity: 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจและดานท่ีไมใชเศรษฐกิจ  เปนตน 

 
5.1.3.2 ขอเสนอประเดน็วิจัย ในระยะกลางถึงระยะยาว  3-5 ป  ไดแก 

 
1) การประกันภัย  

ท่ีผานมา  สาขาการประกันภัยของจีนยังไมไดมีการพัฒนาและอยูภายใตการควบคุมของรัฐ 
รวมท้ังมีเพียงบริษัทประกันของจนีเปนผูใหบริการ ประกอบกับการทําประกันภัยในดานตางๆ ก็ไมไดเปน
ท่ีนิยมในประเทศจีน เนื่องดวยพฤติกรรมและความเช่ือของชาวจีนยุคกอน อยางไรก็ดี ในขณะน้ี รัฐบาล
จีนไดคอยๆ เริ่มเปดเสรีในภาคประกันภัยแบบคอยเปนคอยไป และพฤติกรรมของชนช้ันกลางจีนหรือคน
จีนรุนใหมเริ่มใหความสําคัญกับการประกันภัยมากข้ึน อยางไรก็ดี บริษัทประกันภัยรายใหญๆ ในจีนก็
ยังคงเปนกิจการในเครือของรัฐ (ไมทางตรงก็ทางออม) 

สําหรับประเทศไทย ยังไมมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยท่ีเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการประกันภัยของจีนเลย  ในขณะท่ีสาขาหรือหัวขอนี้เริ่มมีความสําคัญมากข้ึน  จึงควรท่ีจะ
สงเสริมริเริ่มใหมีการวิจัยเริ่มตนในดานการประกันภัยของจีนในระยะ 3-5 ปจากนี้ โดยมีตัวอยางโจทยวจิยั 
เชน   
-บทวิเคราะหธุรกิจประกันภัยในจีน: การแขงขันและการเปดเสรี 
-โอกาสจากขนาดตลาดประกันภัยในจีน และอนาคตของบริษัทเอกชนจีนและบริษัทตางชาติในธุรกิจ
ประกันภัย   เปนตน 

 
2) กฎหมายเศรษฐกิจ  

จีนเปนประเทศสังคมนิยมท่ีปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต และมีระบบ/กลไกดานกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีแตกตางกับประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลก ประกอบกับจีนมีการบริหารปกครองแบบ
กระจายอํานาจออกจากสวนกลางหรือ Decentralization ทําใหรัฐบาลมณฑล/รัฐบาลทองถิ่นของจีนมี
อํานาจในการบริหารจัดการ (Authority) ดานเศรษฐกิจคอนขางมาก รวมไปถึงดานการออกกฎระเบียบ
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หรือกฎหมายของทองถิ่นเอง เพ่ือนําไปบังคับใชในมณฑลหรือทองถิ่นตน (โดยจะตองไมขัดกับกฎหมาย
ระดับประเทศ)  ดังน้ัน ประเด็นดานกฎหมายของจีน โดยเฉพาะกฎหมายเศรษฐกิจ เชน การคาระหวาง
ประเทศ การลงทุนในจีน เปนตน ลวนเปนหัวขอท่ีจะตองศึกษาและทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับมณฑล/ทองถิ่น  

อยางไรก็ดี ท่ีผานมา ยังไมมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยท่ีเกี่ยวของ
กับกฎหมายเศรษฐกิจของจีนมากนักและยังไมลึกซึ้งมากพอ จึงควรท่ีจะสงเสริมใหมีการวิจัยเริ่มตนใน
ดานกฎหมายเศรษฐกิจจีนในระยะ 3-5 ปนี้ ดังมีตัวอยางโจทยวิจัย เชน    
- การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเศรษฐกิจจีนกับไทยและประเทศตะวันตก เชน การคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา 
-การบังคับใชกฎหมายเศรษฐกิจจีนในระดับประเทศและระดับมณฑล   เปนตน 

 
3) อุตสาหกรรมบริการ  

แมวาภาคการผลิตของจีนจะมีการขยายตัวและมีการผลิตสินคาสงออกไปกระจายอยูท่ัวโลก
หากแตในอุตสาหกรรมบริการของจีนกลับตรงกันขาม     สาขาบริการของจีนยังคงมีจุดออนและตอง
พัฒนาและปรับปรุงตอไป   ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมบริการดานโรงพยาบาล ดานบริการคาปลีก/คาสง  
เปนตน ประกอบกับรัฐบาลจีนเองก็มิไดเนนการเปดเสรีภาคบริการมากนัก ทําใหธุรกิจบริการจาก
ตางประเทศยังไมสามารถเขาไปลงทุนหรือประกอบกิจการในประเทศจีนมากนัก 

นอกจากน้ี  ท่ีผานมา ยังมีเอกสารงานศึกษา/งานวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือภาษาไทยท่ีเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการของจีนไมมากนัก และเทาท่ีมี ก็อาจจะมิไดมีการวิเคราะหในเชิงลึกรายสาขาท่ีลึกซึ้ง
มากพอ  จึงควรท่ีจะมีการวิจัยเริ่มตนและวิจัยตอยอดในสาขาบริการตางๆ ของจีนในระยะ 3-5 ปนี้ ดังมี
ตัวอยางโจทยวจิัย เชน    
-ภาคบริการของจีน : จุดแข็ง จุดออน และความสามารถในการแขงขัน  
-อนาคตภาคบริการของจีนภายใตแผนพัฒนฯ ฉบับท่ี 12  เปนตน 
 
สําหรับตัวอยางโจทยวิจยัในดานตางๆ ท้ังท่ีเปนการวิจัยเริ่มตนและการวิจัยตอยอด สรุปในตารางดังน้ี  
 

ตารางที่ 5- 17 หัวขอการวิจัยเร่ิมตนและการวิจัยตอยอดในระยะ 1-2 ป และ 3-5 ป 

หัวขอการวิจัย 
 

ประเด็นสําคัญ ตัวอยางโจทยวจิัย 
เร่ิมตน/ตอยอด 

ตัวอยางโจทยวิจัยเร่ิมตน/ตอยอด 
ในระยะ 1-2 ป 

คาเงินหยวน และ
บทบาทดานการเงิน 

 

ยังไมมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อยางลึกซึ้งและจริงจัง ในขณะท่ีประเด็นดาน
คาเงินหยวนและบทบาทดานการเงินของจีน

-ศักยภาพและอนาคตเงินหยวน (Renminbi) ในการเปน
เงินสกุลหลักของโลก 
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หัวขอการวิจัย 
 

ประเด็นสําคัญ ตัวอยางโจทยวจิัย 
เร่ิมตน/ตอยอด 

ในภูมิภาคและในระดับโลกเปนเร่ืองสําคัญ
มากขึ้นทั้งในปจจุบันและในอนาคตอันใกล  
จึงจําเปนที่จะตองมีการวิจัยเร่ิมตนในดาน
การเงินจีนภายในระยะ 1-2 ปนี้  

-บทบาทจีนตอสถาปตยกรรมทางการเงินในภูมิภาค: 
ศักยภาพ อุปสรรค และขอจํากัด  

การธนาคาร ยังไมมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อย างจริง จัง  ในขณะท่ีประเด็นด านการ
ธนาคารและบทบาทของธนาคารจีนใน
ภูมิภาคและในระดับโลกทวีความสําคัญมาก
ขึ้น 

-อุตสาหกรรมธนาคารของจีนภายใตการนําของรัฐบาล 
: ขอเท็จจริงและขอเสนอแนะ 
-ศักยภาพของธนาคารขนาดใหญของจีน (Big Four) 
ในการลงทุนในตางประเทศ 

พลังงาน ยังไมมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อยางตอเนื่อง ในขณะที่ประเด็นดานพลังงาน
และการออกไปลงทุนดานพลังงานของจีน
ตามภูมิภาคตางๆท่ัวโลกไดขยายตัวและทวี
ความสําคัญมากขึ้น 

-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 
-อนาคตอุตสาหกรรมพลังงานของจีนภายใตแผน  
พัฒนฯ ฉบับที่ 12  

เศรษฐกิจจีนมหภาค ยังไมมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อยางลึกซึ้งและตอเน่ือง   ในขณะท่ีประเด็น
การจัดการเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลจีน
กําลังถูกจับตามองและอาจจะมีความเส่ียงจาก
ปญหาเศรษฐกิจมหภาคตางๆ เชน ปญหาเงิน
เฟอ   การจางงานและความเหล่ือมลํ้าทาง
รายไดระหวางคนในเมืองและชนบท เปนตน  

-รูปแบบและกลยุทธการจัดการเศรษฐกิจมหภาคของ
จีน : อดีต ปจจุบัน และอนาคต 
-บทบาทรัฐบาลกลางจีนกับการควบคุมเศรษฐกิจมห
ภาค  และประเด็นผลประโยชนของรัฐบาลทองถ่ิน: 
สอดคลองหรือขัดแยง 

เศรษฐกิจจีนจุลภาค ยังไมมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อยางลึกซึ้ง   ในขณะที่เศรษฐกิจจุลภาคและ
บทบาทของเอกชนจีนไดมีความโดดเดนและ
มีผลตอเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจภูมิภาคมาก
ขึ้น ทั้งดานการคาและการลงทุน  

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

ขนสงโลจิสติกส ยังไมมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อยางจริงจังและตอเน่ือง ในขณะท่ีรัฐบาลจีน
ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการขนสง
และโลจิสติกสมากขึ้น  ตลอดจนสงเสริมการ
เ ช่ือมโยงการคมนาคมขนสงกับภูมิภาค
อาเซียนโดยเฉพาะระบบราง  

-ต นทุ น ก า ร ขนส ง โ ล จิ ส ติ ก ส แ ล ะพั ฒน า ก า ร
อุตสาหกรรมขนสงจีน :ปจจุบันและอนาคต 
-ศักยภาพของอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสของ
จีนในการเช่ือมโยง ASEAN Connectivity: ผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจและดานท่ีไมใชเศรษฐกิจ 
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หัวขอการวิจัย 
 

ประเด็นสําคัญ ตัวอยางโจทยวจิัย 
เร่ิมตน/ตอยอด 

ตัวอยางโจทยวิจัยเร่ิมตน/ตอยอด 
ในระยะ 3-5 ป 

การประกันภัย ยังไมเคยมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
ในขณะท่ีธุรกิจการประกันภัยในจีนไดรับการ
พัฒนาและเปดเสรีมากขึ้น  

-บทวิเคราะหธุรกิจประกันภัยในจีน : การแขงขันและ
การเปดเสรี 
-โอกาสจากขนาดตลาดประกันภัยในจีน และอนาคต
ของบริษัทเอกชนจีนและบริษัทตางชาติในธุรกิจ
ประกันภัย 

กฎหมายเศรษฐกิจ ยังไมเคยมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อยางจริงจัง  ในขณะที่ประเด็นดานกฎหมาย
เศรษฐกิจของจีนเปนเร่ืองสําคัญและซับซอน
จําเปนตองทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง 

-การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเศรษฐกิจจีนกับไทย
และประเทศตะวันตก เชน การคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา 
-การบังคับใชกฎหมายเศรษฐกิจจีนในระดับประเทศ
และระดับมณฑล 

อุตสาหกรรมบริการ ยังไมเคยมีผลงานวิชาการภาษาไทยในดานน้ี
อ ย า ง จ ริ ง จั ง แ ล ะ ต อ เ นื่ อ ง   ในขณะ ท่ี
อุตสาหกรรมบริการของจีนไดรับความสําคัญ
จ าก รั ฐบ าล จีนม ากขึ้ น  โดย เฉพาะ ใน
แผนพัฒนฯ ฉบับท่ี 12 มีการต้ังเปาหมายท่ีจะ
พัฒนาภาคบริการของจีนใหติด 1 ใน 3 ของ
โลกใหไดภายในป 2015  

-ภาคบริการของจีน: จุดแข็ง จุดออน และความสามารถ
ในการแขงขัน  
-อนาคตภาคบริการของจีนภายใตแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 
12  

 
 

5.1.4 กลไกในการจัดการงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีน 
 

จากการศึกษาของคณะนักวิจัย พบวา มีปญหาและอุปสรรคในการสํารวจเอกสารวิชาการเก่ียวจีน
ศึกษาดานเศรษฐกิจ เชน  ยังไมมีการรวบรวมฐานขอมูลการศึกษาดานเศรษฐกิจจีนอยางบูรณาการ และไม
มีการจัดประเภทการศึกษาอยางชัดเจน  นอกจากน้ี  การศึกษาบางช้ินยังไมไดมีการเผยแพรอยางแพรหลาย
ท่ัวไป/มีการจํากัดการเขาถึงฐานขอมูลเฉพาะบางหนวยงาน ทําใหผูวิจัย/ผูท่ีสนใจศึกษาไมสามารถเขาถึง
ฐานขอมูลจากบางแหลงได ดังน้ัน ควรท่ีจะมีการรวบรวมขอมูลการศึกษาดานเศรษฐกิจจีนอยางบูรณาการ 
และจัดประเภทการศึกษาอยางชัดเจน โดยควรมีการเผยแพรการศึกษาจีนอยางแพรหลายท่ัวไป และไม
จํากัดการเขาถึงฐานขอมูลเฉพาะบางหนวยงาน เพื่อใหผูสนใจสามารถเขาถึงไดฐานขอมูลได  

ดังน้ัน เพ่ือไมใหเกิดชองวางของความรูในดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย และเพื่อการเช่ือมโยง
ระหวางการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการใชประโยชนจากการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนอยางแทจริง จําเปนตอง
มีกลไกในการจัดการงานวิจัยดานจีน เพื่อแกปญหาการวิจัยในดานน้ีซึ่งมีลักษณะเปนการผลักดันจากดาน
อุปทาน และมีการนําไปใชประโยชนตอยอดคอนขางนอย   การพัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนและ
กระแสจีนภิวัตนในระยะตอไป จึงควรมีความสอดคลองกับดานอุปสงคของผูท่ีจะใชประโยชนจากขอมูล
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ใหมากข้ึน  โดยการรับฟงและประสานงานกับหนวยงานผูใชขอมูล เพื่อรองรับและสอดคลองกับกระแส
จีนภิวัตนตอไป 

สําหรับขอเสนอกลไกในการจัดการงานวิจัยดานจีน  เชน การจัดเวทีสนทนากลุมหรือจัดการ
เสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและรับฟงความตองการของผูใชงานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ เชน ทุกๆ 3 เดือน 
หรือปละ 2-3 ครั้ง ตลอดจนการกําหนดมาตรการจูงใจตางๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนางานวิจัยดาน
เศรษฐกิจจีนใหมีความสอดคลองกับอุปสงคของผูใชขอมูล และสอดคลองกับการนําไปใชประโยชน
เพิ่มข้ึน รวมท้ังการเพ่ิมมาตรการจูงใจใหมีการพัฒนาถายทอดความรู ทักษะและเครือขายของนักวิจัยรุน
อาวุโส และรุนกลางไปยังนักวิจัยรุนใหม  เชน การใชระบบพี่เลี้ยงและมีมาตรการจูงใจตางๆ  

ท่ีสําคัญ จําเปนตองสนับสนุนใหมีการเผยแพรงานวิจยัดานเศรษฐกิจจีนในวงกวาง โดยเฉพาะ
การเขาถึงฐานขอมูลผานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการวิจัยตอยอด และสรางความรู ความ
เขาใจใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตน และการ
กระจายการใชประโยชนงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนในภาคสวนตางๆ ท้ังสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในวงกวางเพ่ิมข้ึน  สําหรับรายละเอียดและกลยุทธจะอยูในหัวขอยุทธศาสตรงานวิจัยในสวน
ตอไป 

 

5.2 แผนพฒันากําลังคน  สําหรับภาคการศึกษา และการวิจัย 
 

ดังท่ีไดกลาวมาแลววา  ในขณะนี้ จีนมีบทบาทและความสําคัญตอพลวัตเศรษฐกิจโลกและ
ความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย  การคาการลงทุนระหวางไทย-จีน และอาเซียน-จีน ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง  โดยในป 2010  จีนกลายเปนตลาดใหญอันดับ 1 ของไทย และจีนยังเปนคูคาใหญอันดับ 3 ของ
อาเซียน  นอกจากน้ี  หนวยงานภาครัฐของไทย   เชน  กระทรวงเศรษฐกิจตางๆ  ตลอดจน
สถาบันการศึกษา  และภาคเอกชน เชน   ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ ตางมีความมุงม่ันท่ีจะ
บุกเบิกตลาดประเทศจีน   

ในขณะเดียวกัน   รัฐวิสาหกิจและบริษัทจีนตางหลั่งไหลเขามาลงทุนในไทยมากข้ึน เชน  
ธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชยจีน (ICBC) ซึ่งเปนธนาคารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกไดเขามาลงทุนใน
ประเทศไทย เพ่ือใหบริการแกลูกคาจีนซึ่งมีแนวโนมเขามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน   

จากปรากฏการณท่ีจีนกําลังขยายบทบาททางเศรษฐกิจเขามาในประเทศไทยอยางตอเนื่อง และมี
แนวโนมวาจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  ทําใหท้ังภาครัฐและเอกชนมีความตองการบุคลากรท่ีเช่ียวชาญดาน
จีนโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนในสาขาตาง ๆ ท้ังในระดับพนักงานผูปฏิบัติงาน และในระดับผูเช่ียวชาญ   

ตัวอยางเชน ในภาคเอกชนไมวาจะเปนธนาคารพาณิชย   บริษัทโลจิสติกส สํานักกฎหมายและ
การบัญชีของไทย เมื่อตองมีการทําธุรกรรมท่ีตองติดตอกับลูกคาจีน หรือเมื่อเขาไปลงทุนหรือเขาไปต้ัง
สํานักงานในประเทศจีน  ยอมมีความจําเปนท่ีจะตองมีผูบริหารและพนักงานในระดับปฏิบัติการท่ีมีความรู
ดานเศรษฐศาสตร การธนาคาร การเงิน การบัญชี ตลอดจนระบบภาษีของจีน เปนตน 
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 ในกรณีของหนวยงานของรัฐ เชน กระทรวงตางๆ ไมวาจะเปนกระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และกระทรวงอื่นๆ ท่ีมีภารกิจเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน 
เริ่มมีความตองการบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเรื่องจีนศึกษา โดยเฉพาะองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนในดาน
ตางๆ  เพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน เชน การเจรจาความรวมมือการคาการลงทุน และ
ความสัมพันธระหวางประเทศในเรื่องอื่นๆ การมีความเช่ียวชาญและองคความรูเกี่ยวกับจีนจะเปน
เครื่องมือสําคัญท่ีทําใหสามารถเจรจาและตอรองใหประสบความสําเร็จ และเปนการรักษาผลประโยชน
ของฝายไทย ไมใหเสียเปรียบในการทําสัญญาหรือการสรางความรวมมือในดานตางๆ เปนตน 
 ดานสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยเชนกัน  ในขณะน้ี มีความตองการผูเช่ียวชาญเศรษฐกิจจีน  
ในดานตาง ๆ  ท้ังเพ่ือการศึกษาวิจัยในระดับคุณภาพ และเพื่อถายทอดองคความรูใหกับนักเรียนนักศึกษา 
ซึ่งเปนกลไกหลักในการผลิตบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจจีนสูตลาดแรงงาน ท่ีกําลังขาด
แคลนอยูในขณะนี้  

นอกจากนี้ ยังมีความตองการผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ หรือนักวิจัยท่ีทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
เศรษฐกิจจีน เพื่อพัฒนาองคความรู และเผยแพรองคความรูดังกลาวออกสูสาธารณชน ตลอดจนเพื่อให
คําปรึกษาดานนโยบาย แกผูบริหารในระดับประเทศ และระดับองคกร เพื่อนําไปประกอบการจัดทํา
นโยบาย  และแผนยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับจีนตอไป 
  อยางไรก็ดี  แมวาตลาดกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนกําลังอยูในภาวะตองการบุคลากรดานเศรษฐกิจ
จีนเปนจํานวนมาก แตจากการสํารวจและศึกษาวิจัยยังพบวา  ผูเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยมี
คอนขางนอย    นอกจากน้ี   จากการสํารวจหลักสูตรการเรียนการสอนดานจีนในประเทศไทย พบวา
ในขณะน้ี มหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและของเอกชนท่ีเปดหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนโดยตรงยังมีนอย      

จากท่ีไดศึกษาทบทวนและสํารวจในบทท่ี 3 ในขณะนี้   มีมหาวิทยาลัยของรัฐ เพียง 2 แหงท่ีเปด
สอนหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีนโดยตรง ไดแก   1)คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดหลักสูตร Master of Business Administration Program in International 
Business International Program (IMBA)  และ2)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต Bachelor of 
Arts in International Business: China ( IBC)    ท้ังน้ี  มีบางหลักสูตรท่ีอาจไมใชหลักสูตรดานเศรษฐกิจจีน
โดยตรง แตเปดสอนวิชาดานเศรษฐกิจจีนภายใตหลักสูตรจีนศึกษา เชน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (Master of Arts in Chinese 
Studies) เปนตน  

สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนมีจาํนวน 4 แหงท่ีเปดสอนหลักสูตรเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน ไดแก  
1) วิทยาลัยนวตักรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจีนใน
ระบบเศรษฐกิจโลก) (หลักสูตรภาษาไทย) และ Chinese Business School of Rangsit University เปดสอน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบรหิารธุรกิจ 2) มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรบริหารธุรกจิ
บัณฑิต(BBA) ภาษาจีน  หลักสูตรโลจิสติกสไทย-จีน  หลักสูตรSMEsไทย-จีน  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA) เนนธรุกิจจีน 3) มหาวิทยาลยัหอการคาไทย เปดหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับ
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ผูบริหาร (CEO MBA)  และ4)สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน เปดหลักสูตร Master  of  Business  Administration  Program 
in  Retail  Business Management  (Chinese Program)  
 ในดานกําลังคน     มหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและของเอกชนมีบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนไมถึง 100 
คน    ยังไมมีอาจารยประจํามากนัก  และจะใชวิธีการเชิญอาจารยพิเศษ  เปนตน  โดยท่ีสถาบันการศึกษา
เหลาน้ีผลิตนักศึกษาไดประมาณปละ 200 คน ซึ่งยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน  อีกท้ัง 
หากพิจารณาจากหลักสูตรแลว เนนดานภาษาจีนธุรกิจเปนหลัก ในขณะท่ีสาขาบริหารธุรกิจ  การเงิน  การ
ธนาคาร อุตสาหกรรม การเกษตร การประกันภัยยังคงขาดแคลน  ท้ังในดานหลักสูตรและบุคลากร 
 ท้ังน้ี ความรูความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาจีนกลางนับเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการเรียนรู
เศรษฐกิจจีน จึงควรใหการสนับสนุนการศึกษาตอและการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทย
เชนกัน  ซึ่งในขณะนี้ รัฐบาลจีนไดใหความชวยเหลือและสนับสนุนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทย
โดยมีมาตรการสนับสนุนตางๆ  เชน  การสงครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนในโรงเรียนไทยจํานวน 1,200 
คน  การใหทุนครูไทยไปศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมยังประเทศจีนระยะเวลา 1 ป ปละ 100 คน  การใหงบจัดต้ัง
หองเรียนขงจื่อ พรอมสงครูมาประจํา เพ่ือสรางบรรยากาศการในการเรียนการสอนภาษาจีน  การใหทุนครู
ระยะส้ัน ไปศึกษาภาษาจีนยังประเทศจีนประมาณ 50 คนตอป  การพาผูบริหารไปศึกษาดูงานยังประเทศ
จีนประมาณ 100-120 คน  การใหทุนแกนักเรียนไทยท่ีชนะการแขงขันในกิจกรรมตางๆ โดยจัดใหไปเขา
คายในประเทศจีน 2 สัปดาห โดยนักเรียนตองรับผิดชอบคาเครื่องบินระหวางประเทศเอง  การใหทุนแก
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 ท่ีไดรับคัดเลือกไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรียังประเทศจีน  ตลอดจนการ
รวมสนับสนุนจัดทําตําราเรียนภาษาจีนภายใตหลักสูตรของไทย  และการสงเสริม/จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนภาษาจีนตางๆ เชน สื่อส่ิงพิมพ  และเครื่องเสียง เปนตน  

โดยสรุป ดวยบทบาทของจีนตอพลวัตเศรษฐกิจโลกและความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยท่ีเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง ตลอดจนการขยายตัวของความตองการบุคลากรดานเศรษฐกิจจีน จึงจําเปนตองมีการเตรียม
แผนพัฒนากําลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย ท้ังนักวิชาการในรุนเยาว นักวิจัย
รุนกลาง และรุนอาวุโส  โดยอาจแบงแผนพัฒนากําลังคนออกเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้  
 
 5.2.1  แผนการพัฒนาบุคลากรรุนเยาว สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

โดยการคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6  เพื่อสงไปศึกษาตอและเรียนภาษาจีนกลางท่ี
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน ประมาณ 2 ป และเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ียังคง
ขาดแคลน ไดแก สาขาการเงิน/การธนาคาร สาขาประกันภัย สาขาขนสงโลจิสติกส สาขาบริการ เศรษฐกิจ
จีนในระดับมหภาค เศรษฐกิจจีนในระดับจุลภาค สาขาพลังงาน  และกฎหมายเศรษฐกิจ เชน ระบบ
ทรัพยสินทางปญญาในจีน รวมระยะเวลาท้ังหมดไมเกิน 6 ป  รวม 16 คน  โดยคาดวาจะใชงบประมาณ
คาใชจายท้ังหมดประมาณ 17,280,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 5- 18  แผนพัฒนาบุคลากรรุนเยาวดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีน สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย   

สาขาท่ีขาด
แคลน 

จํานวน
คน 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา 
ศึกษา 

ภาษาจีน
กลางในจีน 

ระยะเวลาศึกษา 
ปริญญาตรีดาน

เศรษฐกิจ 

วิธีดําเนินการ งบประมาณใชจาย 

เศรษฐกิจจีน 
มหภาค 

2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

เศรษฐกิจจีน 
จุลภาค 

2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

กฎหมาย
เศรษฐกิจ 

2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

การเงิน/ 
การธนาคาร 

2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

การประกันภัย 2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

พลังงาน 2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

ขนสง 
โลจิสติกส 

2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

ภาคบริการ 2 นักเรียนมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

2 ป ปริญญาตรี 4 ป 

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

คาเลาเรียน คาท่ีพัก 
คาอาหาร  
คาเดินทางระหวาง
ประเทศ /ในประเทศจีน 
คาเบ้ียเลี้ยง 
180,000บาทตอปตอคน 

รวม 16 คน     17,280,000 บาท 
ตอ16 คนตอ 6 ป 

 

  
5.2.2  แผนการพัฒนาบุคลากรรุนใหม  สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
โดยการคัดเลือกนักศึกษาปท่ี4 ท่ีเรียนดานเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจ เพื่อสงไปศึกษาตอท่ี

มหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดยเริ่มจากการเรียนภาษาจีนกลางประมาณ 2 ป และหลังจากน้ันเปน
การศึกษาตอในระดับปริญญาโทระยะเวลา 3 ป แตไมเกิน 5 ป เพื่อเปนการตอยอดทางองคความรูใหกับ
นักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีในประเทศไทย และชวยใหนักศึกษาเหลาน้ีมีความพรอมและมีทักษะการใช
ภาษาจีนกลางในระดับดี  มีโอกาสไดคุนเคยกับเพ่ือนนักศึกษาชาวจีน เกิดเครือขายและเกิดความเช่ียวชาญ 
ท้ังในแงของการส่ือสารภาษาจีนกลางและในแงขององคความรูในสาขาตางๆ รวม 16 คน  โดยคาดวาจะ
ใชงบประมาณคาใชจายประมาณ 12,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 

 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ       5- 53                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

 
ตารางที่ 5- 19  แผนพัฒนาพัฒนาบุคลากรรุนใหมดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีน สําหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี 
สาขาท่ีขาด
แคลน 

จํานวน
คน 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา 
ศึกษา 

ภาษาจีน
กลางในจีน 

ระยะเวลาศึกษา 
ปริญญาตรีดาน

เศรษฐกิจ 

วิธีดําเนินการ งบประมาณใชจาย 

เศรษฐกิจจีน 
มหภาค 

2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

เศรษฐกิจจีน 
จุลภาค 

2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

กฎหมาย
เศรษฐกิจ 

2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

การเงิน/ 
การธนาคาร 

2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

การประกันภัย 2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

พลังงาน 2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

ขนสง 
โลจิสติกส 

2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

ภาคบริการ 2 นักศึกษา 
ปริญญาตรีปที่ 4 

2 ป ปริญญาโท 3 ป 

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

คาเลาเรียน คาท่ีพัก 
คาอาหาร  
คาเดินทางระหวาง
ประเทศ /ในประเทศจีน 
คาเบ้ียเลี้ยง 
157,500บาทตอป 
ตอคน 

รวม 16 คน     12,600,000 บาท 
ตอ16 คนตอ5 ป 

 
5.2.3 แผนการพัฒนาบุคลากรรุนกลางและรุนอาวุโสดานเศรษฐกิจจีน  
โดยการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีประสบการณและความรูดานเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจในประเทศ

ไทย เพื่อพัฒนาเปนนักวิชาการจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีน ในรุนกลางและรุนอาวุโส  และสงไปฝกทักษะ
และศึกษาอบรมในประเทศจีน โดยจะตองมีการเจรจาจัดทําขอตกลงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของ
จีน เพื่อจัดการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนดานการวิจัย  อบรม และการเรียนการสอน ตลอดจนการฝก
ทักษะในประเทศจีน   ซึ่งจะเปนการพัฒนากําลังคนหรือเปนการตอยอดใหกับกําลังคนในระดับวัยทํางาน
และบุคลากรดานจีนศึกษาในประเทศไทย ในระดับรุนกลางและรุนอาวุโส  ไมวาเปนอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา นักวิจัยในสถาบันวิจัย หรือ กระทรวง/กรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจจีน   การ
สงไปศึกษาภาษาจีนกลางในประเทศจีน จะชวยใหสามารถส่ือสารกับคนจีนในชีวิตประจําวันได  เขาใจใน
สิ่งท่ีคนจีนพูด เพื่อเปนการรับรูและสามารถเก็บขอมูลขาวสารได   รวมท้ังการเขาไปรวมฝกงาน/ทํางาน
กับสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษาในประเทศจีนในลักษณะการแลกเปลี่ยนบุคลากร เชน การรวมมือทําวิจัย 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 
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การฝกอบรม หรือการรวมพัฒนาประเด็น/หัวขอวิจัย เพื่อสรางเครือขายความรวมมือท่ีดีในอนาคต รวม
ประมาณ 24 คน  ระยะเวลา 1-2 ป โดยคาดวาจะใชงบประมาณคาใชจายประมาณ 4,800,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางที่ 5- 20 แผนพัฒนาบุคลากรรุนกลางและรุนอาวุโสดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีน 

หนวยงาน/
องคกรของไทย 

จํานวน
คน 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา 
ศึกษา 

ภาษาจีน
กลางใน
จีน 

ระยะเวลา 
ศึกษา/วิจัย

ดาน 
เศรษฐกิจ

จีน 

วิธีดําเนินการ งบประมาณใช
จาย 

สถาบันการศึกษา 8 อาจารยที่สอน 
เศรษฐศาสตร 

1 ป 1 ป 

กระทรวงตางๆ 8 ทํางานดาน 
เศรษฐกิจจีน 

1 ป 1 ป 

สถาบันวิจัย 8 ทํางานวิจัย 
ดานเศรษฐกิจจีน 

1 ป 1 ป 

คัดเลือกบุคลากรทีม่ี 
ประสบการณทํางานและมี
ความรูดานเศรษฐศาสตร 
/บริหารธุรกิจ และทํา
ขอตกลงกับมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันวิจัยของจีน  
เพื่อเปนการแลกเปล่ียน 
ดานการรวมวิจัย รวม
ปฏิบัติงาน หรือดานการ
เรียนการสอน  

คาเบ้ียเลี้ยง 
คาเดินทาง 
200,000 บาท 
ตอคนตอป 

รวม 24 คน     4,800,000 บาท 
ตอ24 คนตอ 2  ป 

  
5.2.4 แผนการพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนโดยการฝกอบรมในประเทศไทย   
โดยการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางานและมีความรูดานเศรษฐศาสตร /

บริหารธุรกิจ เขารวมโครงการ และการเชิญผูเช่ียวชาญ/วิทยากรจากประเทศจีนใหเดินทางมาสอน/ใหการ
ฝกอบรมในประเทศไทย โดยอาจจะจัดเปนหลักสูตรวันเสารและอาทิตย  ดวยการรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาของไทย  ซึ่งการอบรมจะครอบคลุมเน้ือหาท้ังดานภาษาจีนกลางเพ่ือการส่ือสาร และวิชา
เฉพาะทางดานเศรษฐกิจจีน   เมื่อจบหลักสูตรอบรม มีการมอบประกาศนียบัตร รวมประมาณ 60 คน  
ระยะเวลา 1-2 ป โดยคาดวาจะใชงบประมาณคาใชจายประมาณ 2,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
ตารางที่ 5- 21 แผนพัฒนาบุคลากรดานเศรษฐศาสตร/ บริหารธุรกิจจีนโดยการฝกอบรมในประเทศไทย   

หนวยงานในไทย จํานวน
คน 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
อบรม 

วิธีดําเนินการ งบประมาณ
คาใชจาย 

สถาบันการศึกษา 20 อาจารยที่สอน 
เศรษฐศาสตร 
 

1-2 ป  คัดเลือกบุคลากรทีม่ี 
ประสบการณทํางานและมี
ความรูดานเศรษฐศาสตร 

คาเดินทาง คาท่ีพัก 
คาสอนของวิทยากร
ชาวจีน 800,000 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 
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หนวยงานในไทย จํานวน
คน 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
อบรม 

วิธีดําเนินการ งบประมาณ
คาใชจาย 

กระทรวงตางๆ 20 ทํางานดาน      
เศรษฐกิจจีน 

1-2 ป 

สถาบันวิจัย 20 ทํางานวิจัยดาน 
เศรษฐกิจจีน 

1-2 ป 

/บริหารธุรกิจเพื่อเขาอบรม โดย
การเชิญวิทยากรจากจีน 
มาสอนที่ประเทศไทย 
หลักสูตร 1-2 ป  จัดเปน 
หลักสูตรวันเสารและอาทิตย 
โดยรวมมือกับ 
สถาบันการศึกษาของไทย 
เนื้อหาครอบคลุมภาษาจีนกลาง 
เพื่อการสื่อสาร และ วิชาเฉพาะ
ทางดานเศรษฐกิจจีน  เม่ือจบ
หลักสูตร มีการมอบ
ประกาศนียบัตร  

บาท/ป/วิทยากร 1 
ทาน 
เชิญวิทยากร 8 ทาน
ภายใน 2 ป 
 

รวม 60 คน    2,400,000 
บาทตอ60 คน 
ตอ 2  ป 

 
5.2.5  โอกาสและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากแผนพัฒนากําลังคนในการรองรับกระแสจีน      

ภิวัตน 
แผนพัฒนากําลังคนท้ัง  4  ดานขางตน สามารถดําเนินการไดทันที เนื่องจากในขณะนี้  รัฐบาลจีน

ไดใหการสงเสริมและเปดกวางในดานการศึกษา และยินดีตอนรับนักเรียน นักศึกษาจากตางประเทศใหไป
ศึกษาตอในประเทศจีน  นอกจากน้ี  ในดานงบประมาณ  การศึกษาตอในประเทศจีนโดยเฉลี่ยจะมี
คาใชจายตํ่ากวาการศึกษาตอในประเทศทางแถบตะวันตก   ท่ีสําคัญ  การศึกษาตอในประเทศจีนจะชวยให
ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะดานภาษาจีนกลางและองคความรูท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนไดเปนอยางเต็มท่ี 

นอกจากนี้ มีสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยตางๆ ของจีนท่ีเริ่มใหความสําคัญกับการรวมมือ
กับตางประเทศ  ไมวาจะเปนดานการรวมมือศึกษาวิจัย การอบรม หรือดานการเรียนการสอน  รวมท้ัง
รัฐบาลจีนและสถาบันการศึกษา/สถาบันการวิจัยของจีนไดเริ่มมีทิศทางและนโยบายในการให
ทุนการศึกษา และเพิ่มปริมาณของทุนการศึกษามากข้ึน  ตลอดจนสนับสนุนการเรียนภาษาจีน และการ
สนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปริญญาโทในประเทศจีน เปนตน   

ดังน้ัน แผนพัฒนาบุคลากรท้ัง 4 ดานดังกลาว สามารถดําเนินการไดทันทีภายในระยะเวลา 2-6 ป
ขางหนา หากไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทย และจะสามารถผลิตกําลังคนดานจีนศึกษา
ออกสูตลาดแรงงานไดประมาณ 100 คน  ซึ่งจะครอบคลุมสาขาตางๆ ท่ีขาดแคลนและเก่ียวเนื่องกับ
เศรษฐกิจจีน เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตนท่ีจะเกิดข้ึน 

แผนพัฒนาบุคลากรท้ัง 4 ดานดังกลาว ยังเปนการผลิตบุคลากรอยางเปนระบบ คือมท้ัีงรุนเยาว 
รุนกลางและรุนอาวุโส ซึ่งจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีท้ังดานการวิจัย การศึกษา คนควา ผลิตผลงานเพื่อ



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 
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เผยแพร และเพ่ือเปนบุคลากรดานเศรษฐกิจจีนท่ีมีคุณภาพของไทยตอไป และเพื่อจะไดมีขอมูลท่ีถูกตอง
และครบถวนในการนํามากําหนดทาที หรือยุทธศาสตรของประเทศไดอยางเหมาะสม  รวมท้ังเปนการ
พัฒนากําลังคน การสรางนักวิจัยรุนใหม ท้ังรุนเยาว รุนกลาง และรุนอาวุโสอยางเปนระบบเพ่ือศึกษา
คนควาวิจัยอยางตอเนื่องไดตอไปในอนาคต  ตลอดจนความจําเปนในการบูรณาการความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนท่ีมีอยูในประเทศไทย และการสราง ฝกฝนบุคลากรท่ีเขาใจจีนอยางรอบดาน   

นอกเหนือจากแผนพัฒนากําลังคนดังกลาว ในแวดวงวิชาการและหนวยราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
ของไทยควรมีหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบดานจีนโดยเฉพาะ (China Affairs) หรือสรางทีมผูเช่ียวชาญดาน
เศรษฐกิจจีน (China Team) รวมท้ังการพัฒนาและสงเสริมใหเกิด “นักสังเกตการณดานจีน” (China 
Watchers) ทางดานเศรษฐกิจจีนในในประเทศไทยใหมากข้ึน เพื่อรองรับพลวัตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากจีน 
(จีนภิวัตน) ท่ีเกิดข้ึนพรอมๆกับเศรษฐกิจจีนท่ีเติบโตขยายตัวอยางรวดเร็ว  

 

5.3 ยุทธศาสตรงานวิจัยและกําลังคน  เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
 
5.3.1 ยุทธศาสตรงานวิจัย เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน 
 
สําหรับรายละเอียดของขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรดานการวิจยั มีดังน้ี 

 
5.3.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 

ยกระดับการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย เพื่อการวิเคราะหเศรษฐกิจจีนอยางรอบดานมาก
ข้ึน  และพัฒนาโจทยวิจยั ใหสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตนตอไป 

 
หลักการและเหตุผล 
นับต้ังแตมีการปฏิรูปเศรษฐกิจในป 1979 เศรษฐกิจจีนไดเติบโตอยางกาวกระโดดและมีการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง ตลอดจนเศรษฐกิจจีนกลายเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดพลวัตเศรษฐกิจ
โลก และมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยมากข้ึน  จึงควรมีการยกระดบัการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจจีนใน
ประเทศไทย เพ่ือการวิเคราะหเศรษฐกิจจีนอยางรอบดานมากข้ึน  และพัฒนาโจทยวิจัย ใหสอดคลองกับ
กระแสจีนภิวัตน เพ่ือใหสามารถกําหนดยทุธศาสตรงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยใหสามารถ
ไดรับประโยชนจากพลวัตเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดจากจีนตอไป  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการวิจยัดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยไดมีการพัฒนา และยกระดับการวิจัย รวมท้ังการ
พัฒนาโจทยวิจยัใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับความสําคัญของกระแสจีนภิวัตน 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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เปาหมาย 
เพ่ือใหมีการพัฒนางานวิจัยเกีย่วกับเศรษฐกิจจีนท่ีรอบดาน และยกระดับความสําคัญ โดยพัฒนา

โจทยวิจยัท่ีสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและทวีความสําคัญมากข้ึน ท้ัง
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

 
กลยุทธ 
1.  สนับสนุนใหมีการกําหนดแนวทางการเรยีนรูเศรษฐกิจจนี และเขาใจกระแสจีนภิวัตนในดาน

ตางๆ เพื่อกําหนดทาทีหรือยุทธศาสตรการวิจยัรองรับกระแสจีนภิวัตน ซึ่งแนวทางในการดําเนินการตอไป
อาจทําไดโดยการบรรจุวาระการวิจัยเกีย่วกับกระแสจีนภิวัตนในแผนการวิจัยระดับประเทศ เพื่อให
สามารถเขาใจในสภาวการณเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจจีน และผลกระทบจากบทบาททางเศรษฐกิจของ
จีนท่ีเกิดข้ึนและกําลังจะเกิดข้ึนตอไป  

2.  สนับสนุนการพัฒนาการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนและจีนภวิัตน โดยการสงเสริมการทําวิจัยรวม
ระหวางนักวิชาการไทยและนักวิชาการจีน และเพิ่มคุณภาพการวิจัยในทุกระดับ รวมท้ังการจัดทําระบบ
การวิจัย เพ่ือสรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิจัยท่ีสอดคลองกับความสําคัญของกระแสจีนภิวัตน ซึ่งทวี
ความสําคัญมากข้ึน  

3. ปรับวิธีการบริหารงานวิจยัดานเศรษฐกิจจีนอยางบูรณาการ และขยายขอบเขตการศึกษาเฉพาะ
เรื่องเกีย่วกับเศรษฐกิจจีนในมิติตางๆ  ท้ังเชิงกวาง และเชิงลึกใหมากข้ึน โดยเฉพาะในดานท่ียังมีการศึกษา
ไมมากนัก เชน บทบาทของจีนดานการคาบริการ  การเงิน และดานพลังงาน เปนตน 
 

5.3.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 

สรางและการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนท่ีมีประสิทธิภาพ  และ
สอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคและในระดับโลก 

 
 

หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบัน    องคความรูท่ีจําเปนในการพัฒนางานวิจัย และกําลังคนในดานเศรษฐกิจจีนของ

ประเทศไทยยังอยูมีจํากัด ซึ่งแมวาจะมีงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนเพิ่มมากข้ึน แตในบริบทแวดลอมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา ทําใหมีความตองการองคความรูใหมท่ีทันสมัย   เพื่อใชในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย     อีกท้ังยังขาดการจัดการองคความรูดานเศรษฐกิจจีนอยางเปนระบบ  และไมมี
กลไกในการประสานงานและติดตามผล   ทําใหการนําองคความรูดานเศรษฐกิจจีนมาใชไดอยางไมมี
ประสิทธิภาพ และไมสามารถครอบคลุมการวิเคราะหและสังเคราะหทางเลือกท่ีเหมาะสม เพื่อนําไปสูการ
กําหนดและติดตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพได 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการพัฒนางานวิจัยดานจีนศึกษาโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนอยูบนฐานการใชขอมูลและองค

ความรูท่ีสอดคลองกับบริบทความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีนและกระแสจีนภิวตันในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก 
 

เปาหมาย 
1.  มีการใชและบริหารจัดการฐานความรูดานเศรษฐกิจจีนท่ีมีการศึกษาวิเคราะหและกระจัด

กระจายอยูตามสถาบัน/หนวยงานตางๆ ของไทย โดยการรวบรวมอยางเปนระบบ เพื่อเผยแพรขอมูลและ
สนับสนุนการตัดสินใจวางแผน การพัฒนา และการประเมินนโยบายดานงานวิจัยเศรษฐกิจจีน ท้ังใน
ระดับสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  รวมท้ังหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ 

2. มีระบบขอมูลขาวสารงานวิจัยดานจีนศึกษาเนนเศรษฐกิจจีนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง 
ครอบคลุม และมีการพัฒนาใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 

3. นักวิจัยและผูรับผิดชอบนโยบายดานงานวิจัยเศรษฐกิจจนีมีศักยภาพในดานการวางแผนและ
ทํางานเช่ือมโยงเปนเครือขายระหวางหนวยงานตาง ๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชน  
 

กลยุทธ 
1. พัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจจีน โดยสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนางานวิจัยรวมกันระหวาง

หนวยงานและสถาบันตางๆท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังสงเสริมความรวมมือกับสถาบันวิจัยในประเทศจีนและใน
ตางประเทศ 

2. สงเสริมการจัดการความรู (Knowledge management) ในดานงานวิจัยจีนศึกษาโดยเฉพาะ 
ในเรื่องเศรษฐกิจจีน เชน สนับสนุนการจัดเวทีวิชาการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge sharing) 

3. พัฒนาเครือขายระหวางสถาบัน และองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการ 
ประสานงานรวมกันในการพัฒนาความรูดานเศรษฐกิจจีน และจัดกระบวนการนําความรูดังกลาวไป
กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนางานวิจัยและกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนตอไป 

4. พัฒนาชุดขอมูลงานวิจัย และดานกําลังคนพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจจีน สําหรับหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใชในการวางแผนการทํางานและแผนกําลังคนท่ีเกี่ยวของตอไป 

5. พัฒนากลไกเพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยงของระบบฐานขอมูลงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีน เพื่อความ
สะดวกในการเขาถึงและใชขอมูลในการวางแผนและพัฒนา เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 

6. พัฒนากลไกและระบบในการสรางและการจัดการความรู (Knowledge generation and 
management) ในดานงานวิจัยเศรษฐกิจจีน เพื่อสนับสนุนขอมูลและขอเสนอแนะทางวิชาการใหแกผู
กําหนดนโยบายและประเมินนโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวของตอไป 
 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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5.3.1.3 ยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนาและบูรณาการฐานขอมูลงานวิจัย  เพื่อสรางฐานความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยโดยต้ัง
เปน “ศูนยบริการวิชาการเศรษฐกิจจีน” เพื่อเปนศูนยขอมูลในการรวบรวมและเผยแพรองคความรูและ
ผลงาน/เอกสารวิชาการ เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน 

 
หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบัน แมวาจะมีผลงานวิจัยและเอกสารวิชาการเก่ียวกบัเศรษฐกิจจีนมากข้ึนในเชิงปริมาณ 

แตยังขาดความหลากหลายในดานประเด็นท่ีมีการศึกษาวิจัย นอกจากน้ี ยังขาดการรวบรวมฐานขอมูล
การศึกษาดานเศรษฐกิจจีนอยางบูรณาการ และมีขอจํากัดในการเขาถึงฐานขอมูลของหลายหนวยงาน 
รวมท้ังไมไดมกีารเผยแพรผลงานวิชาการหรอืงานวิจยัอยางแพรหลายท่ัวไป ทําใหเกิดขอจํากัดในการ
เขาถึงขอมูลดานเศรษฐกิจจีนและการนําไปศึกษาตอยอด ดังน้ัน เพื่อใหมีการพัฒนา และเผยแพรองค
ความรูความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนอยางรอบดาน จึงควรกําหนดใหมีการบูรณาการและรวบรวมขอมลู
การศึกษาและงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีน เพื่อสรางฐานความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนอยางเหมาะสมและ
แพรหลายตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมีการพัฒนา และบูรณาการฐานขอมูลงานวจิัยเกีย่วกับเศรษฐกิจจีน สําหรับการพัฒนา
องคความรูความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวตันอยางเหมาะสมตอไป 
 2. เพ่ือใหมีการพัฒนา และบูรณาการฐานขอมูลงานวิจัยเกีย่วกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตน
สําหรับการเผยแพรขอมูล เอกสารและงานวิจัยตางๆ ในวงกวาง เพื่อสรางความตระหนักของภาคสวน
ตางๆ ในความสําคัญของเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตนตอไป  
 

เปาหมาย 
1. มีการรวบรวมขอมูลการศึกษาดานเศรษฐกิจจีน และมีการสรางความเช่ือมโยงของฐานขอมูล

เกี่ยวกับการศึกษาเศรษฐกิจจีน ทิศทางและกระแสจีนภิวัตนดานตางๆ อยางบูรณาการดวยกัน  
2. มีการต้ัง “ศูนยบริการวิชาการเศรษฐกิจจีน” เพื่อเปนฐานขอมูลงานวิจัยสําหรับการทําการวิจัย

ตอยอด และการเผยแพรขอมูล เอกสาร ผลงานวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกบัเศรษฐกิจจีนท้ังในทุกมิติ  ท้ัง
เชิงกวาง และเชิงลึกใหมากข้ึน เพ่ือสรางฐานความรูเกี่ยวกบัเศรษฐกิจจีนและทิศทางของกระแสจีนภิวตัน
แกภาคสวนตางๆอยางรอบดาน 

 
กลยุทธ  
1. สนับสนุนใหมีการรวบรวม และจัดการขอมูลการวิจัยเกีย่วกับเศรษฐกิจจีนและจีนภิวัตนในทุก

ระดับ โดยการรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อจัดทําระบบงานวิจัย การ



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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สรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัย ควบคูกับการพัฒนาฐานขอมูลสําหรับการเผยแพรเอกสาร
ผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังเชิงกวาง และเชิงลึกอยางเหมาะสม 

2. สนับสนุนใหมีการกํากับดูแล ประสาน เช่ือมโยงฐานขอมูลการวิจัยเกีย่วกับเศรษฐกิจจีนของ
ภาคสวนตางๆ และปรับวิธีการบริหารงานวจิัยอยางบูรณาการ เพื่อสรางฐานความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
และกระแสจีนภิวัตนอยางรอบดานรวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม 

3. มีการต้ัง “ศูนยบริการวิชาการเศรษฐกิจจีน” เพื่อรวบรวมและเผยแพรองคความรูและผลงาน/
เอกสารวิชาการ ผลงานวิจยัดานเศรษฐกิจจีน และเพื่อการเขาถึงฐานขอมูลเศรษฐกิจจีนท่ีถูกตอง รวดเรว็ 
เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตนตอไป 

 
5.3.1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 

สรางความเช่ือมโยงการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนเขากับการใชประโยชนจากการวิจัย   โดยการรับฟงและ
ประสานงานกับหนวยงานผูใชขอมูล เพ่ือใหสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตน 

 
หลักการและเหตุผล 
ท่ีผานมา   การวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยยังขาดความเช่ือมโยงระหวางการพัฒนา

งานวิจัย และการใชประโยชนจากการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนอยางแทจริง ทําใหการวิจัยในดานน้ีมีลักษณะ
เปนการผลักดันจากดานอุปทาน และมีการนําไปใชประโยชนตอยอดคอนขางนอย   การพัฒนางานวิจัย
ดานเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตนในระยะตอไป จึงควรมีความสอดคลองกับดานอุปสงคของผูท่ีจะใช
ประโยชนจากขอมูลใหมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนา และสรางความเช่ือมโยงงานวิจยัดานเศรษฐกิจจีนเขากับการใชประโยชนจากการวิจัย  

โดยการรับฟงและประสานงานกับหนวยงานผูใชขอมูล เพื่อรองรับและสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตน 
  

 เปาหมาย 
สามารถพัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนและจีนภิวัตนใหเช่ือมโยงกับการใชประโยชนจากการ

วิจัยอยางเหมาะสม 
 
 กลยุทธ 
               1.สนับสนุนใหมีการพัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนใหมีความสอดคลองกับอุปสงคของ
หนวยงานใชขอมูลหรือสามารถนําไปใชประโยชนโดยผูมีสวนไดสวนเสียใหมากข้ึน เชน การกําหนด
มาตรการจูงใจเพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนใหมีความสอดคลองกับอุปสงคของ
ผูใชขอมูล และสอดคลองกับการนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ึน 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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2.สนับสนุนการวิจยัเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตนในหลากหลายสาขา เพื่อใหเกิด
การผลิตองคความรูท่ีสอดคลองกับศักยภาพของประเทศไทย และทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสจีนภิ
วัตน  โดยสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศ และระหวาง
ประเทศใหมีการพัฒนาขีดความสามารถในการใชประโยชนในการวิจัยใหมากข้ึน เพื่อผลักดันไปสูการใช
ประโยชนจากงานวิจัยอยางแทจริง 

3.สนับสนุนใหมีการเผยแพรงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในวงกวาง โดยเฉพาะการเขาถึงฐานขอมูล
ผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดการวิจัยตอยอด และสรางความรู ความเขาใจใหประชาชน
เกิดความตระหนักความสําคัญของเศรษฐกิจจีนและกระแสจีนภิวัตน และการกระจายการใชประโยชน
งานวิจัยเกี่ยวกบัเศรษฐกิจจีนในภาคสวนตางๆ ท้ังสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนในวงกวาง
เพิ่มข้ึน 

 
5.3.2 ยุทธศาสตรการเรียนการสอน เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน 
 
สําหรับรายละเอียดของขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน มีดังน้ี 

  
5.3.2.1 ยุทธศาสตรที่ 1  

เนนการปรับคุณภาพของหลักสูตรจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจจีนและระบบการพัฒนากําลังคน   เพื่อใหมี
กําลังคนท่ีเพียงพอ สามารถตอบสนองตอความตองการดานเศรษฐกิจไทย-จีนท่ีขยายตัวมากข้ึน 

 
หลักการและเหตุผล 

ในขณะน้ี สถาบันการศึกษาตางๆ ไดเปดสอนหลักสูตรเก่ียวกับจีนศึกษา และเนนเศรษฐกิจจีน
มากข้ึน อยางไรก็ดี  จําเปนตองแกไขและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพมากข้ึน รวมท้ังปญหาขอจํากัด
ของกําลังคนดานจีนศึกษา   เนื่องจากในอดีต แวดวงวิชาการไทยและภาคสวนตางๆท่ีเกี่ยวของมิไดให
ความสนใจติดตามและศึกษาพัฒนาการการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปดประเทศของจีน ประกอบกับกอน
หนาน้ี ประเทศจีนแทบจะไมคอยมีบทบาททางเมืองและทางเศรษฐกิจตอภูมิภาคและโลกมากนัก 
นักวิชาการไทยสวนมากเนนไปศึกษาตอท่ีสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญ่ีปุน มีจํานวนนอยคนท่ีไปศึกษาตอ
ในประเทศจีน โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  

นอกจากน้ี  เอกสารหรือหนังสือตําราท่ีใชในการเรียนการสอน ก็เปนหนังสือตําราภาษาจีนกลาง
หรือไมก็ผลิตโดยประเทศทางตะวันตก   สงผลใหหลักสูตรท่ีเปดสอนก็อางอิงจากประเทศทางตะวันตก
เปนสวนใหญ  จึงมิไดมีการเรียนการสอนและการวิจัยดานจีนศึกษาเทาท่ีควร  แมในปจจุบันจะมีคนไทย
รุนใหมท่ีมีความรูความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนกลางมากข้ึน    มีการมอบทุนการศึกษาไปศึกษาตอ
ท่ีประเทศจีนมากข้ึน แตยังไมเพียงพอตอความตองการ   
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รวมท้ังจําเปนตองมีการพัฒนาท้ังผูสอนดานเศรษฐกิจจีน และนักวิจัยท่ีเก่ียวของดวย เพื่อสราง
หลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการและกระแสจีนภิวัตนในประเทศไทย จากปญหาดังกลาว  รวมท้ัง
ปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานจีนศึกษา โดยเฉพาะกําลังคนท่ีเช่ียวชาญเศรษฐกิจจีนของประเทศไทย  
จึงเปนปญหาท่ีจะตองหาวิธีการแกไข  โดยเฉพาะกลไกดานเศรษฐกิจของจีนมีลักษณะเฉพาะและมีความ
สลับซับซอนแตกตางกับประเทศไทยและอีกหลายประเทศสําคัญของโลก ตลอดจนมีหลายสาขาเศรษฐกิจ
จีนท่ียังคงตองการบุคลากรและกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถ  เชน การเงิน  การธนาคาร  ระบบภาษี  
ระบบการประกันภัยของจีน  เปนตน  จึงนับเปนสาขาท่ีในขณะนี้ยังขาดแคลนกําลังคนท่ีมีความรูความ
เช่ียวชาญในสาขาดังกลาวในประเทศไทย  

นอกจากนี้ ยังขาดแคลนกําลังคน ผูสอนในหลักสูตรท่ีไดเปดสอนไปแลว เนื่องดวยหลายปจจัย
ทําใหไมสามารถผลิตบุคลากรไดอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาท่ีขาดแคลน เชน การเงิน การ
ธนาคาร และระบบภาษีของจีน เปนตน อีกท้ังบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวนไมนอยท่ีไมสามารถ
ปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาคเอกชนได เนื่องจากมีแตความรูทางทฤษฏี แตขาดประสบการณในการปฏิบัติจริง  
รวมท้ังขอจํากัดในการส่ือสารภาษาจีนกลาง เปนตน 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือยกระดับและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาดานเศรษฐกิจจีน และระบบการพัฒนากําลังคน  

เพื่อใหมีกําลังคนท่ีมีทักษะความสามารถทางวิชาการ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจจีน มากข้ึน 
 

เปาหมาย 
1. มีกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถดานจีนศึกษาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจจีนท่ีเพียงพอตอความ

ตองการของประเทศ เพ่ือรองรบัการขยายตัวของความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน และกระแสจีนภิวัตน
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

2. มีระบบการผลิตกําลังคนท่ีสอดคลองตอความตองการดานจนีศึกษาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ 
จีนภายใตความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐของจีน 

3. มีระบบการพัฒนากําลังคนในหลากหลายรูปแบบ   เชน  การอบรม  การสัมมนา การเดินทาง
ไปศึกษาหรือดูงานในประเทศจีน เพ่ือใหมีประสบการณตรงในเชิงการลงพ้ืนท่ีศึกษาจริง  

4. มีการสรางหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลาย เพื่อปูพื้นฐานความรู และตอยอดใหมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน การเงิน  การธนาคาร  และระบบภาษีของจีน  เปนตน 
 

กลยุทธ 
มีการวางแผนการผลิตกําลังคน ใหเพียงพอตอความตองการและกระแสจีนภิวัตน ไมวาเปน

อาจารยผูสอนเพ่ือถายทอดความรู  และการพัฒนานักวิจัย เพื่อตอบสนองกําลังคนในภาครัฐและความ
ตองการของภาคเอกชน  โดยทิศทางการผลิตกําลังคนควรมีจดุเนน ดังน้ี   



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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1.  เนนการผลิตและพัฒนากําลังคนในกลุมท่ีมีทักษะในการทํางานเฉพาะเจาะจง (Specialist) 
มากกวาทํางานดานกวาง (Generalist)  เชน ผูท่ีเช่ียวชาญการเงินจีน  ผูท่ีเช่ียวชาญการธนาคารจีน ผูท่ี
เช่ียวชาญระบบภาษีของจีน เปนตน ซึ่งในขณะนี้ แวดวงวิชาการไทยยังขาดแคลนผูเช่ียวชาญในสาขา
ดังกลาว  

2. เนนผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู   ความเช่ียวชาญดานทฤษฏี   รวมท้ังมีประสบการณใน
ภาคปฏิบัติและลงพื้นท่ีในประเทศจีน   เพื่อใหสามารถผสมผสานภาคทฤษฏีกับภาคปฏิบัติจาก
ประสบการณตรง ตลอดจนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนกลางไดเปนอยางดี  

3.  สนับสนุนใหเปดหลักสูตรการเรียนการสอนจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีนโดยเนนดานคุณภาพ
ของการเรียนการสอนและภาคปฏิบัติมากข้ึน รวมท้ังการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐ และ
องคกรเอกชนเพ่ือจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อเปนการใหความรูดานจีนศึกษาแกสังคม และสราง
บรรยากาศแหงการเรียนรูดานจีนศึกษา ท่ีเนนเศรษฐกิจจีน เปนตน 

 
5.3.3 ยุทธศาสตรกําลังคน เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน 
 
สําหรับรายละเอียดของขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรดานกําลังคน มีดังน้ี 

 
  5.3.3.1 ยุทธศาสตรที่ 1  

กําหนดยุทธศาสตรและพัฒนากลไกในการสงเสริมและพัฒนากําลังคนท่ีมีความรู  ความเช่ียวชาญดาน
เศรษฐกิจจีน และความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนกลาง ผานการมอบทุนการศึกษาและการฝกอบรม 

 
หลักการและเหตุผล 
ท่ีผานมา รัฐบาลไทยยังไมมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรหลักในการพัฒนากําลังคนดาน

จีนศึกษาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจจีนท่ีชัดเจน ทําใหไมมีการวางแผนและพัฒนากําลังคนดานจีนศึกษา
อยางเปนระบบ  จึงควรท่ีจะมีการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรกําลังคน เพื่อรองรับพลวตัของโลกท่ีเกิด
จากจีน หรือจนีภิวัตน  โดยผานกระบวนการระดมความคิดเห็นและการมีสวนรวม  รวมท้ังการกําหนด
หนวยงานหลักท่ีจะเปนเจาภาพในการดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรนี้ รวมท้ังมีการพัฒนากลไกในการ
สงเสริมและพัฒนากําลังคนดานเศรษฐกิจจีน เพื่อกําหนดทิศทางการวางแผน พัฒนากําลังคนท่ีมีความรู 
ความเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจจีน และความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนกลาง ผานการมอบทุนการศึกษา
และการฝกอบรม 

แมวา ในขณะน้ีรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน รวมท้ังองคกรเอกชนไทยไดมีการมอบทุนการศึกษา
ใหนักศึกษาไทยไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีประเทศจีนมากข้ึน แตยังไม
เพียงพอ จึงควรสนับสนุนใหมีการมอบทุนการศึกษาดังกลาวใหมากข้ึน โดยเฉพาะการเนนดานเศรษฐกิจ
จีน เพื่อใหกลับมาเปนกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถและเพ่ือขยายการพัฒนากําลังคนรุนใหมตอไป 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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อีกท้ังใหเกิดมีระบบติดตามประเมินสถานการณกําลังคนดานจีนศึกษาอยางตอเนื่อง และเนน
สงเสริมการประสานงานระหวางองคกร และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อการบูรณาการในการทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค 
เพื่อกําหนดยุทธศาสตรดานกําลังคนและสรางกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการวางแผนและพัฒนา

กําลังคนดานจีนศึกษาอยางตอเนื่องและสอดคลองกับความตองการและรองรับกระแสจีนภิวัตน  โดยมี
กระบวนการการมีสวนรวมอยางกวางขวาง รวมท้ังพัฒนาบุคคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีศักยภาพดังกลาวดวย 
 

เปาหมาย 
1. มีคณะกรรมการหรอืหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลกําลังคนดานเศรษฐกิจจีน เพื่อทําหนาท่ีเช่ือม

ประสานใหเกิดการวางแผนและพัฒนากําลังคนดานจีนศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอยางตอเนือ่งและสอดรับ
กับความตองการของประเทศ เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน 

2. มีการพัฒนากําลังคนท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจจีน และความสามารถในการ
สื่อสารภาษาจนีกลาง ผานการมอบทุนการศึกษาและ/หรือการฝกอบรม 

3. บุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของจากองคกรตางๆ  มีการพัฒนาศักยภาพในการวางแผนและการ
พัฒนากําลังคนดานเศรษฐกิจจีนศึกษา  

4. มีกลไกและระบบการมีสวนรวมในการพัฒนา และการติดตามกํากับนโยบายจากทุกภาคสวน
ท่ีเกี่ยวของ 
 

กลยุทธ 
1. แตงต้ัง “คณะกรรมการกําลงัคนดานเศรษฐกิจจีน” ซึ่งประกอบดวยขาราชการจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ นักวชิาการ และผูประกอบการภาคเอกชน  เพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในเรื่องท่ีเกี่ยวของ
กับกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนตามท่ีหนวยงานตาง ๆ เสนอตอรัฐบาล  เพื่อผลักดันการดําเนินงานตาม
แผนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานเศรษฐกิจจีน เพื่อใหเกดิผลเปนรูปธรรม  

2. สนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอหรอืทําวิจัยดานจีนศึกษา โดยการคัดเลือกและมอบ
ทุนการศึกษาแกบุคลากรท่ีมีศักยภาพ และ/หรือเขารวมการฝกอบรมกําลงัคนดานเศรษฐกิจจีนท้ังระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาว  เพ่ือสรางและสงเสริมพัฒนากําลังคนท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจจีน 
และความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนกลาง  

3. กํากับ ติดตาม ประเมินผลความสําเร็จตามแผนการผลติและพัฒนากําลังคนดานเศรษฐกิจจีน
อยางตอเน่ือง เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตนตอไป 
 

5.3.3.2 ยุทธศาสตรที่ 2 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 
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สรางระบบความรวมมือและพัฒนาเครือขายการผลิตและสงเสริมศักยภาพกําลังคนดานจีนศึกษา  เนน
เศรษฐกิจจีน โดยการสรางกลไกท่ีเปนรูปธรรมและการรวมกันจัด “งานสัมมนาวิชาการประจําปดาน
เศรษฐกิจจีน” เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรและนักวิชาการในประเทศไทย เพื่อพัฒนา
กําลังคน รองรับกระแสจีนภิวัตน 

 
หลักการและเหตุผล 

 แมวาในขณะนี้ สถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัยในประเทศไทยมีการต่ืนตัวในเรื่องจีนศึกษา
ดานเศรษฐกิจจีนมากข้ึน แตระหวางสถาบันการศึกษา/หนวยงานวิจัยตางๆ  ยังขาดการแลกเปลี่ยนขอมูล
และขาดความรวมมืออยางใกลชิด เชน ความรวมมือในการศึกษาวิจัย การใชหนังสือ  ตํารา และการ
แบงปนขอมูลขาวสารดานจีนศึกษา เปนตน จึงทําใหเกิดปญหากระจายกําลังคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ขาดแคลนกําลังคนดานจีนศึกษา  ยิ่งทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองสรางเครือขาย และสรางระบบความ
รวมมือของกําลังคนดานจีนศึกษา เนนเศรษฐกิจจีน  เพื่อยกระดับคุณภาพกําลังคน และสรางสรรค
ผลงานวิจัยในระดับสูงมากข้ึน 
 

วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสรางระบบความรวมมือและสรางเครือขายของกําลังคนดานจีนศึกษา เนนเศรษฐกิจจีน 
 2.เพ่ือใชทรัพยากรมนุษยดานจีนศึกษาในประเทศไทยท่ีมีอยูจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพของกําลังคน ท้ังดานการเรียนการสอนและการยกระดับ/ตอยอดงานวจิัยดาน
จีนศึกษา  ท่ีเนนดานเศรษฐกิจจีน 
 

เปาหมาย 
1.มีเครือขายกําลังคนดานจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจจีน ท่ีกวางขวางและเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน

ตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2. มีความรวมมือใกลชิดระหวางสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยดวยกัน  ความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาและหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานการเรียนการ
สอน และเพื่อยกระดับ/ตอยอดงานวิจัยดานเศรษฐกิจจีนท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
 3. มีความรวมมือและเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานกําลังคน การเรียนการสอน 
งานวิจัย และขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับประเทศจีนและเศรษฐกิจจีน  
 

กลยุทธ 
1. สรางรวมมือและเครือขายกําลังคนดานจีนศึกษาโดยมีการประชุม/เสวนาเปนประจําอยาง

สมํ่าเสมอเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานกําลังคน   การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนและตอยอด
งานวิจัย และขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับประเทศจีน และเศรษฐกิจจีน  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 
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 2. สรางเครอืขายการพัฒนากําลังคนดานวิชาการ โดยการจดั “งานสัมมนาวิชาการประจําปดาน
เศรษฐกิจจีน”  ดวยการเชิญสถาบันการศึกษา/องคกรวิจยั และภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวม
และสลับกันเปนเจาภาพในการจัดงานในแตละป เพื่อใหนักวิจัย/นักวชิาการและบุคคลากรตางๆ ได
นําเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจยั เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน และติดตาม เฝาระวัง รวมท้ังเสนอแนะ
ประเด็นการพัฒนาการวิจัยดานจีนท่ีเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก 
 3. รวมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน  และสถาบันวิจัยของประเทศจีน ตลอดจนใน
ประเทศอื่นๆ เพื่อรวมกันผลิตและพัฒนากําลังคนและพัฒนางานวิจัยรวมกัน เชน การแลกเปล่ียน
คณาจารย นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาไมวาเปนรูปแบบศึกษาตอในระดับปริญญา   หรือการจัดการ
อบรมระยะส้ัน เพ่ือใหสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยของจีนและในตางประเทศอื่น ไดมีความรวมมือ
และสรางเปนเครือขายแลกเปลี่ยนและการรวมมือท่ีดีระหวางกัน 
 4. ประสานการถายทอดประสบการณการวิจัยเกี่ยวกับจีนศึกษาของประเทศตางๆ  และเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาการวิจัยดานจีน เพื่อสรางทางเลือกในการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของแตละประเทศ 
 
 5.3.3.3 ยุทธศาสตรที่ 3 

สงเสริมและสรางผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญระดับแนวหนาท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีความรู
ความสามารถดานเศรษฐกิจจีนและมีภาวะผูนํา (Leadership) สูง   ท้ังในระดับประเทศและในระดับองคกร 
เพื่อใหมีบทบาทในการกําหนดทิศทาง และผลักดันเปาหมายในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานเศรษฐกิจ
จีนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
หลักการและเหตุผล 

 ในขณะน้ี แมวาจะมีความต่ืนตัวในแวดวงวิชาการไทยและมีความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจจีนมากข้ึน ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนของไทย  อยางไรก็ดี หลายภาคสวนยังขาดประสบการณ
ในการจับทิศทางและบทบาทดานเศรษฐกิจในอนาคตของจีน จึงควรมีการสงเสริมและสรางผูทรงคุณวุฒิ
และผูเช่ียวชาญระดับแนวหนาท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณ
ดานเศรษฐกิจจีน เพื่อทําหนาท่ีเสมือนเปนแมทัพนําขบวนในการช้ีแนะ ใหคําปรึกษาตอการพัฒนาดาน
กําลังคน และการดานการเรียนการสอน ตลอดจนทิศทางการศึกษาวิจัยในวงการจีนศึกษาโดยเฉพาะดาน
เศรษฐกิจจีน   
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมและสรางผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญระดับแนวหนาท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
มีความรูความสามารถดานเศรษฐกิจจีนและมีภาวะผูนําสูงทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนเสมือนแมทัพให
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คําปรึกษา แนะนํา กํากับทิศทางของการผลิต พัฒนากําลังคนดานจีนศึกษา รวมท้ังงานวิจัยดานจีนศึกษา 
โดยเนนเศรษฐกิจจีน 
 

เปาหมาย  
 1. มีผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา  และมี
บทบาทนําในกระบวนการผลิต และกระบวนการพัฒนากําลังคนและพัฒนางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับจีนศึกษาใน
ดานเศรษฐกิจ  
 2. มีทิศทางและกระบวนการพัฒนากําลังคนดานจีนศึกษาท่ีเปนรูปธรรม  ตลอดจนการพัฒนา
องคความรูและพัฒนางานวิจัยจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีนท่ีสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตนตอไป  
 

กลยุทธ 
1. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญท้ังจากภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ีมีความรูความสามารถและมีศักยภาพในการมีบทบาทเสมือนเปนแมทัพท่ีมีภาวะผูนําสูงใน
ดานจีนศึกษาโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน เพ่ือเปนแกนนําในการกํากับ วิเคราะหทิศทางเศรษฐกิจจีน และ
เพื่อใหมีบทบาทในการกําหนดทิศทาง และผลักดันเปาหมายในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานเศรษฐกิจ
จีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

2. รัฐบาลสนับสนุนดานงบประมาณและกลไกการดําเนินงานของผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญท้ัง
จากภาครัฐและภาคเอกชนในการทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา  และมีบทบาทนําในกระบวนการผลิต และในการ
วางแผนและพัฒนานโยบายกําลังคนดานเศรษฐกิจจีน เพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตนในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก 

3. สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา และองคกรตางๆ ใหมีบทบาทและมีความอิสระอยางแทจริงใน
การริเริ่มและดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและสรางบุคลากรท่ีมีศักยภาพเปน
ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญระดับแนวหนาท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีความรูความสามารถดาน
เศรษฐกิจจีนและมีภาวะผูนําในการใหคําปรึกษาตอทิศทางพัฒนาการดานจีนศึกษา เนนเศรษฐกิจจีน เพื่อ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและความสัมพันธไทย-จีนดานเศรษฐกิจตอไป  

 

5.4 สรุป ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร และจุดเดน/จุดดอย 
 

จากการประมวลและสังเคราะหขอมูลความรูตางๆ ท่ีไดจากการศึกษาวิจัยต้ังแตบทท่ี 1 - บทท่ี 4 
และจากขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรท้ังดานการวิจยั ดานการเรียนการสอน และดานกําลังคน ตลอดจน
การประเมินและช่ังนํ้าหนักผลได/ผลเสียของการดําเนินยุทธศาสตรในแตละดาน พบวา การดําเนินการ
และผลักดันยุทธศาสตรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจ เปนภารกิจท่ีลาชาไมได แมจะตองมีการใชงบประมาณใน
การดําเนินการเปนจํานวนไมนอย เนื่องจากมีความจําเปนตองมีการพัฒนาและสรางบุคลากร และพัฒนา
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องคความรูดานเศรษฐกิจจีนในเชิงลึกใหมากข้ึนเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและความสัมพันธ
ไทย-จีนดานเศรษฐกิจตอไป 

 
สําหรับจุดเดนและจุดดอยในการดําเนินยุทธศาสตรในแตละดาน สรุปในตารางไดดังน้ี  
 
1) ยุทธศาสตรงานวิจัย เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน 

ยุทธศาสตรงานวิจัย ประเด็น จุดเดน/จุดดอย 
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจจีนในประเทศไทย 

เพ่ือการวิเคราะหเศรษฐกิจจีนอยางรอบดานมากขึ้น  และ
พัฒนาโจทยวิจัย ใหสอดคลองกับกระแสจีนภิวัตนตอไป 

สามารถดําเนินการไดทันที  โดยการ
ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่
เก่ียวของและมีการผลักดันอยางจริงจัง 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางและการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนางานวิจัย
ดานเศรษฐกิจจีนที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
บริบททางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคและในระดับโลก 

สามารถ ดํ า เ นินการไดทันที  โดย มี
หนวยงานเจาภาพในการประสานงาน
ระหวางหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและบูรณาการฐานขอมูลงานวิจัย เ พ่ือสร าง
ฐานความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยโดยต้ัง
เปน “ศูนยบริการวิชาการเศรษฐกิจจีน” เพ่ือเปนศูนย
ขอมูลในการรวบรวมและเผยแพรองคความรูและผลงาน/
เอกสารวิชาการตางๆ 

อาจจะใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 
1 ปและตองมีงบประมาณ ตลอดจน
มอบหมาย เจ าภาพที่ ชั ด เ จน เ พ่ือให
สามารถประสานงานรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางความเช่ือมโยงการวิจัยดานเศรษฐกิจจีนเขากับการ
ใชประโยชนจากการวิจัย  โดยการรับฟงและประสานงาน
กับหนวยงานผูใชขอมูล  เพ่ือใหสอดคลองกับกระแส
จีนภิวัตน 

จะตองมีกลไกการประสานงานและรับ
ฟงความตองการของหนวยงานตางๆ ที่
เก่ียวของ ตลอดจนการขับเคล่ือนผลักดัน
ใหเกิดผลในทางปฏิบติั 

 
2)    ยุทธศาสตรการเรียนการสอน เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน  
 

ยุทธศาสตรการ
เรียนการสอน 

ประเด็น จุดเดน/จุดดอย 

ยุทธศาสตร ปรับเนนคุณภาพของหลักสูตรจีนศึกษาดานเศรษฐกิจจีนและ
ระบบการพัฒนากําลังคน เพ่ือใหมีกําลังคนท่ีเพียงพอ 
สามารถตอบสนองตอความตองการดานเศรษฐกิจไทย-จีนที่
ขยายตัวมากขึ้น  

ดําเนินการไดทันทีโดยมีประสานงาน
รวบรวมขอมูลจากสถาบันการศึกษา/
หนวยงานตางๆที่ เ ก่ียวของและมีการ
ผลักดันอยางจริงจัง 
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3)    ยุทธศาสตรกําลังคน เพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน  
 

ยุทธศาสตรกําลังคน ประเด็น จุดเดน/จุดดอย 
ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรและพัฒนากลไกในการสงเสริมและ

พัฒนากําลังคนที่มีความรูความเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจจีน
และความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกลางผานการ
มอบ ทุนก ารศึ กษ าและก า รฝ ก อบรมโดยก า ร ต้ั ง
คณะกรรมการเพื่อเช่ือมประสานใหเกิดการวางแผนและ
พัฒนากําลังคนดานจีนศึกษาอยางตอเน่ืองและสอดรับกับ
ความตองการของประเทศ  

อาจจะใชเวลาในการดําเนินการไมนอย
กวา 1 ปและตองมีงบประมาณรองรับ 
รวมท้ังจะตองมีการผลักดันอยางจริงจัง 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางระบบความรวมมือและพัฒนาเครือขายการผลิตและ
สงเสริมศักยภาพกําลังคนดานเศรษฐกิจจีนโดยมีกลไกที่
เปนรูปธรรมและการรวมกันจัด“งานสัมมนาวิชาการ
ประจําปดานเศรษฐกิจจีน”เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางนักวิชาการในประเทศไทย เพ่ือพัฒนากําลังคน   

อาจจะใชเวลาในการดําเนินการไมนอย
กวา 1 ป และตองมีงบประมาณรองรับ 
ตลอดจนมีเจาภาพที่ชัดเจนเพ่ือสามารถ
ประสานงานกับหนวยงานต างๆ  ที่
เก่ียวของ และมีการดําเนินงานท่ีตอเน่ือง 
สม่ําเสมอทุกป 

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและสรางผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญระดับแนวหนา
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรูความสามารถดาน
เศรษฐกิจจีนและมีภาวะผูนําสูงเ พ่ือมีบทบาทในการ
กําหนดทิศทางและผลักดัน 

สามารถดํา เ นินการไดทันที    โดยมี
มาตรการจูงใจและระบบผลตอบแทนท่ี
มั่นคง  

 

5.5  ประโยชนสําหรับภาคเอกชน 
 

สําหรับงานวิจัยช้ินนี้ นอกเหนือจะเปนประโยชนตอการกําหนดยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐ
และสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยตางๆ แลว  ภาคเอกชนของไทยสามารถนําเน้ือหาและขอมูลท่ีไดมี
การศึกษาวิเคราะหและรวบรวมไว เพ่ือไปใชประโยชนประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับเศรษฐกิจจีนไดเชนกัน  ซ่ึงครอบคลุมต้ังแตขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหโมเดลการปฏิรูป
เศรษฐกิจจีน และแนวคิดฉันทามติเปยจิง ตลอดจนการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
วิเคราะหอนาคตเศรษฐกิจจีน ในบทท่ี 1   การสํารวจเอกสารและผลงานวิชาการเก่ียวกับจีนศึกษา ดาน
เศรษฐกิจ ในประเทศไทยและตางประเทศในบทท่ี  2  การสํารวจสภาพสถานะกําลังคน และหลักสูตรการ
เรียนการสอนจีนศึกษา ดานเศรษฐกิจในประเทศไทย  ในบทท่ี 3 ตลอดจนการสํารวจและวิเคราะหสถานะ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน และการวิเคราะหบทบาทจีนในเศรษฐกิจโลก และพลวัตทางเศรษฐกิจ
ท่ีเกิดจากจีน (จีนภิวัตน)  ในบทท่ี 4 ซึ่งเน้ือหาเหลาน้ีลวนเปนขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับภาคเอกชน
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ไทยท่ีจะตองศึกษาและทําความเขาใจในการประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับประเทศจีน ท้ังในปจจุบันและใน
อนาคตตอไป   

นอกจากนี้  ภาคเอกชนไทยยังไดเขารวมแสดงความเห็นในการจัดประชุมกลุมยอย (Focus 
Group) ท้ังสองครั้ง ไดแก  การสนทนากลุม วันท่ี 8 กรกฎาคม 2553  และการสนทนากลุม วันท่ี 20 
สิงหาคม 2553  ตลอดจนภาคเอกชนท่ีเขารวมแสดงความคิดเห็นตอรางยุทธศาสตรท่ีไดนําเสนอในงาน
สัมมนาในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 ดวยเชนกัน  ซึ่งจากการกรอกใบประเมินและการใหขอคิดเห็นของ
ภาคเอกชนไทยเหลาน้ัน ลวนแสดงความช่ืนชมและไดรับประโยชนจากการจัดสัมมนาและจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนอยางดี   

ในการน้ี คณะนักวิจัยยังไดนําขอเสนอแนะจากภาคเอกชนมาใชเปนขอมูลและปรับปรุงการ
ศึกษาวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในภาคเอกชนเชนกัน 

โดยสรุป ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับ
กระแสจีนภิวัตน” จะเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาจีน
ศึกษาดานเศรษฐกิจในประเทศไทย เพื่อใหนําไปสูการพัฒนาดานจีนศึกษาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจอยาง
จริงจัง เปนระบบและมียุทธศาสตรท่ีชัดเจน ท้ังในสวนของภาครัฐ ภาคการศึกษา และเอกชน รวมท้ังเกิด
การบูรณาการท้ังในสวนขององคความรูและฐานขอมูลระหวางหนวยงาน ตลอดจนการสรางเครือขายจีน
ศึกษาระหวางภาคสวนตางๆท่ีเกี่ยวของตอไป รวมท้ังเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบาย
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีนในอนาคต และเปนขอมูลสําหรับภาคเอกชนในการคาขาย การลงทุน 
และการสรางความสัมพันธท่ีดีกับประเทศจีน และเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตนตอไป    
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สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา . (2553)., จาก www.mua.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI). (2553).,  จาก http://chineseinfo.boi.go.th/cic/ 
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บทสัมภาษณ 
ผาง ลี่, อดีต เลขานุการเอก ฝายการศึกษา สถานทูตจีนประจําประเทศไทย. ผูใหสัมภาษณ. 22 เมษายน 
2553. หลี่ เหรนิ เหลียง ผูสัมภาษณ. “ทุนนักเรียนไทยไปเรยีนท่ีจีน”. สํานักสงเสริมการเรยีนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติหรือฮั่นปาน ประจําประเทศไทย.  
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ภาคผนวก 1 
รายงานผลการเดินทางไปเก็บขอมูล ณ มหานครเปยจิงและเทียนจิน 

ระหวางวันท่ี 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553 
 

อังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 
10.10 น.  ออกเดินทางโดย TG 614 สูมหานครเปยจิง 
15.50 น.  เดินทางถึงมหานครเปยจิง 

เยี่ยมชม มหาวทิยาลัย Peking University  
เขาพักในโรงแรมของมหาวิทยาลัย  The Lakeview Hotel 

 
พุธที่ 30 มิถุนายน 2553 
9.30 น.  สํารวจตลาดและสภาพความเปนอยูของชาวจนี 
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 ผูเช่ียวชาญดานความสัมพันธไทย-จีน                                                  
คณะรัฐศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ Peking University 

- รองศาสตราจารย ดร.ติง โตว（Ding Dou）ผูเช่ียวชาญดานเศรษฐศาสตรระหวาง
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 และผูอํานวยการศูนยวจิัย
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 
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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 

เพ่ือไปยังมหาวทิยาลัยหนานไค  (Nankai University) 
11.30- 12.30น. สัมภาษณนักวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยหนานไค 
  - ศาสตราจารยเซ่ีย 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 
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สรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณ 
 
1. สรุปประเด็นสัมภาษณดร. เฝง เหวยเจยีง นักวิจัยประจําสถาบัน Institute of Asia-Pacific Studies 
(IAPS) สังกัด Chinese Academy of Social Sciences (CASS) 

 
มุมมองตอ “กระแสจีนภิวัฒน” Chinalization 

มองวาการใชคําวา “จีนภิวัฒน” ยังไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ในประเทศจีน เนื่องจากแมวา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนท่ีผานมาจะประสบผลสําเร็จอยางมาก แตก็มีจุดออนและปญหาหลาย
ประการ  เชน 

เมื่อพิจารณาระดับความเปนเมือง (Urbanization) พบวา ยังมีชองวางระหวางภูมิภาคของจีน เชน ความ
แตกตางระหวางความเจริญของเมืองชายฝง เชน ชางไห เปยจิง เทียบกับความลาหลังของเมืองเล็กๆ ใน
ชนบทตอนในของจีน  

ในขณะน้ี  จันยังเปนประเทศกําลังพัฒนา ในเรื่องคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานของประชาชน ระบบ
ประกันสังคม เปนตนยังตองมีการพัฒนาอีกมาก  

แมวาจะมีการพยากรณวา ขนาดเศรษฐกิจรวมของจีนจะใหญเปนอันดับหนึ่งของโลกในระยะเวลาอัน
ใกล แตแทจริงแลวขนาดเศรษฐกิจจีนหรือจีดีพีรวมไมใชประเด็นสําคัญ เนื่องจากจีดีพีตอหัวประชากร
ของจีนยังอยูในระดับท่ีตํ่ามาก และยังกระจุกตัวสูงอยูเฉพาะในภาคตะวันออกของจีนเทาน้ัน  

นอกจากนี้ คุณภาพของจีดีพีก็คอนขางตํ่า การใชพลังงานในการผลิตยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
กลาวคือมีตนทุนสูง และสรางปญหาสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรง โมเดลการพัฒนาในปจจุบันจึงไมใชโมเดลท่ีจีน
ตองการ และตองมีการปรับโครงสรางเพ่ือเนนคุณภาพของจีดีพีดวย 

Beijing Consensus 
ในประเทศจีนยังไมมีความเขาใจตรงกันวา “ฉันทมติเปยจิง” คืออะไร ยังไมมีความเขาใจตรงกันวา

แนวทางการพัฒนาของจีนแตกตางจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก
อยางไร 

 
นโยบายเดินออกไปของจีน 

นโยบายเดินออกไปของจีน นับเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยเปน
ยุทธศาสตรการเดินสองขา เนื่องจากจีนไมสามารถพ่ึงพาตลาดใดตลาดหน่ึง (เชนตลาดสหรัฐฯ และยุโรป) 
ได หากตองมีการกระจายความเส่ียงไปยังตลาดตางๆ อยางเหมาะสม  

การเดินออกไปของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาไปลงทุนของจีนในประเทศแอฟริกา แตกตาง
จากลักษณะการลงทุนของประเทศอื่นอยางเชนของสหรัฐฯ และตางจากการมุงขายสินคาอยางเดียวดังเชน
รูปแบบของจีนในอดีต  เชน กรณีการลงทุนจีนในแอฟริกา เนื่องจากจีนไดชวยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
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ข้ันพื้นฐานใหแกแอฟริกาดวย ไมใชเพียงแคเอาเงินไปลงทุนอยางเดียวแตไปชวยพัฒนาดวย จึงเปน
รูปแบบเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีไดประโยชนรวมกัน (win-win) 
 
การเรียนรูโมเดลการพัฒนาจากประสบการณการจีน 

แตละประเทศมีสภาพของตนท่ีแตกตางกัน จึงไมสามารถท่ีจะเอาประสบการณการพัฒนาของจีน
ไปประยุกตใชไดท้ังหมด แตประสบการณในการพัฒนาของจีนมีความนาสนใจมีอยูอยางนอยสาม
ประการดวยกัน กลาวคือ  

1.) รัฐบาลใหความสําคัญและลงทุนในการสรางสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทําไดคอนขางดี สงผล
ใหตนทุนการผลิตโดยรวมของจีนตํ่า ดังมีภาษิตจีนท่ีวา “ถาอยากจะร่ํารวยตองสรางถนนกอน”  

2.) รัฐบาลทองถิ่นมีอิสระและมุงเนนการแขงขัน รัฐบาลทองถิ่นในแตละระดับมีความความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการ และมีการแขงขันซึ่งกันและกัน ทําใหตางพยายามพัฒนาเศรษฐกิจของ
ทองถิ่นตนเองใหโดดเดน มุงสรางผลงาน เนื่องจากถาทําผลงานไดดี ก็จะไดเลื่อนตําแหนง  

3.) การพัฒนาของจีนนับวาไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัฒน เมื่อจีนดําเนินนโยบายเปด
ประเทศ จึงทําใหสามารถอาศัยเทคโนโลยี และนําวิธีบริหารจัดการของตางชาติเขามาใช   
 
ทิศทางการทําวิจัยของ CASS  

จะมีการต้ังคณะกรรมการวิชาการเปนผูกําหนดทิศทางการวิจัยในภาพกวาง แตจะใหอิสระแก
นักวิชาการในการเลือกหัวขอหรือโจทยวิจัยไดอยางเสรี เมื่อทําวิจัยเสร็จแลว  จึงจะจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย  

ท้ังน้ี เพราะการคิดโจทยวิจัยจําเปนตองดูตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยากท่ีจะคาดการณ
หรือวางแผนลวงหนา นอกจากน้ี ปริมาณของนักวิชาการจีนมีจํานวนมาก และมีการแขงขันทางวิชาการสูง 
หากมีหัวขอวิจัยท่ีมีความสําคัญ นาสนใจ หรือโดดเดน ก็มักจะเปนท่ีจับตามอง เสมือนมีสัญญาณและ
ทิศทางใหนักวิชาการหลายทานมุงแขงขันกันทําวิจัยในประเด็นเหลาน้ัน 

ในสวนของงานวิจัยของสถาบัน Institute of Asia-Pacific Studies (IAPS) ซึ่งเปนสถาบันภายใต 
CASS จะมุงศึกษาเก่ียวกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยเปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและประยุกตนํา
ประสบการณประเทศอื่นมาปรับใชกับจีน  

 
ประเภทการวิจยัอาจแบงไดเปน 
1.) มิติทางการทูตและความม่ันคง  
2.) มิติเศรษฐกิจ โดยอาจแบงไดเปนสองสวน  

2.1) การศึกษาโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
เชน โมเดลญ่ีปุน (ทฤษฎีหานบิน) , โมเดลการเนนภาคการสงออก, โมเดลการแทรกแซงและช้ีนํา
เศรษฐกิจโดยภาครัฐ ฯลฯ  
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2.2) การศึกษาความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เชน ดานการเงิน ทรัพยากรพลังงาน  
3.) มิติของสังคมและวัฒนธรรม 

 
2. สรุปประเด็นสัมภาษณรองศาสตรจารย ดร. ติง โตว  ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
คณะรัฐศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ Peking University 

 
ดานความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางจีนและอาเซียน 

ภายในประเทศจีน มีการศึกษาเก่ียวกับความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางจีนและอาเซียนนอย
มาก และขาดคุณภาพ นอกจากน้ัน ความเขาใจระหวางท้ังสองฝายมีความแตกตางกันมาก เชน จีนเองก็เช่ือ
วาตนขาดดุลการคา อาเซียนเองก็เช่ือวาอาเซียนขาดดุลการคา จึงควรมีการทํา Working Group รวมกัน
ระหวางหนวยงานของรัฐของจีนและอาเซียนเพื่อทําการศึกษาวิจัยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสอง
ฝายใหลึกซึ้ง 
 
มุมมองตอขอตกลงการคา ASEAN-China FTA (ACFTA) 

หลังจากมีการผลักดันและลงนามใน ACFTA นับวา มีผลดีตอจีน แตอาจไมไดมีผลดีมากนักตอ
อาเซียน เนื่องจากในอดีต ท้ังอาเซียนเและจีนตางก็สงออกสินคาไปแขงขันกันในตลาดหลัก เชน สหรัฐฯ 
แตหลังจากมีการลงนาม ACFTA กลับกลายเปนอาเซียนสงวัตถุดิบมาท่ีจีน และจีนนํามาผานกระบวนการ
ผลิตเพ่ือสงไปท่ีสหรัฐฯ สงผลใหจีนมีการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต แตอาเซียนไมมีการยกระดับ
อุตสาหกรรมการผลิตใดๆ เลย จึงอาจมองไดวาขอตกลงการคาเสรี ACFTA เปนผลดีกับจีนมากกวา 

แมวาลําดับตอไปจะมีการเปดเสรีในภาคบริการ  ซึ่งเปนข้ันตอนตอไปของการเปด ACFTA ก็ยัง
เช่ือวาจีนจะมีความไดเปรียบในเกือบทุกสวนของภาคบริการ ไมวาจะเปนภาคการกอสราง ภาคการเงิน 
เปนตน 
 
มุมมองตอกระแสจีนภิวัฒน 

ยังเร็วเกินไปท่ีจะใชคําวากระแสจีนภิวัฒน และไมเช่ือวามีสิ่งท่ีเรียกวา “โมเดลจีน” เนื่องจากการ
พัฒนาประเทศของจีนนั้นยังมีปญหาอยูมาก เปนการพัฒนาท่ี “รัฐบาลรํ่ารวย แตประชาชนยากจน” ใน
ภาพรวม ไมนาจะเปนตัวอยางท่ีดีใหกับประเทศอื่นๆ ได 
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3.สรุปประเด็นสัมภาษณศาสตราจารย จางซีเจิ้น ผูเชีย่วชาญดานความสัมพันธไทย-จีน คณะรัฐศาสตร
ความสัมพันธระหวางประเทศ Peking University 
 
มุมมองตอควาสัมพันธจีน – อาเซียน 

แมในทางเศรษฐกิจ อาเซียนจะไมมีบทบาทสําคัญตอจีนเทากับสหรัฐฯ ยุโรปหรือญ่ีปุน แตหาก
มองในทางยุทธศาสตรการเมืองระหวางประเทศ จีนจะใหความสําคัญกับอาเซียนเปนอยงมาก เนื่องจากจีน
หวังใชความรวมมือกับอาเซียนมาถวงดุลอํานาจการเมืองระหวางประเทศกับสหรัฐฯ 
 
มุมมองตอยุทธศาสตรวิจัยเร่ืองจีนในประเทศไทย 

นักวิชาการไทยควรมีการศึกษาวิจัยระบบการเมืองการปกครองจีน เนื่องจากการท่ีจีนพัฒนา
เศรษฐกิจไดสําเร็จ สาเหตุสําคัญประการหน่ึงคือระบบการเมืองแบบรวมศูนยอํานาจ ปจจุบันชาวไทยท่ี
เขาใจในประเด็นนี้อยางถองแทยังมีนอยมาก ถึงแมวาไทยจะไมสามารถเลียนแบบการปกครองของจีนได 
แตก็มีหลายอยางท่ีไทยสามารถเอาหลักการไปปรับใชใหเขากับระบบของไทยเองได เชน การมีรัฐบาลท่ี
เขมแข็ง การกระจายอํานาจสูทองถิ่น เปนตน 

 
มุมมองตอกระแสจีนภิวัฒน 

การใชคําวากระแส “จีนภิวัฒน” ยังเร็วเกินไป จีนแผนดินใหญยังมีชองวางระหวางความเจริญ
ทางวัตถุและความเจริญทางวัฒนธรรมท่ีกวางมาก เชน เมื่อข้ึนรถโดยสารประจําทาง หนุมสาวจีนยังไมลุก
ใหคนชรานั่ง เปนตน ซึ่งจะแตกตางอยางชัดเจนจากสังคมไตหวัน 
 
4. สรุปประเด็นสัมภาษณ นักเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร Peking University ไดแก 

-ศาสตราจารยซุน ฉี่เสียง  
-รองศาสตราจารย ดร.ตง จื่อหยง 
 

มุมมองตอภาคบริการ 
ภาคบริการของจีนปจจุบันยังคอนขางออนแอ โดยคิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 40 ของจีดีพี 

แตจะเห็นไดวาภาคบริการเปนภาคท่ีกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักศึกษาท่ีเลือก
เรียนวิชาทางดานน้ีมีมากข้ึนอยางมาก อีกตัวอยางหน่ึง เชนในภาคบริการประกันภัย ในป ค.ศ. 1980 มี
จํานวนบริษัทประกันภัยเพียง 1 บริษัท ปจจุบันมีจํานวนกวา 120 บริษัท (โดย 40 บริษัทเปนบริษัทของ
ตางชาติ) สาเหตุท่ีภาคบริการของจีนยังคอนขางออนแอ (แตมีแนวโนมท่ีจะเติบโตอยางรวดเร็วในอนาคต
อันใกล) เปนไปตามข้ันตอนการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมชาติของประเทศตางๆ ท่ัวโลก ซึ่งมักเริ่ม
จากการพัฒนาภาคการเกษตร เปลี่ยนผานไปยังภาคอุตสาหกรรม และคอยๆ เปลี่ยนผานไปยังภาคบริการ 
โดยในปจจุบัน รัฐบาลควรสนับสนุนและสรางแรงจูงใจตอการพัฒนาภาคบริการมากยิ่งข้ึน เพื่อใหภาค
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บริการคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 40 อันจะเปนการสอดคลองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนใน
ปจจุบัน 

ในภาคบริการซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะคอยๆ เปดใหมีการแขงขันเสรีจากภายนอก จะเห็นวาวิสาหกิจ
ของจีนมีทัศนคติตอบริษัทภายนอกเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ในป ค.ศ. 1995 ศ.ซุนไดพบกับผูบริหาร
บริษัทประกันภัยหลายรายในการสัมมนาดานประกันภัยท่ีเมืองเสินเจิ้น พบวามีผูบริหารบริษัทประกันภัย
จํานวนมากแสดงความคิดเห็นวา รัฐบาลจีนไมควรเปดตลาดใหแกบริษัทประกันตางชาติ โดยท่ีในเวลานั้น 
รัฐบาลจีนไดเริ่มอนุญาตใหบริษัทประกันภัยตางชาติ 5-6 รายเขามาดําเนินกิจการ มีบางทานถึงกับแสดง
ความคิดเห็นวาหากเปดตลาดใหบริษัทประกันภัยภายนอกประเทศ ภายในหาป ภาคบริการประกันภัยของ
จีนจะถูกควบคุมโดยตางชาติอยางแนนอน หากในปจจุบัน มีบริษัทประกันภัยตางชาติเขามาเปดกิจการใน
จีนราว 40 แหง แตสัดสวนการคาของบริษัทเหลาน้ีคิดเปนรอยละ 5 ของภาคบริการประกันภัยท้ังหมด
เทาน้ัน ศ.ซุนไมพบวาปจจุบันยังมีวิสาหกิจในจีนรายใดท่ียังมองบริษัทตางชาติเปนภัยคุกคาม สวนมาก
มักจะมองโอกาสท่ีจะเรียนรูและเติบโตไปดวยกันมากกวา 
 
มุมมองตอกระแสจีนภิวัฒน 

ในสวนของทัศนคติท่ีมีตอกระแสจีนภิวัฒน ท้ังสองทานเห็นวา จีนเองยังมีปญมากมาย ซึ่งตอง
ระมัดระวัง และไมประมาท ไมควรยินดีกับความสําเร็จกอนเวลาอันควร 
 
5. สรุปประเด็นสัมภาษณคณาจารยคณะเศรษฐศาสตร ม.หนานไค 
 
นโยบายเดินออกไปของจีน 

ในเรื่องยุทธศาสตรการเดินออกไป อาจแบงไดเปนสองสวน  
1) รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลจีนเปนผูถือหุน ไดแกบริษัทยักษใหญ บริษัทขามชาติของรัฐบาล โดย

การลงทุนของรัฐวิสาหกิจภายนอกประเทศมักเปนเรื่องของการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ลงทุนเพื่อใหไดวิทยาศาสตรเทคโนโลยีจากตางประเทศมาเปนของตน โดยเปนการลงทุนเหมืองแรและ
ธาตุเหล็กในออสเตรเลีย การลงทุนเหมืองแรและนํ้ามันใน แอฟริกา การลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทค
โยโลยีในอเมริกาหรือยุโรป  

2) บริษัทเอกชน ซึ่งมักเลือกท่ีจะไปลงทุนในตางประเทศตามกลไกการตลาด เชน อาจจะมีการ
แขงขันภายในประเทศรุนแรง หรือมีความรวมมือระหวางประเทศ บริษัทเหลาน้ีมักต้ังอยูบริเวณจาก
ภาคใตหรือภาคตะวันออกของจีน แตเดิมมีความไดเปรียบในการผลิตสินคาและการสงออก ตอมาประสบ
ปญหาคาแรงท่ีสูงข้ึน จึงอาจทําการรวมทุนกับตางชาติ หรือยายฐานการผลิตไปยังภาคตะวันตกของจีน 
รวมท้ังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย เวียดนาม เปนตน เนื่องจากการขนสงทางทะเลไปยัง
ยุโรปและสหรัฐฯ จากพื้นท่ีเหลาน้ันมีความสะดวกและมีตนทุนตํ่ากวา อยางไรก็ตาม เปาหมายของ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม นาจะเนนท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศเปนหลัก ไมนาจะเนนเรื่อง
การเดินออกไป 

  
ประเด็นความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

ในป ค.ศ. 2009 ตัวเลขมูลคาการสงออกของจีนไดแซงหนาเยอรมันนีข้ึนมาเปนอันดับหน่ึงของ
โลกแลว (ประมาณ 1.2 ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐ) ตัวเลขมูลคาการนําเขาอยูท่ี 1 ลานลานเหรียญดอล
ลารสหรัฐ แตแมวาในแงปริมาณการสงออกจีนจะถือวาเปนอันดับหนึ่งของโลก แตลักษณะสินคาท่ี
สงออกสวนใหญเปนสินคาท่ีใชแรงงานเขมขน ใชเทคโนโลยีการผลิตข้ันตํ่า ในสวนของภาคบริการยัง
ขาดดุลการคา ดังน้ัน ในทางนโยบาย รัฐบาลจีนจึงควรเปลี่ยนรูปแบบการสงออกจากท่ีเนนปริมาณ มาเนน
ท่ีคุณภาพ 

หลังจากท่ีจีนเขาเปนสมาชิก WTO ในป ค.ศ. 2001 อัตราการเจริญเติบโตในการนําเขาและ
สงออกของจีนอยูท่ีรอยละ 30 ตอป ซึ่งถือวาสูงผิดปกติ เนื่องจากตามปกตินาจะอยูท่ีรอยละ 8-10 เทาน้ัน 
จึงจะเปนอัตราท่ีเหมาะสม จะเห็นไดวาในชวงน้ันการพัฒนาภาคการนําเขาและสงออกของจีนเปนไปอยาง
กาวกระโดด แตก็อาจกลาวไดวายุคทองของการเติบโตไดผานพนไปแลว 

จีนใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบการรวมกลุม ดังจะเห็นไดจากยุทธศาสตร
การรวมกลุมของพ้ืนท่ีตางๆ ภายในประเทศจีนเอง ในป ค.ศ. 2009 รัฐบาลจีนไดกําหนด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบรวมกลุมจํานวน 10 ยุทธศาสตร เชน ยุทธศาสตรภาคกลาง ภาคตะวันออก เปนตน
จากท่ีในสมัยกอน จะเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเมืองๆ ไป เริ่มจากการพัฒนาเสินเจิ้น ตอมาท่ีผูตง จนใน
ป ค.ศ. 2006 มาพัฒนาปงไห (สวนหนึ่งของเมืองเทียนจิน) แตแนวโนมตอไปนี้จะเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในรูปแบบการรวมกลุม เชน ภาคใตของจีนมีสามเหลี่ยมซูเจียงหรือแมน้ําไขมุก ภาคกลางมีสามเหลี่ยม
แมน้ําแยงซีเกียง ภาคเหนือมีสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปอไห ในสวนของความรวมมือกับภูมิภาคอาเซียน ก็จะ
เนนรูปแบบการรวมกลุมเช่ือมโยงกับยูนนานและกวางสีเปนหลัก 

ความรวมมือระหวางจีนและอาเซียนมีลักษณะพิเศษ คือ ไมใชการแลกเปลี่ยนสินคา (เชนเอา
โทรทัศนท่ีจีนผลิตไปแลกขาวจากไทย) แต เปนความรวมมือท่ีเกิดข้ึนภายในลูกโซการผลิต เชน ทําการ
ผลิตช้ินสวนในประเทศไทย และนํามาประกอบในประเทศจีน ตัวอยางหน่ึงเชน เมื่อเกิดวิกฤติการเงินท่ี
เวียดนาม ในจีนมีนักวิชาการสองฝายถกเถียงกัน ฝายหน่ึงเห็นวามีผลกระทบกับจีน อีกฝายหน่ึงเห็นวาไม
นามีผลกระทบใดๆ หลังจากทําการสํารวจกลับพบวาสองในสามของบริษัทท่ีทําการสงออกในเวียดนาม
เปนบริษัทของจีนซ่ึงไปตั้งโรงงานผลิตในเวียดนาม โดยเฉพาะโรงงานเครื่องใชไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส 
จะเห็นไดวาจีนคุมท้ังวัตถุดิบและการประกอบเพ่ือการสงออก แตก็ยังมีกรณีพิเศษอื่นๆ อีก เชน บริษัท 
Haier ของจีนไปต้ังโรงงานลงทุนในเยอรมัน เพื่อใหไดเทคโนโลยีและหลีกเลี่ยงปญหาเงื่อนไขการสงออก
ไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคยุโรป 
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มุมมองตอภาคบริการ 
ในสวนของภาคบริการ ยากท่ีจะทําการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแขงขันไดอยาง

ชัดเจนดังกรณีสินคาท่ัวไป เนื่องจากหาตัวช้ีวัดคอนขางยาก แตในภาพรวมภาคบริการของจีนยังพัฒนาไม
ดีเทาท่ีควร ปจจุบัน ภาคบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจีดีพี แตในประเทศท่ีพัฒนาแลว ภาคบริการ
มักคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของจีดีพี ตัวอยางขีดความสามารถในการแขงขันของภาคบริการใน
จีน เชน ภาคการขนสงทางทะเล จีนมีศักยภาพคอนขางสูง สามารถตอบสนองความตองการขนถายสินคา 
และแขงขันกับสิงคโปร ญ่ีปุนได หากยังตองมีการพัฒนาทาเรือปลอดภาษี ในสวนของภาคบริการกอสราง
มีความเขมแข็ง ไมดอยไปกวาเกาหลีใต ในสวนของภาคบริการวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เชน ซอรฟแวร
คอมพิวเตอร รัฐบาลจีนก็ใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี มีการพัฒนาเขต IT ข้ึนในเมืองใหญๆ เชน มหานคร
เปยจิง ตาเหลียน เปนตน 
 
6. สรุปประเด็นสัมภาษณเจาหนาที่สถานเอกอคัรราชทูต  ขอมูลดานการศึกษาของนักศึกษาไทยในจีน 

ภาพรวม   ในขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาตางชาติเรียนท่ีประเทศจีนประมาณ 100,000 กวาคน โดยมี  5 
อันดับแรก ไดแก เกาหลีใต ญ่ีปุน อเมริกา เวียดนามและไทย  ประเทศไทยติดอันดับท่ี 5 ท่ีมีนักเรียน 
นักศึกษาไปเรียนตอท่ีจีนโดยมีจํานวน 11,073 คนตามตัวเลขลาสุดในป 2009  

- ในจํานวนน้ี แบงเปนทุนรัฐบาลรอยละ 60 และทุนสวนตัวรอยละ 40   
- เมืองท่ีคนนักเรียน นักศึกษานิยมไปเรียนมากท่ีสุดไดแกกรุงเปยจิง ชางไห กวางโจว กวางซี และ

คุนหมิง กรุงเปยจิงมีนักเรียนนักศึกษาไทยไปเรียนมากท่ีสุดประมาณ 1000 คน   
- สาขาวิชาท่ีนักเรียนนักศึกษานิยมเรียนมากที่สุดคือ ภาษาจีน  เศรษฐศาสตร การบริหาร แพทย

แผนจีน เปนตน   
- ประเภททุนการศึกษา แบงไดดังน้ี 

1) ทุนรัฐบาล เชน ทุนกพ.และทุนไทยพัฒน รวมท้ังทุนแลกเปลี่ยน นับต้ังแตป 1981 เปนตน เปน
ทุนแลกเปลี่ยนระหวางไทย-จีน ปละ 7 ทุน  ใหขาราชการท้ังสองประเทศ ท่ีผานมา สวนมากใหอาจารย
ของมหาวิทยาลัยไปเรียนตอภาษาจีนหรือมาเรียนตอไทยมากกวา  

2) ทุนของกระทรวง   กระทรวงตาง ๆ ก็มีการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาไทยไปเรียน
ตอท่ีประเทศจีน เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร  แตละปมีใหทุนการศึกษา 2-3 ทุน 
สองกระทรวงนี้เปนกระทรวงหลักท่ีมีใหทุนการศึกษา สวนกระทรวงอื่นตองไปสอบถามแตละกระทรวง 

3) ทุนหนึ่งอําเภอหนึ่งทุนการศึกษา เริ่มต้ังแตป 2547 และป 2548 มีนักเรียนไทยท่ีไดรับทุนศึกษา
ท่ีประเทศจีน 130 คนโดยมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน 7 ป สวนมากเรียนภาษาสองป และเขาหลักสูตรปริญญา
ตรี 4 ป   นักเรียนนักศึกษาเหลาน้ีหลังจากเรียนภาษาจีนเปนระยะเวลา 2 ป ผานการสอบภาษาจีนแลว เขา
เรียนในหลักสูตรการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ  เศรษฐศาสตร แพทยแผนจีนเปนตน  สําหรับท้ัง
สองรุนนี้ รุนท่ีสองจะมีการเตรียมตัวพรอมกวารุนท่ีหนึ่ง เนื่องจากรุนท่ีสองกอนท่ีมาศึกษาท่ีจีนมีการ
อบรมภาษาและความรูท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกอนสองเดือนกอนเดินทางมาประเทศจีน   



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการเดินทาง    Annex I-10                                                   กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

รัฐบาลจีนใหความสําคัญตอการศึกษามากข้ึน  ต้ังเปาหมายไวจะเพ่ิมงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
อยูท่ีรอยละ 4 ของจีดีพี ท้ังหมดภายในอีก 2 ปขางหนาน้ี และจะเพิ่มสัดสวนไปเรื่อยๆ  และต้ังเปาหมายไว
วาจะมีนักเรียนนักศึกษาตางชาติมาเรียนท่ีจีนมากข้ึนเชนเดียวกัน ถึง 500,000 คนภายในป 2020 เพื่อสราง
มหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก  

ทุนของรัฐบาลจีนในขณะนี้ มี 
1) ทุนรัฐบาล   เปนทุนแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลไทย-รัฐบาลจีน ปละ 7 ทุน  
2) ทุนสถาบันขงจ๊ือ ตอนนี้มีการรวมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยกอต้ังสถาบันขงจ่ือแลว 12 แหง  

ปนี้สถาบันขงจื่อมีใหทุนการศึกษา  4 ทุนการศึกษาของสถาบันขงจื่อหนึ่งแหงแกนักเรียน
นักศึกษาไทย แตเปนทุนการศึกษาเนนทางดานภาษาและวัฒนธรรม 
3) ทุนพัฒนาครูจีน    เนื่องจากในขณะน้ีโรงเรียนตาง  ๆ  เปดสอนภาษาจีนมากข้ึน  ตามตัวเลขท่ี
กระทรวงศึกษาธิการไทยวามีโรงเรียน มหาวิทยาลัยสอนภาษาจีนท้ังหมด  1610 แหง ทําใหโรงเรียนของ
ไทยในขณะน้ีขาดแคลนครูภาษาจีน  รัฐบาลจีนก็ทุนการศึกษาแกนักศึกษาเอกวิชาภาษาจีนท่ีกําลังจะจบ
การศึกษาไปเรียนตอท่ีเมืองจีน 1 ป  เพ่ือกลับมาบรรจุเปนครูภาษาจีนในประเทศไทย โครงการเริ่มต้ังแต 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 สภาพสังคมท่ีเต็มไปดวยการแขงขัน การบูชาเงินและวัตถุ เปนตนซึ่งทําใหไมรูสึกช่ืนชมการ
พัฒนาของจีน และไมไดทําใหมีความรูสึกวาการพัฒนาทางวัตถุของจีนมีความสอดคลองกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาทางจิตใจของประชาชน 

 
ความเห็นของนายณัฐวัช ธนิตอุดมทรัพย นักศึกษาคณะอักษรศาสตร Peking University ประธานชมรม
นักศึกษาไทย    

มีความช่ืนชมนักศึกษาจีนท่ีมีความขยันขันแข็ง เห็นวาระบบการศึกษามีสวนสําคัญท่ีทําใหจีนมี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว ควรท่ีไทยจะศึกษาระบบการศึกษาของจีน รวมท้ังทําความเขาใจคานิยม
และระบบวัฒนธรรมของจีน เชน คานิยมความรักชาติของคนจีน เปนตน 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการเดินทาง    Annex I-11                                                   กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

ความเห็นของนางสาวมุทิตา การกิจ นักเรียนทุนกสิกรไทย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ Peking University 
ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงของจีนอยางชัดเจนในระยะเวลาหาป ท้ังทางดานความเจริญทางวัตถุ

และคานิยมของคนรุนใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน แนวโนมวัฒนธรรมบรโิภคนิยมในหมูนักศึกษา มีความ
ช่ืนชมนักศึกษาจีนในความขยันและใฝรู มองวามีสิ่งท่ีไทยเราสามารถเรียนรูไดจากจีนมากมายหลายอยาง 
และมีปรากฎการณทางสังคมท่ีนาสนใจใหสังเกตและทําความเขาใจอยูตลอด 
 

 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานสรุปการสนทนากลุม                                                      Annex II-1                                                            กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

ภาคผนวก 2 
“การสนทนากลุมรับกระแสจีนภิวัตน”: กรณีศึกษาการทองเท่ียวและการเกษตรจีน 

ภายใต 
โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน  

วันพฤหัสบดีท่ี 8 กรกฎาคม 2553 ระหวางเวลา 13.00 – 17.00 น. 
ณ หองจามจุรี บอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส 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. “การทองเท่ียวจีน”  นัยตอไทย 
โดย คุณกรวรรณ สังขกร 
นักวิจัย  ศูนยศึกษาจีน-จีเอ็มเอส  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

16.00 – 16.30 น.  สนทนากลุมและเปดรับฟงความคิดเห็นประเด็น “การทองเท่ียวจีน” 

16.30 – 17.00 น.  สรุปการสนทนากลุม และปดการประชุม 
 
ดําเนินรายการโดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน 
 หัวหนาโครงการศึกษาวิจัย 
 

 

 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานสรุปการสนทนากลุม                                                      Annex II-2                                                            กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

สรุประเด็นการสนทนากลุมรองรับกระแสจีนภิวัตน : ภาคเกษตร 
คุณพรศรี วิศวชัยพันธ (สภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย) : ประกอบธุรกิจดานบริษัททัวรจีน โดย
แสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐบาลจีนในดานตางๆ เชน คาเงิน และภาคเกษตรจีน ซึ่งลวนแลวแต
เปนมาตรการท่ีปกปองผลประโยชนคนจีน 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 เอ่ียมปยะ (กลุมงานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร) : กรมสงเสริม
การเกษตรรวมมือกับกระทรวงพาณิชย ผานชองทางตาง ๆ เพ่ือสงเสริมดานเกษตรโดยเฉพาะสินคาผลไม 
 
คุณเสริมสุข สลักเพ็ชร (ผูชวยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) : กรมวิชาการเกษตรเปนกรมทางดานเทคนิคและ
วิชาการ ดูแลเรื่องการสงออกสินคาพืช มาตรการสุขอนามัยพืช การรับรองมาตรฐาน และการเจรจาดานเทคนิค 
ดานงานวิจัย กรมวิชาการเกษตรศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรแบบกาวกระโดดทั้งปศุสัตวและประมง 
ในประเด็นอยางเชน ประเทศจีนสามารถพ่ึงพาสินคาใดและสินคาใดตองนําเขา?  
 
คุณอรมร งามมงคลรัตน (รองผูอํานวยการสถาบันอาหาร) : ในประเด็นที่วิทยากรไดสรุปเรื่องอุปสรรคตาง ๆ โดย
สวนตัวคิดวาเปนอุปสรรคในระยะสั้น เน่ืองจากเห็นวาจากพัฒนาการของจีน เชน เรื่องของความปลอดภัยใน
อาหาร ทางจีนไดรวมมือกับทางญี่ปุนในการพัฒนาความปลอดภัยในอาหาร ฉะน้ันในระยะยาวอาจจะไมมี
อุปสรรคในเรื่องดังกลาวหรืออาจมีนอยลง สําหรับการขยายดานการลงทุนของจีนนับเปนโอกาสของจีนที่จะ
แทรกเขาไปในตลาดในอนาคต ขณะที่ไทยก็นับวาเปนโอกาสที่จะขยายไปยังมณฑลภายในซึ่งจีนกําลังมุงพัฒนา
มณฑลภายในทางตะวันตกของประเทศจีน 
 
คุณอภิพงษ คุณากรบดินทร (นักวิชาการสงเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน) : แสดงความคิดเห็นในเรื่องตลาดผลไมเจียงหนานที่ประสบปญหาวาเปนเพราะการครอบงําตลาดหรือไม?  
 
คุณไสว วิศวานันท (นักวิจัย ศูนยจีนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) : แสดงแงคิดการรวมมือระหวางอาเซียนกับ
ประเทศจีนควรจะเปนไปดวยความปรองดองมากขึ้นในดานเกษตร ผานการสรางโครงขายการประสานความ
รวมมอืทางเกษตรระหวางกัน 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานสรุปการสนทนากลุม                                                      Annex II-3                                                            กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

คุณอดิษฐ แกวกลาไชยวุฒิ (กรรมการสมาคมผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวสัมพันธไทย-จีน) : แสดงความคิดเห็น
ถึงการพัฒนาดานเกษตรของประเทศจีนที่สามารถเติบโตอยางรวดเร็ว เปนเพราะประเทศจีนเรียนรูความลมเหลว
มากกวาความสําเร็จโดยเฉพาะความลมเหลวดานเศรษฐกิจ ทั้งน้ีไดเสริมเรื่องนโยบายพัฒนาประเทศจีนดาน
ตะวันตกเชน ซินเจียง ชิงไห เสฉวน เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าดวยเงินทุน 2 ลานลานหยวน 
 
คุณดลพร ชื่นชลพฤกษ (นักวิชาการสงเสริมการลงทุนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) : 
ต้ังขอสังเกตในงานวิจัยในเรื่องป เน่ืองดวยประเทศจีนเพ่ิงมีนโยบายยกเลิกภาษีเกษตรในป 2007 และป 2008 จะ
ทําใหตัวเลขเปลี่ยนแปลงหรือไม รวมท้ังประเด็นเรื่องอาเซียน-จีนไดมีศึกษาวามีผลกระทบหรือทางออกหรือไม 
อยางไร 
 

สรุประเด็นการสนทนากลุมรองรับกระแสจีนภิวัตน : ภาคการทองเท่ียว 
คุณอดิษฐ แกวกลาไชยวุฒิ (กรรมการสมาคมผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวสัมพันธไทย-จีน) : เห็นวางานวิจัยที่
นําเสนอในการสนทนากลุมครั้งน้ี  ควรจะต้ังหัวขอคําวา “การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคท่ีพูดภาษาจีน” มากกวา
เพราะไมไดเปนงานที่ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมนักทองเที่ยวจีนจากแผนดินใหญ ที่สําคัญ พฤติกรรมการใชจายและ
ทองเที่ยวของคนไตหวัน คนฮองกง และคนจีนแผนดินใหญน้ันแตกตางกันมาก อีกทั้งยังเสนอวา ไมควรเปนเพียง
งานศึกษาระดับจุลภาคที่เนนดานพฤติกรรม แตควรที่จะมีความครอบคลุมทั้งดานมหภาค เชน นโยบายตางๆของ
รัฐที่เก่ียวของ และดานจุลภาค 

สําหรับประเด็นตัวอยางความสําคัญที่ตองศึกษารดับนโยบายหรือความสัมพันธระหวางประเทศที่
เก่ียวของ เชน กรณีความสัมพันธจีน-ไตหวัน ซึ่งในขณะน้ี รัฐบาลสองฝายมีความสัมพันธที่ดีขึ้นและจีนใหสิทธิ
พิเศษกับไตหวันและทําขอตกลงการคาและการเดินทางระหวางกันโดยตรงไดมากขึ้น เปนตน 

ปจจุบันประเทศจีนมีนักทองเที่ยวจํานวนมากและเดินทางไปท่ัวโลก จึงทําใหรัฐบาลจีนสามารถนํา
นักทองเท่ียวจีนมาเปนประเด็นตอรองในการย่ืนขอเสนอและเง่ือนไขกับประเทศคูเจรจาตาง ๆ เพราะจีนเปน
ประเทศท่ีมีประชากรมาก มีกลุมผูบริโภคและกลุมนักทองเที่ยวขนาดใหญที่ใชตอรองกับประเทศตางๆ ทั่วโลกได   
 
คุณกิตติภูมิ พงศภัทร (กรรมการบริหารสมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย) : แสดงความคิดเห็นในประเด็น
มัคคุเทศกตางชาติที่เขามาประกอบอาชีพผานการซ้ือสัญชาติ ซึ่งสงผลกระทบตอมัคคุเทศกที่เปนชาวไทย 
 
คุณบุญรอด โบวเสรีวงศ (กรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย) : แตเดิมน้ันโรงแรมระดับ 4 ดาว จะไมตอนรับ
นักทองเท่ียวที่เปนชาวจีน เน่ืองจากเสียงดัง แตปจจุบันทางโรงแรมไดใหตอนรับนักทองเท่ียวจีน เพราะวามี
มารยาทมากข้ึน ในเร่ืองการจับจายซื้อของ นักทองเที่ยวมักจะประสบปญหากับของแทหรือของเทียมซึ่งเสนอให
ทางรัฐบาลเขามาชวยเหลือ 
  
คุณมัยรัตน พีรญาณโกเศส (นายกสมาคมธุรกิจทองเท่ียวภายในประเทศ) : ในงานวิจัยอยากจะเพ่ิมในเรื่อง
พฤติกรรมนักทองเท่ียว พฤติกรรมผูประกอบการ และพฤติกรรมมัคคุเทศก โดยภาพรวมทั้งภาพลักษณและ
เอกลักษณของประเทศไทย ซึ่งในสมัยน้ีประเทศไทยขาดจุดยืนและเอกลักษณ อีกทั้งการรักษาเอกลักษณและ



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานสรุปการสนทนากลุม                                                      Annex II-4                                                            กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ขาดการดูแลอยางจริงจัง โดยเฉพาะภาพลักษณผูประกอบการไทยที่โดนรวมหมูวามี
ภาพลักษณที่ไมดีจากการเสียของกลุมหน่ึงซึ่งขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 
คุณยุวดี นิรัตนตระกูล (ผูอํานวยการกองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย) : ทางการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยไดเปดศูนยบริการการทองเที่ยวในประเทศจีนเพ่ือใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยว และมีงานวิจัยและ
สํารวจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวไทย-จีนหลายช้ิน  เชน การสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของนักทองเที่ยวจีน
(ไมรวมฮองกง ไตหวัน) พฤติกรรมและรสนิยมความชอบในการใชบริการสปา กีฬากอลฟ และดานการจับจายซื้อ
ของและดานบันเทิง เปนตน  ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบวา  กิจกรรมของนักทองเที่ยวจีนที่เขามายังประเทศไทย คือ 
การชมการแสดงจากสาวประเภทสอง  
 
คุณพรศรี วิศวชัยพันธ (สภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย) : เปดประเด็นทัวรศูนยเหรียญที่เกิด
ขึ้นกับนักทองเที่ยวจีนในไทย ซึ่งตองเริ่มจากการแกไขปญหาท้ังในสวนของไทยและจีน และประเด็นภาพลักษณ
ของประเทศไทยซึ่งมีภาพในแงลบ และการบริหารงานรวมท้ังวิธีการจัดการกับปญหาที่แตกตางกันเปนอยางมาก
ระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน 
 
คุณไสว วิศวานันท (นักวิจัย ศูนยจีนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) : เนนย้ําในเรื่องปญหาทัวรศูนยเหรียญและ
การซื้อหัวนักทองเที่ยวจากจีน ซึ่งเปนกระบวนการที่สรางผลกระทบดานลบตอภาพลักษณของประเทศไทย  
 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานสรุปการสนทนากลุม                                                      Annex III-1                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

ภาคผนวก 3 
“การสนทนากลุมรับกระแสจีนภิวัตน”: ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus) และบทบาทจีน 

ภายใต 
โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพ่ือรองรับกระแสจีนภิวัตน  

วันศุกรท่ี 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 นายวีระศักด์ิ โควสุรัตน  ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 

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 เดนเกศินีลํ้า 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 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานสรุปการสนทนากลุม                                                      Annex III-2                                                          กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

สรุปประเด็นการสนทนากลุมรองรับกระแสจีนภิวัตน: ฉันทามติเปยจิง (Beijing Consensus) และ
บทบาทจีน 

 
อาจารยหลี่ เหริน เหลียง นักวิชาการจีน 

อาจารยหลี่ต้ังคําถามในดานงานวิจัยเกี่ยวกับจนีวา ควรเพิม่เติมเพ่ือครอบคลุมในดานใดอีกบาง 
และภาครัฐและภาคเอกชนมีความตองการกําลงัคนดานจีนศึกษาในดานใดบาง 

 
รองศาสตรจารย ดร.สมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย อาจารยคณะเศรษฐศาสตร และที่ปรึกษาศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

เสนอวา ควรมีการสรางเครือขายของบุคลากรดานจีนศึกษา เพื่อใหทราบวาบุคลากรเหลาน้ีมีใคร
บาง กําลังศึกษาดานใดบาง และจะสามารถประสานงานรวมกันไดอยางไร โดยปจจุบันมีหลายหนวยงาน
สนใจและสนับสนุนในดานจีนเพิ่มข้ึน เชน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ สมาคมจีน เปนตน ซึ่งการ
สรางเครือขายจะเปนการผนึกกําลัง และสรางเอกลักษณของบุคลากรดานนี้ของประเทศ นอกจากนี้ ยังควร
พิจารณารวมถึงบุคลากรดานจีนศึกษาของประเทศตางๆในอาเซียน และนักศึกษาไทยท่ีศึกษาอยูในจีนเพื่อ
นําไปสูการรวมมืออยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหเกิดการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบ และยังเอื้อใหเกดิ
การประสานงานกับบุคลากรของประเทศจีน 

ท้ังน้ี อาจารยหลี่ เหริน เหลยีงกลาวสนับสนุนดร.สมศักดิ์ โดยยกตัวอยางในจีนจะมีการจัดการ
สัมมนารวมผูท่ีศึกษาภาษาไทยของทุกสถาบันทุกป เพื่อหารือกันถึงประเด็นท่ีจะทําการเรียนการสอน หรอื
ประเด็นท่ีจะวิจัย ท้ังน้ี จะทําใหรูวามีการสอนหรือการทําวิจัยเรือ่งใดและยังขาดเรื่องใด และยังถือเปนการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ดร.นิยม รัฐอมฤต หัวหนาโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค 

กลาวแนะนําหลักสูตรโครงการจีนศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งเพิ่งเปดมาเปนปท่ีสอง โดยตลอด
หลักสูตรใชภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน มีเปาหมายมุงสรางบุคลากรท่ีมีความรูดาน
ภาษาจีน รวมท้ังภาษาอังกฤษไปพรอมกัน ดร.นิยม ยังช้ีใหเห็นวา ภาษาจีนจะมีความสําคัญยิ่งข้ึนเรื่อยๆใน
อนาคต และความกลัวจีนในฐานะท่ีเปนภัยคุกคามดานความม่ันคงน้ัน ไดลดนอยลงไปมากโดยไดถกู
แทนท่ีดวยความจําเปนท่ีจะตองรูภาษาจีน 
 
คุณจันทนา ชิตเกษรพงษ ผูอํานวยการฝานนโยบายและแผน การทาเรือแหงประเทศไทย 

กลาววา ทางการทาเรือฯกําลังรวมกับทางการมณฑลกวางสีศึกษาเกี่ยวกับสามทาเรือท่ีอาวเปยปู 
เพื่อสงเสริมดานการคา นอกจากน้ี ไดขอขอมูลเรื่องการเขาศึกษาตอท่ีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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โดยดร.นิยม รัฐอมฤต ไดแนะนําข้ันตอนวิธีการเขาศึกษาตอ และเนื้อหาหลักสูตรคราวๆของ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค และอาจารยหลี่ เหริน เหลียง กลาวแนะนําวิชาเรียนท่ีนาสนใจท่ี
มหาวิทยาลัยนดิา รังสิต และหัวเฉียว 
 
รองศาสตราจารย ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท อาจารยคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แนะนําหลักสูตรดานจีนศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และกลาวสนับสนุนการจัดเครือขาย
ดานจีนศึกษา 
 
คุณวัชรี อิทธิอาวัชกุล นักวิชาการพาณิชยเชีย่วชาญ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

กลาวสนับสนุนการทําวิจัยดานจีนศึกษา แตใหขอสังเกตวา มีความไมแนใจในขอบเขตการศึกษา 
และแนวทางการรวบรวมขอมลูมา โดยช้ีวา ควรมององคกรตางๆท่ีเกี่ยวของท้ังหมด โดยเฉพาะองคกร
ภาครัฐท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการติดตอเจรจาระหวางประเทศ รวมท้ังควรตีโจทย
มากกวาการคา โดยรวมถึง การลงทุน บริการ การขนสง โดยดูจากตัวอยางอาเซียน ท่ีมีเสาเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองท่ีมุงไปสูการเปนประชาคมเดียวกัน  พรอมกันนี้ ควรพิจารณาในมิติของจีนตอภูมิภาค ไมใช
แคประเทศใดประเทศหนึ่ง และนอกจากหนวยงานภาครัฐแลว ยังดูหนวยงานอื่นๆดวย เชน หอการคา 
ธนาคารตางๆ สื่อมวลชน เปนตน 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน อาจารยคณะเศรษฐศาสตร และผูอํานวยการศูนยบริการ
วชิาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ตอบขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และคณะนักวิจัยไดดําเนินการศึกษาในประเด็นท้ังหมดท่ีไดกลาว
มาแลว คาดวา ผลการศึกษาจะแลวเสร็จภายในปลายปนี้ ท้ังในงานวิจัยท่ีเปนของสถาบันการศึกษาตางๆ 
ภาครัฐอื่นท่ีไมใชสถาบันการศึกษา และสถาบันท่ีเกี่ยวของเฉพาะทางและหนวยงานของเอกชน 
นอกจากน้ี การศึกษานี้ มีช่ือวา “จีนศึกษาดานเศรษฐกิจ” ซึ่งครอบคลุมการคา บริการ การลงทุน การ
ระหวางประเทศ และความรวมมือในระดับภูมิภาค เชน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหกไวใน
งานวิจัยแลว นอกจากน้ี การทํางานวิจัยนี้ไมเพียงเพื่อทํางานวิจัย แตเพื่อสรางเครือขายไปพรอมกันดวย 
 
คุณจินตนา เหลาฤชุพงษ นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

กลาววา จีนมีการใชพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย และกาซชีวภาพมาเปนระยะเวลา
หลายสิบป และปจจุบันมกีารนําสินคาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเขามาจําหนายในประเทศไทย เชน แผง
โซลาเซลล กังหันลม เครื่องจกัรตางๆ เปนตน 

นอกจากน้ี ยังบอกเลาประสบการณวา ในประเทศจีน ถนนในระดับเมืองน้ัน จะมีการทําถนนเปน
วงแหวนสามช้ัน โดยช้ันในสุดจะไมมีรถจักรยานยนต มีเพียงรถจักรยานไฟฟา ซึ่งถือเปนตัวอยางท่ีดีของ
การคํานึงถึงส่ิงแวดลอมในเขตเมือง 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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ในการน้ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน สอบถามถึงการเตรียมบุคลากรเรื่องจีน
และวิธีการศึกษาเรื่องจีนของกรมพลังงานทดแทนฯ นอกจากนี้ ยังเสนอแนวทางการรวมมือกับฝายจนี 
โดยทําการติดตอไปท่ีหนวยงานลักษณะเดียวกันของฝายจีน เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรในการเรียนรูซึ่งกัน
และกันของสองหนวยงาน 

คุณจินตนา เหลาฤชุพงษ นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน อธิบายวา โดยปกติแลวศึกษาความกาวหนาดานพลังงานทดแทนจากอินเตอรเนต 

ในสวนของการรวมมือกับจีนนั้น ปจจุบันมีการรวมมืออยูหนึ่งโครงการภายใตโครงการความ
รวมมือ GMS โดยจีนใหความชวยเหลือระบบการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวสามรอยระบบในระดับ
ครัวเรอืน ซึ่งเปนความรวมมือระดับรัฐบาลตอรัฐบาล (อ.หลี่ กลาวแนะนําวา นาจะเปนระดับรัฐบาล
ทองถิ่น และกลาวเพิ่มเติมวา ในเมืองไทยก็โครงการท่ีนาสนใจดานพลังงานชีวภาพอยูท่ีอ.ฝาง จังหวดั
เชียงใหม และท่ีจังหวัดราชบุรี) 
 
คุณสมลักษณ สันติโรจนกุล คณบดีคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

แสดงความเปนหวงถงึประเด็นคุณภาพของบุคลากรของไทย โดยมองวาคุณภาพบุคลากรของจีน
นั้นไดสูงกวาประเทศไทยมาก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน แสดงความเห็นดวย และเห็นวา ควรจัดการศึกษา
ใหเปนวาระแหงชาติ โดยมองวา สาเหตุของปญหาอาจเปนเพราะนักศึกษาไทยมีแรงกดดันนอยไป 
และอาจารยหลี ่ เหริน เหลยีง กลาวเสริมวา โครงการวิจยันี้มกีารกลาวถึงการพัฒนากําลังคน โดยสงเสริม
บุคลากรดานจีนศึกษา ผานการสนับสนุนของรัฐบาลไทย และรัฐบาลจีนดวยเชนกัน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน ใหขอมูลวา นักเรียนไทยในจีน ปจจุบันอยูใน
อันดับหา โดยมีจํานวนประมาณหน่ึงหม่ืนหนึ่งพันกวาคน และช้ีวา หลังเปดเสรีผักผลไมกับจีนในป 2003 
กระแสจีนนิยมมาแรง ซึ่งนําไปสูการเปดหลักสูตรเกี่ยวกับจนีมากมาย อยางไรก็ดี ประเด็นเรื่องคุณภาพ
เปนสิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึงดวย 

 
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 

นอกจากน้ี ยังเลาประสบการณวา ทางจีนไดเชิญบุคลากรของทางบริษัทเขารวมกิจกรรม
ผูประกอบการรุนเยาวท่ีจีน ซึ่งยินดีจะรวมเผยแพรประสบการณใหกับการวิจยั และยังกลาวเสริมวาใน
สวนของภาคเอกชนนั้น มีหลายหนวยงานทีใหความสําคัญดานจีนศึกษา เชน เครือขายท่ีซีพีภายใต
โครงการโรงเรยีนปญญาภิวัฒน เปนตน 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน กลาวสนับสนุนบริษัทเอกชนท่ีใหความสนับสนุน
ดานจีน และแนะนํากิจกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีจีน เชน ในกรณีชองบริษัทชอเฮง ซึ่งไดรับเกียรติ
จากฝายจีนเปนอยางสูง โดยกิจกรรมในลักษณะนี้เปนประโยชนและมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 

 
คุณสุวรรณี เนียมโย นักการฑูตปฏิบัติการ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงตางประเทศ 

กลาวแสดงความยินดีท่ีมีหนวยงานอยาง ITD ทําหนาท่ีบูรณาการบุคลากรดานจีนศึกษาซึ่งเปนสิ่ง
ท่ีกระทรวงตางประเทศใหความสําคัญมาก โดยเสนอแนะวา ITD ควรจะดําเนินงานในฐานะเปนผู
ประสานงานดานบุคลากรจีนตอไป 

นอกจากน้ี ยงัแสดงความกังวลและต้ังคําถามวา ขณะท่ีจีนมีอิทธิพลและอํานาจตอรองมากข้ึน 
ประเทศไทยควรมีแนวทางรับมืออยางไร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน กลาวเห็นดวยถึงการจัดประชุมบุคลากรดานจีน
ศึกษา แตก็ไดแสดงความเปนหวงถงึอนาคตของนักวิชาการรุนใหมดานจีนศึกษา นอกจากน้ี ยังย้ําใหเหน็
ถึงภาพความเปนจริงของความสําคัญของไทยตอจีนท่ีลดลงอยางนาเปนหวง เห็นไดจาก การท่ีผูนํา
ระดับสูงของจีนเดินทางไปประเทศเพ่ือบานของไทยอยางเปนทางการหลายประเทศ แตไมมีการเดินทาง
มาไทยอยางเปนทางการ อยางไรก็ดี หากพิจาณาในระดับมณฑล มณฑลท่ีใกลไทยนั้น ก็ยอมให
ความสําคัญกับไทย แตก็เปนเพียงสวนหนึง่ของจีนท้ังประเทศ 

สําหรับแนวทางการเพ่ิมอํานาจตอรองใหประเทศไทยนั้น ดร.อักษรศรีเสนอวา ควรไปหารือและ
เจรจากับจีนในฐานะประเทศท่ีมีบทบาทนําในอาเซียน ซึ่งจะทําใหไทยมีความสําคัญในสายตาของจีนมาก
ข้ึน ขนาดตลาดของอาเซียนมปีระชากรรวม 590 ลานคนยอมสําคัญตอจีนมากกวาตลาดของประเทศไทยท่ี
มีประชากรเพียง 60 กวาลานคน นอยกวาบางมณฑลของจีน ดังน้ัน รัฐบาลไทยควรปรับกลยุทธในการ
ติดตอกับจีน โดยเนนความเปนอาเซียนและความโดดเดนของไทยในอาเซียน นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมี
ขอไดเปรียบอีกหลายประเทศในอาเซียนจากการท่ีมีเสนทางเช่ือมโยงกับจีนท้ังทางบกและทางแมน้ําโขง 
ท่ีสําคัญ ไทยเปนหนึ่งในไมกี่ประเทศในอาเซียนท่ีไมมีปญหาขอพิพาทกับจีนในเรื่องดินแดนในทะเลจีน
ใต เปนตน  ดวยขอไดเปรียบดังกลาว ไทยควรเนนบทบาทในการเปนแถวหนาของ ASEAN Connectivity 
กับจีนตอไป   
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 4  
ผลการสังเคราะหผลงานท่ีผานมา: หนวยงานพันธมิตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

--------------------------------------------- 
ศูนยศึกษาจีน-GMS 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
1. ความเปนมาของศูนยศึกษาจีน-GMS 

 ในปจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนไดกลายเปนประเทศที่มีบทบาทครอบคลุมโลกในทุก
ดาน ไมวาจะเปนบทบาททางเศรษฐกิจ ทางการเมือง หรือทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในทางเศรษฐกิจ 
สถาบันวิจัยสังคม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาวิจัยในประเด็นตางๆ ดังกลาว จึงไดมีโครงการจัดต้ัง 

“ศูนยจีน - GMS” เพ่ือรองรับการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องดังกลาวที่มีมากขึ้นตามลําดับ โดยนอกจากจะ

ทําการศึกษาเรื่องการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงไดมีการดําเนินการอยูแลว ยังจะไดขยายการศึกษาไปใน
ดานตางๆ เชน การเกษตร อุตสาหกรรม การคาการลงทุนระหวางประเทศ เปนตน  

 
2. วัตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยศึกษาจีน-GMS 

1) เปนศูนยศึกษาศักยภาพและบทบาททางเศรษฐกิจของจีนในฐานะพลวัตโลก 
2) เปนศูนยการศึกษาเศรษฐกิจของประเทศในลุมแมนํ้าโขง 
3) เพ่ือเปนแกนกลางในการวิจัยการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหวางจีน ไทย และประเทศในลุมแมนํ้า

โขงในเรื่องการคา การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว 
4) ทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานและแลกเปล่ียนขอมูลประสบการณระหวางนักวิชาการผูวางนโยบาย

และภาคเอกชนของจีนและประเทศลุมแมนํ้าโขง โดยมีการแลกเปล่ียนองคความรู ประสบการณ 
ขอมูล นโยบาย การคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางนักวิชาการและผูบริหารระดับสูง 

5) รวบรวมและจัดทําขอมูลสําหรับการวางนโยบายสําหรับเศรษฐกิจและการวางนโยบายของภาค
ธุรกิจที่เก่ียวของกับจีนและประเทศลุมแมนํ้าโขง 

6) สรางนักวิจัยรุนใหม ความเขาใจและความสัมพันธอันดีรวมกัน สรางเครือขายในประเทศลุมแมนํ้า
โขงเพ่ือรวมกันพัฒนาและแลกเปล่ียนวิทยาการดานทองเที่ยวรวมกัน  

 
3. บทบาท หนาท่ี ภารกิจ 

“ศูนยศึกษาจีน-GMS” กําหนดกรอบและทิศทางการวิจัยที่มุงเนนประเด็นการศึกษาศักยภาพและบทบาท
ทางเศรษฐกิจของจีน  การศึกษาเศรษฐกิจของประเทศในลุมแมนํ้าโขง และศึกษาความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและ
สังคมระหวางจีน ไทย  และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงในเรื่องการคา การลงทุน การเกษตร 
อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว รวมท้ังศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอสังคม และสิ่งแวดลอม เพ่ือใชเปนฐานขอมูล
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สนับสนุนการวางนโยบายเก่ียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ปญหา การพัฒนาประเทศและภูมิภาค 

การวิจัยของศูนยศึกษาจีน - GMS เปนการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา ดังน้ันนอกจากดําเนินงาน
ศึกษาวิจัยแลว ภารกิจที่ศูนยศึกษาจีน - GMS ตองปฏิบัติ คือ  

1. เปนแกนกลางในการวิจัยการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหวางจีน ไทย และ ประเทศในลุมแมนํ้าโขง
ในเรื่องการคา การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว รวมท้ังผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

2. ทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานและแลกเปลี่ยนขอมูลประสบการณระหวางนักวิชาการผูวาง
นโยบายและภาคเอกชนของจีนและประเทศลุมแมนํ้าโขง โดยมีการแลกเปล่ียนองคความรู ประสบการณ ขอมูล 
นโยบาย การคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางนักวิชาการและผูบริหารระดับสูง 

3. สรางนักวิจัยรุนใหม สรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีรวมกัน และสรางเครือขายในประเทศ
ลุมแมนํ้าโขงเพ่ือรวมกันพัฒนาและแลกเปล่ียนวิทยาการดานทองเที่ยวรวมกัน 
 
4. ผลงานท่ีผานมา 

ผลงานสําคัญที่ศูนยศึกษาจีน-GMS ไดดําเนินการ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอองคกรตอสวนรวมและตอ
ประเทศชาติในระยะที่ผานมา มีดังตอไปน้ี 

ในระดับภูมิภาค มีบทบาทในการเปนแกนศึกษาวิจัยในระดับภูมิภาค ระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุม
แมนํ้าโขง เพ่ือสรางองคความรูใหมในลุมนํ้าโขงที่เก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และการทองเที่ยว เชน โครงการวิจัย 
เรื่อง Social Challenges for the Mekong Region โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุม
แมนํ้าโขง โครงการ Mekong Tourism: Learning across Borders และ โครงการ Flying with the Dragon? The 
GMS Countries’ Experience ทั้งน้ีไดเชิญนักวิจัยรุนใหญเปนผูเขียน นําเสนอบทความ และเปนผูอภิปรายให
ความรูในลักษณะของการถายทอดประสบการณในระดับภาพรวมและนโยบายเศรษฐกิจ และทําการฝกทักษะเพ่ือ
สรางนักวิจัยรุนใหมในภูมิภาคลุมนํ้าโขง เพ่ือใหนักวิจัยรุนใหมสามารถนําองคความรูที่ไดไปพัฒนาการทํางานที่
เก่ียวของของประเทศของตนเองตอไป นอกจากน้ียังเปดเวทีแลกเปล่ียนความรู 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
แขงขันดานการทองเที่ยวของไทยและประเทศในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงภายใตภาวการณขยายตัวของตลาด
ทองเที่ยวจีน  รวมท้ังไดสรางเครือขายดานการศึกษา และวิจัยของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  

ในระดับประเทศ มีบทบาทในการศึกษาวิจัยประยุกตเพ่ือการพัฒนา นําไปสูการใหขอเสนอแนะเชิง
นโยบายใหกับหนวยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ
ภาคเอกชน ผูประกอบการดานการทองเที่ยว เชน โครงการศึกษามูลคาเพ่ิมในประเทศของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ของประเทศไทย โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือรองรับผลกระทบจากการทองเท่ียวและการคา
ในลุมนํ้าโขง และโครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของสายการบินตนทุนตํ่าตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ในระดับภาคและระดับทองถิ่น มีบทบาทในการศึกษาวิจัยที่นําไปสูการแกไขปญหาสังคมและชุมชนใน
ภาคเหนือ  โดยเนนการศึกษาการทองเที่ยวโดยชุมชน อาทิ โครงการวิจัยเรื่องการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน ศักยภาพและผลกระทบของการพํานักระยะยาวของ
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ชาวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม  พรอมทั้งจัดอบรมใหแกชาวบานในชุมชนที่จัดการทองเท่ียว เพ่ือใหรูแนวคิด 
วิธีการในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนที่ดี  อาทิ การอบรม เรื่อง “การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนในภาคเหนือ
ตอนบน”  

 
ทั้งน้ี สามารถแยกผลงานของศูนยศึกษาจีน-GMS ออกเปน 4 ดาน ดังตอไปน้ี 
4.1 ดานการวิจัย 
ศูนยศึกษาจีน-GMS ไดดําเนินโครงการวิจัยสําคัญที่ผานมา ดังตอไปน้ี  
1. โครงการศึกษามูลคาเพ่ิมในประเทศของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทย 
2. Social Challenges for the Mekong Region Project 
3. ผลกระทบจากการเปนเมืองทาของ อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
4. โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง: ปที่ 1 
5. โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง: ปที่ 2 
6. โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการของการทองเท่ียวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 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. โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของสายการบินตนทุนตํ่า ตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
13. โครงการการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินคาสงออกไทยในตลาดกลุมอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง 
14. โครงการกลยุทธการแขงขันดานการทองเท่ียวของไทยและประเทศในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงภายใต

ภาวการณขยายตัวของตลาดทองเที่ยวจีน 
15. โครงการการเปรียบเทียบสมรรถนะและศักยภาพของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัดทองเท่ียว

หลักของประเทศไทย  
16. โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสินคาผลไมอันเน่ืองมาจากความตกลงการลดภาษีสินคาทันทีระหวาง

ไทยกับจีน 
17. โครงการ การวิเคราะหระบบโลจิสติกสสําหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ

วิสาหกิจชุมชนในลานนา 
 
 

โดยมีโครงการและกิจกรรมที่กําลังดําเนินงานอีก 9 โครงการ คือ 
1. Flying with the Dragon? The GMS Countries’ Experience 
2. แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ป 2551: ตลาด

ใหมและความทาทาย 
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3. โครงการวิจัยการพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือรองรับผลกระทบจากการทองเที่ยวและการคาในลุมนํ้า
โขง 

4. แผนงานสรางเสริมการเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีดี 
5. โครงการการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่สําคัญของไทยใน

ตลาดจีน 
6. โครงการทองเที่ยวไทย: จากนโยบายสูรากหญา 
7. โครงการพัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกสดานการทองเที่ยวอยางบูรณาการในกลุมอุทยาน

ประวัติศาสตรในภาคเหนือ 
8. โครงการศักยภาพของการพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ือเรียนรูภูมิปญญาลานนา 
9. โครงการ การเปรียบเทียบสมรรถนะและศักยภาพของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัดทองเที่ยว

หลักของประเทศไทย 

4.2 ดานการบริการวิชาการ 
 ในชวงที่ผานมา ศูนยศึกษาจีน-GMS  มีการใหบริการวิชาการในดานการจัดบรรยาย ประชุม สัมมนา 
ฝกอบรม ทางวิชาการในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มากกวา 30 ครั้ง นอกจากน้ี นักวิจัยของ
ศูนยศึกษาจีน–GMS ยังไดเปนวิทยากรบรรยาย และนําเสนอบทความ และการนําเสนอผลงานวิจัย (ภาค
โปสเตอร) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติตางๆ หลายครั้ง และยังไดผลิตเอกสาร 
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 ของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ใหเปนผูเขียนและนําเสนอบทความ และเปนผูอภิปรายใหความรู ซึ่งจะ
เปนไปในลักษณะของการถายทอดประสบการณในระดับภาพรวมและนโยบายเศรษฐกิจ  
 
 4.4 ดานการจัดทําฐานขอมูล 
 ศูนยศึกษาจีน–GMS ไดรวบรวมฐานขอมูลที่สําคัญ ซึ่งเก่ียวของกับจีน–GMS ไวหลายรายการ ที่
สําคัญมีดังตอไปน้ี 
 

1. ฐานขอมูลนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาไทย แบงตามภูมิภาคพํานัก 
2. ฐานขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ วันพัก รายได และคาใชจาย 
3. ฐานขอมลูจํานวนจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ วันพัก รายได และคาใชจาย 
4. จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาใน GMS แบงตามภูมิภาคพํานัก 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ                                                                Annex IV-5                                                กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

5. จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาเอเชียแปซิฟก 
6. ฐานขอมูลมัคคุเทศกและบริษัทนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 
7. ฐานขอมูล The Comparison of Tourism Potential in Indochina 
8. ฐานขอมูล Logistics Management and Destination Loyalty (Thai Lao PDR Cambodia 

and Vietnam) 
9. ฐานขอมูลรูปภาพการทองเที่ยวของเมืองหลักในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
10. ฐานขอมูลรูปภาพการทองเที่ยวชุมชนในประเทศไทย 

 
5. โครงสรางการบริหารงานของศูนยศึกษาจีน – GMS 
 ศูนยศึกษาจีน – GMS มีลักษณะเปนศูนยจัดการความรู (Knowledge Management Center) ในเรื่องที่
เก่ียวเน่ืองกับจีนและประเทศอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง โครงสรางขององคกรจึงมิไดมีความซับซอนหรือมีขนาดใหญ 
(ดูรูปที่ 1) เพราะไมไดมุงไปท่ีการรวบรวมผูเช่ียวชาญหรือนักวิจัยมาประจําที่ศูนย แตเนนการรวบรวมองคความรู
โดยการเชิญผูเช่ียวชาญมาบรรยายใหผูที่สนใจไดเขารวมรับฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน การสรางเครือขาย
นักวิจัยในภูมิภาคโดยจัดใหมีการประชุมรวมกัน การใหนักวิชาการผูเช่ียวชาญเขียนบทความทางวิชาการในเรื่อง
ที่ตนเองถนัดและตองการเผยแพร รวมไปถึงการรวบรวมบทความวิจัยที่นาสนใจมาเผยแพรทั้งในรูปสิ่งพิมพ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส  
 ตําแหนงการบริหารงานสูงสุดของศูนยคือตําแหนงผูอํานวยการ (ศ.ดร. มิ่งสรรพ ขาวสอาด) โดยมี
เจาหนาที่ที่ทํางานประจําใหกับศูนยเพียง 3 ตําแหนง คือ เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนย (คุณยุวดี คาดการณไกล) 
เจาหนาที่ติดตอประสานงาน (คุณกรวรรณ สังขกร) และบรรณาธิการประจําศูนย (คุณ Andrew Adam) 
นอกเหนือจากน้ีแลวก็จะถือเปนนักวิจัยสมทบของศูนยเพราะนักวิจัยเหลาน้ีสวนใหญจะมีสังกัดการทํางานที่
แนนอนของตนเองอยูแลวแตรับเชิญมาบรรยายหรือเขียนบทความวิจัยใหกับศูนยในหัวขอหรือประเด็นที่ตนเองมี
ความเช่ียวชาญ ซึ่งนักวิจัยเหลาน้ีมีทั้งเปนนักวิจัยจากประเทศจีน เชน Dr. Jikun Huang (Chinese Academy of 
Science, Beijing) Dr. Funing Zhong (Nanjing Agricultural University, Nanjing) Dr. Jing Zhu (Nanjing 
Agricultural University, Nanjing) นักวิจัยจากอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง 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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โครงสรางศูนยศึกษาจีน – GMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
  
 

 

ผูอํานวยการศูนย 
ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด 

เจาหนาท่ีประจํา นักวิจัยสมทบ/เครือขาย 

นักวิจัยของ GMS  
(กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ 

ไทย)  

นักวิจัยจากจีน 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจําศูนย 

คุณยุวดี คาดการณไกล 

เจาหนาท่ีติดตอประสานงาน 
คุณกรวรรณ สังขกร 

บรรณาธิการประจําศูนย 
Mr. Andrew Adam 
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ภาคผนวก 5 
ผลการสังเคราะหผลงานท่ีผานมา: หนวยงานพันธมิตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

ดานการทองเท่ียวและการเกษตรจีน 
--------------------------------------------- 

“การทองเท่ียวจีน”  นัยตอไทย 
โดย กรวรรณ สังขกร1, จักรี  เตจะวารี2 

 
ความเปนมา 
 ในปจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนไดกลายเปนประเทศท่ีมีบทบาทครอบคลุมโลกในทุกดาน ไมวาจะ
เปนบทบาททางเศรษฐกิจ ทางการเมือง หรือทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในทางเศรษฐกิจ จีนมีการ
ขยายตัวขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก นอกจากน้ี จีนยังเปนประเทศที่มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่กาวกระโดด ในสวนของผลกระทบดานการทองเที่ยวน้ัน ดวยการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่
ตอเน่ืองทําใหมาตรฐานการครองชีพของคนจีนในหลายเมืองโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ชายฝงน้ันกระเต้ืองสูงขึ้น  ดัง
จะเห็นไดจากผลิตภัณฑประชาชาติ ตอหัว (GDP per capita) ของเมืองเซี่ยงไฮในไตรมาสแรกของป 2553 น้ันสูง
ถึงประมาณ 55,810 ดอลลารสหรัฐ  ในขณะท่ีตัวเลขเดียวกันน้ีของมณฑลกวางตุงก็สูงถึงกวา 572,000 ดอลลาร
สหรั ฐ  ส วนขอ ง เ มื อ งป ก ก่ิ ง น้ั น ก็ อ ยู ป ร ะม าณ  10,000 ดอลล า ร สหรั ฐ  ( Chinability, 
http://www.chinability.com/GDP.htm, 18 June 2010) ดวยเหตุน้ีจึงสงผลใหภาคธุรกิจการทองเที่ยวเติบโตสูงเปน
ประวัติการณ ดังจะเห็นไดวารอยละ 70 – 80 ของประชากรในพ้ืนที่แถบน้ีน้ันมีความนิยมเดินทางทองเท่ียวเปน
อยางมาก นอกจากน้ีแลวนักทองเที่ยวจีนเหลาน้ียังเปนนักทองเที่ยวที่พรอมที่จะจายสําหรับประสบการณการ
เดินทางทองเที่ยวที่มีคุณภาพอีกดวย (Zhang, Wei & Liu 2002)  

ตลาดทองเที่ยวของจีนมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง และมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้น  ทั้งการเปดรับ
นักทองเที่ยวจากตางชาติเขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางออกไป
ทองเที่ยวยังตางประเทศ ดวยศักยภาพในดานพ้ืนที่ของจีนที่กวางใหญไพศาล ซึ่งกวางใหญกวาประเทศไทย
ประมาณ 19 เทา  และมีแหลงทองเที่ยวทั้งดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม อาทิ กําแพงเมืองจีน และแหลงทองเที่ยว
ที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย  ดังน้ันองคการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) จึงได
คาดการณไววาภายในป พ.ศ. 2563 จีนจะกลายเปนประเทศท่ีมีนักทองเที่ยวเดินทางไปมากที่สุดถึงประมาณ 130 
ลานคน และในขณะเดียวกันก็จะมีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางทองเที่ยวเปนอันดับ 4 ของโลกรองจากประเทศ
เยอรมนี ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา 

เมื่อรัฐบาลจีนเปดโอกาสใหคนจีนเดินทางไปตางประเทศมากขึ้น โดยเพ่ิมประเทศท่ีอนุญาตใหคนจีน
เดินทางไปเปนหมูคณะ (Approved Destination Status: ADS) รวม 105 ประเทศ ในป พ.ศ. 2553 (China Contact, 
www.chinacontact.org) จึงทําใหชาวจีนนิยมเดินทางไปตางประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในชวงวันหยุดยาว ซึ่ง
เรียกวาเปน Golden Day ของชาวจีน เชน เทศกาลตรุษจีน วันแรงงาน จีนจึงกลายเปนตลาดทองเที่ยวสําคัญที่หลาย

                                                 
1 นักวิจัย ระดับ 7 ประจําศูนยศึกษาจีน-จีเอ็มเอส  สถาบันวจิัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ประเทศตองหันมาใหความสนใจ และตองปรับแผนกลยุทธดานการทองเที่ยวของประเทศตนเองเพ่ือรองรับการ
เดินทางมาเยือนของนักทองเที่ยวจีน รวมท้ังประเทศไทยดวย 

ปรากฏการณของตลาดทองเที่ยวจีน ไมวาจะเปนการเปดใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติไดมีโอกาสเขาไป
เยือนจีนมากขึ้น หรือการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางออกมาทองเที่ยวยังประเทศอื่นๆ เพ่ิมขึ้น ลวน
แตสงผลตอการทองเที่ยวในภาพรวมของโลก รวมท้ังประเทศไทยยอมไดรับผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได  จึง
จําเปนที่ประเทศไทยตองหันมาเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนาการทองเท่ียวและการแขงขันดานการ
ทองเที่ยวที่อาจจะทวีขึ้น และเพ่ือรองรับกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกดาน สถาบันวิจัยสังคมจึงใหความสําคัญ
และทําการศึกษาดานการทองเที่ยวกับจีนและ   อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงในหลายประเด็น อาทิ Mekong Tourism: 
Learning across border? (โครงการตอเน่ือง 2 ป) การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุม
แมนํ้าโขง (โครงการตอเน่ือง 4 ป) กลยุทธการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยและ GMS ภายใตการขยายตัว
ของตลาดทองเที่ยวจีน เปนตน ทั้งน้ี ไดสรุปผลงานเก่ียวกับการศึกษาดานการทองเที่ยว และสาธารณรัฐประชาชน
จีน ดังตอไปน้ี 
 
การขยายตัวของตลาดทองเท่ียวของจีน 
     สาธารณรัฐประชาชนจีนใหความสําคัญตอการทองเที่ยวซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับประเทศอยาง
มหาศาล จึงเริ่มมีนโยบายดานการทองเที่ยวแบบคูขนาน ในป พ.ศ. 2521 ทั้งการเปดตลาดการทองเที่ยวของจีนเพ่ือ
รองรับนักทองเที่ยวตางชาติเพ่ือสรางรายไดเขาสูประเทศ และการเปดเสรีใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกนอก
ประเทศเพ่ือสรางความสัมพันธทางการทูตกับนานาประเทศ ปจจัยที่มีผลทําใหชาวจีนเริ่มมีโอกาสเดินทางออก
นอกประเทศไดมีผลจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเปดประเทศจีนสูโลกภายนอก ซึ่งมีจีนมีวิวัฒนาการการ
ทองเที่ยวแบงเปน 5 ระยะที่สําคัญ คือ (เสรี วังสไพจิตร, 2548) 

- ระยะแรก (ป พ.ศ. 2492 – 2509) การทองเที่ยวถูกจัดเปนกิจกรรมพิเศษทางการเมือง เปนกิจกรรม
ทางการทูต เพ่ือตอบสนองนโยบายทางดานการเมืองมากกวานโยบายดานเศรษฐกิจ และการ
ทองเที่ยวถือวาขัดตอลัทธิคอมมิวนิสต (Doctrine) หากจะมีการเดินทางออกนอกประเทศก็จะมี
เฉพาะทูตานุทูต หรือเจาหนาที่ของรัฐที่รัฐบาลเปนผูจัดการเดินทางใหเทาน้ัน  

- ระยะที่สอง (ป พ.ศ. 2509 – 2521) ในชวงตนป พ.ศ. 2509 -  2510 มีการปฏิวัติทางดานวัฒนธรรม
ครั้งใหญ ซึ่งระยะดังกลาวจีนปดประเทศและวุนอยูกับการเมืองภายใน และแทบจะไมยอมให
ชาวตางชาติเดินทางเขาจีน ขณะเดียวกันการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีนแทบจะไมมี จึง
ไมมีความเคล่ือนไหวใดๆ ในดานการทองเที่ยว 

- ระยะที่สาม (ป พ.ศ. 2521 – 2528) เปนระยะแจงเกิดของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของจีน เพราะ
รัฐบาลไดพิจารณาเห็นวาเรื่องการทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยเฉพาะในป พ.ศ. 
2521 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตของจีน ไดถายเทนํ้าหนักจากการตอสูทางการเมือง
ไปสูการเสริมสรางทางเศรษฐกิจใน 4 เรื่องที่สําคัญ คือ การเกษตรสมัยใหม อุตสาหกรรม การ
ปองกันประเทศและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บรรดาผูนําของภาครัฐและนักวิชาการก็ไดมี
ความเห็นรวมกันวาการทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญ ทําใหมีรายไดเขามา
พัฒนาประเทศจีน ทั้งน้ีภายใตการริเริ่มและสนับสนุนของประธานาธิบดี เต้ิง เสี่ยวผิง (Deng 
Xiaoping) ทําใหการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว  
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- ระยะที่สี่ (ป พ.ศ.2529 – 2543) เปนครั้งแรกที่จีนไดนําเรื่องอุตสาหกรรมทองเท่ียวบรรจุไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และใหความสําคัญตอการทองเที่ยวในลําดับตนๆ ของ
นโยบายดานอุตสาหกรรมของชาติ และในปลายป พ.ศ. 2531 ภาครัฐจํานวน 24 หนวยจาก 31 
เทศบาล มณฑล และเขตปกครองพิเศษ ไดจัดใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหลักใน
แตละทองที่ และคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตไดระบุใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนจุด
แหงการเติบโตใหมของเศรษฐกิจของชาติในระยะตอไป อุตสาหกรรมทองเท่ียวของจีนจึงไดรับ
การเอาใจใสมากขึ้นจากหนวยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสาธารณชนต้ังแตน้ันเปนตนมา  

- ระยะปจจุบัน ซึ่งเปนระยะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก 
(World Trade Organization : WTO) เมื่อป พ.ศ.2544 การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกเทากับ
เปนการเปดตัวไปสูโลก และโลกก็ยอมจะเปดกวางสําหรับจีนพรอมๆ กันดวย ขอจํากัดตางๆ 
โดยเฉพาะในเรื่องการเขาเมืองของผูมาเยือนที่เปนชาวตางชาติลดนอยลง และสินคา ประชากร และ
ทุน ก็จะเคล่ือนไหวไดราบรื่นมากขึ้นกวาเดิม  

 
การเปดตลาดการทองเที่ยวจีน เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวตางชาติ 

          ทางการจีนไดจัดต้ังองคกรการทองเที่ยวแหงชาติจีน (China National Travel Association: CNTA) 
ขึ้นมาดูแลการทองเที่ยว ในป พ.ศ. 2522 CNTA ก็ไดเริ่มวางแผนสําหรับ Inbound Tour ดวยการดึงนักทองเที่ยว
ตางชาติใหเดินทางเขาไปเที่ยวในประเทศอยางจริงจังเปนครั้งแรก มีการจูงใจใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุน
สรางโรงแรมที่มีมาตรฐาน เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวตางชาติ เพราะจีนเองยังขาดพ้ืนฐานความพรอมในการ
ใหบริการการทองเที่ยวเกือบทุกดาน (ศูนยจีนศึกษา, สถาบันเอเชียศกึษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548) 
          ป พ.ศ. 2537 CNTA ไดจัดต้ัง “สํานักงานควบคุมดานคุณภาพ” (Quality Supervision Office) เพ่ือทําหนาที่
ควบคุณภาพของบริษัททองเที่ยวที่ใหบริการนําเที่ยวแกชาวตางชาติ ที่เดินทางเขามาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
นอกจากน้ียังทําหนาที่เปนหนวยงานที่รับเรื่องรองทุกขจากนักทองเที่ยวดวย (ศูนยจีนศึกษา, สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548) 

ในป พ.ศ.2540 รัฐบาลจีนไดประกาศใหเปนปแหงการทองเที่ยวจีน และปรับเปล่ียนระบบการแลก
เงินตราตางประเทศใหเกิดความสะดวกแกนักทองเที่ยว มีการออกกฎระเบียบและวางมาตรการในการควบคุม
คุณภาพการทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (อาทิ อุทยานธรรมชาติ
จิ่วไจโกว ในเขตมณฑลเสฉวน ฯลฯ) ซึ่งแตเดิมการทองเที่ยวในเชิงประวัติศาสตรก็เปนจุดไดเปรียบของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติ เพราะจีนเปนแหลงอูอารยะธรรมที่เกาแกของโลก 
ที่มีอายุมากกวา 2,000 ป ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ เชน กําแพงเมืองจีน (The Great Wall) พระราชวังโบราณ
และสุสานทหารโบราณ รวมถึงประวัติศาสตรความเปนมาของการปกครองจีน เชนการจัดการทองเท่ียวทาง
ประวัติศาสตรเดินยอนรอยการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตจีน เปนตน 
           ในป พ.ศ.2541 ภาครัฐ และภาคเอกชนของจีนไดมีนโยบายทําอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรม
หลักที่จะสรางรายไดมหาศาลใหกับประเทศ และรวมมือกันสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวอยางจริงจัง ผลจากการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของจีนทําใหจํานวนของนักทองเที่ยวตางชาติ
เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศเพ่ิมมากขึ้น เห็นไดจากพัฒนาการของการทองเที่ยวของจีนต้ังแตป พ.ศ. 2522 
ซึ่งจีนเริ่มเปดประเทศรับนักทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวเขาไปเยือนจีน 4.2 ลานคน จนถึงป พ.ศ. 2550 มีนักทองเที่ยว
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เขาไปเที่ยวในจีนถึง 131.9 ลานคน ถึงแมวาจะมีชวงสะดุดอยูในชวงป พ.ศ. 2546 เน่ืองจากเกิดการแพรระบาด
ของโรคซารส และไขหวัดนก (กรวรรณ     สังขกร, 2552)  รายไดจากการทองเที่ยวของจีนก็เพ่ิมสูงขึ้น จากป พ.ศ. 
2522 ซึ่งมีรายไดจากการทองเที่ยวเพียง 4.49 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 372.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2550 
ซึ่งเปนไปตามนโยบายของประธานาธิบดี เต้ิง เสี่ยวผิง ที่ตองการใหการทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
กอใหเกิดรายไดสามารถนําเงินตราตางประเทศเขามาพัฒนาประเทศ (กรวรรณ สังขกร, 2552)   
 

การเปดเสรีใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศ 
          การเปดเสรีใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศ เริ่มมาจากการเปดประเทศในป พ.ศ. 2521 ซึ่ง
รัฐบาลจีนเปดใหประชาชนท่ีมีญาติพ่ีนองพํานักอยูที่ตางประเทศไดเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปเยี่ยมญาติได 
(Approved Destination Status: ADS) โดยประเทศท่ีประชาชนจีนสามารถเดินทางไปเยี่ยมญาติไดน้ันจะตองเปน
ประเทศท่ีทางรัฐบาลจีนอนุญาตเทาน้ัน และมีขอจํากัดวาฝายญาติที่พํานักในตางประเทศจะตองเปนผูเสียคาใชจาย
ใหกับประชาชนจีนในการเดินทางดวย ประเทศแรกที่ทางรัฐบาลจีนอนุญาตใหประชาชนจีนเดินทางออกนอก
ประเทศไปเย่ียมญาติน้ัน ก็คือประเทศไทย (ไมนับรวมฮองกง และมาเกา ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของจีน) และ
ตอจากนั้นรัฐบาลจีนก็อนุญาตใหออกเดินทางไปยังประเทศตางๆ เพ่ิมมากขึ้นเปน 105 ประเทศ ในป พ.ศ. 2553 
ประเทศตนๆ ที่นักทองเที่ยวจีนนิยมใชเปนประเทศปลายทางในการทองเที่ยวในระยะแรกก็คือ ประเทศในแถบ
ทวีปเอเชีย อาทิเชน สิงคโปร มาเลเซีย และไทย (Sing-Ma-Tai) ซึ่งเปนประเทศอันดับตนๆ ที่ไดรับสถานะ ADS 
น้ันเอง 
 ปจจุบันประเทศเปาหมายท่ีนักทองเที่ยวจีนนิยมเดินทางทองเที่ยวเปล่ียนจาก Sing-Ma-Tai เปนประเทศ
อื่นๆ ในแถบเอเชีย เชน เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุน รัสเซีย และเริ่มเดินทางไปทวีปยุโรป และอเมริกามากข้ึน ซึ่งมี
สาเหตุหลายประการ เชน รัฐบาลจีนประกาศเพิ่มประเทศที่ไดรับสถานะ ADS เพ่ิมขึ้น เกิดการแขงขันใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศเปาหมาย  
 จํานวนของนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกไปทองเที่ยวทั่วโลกมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นทุกปตามลําดับ โดยมี
อัตราการเติบโตของการทองเที่ยวต้ังแตป พ.ศ.2545 - ป พ.ศ.2550 ถึงรอยละ 20.39 ซึ่งวัตถุประสงคของการ
เดินทางไปตางประเทศก็มีหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากเดิมที่เดินทางไปเยี่ยมญาติที่อยูตางแดน เชน เปนการ
เดินทางเพ่ือทําธุรกิจและ MICE (Meeting Incentive Conference and Event) กลุมคนที่มีการศึกษาก็นิยมเดินทาง
ทองเที่ยวเอง (Free Individual Tourists: FIT) มากขึ้น 
            เมื่อจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางไปตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น จึงทําใหจํานวนคาใชจายที่นักทองเที่ยวจีน
ใชจายไปกับการทองเที่ยวตางประเทศเพ่ิมขึ้นตามไปดวย จากที่นักทองเที่ยวจีนใชจายในป พ.ศ. 2534 เพียง 0.51 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเปน 21.795 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2548 (กรวรรณ สังขกร, 2552)   

ปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหน่ึงที่ทําใหจํานวนของนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศเพ่ิมขึ้นก็คือ 
นโยบายของรัฐบาลที่เรงเปดประตูใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางออกประเทศ โดยการทําขอตกลงทางการทูตกับ
ประเทศตางๆ ในทุกๆ ภูมิภาคท่ัวโลก 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
ความเขาใจในขอตกลงในเรื่องของการแลกเปล่ียนนักทองเที่ยวระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย  
 
กลยุทธการแขงขันดานการทองเท่ียวของไทยและประเทศใน GMS 

สถานการณตลาดทองเท่ียวจีนของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงเปนไปใน
ทิศทางที่ดี หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวตางใหความสําคัญกับนักทองเท่ียวจีน เน่ืองจากเปน
นักทองเที่ยวกลุมใหญจากประเทศมหาอํานาจ และในทางกลับกัน จีนไดใหความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาค
ลุมแมนํ้าโขงหลายชองทาง ดังน้ี (Zhang Wen, 2008) 

• Visa: จีนผอนปรนการเขาประเทศโดยไมตองใช Visa สําหรับนักทองเที่ยวชายแดนระหวางมณฑล
ยูนนานกับสหภาพพมา สปป.ลาว และเวียดนาม 

• Railway: กอสราง Pan – Asian Railway 

• การคมนาคมทางนํ้า: เปดการเดินเรือในแมนํ้าโขงต้ังแตเดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2544 

• การคมนาคมทางอากาศ: จากเมืองหลักของจีน โดยเฉพาะเมืองคุนหมิง มีสายการบินบินตรงไปยัง
ประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

• การทองเที่ยว: มีขอตกลงดานการทองเที่ยวในดานการตลาด เชน การจัดงานสงเสริมการทองเที่ยว
จีน (China International Travel Mart) งานแสดงสินคาจีน – อาเซียน (China – ASEAN Expo) นอกจากน้ียังมีการ
จัดงานเทศกาล การอบรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาแมนํ้าโขง เชน โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตามแนวแมนํ้าโขง เช่ือมโยง 6 ประเทศ (Mekong World River Corridor) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
ทองถ่ินเพ่ือสรางรายไดใหกับการทองเที่ยว (GMS Tourism Village) โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ือขจัดความ
ยากจน (GMS Tourism for Poverty Alleviation) ระหวางจีนตอนใต สหภาพพมา ประเทศไทย สปป. ลาว กัมพูชา 
และเวียดนาม 

• แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North South Economic Corridor: NSEC) 
 การพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ – ใต  (North South Economic Corridor: NSEC) ภายใตกรอบ GMS 
เปนหน่ึงในโครงการที่มีความสําคัญภายใตแนวทางการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) เปนการ
เช่ือมโยงไทย – สหภาพพมา/ สปป.ลาว-สาธารณรัฐชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกในดาน
การคาและการพัฒนาระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพมา ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม เพ่ือลดตนทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพดานโลจิสติกส สนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนที่ชนบทและชายแดน เพ่ิมรายได สรางโอกาส
การจางงาน และสงเสริมการทองเที่ยวในพ้ืนที่ มีเสนทางหลัก 2 เสนทาง ไดแก 
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เสนทาง R3A 
ที่มา: เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ.  2551. 

1. เสนทาง R3: เช่ือมโยงไทย – จีน (ตอนใต) 
หรือเรียกวา “คุนมั่น –กงลู” โดยในเสนทาง R3 น้ี 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 – 
หลวงนํ้าทา - 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) 
 
  

ประเทศไทย 
ประเทศไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกก่ิง และสถานกงสุลใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน 8 

แหง คือ สถานกงสุลใหญ ณ  นครเฉิงตู นครกวางโจว นครหนานหนิง นครเซี่ยงไฮ นครคุนหมิง นครซีอาน 
เมืองเซี่ยเหมิน และเมืองฮองกง เพ่ือบริการออก Visa ใหนักทองเที่ยวจีน นอกจากน้ี ไทยยังไดเปดสํานักงานการ
ทองเที่ยวไทย ณ กรุงปกก่ิง นครเซี่ยงไฮ และฮองกง เพ่ือสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวไทยในจีน 
(Royal Thai Embassy, Beijing, www.royalthaiembbeij.com) 

 ถึงแมวาประเทศไทยจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญสําหรับนักทองเที่ยวจีน แตก็ยังมีสิ่งที่เปนอุปสรรค
ในการพัฒนาการทองเท่ียวระหวางสองประเทศ ไมวาจะเปนวิกฤตการณทางการเงิน โรคระบาด ปญหาทัวรศูนย
เหรียญ การเพ่ิมขึ้นของประเทศที่ไดรับสถานะ ADS สถานการณทางการเมืองที่ไมเสถียรภาพ ปญหาทาง
สิ่งแวดลอม (หมอก ควัน) ซึ่งอาจจะเปนตนเหตุที่ทําใหนักทองเท่ียวจีนเดินทางมาทองเท่ียวในไทยลดลง 
เน่ืองจากรัฐบาลจีนจะมีความออนไหวในเรื่องดังกลาว และมักจะประกาศเตือนใหประชาชนของตนเองงดการ
เดินทางไปยังประเทศท่ีมีปญหา 

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
ทางการทองเท่ียวหลายอยาง อาทิ มีภูมิประเทศที่สวยงาม สินคาราคาถูก มีอากาศที่แตกตางจากหลายมณฑลของ
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สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีแพ็คเกจทัวรราคาไมแพง จึงทําใหประเทศไทยเปนประเทศแรกที่นักทองเที่ยวจีน
จะเดินทางมาตามเสนทางการทองเที่ยวสิงคโปร มาเลเซีย และประเทศไทย (Sing – Ma - Tai) เหตุผลที่
นักทองเที่ยวจีนเลือกเดินทางมาทองเที่ยวไทยเปนครั้งแรกเนื่องจากรายการทัวรทองเที่ยวไทยเปนที่นิยมในหมู
นักทองเท่ียวจีน และราคาทัวรของไทยคุมคากับเงินที่จายไป ราคาทัวรเฉล่ีย 7 วัน อยูที่ประมาณ 362 เหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งในราคาน้ีเปนราคาที่นักทองเท่ียวสามารถจายไดเมื่อไปตางประเทศ หากเทียบกับไปเที่ยวเมืองใหญๆ 
ของจีน เชนปกก่ิง หรือเซี่ยงไฮ พบวาราคาทัวรไปเท่ียวไทยถูกกวา นักทองเที่ยวจีนที่มาไทยสวนใหญเปนวัยรุน
และวัยกลางคน และจํานวนนักทองเที่ยวสูงอายุก็เริ่มมีมากขึ้นเชนกัน เน่ืองจากลูกหลานนิยมซื้อทัวรเปนของขวัญ
ให พอ-แม เดินทางมาเท่ียวในชวงเทศกาลตรุษจีน เพ่ือเปนการแสดงความกตัญูตอบุพการี 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 ทาํใหการทองเที่ยวมีมาตรฐาน รณรงคและใหความรูเรื่องทัวรคุณภาพแกนักทองเที่ยว
เพ่ิมมากขึ้น 
 
ประเทศไทย: แหลงทองเท่ียวของนักทองเท่ียวจีน 

 เสนทางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางทองเท่ียวในเอเชียน้ัน เสนทางสิงคโปร มาเลเชีย 
และไทย (Sing- Ma –Tai) จะขายดีและไดรับความนิยมมากท่ีสุด และมีราคาถูกที่สุด โดยจะจัดโปรมแกรมเปน
แพ็คเกจทัวรขายพรอมกัน ทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งในประเทศไทยนักทองเที่ยวจีนจะมีวันเที่ยวและวันพักมากที่สุด และ
นักทองเที่ยวจีนนิยมมาเท่ียวซ้ําในไทยมากท่ีสุด แตจะเปล่ียนจุดหมายปลายทางในการทองเที่ยวภายในประเทศ
ไปยังแหลงทองเท่ียวอื่นๆ ที่ไมเคยไป เชน เปล่ียนจากพัทยาไปภูเก็ต กลุมนักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเท่ียวไทย 
สวนใหญจะเปนวัยรุน วัยทํางาน และวัยกลางคน โดยเฉพาะทัวรที่พานักทองเที่ยวไปดูการเตนอะโกโก โชวลามก 
หากเปนนักทองเที่ยวจีนที่คอนขางมีอายุก็ไมนิยมการโชวลักษณะเชนน้ี ไทยควรจะพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมๆ ที่
ชาวจีนนิยมคือกรุงเทพมหานคร พัทยา และมีการนําเสนอตลาดใหมๆ เพ่ิมเติม เชน สมุย ภูเก็ต หรือการทองเที่ยว
ในเชิงประวัติศาสตร เชนสุโขทัย พิษณุโลก และการทําตลาดจะเนนนักทองเที่ยวคุณภาพมากกวาปริมาณ เพ่ือ
แกไขปญหาทัวรศูนยเหรียญ  
 

การเดินทางเขามาในประเทศไทย 
 นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางทองเท่ียวนอกประเทศเปนครั้งแรกน้ันจะนิยมที่จะเลือกทองเที่ยวประเทศไทย
เปนประเทศแรกเพราะวาราคาไมแพง  ถึงแมวาจะอยูใกลสาธารณรัฐประชาชนจีน แตก็ยังใหความรูสึกเหมือนไป
เที่ยวตางประเทศ เน่ืองจากวิถีชีวิต ความเปนอยู ประเพณี วัฒนธรรม และภาษาพูดแตกตางจากคนจีน 

นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย นิยมเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งสนามบินหลักที่
นักทองเที่ยวจีนเดินทางเขามายังประเทศไทยคือ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และนักทองเที่ยวยังสามารถ
เดินทางเขามาประเทศไทยได ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตอีกดวย 
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สถานที่ทองเที่ยวหลัก 

 จังหวัดที่นักทองเที่ยวจีนนิยมเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยน้ันมี 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 ทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร - พัทยา รวมคาวีซา คาต๋ัวเครื่องบิน คาทัวร ที่พัก 
และมีสถานที่ทองเท่ียวใหเลือกมากมาย) สวนที่ภูเก็ตจะเปนแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีนที่คอนขางมีฐานะ 
เพราะคาทัวรจะแพงกวา ประมาณ 3,600 หยวน (จํานวน 6 วัน 5 คืน รวมราคาต๋ัวเครื่องบิน)  

• กรุงเทพมหานคร 
 สถานที่ทองเที่ ยวที่ นักทองเที่ ยวจีนนิยม  คือ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ( วัดพระแกว)  และ
พระบรมมหาราชวัง พระพรหมเอราวัณ ลองแมนํ้าเจาพระยาชมความงามของวัดริมแมนํ้าเจาพระยา เชน วัดอรุณ
ราชวรราม  โบราณสถานสิ่งกอสราง วิถีชีวิตของชุมชนริมแมนํ้า และแสงศรียามคํ่าคืนของแมนํ้าเจาพระยา นิยม
ไปแหลงทองเท่ียวเพ่ือความบันเทิง และการชอปปงซื้อสินคาที่ถนนรัชดาภิเษกและยานประตูนํ้า หากเปนของแบ
รนดเนม จะเลือกไปซื้อของในหางสรรพสินคาที่ทันสมัย เชน สยามพารากอน เอ็มโพเรียม อยางไรก็ตาม 
นักทองเที่ยวจีนนิยมมาเท่ียวกรุงเทพมหานครซ้ําเพราะเปนเมืองที่มีความทันสมัย และมีแหลงชอปปง ใหเลือกซื้อ
สินคามากมาย  

• เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
เปนสถานที่อีกแหงหน่ึงที่นักทองเที่ยวจีนนิยมเดินทางมาทองเที่ยว เพราะเปนเมืองทองเที่ยวที่มีความ

หลายหลาย ทั้งทะเล ชายหาด เกาะ ภัตตาคารอาหารทะเล วัด สวนธรรมชาติ แหลงบันเทิงตางๆ ซึ่งนักทองเที่ยว
จีนที่เดินทางมาทองเที่ยวที่พัทยาสวนมากจะเดินทางมากับบริษัททัวร แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวจีนนิยมเที่ยว
ในพัทยามีหลายแหง เชน เกาะลาน ถนนคนเดินพัทยา (Walking Street) การแสดงคารบาเรโชว ที่นิยมของ
นักทองเที่ยวมี 2 แหง คือ ทิฟฟาน่ีโชว และอัลคาซารโชว ในการแสดงแตละรอบจะมีนักทองเที่ยวจีนเขาชมมาก
ที่สุด 

ในเมืองพัทยา นักทองเที่ยวจีนยังนิยมไปสักการะพระพุทธรูปแกะสลักที่เขาชีจรรย พระพรหมที่
ประดิษฐานในวัดสวางฟา และไปสวนนงนุช ซึ่งเปนสวนไมดอกไมประดับ มีสวนอาหาร และการแสดงตางๆ 
อาทิ การแสดงโชว ระบํา 4 ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงโชวชางแสนรู ซึ่งเปนที่ช่ืนชอบของ
นักทองเที่ยวจีน  

• ภูเก็ต 
นักทองเที่ยวจีนที่ไปเที่ยวที่ภูเก็ตจะเปนกลุมที่มีฐานะ มีรายไดสูงกวานักทองเท่ียวที่ไปพัทยา เน่ืองจาก

ราคาทัวรจะสูงกวา เพราะเปนทัวรคุณภาพ  มีสายการบินบินตรงจากเมืองสําคัญของจีน อาทิ เซี่ยงไฮ และปกก่ิงถึง
ภูเก็ต หากเมืองไหนไมมีบินตรง ก็จะตองมาเปล่ียนเครื่องที่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกอน รูปแบบของ
ทัวรที่ภูเก็ต จะจัดใหนักทองเที่ยวไปเที่ยวหมูเกาะที่จังหวัดพังงาและเกาะ พีพี หากทัวรที่มีราคาแพงจะจัดให
นักทองเที่ยวพักที่หาดปาตอง ถาทัวรที่ราคาถูกจะใหนักทองเที่ยวเขาพักที่ในตัวเมืองภูเก็ต ในชวงกลางคืนนํา
นักทองเที่ยวชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี  นิยมชอปปง อัญมณี เพชร พลอย หมอน และที่นอนยางพารา หรือไปดู
ฟารมรังนก ชิมยาดองเหลาของไทย เน่ืองจากมีความเช่ือวามีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย  
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ภาคธุรกิจหลักการทองเที่ยว 
ภาคธุรกิจการทองเที่ยวหลักที่สําคัญมีหลายสวนดวยกัน ไมวาจะเปนโรงแรม รานอาหาร บริษัทนําเที่ยว 

รานขายของที่ระลึก สถานบันเทิง และการขนสง โดยสาร ในที่น้ีไดศึกษาภาคธุรกิจการทองเที่ยวที่สําคัญของ
เชียงใหมที่รองรับนักทองเที่ยวจีน ดังตอไปน้ี 

• บริษัทนําเที่ยว 
บริษัททัวรของไทยตองทําสัญญากับบริษัททัวรของจีนปตอป เพ่ือใหบริษัททัวรจีนสงนักทองเที่ยวเขา

มาในประเทศไทย ดังน้ันในทุกป ก็จะตองมีการตกลงกันในเรื่องการจัดรายการทัวร และขายแพ็คเกจลวงหนาเปน
รายป และมีตัวแทนบริษัททัวรอยูในจีนเพ่ือขายแพ็คเกจ ในโปรแกรมทัวรหากมีรายการการทองเที่ยวมากๆ 
นักทองเท่ียวจีนจะใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะเห็นวาคุมคา เห็นแลวชอบ แตทั้งน้ี 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 จนตองเพ่ิมเที่ยวบินระหวางจีนกับไทย 

• มัคคุเทศกนําเที่ยว  
มัคคุเทศกนําเที่ยวในเชียงใหมสําหรับนักทองเที่ยวจีนมีไมมากนักหากเทียบกับมัคคุเทศกภาษาอื่นๆ ซึ่ง

สวนมากมัคคุเทศกจะใชภาษาจีนกลางเปนหลักในการสื่อสารกับนักทองเที่ยว ซึ่งมัคคุเทศกที่ดีตองสามารถให
ความรู ความเช่ือใจ มีจิตบริการ (Service Mind) มีการใชภาษาดี การแตงกายดี และสุภาพ มัคคุเทศกตองเขาใจ
ลักษณะพฤติกรรมของนักทองเท่ียวจากแตละแหลงวามีความตองการแตกตางกัน เชน หากทําทัวรใหแก
นักทองเที่ยวชาวปกก่ิง หรือเซี่ยงไฮ ตองมีความรูแนน ภาษาตองลึกซึ้ง เน่ืองจากนักทองเที่ยวจากสองแหลงน้ีเปน
นักทองเที่ยวที่มีการศึกษา และมีอํานาจการซื้อสูง  

ชวงหลังน้ี มัคคเุทศกที่พูดภาษาจีนหากไปทํากับบริษัททัวรใหญๆ จะถูกกดคาตอบแทน บริษัทบีบคาหัว 
และทํางานเหน่ือย เน่ืองจากตองขาย Option เพ่ิม เพ่ือใหมีรายไดเขาบริษัทมากๆ นอกจากน้ียังเกิดปญหาตัดราคา
กันเอง ทําใหมัคคุเทศกที่มีความสามารถจะออกมารับงานเอง ไมขึ้นกับบริษัททัวรใหญๆ  

• โรงแรมที่พัก 
นักทองเที่ยวจีนใหความสําคัญตอความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน จึงตองการพักโรงแรมที่มีความ

ปลอดภัย ในระดับ 3 ดาวขึ้นไป และตองการพักในที่พักที่อยูใกลกับสถานที่ชอปปง เชน ไนทบารซาร ถนนคน
เดิน เปนตน แตละโรงแรมที่รับนักทองเที่ยวชาวจีน จะจัดบริเวณใหกลุมนักทองเที่ยวจีนเปนพิเศษ เน่ืองจาก
ลักษณะนิสัยของนักทองเที่ยวชาวจีนมีเสียงดัง และชอบเฮฮา รื่นเริง ซึ่งหากจัดใหพักรวมกับแขกอื่นๆ ในช้ัน
เดียวกันก็อาจจะเปนการรบกวนแขกอื่นๆ ได แตทั้งน้ีก็ไมไดปฏิเสธกลุมทัวรจีน เน่ืองจากเปนนักทองเที่ยวกลุม
ใหญ ที่จะนํารายไดมาใหแกโรงแรมเชนกัน โรงแรมแตละแหงที่รับนักทองเที่ยวจีน จะเสนอราคาหองพักพิเศษ
ใหกับบริษัททัวร เพ่ือเปนการเอื้อประโยชนทางธุรกิจซึ่งกันและกัน และมีการตกลงทําสัญญาสงนักทองเที่ยวเขา
มาพักที่โรงแรมตามเปาหมายท่ีกําหนดไวดวย จึงจะไดราคาพิเศษตามท่ีตกลงกันไว 
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• อาหาร 
ดานอาหารการกิน คนจีนชอบทานอาหารไทย ชอบรสชาติของอาหารไทย เน่ืองจากมีครบทุกรส และมี

การตกแตงอาหารใหสวยงาม นักทองเที่ยวจีนที่มาเที่ยวเชียงใหมก็จะตองมีรายการไปรับประทานอาหารเย็นที่คุม
ขันโตก เน่ืองจากจะไดสัมผัสกับอาหารพ้ืนเมืองของเชียงใหม และไดดูการแสดงพ้ืนเมือง ซึ่งเปนที่ช่ืนชอบของ
ชาวจีนดวย  

 
องคประกอบสนับสนุนอื่นๆ  
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว

ระหวางประเทศไทยกับมณฑลตางๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  เชนกับ มณฑลซานตง โดยมีความรวมมือ
กระตุนการทําตลาดเชิงรุกในกลุมนักทองเที่ยวพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน การสงเสริมจํานวน
นักทองเที่ยว และสินคาเสนทางทองเที่ยวใหมๆ โดยมีกรอบการดําเนินงานเบื้องตนในระยะ 5 ป (ป พ.ศ. 2551 – 
2555) ทั้งน้ี มณฑลซานตงถือเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ดวยจํานวนประชากร 
93 ลานคน มากเปนอันดับ 2 ของประเทศ ปจจุบันมีนักทองเที่ยวจากมณฑลซานตงและพ้ืนที่ใกลเคียงเดินทางมา
ทองเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 4% หรือประมาณ 40,000 ราย จากจํานวนนักทองเที่ยวตลาดจีนกวา 1 ลานคน
ตอป  

ในสวนของสถาบันการศึกษา ไดใหความสําคัญกับการติดตอกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในหลาย
รูปแบบ ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา เริ่มสอนภาษาจีนใหกับนักเรียนต้ังแตยังเล็ก เน่ืองจากเห็นถึง
ความสําคัญตอภาษาจีน ที่จะสามารถนํามาใชในการติดตอธุรกิจในอนาคต จึงเปนประโยชนทางออมกับการ
จัดการทองเที่ยว เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวของไทยในอนาคตดวย 

ในสวนของภาคเอกชน สมาคมการทองเที่ยวตางๆ ไดรวมมือกันในการทําโฆษณา ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวอีกทางหน่ึง เพ่ือเปนแรงกระตุนตลาดทองเที่ยวจีน เน่ืองจากภาคเอกชนจะมีความสนิทสนม ใกลชิดกับ
บริษัททัวรที่เปนคูคาในสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูแลว เชน สมาพันธการทองเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด ได
รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสมาคมอื่นๆ รวมทั้งนักธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว ไดเดินทาง
ไปมณฑลยูนนาน เพ่ือหารือเรื่องความรวมมือดานการทองเที่ยวรวมกัน และรวมกันดําเนินตามแผนบันได 5 
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ผูประกอบการทองถ่ินและหนวยงานที่เก่ียวของ ขั้นที่ 2 จัดกลุมธุรกิจทําคลัสเตอร เชน 
โรงแรม รานอาหาร ขั้นที่ 3 จัดทําสินคา พัฒนาสถานท่ีทองเที่ยว เชน โปรแกรมทัวร ขั้นที่ 4 ทดสอบสินคา และ
ขั้นที่ 5 ทําตลาดทองเที่ยว 

 
การโฆษณา ประชาสัมพันธ 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ทําการประชาสัมพันธเพ่ือกระตุนตลาดจีน โดยเนนโฆษณา

ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพและโทรทัศน แผนอีมารเก็ตต้ิง (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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เดินทางเขามาเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอยูแลว โดยปจจุบันผูใชอินเทอรเน็ตในสาธารณรัฐประชาชนจีน มี
จํานวนมากเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา  

นักธุรกิจจีนดานการทองเที่ยว ใหความเห็นวา จีนเปนประเทศกวางใหญ มีหลายมณฑล และมีประชากร
จํานวนมาก การทําตลาดการทองเที่ยวในจีน จึงตองมีหลายรูปแบบ โดยคํานึงถึงความตองการที่แตกตางกันของ
นักทองเที่ยวจีนในแตละมณฑล ดังน้ัน สินคาการทองเที่ยวที่จะเสนอขาย จะตองสอดคลองกับความสนใจของ
กลุมเปาหมาย ขณะเดียวกันจะตองใหความสําคัญตอกลุมเปาหมายใหม เชน กลุมผูสูงอายุในจีนดวย 

ไทยควรเขารวมกิจกรรมดานการทองเที่ยว  เชน  การจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวจีน  (China 
International Travel Mart) งานแสดงสินคาจีน – อาเซียน (China – ASEAN Expo) ที่จีนจัดขึ้นในทุกๆ ป เพ่ือ
เผยแพรและประชาสัมพันธการทองเที่ยวและวัฒนธรรมไทย ในทางกลับกัน ไทยควรเชิญบริษัทนําเที่ยวของจีน
ไปรวมกิจกรรมการทองเที่ยวในไทยดวย เพ่ือใหไดทราบวาประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวใดที่นาสนใจ และควร
ทําการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหมๆ ของไทย เพ่ิมเติมจากแหลงทองเที่ยวเดิมๆ เชน พัทยา หรือ เชียงใหม 
เน่ืองจากเริ่มลดความสําคัญในสายตาของนักทองเที่ยวชาวจีนลงทุกขณะ  

การประชาสัมพันธที่ไดผลอีกแบบหน่ึงคือการจัดนิทรรศการภาพถายสถานที่ทองเที่ยวไทยในเมือง
สําคัญของจีน โดยผนวกกับรายการทองเที่ยวผจญภัยและรักษาสิ่งแวดลอม เชน การข่ีชาง การเยือนถํ้า และน้ําตก 
การสองสัตว การเดินทางโดยทางเรือ และการชมปาเขตรอน เพราะสิ่งเหลาน้ีหาชมไดยากในจีน รวมทั้งการ
สงเสริมการทองเที่ยวสําหรับผูสูงอายุ คูแตงงาน การฉลองการครบรอบแตงงาน และการใหบริการแบบตอเน่ือง 
เชน การถายรูป ถายวิดีโอ เปนตน  

อยางไรก็ตาม ตลาดจีนเปนตลาดที่มีความออนไหวตอสถานการณการเมือง และสิ่งแวดลอม โดยเห็นได
จากหากประเทศไทยมีปญหาทางดานการเมืองครั้งได ก็จะกระทบกับกลุมนักทองเที่ยวจีนที่จะเดินทางเขามาทันที 
โดยรัฐบาลจีนจะประกาศไมใหคนจีนเขามาประเทศไทยจนกวาสถานการณทางการเมืองจะเปนปกติ หรือในชวง
ที่เกิดเหตุหมอก ควันรุนแรงข้ึนในเชียงใหม รัฐบาลจีนก็ประกาศแจงเตือนนักทองเที่ยวใหงดเวนการมาเชียงใหม 
หรือระมัดระวังหากจะเดินทางเขามา (คมชัดลึก, 14 มีนาคม 2550) 

 
ปญหาของนักทองเที่ยวจีน 

 จากการพัฒนาการและการขยายตัวของตลาดทองเที่ยวจีนอยางรวดเร็ว จึงเกิดปญหาตอการทองเที่ยว
ของชาวจีนในภาพรวมข้ึนมาหลายประการ ดังน้ี 
 1. มีธุรกิจการจัดสงนักทองเที่ยวจีนออกนอกประเทศแบบผิดกฎหมายหลายรูปแบบ บางบริษัททัวรไมมี
ใบอนุญาตทําทัวรจีนตางประเทศ บางบริษัททัวรที่มีใบอนุญาตแตก็ลักลอบจัดทัวรไปยังประเทศท่ียังไมไดรับ
สถานะ ADS 

2. ปญหาทัวรศูนยเหรียญ คือการจัดการและขายทัวรในจีนราคาถูกมาก แตเมื่อเดินทางออกนอก
สาธารณรัฐประชาชนจีนไปแลวนักทองเที่ยวของจีนไดรับการใหบริการที่ตํ่ากวามาตรฐานและไดไปทองเที่ยวยัง
แหลงทองเที่ยวที่ดอยคุณภาพ นอกจากน้ียังเก็บคา Commission เพ่ิมขึ้นพานักทองเที่ยวไปซื้อของราคาแพง โดย
การโกงราคา 

3. ปญหาของนักทองเที่ยวเองเมื่อออกนอกประเทศ บางคนพูดหรือใชภาษาตางประเทศไดนิดหนอย 
บางคนใชเครดิตการดเกินกําลังตนเองจนเกิดปญหาหน้ีสินตามมา  
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4. ภาพลักษณของนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ ควรไดรับการปรับปรุง ซึ่ง
นักทองเที่ยวจีนจะเปนนักทองเที่ยวกลุมใหญ เสียงดัง บางครั้งทําใหเห็นถึงความเดนชัดกวาคนทองถ่ินหรือ
นักทองเที่ยวกลุมอื่นๆ เกิดความความแตกตางทางวัฒนธรรมอยางเห็นไดชัด คุณภาพและการศึกษาในภาพรวม
โดยเฉล่ียของนักทองเที่ยวจีนอยูในระดับตํ่ากวานักทองเที่ยวจากประเทศท่ีพัฒนาแลว 

5. การกอการราย สงคราม การระบาดของโรคติดตอรายแรง เปนเหตุผลสําคัญที่จะทําใหเกิดผลกระทบ
ตอนักทองเที่ยวจีนในการตัดสินใจเดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศ เน่ืองจากจีนจะออนไหวตอเรื่องเหลาน้ี
มาก 
 

ในสวนของประเทศไทยไดเกิดปญหาของนักทองเที่ยวจีนขึ้นในหลายรูปแบบ อาทิ ปญหาทัวรศูนย
เหรียญ ปญหาการถูกโกง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจึงมีมาตรการการสงเสริมการคุมครองนักทองเที่ยวจีน 
ซึ่งกรณีปญหาที่เกิดกับนักทองเที่ยวจีนมีประการใหญ ๆ กลาวคือ 

1.  ปญหาทัวร Kick Back เปนปญหาที่เกิดจากบริษัททัวรในประเทศไทย ตองจายเงินซื้อลูกทัวรจาก
บริษัทที่ขายทัวรในประเทศจีน สวนบริษัททัวรในจีนก็ไมจายคาหัวนักทองเที่ยวใหกับบริษัททัวรในประเทศไทย 
จึงเกิดการนํานักทองเที่ยวไปตมตุน หลอกลวง บังคับขายของ หากนักทองเท่ียวไมยินยอม จะเกิดกรณีทิ้งทัวร
ทันที 

2.  ปญหาอัญมณี มีการหลอกลวงนักทองเที่ยวไปซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่ไมไดมาตรฐานหรือตํ่า
กวามาตรฐานที่ปดประกาศไวในราคาแพงเกินกวาความเปนจริง โดยใชกลอุบายและการโนมนาวอยางเปน
ขบวนการ 

3. ปญหาการดําเนินการของบริษัททัวรในประเทศ ไมเปนไปตามท่ีตกลงกับนักทองเที่ยว 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 ของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเพ่ือการแกไขปญหา 
1.5  ประชาสัมพันธ  สรางความเขาใจใหแกผูประกอบการรานคาอัญมณีเก่ียวกับมาตรการลงโทษที่

รุนแรง ทั้งทางดานภาษีและการยึดทรัพย 
2.  มาตรการปราบปราม 
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2.1  ดําเนินการมาตรการเฝาระวัง โดยการเขาตรวจสอบ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว รานคาอัญมณี 
รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึกใหกับนักทองเที่ยวที่มีพฤติการณกระทําผิดและจับกุมผูกระทําผิดและผูที่
เก่ียวของดําเนินคดี  

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 
 
พฤติกรรมนักทองเท่ียวจีนท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวประเทศไทย 
 ขอมูลจากการวิเคราะหในสวนน้ีเปนขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามนักทองเที่ยวตางชาติที่เดิน
ทางเขามาเยือนประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2549 จํานวน 1,661 ชุด และเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีตอบโดย
นักทองเท่ียวจีน จํานวน 227 ชุด ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการท่ียั่งยืนใน
ลุมแมนํ้าโขง ปที่ 2 สถานที่ที่ใชในการเก็บขอมูลคือ สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  

ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลสามารถนํามาวิเคราะหและนําเสนอไดดังน้ี 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 ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (รอยละ 34.8) และระดับประถมศึกษา (รอยละ 1.8) 
นักทองเที่ยวสวนมากเปนพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 20.3) รองลงมาคือ พนักงานขาย (รอยละ 14.5) รับจาง
ทั่วไป และผูเช่ียวชาญ (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) ทั้งน้ี นักทองเที่ยวสวนมากเลือกเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยพรอมกับ
เพ่ือน (รอยละ 39.2) รองลงมาคือ เลือกเดินทางมาคนเดียว (รอยละ 28.6) เลือกเดินทางมาพรอมกับครอบครัวหรือ
ญาติ (รอยละ 21.6) และเลือกเดินทางมากับกรุปทัวร (รอยละ 10.6) ตามลําดับ นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาเยือน
ประเทศไทยสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเขามาคือ เพ่ือพักผอน (รอยละ 44.9) เพ่ือเรียนหนังสือหรือทัศน
ศึกษา (รอยละ 14.3) และเพ่ือติดตอธุรกิจ (รอยละ 14.0)  

ความพึงพอใจท่ีมีตอสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวของประเทศไทย 
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีตอสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีน พบวา นักทองเที่ยว
มีความพึงพอใจตอสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวโดยเฉล่ียในระดับมาก (คาเฉล่ีย 7.15) โดยสิ่งดึงดูดใจท่ี
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ชายหาด/ทะเล (คาเฉล่ีย 8.20) อัธยาศัยของคนใน
ประเทศ (คาเฉล่ีย 8.14) และอาหาร (คาเฉล่ีย 7.98) ตามลําดับ สวนความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจีนที่มีตอการ
บริหารงานและการจัดการของภาครัฐ พบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการบริหารงานและจัดการของภาครัฐ
โดยเฉล่ียในระดับมาก (คาเฉล่ีย 6.69) โดยการบริหารงานและการจัดการของภาครัฐที่นักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก การขอวีซาเขาประเทศ/หนังสือผานเขาประเทศ (คาเฉล่ีย 8.35) การบริการ
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ขอมูลการทองเที่ยว (คาเฉล่ีย 7.78) และดานศุลกากร (คาเฉล่ีย 7.70) ตามลําดับ ในดาน ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักทองเที่ยวจีนที่มีตอการบริหารงานและการจัดการของภาคเอกชนของไทย พบวา นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารงานและจัดการของภาคเอกชนโดยเฉลี่ยในระดับมาก (คาเฉล่ีย 7.70) โดยการบริหารงานและการ
จัดการของภาคเอกชนที่นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อัธยาศัยของพนักงาน (คาเฉล่ีย 
8.21) ความคุมคาของเงินที่จายไป (คาเฉล่ีย 8.10) และความสุภาพของพนักงาน ตามลําดับ  
 
คุณคาท่ีนักทองเท่ียวจีนไดรับจากการเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย 

ตลาดทองเที่ยวของจีนกําลังมีการขยายตัว และมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ดวยความ
ไดเปรียบดานพ้ืนที่ของประเทศท่ีมีความกวางใหญไพศาล ประกอบดวยประชากรท่ีมีจํานวนมากที่สุดในโลก ทํา
ใหจีนกลายเปนประเทศที่นาจับตามองดานการทองเที่ยว การวิเคราะหถึงลักษณะและรูปแบบการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวจีนจึงมีความสําคัญในแงของการเปนขอมูลสําหรับการวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการทองเที่ยว 
ซึ่งในการศึกษาน้ีไดทําการศึกษาถึงรูปแบบการทองเท่ียว ลักษณะการทองเที่ยว และความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในชวงปลายป พ.ศ. 2550 ถึงตนป พ.ศ. 2551 ใชเครื่องมือในการ
เก็บรวมรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (แปลเปนภาษาจีน) โดยเลือกใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักทองเที่ยวชาวจีนที่
สิ้นสุดการเดินทางในประเทศไทยแลว และกําลังจะเดินทางออกจากประเทศไทยจํานวน 332 คน สถานที่ที่ทําการ
เก็บขอมูลคือ              ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  

ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจีนที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย นักทองเท่ียวเพศ
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 และผูเช่ียวชาญ โดยคิดเปนรอยละ 19.6, 16.9, 12.3 และ 12.0 
ตามลําดับ 

วัตถุประสงคในการเดินทางเขามาประเทศไทยของกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวจีนน้ัน สวนใหญเขามา
ทองเที่ยวเพ่ือพักผอนมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมาคือ เพ่ือติดตอธุรกิจ เพ่ือ     ทัศนศึกษา/ดูงาน 
และเพ่ือประชุม/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 
การทองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ (เชน นวดแผนโบราณ สปา) หรือการทองเที่ยวเพ่ือกีฬา (เชน กอลฟ เทนนิส) กลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเปนครั้งแรก (รอยละ 54.2) โดย
สวนมากเดินทางมากับเพ่ือนมากท่ีสุด (รอยละ 42.2) สําหรับการจัดเตรียมการเดินทางน้ัน 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) นอกจากน้ี
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พบวา กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวสวนใหญเลือกใชประเทศไทยเปน Hub หรือจุดศูนยกลางของการเดินทาง
ทองเที่ยว (รอยละ 78.9)  
 เน่ืองจากในปจจุบันหลายประเทศไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและสงเสริมการจัดการทองเที่ยวใน
ประเทศของตนกันมากขึ้น รวมท้ังประเทศเพ่ือนบานของไทยอยาง สปป.ลาว กัมพูชา หรือแมแตสหภาพพมา ทํา
ใหนักทองเที่ยวมีทางเลือกในการตัดสินใจทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบวา เมืองทองเที่ยวที่กลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยวเลือกที่จะเดินทางไปทองเที่ยวแทนประเทศไทย 3 อันดับแรก ไดแก เมืองคุนหมิง 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศคลายไทยและนักทองเที่ยวจีนเดินทางไปไดงาย (รอยละ 31.0) 
กรุงโฮจิมินห (เวียดนาม) (รอยละ 13.7) และเมืองยางกุง (สหภาพพมา) (รอยละ 9.4) 
 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และนักทองเที่ยวจีนใหความสําคัญตอความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และตองไดรับการดูแลเอาใจใสจากเจาของสถานท่ีทองเที่ยว การศึกษาครั้งน้ีจึงไดทําการสอบถาม
นักทองเที่ยวชาวจีนเก่ียวกับเหตุการณที่เปนอันตรายหรืออุบัติเหตุที่นักทองเที่ยวไดรับในระหวางทองเที่ยวใน
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 
มากท่ีสุด 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) ทั้งน้ีเน่ืองจาก
กรุงเทพมหานคร เปนเมืองหลวง และศูนยกลางความเจริญ ที่มีความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยว ทั้งแหลง
ทองเท่ียวสถานบันเทิงตางๆ ที่ทันสมัย แหลงชอปปง และแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม วัดวา
อาราม เปนตน 
 

คุณคาที่นักทองเที่ยวไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานตางๆ ของประเทศไทย 
 การศึกษาครั้งน้ีไดประเมินระดับคุณคาที่กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวจีนไดรับจากการจัดการ                
โลจิสติกสดานตางๆ ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว ไดแก การจัดการดานกายภาพ การจัดการดานการเงิน และการ
จัดการดานสารสนเทศ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะชวยใหเขาใจถึงประสิทธิภาพการจัดการ     โลจิสติกสในดาน
ตางๆ ของไทย และคุณคาที่เกิดขึ้นกับนักทองเท่ียวอยางแทจริง ซึ่งจะชวยใหสามารถนําไปใชประกอบการ
วางแผนกลยุทธและกําหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกสที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวของประเทศ
ไทยใหมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 

กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวไดรับคุณคาจากการจัดการโลจิสติกสดานกายภาพของประเทศไทยโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 6.66) และเมื่อพิจารณาในแตละรายการ พบวานักทองเที่ยวไดรับคุณคาจากการ
จัดการดังกลาวในระดับนอยถึงระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.05 – 6.72) โดยเมื่อเปรียบเทียบแตละรายการ พบวา 
นักทองเท่ียวไดรับคุณคาดานการจัดการความปลอดภัย ณ สนามบิน มากที่สุด เมื่อเทียบกับการจัดการโลจิสติกส
ดานกายภาพอื่นๆ (คาเฉล่ีย 6.72) รองลงมา คือ คุณคาจากการจัดการดานความปลอดภัยในที่พักแรม คุณคาจากการ
จัดการดานความปลอดภัย ณ สถานที่ทองเที่ยว คุณคาจากการจัดการดานการเขาถึงแหลงอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(คาเฉล่ีย 6.52, 6.36 และ 5.94)  สวนคุณคาจากการจัดการเรื่องการเดินทางในกรณีฉุกเฉิน เชน อุบัติเหตุ และคุณคาจาก
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การจัดการเรื่องการเดินทางทองเที่ยวในชนบทโดยรถทัวร (คาเฉล่ีย 3.05 และ 3.53 ตามลําดับ) น้ัน นักทองเที่ยว
ชาวจีนไดรับคุณคาในระดับนอยที่สุดเมื่อเทียบกับคุณคาที่ไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานกายภาพอื่นๆ  
 นักทองเที่ยวไดรับคุณคาจากการจัดการโลจิสติกสดานการเงินของประเทศไทยโดยภาพรวมในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 6.45) และเม่ือพิจารณาการจัดการโลจิสติกสดานการเงินแตละรายการ พบวา นักทองเท่ียวไดรับ
คุณคาในระดับนอยถึงปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.54 – 5.30) โดยนักทองเที่ยวไดรับคุณคาในเรื่องระบบการชําระเงิน
เพ่ือซื้อสินคาและบริการมากที่สุดเมื่อเทียบกับการจัดการโลจิสติกสดานการเงินอื่นๆ (คาเฉล่ีย 5.30) รองลงมาคือ 
ความสะดวกในการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความสะดวกในการใชบัตรเครดิต/เดบิต (คาเฉล่ีย 5.15 
และ 4.70 ตามลําดับ) สวนความสะดวกในการใชเช็คเดินทางและความสะดวกใน การทําธุรกรรมระหวางประเทศ
นักทองเที่ยวไดรับคุณคาในระดับนอยที่สุดเมื่อเทียบกับการจัดการโลจิสติกสดานการเงินอื่นๆ  และเมื่อ
เปรียบเทียบคุณคาที่นักทองเที่ยวไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการเงินของประเทศไทยตามแหลงที่มาของ
นักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวไดรับคุณคาจากการจัดการโลจิสติกสดานการเงินแตกตางกัน 1 รายการ คือ ความ
สะดวกในการใชเช็คเดินทาง โดยนักทองเที่ยวจากไตหวันไดรับคุณคามากที่สุดในกลุม รองลงมาคือ นักทองเที่ยว
จากจีนและฮองกง ตามลําดับ สวนรายการอื่นๆ น้ัน นักทองเท่ียวไดรับคุณคาในระดับที่ไมแตกตางกัน และเมื่อ
พิจารณาคุณคาที่นักทองเที่ยวไดรับจากการจัดการโลจิสติกสดานการเงินโดยรวม พบวา นักทองเที่ยวจากจีน
ไดรับคุณคามากที่สุดในกลุม (คาเฉลี่ย 6.55) รองลงมาคือ นักทองเที่ยวจากไตหวัน (คาเฉล่ีย 6.46) และ
นักทองเที่ยวจากฮองกง (คาเฉล่ีย 6.22) อยางไรก็ตามถือวาระดับคุณคาที่ไดรับของทั้งสามกลุมไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ   

กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวจีนไดรับคุณคาจากการจัดการโลจิสติกสดานสารสนเทศของประเทศไทย
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 6.42) และเมื่อพิจารณาการจัดการโลจิสติกสดานสารสนเทศแตละรายการ
พบวา นักทองเที่ยวไดรับคุณคาอยูในระดับนอยถึงมาก (คาเฉล่ีย 2.73 – 4.85) โดยนักทองเที่ยวไดรับคุณคาจาก
ขอมูลดานสถานที่ทองเที่ยวมากที่สุดเมื่อเทียบกับการจัดการโลจิสติกสดานสารสนเทศอื่นๆ (คาเฉล่ีย 4.85) 
รองลงมาคือ ขอมูลดานอาหารและเครื่องด่ืม และขอมูลดานที่พัก (คาเฉล่ีย 4.84 และ 4.63 ตามลําดับ) สวนขอมูล
จากเว็บไซตอยางเปนทางการ (http://www.tat.or.th/ http://www.tourismthailand.org) และขอมูล ณ สํานักงานการ
ทองเที่ยว (คาเฉล่ีย 2.73 และ 2.98 ตามลําดับ) น้ัน นักทองเท่ียวไดรับคุณคาในระดับนอยที่สุดเมื่อเทียบกับการ
จัดการโลจิสติกสดานสารสนเทศอื่นๆ และแสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวไทย ซึ่งเปนผูมีความรูและ
สามารถใชอินเตอรเน็ตไดยังมีนอย สวนมากมากับบริษัททัวร 
 

ขอมูลเก่ียวกับสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวและคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว 
 สิ่งดึงดูดใจดานการทองเท่ียวถือเปนปจจัยสําคัญที่จะดึงดูดใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามาทองเท่ียวยัง
สถานที่ทองเที่ยวน้ันๆ หากสถานที่ทองเที่ยวใดมีศักยภาพในการดึงดูดใจและสรางความประทับใจใหกับ
นักทองเที่ยวแลว ก็จะทําใหนักทองเที่ยวที่เคยมาเยือนแลวกลับมาเที่ยวซ้ํา และยังจะดึงดูดใหนักทองเที่ยวที่ยังไม
เคยไดมาเยือน พยายามหาโอกาสแวะเวียนมาเยือนสักครั้ง การศึกษาขอมูลเก่ียวกับลักษณะแหลงทองเที่ยวหรือสิ่ง
ดึงดูดใจดานการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนใหความสนใจจึงเปนอีกหน่ึงขอมูลสําคัญที่จะชวยในการวางแผน
กลยุทธและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวของประเทศไทยใหดียิ่งขึ้น 
 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจตอสิ่งดึงดูดใจดานการทองเท่ียวของประเทศไทยโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 7.08) และเมื่อพิจารณาสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวแตละรายการ พบวา 
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นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับนอยถึงระดับมาก (คาเฉล่ีย 2.75 – 7.02) โดยนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ
ตอความเปนมิตรของคนทองถ่ินมากที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งดึงดูดใจอื่นๆ (คาเฉล่ีย 7.02) รองลงมาคือ อาหาร วัด ช
อปปง ประวัติศาสตร และแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ (คาเฉล่ีย 6.15, 6.09, 6.04, 5.46 และ 5.37 ตามลําดับ)  
 เมื่อเสร็จสิ้นการทองเท่ียวในประเทศไทยแลว กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาวจีนตองการท่ีจะแบงปน
ประสบการณที่ดีในการทองเท่ียวประเทศไทยใหกับคนอื่นๆ ไดรับรูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 7.38) ตองการกลับมา
เที่ยวไทยอีกครั้งในระดับมาก (คาเฉล่ีย 7.23) ตองการจะแนะนําใหผูอื่นมาเที่ยวประเทศไทย (คาเฉล่ีย 7.06) และ
ตองการพาคนอื่นๆ มาเที่ยวดวยในครั้งหนา (คาเฉล่ีย 6.89) แสดงใหเห็นวาการทองเท่ียวในประเทศไทยน้ันได
สรางคุณคาและความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวที่มาเยือน ซึ่งจะนําไปสูการกลับมาเที่ยวซ้ํา และการบอกตอ
เพ่ือชักชวนใหผูอื่นเกิดความสนใจและเดินทางมาเที่ยวเพ่ือรับประสบการณที่ดีเหลาน้ันดวยตนเองอีกดวย 
 
สรุป  

การศึกษาเก่ียวกับนักทองเที่ยวจีนที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนการศึกษาถึงวิวัฒนาการการ
ทองเที่ยวจีน ภาพลักษณของไทยในสายตาของนักทองเที่ยวจีน ลักษณะรูปแบบของการเดินทาง พฤติกรรมการ
ทองเที่ยว เพ่ือเปนขอมูลสําหรับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะได
พัฒนาศักยภาพในดานตางๆ เพ่ือรองรับกับความตองการของนักทองเที่ยวตอไป ซึ่งจากผลการศึกษา แสดงให
เห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการทองเที่ยวดานตางๆ ไมวาจะเปนการ
จัดการโลจิสติกสดานกายภาพ การจัดการ      โลจิสติกสดานการเงิน และการจัดการโลจิสติกสดานสารสนเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยว ทั้งน้ีเพ่ือสรางความประทับใจและความพึงพอใจ
ใหแกนักทองเที่ยว ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดการกลับมาเที่ยวซ้ํา และการดึงดูดใหผูที่ยังไมเคยมาทองเที่ยว เกิดความ
สนใจและตองการมาเที่ยวประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 
 เอกลักษณความเปนไทยในดานตางๆ ไมวาจะเปนในเรื่องของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
อาหาร ภูมิปญญาทองถ่ิน และโดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนผูมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนไทยเปนสิ่งดึงดูดใจสําคัญที่
สรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวจีนไดเปนอยางดี  ในขณะที่ภาครัฐตองเรงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในดานตางๆ ที่เช่ือมโยงกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการและควบคุมมลพิษตางๆ และจัดการ
กับปญหาดานสถานการณทางการเมืองของไทย ซึ่งเปนจุดบอบบางท่ีทําใหรัฐบาลจีนออกประกาศเตือนไมให
นักทองเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย ซึ่งเปนการเสียโอกาส และทําใหนักทองเที่ยวจีนเปล่ียนจุดหมายปลายทางไปยัง
ประเทศอื่นๆ แทน ทั้งน้ี เพ่ือใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่นาอยูนาเที่ยวมากย่ิงขึ้น สําหรับภาคเอกชน
จะตองรักษาและพัฒนามาตรฐานการจัดการและการใหบริการดานตางๆ แกนักทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพ่ือสงเสริมใหการทองเที่ยวของประเทศไทยกลายเปนที่ยอมรับจากนักทองเที่ยวในระดับสากลยิ่งขึ้นตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ประเทศไทยควรพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวอยางตอเน่ือง และตองมีความเขาใจเรื่องการตลาด 
2. ควรมีการพัฒนาระบบคมนาคมตลอดเสนทางเพ่ือรองรับการทองเที่ยว 
3. ควรใหความสําคัญตอระบบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่จะเปนกังวลในเรื่องเหลาน้ีมากที่สุด 
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4. ใหความสําคัญตอเอกลักษณเฉพาะตัวของแหลงทองเที่ยว  และเอกลักษณเฉพาะตัวของ
นักทองเท่ียว ตองเขาใจธรรมชาติของนักทองเที่ยวจีนวาชอบเสียงดัง เฮฮา แตอาจจะไปรบกวน
นักทองเที่ยวอื่นๆ ที่รักสงบ จึงอาจจะตองจัดบริเวณพิเศษใหแกนักทองเที่ยวจีน 

5. ควรควบคุมราคาและคาใชจายในการทองเที่ยวของทัวรอยางเหมาะสม  ไมขูดรีด และโกง
นักทองเที่ยว ดังที่ปรากฏออกมาในรูปแบบของ “ทัวรศูนยเหรียญ” 

6. ดานการประชาสัมพันธการทองเท่ียวในสาธารณรับประชาชนจีน ตองเขาใจภูมิประเทศของจีน วา
มีพ้ืนที่กวางใหญมาก ดังน้ันจึงตองมีสํานักงานการทองเที่ยวมากกวา 1 แหงเพ่ือใหบริการแก
นักทองเที่ยวจีน นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธประเทศไทยแบบ Word of 
Mouth ซึ่งไดผลดีที่สุด 
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ภาคผนวก 5  
ผลการสังเคราะหผลงานท่ีผานมา: หนวยงานพันธมิตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

ดานการทองเท่ียวและการเกษตรจีน 
--------------------------------------------- 

การเติบโตและการพัฒนาการเกษตรของประเทศจีนกับนัยยะท่ีมีตอภาคเกษตรของประเทศไทย 
 

จักรี เตจะวารี 
คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 บทความน้ีเปนการสังเคราะหองคความรูทั้งหมดเก่ียวกับเรื่องการเกษตรของประเทศจีน และผลกระทบ
ในแงมุมตางๆที่มีและจะมีตอภาคเกษตรของประเทศไทย ซึ่งทางศูนยศึกษาจีนและประเทศอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง 
(Center for China – GMS Studies) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการศึกษานับต้ังแตเริ่มมีการ
จัดต้ังศูนยในป พ.ศ. 2549 ทั้งน้ีงานศึกษาเรื่องการเกษตรของทางศูนยฯดังกลาวน้ีอาจแบงออกเปน 2 สวนดวยกัน
คือ งานศึกษาภายใตโครงการ Feeding the Dragon ที่มีเน้ือหาครอบคลุมเรื่องการเกษตรและการคาของจีนและ
ประเทศในอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง อีกสวนหน่ึงน้ัน เปนงานที่ศึกษาเรื่องศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
ของสินคาเกษตรที่สําคัญของไทยในตลาดจีน ดังน้ันแลวการสังเคราะหองคความรูของบทความน้ีจึงเปนการ
สังเคราะหจากงานศึกษาใน 2 สวนดังกลาวมาแลวน้ีน่ันเอง  
 
1. โครงการ Feeding the Dragon กับการศึกษาการเกษตรของจีน และ GMS 

ภาคเกษตรของจีนเปนภาคสวนสําคัญที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิรูปประเทศของจีนนับต้ังแตปลายป 
ค.ศ. 1978 เปนตนมา และยิ่งเห็นการเปล่ียนแปลงไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อจีนมีการเตรียมการท่ีจะเขาเปน
สมาชิกขององคการการคาโลก (WTO) ไมวาจะเปนในเรื่องของการถือครองที่ดิน การเพาะปลูก ผลผลิต การตลาด 
รวมไปถึงระบบการกําหนดราคาสินคาเกษตร ผลลัพธที่นาพึงพอใจที่เกิดขึ้นตามมาจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงน้ี
คือการเพ่ิมขึ้นของผลผลิต ความม่ันคงดานอาหาร และการเพ่ิมขึ้นของการคาระหวางประเทศ ดังจะเห็นไดจาก
ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภาคเกษตรท่ีในชวงระยะเวลา 25 ปหลังการปฏิรูปที่มี
มูลคาเพ่ิมขึ้นเกือบรอยละ 5 ตอป ในขณะที่รายไดของเกษตรกรก็เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 7 ตอป และนอกจากจะ
สามารถผลิตธัญพืชหลักอันไดแก ขาว ขาวสาลี และขาวโพด ไดในระดับที่สามารถพ่ึงตนเองไดหรือเกือบไดแลว 
จีนยังสามารถสงออกผลผลิตบางสวนไดอีกดวย ทําใหจีนกลายมาเปนผูมีบทบาทสําคัญในตลาดสินคาเกษตรของ
โลก 

ในสวนของประเทศในอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง หรือ GMS เองนั้น ประเทศ GMS ก็ไดมีการสถาปนา
ความสัมพันธกับจีนในหลายๆรูปแบบตามการเจริญเติบโตและอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเรื่อยๆของจีน ไมวา
จะเปนทางดานการคา การลงทุน การลงนามในขอตกลงตางๆที่ใหสิทธิพิเศษระหวางกัน การรวมกันจัดต้ังเขต
การคาเสรี เปนตน ดวยเหตุน้ีจึงสงผลใหการคาสินคาเกษตรระหวางจีนและประเทศ GMS มีการขยายตัวถึง 5 เทา
ระหวางป ค.ศ. 1997 – 2006 ซึ่งก็เปนประโยชนแกประเทศ GMS ในการสงออกสินคาเกษตรของตนไปยังตลาดท่ี
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กําลังเติบโตนอกเหนือจากตลาดเดิมๆ คือ อเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ในขณะเดียวกันผูบริโภคของประเทศ 
GMS ก็มีโอกาสบริโภคสินคาเกษตรจากเขตอบอุนของจีนไดในราคาที่ถูกลง กระนั้นก็ตาม สถานการณการคา
สินคาเกษตรที่เกิดขึ้นก็มีทั้งฝายที่ไดรับประโยชนและฝายที่เสียประโยชนตามมา ยิ่งเมื่อพิจารณาจากขนาดของ
ประเทศจีนแลวผลกระทบที่ตามมาอันเน่ืองมาจากความสัมพันธใดๆก็มีแนวโนมจะสงผลกระทบท่ีทั้งลึกซึ้งและ
กวางไกล 

การเปล่ียนแปลงขนานใหญและนาทึ่งดังกลาวน้ีเอง ทําใหทางศูนยศึกษาจีนและอนุภูมิภาคแมนํ้าโขงมุง
ศึกษาการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวโดยเฉพาะประเด็นในดานผลกระทบท่ีจะมีตออนุภูมิภาคแมนํ้าโขงซึ่งมี
ประเทศไทยเปนหน่ึงในสมาชิกภายใตช่ือโครงการ Feeding the Dragon โดยไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก
มูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร 

โครงการศึกษาฯของศูนยฯเปนโครงการที่ครอบคลุมระยะเวลานานถึง 3 ปและไดเสาะหาและสราง
เครือขายนักวิจัยเพ่ือเชิญมาประชุมระดมความคิดเห็นและนําเสนอประเด็นการศึกษารวมกัน กอนจะพัฒนาไปเปน
งานศึกษาในรายละเอียดและผลิตผลงานออกมานําเสนอท่ีประชุมอีกครั้งในรูปของบทความวิชาการ ซึ่งใน
ทายที่สุดก็มีการคัดเลือกบทความจํานวนหน่ึงจากงานวิจัยทั้งหมดมาตรวจทานแกไขอีกครั้งเพ่ือจัดพิมพออกมาใน
รูปของหนังสือช่ือ Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS ซึ่งนับเปนหนังสือภาษาตางประเทศ
เลมแรกของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหมและอาจกลาวไดวาเปนหนังสือที่นําเสนอขอมูลลาสุดเก่ียวกับ
ปรากฏการณดานการเกษตรของจีนและอนุภูมภิาคน้ี  

 
2. การปฏิรูปการเกษตรในประเทศจีน  

วัตถุประสงคหลักของนโยบายการเกษตรของจีนนับต้ังแตมีการสถาปนาประเทศใหอยูในระบอบ
สาธารณรัฐเมื่อป ค.ศ. 1949 น้ัน คือ ประการแรกเพ่ือความม่ันคงดานอาหาร และประการท่ีสองเพ่ือเปนแหลง
เงินทุนสําหรับการเจริญเติบโตของการผลิตและอุตสาหกรรมในเมืองดวยอาหารราคาถูก ดวยเหตุน้ีรัฐจึงเปนผู
กําหนดทิศทางและกระบวนการผลิต การตัดสินใจเก่ียวกับผลผลิตสินคาเกษตร จนกระทั่งการแบงสรร การ
บริโภคทั้งหมด อยางไรก็ตามเมื่อมีการปฏิรูปในป ค.ศ. 1979 เปาหมายประการท่ีสองไดถูกแทนที่ดวยเปาหมาย
ของการเรงเพ่ิมรายไดอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีก็เพ่ือเปนหลักประกันวาผูนํารุนใหมจะไดรับการสนับสนุนจากประชาชน 
เพราะความเปนผูนําของคนรุนใหมไมไดเกิดจากการใชกฎหมายโดยตรงดังเชนที่เกิดขึ้นในยุคสมัยแหงการปฏิวัติ
ของพรรคคอมมิวนิสตอีกตอไปแลว  

การปฏิรูปของรัฐบาลเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังที่ไดต้ังใจไวน้ี เริ่มจากการเพ่ิมราคารับซื้อผลผลิตไมวาจะ
อยูในหรือนอกโควตา กอนที่จะตามมาดวยการลดจํานวนซื้อตามโควตาลงเรื่อยๆ จากน้ันก็ตามมาดวยการผอน
คลายการควบคุมการตัดสินใจของทองถ่ินและผูผลิตลง โดยมีการอนุญาตใหมีการคาขายอยางเสรีสําหรับสินคา
เกษตรและธัญพืชที่สําคัญๆ และเมื่อถึงป ค.ศ. 1984 รัฐบาลก็มีการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญคือการยกเลิกระบบนา
รวม แลวสถาปนาระบบ “การรับผิดชอบตอครัวเรือน (Household Responsibility System – HRS)” ขึ้น ในระบบ
ใหมน้ี แมวาเกษตรกรจะยังไมสามารถเปนเจาของที่ดินได แตพวกเขาก็ไดรับอนุญาตใหเชาหรือมีสิทธิในการ
ครอบครองที่ดินไดในระยะยาว จากที่ในตอนแรกมีระยะเวลาครอบครองไดเพียง 15 ป แตพอถึงป ค.ศ. 2008 รอย
ละ 98 ของหมูบานก็ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินไดเปนเวลาถึง 30 ป และเมื่อถึงป ค.ศ. 2006 สิทธิการใชที่ดินก็ได
ขยายไปถึงการอนุญาตใหมีการเชาชวงและใหทายาทรับสัญญาเชาเปนมรดกตกทอดได ดังน้ันแมเกษตรกรจะ
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ไมไดเปนเจาของที่ดินที่แทจริง แตก็อาจกลาวไดวาพวกเขาก็มีสิทธิทุกประการเชนเดียวกับสิทธิที่เอกชนพึงมี
เหนือทรัพยสิน  

การปฏิรูปที่ตามมาหลังการปฏิรูประบบการถือครองที่ดินทางการเกษตรคือ การปฏิรูปตลาด ทําใหตลาด
สินคาเกษตรเปนอิสระจากการถูกควบคุมโดยรัฐบาล ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ เกิดบริษัทการคาเอกชนที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายและบริษัทก่ึงเอกชนเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมหาศาล จากที่มีจํานวนนอยกวา 250,000 บริษัทในป 
ค.ศ.1980 ไดเพ่ิมขึ้นเปนมากกวา 5 ลานบริษัทในป ค.ศ.1990 และรัฐก็ไดยุติบทบาทในการจัดซื้อและการ
แทรกแซงตลาดสินคาเกษตรตางๆ ยกเวนเพียงธัญพืช ฝาย และยาสูบ แตเมื่อถึงป ค.ศ. 2000 บทบาทของรัฐใน
ตลาดธัญพืชและฝายก็หมดไปโดยสิ้นเชิง  

การปฏิรูปยังมีผลตอแรงจูงใจของเกษตรกรที่จะผลิตสินคาเพ่ือสนองความตองการท่ีเพ่ิมขึ้นของตลาด
ดวยการเปล่ียนโครงการการผลิตจากการปลูกธัญพืชไปเปนพืชที่ใหราคาสูงแทน ดังจะเห็นไดจากการลดลงของ
พ้ืนที่ปลูกธัญพืชที่ลดลงจากเดิมรอยละ 80 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดกอนการปฏิรูป เหลือเพียงรอยละ 67 ในป 
ค.ศ. 2005 และธัญพืชที่มีการปลูกกันอยูน้ันก็ไมไดเปนไปเพ่ือการบริโภคเพียงอยางเดียว แตเปล่ียนไปเปนธัญพืช
ที่ใชเปนอาหารสัตว ซึ่งก็เปนผลสืบเน่ืองมาจากการผลิตและการบริโภคเน้ือสัตวที่เพ่ิมมากขึ้นของจีน นอกจากน้ี
พ้ืนที่เพาะปลูกธัญพืชยังถูกเปล่ียนแปลงไปเปนพ้ืนที่เพ่ือการอุตสาหกรรมและความเปนเมือง แตกระนั้นก็ไมไดมี
ผลทําใหผลผลิตธัญพืชลดลง ตรงกันขาม ภาคเกษตรจีนกลับมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจนทําใหการผลิต
ธัญพืชที่สําคัญทั้งสามของจีน คือ ขาว ขาวสาลี และขาวโพด เพ่ิมสูงขึ้นอยางนาทึ่ง (ดูรูปที่ 1) ดังจะเห็นไดจาก
ขอมูลของ China National Grain and Oil Information Center ที่ระบุวาในปการเพาะปลูก 2007/8 ผลผลิตธัญพืช
ทั้งสามดังกลาวมีมากถึง 443 ลานเมตริกตัน ซึ่งเปนปริมาณที่มากเกินกวาความตองการบริโภคภายในประเทศคือ 
428 ลานเมตริกตัน และนั่นก็หมายความวาจีนไดกลายมาเปนผูสงออกขาวและขาวโพด ซึ่งความจริงแลว
ความสามารถดังกลาวน้ีของจีนไดเกิดขึ้นมาต้ังแตชวงตนทศวรรษที่ 1990 แลว  

ความสําเร็จที่มองเห็นไดจากการปฏิรูปดังกลาวก็คือปริมาณการเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 33 ของผลผลิตธัญพืช
ทั้งหมดของจีน และรายไดของคนในชนบทที่เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 140 ภายในชวงเวลาเพียง 6 ปหลังการปฏิรูป การ
ปฏิรูปจึงมีสวนสําคัญที่ทําใหจีนบรรลุเปาหมายของการมีความมั่นคงดานอาหารซึ่งไมไดปรากฏในชวงที่รัฐบาล
ยังมีการใชระบบโควตารับซื้อธัญพืช การใชราคาคงที่ และการปนสวน  
 

รูปท่ี 1 ผลผลิตธัญพืชในประเทศจีน ป 1978 – 2005 

 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Bureau of Statistics of China – NBSC) ประเด็นตางๆท่ีอางใน

บทความ Funing 
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3. ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรของประเทศจีน 
ภาคเกษตรจีนไดรับอานิสงสจากความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจโดยรวม เพราะการที่คนมีรายไดเพ่ิม

สูงขึ้นและเมืองก็มีการขยายตัวมากขึ้นน้ัน ทําใหความตองการอาหารท่ีไมใชเพียงเพ่ือยังชีพไมวาจะเปนเน้ือสัตว
หรือผลไม หรือพืชผลอื่นๆที่มีมูลคาสูงเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย ดังไดกลาวมาแลววานับต้ังแตมีการปฏิรูป เกษตรกร
จีนไดมีการเปล่ียนโครงสรางการผลิตในภาคเกษตร ดังน้ันในชวงระหวางป ค.ศ. 1970 – 2005 จะพบวาสวนแบง
การประมง การปศุสัตว และการปาไมในผลผลิตการเกษตรไดเพ่ิมขึ้น 5 เทา 2.5 เทา และ 2 เทา ตามลําดับ การ
เพ่ิมขึ้นดังกลาวเกิดขึ้นไดเพราะมีการลดลงของพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชแบบเดิมจากที่มีอยูถึงรอยละ 80 กอนการ
ปฏิรูป เหลืออยูเพียงประมาณครึ่งหน่ึงในป ค.ศ. 2005 ความจริงแลวพืชด้ังเดิมคือขาวและขาวสาลีไดเริ่มมีการ
ลดลงของพ้ืนที่เพาะปลูกต้ังแตกอนชวงปฏิรูปแลว ครั้นเขาสูชวงปฏิรูปก็ลดลงอีกอยางตอเน่ือง แตสําหรับ
ขาวโพดน้ันพ้ืนที่เพาะปลูกกลับเพ่ิมขึ้นจากเดิมกอนการปฏิรูปถึงรอยละ 50 เพราะขาวโพดไดกลายเปนพืชสําหรับ
นําไปผลิตเปนอาหารสัตวที่มีความตองการสูงตามอุปสงคเน้ือสัตวที่เพ่ิมขึ้นของคนจีน นอกจากน้ันพืชที่มีราคาสูง
ก็ถูกนํามาปลูกแทนที่ขาวกับขาวสาลี ซึ่งไดแก ผัก พืชที่ใหนํ้ามันเพ่ือบริโภค พืชที่ใหนํ้าตาล และยาสูบ อยางไรก็
ตามผลประโยชนจากการปรับเปล่ียนโครงสรางดังกลาวน้ีตกอยูกับเกษตรกรที่มีฐานะเปนสําคัญ เพราะเกษตรกร
ที่ยากจนก็คงยังปลูกพืชด้ังเดิมคือขาวกับขาวสาลีเปนหลัก  

ทั้งน้ี ปจจัยที่สําคัญอีกประการท่ีทําใหประสิทธิภาพการผลิตและรายไดของเกษตรกรชาวจีนเพ่ิมขึ้น
นอกจากการเปล่ียนโครงสรางการผลิตแลวก็คือ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะดานการชลประทานซึ่ง
ชวงระหวางป ค.ศ.1952 – 1990 พ้ืนที่เพาะปลูกที่อยูในเขตชลประทานไดเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 18 เปนประมาณรอย
ละ 50 

 เมื่อผลผลิตทางการเกษตรของจีนเพ่ิมขึ้นก็ยอมทําใหการคาสินคาเกษตรมีการเติบโตตามไปดวย โดยผล
จากการเปล่ียนแปลงโครงสรางการผลิตทําใหผูผลิตชาวจีนสามารถหันเหจากการผลิตแบบที่ใชที่ดินเขมขน ไป
เปนการผลิตที่เนนการใชแรงงานซึ่งมีอยูอยางเหลือเฟอแทน เพราะจากสภาพความเปนจริง ประชากรของจีนน้ันมี
อยูมากถึงรอยละ 20 ของประชากรโลก ในขณะที่พ้ืนที่เกษตรน้ันมีอยูเพียงรอยละ 10 ของพื้นที่การเกษตรของโลก 
ดวยเหตุน้ีจีนจึงสามารถสงออกสินคาที่ใชแรงงานเขมขน ไดแก ผลไม ผัก ปลา และเน้ือสัตวไดเพ่ิมขึ้นแทนท่ี
สินคาที่ใชที่ดินเขมขน  
 การเปล่ียนแปลงท้ังหมดที่กลาวมาขางตนซึ่งเกิดขึ้นไปพรอมๆกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให
เมื่อถึงป ค.ศ. 2003 คนชนบทจีนจํานวน 230 ลานคนมีรายไดเพ่ิมสูงขึ้นจนหลุดพนสภาพความยากจน และทําให
เหลือคนจนอยูเพียง 30 ลานคนเทาน้ัน นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาในระดับครัวเรือนก็พบวาอัตราการขาดสารอาหาร
ไดลดลงอยางชัดเจนอีกดวย 
 ผลที่เกิดขึ้นตามมาซึ่งตรงกันขามกับความสําเร็จจากการเปล่ียนไปสูระบบตลาดเสรี และความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วก็คือ ชองวางทางรายไดไมวาจะภายในชนบทเอง หรือระหวางชนบทกับเมือง 
ดังจะเห็นไดจากตัวเลขคาสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของชนบทท่ีเพ่ิมขึ้นมากกวารอยละ 50 ในชวงป ค.ศ. 
1980 – 2003 และรายไดตอหัวของคนในเมืองไดมีคาสูงถึง 2.3 เทาของคนชนบทในป ค.ศ. 2004 นอกจากน้ันยังมี
ประเด็นเรื่องความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมเพราะการผลิตในภาคเกษตรของจีนอาศัยปุยและยาฆาแมลงใน
ระดับสูง ดังตัวเลขปุยไนโตรเจนตอเฮกตารที่มากกวาอัตราเฉล่ียของโลกถึง 3 เทา ในขณะที่การใชยาฆาแมลงนั้น
ก็ติดอันดับหน่ึงของโลก การพ่ึงพิงสารเคมีในปริมาณมหาศาลดังกลาวของจีนไมเพียงแตเปนปญหาดานนิเวศน
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เกษตร (เชน การเสื่อมโทรมของดิน) เทาน้ัน แตยังเก่ียวเน่ืองกับประเด็นเรื่องของความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของผูบริโภคอีกดวย 
 อยางไรก็ตาม ใชวารัฐบาลจีนจะไมไดตระหนักในผลทางลบดังกลาวของการปฏิรูปเศรษฐกิจ เพราะใน 
“แผนพัฒนา 5 ป ฉบับที่ 11 ป 2006 – 2011” น้ัน ก็แสดงใหเห็นความพยายามของรัฐบาลจีนที่ตองการการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและมีความสมดุลมากขึ้นโดยมีการวาง “แผนพัฒนาหาสมดุล (Five Balance Development Plan)” ซึ่งมี
วัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นระหวางพ้ืนที่เมืองกับชนบท เศรษฐกิจกับสังคม มนุษยกับ
สิ่งแวดลอม และภาคภายในกับภาคภายนอก   
 

รูปท่ี 2 ดัชนีช้ีวัดผลผลิตการเกษตรเบื้องตนของประเทศจีน แบงตามกลุมยอย 1978 – 2005 

 
ท่ีมา: NBSC และประเด็นตางๆท่ีอางใน Funing 

 
4. ความม่ันคงดานอาหารของประเทศจีน 

ในการศึกษาเรื่องความมั่นคงดานอาหารของจีนน้ัน ศูนยนโยบายการเกษตรแหงประเทศจีน (Center for 
Chinese Agriculture Policy) ไดมีการประยุกตใช “แบบจําลองฉายภาพการกระตุนนโยบายการเกษตร 
(Agriculture Policy Stimulation and Projection Model – CAPiM) เพ่ือฉายภาพความเปนไปไดของเศรษฐกิจดาน
อาหารของจีนในป ค.ศ. 2020 โดยผนวกเอาปจจัยตางๆที่สําคัญเขามารวมในการวิเคราะหไดแก การขยายตัวของ
เมือง พัฒนาการของตลาดทางดานอุปสงค การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงการลงทุน การ
เปล่ียนแปลงในทรัพยากรสิ่งแวดลอม การแขงขันกันในการใชที่ดินและแรงงานทางดานอุปทาน   

ผลการศึกษาที่ไดจากแบบจําลองน้ีทําใหพบวา เมื่อถึงป ค.ศ. 2020 แมจีนจะมีการเปดเสรีทางการคา
อยางเต็มรูปแบบแลว แตผลผลิตการเกษตรหลายอยางของจีนก็จะยังรักษาระดับการพ่ึงพาตนเองไวไดอยางสูง 
(ตารางที่ 1) กลาวคือ จีนจะพึ่งตนเองไดในการผลิตขาวรอยละ 102 ในขณะที่ขาวสาลีจะพ่ึงตนเองไดรอยละ 96 
นอกจากน้ีผลผลิตจําพวก ผัก ผลไม เน้ือหม ูสัตวปก และปลา ก็ลวนเปนสิ่งที่จีนจะพ่ึงตนเองไดทั้งหมด แมแตเน้ือ
วัว และเน้ือแกะจีนก็ยังอยูในระดับที่เกือบจะพ่ึงพาตนเองได สําหรับนํ้าตาล ขาวโพด และนมน้ันระดับการ
พ่ึงตนเองไดจะไมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม (ค.ศ. 2004) มากนักคือจะทรงตัวอยูที่ประมาณรอยละ 80 มีเพียงถ่ัว
เหลืองและนํ้ามันสําหรับบริโภคเทาน้ันที่เมื่อเทียบกับผลผลิตอื่นๆแลว จีนมีระดับการพ่ึงตนเองไดในระดับ
ประมาณเพียงรอยละ 50 เทาน้ัน อยางไรก็ตาม ในสวนของผลผลิตบางประเภทที่จีนจะพึ่งตนเองไมได (คือมีอัตรา
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ตํ่ากวารอยละ 100) อาจไมใชปญหาใหญ เชน กรณีขาวโพด เพราะเปนผลผลิตที่นําไปผลิตเปนอาหารสัตวเปน
หลัก แตในสวนของผลผลิตที่จีนไมเพียงแตพ่ึงตนเองไดแตยังผลิตไดมากเกินความตองการภายในประเทศ (คือมี
อัตราเกินกวารอยละ 100) เชน ขาว ผัก ผลไม เน้ือหมู เปนตนน้ัน แมอาจจะมีปริมาณการสงออกสุทธิเพียงแค
ประมาณรอยละ 2 – 4 ของผลผลิตเหลาน้ี แตดวยขนาดการผลิตของจีน คารอยละที่แมจะนอยเหลาน้ีก็ยอม
หมายถึงปริมาณมหาศาลที่จะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงในตลาดโลกอยางมีนัยสําคัญ ดังเชน กรณีของขาว 
ซึ่งจีนเปนผูผลิตรายใหญของโลกอยูแลว (ประมาณรอยละ 30 ของผลผลิตรวมของโลก) เมื่อจีนสามารถผลิตขาว
จนเหลือพอสงออกขายทั่วโลก ปริมาณที่จีนสงออกที่อาจเปนเพียงรอยละ 1 – 2 ของที่จีนผลิตไดทั้งหมดยอม
หมายถึงปริมาณมหาศาล และนั่นก็หมายความวาผูสงออกขาวรายใหญอันดับหน่ึงและสองของโลกคือไทยกับ
เวียดนามจะตองไดรับผลกระทบอยางไมอาจเล่ียงได  
 

ตารางท่ี 1 อัตราการพ่ึงพาตนเองในสินคาการเกษตรท่ีสําคัญๆของประเทศจีน  
จากการทําภาพฉายบนสภาพการณที่เปนอยู 2004 – 20 (%) 

สินคา 2004 2020 
ขาว 100 102 
ขาวสาลี 99 96 
ขาวโพด 102 81 
ถ่ัวเหลือง 47 44 
นํ้ามันสําหรับบริโภค 62 58 
นํ้าตาล 89 81 
ผัก 101 103 
ผลไม 101 104 
เน้ือหมู 101 102 
เน้ือวัว 100 96 
เน้ือแกะ 99 97 

สัตวปก 101 103 

นม 96 85 
ปลา 102 104 

ท่ีมา: Huang Jikun and Rozelle, S., 2009. 

 
5. การเปล่ียนแปลงในสินคาเกษตรของจีนกอนและหลังการเปนสมาชิก WTO  

ในชวงการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ประเทศจีนมีการปกปองภาคเกษตรของตนจากแขงขันในการคาระหวาง
ประเทศในระดับสูง แตครั้นเมื่อจีนไดรับการรับรองใหเขาเปนสมาชิกขององคกรการคาโลก (WTO) ในป ค.ศ. 
2001 กลไกการปกปองตางๆที่เคยมีการเริ่มเปล่ียนไปตามระเบียบการเขาเปนสมาชิกขององคกรน้ี เริ่มต้ังแตการ
ปลอยใหการคาสินคาเกษตรมีเสรีมากขึ้นโดยการตัดลดการเก็บภาษีศุลกากรสินคาเกษตรลงจากเดิมรอยละ 21 ใน
ป ค.ศ. 2001 จนเหลือเพียงรอยละ 15 ในสามปตอมา ซึ่งเปนระดับที่เทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว นอกจากนี้
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จีนยังจัดระบบ “อัตราภาษีศุลกากรในโควตา (Tariff rate Quota)” ซึ่งทําใหสินคานําเขาจํานวนหน่ึงไดรับ
ประโยชนจากระบบอัตราภาษีศุลกากรท่ีตํ่าลง (ตามปกติคือตํ่ากวารอยละ 5) โดยในชวงเปล่ียนผานระยะเวลา 5 ป
ภายใตระบบใหมน้ี จะมีโควตาของสินคาที่ไดรับประโยชนจากอัตราภาษีศุลกากรตํ่าดังกลาวเพ่ิมขึ้น และเพ่ือให
เปนไปตามระเบียบของ WTO จีนยังไดลดหรือยกเลิกการควบคุมบริษัทการคาของเอกชน รวมท้ังยินยอมที่จะยุติ
การใหความชวยเหลือภาคเกษตรภายในประเทศและลดเงินสนับสนุนการสงออกอีกดวย 
 
รูปท่ี 3 การคาสินคาเกษตรในประเทศจีนกอนและหลังการเขาเปนสมาชิกองคกรการคาโลก 1992– 2007 

 
ท่ีมา: คํานวณจาก UN Comtrade  1992 – 2007 อางใน Jing Zhu 
 

การเปล่ียนแปลงดานการผลิตและการคาที่เกิดขึ้นภายหลังการเปนสมาชิก WTO ของจีนก็คือ ผลิตผลที่
ใชแรงงงานเขมขนเพ่ิมสูงขึ้นไปพรอมๆกับการเติบโตของการสงออกสินคาเกษตร กระนั้นสินคานําเขาโดยเฉพาะ
ประเภทที่ใชที่ดินเขมขนกลับเพ่ิมสูงขึ้นเร็วกวา เมื่อประเมินผลสุทธิที่เกิดขึ้นสามปหลังจากการเขาเปนสมาชิก 
WTO (คือป ค.ศ. 2004) จึงพบวา จีนเปนผูนําเขาสุทธิของสินคาเกษตร ในสวนของการเปล่ียนแปลงดานแรงงาน
เกษตรน้ันก็พบวาเกษตรกรในภาคตะวันออกปลูกพืชที่ใชแรงงานเขมขนมากขึ้น และยังเปนผูที่ไดประโยชนจาก
การเปล่ียนแปลงโครงสรางการผลิตแบบน้ีมากกวาเกษตรในภาคกลางและภาคตะวันตก  อยางไรก็ตาม
ปรากฏการณในการเปล่ียนไปปลูกพืชราคาแพงที่ใชแรงงานเขมขนดังกลาวเกิดขึ้นนอยกวาการคาดการณ  ทั้งน้ีก็
เพราะขอจํากัด 3 ประการคือ (1) อุปสรรคดานการคา (2) โครงสรางตลาดสงออก และ (3) ขอจํากัดในการโยกยาย
ปจจัยการผลิต  

ประการแรก เรื่องอุปสรรคการคา หลังการเปนสมาชิก WTO จีนตองเผชิญกับอุปสรรคจากขอหามและ
เทคโนโลยีตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องของการตอตานการทุมตลาด หรือขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหาร 
ประการที่สอง เรื่องโครงสรางตลาด จะพบวาตลาดสงออกสินคาเกษตรของจีนน้ันมีการกระจุกตัวอยางมาก 
(ประมาณรอยละ 90) อยูในตลาดเพียง 4 แหงเทาน้ันคือ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต และฮองกง ทําใหเกิดการ
จํากัดการขยายตัวของการสงออกและมีโอกาสเกิดการขัดแยงทางการคามากขึ้นได ประการสุดทาย คือเรื่องของ
การโยกยายปจจัยการผลิต (ทรัพยากรการผลิต ทุน และแรงงาน) ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของความสามารถท่ีจะ
ตอบสนองตอโอกาสทางการคาจากการเปนสมาชิก WTO แตจีนกลับยังมีขอจํากัดในเรื่องการโยกยายปจจัยการ
ผลิต ดังเชน ปจจัยดานแรงงานที่ถึงแมจะมีอยูอยางมหาศาล แตก็มีคุณภาพตํ่าและยังมีขอกีดขวางทางสถาบัน (เชน 
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ระบบการจดทะเบียนครัวเรือน) ทําใหการโยกยายแรงงานยังคงมีขอจํากัดอยู ในขณะที่ปจจัยที่ดินที่มีคุณภาพ
สําหรับการเพาะปลูกก็กําลังเผชิญกับภาวะกดดันจากการขยายตัวของเขตเมือง  
 
6. ประเทศจีนกับประเทศในอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง (GMS)  

นอกจากจะสงผลกระทบอยางสําคัญตอโครงสรางการผลิตและการคาสินคาเกษตรของตนเอง การ
ปฏิรูปการเกษตรในจีนยังมีอิทธิพลตอประเทศเพ่ือนบานในอนุภูมิภาคแมนํ้าโขงในหลายทิศทาง ไมวาจะเปนการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการเพาะปลูก การเจรจาตอรองผลประโยชนรวม หรือแมแตการสถาปนาความรวมมือดาน
การคาการลงทุนระหวางกัน การขยายตัวดานเศรษฐกิจของจีนจึงมีผลกระทบทั้งในเชิงบวกคือการเปนตลาด
สงออกสินคาที่มีกําลังซื้อมหาศาล และผลกระทบดานลบในแงของการเปนผูผลิตสินคาออกมาจําหนายแขงกับ
ประเทศเหลาน้ีในตลาดโลก กลาวไดวาจีนเปนทั้ง “ผูใหความหวัง” และ “ผูสรางความกลัว” ใหกับประเทศ GMS 
และนาจะกับหลายประเทศในโลกปจจุบันดวย   

เมื่อเปรียบเทียบกันแลวจีนมีพ้ืนที่เพาะปลูกเปน 4.4 เทาและมีประชากรเปน 6.3 เทาของประเทศใน 
GMS ทั้งหมด แตน่ันก็ไมไดหมายความวาจีนจะไดเปรียบประเทศ GMS ไปหมดทุกดาน เพราะพืชผลหลายชนิด
จีนก็ไมสามารถผลิตไดเองหรือผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการบริโภค ไมวาจะเปนพืชผลเมืองรอน ไมยูคา
ลิปตัส มันสําปะหลัง และยางพารา ทําใหตองมีการนําเขาจากประเทศ GMS กระน้ันการที่จีนมีพ้ืนที่ประเทศกวาง
ใหญไพศาลครอบคลุมทั้งเขตรอนและเขตก่ึงรอน จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยใหชองวางความแตกตาง
ระหวางผลผลิตตอหนวยของพืชเมืองรอนและก่ึงเขตรอนบางชนิดแคบลง เชน ขาวและขาวโพด ประกอบกับ
ภายหลังการปฏิรูป จีนไดมีการยกระดับความสามารถในการปรับตัวเพ่ือตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของ
โอกาสทางการตลาดไมวาจะเปนสินคาเกษตรหรือสินคาอื่นๆ จึงเปนเรื่องจําเปนที่ผูผลิตและผูเก่ียวของกับภาค
เกษตรของประเทศ GMS ตองตระหนักในเรื่องระบบการเพาะปลูกรวมไปถึงศักยภาพในการผลิตดังกลาวไป
พรอมๆกับการเรียนรูเรื่องการตลาดของจีน  

แมวาจีนจะเปนเสมือนตลาดใหญตลาดหน่ึงที่เต็มไปดวยโอกาสทางการคาการลงทุน แตตลาดน้ีกลับ
ไมไดมีองคประกอบยอยเหมือนกันไปหมดในทุกๆสวน (homogeneous) คํากลาวที่วา จีนน้ันคือหน่ึงประเทศ แต
มีหลายมลฑลและมีหลากกฎเกณฑ น้ันสะทอนใหเห็นลักษณะความเปนจริงของตลาดจีนไดเปนอยางดี เพราะ
ผูบริโภคชาวจีนระหวางเมืองกับชนบท ระหวางพ้ืนที่เขตชายฝงทะเลที่เปนเขตร่ํารวยกับเขตดานใน และระหวาง
คนรวยกับคนจน น้ันมีความแตกตางมากมายไมวาจะเปนในเรื่องของรายได รูปแบบการบริโภค หรือรสนิยม ทั้งน้ี
เราจะพบวาเขตพ้ืนที่แถบชายฝงและเมืองใหญๆน้ันจะเปนแหลงดึงดูดนักลงทุนและมีบรรยากาศการแขงขันทาง
ธุรกิจ ในขณะที่เมืองใหญอันดับรองๆลงไปน้ันจะเปนศูนยกลางการขนสงและการผลิต ทําใหมีรายไดในระดับสูง
และมีโครงสรางพ้ืนฐานที่ทันสมัย เมืองเหลาน้ีนาจะเปนตลาดที่ยังมีโอกาสอีกมากสําหรับการสงสินคาเขามา
จําหนายเพราะยังเปนที่ที่ยังไมมีการตักตวงผลประโยชน อยางไรก็ตาม ผูบริโภคชาวชนบทจีนที่มีประมาณรอยละ 
70 น้ันอาจมีรายไดตํ่าเกินกวาที่สินคาจากตางประเทศจะเขาไปจําหนายเพ่ือสรางกําไรได   

นับต้ังแตป ค.ศ. 1997 – 2006 การคาสินคาเกษตรระหวางจีนกับประเทศ GMS มีมูลคาเพ่ิมจากเดิมคือ 
431 ลานดอลลารสหรัฐฯเปน 2 พันลานดอลลารสหรัฐฯ น่ันคือเพ่ิมมากขึ้นถึง 5 เทาในช่ัวระยะเวลาเพียง 1 
ทศวรรษ กระน้ันประเทศคูคารายสําคัญกับจีนซึ่งมีสัดสวนในการคามากถึงรอยละ 90 กลับเปนมีเพียงไทยกับ
เวียดนามเทาน้ัน และเมื่อศึกษาถึงศักยภาพในการแขงขันโดยการใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 
(Revealed Comparative Advantage: RCA) ก็พบวา สินคาที่จีนมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบอยางมากในตลาด
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ประเทศ GMS คือสินคาจําพวกขนสัตว อาหารประเภทสัตวนํ้า และผัก ในขณะที่สินคาที่เวียดนามมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นในตลาดจีนไดแก กาแฟและอาหารประเภทสัตวนํ้า สวนสินคาที่ไทยน้ันมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในตลาดจีนคือ ธัญพืช นํ้าผ้ึง และอาหารประเภทสัตวนํ้า  
 
7. ประเทศจีนกับประเทศไทย : สามกรณีศึกษา ลําไย ขาว และยางพารา  

ในภาพรวมของการคาระหวางไทยกับจีนน้ัน จีนคือตลาดสงออกอันดับที่สามของไทย มีมูลคาสงออก
ระหวางป ค.ศ. 1994 ถึง 2006 ที่เพ่ิมสูงขึ้นมากกวา 12 เทา โดยมลฑลที่ไทยมีการคาขายดวยน้ัน จะเปนมลฑลแถบ
ชายฝงทะเล คือ กวางตุง เจียงสู และเซี่ยงไฮ เปนสําคัญ ในขณะที่มลฑลที่อยูทางตอนใตของจีนซึ่งมีระยะทาง
ใกลชิดกับไทยมากกวาคือยูนนานและกวางสีน้ัน ไทยยังมีมูลคาการคาขายดวยไมมากนัก 

สําหรับสินคาที่ไทยสงออกไปจีนสวนใหญจะเปนจําพวกวัตถุดิบ สินคาก่ึงวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง และ
ผลผลิตจากภาคเกษตร ซึ่งสินคาเหลาน้ีจะถูกนําไปใชเปนปจจัยการผลิตของจีนเพ่ือแปรรูปไปเปนสินคาอื่นๆที่มี
มูลคาเพ่ิมสูงขึ้นตอไป ในขณะที่สินคาที่ไทยนําเขาจากจีนที่สําคัญจะเปนสินคาจําพวกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
สวนประกอบ คอมพิวเตอรและสวนประกอบ เหล็ก เครื่องจักร ซึ่งเปนสินคาอุตสาหกรรมหรือสินคาสําเร็จรูป
เปนสวนใหญ ดวยเหตุน้ีจีนจึงไดดุลการคาเกินดุล อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะการสงออกผลผลิตจากภาค
เกษตรบางรายการท่ีสําคัญเชนกรณีผักและผลไมน้ัน จะพบวาไทยกลับมีดุลการคาที่เกินดุล ดังเชน มีการสงออก
สินคาในกลุมน้ีดวยมูลคาที่สูงถึง 617 ลานดอลลารสหรัฐฯไปยังประเทศจีน ในขณะที่มีการนําเขาเพียง 75 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯเทาน้ันในป ค.ศ. 2006 กระนั้น สินคาที่เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหมูลคาการสงออกสูงมาก
ดังกลาวกลับมีเพียงชนิดเดียวคือ มันสําปะหลังอัดเม็ด ซึ่งคิดเปนรอยละ 80 ของมูลคาผักและผลไมที่สงออกไปจีน
ทั้งหมด ขณะเดียวกันก็มีสินคาเกษตรราคาถูกมากมายจากจีนทะลักเขามายังตลาดไทยอยางตอเน่ือง ดวยเหตุน้ี
ผลประโยชนจากการคาระหวางไทยกับจีนหากจะพิจารณากันในระยะยาวตอไปอาจจะยังไมชัดเจนนักวาแทจริง
แลวใครจะไดประโยชนอยางไร แตจากการศึกษาการคาสินคาเกษตรเปนกรณีเฉพาะ 3 รายการที่สําคัญคือ ลําไย
แหง ขาว และยางพารา ก็ทําใหมองเห็นบทเรียนบางอยางที่นาสนใจและควรนํามาพิจารณาใครครวญเพื่อปรับปรุง
กลยุทธการคาระหวางไทยกับจีนใหบังเกิดความสําเร็จตอไปได  

(1) กรณีลําไยแหง: ความสําเร็จของการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนสงผลใหมีการเพ่ิมขึ้นของรายได การ
ขยายตัวของเมือง และการเขาถึงตลาด การเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ีทําใหอุปสงคที่มีตอลําไยแหงเพ่ิมสูงขึ้นเพราะ
ถือเปนหน่ึงในผลไมที่มีคุณสมบัติเปนยาและมักใหเปนของขวัญกันในโอกาสพิเศษ ประเทศไทยจึงสนองตอบตอ
การเพ่ิมขึ้นของอุปสงคของจีนดวยการเพ่ิมการลงทุนโดยการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและเพ่ิมความสามารถในการ
อบแหง แตการณกลับกลายเปนวาผูประกอบการไทยตองประสบภาวะขาดทุน เน่ืองจากผูผลิตลําไยของจีนก็มีการ
เปล่ียนแปลงการผลิตเพ่ือตอบสนองตอทิศทางของอุปสงคดังกลาวดวยเชนกันและทําไดจนประสบความสําเร็จ
อยางรวดเร็ว เหตุการณที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นวาผูผลิตของไทยขาดความตระหนักวาแทจริงแลวลําไยเปนพืชก่ึง
เขตรอนมากกวาพืชเขตรอน ดังจะเห็นไดวาในปจจุบัน จีนเปนผูผลิตลําไยท่ีใหญที่สุดในโลกโดยมีปริมาณการ
ผลิตคิดเปนรอยละ 60 ของปริมาณการผลิตของโลกในป ค.ศ. 2005 ดังน้ันแลวการปลูกกันเปนจํานวนมากของ
เกษตรกรไทยโดยมิไดมองการณไกลถึงศักยภาพของจีน จึงเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหราคาลําไยตกตํ่าลง 
นอกจากน้ีตลาดสงออกลําไยของไทยที่อยูในจีนก็ตกอยูในอิทธิพลของนักธุรกิจจีน และในบางกรณีแมกระทั่งการ
สงออกลําไยไปจากไทยน้ันก็มีบริษัทจีนเขามาเปนผูจัดการเอง  
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ผลผลิตลําไยแหงของไทยท่ีมีการผลิตออกมาจนลนเกินความตองการทําใหราคาลําไยแหงลดต่ําลง จึง
หมดความนาสนใจสําหรับชนช้ันกลางและชนช้ันสูงของจีนในการซื้อเพ่ือนําไปใชเปนยาหรือเปนของฝากใน
โอกาสพิเศษ ลําไยแหงจึงกลายเปนสินคาในตลาดคนช้ันลางหรือชนช้ันแรงงานซึ่งยังมองวาลําไยเปนสินคาพิเศษ
ตามวัฒนธรรมของจีนอยู แตพวกเขาก็สามารถซื้อลําไยแหงไดดวยราคาที่ถูกลง 
 

(2) กรณีขาว: แมวาจีนจะสามารถพ่ึงตนเองไดในการผลิตขาว แตเน่ืองจากรสนิยมในการบริโภคท่ี
หลากหลายของคนในแตละภูมิภาค ทําใหการสงออกขาวไทยไปจีนเปนเรื่องที่เปนไปไดอยู โดยขาวที่ไทยประสบ
ความสําเร็จในการสงออกคือขาวหอมมะลิที่มีกล่ินหอม คุณภาพสูง และมีราคาสูงเปนพิเศษ 

ขาวที่คนจีนรับประทานนั้นจะมีสองสายพันธุคือ ขาวพันธุจาปอนนิกา (Japonica) ซึ่งเปนอาหารหลักใน
จีนตอนเหนือ ในขณะที่ขาวพันธุอินดิกาเปนที่นิยมในจีนตอนใต ดวยปจจัยดานการขยายตัวของเขตเมืองและการ
เพ่ิมขึ้นของรายไดทําใหการบริโภคขาวเพิ่มสูงขึ้นเกินการบริโภคขาวสาลี ในขณะที่จีนสามารถปรับปรุงการผลิต
ขาวพันธุจาปอนนิกาจนสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการในประเทศ และยังสามารถสงออกโดยครองสวน
แบงไดถึงรอยละ 20 ของตลาดนําเขาในญี่ปุน เกาหลี และใตหวัน แตความตองการบริโภคขาวอินดิกาที่มี
คุณภาพสูงเชนขาวหอมมะลิก็มีมากขึ้นจนตองมีการนําเขาจากประเทศไทย กรณีที่เกิดขึ้นกับขาวน้ีแสดงใหเห็นวา
การปรับปรุงการผลิตจนไดผลผลิตมากถึงระดับที่สามารถสงออกไดของจีนน้ัน อาจไมเปนภัยคุกคามการผลิต
ประเภทเดียวกันน้ันของไทย ทั้งน้ีเพราะผลผลิตดังกลาวเปนคนละสายพันธุและมีรสชาติที่แตกตางกัน และ
สําหรับขาวหอมมะลิน้ันมีลักษณะเฉพาะตัวในการผลิต น่ันคือเปนขาวที่สามารถปลูกไดเพียงปละครั้งเทาน้ัน หาก
ทําการปลูกโดยมุงที่จะใหบังเกิดผลผลิตตอหนวยสูงสุดแลวขาวหอมมะลิจะสูญเสียความมีกล่ินหอม ซึ่งน่ันก็
หมายถึงการสูญเสียสถานภาพการมีราคาที่สูงเปนพิเศษเชนเดียวกัน  

(3) กรณียางพารา: การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศทําใหจีนมีความตองการ
ยางพาราเพิ่มสูงขึ้นจนกลายมาเปนผูบริโภคยางที่ใหญที่สุดในโลกในป ค.ศ. 1999 และเมื่อถึงป ค.ศ. 2003 ก็
กลายเปนผูนําเขาที่ใหญที่สุดในโลก ในขณะที่ผูสงออกรายใหญของโลกคือประเทศไทยน้ันก็กระตือรือรนในการ
ตอบสนองตออุปสงคของจีนดังกลาว ดังจะเห็นไดจากปริมาณการสงออกยางพาราของไทยซึ่งมีมูลคามากเกินกวา
สินคาเกษตรทุกประเภทหรือคิดเปนรอยละ 30 – 40 ของมูลคาสินคาเกษตรสงออกทั้งหมด และยังเปนผลิตผลทาง
การเกษตรเพียงประเภทเดียวที่มีมูลคาการสงออกสูงติดอันดับหน่ึงในสิบของสินคาสงออกของไทย แมวาเดิมที
น้ันตลาดสงออกที่สําคัญที่สุดของไทยจะเปนญี่ปุน แตพอถึงป ค.ศ. 2003 การสงออกไปจีนก็แซงหนาญี่ปุน และมี
มูลคามากกวาที่สงไปญี่ปุนถึงรอยละ 50 ในสามปตอมา อยางไรก็ตามสวนแบงในตลาดสงออกยางของไทยในจีน
กลับลดลงจากรอยละ 63 เหลือเพียงรอยละ 42  

การลดลงในสวนแบงดังกลาวมีสาเหตุมาจากทั้งการท่ีจีนเองก็กําลังหาแหลงปอนผลผลิตตนเองโดยไม
ตองกระจุกตัวอยูที่ไทยเพียงแหงเดียว ทําใหมาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือแมกระทั่งผูสงออกรายใหมอยางเวียดนาม
ไดอานิสงสจากการดําเนินการดังกลาวของจีน   ขณะเดียวกันเมื่อหันกลับมาพิจารณาศักยภาพในการแขงขันของ
ไทยก็จะพบวา ไทยไดสูญเสียความสามารถในการแขงขันไปอยางรวดเร็ว โดยในชวงป ค.ศ. 2003 – 07 การ
วิเคราะหสวนแบงการตลาดแบบคงที่แสดงใหเห็นวาความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงถึงรอยละ 69 
ในขณะที่ความสามารถในการแขงขันของทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียกลับเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 209 และ 158 
ตามลําดับ และการวิเคราะหดวยดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏแบบพลวัตก็ใหผลไปในทาง
เดียวกัน น่ันคือความสามารถในการแขงขันของไทยไดลดลง และลดลงอยางรวดเร็วนับต้ังแตป ค.ศ. 2003 ซึ่ง
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ตรงกันขามกับอินโดนีเซียและมาเลเซียที่มีสถานภาพเปนดาวรุง ทั้งน้ีสาเหตุของการตกตํ่าลงของความสามารถใน
การแขงขันของไทย สืบเน่ืองมาจากวิธีการผลิตที่ยังคงเปนแบบยางรมควันซึ่งมีคุณภาพที่ดอยกวายางแทงหรือนํ้า
ยางซึ่งเปนรูปแบบที่อินโดนีเซียและมาเลเซียผลิตเปนสวนใหญ  นอกจากน้ันยางรมควันยังทําใหตองเพ่ิม
กระบวนการแปรรูปเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะทําใหเปนผลผลิตขั้นสุดทายมากกวายางกอนหรือนํ้ายาง หากผูผลิตไทยยังไม
มีการปรับตัวแลว เปนไปไดวาไทยจะเสียสวนแบงตลาดใหกับประเทศคูแขงในไมชา  

 
8. กรณีทางเลือกระหวางอาหารหรือพลังงานของประเทศจีน  

เดิมน้ันจีนถือเปนหน่ึงในประเทศผูสงออกสุทธิดานพลังงาน แตภายหลังป 1991 การเจริญเติบโตที่พุง
พรวดของจีนก็ทําใหจีนตองกลายมาเปนผูนําเขาพลังงาน ดังเชนในป ค.ศ. 2006 น้ันมีการนําเขามากถึงเกือบรอย
ละ 50 ของความตองการบริโภคภายในประเทศ ภาวะที่ตองพ่ึงพาการนําเขาพลังงานดังกลาวประกอบกับความ
กังวลในประเด็นกาซเรือนกระจก ทําใหจีนหันไปพิจารณาศักยภาพของตนในการที่จะผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ ซึ่งใน
ไมชาจีนก็พัฒนาศักยภาพดังกลาวจนกลายมาเปนผูผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพอันดับสามของโลก แตแลวจีนก็ตองเผชิญ
กับปญหาทางเลือกสําคัญ เพราะการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพของจีนใชขาวโพดเปนปจจัยหลัก ในขณะเดียวกัน
ขาวโพดก็เปนธัญพืชสําคัญที่ตองผลิตเพ่ือตอบสนองตอเปาหมายความม่ันคงดานอาหารดวย น่ันทําใหการผลิต
อาหารและการผลิตเช้ือเพลิงตองแขงขันกันในการใชที่ดินเพาะปลูกที่มีอยูอยางจํากัด ทั้งน้ีสาเหตุหน่ึงของการ
เพ่ิมขึ้นของราคาอาหารในป ค.ศ. 2007 ก็เปนผลเน่ืองมาจากการเปล่ียนยายไปสูการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพอยาง
รวดเร็วดังกลาว แตในที่สุดจีนก็ไดเลือกที่จะพ่ึงพิงตนเองดานอาหารมากกวา จึงมีการหามการขยายการปลูก
ธัญพืชที่ใชในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ แตในขณะเดียวกันจีนก็ไมไดยุติการพัฒนาศักยภาพตนเองในดานน้ี เพราะ
จีนไดหันไปพิจารณาทางเลือกอื่นๆแทนขาวโพด เชน ขาวฟางหวาน มันสําปะหลัง มันเทศ และเซลลูโลส กระนั้น
ก็ตาม แมจีนจะผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากพืชที่ไมใชธัญพืชเหลาน้ีได แตก็จําเปนตองใชพ้ืนที่ในการเพาะปลูกอยูดี 
ซึ่งก็เปนไปไดวาในที่สุดแลวจีนก็อาจจําเปนที่จะตองเลือกนําเขาพืชเหลาน้ีแทน 
 
9. โครงการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรท่ีสําคัญของไทยในตลาดจีน 

จุดเริ่มตนของโครงการน้ี มีที่มาจากการมองเห็นวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจนีน้ันไดทําใหเกิด
ความเปล่ียนแปลงในอุปสงคตอสินคาเกษตรของประเทศจีน ทําใหภาคเกษตรของไทยตองเผชิญกับสภาวะการ
แขงขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุน้ีการศึกษาวิเคราะหถึงสถานการณการคาระหวางประเทศไทยกับจีน การ
พยากรณความตองการสินคาเกษตรของจีน รวมไปถึงการเปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
ของสินคาเกษตรที่สําคัญของไทย (ซึ่งไดแกไดแก ขาว มันสําปะหลัง นํ้าตาล ผลไม และยางพารา) กับประเทศ
คูแขงที่สําคัญทั้งในตลาดจีนและตลาดอื่นๆที่สําคัญจึงเปนเรื่องจําเปน 
 การศึกษาในโครงการน้ีใชทั้งขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดจากการสัมภาษณผูประกอบการ และขอมูลทุติยภูมิที่
เก่ียวของกับการผลิต การคาระหวางประเทศ และความตองการสินคาเกษตรของจีน โดยนําขอมูลที่หาไดดังกลาว
มาวิเคราะหดวยแบบจําลอง the Global Trade Analysis Project (GTAP) เพ่ือพยากรณความตองการสินคาเกษตรที่
สําคัญของจีน สวนการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรของไทยนั้นก็ใชวิธี
เคราะหหลายแบบ ไดแก การพิจารณาสวนแบงตลาด การเปล่ียนแปลงสวนแบงตลาด แนวโนมการสงออก การ
วัดการกระจุกตัวเพียงบางสวน ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ และแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ 
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 ผลการศึกษาที่ไดแบงออกเปนสองสวนสําคัญ คือ สวนแรกเปนผลการวิเคราะหโดยการใชแบบจําลอง 
GTAP ซึ่งทําใหพบวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของจีนน้ันเปนเหมือนตัวกระตุนใหเกิดความเสี่ยง
ตอความม่ันคงดานอาหารท้ังของจีนเองและประเทศตางๆในโลก แมจีนจะยังมีระดับความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองไดสูงสําหรับสินคาการเกษตรเกือบทุกประเภท แตบางประเภทอันไดแก นํ้ามัน นํ้าตาล และฝาย ก็ยังตอง
พ่ึงพาการนําเขาอยู ซึ่งก็เปนเหตุใหการคาระหวางไทยกับจีนยังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต โดยจีนจะมีการ
สงออกสินคาจําพวกผักและผลไม รวมท้ังอาหารแปรรูปมายังประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะนําเขาขาว
เจา ผักและผลไมเมืองรอน นํ้าตาล และอาหารแปรรูปจากไทย อาจกลาวไดวาภาคเกษตรไทยจะไดรับอานิสงส
จากการขยายตัวทางการคาเกษตรเพราะจีนจะลดการสงออกสินคาเกษตรมายังไทย แตจะเพ่ิมการนําเขาเปน
จํานวนมากขึ้นแทน  
 สําหรับสวนที่สองซึ่งเปนการวิเคราะหศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่
สําคัญของไทยน้ัน พบวา  

(1) ขาว แมจะครองสวนแบงตลาดไดมาก แตกลับมีความสามารถในการแขงขันลดลงในทุกตลาดท่ี
ศึกษาไมวาจะเปนตลาดที่สหรัฐฯ จีน หรือฟลิปปนส โดยเฉพาะในตลาดจีนน้ันถือวาไทยเผชิญทั้งคูคาและคูแขง 
เพราะแมวาจีนจะเปนผูบริโภคขาวรายใหญของโลก แตก็เปนผูผลิตรายสําคัญที่มีศักยภาพสงออกขาวดวยเชนกัน 
ดวยเหตุน้ีความสามารถในการแขงขันที่ลดลงของขาวไทยสวนหน่ึงจึงเปนผลเน่ืองมาจากการที่ตองแขงขัน
กับขาวจีน และอีกสวนหน่ึงน้ันก็เปนผลเน่ืองมาจากปญหาการปลอมปนขาว โดยผูนําเขาชาวจีนไดนําขาวไทยที่
ตางเกรดแตมีความคลายกันมาปนกัน หรือนําเอาขาวจีนมาปนแลวก็จัดทําแพ็จเกจใหม ทั้งน้ีก็เพ่ือลดตนทุนลง แต
ก็ทําใหคุณภาพสินคาดอยลงดวยเชนกัน สงผลใหขาวไทยขาดความนาเช่ือถือในสายตาผูบริโภค 

(2)  มันสําปะหลัง ไทยก็เปนทั้งผูสงออกรายใหญและครองสวนแบงตลาดมากท่ีสุดในทุกตลาดสําคัญ
คือยุโรป จีน และญี่ปุน แตก็เชนเดียวกับขาวที่มีแนวโนมความสามารถในการแขงขันลดลง แมวาในกรณีของ
ตลาดจีนน้ันไทยจะไดประโยชนอันเน่ืองมาจากขอตกลง Early Harvest ซึ่งทําใหไดรับการยกเวนภาษ ีและจีนก็ยัง
มีความตองการมันสําปะหลังเพ่ือนําไปผลิตเปนพลังงาน แตความสามารถในการแขงขันก็ตองลดลงเพราะการ
ผลิตของไทยเผชิญกับปญหาโรคเพลี้ยแปง นอกจากน้ีในกรณีของสตารชที่ทําจากมันสําปะหลังน้ัน ความสามารถ
ในการแขงขันที่ลดลงก็ยังเปนผลเน่ืองมาจากการเผชิญกับการหดตัวของตลาดจีนอีกดวย  

(3) นํ้าตาล ไทยมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้นในตลาดญี่ปุน แตกลับลดลงในตลาดอินโดนีเซีย
และจีน ในกรณีของจีนน้ันนอกจากจะมีสาเหตุเน่ืองมาจากการมีผลผลิตออยที่เพ่ิมมากกวาปริมาณการบริโภคทํา
ใหตลาดนําเขานํ้าตาลหดตัวแลว และยังมีการยายฐานการผลิตไปลงทุนสรางโรงงานในจีนเปนอีกปจจัยที่สําคัญ 

(4) ยางพารา ไดแยกพิจารณาเปน 3 สวนยอยคือ หน่ึง ในสวนของยางธรรมชาติน้ัน แมจะมีสวนแบง
ตลาดมากแตก็มีความสามารถในการแขงขันที่ลดลงในทุกตลาดท่ีสําคัญคือ สหรัฐฯ ญี่ปุน และจีน โดยในกรณี
ตลาดจีนน้ันก็เปนผลเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางการนําเขาจากยางแผนรมควันไปเปนยางแทง ทําให
ไทยซึ่งเปนผูสงออกยางแผนรมควันตองสูญเสียความสามารถในการแขงขัน สอง ในสวนของวัลคาไนซก็เชนกัน 
การครองสวนแบงที่สูงทั้งในตลาดจีนและฮองกง ก็ไมไดทําใหไทยมีความสามารถในการแขงขัน ซึ่งตรงกันขาม
กับในตลาดญี่ปุนที่ไทยครองทั้งสวนแบงตลาดที่สูงและความสามารถในการแขงขันที่สูงดวย สาม ในสวนของ
ยางคอมพาวดกลับพบวา ไทยครองสวนแบงการตลาดสูงที่สุดและมีความสามารถในการแขงขันสูงสุดไปพรอม
กันทั้งในตลาดจีนและไตหวัน แตกระน้ันกลับมีความสามารถในการแขงขันที่ลดลงในตลาดญี่ปุนเพราะเผชิญกับ
คูแขงที่สําคัญคือ จีน สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต 
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(5) ผลไม นับเปนผลผลิตการเกษตรของไทยเพียงชนิดเดียวที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงในทุกตลาดที่
ศึกษาในครั้งน้ี ทั้งตลาดในจีน ฮองกง และอินโดนีเซีย อยางไรก็ตามความสามารถในการแขงขันที่สูงดังกลาวกลับ
ไมไดชวยใหเกษตรกรไทยไดรับประโยชน เพราะการสงออกผลไมไทยดําเนินการในลักษณะฝากขาย จึงถูก
ควบคุมโดยพอคาคนจีนที่ตลาดเจียงหนาน เมืองกวางโจว ซึ่งเปนตลาดผลไมที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงของจีนและ
ผลไมไทยสวนใหญก็ตองมาผานตลาดน้ีกอนที่จะมีการกระจายไปยังตลาดแหงอื่นภายในประเทศ  
 
10. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ศูนยศึกษาจีนและประเทศอนุภูมิภาคแมนํ้าโขงไดมีการศึกษาครอบคลุมประเด็นเรื่องของการเกษตรท้ัง
ในจีนและไทยต้ังแตเรื่องการผลิต รูปแบบการผลิต การเปล่ียนแปลงโครงสรางการผลิต การคาสินคาเกษตร ไป
จนกระทั่งถึงการวิเคราะหศักยภาพสินคาสําคัญในทั้งสองตลาด ซึ่งชวยใหเราสามารถมองเห็นภาพรวมของการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดไดอยางเช่ือมโยง โดยจะพบวานับต้ังแตมีการปฏิรูปประเทศ จีนก็มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว สงผลใหคนจีนมีรายไดเพ่ิมสูงขึ้น เมืองมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น และดวยการปรับ
โครงสรางทางการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในภาคเกษตรก็ทําใหจีนสามารถบรรลุเปาหมายในการ
พ่ึงพิงหรือเกือบพ่ึงพิงตนเองไดในธัญพืชหลักคือ ขาว ขาวสาลี และขาวโพด และยังกลายเปนผูสงออกสินคา
เกษตรรายสําคัญที่มีอิทธิตอตลาดโลกอีกดวย ดังเชน ตลาดขาว ผักผลไมเมืองหนาว  

อยางไรก็ตามศักยภาพทางการผลิตและการคาสินคาเกษตรดังกลาวของจีนก็ใชวาจะเปนภาวะคุกคาม
ประเทศอ่ืนหรือปดก้ันการแสวงหาโอกาสในตลาดภายในประเทศของจีน เพราะขนาดที่ใหญโตของประเทศยอม
ทําใหมีความหลากหลายทั้งในเรื่องรสนิยม รายได หรือกฎเกณฑตางๆ ซึ่งก็เปนชองวางที่เปดโอกาสตอนรับ
สินคาและบริการจากตางประเทศอยู แตจากประสบการณการคาขายกับจีนในสินคาเกษตรหลายๆชนิดก็นาจะทํา
ใหผูผลิตและผูคาชาวไทยไดเรียนรูวาตลาดจีนน้ันมีความหลากหลายและซับซอน จําเปนตองอาศัยความรูในการ
จัดการและสรางระบบขอมูลพ้ืนฐานที่ดี มีการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวย รวมทั้งตองมีการวิจัยอยาง
ละเอียดในเรื่องการผลิตทางการเกษตร รวมท้ังการตัดสินใจท่ีรอบคอบทางการตลาดจึงจะทําใหไทยมีศักยภาพใน
การแขงขันกับประเทศอื่นๆในตลาดจีนได  
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ภาคผนวก 6  
ผลการสังเคราะหผลงานที่ผานมา: หนวยงานพันธมิตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  

--------------------------------------------- 

งานวิชาการดานจีนศึกษาของโครงการจีนศึกษา 
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
ต้ังแต ป พ.ศ. 2527 – ป พ.ศ. 2553 

ยุพิน คลายมนต∗ 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกอตั้งสถาบนัเอเชยีตะวันออกศึกษาขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ
ใหจัดตั้งเปน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2526 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั 
เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร พ.ศ. 2527 และตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบบัพเิศษ ลงวันที่ 1 เมษายน 2527 และ ในปเดียวกันนัน้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณา ใหอยูในพระราชูปถัมภ ตามคํากราบบังคมทูลขอพระราชทาน  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวจิัย เผยแพรความรูเก่ียวกับ จีน ญี่ปุน เกาหล ี และศึกษาคนควาภูมิภาค
อื่นท่ีเก่ียวเนือ่งกับประเทศไทย 

โครงการจีนศกึษานั้นเปนโครงการหนึ่ง ในสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ฯ ซ่ึงมีวัตถุประสงค 
คือ สงเสริมการคนควาเก่ียวกับจีนศึกษา  สนับสนุนดานการเรียนการสอน จัดการฝกอบรม และสัมมนา  
เผยแพรความรูและใหบริการวิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธ
และความเขาใจระหวางประเทศไทยและประเทศจีน โครงการจีนศกึษานับเปนหน่ึงในโครงการหลักของ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  อันไดแก โครงการจนีศึกษา โครงการญี่ปุน
ศึกษา และโครงการเกาหลีศึกษา มีการบริหารโครงการภายใตคณะกรรมการโครงจีนศึกษาซ่ึงประกอบ 
ดวยผูทรงคุณวุฒิดานจีนศึกษาจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และคณาจารยผูมี
ความรูความสนใจดานจีนศกึษา จากทกุคณะวิชาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร โดยดําเนนิงานดาน
ตางๆตามวัตถุประสงคของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา การศึกษาในสวนที่เก่ียวของกับประเทศจีน
นั้น ศึกษาในทุกแงมุม ไมวาจะเปนดานภาษา วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชือ่ ประวัติศาสตร 
เศรษฐกจิ การเมือง และความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางประเทศไทยและ

                                                 
∗ นักวิจัยชํานาญการ ระดับ ๘ สถาบันเอเชยีตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการจีนศึกษา เปนโครงการหน่ึงภายใตการบริหารงานของสถาบนัเอเชยี
ตะวันออกศึกษา ซ่ึงมีฐานะเทียบเทาคณะ ภายใตการบริหารงาน ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร (ดู
รายละเอียดตามโครงสรางการจัดองคกรของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในหนาถัดไป 

       

โครงสรางการจัดองคกรสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

คณะกรรมการประจําสถาบันฯ -คณะกรรมการโครงการญ่ีปุนศึกษา
- คณะกรรมการโครงการจีนศึกษา
- คณะกรรมการโครงการเกาหลีศึกษา
- คณะกรรมการโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา
- ศูนยการเรียนรูจีนศึกษาบรมราชกุมารี
- ศูนย CLMV วิจัยและพัฒนา
- ศูนยวิจัยครบวงจร
- ศูนยประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศและการแปล

สํานักงานเลขานุการสถาบันฯ ฝายวิจัย

งานคลังและพัสดุงานบริการวิชาการงานบริหารและธุรการ - หนวยประสานงานโครงการภูมิภาคศึกษา/ศนูย
- หนวยประสานงานศนูย CLMV วิจัยและพัฒนา
- หนวยประสานงานศนูยวิจัยครบวงจร
- หนวยประสานงานศนูยประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศและการแปล

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

-หนวยการเงินและงบประมาณ
- หนวยบัญชี
- หนวยพัสดุ

-หนวยบริการวิจัย
-หนวยอบรมสัมมนา
- หนวยโครงการบริการสังคม
และโครงการสอนภาษา
-หนวยสนับสนุนบริการ
วิชาการและธุรการ
- หนวยประชาสัมพันธ
- หนวยการจัดการความรู KM
- หนวยบริการฐานขอมูล
สารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร
- หนวยโสตทัศนศึกษาและ
สิ่งพิมพ 
- หนวยประสานงานโครงการ
ภูมิภาคศึกษา/ศูนย  
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ภาคแรก: 
 การดําเนินงานของโครงการจีนศึกษาในภาพรวมและที่เก่ียวของกบั เศรษฐกิจจีน ตั้งแต ปพ.ศ. 

2527-2553 แบงออกเปน 5 ประเด็นหลัก คือ งานวิจัย งานวารสารและสิ่งพิมพท่ีจัดทําโดยสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา งานสัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ งานศูนยการเรียนรูจีนศึกษาบรมราชกุมารี 
และอตัรากําลงับุคลากรสถาบันเอเชียฯท่ีดําเนินงานดานจีนศึกษา โดยในแตละประเด็นมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 1 งานวิจัย 

งานวิจัย เปนกิจกรรมสวนหนึ่งของแผนงานหลักของ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร มีผลงานวิจัยท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  และเผยแพรตอสาธารณชนมีท้ังส้ิน จํานวน 109 เร่ือง  
ซึ่งครอบคลุมในทุกสาขาวิชาตามวัตถุประสงคของสถาบันเอเชียฯ ดังกลาวขางตน จากจํานวนงานวิจัย 
ท้ังหมดนี้มีผลงานวิจัยที่เก่ียวกับจีนจํานวน 33 เร่ือง คิดเปนรอยละ 30.28% 
                          

ปริมาณงานวิจัยจีนกับงานวิจัยท้ังหมดของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

33, 30%

76, 70%

งานวิจัยจีน งานวิจัยของประเทศอื่นๆ
 

 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับประเทศจีน เปนงานวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนในการทําจากงบประมาณ
แผนดิน ผานสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยโครงการเหลานั้นไดรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการโครงการจีน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ รายชื่อโครงการวิจัยที่เก่ียวกับ
จีนทั้ง 33 เรื่อง มีรายชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัย และ ป พ.ศ. ที่ไดรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ดังตอไปน้ี
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 ชื่อเรือ่ง ผูวิจยั      ป พ.ศ. 
1  การพฒันาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน รศ.วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน 2530 

2  พฒันาการของจีนศึกษาในประเทศไทย ค.ศ. 1971-
1984 

รศ.ดร.จุลชพี  ชินวรรโณ 2530 

3  ความสัมพันธระหวางจีนกบัอาเซียน รศ. ดร. สุรชยั  ศิริไกร 2532 
4  อิทธพิลวัฒนธรรมจีนท่ีมีตอไทย นางสาวยพุิน คลายมนต 2532 

5 การลงทุนของไตหวันในประเทศไทย (Taiwanese 
Investment in Thailand : A Customer Satisfaction 
Approach) 

ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ  
งามญาณ 

2533 

6  นโยบายสี่ทันสมัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน : 
บทเรียนและแนวโนม 

รศ.วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน 2533 

7  ความสัมพันธทางเศรษฐกจิระหวางไทย-จีน : 
แนวโนมและปญหา          

รศ.วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน 2534 

8  การปฏิรูประบบเศรษฐกจิจีน ยุคเติ้งเสีย่วผิง : 
ภาพรวมและขอสรุป 
(Chinese economic reforms in Deng Xiaoping 
period : overview and remarks (1978-1990) 

รศ.วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน 2535 

 
 
9 

 
นโยบายตางประเทศของจนีตอ ประเทศอาเซียน : ใน
ยุคสังคมนิยมทันสมัย ภายใตอิทธพิลของ เต้ิง เส่ียว
ผิง (1978-ปจจุบัน)  
(Chinese foreign policy toward ASEAN : during 
the socialist modernization under Deng Xiaoping 
(1978-present) 

 
รศ. ดร.สุรชัย  ศิริไกร 

 
       2535 

     
10 

ความขัดแยงระหวางจีน ไตหวัน เวียดนาม ฟลิปปนส 
มาเลเซีย และบรูไน ในการอางกรรมสิทธิท์ับซอน
เหนือหมูเกาะพาราเซล สแปรตลี ่และหมูเกาะอื่นๆ ใน
ทะเลจีนใต    
       

รศ. ดร.สุรชัย  ศิริไกร 2536 
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 ชื่อเรือ่ง ผูวิจยั      ป พ.ศ. 
11  บทบาททางเศรษฐกจิจีนในอาเซียน ผศ. นิรมล  สุธรรมกิจ  2537 

12  รายงานวิจัยเรื่องศาสนาและลัทธิความเชือ่ของชาวจีน 
: การรวมศาสนาพุทธ เตา และขงจื๊อ 

รศ.ดร.สุรชัย   ศิริไกร 2537 

13  การศึกษาเปรียบเทียบระบบโครงสรางภาษาไทยและ
ภาษาจีน 

ยุพิน  คลายมนต 2537 

14  ความสัมพันธทางการคาไทย-จีนและญี่ปุน  
(Economics Relationship between Thailand China 
and Japan)    

สุทิน สายสงวน   2537  

 
 

15 

 
คลังขอมูลและสารนิเทศเอเชียตะวันออก 

 
ยุพิน  คลายมนต,        
ศิรินอย  นิภานันท 

 
2537 

16 คลังขอมูลสารนิเทศเอเชียตะวันออก รศ. ไว จามรมาน 2538 

17  การลงทุนโดยตรงระหวางไทย-จีนและญีปุ่น รศ.วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน  2538 

18 
 
 

พฒันาการคําจีนที่มีในภาษาไทย 
 

ยุพิน  คลายมนต 2538 

19  บทบาทของจนีในเอเชียแปซิฟกในศตวรรษที่ 21 รศ. ดร.สุรชัย  ศิริไกร 2539 
20  การวิเคราะหเนื้อหาวารสารและจดหมายขาวทีจ่ัดทํา

โดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
วรรณา  โตพบิูลยพงศ, 
ยุพิน  คลายมนต 

2540 

21 การปรับตวัทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยใน
องคกรความรวมมือทางเศรษฐกจิแหงเอเชียแปซฟิก 
(APEC 

รศ.ดร.เมธี ครองแกว 2541 

22  ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจปจจุบันท่ีมีตอนักธุรกิจ
คนไทยเชือ้สายจีน 

อ.ศุภลักษณ  พรกลุวฒัน 2543 

23  คลังขอมูลและสารนิเทศเก่ียวกับเอเชียตะวันออกใน
ประเทศไทย 

ผศ.ยุพา  คลงัสุวรรณ 2543 
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 ชื่อเรือ่ง ผูวิจยั      ป พ.ศ. 
24  การแพรกระจายของอาวธุทีมี่อานุภาพในการทําลาย

ลางสูงในเอเชยี 
 

วิเชียร   อินทะสี 2543 

25  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รศ.ดร.ประภัสสร            
เทพชาตร ี

2545 

26  นโยบายการรวมประเทศจีนและไตหวัน วิเชียร   อินทะสี 2545 

27  การสํารวจสถานภาพของผูเช่ียวชาญดานเอเชยี
ตะวันออกศึกษาของประเทศไทย 

สิทธิชัย  พันเศษ 2545 

28 มิติใหมความสัมพันธไทย-จีนในเวทเีศรษฐกิจการคา
โลก: หลังจีนเขาเปนสมาชกิ WTO 
(New Dimensions of Sino-Thai Economic 
Relations: After China’s WTO Entry) 

อ.อักษรศร ีพานิชสาสน 2546 

29 ความสัมพันธไทย-จีน: อดีต ปจจบุันและอนาคต รศ.ดร.จุลชพี ชินวรรโณ 2548 

30 การสมรรถนะในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลักจาก
ขอตกลงเขตเศรษฐกิจเสร ี
และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงเครือขายการผลติ
ในเอเชีย 
(The Study of Industrial Competitiveness After 
FTA and Its Effects of Transforming Production 
Network in Asia) 
 

รศ. ไว  จามรมาน,  
นายสุทิน  สายสงวน 

2549 

 31 ประชาคมเอเชียตะวันออก : ขอเสนอการทํา road 
map 

รศ.ประภัสสร เทพชาตร ี        2549 

32 ระบบความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในยุค
หลังสงครามเย็น : ขอเสนอการปรับนโยบายของไทย 

รศ. สีดา สอนศรี 2550 
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 ชื่อเรือ่ง ผูวิจยั      ป พ.ศ. 
33 เชาวนในการแกปญหา (AQ) เชาวนอารมณ (EQ) 

และบุคลิกภาพของนักธุรกจิเชือ้สายจีนในประเทศไทย
กับนักธุรกิจเชื้อสายจีนในประเทศจีน  
(Adversity quotient (AQ) emotional quotient (EQ) 
and personality of Chinese businesspeople in 
Thailand and Chinese businesspeople) 

ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ, 
ทิพยสุดา เมธพีลกลุ 

2551 

 
 จากผลงานวจิัยทีเ่ก่ียวกบัประเทศจีนจํานวน ๓๓ เร่ืองขางตนน้ัน มีจํานวน ๑๒ เรือ่งท่ีมีเนือ้หา

เก่ียวกับเศรษฐกิจจีน โดยแบงเปนประเด็นดังนี้ 
 
ภาวะเศรษฐกจิ/นโยบายเศรษฐกิจ จํานวน 3 เรือ่ง ไดแก 
 การพฒันาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 นโยบายสี่ทันสมัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 การปฏิรูปเศรษฐกจิสมัยเติง้เสี่ยวพิง: บทเรียนและขอสรุป 
 
การคา จํานวน 2 เรือ่ง ไดแก 
 ความสัมพันธทางการคาระหวางไทย-จีน และญี่ปุน 
 มิติใหมความสัมพันธไทย-จีนในเวทเีศรษฐกิจการคาโลก: หลังจีนเขาเปนสมาชกิ WTO

  
การลงทุน จํานวน 2 เร่ือง ไดแก 
 การลงทุนของไตหวันในประเทศไทย 
 การลงทุนโดยตรงระหวางไทย-จีน-ญ่ีปุน 
 
อุตสาหกรรม จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 
 การสมรรถนะในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลังขอตกลงเขตเศรษฐกิจเสรีและ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเครือขายการผลิตในเอเชีย 
 
ความสัมพันธระหวางประเทศ จํานวน 4 เร่ือง ไดแก 
 ความสัมพันธทางเศรษฐกจิระหวางไทย-จีน แนวโนมและปญหา 
 บทบาทเศรษฐกิจจีนในอาเซียน 
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 การปรับตวัทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยในองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจ
แหงเอเชียแปซิฟก(APEC) 

 กลุมเศรษฐกจิเอเชียตะวันออก 

         

ปริมาณงานวิจัยเศรษฐกิจจีนแยก
ตามรายละเอียดสาขาวิชา

3
25%

2
17%2

17%

1
8%

4
33%

ภาวะเศรษฐกิจ/
นโยบายเศรษฐกิจ
การคา

การลงทุน

อุตสาหกรรม

ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

     
 

           

ปริมาณงานวิจัยเศรษฐกิจจีนในภาพรวมงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา

12, 11%

97, 89%

งานวิจัยเศรษฐกิจจีน งานวิจัยทางดานอื่นๆ
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 2 วารสารและสิ่งพมิพท่ีจัดทําโดยสถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา    
2.1 จากเอกสารโครงการศูนยขอมูลและหองสมุด สถาบนัเอเชียตะวันออกศึกษา ป พ.ศ. 

๒๕๓๔ ที่ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออก อันไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลี
ยอนหลัง ๑๐ ป โดยจดัทําเปนบรรณานุกรมหนังสือ รายงานวิจยั วิทยานิพนธ และ
ส่ิงพิมพตอเนือ่ง จาก หองสมุดกลางมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร ซ่ึงมี
รายละเอียดดังน้ี 
 เอกสารเลมที ่ ๑ เรื่อง เกาหล ี จีน ญี่ปุน:บรรณานุกรมหนังสือ รายงานการวิจยั 
วิทยานิพนธ  มีบรรณานุกรมจํานวน ๑๐๐๐ รายการ มีเนื้อหาทีเ่ก่ียวกับเศรษฐกิจจีน
จํานวน ๕๑ รายการ 

 เอกสารเลมที ่ ๒ เร่ือง เกาหล ี จีน ญี่ปุน:บรรณานุกรมหนังสือ รายงานการวิจยั 
วิทยานิพนธ มีบรรณานุกรมจํานวน ๑๐๐๐ รายการ มีเนื้อหาทีเ่ก่ียวกับเศรษฐกิจจีน
จํานวน ๑๕ รายการ 

 เอกสารเลมที ่๑ เรื่อง จีน: บรรณานุกรมส่ิงพิมพตอเนือ่ง มีบรรณานุกรมจํานวน ๑๐๐๐ 
รายการ มีเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกจิจนีจํานวน ๒๔๗ รายการ 

 เอกสารเลมที ่๒ เร่ือง จีน: บรรณานุกรมส่ิงพิมพตอเน่ือง มีบรรณานุกรมจํานวน ๑๐๐๐ 
รายการ มีเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกจิจนีจํานวน ๒๓๒ รายการ 

 เอกสารเลมที ่ ๑ และ ๒ เร่ือง ญี่ปุน: บรรณานุกรมสิ่งพิมพตอเนือ่ง มีบรรณานุกรม
จํานวน ๒๐๐๐ รายการ มีเนื้อหาที่เก่ียวกับเศรษฐกจิจีนจํานวน ๑๔ รายการ 

 เอกสารเลมที ่ ๑ เรือ่ง เกาหลี: บรรณานุกรมสิ่งพิมพตอเนือ่ง มีบรรณานุกรมจํานวน 
๑๐๐๐ รายการ มีเนื้อหาท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจจีนจํานวน ๘ รายการ 

จากบรรณานกุรมที่เก่ียวกบัเอเชียตะวันออก อันไดแก จีน ญี่ปุน เกาหล ี จํานวน ๗๐๐๐ 
รายการน้ัน มีเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกจิจนีจํานวน   ๕๖๗ รายการ 
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  ปริมาณบรรณานุกรมหนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ และ
 ส่ิงพิมพตอเน่ืองเก่ียวกับเศรษฐกิจจีน

567, 8%

6433, 92%

บรรณานุกรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน บรรณานุกรมดานอื่นๆ
   

2.2 จากงานวจิัย เรื่อง การวิเคราะหเนื้อหาวารสารและจดหมายขาวทีจ่ดัทําโดยสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา (วรรณา โตพิบลูยพงศ, 2540) 

วารสารและจดหมายขาวเปนส่ิงพิมพที่ลงพิมพเรือ่งราวและวทิยาการความรูแขนงตางๆ ที่มี
ความกาวหนาทันเหตุการณและทันสมัยอยูเสมอเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักศึกษา อาจารย 
นักวิจัย ตลอดจนนักวิชาการทั้งหลายในการติดตามความเคลือ่นไหวทางวชิาการที่ตนสนใจ 
นับเปนแหลงขอมูลที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอการศึกษาคนควาวิจัยเปนอยางมาก ดวย
ตระหนัก ถึงคุณคาดังกลาว สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จึงไดจดัทําวารสารทางวิชาการ
และจดหมายขาวดังตอไปนี้ คือ 1. วารสารไทย-ญี่ปุนศึกษา เริ่มออกเผยแพรตั้งแต ปพ.ศ. 
2527- ปจจบุนั  2. วารสารเอเชยีตะวนัออกศึกษา เริ่มออกเผยแพรตั้งแต ปพ.ศ. 2531- 
ปจจุบัน   3. จดหมายขาววิเคราะหสถานการณไทย-ญี่ปุน เร่ิมออกเผยแพรตั้งแต ปพ.ศ. 
2531-2539  

 สําหรับงานวจิัยเร่ืองนี้ ไดทําการศึกษาวิเคราะหเน้ือหาบทความในวารสารทั้งสาม
ฉบับ ใชแนวคิด ทฤษฎี และงานที่เก่ียวของโดยยึดแนวการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) ( Bernard Berelson, 1971) ขอบเขตของการวิเคราะหงานวิจัย จะอยูระหวางป 
พ.ศ.2527 – ป พ.ศ. 2540 ผลการศึกษาพบวา ในชวงป พ.ศ.2527 – ปพ.ศ. 2540 วารสาร
เอเชยีตะวันออกศึกษา จดหมายขาววิเคราะหสถานการณ ไทย-ญี่ปุน และวารสารญี่ปุน
ศึกษา มีจํานวนบทความทีต่พีิมพรวมทั้งส้ิน 976 บทความ  มีบทความที่เก่ียวของกับจีน
จํานวน 26 บทความ นับเปนลําดับสองรองจากบทความที่เก่ียวกบัญี่ปนซึ่งมีมากถึง 918 
บทความ และจากบทความที่ตีพิมพทั้งหมด มีบทความที่มีเนื้อหาในหมวดสังคมศาสตร (H) 
มากท่ีสุด คอื 543 บทความ ซึ่งหมวดนี้ไดคลอบคลุมสาขาวิชาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 
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ภาวะเศรษฐกจิ เกษตรและอุตสาหกรรม การพาณิชย การเงินและการคลังดวย รองลงมา
ไดแกบทความที่มีเน้ือหาในหมวดรัฐศาสตร (J) จํานวน 148 บทความ จากงานวิจยั ฉบับนี้
ทําใหเห็นภาพรวมของบทความ ที่ผลติโดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาวา เนื้อหาทาง
วิชาการที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตรในภาพรวมซึ่งอยูในหมวดสังคมศาสตรนั้นไดรับการตพีิมพ
สูงสุด ในขณะท่ีมีบทความที่เก่ียวกบัจีนเพียง 26 บทความ แตอยางไรก็ตามงานวิจยันี้เปน
ผลงานวจิัยตั้งแตกอตั้งสถาบันเอเชียฯ จนกระทั่งถึง ปพ.ศ.2540 ซึ่งเปนชวงที่สถาบัน
เอเชยีฯไดรับงบประมาณในการทําวจิัย ผลิตสิ่งพิมพและวารสารทางวิชาการ สวนใหญจาก
รัฐบาลญี่ปุนและมูลนธิิญี่ปุน จากผลการวิจยันี้จึงพบวา บทความทีถู่กตพีิมพมากท่ีสุด คอื 
บทความเก่ียวกับญี่ปุน ในขณะที่บทความเกี่ยวกับจีนนั้น ไดรับการสนันสนุน ในการจัดทํา
บทความจากงบประมาณแผนดินซ่ึงผานมาทางมหาวิทยาลัยเพียงแหลงเดียวเทานั้น 

  
                      . 

ปริมาณของบทความจีนจากบทความทั้งหมดที่ผลิตโดย
สถาบันเอเชียฯ

26, 3%

950, 97%

บทความจีน บทความท่ีเหลือ
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                            . 

ปริมาณบทความที่มีเนื้อหาทางดานสังคมศาสตร

543, 56%

433, 44%

เนื้อหาทางสังคมศาสตร เนื้อหาดานอื่นๆ
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3 กิจกรรมสัมมนา อภิปราย และบรรยายพเิศษ 
 
 จากเอกสารเร่ือง ผลการดําเนินงานของโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวนัออกศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ป พ.ศ. 2527 – 2546 (จดัพิมพในวาระ รองศาสตราจารยนพิัทธ จติร
ประสงค ประธานโครงการจีนศึกษา เกษียณราชการ กันยายน 2546) พบวา กิจกรรมสัมมนา 
อภิปราย บรรยายพิเศษ ต้ังแต พ.ศ. 2527 – 2546 เก่ียวกับจีน นั้นมีจํานวนท้ังหมด 65 คร้ัง และ
จากท้ัง 65 คร้ังนั้นมีเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจจีน 10 ครั้ง และมกีารอบรมเกี่ยวกับประเทศจนีที่มี
เนื้อหาในประเด็นของเศรษฐกิจจีนดวยจาํนวน 4 ครั้ง 

 
 

                     

ปริมาณกิจกรรมสัมมนาฯที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ป พ.ศ.
 2527-2546

10, 15%

55, 85%

กิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน กิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับจีนดานตางๆ
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4. ศูนยการเรียนรูจนีศึกษาบรมราชกมุาร ี
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยวิชาการดานจีนศึกษา

อยางลึกซึ้ง นอกเหนือจากการทรงพระอักษรภาษาจีนอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ.2523 ถึงปจจบัุนแลว 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอยางสมํ่าเสมอ นับแตเม่ือเสด็จพระราชดําเนินเยือนจีนเปนคร้ังแรกใน พ.ศ.2524 จวบ
จนถึงป พ.ศ.2550  เสด็จประพาสจีนแลวถึง 24 คร้ัง โดยเสด็จพระราชดําเนินจนครบทั่วทุกมณฑล
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแตละคร้ัง ได
ทอดพระเนตรสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี สถานท่ีทางธรรมชาติที่เปนมรดกโลก 
เสด็จเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางราชการ พิพิธภัณฑ สถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับสูง 
ตลอดจนทอดพระเนตรการดําเนินงานของหนวยงานดานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เชน 
ตลาดคาสินคาของเมืองธุรกิจสําคัญๆในประเทศจีน การชลประทาน การพลังงานไฟฟา การเกษตร 
อุตสาหกรรม การแพทย โภชนาการ เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิทยาศาสตรอวกาศ เปนตน ในแต
ละคร้ังท่ีเสด็จเยือนจีน ทรงพระอักษรบันทึกเรื่องราวตางๆ ไวโดยละเอียด ทรงพระราชนิพนธ
สารคดีบันทึกการเดินทาง พิมพเปนหนังสือเผยแพรความรูและขอสนเทศดานตางๆ เก่ียวกับจีน
ตามที่ทรงไดพบเห็นระหวางการเสด็จพระราชดําเนินเยือนจีน 
 พระราชนิพนธเก่ียวกับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน จนถึง พ.ศ.2550 มีจํานวน
ถึง 11 เรื่องนับต้ังแตเร่ืองแรก ยํ่าแดนมังกร (พ.ศ.2524) เปนการเร่ิมตนการรับรูขอสนเทศดาน
ตางๆ เก่ียวกับจีน หลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มมีนโยบายปฏิรูปและเปดประเทศ ต้ังแต 
พ.ศ.2521 (ค.ศ.1978) พระราชนิพนธการเสด็จประพาสจีนเรื่องตอๆ มาจนถึงเรื่องลาสุด คือ เยือน
ถิ่นจีนโพนทะเล (พ.ศ.2550) ลวนใหขอสนเทศเก่ียวกับจีนศึกษาหลากหลายดานอยางตอเน่ือง
สะทอนใหเห็นความเปนไปของจีนในชวงเกือบสามทศวรรษที่ผานมาไดอยางดีย่ิง นับเปนหนังสือ
สารคดีชุดสําคัญชุดหน่ึงของวงวิชาการไทย  

 โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ จึงกอตั้งศูนยการเรียนรูเก่ียวกับจีนใน
ทุกๆ ดาน โดยดําเนินการทําหนังสือ ขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อศูนยการเรียนรูจีนศึกษา
นี้วา “ศูนยการเรียนรูจีนศึกษาบรมราชกุมารี” ในระยะแรก เริ่มตนจากการจัดเก็บขอมูล/ขอสนเทศ
จากพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เก่ียวกับการเสด็จเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีนใหเปนระบบงายแก การศึกษาและเผยแพรความรู เปนการนํารองใหเกิด
การคนควาหาความรูเก่ียวกับจีนในทุกดานใหเพิ่มพูนขึ้นสืบตอไป  และจะดําเนินการพัฒนาศูนย
การเรียนรูนี้ใหเปนศูนยวิจัยจีนศึกษา สรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ของไทยท่ีเก่ียวของกับ
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จีน รวมท้ังสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับจีนในระดับหนวยงานของรัฐและเอกชน  ศูนย
การเรียนรูจีนศึกษาบรมราชกุมารี  

 
แมจะมิไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนโดยตรงแตก็มีหลายประเด็นที่กลาวถึงเรื่องการคา 

การลงทุน และภาวะเศรษฐกิจของจีน สอดแทรกอยูซึ่งได ถูกจัดเก็บและบันทึกอยางเปนระบบใน
ศูนยการเรียนรูแหงนี้ ซึ่งสามารถเขาไปสืบคน และเขาถึงขอสารสนเทศเก่ียวกับจีนไดตาม
รายละเอียด URL ที่ระบุดานลางนี้ 
 
 

หนาเวบ็เพจของศูนยการเรียนรูจนีศึกษา บรมราชกุมารี 

http:// www.asia.tu.ac.th/ bclc 
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5. อัตราและกําลังคนท่ีเก่ียวของภายใตงานจีนศึกษา สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศึกษา 

     
  อัตรากําลังท้ังหมดของสถาบันเอเชียตะวนัออกศึกษานี ้ มีทั้งส้ิน 37 อัตรา แตอตัราที่

เก่ียวของในการดําเนินงานโครงการจีนศกึษานั้น จะเปนอตัรากําลังท่ีเปนขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งจํานวน 22 อัตราในปจจบุัน 
จํานวนบุคลากรสถาบันเอเชียฯ  (ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) 

ขอมูล ณ 1 ตลุาคม 2548   18 คน 
ขอมูล ณ 1 ตลุาคม 2549  19 คน 
ขอมูล ณ 1 ตลุาคม 2550  17 คน 
ขอมูล ณ 1 ตลุาคม 2551  18 คน 
ขอมูล ณ 1 ตลุาคม 2552  21 คน 
ขอมูล ณ 1 ตลุาคม 2553  22 คน 
ตั้งแต ป พ.ศ. 2548 – 2553 จะมีบคุลากรสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ เปนกรรมการ 

เลขานุการหรอื ผูชวยเลขานุการ โครงการจีนศึกษา ชุดละ 2-3 คน สวนบุคลากรที่เหลือจะ
หมุนเวียนทํากิจกรรมของทุกโครงการ เชน โครงการญี่ปุนศกึษา โครงการเกาหลีศึกษา ดู
รายละเอียดตามโครงสรางองคการของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา นอกจากใชอตัรากําลงัของ
บุคลากร ของสถาบันเอเชยีฯ ดําเนินงานดานจีนศึกษาแลว สถาบันเอเชียตะวนัออกศึกษาฯ มี
คณะกรรมการโครงการจีนศึกษาที่มาจากคณะตางๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาเปนประธาน
และกรรมการ บริหารงานและดําเนินกจิกรรมตางๆ ของโครงการจีนศึกษา บุคลากรจํานวน 2-3 คน
ท่ีเปนกรรมการ เลขานุการหรือผูชวยเลขานุการ นอกจะรับผิดชอบและดูแลงานโครงการจีนศึกษา
แลว ยังตองรับงานในตําแหนงท่ีตนเองดํารงอยูและหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันอเชีย
ตะวันออกศึกษาฯ ดวย  
  
 
 
 
 
 
 

15

7
6

9 ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานเงินรายได

ลูกจางประจํา

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน
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ภาคสอง: 
การขยายบทบาทของจีนในอาเซียน: มุมมองดานเศรษฐกิจ 

จากงานวิจัย โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา เร่ือง “บทบาททาง
เศรษฐกิจจีนในอาเซียน” ของ นิรมล สุธรรมกิจ เม่ือ ปพ.ศ. 2537 น้ัน เกิดจากมุมมองที่เห็นวา
จีนเปนประเทศที่มีขนาดใหญและมีประชากรเปนจํานวนมาก และเม่ือจีนเปดประเทศโดยการ
เขามามีสวนรวมในการคาระหวางประเทศและการจูงใจใหนักลงทุนชาวตางชาติและชาวจีนโพน
ทะเลเขาไปลงทุนในจีนเพิ่มขึ้น ทําใหจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจโลกมากข้ึน ในคริสตศตวรรษที่ 
21 จีนจะกลายเปนประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสามรองจากสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป และกลายเปนประเทศคูคาที่สําคัญของทั้งโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนผูผลิต
สินคาที่ใชแรงงานเขมขนรายใหญของโลก 
 เศรษฐกิจจีนมีลักษณะเปนสังคมนิยมตลาด (Market Socialism) และบางสวนของ
เศรษฐกิจจีนเทาน้ันที่กําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจเปด (Open Economic Zones) ซ่ึงสวนใหญ
อยูตามชายฝงทะเลตะวันออก ตามชายแดนและตามลุมแมนํ้าสําคัญๆเทาน้ัน จีนจึงเปนประเทศ
ที่มีลักษณะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีแตกตางกัน กลาวคือ มณฑลตามชายฝงตะวันออกและ
ตอนใตที่เปนเขตเศรษฐกิจเปด มีเศรษฐกิจเจริญเติบโต รายไดตอหัวของประชากรในมณฑล
เหลาน้ีอาจจะสูงเกือบเทาประเทศสมาชิกอาเซียน ในขณะที่มณฑลและเมืองที่เปนเศรษฐกิจปด 
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจชา รายไดตอหัวของประชากรต่ํา (ต่ํากวาประเทศสมาชิกอาเซียน) 
และมีแรงงานสวนเกินในชนบทหรือในภาคเกษตรจํานวนมาก เปนตน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
นโยบายเศรษฐกิจของจีนที่มุงรักษาความเทาเทียมกับควบคูไปกับการเจริญเติบโต (Growth 
with Equity) ยอมสงผลตอการคาและการลงทุนระหวางประเทศของจีนกับนานาประเทศท่ี
เก่ียวของ 
 อาเซียนเปนกลุมประเทศหนึ่งที่มีทําเลที่ตั้งใกลจีน และประเทศสมาชิกอาเซียนบาง
ประเทศมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่กาวหนากวาจีน อีกทั้งการรวมตัวของประเทศสมาชิก
อาเซียน มีความแข็งแกรงมากขึ้น และมีความกาวหนามากขึ้น โดยเฉพาะการตั้งเขตการคาเสรี
ภายในอาเซียน และการตอรองทางการคาในเวทีโลก อีกทั้งประชากรอาเซียนสวนหนึ่ง
ประกอบดวยชาวจีนโพนทะเล ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจอาเซียน และเปนผูเชื่อมโยง
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับอาเซียนโดยอาศัยชองทางการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศ ดังน้ัน บทบาทเศรษฐกิจจีนในอาเซียนที่สําคัญจึงเปนดานการคาและการลงทุน 
 การวิจัยน้ีจึงมีเปาหมายท่ีจะศึกษาบทบาทเศรษฐกิจจีนในอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานการคาและการลงทุนระหวางจีนกับอาเซียน การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัย 3 ประการคือ 
(1) เพื่อการศึกษาภาพรวมทางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียน (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ทางการคาและการลงทุนระหวางจีนกับอาเซียน และ (3) เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรค
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับอาเซียน 
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 การวิจัยน้ีมีขอบเขตการศึกษาเพียงความสัมพันธทางการคาและการลงทุนโดยตรง
ระหวางจีนกับอาเซียน ตั้งแตปที่อาเซียนเริ่มกอตั้ง (ค.ศ. 1967) จนถึงปที่อาเซียนยังไมเผชิญ
กับวิกฤตเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1996) 
 
เปรียบเทียบเศรษฐกิจของจีนกับอาเซียนในชวงป ค.ศ. 1980-1997 

 
 โครงสรางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียนมีความแตกตางกันหลายดาน ทั้งในดานภูมิ
ประเทศและนโยบายเศรษฐกิจ และภายในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันก็มีความแตกตางดาน
ภูมิประเทศและระดับการพัฒนา ดังน้ัน การศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจของจีนที่มีตออาเซียน
น้ัน จําเปนตองเห็นภาพรวมเชิงเปรียบเทียบทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อที่จะเขาใจถึงระดับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับประเทศสมาชิก
อาเซียน หัวขอที่พิจารณาเปรียบเทียบ เศรษฐกิจของจีนกับอาเซียน ไดแก ทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรที่ดิน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ GNP ตอหัว โครงสรางการผลิต ดุลการคา
ระหวางประเทศ การออมและการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศ งบประมาณแผนดินและ
กระแสเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศ อัตราเงินเฟอ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
 หากพิจารณาเปรียบเทียบจีนกับอาเซียนแลว อาจกลาวไดวาจีนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่
ดอยกวาของอาเซียน ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

(1) จีนมีประชากรเปนจํานวนมากและขนาดประเทศใหญ ซ่ึงรัฐตองใชจาย
งบประมาณจํานวนมาก เพื่อจัดหาสวัสดิการมาใหและเพื่อเรงพัฒนาประเทศ ดังนั้น ภายใต
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม รัฐบาลจีนจึงมีงบประมาณแผนดินขาดดุลอยูตลอดเวลา 

(2) ประชาชนจีนสวนใหญมีฐานะยากจนและอยูในภาคเกษตรกรรม ประกอบกับ
การใชระบบสังคมนิยมที่ไมมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะกระตุนรายไดและการออม จึงทําให
ความสามารถในการออมของภาคเอกชนในจีนคอนขางต่ํา แมวาอัตราการออมจะสูงกวาอัตรา
การลงทุนหรือชองวางการออมกับการลงทุนเปนบวกก็ตาม แตความสามารถทางการลงทุนของ
จีนยังต่ํากวาของไทยและมาเลเซีย 

(3) จากขอ (1) และ (2) ขางตน ทําใหรัฐบาลจีนตองพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศ 
เพื่อนําเงินทุนมาพัฒนาภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมไปพรอมๆกัน ภายใตนโยบายที่ทําให
ทันสมัย (Modernization) ในขณะที่นักลงทุนชาวสิงคโปร มาเลเซีย และไทยมีแนวโนมไปลงทุน
ในตางประเทศมากขึ้น 

(4) การท่ีภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสัดสวนสูง นาจะมีสวนทําใหเศรษฐกิจ
ของอาเซียน มี GNP ตอหัวมากกวาประเทศที่มีสัดสวนภาคเกษตรสูง (ยกเวน ฟลิปปนส) 

(5) อัตราเงินเฟอของจีนในชวง ค.ศ. 1990-1996 มีความผันผวนมากกวาของ
อาเซียน แมวาในป ค.ศ.1996 อัตราเงินเฟอของจีนยังต่ํากวาฟลิปปนสและอินโดนีเซียก็ตาม 
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นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยของจีนยังสูงกวาของอาเซียน แมวาจะมีแนวโนมลดลงในชวง ค.ศ. 
1992-1994 ก็ตาม 

(6) อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวาในป ค.ศ. 1995 จีนไดเปรียบดุลการคากับทั่วโลก
และมีดุลการชําระเงินระหวางประเทศเกินดุล และเกือบเทากับของกลุมประเทศอาเซียน 
กลาวคือ จีนมีดุลการคาเกินดุลเทากับ 18,050 ลานดอลลาร สรอ. และมีดุลการชําระเงินเกินดุล 
22,469 ลานดอลลาร  สรอ. ในขณะที่ดุลการชําระเงินของอาเซียนรวมกันเทากับ 15,569 ลาน
ดอลลาร สรอ. แตขนาดการเปดประเทศของจีนยังต่ํากวาของอาเซียน 

โครงสรางทางเศรษฐกิจที่แตกตางระหวางจีนและอาเซียนดังกลาวน้ีสรางโอกาสและ
ความเปนไปไดที่จีนกับอาเซียนจะสานสัมพันธทางเศรษฐกิจในดานการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศ แตโอกาสและความเปนไปไดดังกลาวจะมีมากหรือนอยเพียงใดนั้น จําเปน
จะตองศึกษาโครงสรางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียนรายประเทศอยางละเอียด 
 
ภาพรวมเศรษฐกิจจีนในชวงคริสตศตวรรษ 1900-2000 

 
จีนมีบทบาททางเศรษฐกิจในระดับโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนแหลงตลาดนําเขาราย

ใหญของโลก นับตั้งแตจีนดําเนินนโยบายเปดประเทศในป ค.ศ. 1978 และยังเปนแหลงผลิต
สินคาอุตสาหกรรมราคาถูกของตลาดโลกอีกดวย เน่ืองจากจีนมีประชากรจํานวนมหาศาล และ
ถาหากจีนสามารถเขารวมเปนสมาชิกขององคการการคาโลก หรือ WTO ไดสําเร็จ จีนจะมี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจโลกและอาจสงผลกระทบดานลบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอประเทศกําลัง
พัฒนาขนาดเล็กทั้งหลาย รวมทั้งอาเซียนดวย 

บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในระดับโลกสวนหนึ่งเปนผลมาจาก การดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจแบบกาวกระโดด (Great-Leap Economic Policy) และนโยบายการทําใหทันสมัย 
(Modernization) ในป ค.ศ. 1978 และนับตั้งแตน้ันมา 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 
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การพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของจีน ทําใหจีนตองประสบปญหาอื่นๆตามมาอีก
หลายประการ อาทิ การขาดดุลงบประมาณแผนดินเปนระยะเวลายาวนานติดตอกัน 

สําหรับการเกินดุลการคาของจีน ทําใหจีนตองยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยนทางการที่กําหนด
ไวคงที่ แลวหันมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ในป ค.ศ.1994 ซ่ึงทําใหคาเงินหยวน 
(Yuan) ของจีนลดลง เปน 8.3 หยวนตอดอลลาร สรอ. ในป ค.ศ. 1996 ประกอบกับสถาบัน
การเงินของรัฐยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจากธนาคารกลางยังไมสามารถดําเนิน
นโยบายทางการเงินไดอยางอิสระ เพราะยังตองขึ้นอยูกับการตัดสินใจของรัฐบาลกลาง 

นอกจากนี้ จีนยังประสบปญหาคนวางงานจํานวนมาก โดยประมาณการไวเม่ือป ค.ศ. 
1995 วาจีนมีจํานวนคนวางงานในเมืองสูงถึง 80 ลานคน อยางไรก็ดี ในบางมณฑลหรือบาง
เมืองเทาน้ันที่ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานมีฝมือ เชน มณฑล
กวางตุง ถึงแมวามณฑลกวางตุงเปนเขตเศรษฐกิจเปด และมีการคาการลงทุนจากตางประเทศ
มากมาย และรัฐบาลระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหทันสมัยเพื่อจูงใจการ
ลงทุน จึงทําใหเกิดความตองการแรงงานจํานวนมาก แตปรากฏวา จํานวนแรงงานชนบทที่
อพยพเขาสูกวางตุงมีไมเพียงพอกับความตองการ 

ปญหาอีกประการหนึ่งที่รัฐบาลจีนยังเผชิญ คือ ปญหาการขาดทุนจํานวนมหาศาลของ
รัฐวิสาหกิจบางแหง แมวาจีนไดพยายามปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการบริหารจัดการดานการคลัง
แลวก็ตาม แตรัฐบาลจีนก็ยังตองรับภาระการชดเชยการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจอีกหลายแหง 

สําหรับปญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในของจีนที่ เปนประจักษตอรัฐบาลและ
ประชาชน คือ การกระจายรายไดและการพัฒนาไมเทาเทียมกัน ระหวางเขตเศรษฐกิจเปดกับ
เขตเศรษฐกิจปด โดยท่ีประชาชนในเขตเศรษฐกิจเปด มีระดับรายไดเฉลี่ยและไดรับความ
สะดวกสบายหรือสวัสดิการมากกวาประชาชนในเขตเศรษฐกิจปด นอกจากนี้ จีนยังประสบ
ปญหาความแตกตางดานการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

นับตั้งแตจีนดําเนินนโยบายเปดประเทศในป ค.ศ. 1978 โดยกําหนดเขตเศรษฐกิจเปด
เพียงบางพื้นที่เทาน้ัน อีกทั้งฮองกงไดกลับคืนสูจีนในป ค.ศ. 1997 จึงทําใหภายในประเทศจีน
ประกอบไปดวยเศรษฐกิจหลายลักษณะ เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตเมืองทา เขตเมือง
ชายแดน ที่สามารถติดตอคาขายกับประเทศเพื่อนบาน และเขตเมืองดานในก็ยังมีระบบการ
ปกครองและเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมตลาดแบบคอมมิวนิสต (แมวาจะมีการปฏิรูประบบ
วิสาหกิจและระบบการคลังทองถิ่นไปบางแลวก็ตาม) ผนวกกับความใหญโตกับขนาดประเทศทั้ง
พื้นที่และจํานวนประชากร ซ่ึงสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ ทําใหปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของจีน ที่ประสงคจะเปนประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยที่สามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะ
ยาว และอาจมีอิทธิพลตอการคาโลกนั้น ตองใชระยะเวลาอีกยาวนานในการแกไข นอกจากน้ี ยงั
ตองใชเงินทุนอีกมากมายในการพัฒนาประเทศ และอาจนําไปสูการพึ่งพิงทางการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศในอนาคต  
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 ในการศึกษาเศรษฐกิจของอาเซียนเพื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของจีนนั้น 
ทําการศึกษาเศรษฐกิจของแตละประเทศสมาชิกอาเซียนกอน แลวจึงนําโครงสรางเศรษฐกิจของ
แตละประเทศมารวมกัน เปนโครงสรางเศรษฐกิจของอาเซียน ทั้งน้ีเพื่อตองการใหเกิดความ
เขาใจสถานการณเศรษฐกิจของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน และนําไปสูความเขาใจใน
สถานการณเศรษฐกิจของอาเซียนโดยรวม 
 
ภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 เม่ือศึกษาภาพรวมของอาเซียนรายประเทศแลว พอสรุปไดวา ประเทศสมาชิกของ
อาเซียนแตละประเทศ มีลักษณะโครงสรางการผลิตและการพัฒนาที่แตกตางกัน ซ่ึงสามารถแบง
ออกเปน 4 กลุม โดยพิจารณาจากระดับ GDP ตอหัวที่ติดอันดับประเทศอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ปจจัยดานสังคมและการเมืองเปนเกณฑ ไดแก 

(1) ประเทศที่พัฒนาแลว คือ สิงคโปร ซ่ึงมี 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 ซ่ึงมีขนาดการเปดประเทศระดับปานกลาง (ประมาณ 60-80 %) มี
ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นปานกลาง มาเลเซียมีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่กาวหนากวา
ไทยอยูบางเล็กนอย มาเลเซียหันมาเนนผลิตสินคาที่ใชทุนและเทคโนโลยีเขมขนมากขึ้น ขณะที่
ไทยยังคงเนนผลิตสินคาที่ใชแรงงานเขมขน และเพิ่งเริ่มสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชทุนและ
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 
ประเทศยังไมสามารถสรางความเชื่อม่ันแกนักลงทุนตางชาติได การสะสมทุนจากตางประเทศจึง
มีอัตราการเพิ่มคอนขางนอย เม่ือเปรียบเทียบกับ 2 กลุมแรก 

(4) ประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดต่ํา (GDP ตอหัวต่ํากวา 200 ดอลลาร สรอ.) คือ 
เวียดนาม และ พมา ทั้ง 2 ประเทศน้ีเพิ่งจะมีนโยบายเปดประเทศมาไมนาน จัดวายังเปน
ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยังตองอาศัยแหลง
เงินทุนจากภายนอก เน่ืองจากการออมภายในประเทศที่คอนขางนอย และรัฐบาลกําลังดําเนิน
นโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้น สินคาสงออกที่สําคัญของทั้ง 2 
ประเทศ คือ สินคาเกษตรกรรม 
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เม่ือพิจารณาความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศและการลงทุนจากตางประเทศ
ของอาเซียนแลว พอสรุปไดดังน้ี 

(1) อาเซียนคาขายกับประเทศนอกกลุมเปนมูลคามากกวาคาขายกับประเทศ
ภายในกลุมอาเซียนดวยกัน 

(2)      อาเซียนขาดดุลการคากับประเทศนอกกลุมตลอดชวงเวลา ค.ศ. 1990-1996 
(3) ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปรเปนประเทศที่มีสัดสวนการคา (ทั้ง

การสงออกและการนําเขา) สูงที่สุด รองลงมา คือ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
เวียดนาม บรูไน และพมา ตามลําดับ 

(4) ชวงในป ค.ศ. 1990-1996 ตลาดสงออกที่สําคัญของอาเซียน ไดแก นาฟตา 
ญ่ีปุน สหภาพยุโรป ฮองกง เกาหลีใต จีน และออสเตรเลีย ตามลําดับ สวนแหลงนําเขาที่สําคัญ
ของอาเซียนเรียงตามลําดับ คือ ญ่ีปุน นาฟตา สหภาพยุโรป เกาหลีใต ฮองกง จีน และ
ออสเตรเลีย อยางไรก็ดี เปนที่สังเกตวา จีน ฮองกง และออสเตรเลียในฐานะตลาดสงออกของ
อาเซียนมีความสําคัญมากขึ้น 

(5) ในชวงป ค.ศ. 1990-1996 อาเซียนเปนประเทศผูรับทุนจากประเทศท่ีพัฒนา
แลวที่สําคัญ คือ ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และเอเชียนิกส 

(6) FDI ที่เขามาในอาเซียนเดิม (สิงคโปร มาเลเซีย ไทย ฟลิปปนส และ
อนิโดนีเซีย) สวนใหญเปนการลงทุนในดานอุตสาหกรรมหนัก (เชน เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑนํ้ามัน) 
กับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและก่ึงสําเร็จรูป สวน FDI ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนใหมและที่
กําลังจะเขาเปนสมาชิก (เวียดนาม พมา ลาว และกัมพูชา) สวนใหญเปนการลงทุนในภาค
บริการ (เชน โรงแรมและการทองเที่ยว) 

ความสัมพันธทางการคาและการลงทุนจากตางประเทศของอาเซียนดังกลาวขางตนนี้ 
จะเปลี่ยนทิศทางในอนาคต เน่ืองจากจีนไดหันมาใชนโยบายเปดประเทศ ซ่ึงเปดรับทั้งดาน
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ และสงผลใหอาเซียนไดเร่ิมหันไปคาขายกับจีนมากขึ้น  
และกลุมประเทศอาเซียนเดิมก็เริ่มสนใจท่ีจะเขาไปลงทุนในจีนมากขึ้น เน่ืองจากจีนมีความ
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. 1980-

1996 แสดงใหเห็นวา จีนมีความสําคัญทางการคาระหวางประเทศกับอาเซียนมากขึ้น 
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(3) ประเทศสมาชิกอาเซียนที่จีนขาดดุลการคาคอนขางสม่ําเสมอ ไดแก มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย สวนประเทศสมาชิกอาเซียนที่จีนเกินดุลการคา ไดแก สิงคโปรและฟลิปปนส 

(4) สินคาสงออกที่สําคัญของจีนมิใชสินคานําเขาที่สําคัญของอาเซียน และแมวาสินคานําเขาที่
สําคัญของจีนบางรายการจะเปนรายการเดียวกับสินคาสงออกที่สําคัญของอาเซียน  

(5) ขาวไทยสามารถครองตลาดนําเขาในจีนไดเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ขาวเวียดนาม
ยางพาราไทยครองตลาดนําเขาในจีน รองลงมาคือ มาเลเซียและอินโดนีเซีย 

(6) สินคาที่มีแนวโนมวา จีนจะสงออกไปยังอาเซียนมากขึ้น ไดแก เน้ือหมูแชแข็ง อาหาร
กระปอง ประทัด เสนไหม ฝายและผลิตภัณฑที่ทําจากฝาย รองเทาแตะพลาสติก รองเทา
หนังและผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง พัดลม เหล็กอัลลอยส ยางรถยนต เคร่ืองมือ เคร่ืองนุงหม 
ของเลนเด็ก เคร่ืองใชไฟฟาในบาน เรือเดินทะเล และอุปกรณสื่อสารฯ  

(7) สินคาที่มีแนวโนมวา จีนจะนําเขาจากอาเซียนมากข้ึน ไดแก ขาว นํ้ามันพืช นํ้าตาล ยาง
ธรรมชาติ ยางสังเคราะห ไม (Timber) กระดาษและเยื่อกระดาษ ทองแดงและผลิตภัณฑ 
อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ เคร่ืองจักรดานสิ่งทอ เคร่ืองมือชางยนต ชิ้นสวนรถยนต 
ผลิตภัณฑปโตรเลียม ปุยเคมี  

(8) จีนกับอาเซียนมีการแขงขันทางตลาดการคาในตลาดญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
ซ่ึงสินคาของจีนสวนใหญมีสวนแบงตลาดนําเขาในตลาดทั้ง 3 มากกวาประเทศสมาชิก
อาเซียน แตนอยกวากลุมประเทศอาเซียนรวมกัน 

(9) สินคาที่จีนมีสวนแบงตลาดในการนําเขาของญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปมากที่สุด 
คือ เสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา หมอแปลงไฟฟาและชิ้นสวน มอเตอร
และเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน  

(10) สินคาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสวนแบงตลาดในการนําเขาของญี่ปุน สหรัฐ และ
สหภาพยุโรปมากที่สุด ไดแก ยางพารา กุงสด กุงตมสุกแชเย็นแชแข็ง เคร่ืองรับวิทยุ
โทรทัศนและสวนประกอบ นํ้าตาลทราย  ตู เย็นและตูแชแข็ง ตลับลูกปน  เค ร่ือง
อิเล็กทรอนิกส โครงกอสรางและสวนประกอบอลูมิเนียม เคร่ืองปรับอากาศและสวนประกอบ 
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 นอกจากน้ีสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญ
ของจีน เปนคนละประเภทกับสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญของอาเซียน 
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(14) การคาระหวางจีนกับอาเซียน ยังมีโอกาสขยายตัวออกไปไดอีก เน่ืองจากการประสาน
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและทางวิชาการระหวางจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอาณา
เขตติดกับจีน เชน เขตพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหรือเขตพื้นที่หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ 

 อยางไรก็ดี จีนยังจําเปนตองลดอุปสรรคทางการคาลงใหมากกวาน้ี เชน อัตราภาษีการ
นําเขา การพัฒนาระบบการขนสงสินคาและการคมนาคมทางบก การพัฒนาการเงินการธนาคาร 
และการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใหเปนระบบสากลมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการคา
ระหวางประเทศและเพื่อรองรับการเขาเปนสมาชิกองคการคาโลก (WTO)  
 
ความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนดานการลงทุนโดยตรง 
 เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการพึ่งพา FDI ของอาเซียนและจีนแลว พบวา อาเซียน
ตองพึ่งพา FDI จากสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และสหภาพยุโรป เปนสัดสวนที่สูงมาก  ใน
ขณะเดียวกัน การที่สัดสวนการสะสม FDI จากสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุนและสหภาพยุโรปของ
อาเซียน และจีนลดลง แสดงใหเห็นวา อาเซียนและจีนไดหันไปพึ่งพิงแหลงทุนจากที่อื่น น่ันคือ 
จากเอเชียนิกส และจากประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกัน แมวาอาเซียนตองพึ่งพาเงินทุนจาก
ประเทศพัฒนาแลว และนิกสเปนหลัก แตจากการศึกษาดานประเทศเจาของทุน พบวาประเทศ
พัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และสหภาพยุโรป นําเงินมาลงทุนในอาเซียนและจีนนอย
มากเม่ือเทียบกับ  DIA ทั้งหมดที่สงไปท่ัวโลกของทั้งสามประเทศ จีนเริ่มพึ่งพิง FDI จาก
อาเซียนเพิ่มขึ้น และ DIA ของอาเซียนไดหันไปลงทุนในจีนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากจีนมีขอไดเปรียบ
ดาน ทําเลที่ตั้ง ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูกจํานวนมาก ในขณะท่ีอาเซียนมีขอ
ไดเปรียบดานการเปนเจาของเทคโนโลยีและความสามารถในการจัดการมากกวาจีน การลงทุน
โดยตรงของจีนในอาเซียน มีมูลคานอยกวา การลงทุนโดยตรงของอาเซียนในจีน  

โอกาสของอาเซียนที่จะลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้นมีอยูมาก ลักษณะการยายฐาน
การลงทุนและเปนการโยกยายธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทที่ใชแรงงานเขมขนและ เทคโนโลยีขั้น
กลางจากอาเซียน (โดยเฉพาะ ไทย อินโดนีเซีย และ ฟลิปปนส )ไปยังจีนมากขึ้น และอาจใชจีน
เปนฐานการผลิต เพื่อสงออกมายังอาเซียนและตลาดโลกดวย ในทางตรงกันขาม โอกาสของจีน
ที่จะเขามาลงทุนในอาเซียนนั้นมีคอนขางจํากัด เน่ืองจาก จีนยังคงมีความเสียเปรียบอาเซียนใน
ดานเทคโนโลยีหลายดาน และยังขาดประสบการณดานขอมูลขาวสารและเครือขายทางการ
ตลาดในตางประเทศ อยางไรก็ดี จีนยังมีโอกาสเขาไปลงทุนใน พมาและเวียดนาม(ลาวและ
กัมพูชา) ไดเพิ่มขึ้นในอนาคต เน่ืองจากจีนมีความไดเปรียบดานเทคนิค การผลิตมากกวาพมา
และเวียดนาม อีกทั้ง พมากับเวียดนามมีดินแดนติดตอกับจีนมากกวาประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่นๆ 
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สรุปบทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน 
   จีนมีบทบาทที่สําคัญตออาเซียนในหลายดาน คือ 

(1) จีนเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใหแกอาเซียน ไดแก เหล็ก ถาน
หิน และพื้นที่ทางการเกษตรจํานวนมากท่ีสามารถจัดทําการเพาะปลูกเชิง
พาณิชย 

(2) จีนเปนแหลงนําเขาและแหลงสงออกของอาเซียนที่มีแนวโนมทางการคา
เพิ่มขึ้น (แมวาสัดสวนทางการคาระหวางจีนกับอาเซียนในปจจุบันยังนอย
อยูก็ตาม) โดยเฉพาะการคาตามชายแดนระหวางจีนกับสมาชิกอาเซียน 

(3) จีนเปนแหลงรับทุนของอาเซียนมากกวาเปนเจาของทุน ดังน้ัน การขยาย
เศรษฐกิจเปดของจีนและการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางจีน
กับอาเซียน ยอมสงผลตอการขยายการลงทุนโดยตรงของอาเซียนในจีนได 

บทบาทของจีนในอาเซียนดังกลาว จะยังคงดํารงตอไปในอนาคต เพราะไมเพียงแต
อาเซียนหันมาพึ่งพิงจีนมากขึ้นเทาน้ัน จีนก็ยังหันมาพึ่งพิงอาเซียนเพิ่มขึ้นเชนกัน ทั้งดวย
เหตุผลทางเศรษฐศาสตรและเหตุผลทางการเมืองระหวางประเทศ ที่อาเซียนกับจีนตองการ
รวมมือกันสรางอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจในเวทีโลก 

จากผลงานวิจัยเรื่อง “บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในอาเซียน” ไดสะทอนใหภาพรวม
ทางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธทางการคาและการลงทุนระหวางจนีกับ
อาเซียน ในชวงเวลาตั้งแตป ค.ศ. 1967 ถึง ป ค.ศ. 1996 ซ่ึงผลของการวิจัยไดพบวา จีนมี
บทบาทตออาเซียนทั้งในฐานะการเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญใหแกอาเซียน ในฐานะแหลง
นําเขา และสงออกที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และในฐานะที่จีนเปนแหลงที่รองรับทุนจาก
อาเซียน อีกนัยหนึ่งงานวิจัยชิ้นน้ีไดแสดงใหเห็นถึงการเปนทั้งคูแขงและคูคาของจีนและอาเซียน
ในชวงเวลาดังกลาว  

แตในปจจุบันสถานการณทางเศรษฐกิจการเมืองโลกไดเปลี่ยนแปลงไป ภายใตกระแส
การบูรณการ (Integration) ที่มีการแขงขันในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ อาทิ 
MERCOSUR และ NAFTA เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือพิจารณาถึงสหภาพยุโรป(European 
Union: EU) ที่เปนตนแบบของการบูรณการภายในภูมิภาค จะเห็นไดวา สหภาพยุโรปน้ันมีการ
บูรณการทั้งเชิงกวางและเชิงลึก สําหรับดานเชิงกวางน้ัน สหภาพยุโรปมีสมาชิกทั้งหมด 27 
ประเทศ ซ่ึงเกือบทุกประเทศในยุโรปเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป สวนในดานการบูรณการใน
เชิ งลึก น้ันจะ เห็นได ว าสหภาพยุโรปมี ลั กษณะเปนองคกร เหนื อ รั ฐ  (Supranational 
Organization) ที่มีความเขมขนที่สุด โดยมีทั้งสภายุโรป (European Parliament) ศาลแหงยุโรป 
(European Court) สกุลเงินยุโรป (EURO) ธนาคารกลางแหงยุโรป (Central Bank of 
European) โดยมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่เปนเอกภาพ ซ่ึงเกิดจากความเปนบึกแผนของ
สหภาพยุโรป  
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เม่ือยอนมาถึงการบูรณการของภูมิภาคเอเชียที่มีอาเซียนเปนแกนสําคัญ อาเซียน
จะตองสรางกระบวนการการบูรณการโดยที่ไมจํากัดขอบเขตแตภายในของอาเซียนเองเทาน้ัน 
หากแตจะตองขยายกรอบความรวมมือใหมีขอบเขตกวางขึ้น ดวยสาเหตุที่วาถึงแมกลุมอาเซียน
จะสามารถบูรณการในเชิงลึกไดอยางเต็มที่ตามศักยภาพท่ีมีอยู แตก็จะไมสามารถสรางกลุม
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญเพียงพอทัดเทียมกับสหภาพยุโรปซึ่งเปนคูแขงได ในขณะที่จีนก็กําลัง
กาวไปสูความเปนมหาอํานาจของโลกจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เขมแข็ง สภาวการณดังกลาว
จึงเปนแรงผลักอันสําคัญที่ทําใหจีนและอาเซียน ตองทบทวนแนวทางในดานการแขงขันมาสู
ความรวมมือระหวางกันมากยิ่งขึ้น โดยการเรงกระบวนการบูรณการเพื่อการตอรองที่มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของทั้งจีนและอาเซียนเอง  

ถึงแมวาอาเซียนจะมีขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางอาเซียน-จีน และอาเซียน-ญ่ีปุน แต
โครงสรางลักษณะดังกลาวน้ันไมยังเพียงพอตอการแขงขันในสงครามทางเศรษฐกิจการเมืองโลก 
ทั้งนี้เอเชียตะวันออกตองสรางการบูรณการที่เขมแข็งและเปนเอกภาพกวาที่เปนอยูโดยจะตอง
สรางสํานึกรวมกันและการเปนเจาของ (Ownership) รวมกันที่มีจากภัยคุกคามทางวิกฤต
เศรษฐกิจดวยกัน โดยจะตองมีการจัดตั้ง Asian Monetary Fund (AMF) เพื่อจะสามารถนํา
เงินกองทุนของเอเชียมาชวยเหลือประเทศเอเชียที่จะประสบกับปญหาสภาพคลองทางเศรษฐกิจ 
และเปนการปองกันไมใหวิกฤตการณทางเศรษฐกิจลุกลามเหมือนป ค.ศ. 1997 ประกอบกับ
จะตองผลักดันใหเกิดการรวมกันระหวางเขตการคาเสรีของจีน ญ่ีปุน เกาหลีใต กับ AFTA เพื่อ
เปนเขตการคาเสรีเอเชียตะวันออกที่มีศักยภาพ คือ เปนกลุมเศรษฐกิจที่มีเงินสํารองกวาคร่ึง
ของเงินสํารองทั่วโลก เปนกลุมเศรษฐกิจที่มี GNP ประมาณรอยละ 40 ของทั่วโลก เปนกลุม
เศรษฐกิจที่มีการคาภายใน (intra-trade) รอยละ 50  และเปนกลุมเศรษฐกิจที่มีการลงทุนภายใน 
(intra-investment) ที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหวางทรัพยากร-เทคโนโลยี- ทุนที่มีประสิทธิภาพ 
ดวยเหตุน้ีจะเห็นไดวาการเปนประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (EAEC) ภายใต ASEAN+3 
น้ัน จะทําใหภูมิภาคนี้กลายเปนภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ทัดเทียมกับสหภาพยุโรป 
โดยประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก สามารถที่จะพึ่งพาซึ่งกันและกันภายในภูมิภาคไดเอง
ในยามที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจขึ้น 

อยางไรก็ตามในกลุมประเทศ ASEAN+3 น้ันมีประเทศที่มีอิทธิพลตอภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเปนอยางมาก ซ่ึงก็คือ ญ่ีปุน จึงเกิดปญหาการแยงชิงความเปนผูนําภายใน
ภูมิภาค โดยญ่ีปุนไมตองการใหจีนมีบทบาทโดดเดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เน่ืองจากญ่ีปุนเกรงวาหากจีนเขามามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ จนกลายเปน
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแทนที่ญ่ีปุนอยางสมบูรณแลวน้ัน จีนก็จะเปนคูแขงทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญของญี่ปุน อันจะกระทบตอผลประโยชนทางการคาและการลงทุนของญี่ปุน ซ่ึง
ญ่ีปุนไดลงทุนและทุมเทใหแกภูมิภาคน้ีอยางมหาศาล ดวยเหตุน้ี ญ่ีปุนจึงพยายามผลักดันให
เกิดประชาคมเอเชียตะวันออกอยางจริงจังตั้งแตป ค.ศ. 2003 และไดแสดงใหเห็นถึงความ
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ตองการที่จะมีบทบาทสําคัญ เพื่อชวงชิงความเปนผูนําในเอเชียใหกลับคืนมาอีกคร้ังหลังจากจีน
ขึ้นมามีบทบาทที่โดดเดน  

ดังน้ันจีนเองก็จะตองขยายบทบาทของในอาเซียนเพื่อทัดทานความทาทายการเปนผูนํา
ในภูมิภาคเอเชียของญี่ปุน ดังจะเห็นไดจากบทบาทของจีนที่มีตออาเซียนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเม่ือการสรางความรวมมือดานความม่ันคงนั้น จีนไมสามารถที่จะสรางตออาเซียนได
อยางเต็มที่ เน่ืองมาจากการตอตานจากสหรัฐฯ ดังน้ันจีนจึงตองใชความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
การเพิ่มอิทธิพลของจีนตออาเซียน ไมวาจะเปนการที่จีนใชการทูตเชิงรุก ดวยการทํา FTA กับ 
อาเซียนกอนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partner) ซ่ึงจนี
ก็ไดทํากับอาเซียนเปนชาติแรก การใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ และการสงเสริมลงทุน เปน
ตน 

กอปรกับมหาอํานาจของโลกอยางสหรัฐอเมริกาไดมองวาจีนนั้นเปนภัยคุกคาม (China 
Threat) ตอการเปนมหาอํานาจเด่ียว (Unipolar) เน่ืองจากการขยายอิทธิพลของจีนมาสูเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต สหรัฐอเมริกาจึงไดใชยุทธศาสตรการปดลอมจีน (Containment Policy) 
ในขณะที่จีนไดเนนที่การผงาดขึ้นอยางสันติ (Peaceful Rise) กลาวไดวาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต และอาเซียนไดกลายมาเปนภูมิภาคท่ีสําคัญ ซ่ึงทั้งมหาอํานาจโลกอยางสหรัฐฯ หรือ
มหาอํานาจเอเชียอยางญี่ปุนตองชวงชิงการมีอิทธิพลเหนือภูมิภาคน้ีกับจีน ในขณะที่จีนเองก็
จําเปนที่จะตองขยายบทบาทและรักษาอิทธิพลตออาเซียน เพื่อที่จะคงสถานะเดิม ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเอาไวใหได หรือกลาวไดวาบทบาทของจีนในอาเซียนนั้นนับวันจะทวี
การเขามามีอิทธิพลในอาเซียน จากผลพวงเศรษฐกิจการเมืองโลกที่ผลักดันใหเกิดความรวมมือ
กันภายในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น และผลพวงจากการกาวยางไปสูความเปนประเทศมหาอํานาจของ
จีนในอนาคตนั่นเอง  

 
เอกสารอางอิง 
 
เกาหล:ี บรรณานุกรมสิ่งพิมพตอเน่ือง (เลมที่ 1) จัดทาํโดยโครงการศูนยขอมูลและหองสมุด 
 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ป พ.ศ. 2534 

เกาหลี จีน ญ่ีปุน: บรรณานกุรมหนังสือ รายงานการวิจยั วิทยานพินธ (เลมที ่1, 2) จัดทําโดย
 โครงการศูนยขอมูลและหองสมุด สถาบนัเอเชยีตะวันออกศึกษา ป พ.ศ.2534  
จีน: บรรณานุกรมสิ่งพิมพตอเน่ือง (เลมที ่1, 2)   จัดทําโดยโครงการศูนยขอมูลและหองสมุด 
 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ป พ.ศ. 2534 

ญ่ีปุน: บรรณานุกรมสิ่งพิมพตอเน่ือง (เลมที่ 1, 2) จัดทําโดยโครงการศูนยขอมูลและหองสมุด 
 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ป พ.ศ. 2534 



โครงการพฒันายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพือ่รองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานชิสาสนและคณะ 

--------------------------------------------------  
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นิรมล สธุรรมกิจ รายงานวจิัย เรือ่ง บทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน  เสนอโครงการจีน
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ 2537 
ผลการดําเนินงานของโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จัดพิมพในวาระ รองศาสตราจารยนิพัทธ จิตรประสงค 
ประธานโครงการจีนศึกษา เกษียณ ราชการ พ.ศ.2546 
วรรณา โตพิบลูยพงศ รายงานวิจัย เรือ่ง การวิเคราะหเน้ือหาวารสารและจดหมายขาวที่ผลิต
โดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ 2540 

 
 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 7 
ผลการสังเคราะหผลงานท่ีผานมา: หนวยงานพันธมิตร 

 ศูนยจีนศึกษา  สถาบันเอเชียศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
------------------------------------------------- 

 
1. ประวัติและความเปนมาศูนยจีนศึกษาฯ 

 

ชื่อหนวยงาน  ศูนยจนีศึกษา 
ชื่อภาษาอังกฤษ Chinese Studies Center 
สังกัด  สถาบันเอเชียศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ท่ีอยู     อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณี ช้ัน 3 จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
   ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท  0-2218-7416-7 
โทรสาร  0-2255-1706 
E-mail  ias@chula.ac.th , csc_n303@hotmail.com 
Website  http:// www.ias.chula.ac.th 
ผูอํานวยการ  อาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล 
วันกอตั้ง  1 กรกฎาคม 2538 
 

 จีนศึกษาเปนศาสตรสหสาขาวิชาเกี่ยวกับจีนในดานภาษา วัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
ความม่ันคงและการตางประเทศ  แรกเร่ิมเดิมทีเร่ืองเอเชียศึกษาและจีนศึกษาในประเทศไทยยังไมเปนท่ี
แพรหลายมากนัก จนกระท่ังเม่ือปพ.ศ. 2510 เร่ืองเอเชียศึกษาและจีนศึกษาจึงเพิ่งไดรับการสนับสนุกจาก
รัฐบาลไทยอยางจริงจัง โดยการศึกษาวิจัยและเผยแพรความรูเร่ืองจีนแบบสหสาขาวิชานี้ไดเร่ิมตนท่ีคณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมกับกระแสการสงเสริมเอเชียศึกษาท่ัวโลกอันเปนผลมาจากการท่ี
จีนเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบบคอมมิวนิสต สงครามเกาหลี และสงครามอินโดจีน  

 
 ขณะน้ัน ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ไดกอต้ังสถาบันเอเชียศึกษา

ข้ึนอยางไมเปนทางการ โดยมีผูบุกเบิกท่ีสําคัญคือ ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล ผศ.อําพน นะมาตร ศ.ดร.เขียน ธีระ
วิทย และคุณอําพล พรรณเชษฐ กิจกรรมหลักของสถาบันเอเชียศึกษาในระยะแรกสวนมากเปนเร่ืองเกี่ยวกับ



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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จีนศึกษา โดยทําการสอน-วิจัย-เผยแพรเร่ืองจีนเปนกิจกรรมสําคัญ ผูบริหารของคณะรัฐศาสตรในขณะนั้น
ไดใหความสําคัญเร่ืองจีนศึกษาเปนอยางมาก โดยสงอาจารยไปศึกษา ตอดานจีนศึกษา (Sinology) ท่ี
สหรัฐอเมริกา และกลับมาสอนเร่ืองจีนศึกษา สวนมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) ก็สงอาจารยมาชวยสอน
เร่ืองจีนศึกษา (เปนภาษาอังกฤษ) ตอมาก็ไดมีการเปดหลักสูตรภาษาจีนข้ึนท่ีคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ เปนแหง
แรกในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปพ.ศ. 2515 ทุนท่ีใชสนับสนุนกิจกรรมตางๆในสมัยนั้นสวน 
มากไดจากมูลนิธิตางประเทศ เงินบริจาคโดยธนาคารและนักธุรกิจชุมชนชาวจีน  

 
 ต้ังแตนั้นเปนตนมาสถาบันเอเชียศึกษาคอยๆ เจริญเติบโตข้ึน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย และมี

คณาจารยตางภาควิชา ตางคณะ/สถาบัน และตางมหาวิทยาลัยมารวมกันทํางานมากข้ึน เม่ือมีผลงานเปนท่ี
ประจักษ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการใหมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเอเชียศึกษาขึ้นอยางเปนทางการ 
เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2528 ภายหลังจากท่ีไทย-จีนไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบ 20 ป โดย
สถาบันเอเชียศึกษามีฐานะเทียบเทาคณะวิชาคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 
 หลังจากนั้น ศูนยจีนศึกษาฯ กอต้ังข้ึนอยางเปนทางการในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2538 เนื่องในโอกาสท่ี
ไทย-จีนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบรอบ 20 ป หลังจากไทย-จีนสถาปนาความ สัมพันธทางการ
ทูต มิตรภาพของไทย-จีนก็ดีข้ึนตามลําดับท้ังภาครัฐและเอกชน โดยในตนป นั้นเอง ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย ได
เปนหัวหนาคณะนักวิชาการเร่ืองจีนศึกษา และผูซ่ึงมีสวนรับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธไทย-จีนภาครัฐ
และภาคเอกชนจํานวนหนึ่งไดรวมกันจัดงานสัมมนาทางวิชาการท่ีกรุงปกกิ่ง และดวยการริเร่ิมของ
กระทรวงการตางประเทศท่ีตองการใหจัดต้ังองคกรจีนศึกษาข้ึน สถาบันเอเชียศึกษาในขณะน้ันจึงไดเชิญ 
คุณอําพน พรรณเชษฐ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีระดับสูงของไทยประจํา ESCAP และศาสตราภิชานกองทุนลํ่าซํา 
ประจําคณะพาณิชยศาสตรและบัญชี จุฬาฯ มาเปนผูอํานวยการศูนยจีนศึกษาคนแรก  
 
 หลังจากนั้นศาสตราภิชานอําพล พรรณเชษฐ ไดเปนประธานจัดงานสัมมนาเร่ือง “ความสัมพันธ
ไทย-จีน: อดีต ปจจุบัน และอนาคต” ข้ึนท่ี โรงแรมอโนมา เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2538 พรอมดวยการ
ประกาศจัดต้ัง “ศูนยจีนศึกษา” โดยมี ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเปนประธานของงาน
และเปนประธานคณะท่ีปรึกษาของศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ 

 

 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ศูนยจีนศึกษาฯ ไดขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดต้ัง
ศูนยจีนศึกษาฯ ข้ึนเปน หนวยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit - RU) ภายใตช่ือ “หนวยปฏิบัติการวิจัยจีน
ศึกษา” โดยมุงทําวิจัยในลักษณะท่ีเปนสหสาขาวิชา คือ ครอบคลุมความรูในหลายดานท่ีเกี่ยวกับจีน ไดแก 
การเมือง การปกครอง ความม่ันคง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน สังคม วัฒนธรรมและภาษา รวมท้ังความรูใน



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 
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สวนท่ีเกี่ยวกับชาวจีนโพนทะเล โดยมุงหวังเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีดานจีนศึกษาในสังคมไทย นอกจากนี้
ศูนยจีนศึกษายังมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางความเปนเลิศทางวิชาจีนศึกษา สรางทรัพยากรมนุษยเพื่อตอบสนอง
ความตองการของสังคม สงเสริมการเรียนการสอนทางดานจีนศึกษาและสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ 
อีกดวย ในดานการบริการวิชาการ ศูนยจีนศึกษาฯ มีการใหบริการทางวิชาการแกสาธารณะ ใน 3 ลักษณะ 
ไดแก การพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ จดหมายขาวจีนศึกษา และเว็บไซตของศูนยจีน
ศึกษาฯ 

 

 ท่ีผานมาศูนยจีนศึกษาฯ ไดรวมกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร
ความรูเร่ืองจีนเปนประจําทุกป โดยเนนดานเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของจีน นอกจากนั้นศูนยจีนศึกษาฯ 
ยังมีการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อชวยเปนคําตอบของเหตุการณปจจุบันท่ีเปนประเด็นรอน และอยูในความ
สนใจของสาธารณชนอีกดวย 
 
 ในปพ.ศ. 2552  ศูนยจีนศึกษาฯ ไดรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดต้ัง
โครงการจับกระแสจีน (China Watch) ข้ึน โดยโครงการนี้เกิดจากการเล็งเห็นถึงความสําคัญของจีนท่ีใน
ปจจบัุนนี้ไดมีบทบาทบนเวทีโลกมากข้ึนในแทบทุกดาน จนไมวาประเทศใดก็มิอาจละเลยความสัมพันธกับ
จีนไปไดท้ังโดยตรงและโดยออม ซ่ึงรวมท้ังไทยดวยในฐานะท่ีเปนประเทศท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับจีน 
โครงการจับกระแสจีนต้ังอยูบนพื้นฐานท่ีเห็นวานาจะเหมาะสมกับสังคมไทยโดยรวม โดยเปา หมายหลัก
ของการศึกษาติดตามการเปล่ียนแปลงของจีนจะเปนไปในทางวิชาการดานจีนศึกษา (Chinese Studies) เปน
ดานหลัก ซ่ึง “จีน” ในท่ีนี้นอกจากจะหมายถึงจีนแผนดินใหญแลว ยังรวมถึงจีนฮองกง จีนมาเกา จีนไตหวัน 
และชาวจีนสัญชาติอ่ืนดวย  
 
 โครงการจับกระแสจีนมีภารกิจในการทําวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ โดยคาดหวังวา ผูศึกษา และ
ผูเช่ียวชาญดานจีนศึกษาจะไดมีเวทีในการแสดงและเผยแพรผลงานของตน โครงการจับกระแสจีนจะเปน
แหลงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับจีนศึกษาในสังคมไทยท่ีมีระบบและรอบดาน เพื่อประโยชนในการศึกษา
และอางอิงของบุคคล องคกร และหนวยงานภาคสวนตางๆ อีกท้ังยังหวังใหเกิดการศึกษาสังคมจีนอยางรอบ
ดานบนพื้นฐานความเขาใจอยางถองแท ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปฏิสัมพันธกับจีนและชาวจีนท้ังใน
ระดับบุคคล องคกร และระดับชาติตอไป                         
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2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาไปสูการเปนศูนยท่ีเช่ียวชาญดานจีนศึกษา และพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางการเรียนรู
เกี่ยวกับดานจีนศึกษาในประเทศไทย 

2. เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางชาวไทยและชาวจีน โดยผานกิจกรรมทางวิชาการ อาทิเชน การ
วิจัย การฝกอบรม การจัดปาฐกถา การอธิบาย การบรรยาย การจัดทัศนศึกษา การเผยแพรและการจดั
แปลตําราเอกสาร รวมถึงการใชโสตทัศนูปกรณเพื่อเผยแพรความรูและประสบการณดานเศรษฐกิจ 
การมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศษสตร และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับจีน 

3. เพื่อประสานงานและสรางเครือขายระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังรวมมือกับสถาบันและศูนยวิจัย
ดานจีนศึกษาในประเทศและตางประเทศ 

4. เพื่อพัฒนาเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับจีน โดยจะใชระบบเก็บและเผยแพรขอมูลอยางทันสมัย โดยศูนย
ขอมูลคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

5. เพื่อรวมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการผลิตบุคลากรดานจีนศึกษา 
 
3.  กิจกรรม  

1. การเรียนการสอนและการฝกอบรม ศูนยจีนศึกษาฯ ควรจัดใหมีการเรียนการสอนและการฝกอบรม
ท้ังวิชาพื้นฐานและประเด็นซ่ึงมีประโยชนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับจีนศึกษา ครอบคลุมเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ตลอดถึงปรัชญาศิลปวัฒนธรรม ภาษา และวรรณคดีจีน อยางไรก็ตาม กิจกรรมการ
สอนและฝกอบรมของสถาบันลักษณะนี้ จะไมมุงเพื่อเปนสวนของปริญญา ซ่ึงมีคณะวิชารับผิดชอบ
โดย ตรงอยูแลว แตเปนสวนเสริมหรือรวมมือกับคณะวิชาโดยเฉพาะในสวนของภาษาจีนนั้น ควร
จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมเปนบริการวิชาการในลักษณะหลักสูตรพิเศษซ่ึงจะจัดได
หลายรูปแบบและหลายระดับ 

2. การวิจัย ปกติการวิจัยจะเปนกิจกรรมหลักท่ีมีความสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปนการวิจัยพื้น 
ฐานหรือการวิจัยประยุกตท่ีเนนการสรางประโยชนตอวงวิชาการ ภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนไทย 

3. การเผยแพรขอมูล และความรูเก่ียวกับจีนศึกษา ซ่ึงทําในรูปแบบของใหบริการทางวิชาการ ผานการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการ อาทิเชน การประชุม สัมมนา เสวนา และปาฐกถา เปนตน โดยเผยแพรผาน
ส่ือมวลชนตางๆ อาทิเชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ และโทรทัศน เปนตน 
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4. ศูนยขอมูลเก่ียวกับจีนศึกษาในทุกแงทุกมุม ท้ังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน มาเกา 
ฮองกง และเอเชียอาคเนย โดยจะเนนประเด็นท่ีมีความเช่ือมโยงกับประเทศไทย 

 

5. โครงสรางการบริหารและบุคลากร  

 

    

 ปจจุบันศูนยจีนศึกษาฯ ยังคงเปนหนวยงานหนึ่งท่ีข้ึนตรงตอสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยจีนศึกษาฯ มีบุคลากรทั้งหมด 
10 ตําแหนง (ระหวางปพ.ศ. 2551-2553) โดยในจํานวน้ีมีนักวิจัยรุนเยาว 6 ตําแหนงท่ีมีความรูดานภาษาจีนใน
ระดับดี และเจาหนาท่ีธุรการ 1 ตําแหนง และยังมีอาสาสมัครอาวุโส 3 ทานมาชวยงานวิจัยและงานบริหารของ
ศูนยจีนศึกษาฯ ซ่ึงลวนมีความรูดานภาษาจีนเปนอยางดี  
 
 ท้ังนี้ ศูนยจีนศึกษาฯ ก็ประสบกับปญหาบุคลากรอยูพอสมควร เนื่องจากบุคลากรสวนใหญไมใช
พนักงานประจําของมหาลัยวิทยาลัย มีนักวิจัยเพียง 1 ตําแหนงท่ีไดรับงบประมาณจากจุฬาฯ นอกนั้น
จําเปนตองอาศัยเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกเปนหลัก ซ่ึงไมสามารถจางไดในอัตราท่ีสูงเม่ือเทียบกับ
ความรูและความสามารถที่มี ดังนั้น จึงไมสามารถดึงดูดบุคคลเหลานี้ใหทํางานกับศูนยจีนศึกษาฯ ไดในระยะ
ยาว ซ่ึงจะเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการทํางานวิจัยของศูนยจีนศึกษาฯ ในอนาคต   
 

ผูอํานวยการศูนยจีนศึกษา

คณะท่ีปรึกษา / ผูอุปถัมภ-อุปการะ 

รองผูอํานวยการศูนยจีนศึกษา โครงการ China Watch 

คณะกรรมการบริหาร 

นักวิจัย / เลขานุการ เจาหนาที่ธุรการ นักวิจัย / เจาหนาที่ธุรการ 

ผูอํานวยการสถาบันเอเชียศึกษา

คณะกรรมการอํานวยการ 

นักวิจัย / เลขานุการ 
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 นอกจากนี้แลวยังมีนักวิจัยประจําโครงการหรือนักวิจัยเฉพาะกิจของศูนยจีนศึกษาฯ อีกมากกวา 20 
คน ทําหนาท่ีชวยงานดานตางๆ ของศูนยจีนศึกษาฯ ผูทรงคุณวุฒิคณะน้ีเปนอาสาสมัครจากภายนอก มีท้ังคน
สัญชาติจีนและสัญชาติไทย แตละปจะมีการประชุมกัน 1-2 คร้ัง เพื่อกล่ันกรองรายงานประจําป และอนุมัติ
แผนงานระยะส้ันและระยะยาว กอนเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยจีนศึกษาเพื่ออนุมัติ
และดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรมและงานวิจัยตอไป 
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6. สังเคราะหงานวิชาการของศูนยจีนศึกษาฯ 
 
ศูนยจีนศึกษาฯ มีงานวิชาการดานจีนศึกษาท่ีสามารถรวบรวมไดต้ังแตปพ.ศ. 2515 เปนตนมาท้ังท่ี

เปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนท้ังหมด 209 ผลงานดวยกัน ในจํานวนนี้ มีผลงานบางสวนท่ี
สามารถรวบรวมไดกอนท่ีจะมีการกอต้ังสถาบันเอเชียศึกษาและศูนยจีนศึกษาฯ อยางเปนทางการในปพ.ศ. 
2528 และ 2538 ตามลําดับเสียดวยซํ้า (ดูภาคผนวก ตาราง 1) 

 
ในภาพรวมนั้น งานวิชาการของศูนยจีนศึกษาฯ สามารถจําแนกไดหลายประเภทดังนี้ หนึ่ง งานวิจัย

ดานจีนศึกษาระดับชาติ/นานาชาติระหวางปพ.ศ. 2531-2552 สอง หนังสือที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 
2515-2552 สาม บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2519-2552 ส่ี บทความท่ีไดรับการตีพิมพ
ในหนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห/ส่ืออิเลคทรอนิกส (เว็บไซต) นับต้ังแตเดือนมิถุนายน2553 เปนตนมา 
และหา จุลสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับจีนศึกษา ท้ังนี้ ยังมีผลงานอีกจํานวนมากของศูนยจีนศึกษาฯ ท่ีไมได
เก็บรวบรวมไวอยางครบถวน  

 
ในสวนของรายละเอียดนั้น เฉพาะงานวิชาการส่ีประเภทแรก ประกอบดวยเนื้อหาอันหลากหลายท่ี

เกี่ยวกับจีนท้ังทางตรงและทางออม โดยในแตละประเภทสามารถแยกเปนสามมิติหลักๆเพื่อความสะดวกใน
การคนควาอางอิง กลาวคือ ดานการเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงจะได
ยกตัวอยางผลงานบางเร่ืองในแตละประเภทเปนการเฉพาะในลําดับตอไป 

 
หนึ่ง งานวิจัยดานจีนศึกษาระดับชาติ/นานาชาติระหวางปพ.ศ. 2531-2552 มีท้ังหมด 39 เร่ือง 

ประกอบไปดวยงานวิจัยดานการเมืองการปกครอง 10 เร่ือง งานวิจัยดานเศรษฐกิจ 5 เร่ือง และงานวิจัยดาน
สังคมและวัฒนธรรม 24 เร่ือง โดยท่ีงานวิจัยดานสังคมและวัฒนธรรมมีจํานวนมากเปนอันดับหนึ่ง ดาน
การเมืองการปกครอง และดานเศรษฐกิจ รองลงมาตามลําดับ (ดูภาคผนวก ตาราง 1.1) 

 
 กลาวเฉพาะในแตละมิติยอยแลว งานวิจัยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมนั้น จํานวนหนึ่ง

เปนการศึกษาท่ีมาและบทบาทของชาวจีนโพนทะเลรุนแรกท่ีอพยพยายถ่ินมาต้ังรกรากในประเทศไทย อาทิ
เชน งานวิจัยเร่ือง “ชาวจีนแตจิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลําเนาเดิมท่ีเฉาซาน: สมัยท่ีหนึ่ง ทาเรือจางหลิน
(2310-2393)” โดย ศ. ดร. สุภางค จันทวานิช และคณะ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติศาสตรชุมชนชาวจีน
แตจิ๋วในประเทศไทยและในประเทศจีน ระหวางชวงปลายสมัยธนบุรี ถึง สมัยรัตนโกสินทร โดยเร่ิมยอน
สํารวจต้ังแตถ่ินกําเนิดของชาวแตจิ๋วในประเทศไทยท่ีทาเรือจางหลินในอําเภอเฉิงไห รวมถึงการศึกษา
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นโยบายชาวจีนโพนทะเลของราชวงศชิง และภาพของชาวจีนแตจิ๋วในสังคมไทยต้ังแตสมัยธนบุรีจนถึงสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน ตลอดจนการควบคุมชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร กอนการปฏิรูปการปกครอง 2325-
2435 และผลกระทบของการอพยพยายถ่ินของชาวจีนแตจิ๋วในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เปนตน 

 
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยท่ีศึกษาถึงปญหาภายในสังคมจีนท่ีไดสงผลกระทบตอทั้งฝายไทยและจีนใน

วงกวาง กลาวคือ งานวิจัยเร่ือง “การคาประเวณีหญิงจีนในไทย: ศึกษากรณีการลอลวงหญิงจีนจากมณฑล 
ยูนนาน เพื่อประกอบอาชีพโสเภณีในไทย” โดย อาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล ในงานวิจัยฉบับนี้ไดสะทอน
ใหเห็นถึงผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากภาวะการครองชีพโดยยึดติดกับวัตถุนิยมในจีนท่ีมีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทํา
ใหชาวจีนจํานวนมากหันมาแสวงหาอาชีพท่ีสามารถกอใหเกิดรายไดจํานวนมากในเวลาอันส้ัน โดยมีโสเภณี
เปนหนึ่งในอาชีพดังกลาว และไดทําใหหญิงจีนกลายเปนมาตรฐานทางเพศอีกแบบหนึ่งท่ีนักทองเท่ียวตาง 
ชาติแสวงหาเม่ือเขามาในจีน ดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิดการลอลวงหญิงจีนออกนอกประเทศเพื่อคาประเวณีอยาง
ลับๆ และประเทศไทยก็เปนหนึ่งในประเทศเปาหมาย ซ่ึงนอกจากจะเปนเร่ืองผิดกฎหมายโดยตัวของ
ประเด็นเองแลว การคาประเวณีหญิงจีนในไทยยังมีปฏิสัมพันธกับส่ิงผิดกฎหมายอ่ืนอีกดวย ไมวาจะเปน
อาชญากรรมในลักษณะตางๆ การเติบโตของส่ิงท่ีผิดศีลธรรม ตลอดจนการขยายตัวของโรคเอดส ดวยเหตุนี้ 
ปญหาโสเภณีในสังคมจีนจึงไมเพียงแตกลายเปนปญหาระหวางประเทศของไทยกับจีน หากแตยังได
ขยายตัวและกอใหเกิดปญหาสังคมในไทยหลายประการตามมาดวย  

 
งานวิจัยอีกหนึ่งเร่ืองท่ีถือไดวาเปนหนึ่งในงานวิจัยท่ีใหญท่ีสุดของศูนยจีนศึกษาฯ นั่นก็คือ งานวิจัย

เร่ือง “โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย” ภายใตการดูแลของ ศ. ดร. เขียน ธีระวิทย 
เพื่อศึกษาสถานการและอุปสรรคหรือปญหาในการเรียนการสอนภาษาจีนในสังคมไทย จนนําไปสูการผลิต
ตําราและแบบเรียนภาษาจีนในระดับตางๆ ท่ีสอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกับจีนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ
บริบทของสังคม ซ่ึงขณะนี้มีสถานศึกษาหลายแหงไดเร่ิมนําเอาตําราและแบบเรียนชุดนี้เขาไปรวมในการ
เรียนการสอนอยางเปนกิจลักษณะแลว  

 
 สวนงานวิจัยในมิติดานการเมืองการปกครองนั้น เนื้อหาหลักเปนการศึกษาเร่ืองการเมืองการ
ปกครองของจีน เศรษฐกิจการเมืองของจีน นโยบายตางประเทศของจีน ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
ประเทศของไทยกับจีนท่ีศึกษาผานบริบทของการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองทั้งในไทยและจีน
เอง ยกตัวอยางเชน งานวิจัย เร่ือง “การเมืองจีนสยาม: การเคล่ือนไหวทางการเมืองของชาวจีนโพนทะเลใน
ประเทศไทย (ค.ศ. 1924-1941)” ของ ศ. เออิจิ มูราซิมา โดยมีอาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล เปนผูแปลนั้น ได
นําเสนอใหเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของชาวจีนในสังคมไทยท่ีเรียกกันวา ‘จีนสยาม’ ในยุคตน
รัตนโกสินทร ท่ีแสดงผานมิติทางดานเศรษฐกิจอยางเปนดานหลัก สวนมิติทางดานการเมืองจะเปนดานรอง 
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สาเหตุเปนเพราะวา ชาวจีนสวนมากที่เดินทางมาประกอบอาชีพตางๆ ในสยามขณะนั้นลวนเปนชาวจีนท่ี
เปนผลิตผลแหงความลมเหลวทางการบริหารของราชวงศชิง (ค.ศ.1636-1911) ท้ังส้ินและจีนสยามเหลานี้
โดยสวนใหญไมไดมีความคิดท่ีจะต้ังรกรากอยูในสยามอยางถาวร กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ท่ีพวกเขา
ดําเนินการจึงเปนไปเพื่อการเสริมสรางชีวิตท่ีดีกวาของตนมากกวาอะไรอื่น ไมไดมีความผูกพันกับรัฐสยาม
ในแงของการเปน “ปตุภูมิ” จนนําไปสูความรูสึกรักชาติแตประการใด ความผูกพันหรือแมแตพันธกิจของ
พวกเขากลับอยูท่ีแผนดินจีนอันเปนปตุภูมิของพวกเขาเอง และความผูกพันเชนวานี้เองไดคล่ีคลายขยายตัว
ไปสูประเด็นชาตินิยมในเวลาตอมา ดวยเหตุนี้ จึงกลาวไดวาสถานะของจีนสยามท่ีเปล่ียนไปเปนผลพวงอัน
เนื่องมาจากกระแสการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท้ังจากภายในสยาม ภายในจีนและภายในกระแสโลกที่
เปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรงดวยเวลาท่ีตอเนื่องนับต้ังแตทศวรรษ 1910 เร่ือยมาจนถึงทศวรรษ 1950 และ
ดวยลักษณะเฉพาะของกระแสพัฒนาในเศรษฐกิจการเมืองของสยามท่ีเกิดข้ึนและดํารงอยูในหวงระยะเวลา
ดังกลาว สถานะและความเปล่ียนแปลงของจีนสยามท่ีเต็มไปดวยพลวัตรจึงมีความแตกตางจากจีนตามรัฐ
ตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และยังผลพวงใหบทบาททางการเมืองของจีนสยามไดคอยๆ 
ปรับตัวไปตามกระแสพัฒนาการนั้นจนมีบุคลิกภาพอีกแบบหน่ึง เม่ือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจการ
เมืองไทยเร่ิมต้ังตนใหมในทศวรรษ 1960 ตราบจนปจจุบัน การศึกษาจีนสยามจึงเปนกุญแจสําคัญจะชวยไข
ความเขาใจสังคมไทยในปจจุบันใหเกิดความกระจางเพิ่มข้ึนจากท่ีเปนอยู 
  
  งานวิจัยท่ีเปนมิติทางเศรษฐกิจนั้น มีท้ังท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนดานเดียว ยกตัวอยางเชน งานวิจัย
เร่ือง “เศรษฐกิจมณฑลจีน” โดย ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสน เปนงานศึกษาดานเศรษฐกิจของจีนในระดับ
จุลภาคท่ีเจาะลึกเฉพาะมณฑลชายฝงทะเลดานตะวันออกของจีนท่ีมีเศรษฐกิจโดดเดนและมีศักยภาพในการ
พัฒนาความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจกับไทยในระดับสูง โดยงานวิจัยนี้ไดวิเคราะหใหเห็นถึงสภาพการคาและ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับมณฑลดังกลาวท้ังในแงของโอกาสและความทาทายในอนาคต 
นอกเหนือจากงานวิจัยฉบับนี้แลว ผลงานเชิงเศรษฐกิจเร่ืองอ่ืนๆ ของศูนยจีนศึกษาฯ มักจะเนนศึกษาใน
บริบทของการเช่ือมโยงระหวางไทยกับจีนเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาผานบทบาทของบรรษัท
ขามชาติท้ังของไทยและจีน 
 

ยกตัวอยางเชน งานวิจัยเร่ือง “บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน 
พ.ศ. 2524-2539” โดย คุณสุนิสา สุขี งานวิจัยนี้ไดกลาวถึงบรรษัทขามชาติของไทยที่ไปลงทุนในจีนท่ีมี
บทบาททําใหความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีนขยายขอบเขตจากการคาไปสูการลงทุน ซ่ึงทําใหรัฐบาล
ไทยตองหันมามีนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนของไทยในจีน โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายสงเสริมการลงทุน
ของรัฐไทยในจีน โดยมีบริบทของสภาพแวดลอมของเศรษฐกิจโลกท่ีมีการแขงขันสูงข้ึนเปนตัวผลักดัน
นโยบายดังกลาวท่ีสําคัญ นอกจากนี้แลว งานวิจัยยังไดแบงนโยบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-จีน 
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ออกเปน 2 ยุค โดยอาศัยปจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศของไทยเปนหลักคือ ชวงป 2524 ถึง 
สิงหาคม 2531 และชวงหลังเดือนสิงหาคม 2531 ถึงป 2539 โดยท่ีในยุคแรกนั้นบรรษัทขามชาติไทยไดอาศัย
เคร่ืองมือซ่ึงก็คือกลไกตางๆ ท่ีรัฐบาลไทยสนับสนุน และอาศัย ”สายสัมพันธ” ท่ีมีอยูกับผูมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบาย ณ เวลานั้นทําการผลักดันใหรัฐบาลไทยกําหนดนโยบายสงเสริมการลงทุนของไทยในจีน 
โดยประจวบเหมาะกับการท่ีรัฐบาลไทยไดรับการเสนอจากรัฐบาลจีนใหทําความตกลงวาดวยการสงเสริม
และคุมครองการลงทุนของไทยในจีน เพื่อแลกกับการชวยซ้ือสินคาเกษตรจากไทย สวนในยุคท่ีสอง บรรษัท
ขามชาติรายยอยของไทยไดอาศัยเคร่ืองมือชนิดเดียวกันกับในยุคแรกผลักดันใหมีการริเร่ิมโครงการส่ีเหล่ียม
เศรษฐกิจ และในยุคเดียวกันนี้ก็มีบรรษัทขามชาติอีกประเภทหนึ่งมีบทบาทในการผลักดันใหเกิดนโยบาย
สงเสริมการลงทุนของไทยในจีน โดยการแลกเปล่ียนกับการยอมรวมมือกับรัฐวิสาหกิจสําคัญของไทยใน
การลงทุนขยายกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นในจีน อยางไรก็ดี โดยสรุปแลว การปฏิบัติตามนโยบายสงเสริม
การลงทุนของไทยในจีนยังประสบปญหาอยูหลายประการ ท้ังท่ีมีสาเหตุจากฝายไทย และฝายจีน นอกจากนี้
ยังตองไดรับผลกระทบอยางหนักจากวิกฤตการณเศรษฐกิจเอเชีย ซ่ึงเกิดต้ังแตป 2540  
 

สอง หนังสือท่ีไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2515-2552 มีท้ังหมด 53 เร่ือง โดยมีหนังสือท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับดานการเมืองการปกครอง 13 เลม ดานเศรษฐกิจ 9 เลม และดานสังคมและวัฒนธรรมอีก 31 
เลม โดยหนังสือท่ีเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีนนั้นมีจํานวนมากท่ีสุด สวนหนังสือท่ีเกี่ยวกับการเมืองการ
ปก ครอง และเศรษฐกิจจีนมีรองลงมาตามลําดับ โดยท่ีหนังสือหลายเลมเปนการตีพิมพจากงานวิจัยฉบับ
สมบูรณท่ีไดกลาวไปในขางตนแลว (ดูภาคผนวก ตาราง 1.2)   

 
หนังสือท่ีเกี่ยวกับดานสังคมและวัฒนธรรมจีนนั้น มีเนื้อหาคอนขางหลากหลายพอสมควร ไมวาจะ

เปนต้ังแตเร่ืองพิธีกรรมตามความเช่ือของชาวจีน เร่ืองส่ือมวลชนจีน อาทิเชน เร่ือง “บทบาทและสถานภาพ
ของหนังสือพิมพจีนในประเทศไทย” โดย รศ.วิภา อุตมฉันท รศ.นฤมิตร สอดศุข และคุณปนัดดา เลิศลํ้า
อําไพ และ เร่ือง “เจาะลึกส่ือจีน” โดย รศ.วิภา อุตมฉันท และอาจารยนิรันดร อุตมฉันท  

 
 โดยหนังสือเลมแรกนั้น มีเนื้อหาสาระหลักอยูท่ีหนังสือพิมพจีนอันเปนส่ิงพิมพท่ีถือกําเนิดอยูใน
สังคมไทยมานานกวา 80 ป ไมวาสภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลไทยจะเปนอยางไร หนังสือพิมพจนี
ก็ดํารงอยูไดและพัฒนาตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบันโดยมิไดขาดตอน ในการดํารงอยูนั้น ไดรับผลกระทบไม
นอยจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของไทย ขณะเดียวกันก็มีความสําคัญในฐานะท่ีเปนส่ือมวลชนในหมู
ชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยซ่ึงเปนกลุมชนท่ีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้ การศึกษาถึงความผัน
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แปรของกิจการหนังสือพิมพจีนในประเทศไทยซ่ึงมีท้ังเฟองฟูและซบเซาเปนระยะๆ จึงเปนประเด็นท่ี
นาสนใจ ไมวามองในแงรัฐศาสตร สังคมวิทยา หรือนิเทศศาสตร  
  
 สวนเลมท่ีสองนั้น เปนการศึกษาส่ือมวลชนแขนงตางๆ ในจีนเปนการเฉพาะ โดยไดสะทอนใหเห็น
ถึงวิวัฒนาการของส่ือมวลชนจีนต้ังแตสมัยของราชวงศชิงเปนตนมาไดอยางครบถวนและสมบูรณ และ
ประเด็นสําคัญคือการสะทอนบทบาทและหนาท่ีของส่ือมวลชนจีนภายใตระบอบการปกครองสังคมนิยม 
และภายใตการกํากับดูแลสองช้ันท้ังจากพรรคและรัฐควบคูกันไป ซ่ึงชวยใหผูอานทําความเขาใจกับบทบาท
ของส่ือมวลชนจีนในปจจุบันในบริบทของโลกาภิวัฒนไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 
  นอกเหนือจากนี้ ศูนยจีนศึกษาฯ ยังใหความสนใจกับหนังสือท่ีเกี่ยวกับมิติทางดานสังคมและ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก ไมวาจะเปนหนังสือเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชาวจีนโพนทะเลใน
ประเทศไทย อาทิเชน เร่ือง “สําเพ็ง: ประวัติศาสตรชุมชนชาวจีนในกรุงเทพ” ซ่ึงเปนงานศึกษาของ ศ. ดร. 
สุภางค จันทวานิช หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมประวัติความเปนมาของการเขามาตั้งถ่ินฐานอยูในสําเพ็งของ
ชาวจีนในกรุงรัตนโกสินทร ต้ังแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจวบจนถึง
ปจจุบัน และจากประวัติความสัมพันธไทย-จีนอันยาวนานพบวา ท้ังไทยและจีนถือเปนมิตรประเทศท่ีมี
สัมพันธไมตรีอันดีตอกันเปรียบเสมือนพี่นอง มีการเช่ือมโยงความสัมพันธท้ังดานเศรษฐกิจ การคา และ
วัฒนธรรม ชาวจีนท่ีเขามาคาขายและต้ังรกรากในประเทศไทยมีเพิ่มมากข้ึนทุกปอยางตอเนื่อง ดวยอุปนิสัยท่ี
ขยันขันแข็งและเปยมดวยความอดทน ทําใหชาวจีนสามารถสรางตัวข้ึนมาไดอยางรวดเร็วและประสบความ 
สําเร็จอยางงดงามในทุกดาน  

  
สวนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับมิติทางดานการเมืองการปกครองของจีนนั้น มีจํานวนหนึ่งท่ีเกี่ยวกับ

การปกครองของจีนโดยตรง อยางนอยสามเลมดวยกัน อาทิเชน หนังสือ “วิวัฒนาการการปกครองของจีน” 
และ หนังสือ “นโยบายตางประเทศจีน” โดย ศ. ดร. เขียน ธีระวิทย และ หนังสือ “เศรษฐกิจการเมืองจีน” 
และหนังสือ “การเมืองการปกครอง” โดย อาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล เปนตน โดยท่ีเลมหลังนี้กําลังอยู
ระหวางการจัดพิมพ นอกจากนี้ ก็ยังมีหนังสืออีกจํานวนหนึ่งท่ีเกี่ยว กับนโยบายตางประเทศของจนีท่ีมีตอท้ัง
ไทยและประเทศตางๆ เปนตน  

 
 ในท่ีนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะสองเลมแรกเปนการเฉพาะ หนังสือ “วิวัฒนาการการปกครองของจีน” มี
ความสําคัญอยางนอยสองประการ ประการแรก หนังสือเลมนี้ถือไดวาเปนหนังสือเลมแรกๆ ท่ีเกี่ยวกับ
พัฒนาการการปกครองของจีนในสังคมไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการปกครองของจีนต้ังแตยุคโบราณ
จนถึงยุครวมสมัยท่ีจีนเร่ิมเขาไปสัมผัสกับความทันสมัยและประสบวิกฤตการณการเปล่ียนแปลงตางๆ จะ
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เขาใจไดตอไปวาเหตุใดพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเอาชนะกกมินต๋ังไดอยางไมนาเช่ือในป 1949 งานช้ินนี้จบ
เร่ืองราวลงเพียงแคนั้นอยางสอดคลองกับช่ือหนังสือ ประการตอมา หลังจากหนังสือเลมนี้ไดรับการตีพิมพ
ซํ้าเปนคร้ังท่ีสองในป พ.ศ.2517 ซ่ึงเวลาท่ีการเมืองไทยไดพนไปจากยุคมืดมนมาแลวระยะหนึ่ง หนังสือเลม
นี้ก็ไมไดรับการตีพิมพข้ึนมาอีกเลยเกือบๆจะสามสิบป ท้ังๆ ท่ีเร่ืองราวของจีนในดานตางๆ ตลอดระยะนี้ 
(โดยเฉพาะในชวงทศวรรษ 1990 เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน) ไดไหลทะลักออกมาอยางตอเนื่อง และความสนใจ
เร่ืองจีนของคนไทยก็กวางขวางมากข้ึนอยางท่ีไมเคยเปนมากอน ซ่ึงโดยมากมักเปนงานท่ีเนนถึงเหตุการณ
ปจจุบันเสียเปนสวนใหญ และก็แทบไมมีงานช้ินใดที่กลาวถึงการเมืองการปกครองของจีนในอดีตไดอยาง
เปนระบบและกระชับเทากับหนังสือเลมนี้ ท่ีซ่ึงจวบจนทุกวันนี้ไมเพียงจะมีความสําคัญเฉพาะแตกับนิสิต
นักศึกษาตอไปอีกแลว หากยังสําคัญตอใครก็ตามท่ีคิดวาตองการรูจักจีนอยางท่ีควรจะเปน ไมใชรูจักอยางผิว
เผินเฉพาะบางดาน ซ่ึงหากไมเปนดานเศรษฐกิจก็จะเปนดานอ่ืนใดก็ไดท่ีสามารถสรางผลประโยชนเฉพาะ
หนาได การปกครองของจีนต้ังแตยุคโบราณจนถึงยุครวมสมัย และดวยความสําคัญท่ีวานี้ จึงเปนท่ีมาของ
การจัดพิมพหนังสือเลมนี้เปนคร้ังท่ี 3 ในป 2547     
            

สําหรับหนังสือ “นโยบายตางประเทศจีน” นั้นกลาวไดวาเปนงานวิชาการเกี่ยวกับการตางประเทศ
ของจีนอยางรอบดานท่ีสุดเลมหนึ่งในวงวิชาการดานจีนศึกษาของไทย โดยไดรวบรวมเอาประเด็นตางๆ ท่ี
ควรรูเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศของจีนไว ต้ังแตรากฐานแหงนโยบายตางประเทศของจีน กระบวนการ 
ข้ันตอน ตลอดจนตัวแสดงตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายตางประเทศของจีนอยางละเอียด รวมถึง
การแกไขปญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับนโยบายตางประเทศ ไปจนกระท่ังถึงปญหาความสัมพันธในระดับทวิภาคี
ระหวางจีนกับประเทศตางๆ อาทิเชน ปญหาไตหวัน ปญหาทิเบต ปญหาฮองกงและมาเกา จีนกับมหาอํานาจ
อาทิเชน รัสเซีย และสหรัฐฯ เปนตน และระดับพหุภาคีระหวางจีนกับภูมิภาคตางๆ อาทิเชน จีนกับเอเชีย
ตะวันออก จีนกับเอเชียอาคเนย และจีนกับองคการระหวางประเทศอยางสหประชาชาติ เปนตน โดยใหท้ัง
รายละเอียดในเชิงขอมูล ขอเท็จจริง และการวิเคราะหวิพากษนโยบายตางประเทศจีนภายใตกรอบความคิด 
“ผลประโยชนแหงชาติ” (national interest) และกลวิธี/ยุทธศาสตรท่ีจีนนํามาใชกับกรณีตางๆ เพื่อใหไดมา
ซ่ึงผลประโยชนและบรรลุเปาประสงคตามมุมองของจีน 

 
ในขณะท่ีเม่ือกลาวถึงหนังสือเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจของจีนนั้น หากไมนับรวมหนังสือ “เศรษฐกิจ

มณฑลจีน” ท่ีเปนการศึกษาเศรษฐกิจจีนโดยตรงดังท่ีไดกลาวไปในขางตนแลวนั้น ผลงงานท่ีเหลือของศูนย
จีนศึกษาฯ เกือบท้ังหมดเปนเร่ืองเศรษฐกิจท่ีจีนสัมพันธกับประเทศอ่ืนๆ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง หนังสือ
จํานวนหนึ่งเปนผลจากการรวบรวมบทความทางวิชาการจากกิจกรรมทางวิชาการที่ศูนยจีนศึกษาฯ ไดจัดข้ึน 
ยกตัวอยางเชน หนังสือ “ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ: มุมมองของไทยและจีน” หรือ “จีนกับเศรษฐกิจการเมืองโลก 
2010” เปนตน ในขณะท่ีเนื้อหาของหนังสือหลายเลมจะเปนการศึกษาถึงบทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีน
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โพนทะเลในไทยซ่ึงเปนกลุมชาติพันธุ ท่ีมีอิทธิพลสูงตอเศรษฐกิจและสังคมไทย อาทิเชน หนังสือ 
“โพยกวน: การสงเงินกลับประเทศโดยชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย” ซ่ึงเปนการนําเอาผลงาน
วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตทางสังคมวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ของคุณสุชาดา ตันตสุรฤกษ มาตีพิมพ
ในรูปแบบของหนังสือ โดยงานช้ินนี้ไดศึกษาถึงรูปแบบและวิวัฒนาการของโพยกวนในแงของความหมาย
และความเปนมา ตลอดจนกลวิธีในการดําเนินกิจการโพยกวนท่ีผันแปรไปตามปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม 
ปจจัยทางการเมือง และปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีไดเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยดวย งานช้ินนี้ยังไดพิสูจนใหเห็น
วา การเคล่ือนไหวโดยผานกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปของ “โพยกวน” มีบทบาทท่ีสงผลกระทบตอชาวจีน
โพนทะเลในไทยและคนไทยเช้ือสายจีนตลอดจนสังคมไทยในแงของการสะสมทุนท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
ปรากฏการณนี้มีความสําคัญตอสภาพเศรษฐกิจในสังคมไทยในระยะท่ีผานมาไมนอย  

 
สาม บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2519-2552 มีท้ังหมด 112 เร่ืองดวยกัน 

แบงเปนบทความวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดานการเมืองการปกครอง 29 เร่ือง ดานเศรษฐกิจ 12 เร่ือง 
ดานสังคมและวัฒนธรรม 25 เร่ือง โดยท่ีบทความดานการเมืองการปกครองจีนมีมากเปนอันดับหนึ่ง 
ในขณะท่ีบทความทางดานสังคมและวัฒนธรรม และบทความดานเศรษฐกิจมีรองลงมาตามลําดับ บทความ
เหลานี้ไดรับการตีพิมพลงในวารสารวิชาการ 2 ฉบับหลักๆ ดวยกัน คือ วารสารจีนศึกษา ป 2519            
เอเชียปริทัศน ต้ังแตป 2522 จนกระท่ังปจจุบัน โดยท่ีวารสารเอเชียปริทัศนจะมีการกําหนดหัวขอ (Theme) 
เฉพาะในแตละฉบับและตีพิมพโดยสถาบันเอเชียศึกษาเปนประจําทุกป (ดูภาคผนวก ตาราง 1.3) 

 
นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการอีกประเภทหนึ่งซ่ึงเปนการรายงานเหตุการณรายป จํานวน 46 เร่ือง

(ดูภาคผนวก ตาราง 1.3) โดยจะตีพิมพในวารสารเอเชียรายปของสถาบันเอเชียศึกษา บทความวิชาการ
ประเภทนี้เปนการรายงานและเรียบเรียงความเคล่ือนไหวของประเทศตางๆ พรอมกับการวิเคราะห
สถานการณในรอบปหนึ่งๆ ท่ีไมเฉพาะในสวนของจีน แตยังรวมไปถึงเหตุการณรอบปในไตหวัน ฮองกง 
และมาเกาอยางรอบดานอีกดวย โดยจะครอบคลุมเนื้อหาต้ังแตดานการเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ 
ตลอดจนดานสังคมและวัฒนธรรม เพื่อเปนการทบทวนเหตุการณในมิติตางๆ ของจีนแผนดินใหญและ
บริเวณอ่ืนๆ ในแตละป พรอมกับบทวิเคราะหท่ีอาจนําไปสูการคาดการณสถานการณในอนาคตหรือ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป  

 
ส่ี บทความท่ีไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห/ส่ืออิเลคทรอนิกส (เว็บไซต) 

บทความประเภทนี้เปนบทความกึ่งวิชาการท่ีเขียนและเรียบเรียงโดยนักวิจัยของศูนยจีนศึกษาฯ และไดรับ
การตีพิมพท้ังในส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเลคทรอนิกสอยางสมํ่าเสมอ โดยในปจจุบันนี้ไดรับการตีพิมพใน
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เว็บไซตของผูจัดการออนไลน ควบคูกับการตีพิมพในหนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาห นับต้ังแตเดือน
มิถุนายน-กรฎาคม 2553 ไดมีการตีพิมพรวมท้ังหมด 5 ฉบับดวยกัน โดยสามารถแยกเปนบทความท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 1 เร่ือง บทความดานเศรษฐกิจ 2 เร่ือง และบทความในเชิงสังคมและ
วัฒนธรรมอีก 2 เร่ือง บทความประเภทนี้ไมไดกําหนดขอบเขตเน้ือหาตายตัว โดยอาจเปนท้ังเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
สถานการณปจจุบันหรือเปนประเด็นสําคัญอ่ืนๆ ตามความสนใจของผูเขียน ไมวาจะเปนประเด็นดาน
การเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ ท้ังท่ีอาจจะสัมพันธกับจีนโดยตรงหรือโดยออมก็ได (ดูภาคผนวก 
ตาราง 1.4) 

 
 หา จุลสารเผยแพรความรูเก่ียวกับจีนศึกษา 1 ฉบับ จุลสารนี้รูจักกันในช่ือของ “ขาวจีนศึกษา” เปน

จุลสารราย 3 เดือนท่ีมีการตีพิมพอยางตอเนื่องต้ังแตป 2542 จนกระท่ังปจจุบัน และมีสมาชิกท่ัวประเทศ จุล
สารฉบับนี้ประกอบไปดวยคอลัมนท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย อาทิเชน “สรุปเหตุการณความเคล่ือนไหวของจีน” 
“ขาวความสัมพันธไทย-จีน” “วิเคราะหขาวการเมือง-ความมั่นคงของจีน” “วิเคราะหเศรษฐกิจ-สังคมของ
จีน” และ “เกร็ดและประเด็นนารูเกี่ยวกับจีน” เปนตน  

 
โดยสรุปแลว ศูนยจีนศึกษาฯ มีผลงานทางดานวิชาการอยูจํานวนมาก โดยท่ีสวนใหญเปนงานท่ี

เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครองท่ีรวมเอาประเด็นเร่ืองความสัมพันธระหวางประเทศของ
จีนเขาไวดวยกัน ซ่ึงหาเปรียบเทียบในเชิงปริมาณแลว ศูนยจีนศึกษาฯ มีงานวิชาการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน
และเปนเศรษฐกิจภายในจีนลวนๆ หรือการศึกษาท่ีเปนในเชิงเศรษฐศาสตรไมมากนัก ท้ังนี้ ก็เนื่องดวย
สาเหตุสองประการเปนสําคัญ หนึ่ง ศูนยจีนศึกษาฯ กอต้ังข้ึนในชวงท่ีการเมืองจีนยังคงมีบทบาทนําในสังคม
จีนและเปนประเด็นหลักในความสนใจของท่ัวโลก สอง บุคลากรสวนใหญของศูนยจีนศึกษาฯมีความรูและ
ความเชี่ยวชาญในเชิงเศรษฐศาสตรท่ีจํากัด ดังนั้น ผลงานสวนใหญจึงเปนการศึกษาจีนในมิติของการเมือง
ภายในและการเมืองระหวางประเทศ รวมถึงมิติของความสัมพันธระหวางไทย-จีน ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของจีนมากกวา และในระยะหลังการศึกษาของศูนยจีนศึกษาฯ ยังได
ขยายไปสูประเด็นของการเรียนการสอนภาษจีนในประเทศไทยดวย  

 
แตอยางไรก็ตาม ศูนยจีนศึกษาฯ ก็มิไดละเลยการศึกษาประเด็นเศรษฐกิจของจีนท่ีมีบทบาทอยาง

มากตอเศรษฐกิจโลกในปจจุบันนี้ ซ่ึงหากกลาวเฉพาะผลงานท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในของจีนโดยตรง ท่ี
เปนงานวิจัยและมีการตีพิมพเปนรูปเลมแลว งานวิจัยเร่ือง “เศรษฐกิจมณฑลจีน” โดย ผศ.ดร.อักษรศรี พานชิ
สาสน คงเขาขายมากท่ีสุด  
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สําหรับผลงานอ่ืนๆ จะสัมพันธกับเศรษฐกิจจีนในทางออม ผลงานสวนใหญของศูนยจีนศึกษาฯ ไม
วาจะในรูปแบบของงานวิจัย หนังสือ หรือบทความวิชการ จะจัดอยูในงานประเภทนี้ อันเปนการศึกษา
เศรษฐกิจจีนตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีวาดวย เศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy Approach) เปน
สําคัญ โดยการศึกษาตามแนวทางน้ีเปนการศึกษาเศรษฐกิจของสังคมในสังคมหนึ่งโดยท่ีไมไดละเลย
ประเด็นปรากฏการณทางสังคม และลักษณะทางประวัติศาสตรของกระบวนการผลิต หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
การใหความสําคัญกับการศึกษาโครงสรางสวนบนของสังคม กลาวคือ โครางสรางดานสังคม ดานการเมือง 
และดานชนช้ันของระบบสังคม ควบคูไปกับโครงสรางสวนลางท่ีเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ 

 
ผลงานวิชาการของศูนยจีนศึกษาฯ ท่ีมีเนื้อหาตามแนวคิดดังกลาวอยางชัดเจนท่ีสุดเร่ืองหน่ึง คือ 

งานวิจัยเร่ือง “เศรษฐกิจการเมืองจีน” ของ อาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล ซ่ึงไดตีพิมพเปนหนังสือคร้ังท่ี 1 ใน
ป 2547 และคร้ังท่ี 2 ในป 2549 โดยขอบเขตเนื้อหานั้นกลาวถึงพัฒนาการเศรษฐกิจการเมืองจีนนับต้ังแตท่ี
พรรคคอมมิวนิสตจีนยึดอํานาจการปกครองในจีนแผนดินใหญในป 1949 มาจนถึงป 1999 และหลังจากนั้น
อีกเล็กนอย 

 
หนังสือเลมนี้อาจแบงเนื้อหาไดเปน 2 สวนใหญๆ สวนท่ีหนึ่งวาดวยเร่ืองราวทางเศรษฐกิจการเมือง

จีนในสมัยท่ี เหมาเจอตง อดีตผูนําจีนซ่ึงลวงลับไปแลวยังมีอํานาจ และในสวนท่ีสองวาดวยเรื่องราวทาง
เศรษฐกิจการเมืองจีนในสมัยท่ี เต้ิงเส่ียวผิง อดีตผูนําอีกคนหนึ่งของจีนซ่ึงลวงลับไปแลวเชนกันเรืองอํานาจ 
ในสวนหลังนี้ยังไดอธิบายมาจนถึงปจจุบันหรือภายหลังจากยุคของ เต้ิงเส่ียวผิง อีกดวย นอกจากเนื้อหา
ตามท่ีไดกลาวไปแลว ส่ิงท่ีหนังสือเลมนี้ไดเพิ่มเติมเขามาคือ หนึ่ง กาลานุกรม (Chronology) ท่ีไดลําดับ
เหตุการณทางเศรษฐกิจการเมืองท่ีสําคัญของจีนนับต้ังแตป ค.ศ.1949 เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้โดยยึดเอา
เนื้อหาตามท่ีปรากฏในหนังสืออยางเปนดานหลัก จะมีท่ีอยูนอกเนื้อหาไปบางแตก็เพียงเล็กนอย สอง ดัชนี 
ซ่ึงไดจัดทําเฉพาะดัชนีคนคําจีน จะกอประโยชนใหแกผูอานท้ังหลาย  
  
 หากกลาวเฉพาะเนื้อหาแลว หนังสือ “เศรษฐกิจการเมืองจีน” ไดแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางดาน
เศรษฐกิจของจีนท่ีดําเนินมาควบคูกับความเปล่ียนแปลงทางการเมืองต้ังแตการสถาปนาเปนจีนใหมในป 
1949 ภายใต เหมา จนถึงยุคของเต้ิง ท่ีจีนไดทําการปฏิรูปและเปดประเทศ โดยนโยบายทางเศรษฐกิจใน
ชวงแรกของจีนเปนการเนนเพื่อฟนฟูประเทศภายหลังจากการตอสูทางการเมืองภายในของจีน ซ่ึงถือเปน
ชวงท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเปนไปอยางมีแบบแผน กอนจะไปสูความหายนะทางเศรษฐกิจจาก
นโยบายกาวกระโดดไกลท่ีเรงรัดของเหมาในป 1958 นอกจากนี้ยังมีเหตุการณทางการเมืองท่ีสําคัญอยางการ
ปฏิวัติใหญทางวัฒนธรรมท่ีกินเวลากวานาน 10 ปต้ังแต 1966 จนถึงป 1976 ซ่ึงลวนถือเปนเหตุการณและ
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ปรากฏการณทางการเมืองและทางสังคมที่สงผลใหพัฒนาการของเศรษฐกิจท่ีดําเนินมาตองหยุดชะงักและ
พังพินาศจนกลายเปนประเทศท่ีถดถอยทางเศรษฐกิจท่ีสุดประเทศหน่ึงในเวลานั้น สถานการณเลวรายลง
จนกระท่ัง เต้ิง ข้ึนมามีอํานาจและดําเนินนโยบายปฏิรูปและเปดประเทศในปลายทศวรรษ 1980 อันเปนผล
สงผลใหเศรษฐกิจจีนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนและมีอัตราการเติบโตท่ีสูงท่ีสุดในปจจุบัน 
 
 กลาวโดยสรุปแลว หนังสือเลมนี้นอกจากจะไดแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจของจีน
ควบคูไปกับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองอยางเปนระบบแลว ส่ิงหนึ่งท่ีหนังสือเลมนี้ไดวิเคราะหและ
สะทอนใหเห็นคือ การพัฒนาและการถดถอยของเศรษฐกิจท่ีผานมาในอดีตนั้นเปนผลเน่ืองจากการดําเนิน
นโยบายของผูนําและสถานการณในความสัมพันธทางการเมืองระหวางผูนําจีนอยางเปนสําคัญ และภายใต
ความมีเอกภาพทางการเมืองของจีนในปจจุบันจึงเปนปจจัยสําคัญตอความม่ังคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จีนดวย ดวยเหตุดังกลาว การศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนจึงไมสามารถแยกออกจากประวัติศาสตร
และเหตุการณทางการเมืองของจีนออกไปได  
  

นอกจากผลงานที่กลาวไปในขางตน ศูนยจีนศึกษาฯ มีงานจํานวนมากท่ีเขาขายมีความสัมพันธท้ัง
ทางตรงและทางออมกับประเด็นเศรษฐกิจจีน ซ่ึงหลายเร่ืองเปนการศึกษาในประเด็นเฉพาะและหลายเร่ือง
เปนการศึกษาสถานการณเฉพาะหนา ณ ขณะน้ัน การเผยแพรจึงออกมาในรูปแบบของบทความวิชาการสวน
ใหญ และหากไมนับผลงานท่ีเปนบทความทางวิชาการแลว ศูนยจีนศึกษาฯ มีผลงานจํานวนไมนอยท่ีแมจะ
ผลิตข้ึนตางกรรมตางวาระ และหลายเร่ืองก็ลวงผานมาเปนกวาทศวรรษ แตยังมีคุณูปการตอการศึกษาดานจีน
ศึกษาในสังคมไทยอยูมาก ผลงานวิจัยหลายเร่ืองไดกลายเปนหนังสืออันเปนคูมือสําคัญสําหรับนิสิต นักศึกษา 
และผูสนใจท่ัวไปในการคนควาและอางอิง ดวยเพราะมีเนื้อหาที่เปนองคความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับจีน ซ่ึงมี
ความสําคัญและจําเปนตอผูท่ีตองการศึกษาจีนเปนหลัก ยกตัวอยางเชน หนังสือเร่ือง “นโยบายตางประเทศ
จีน” ของ ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย หนังสือเร่ือง “เศรษฐกิจการเมืองจีน” ของ อาจารยวรศักดิ์ มหัทธโนบล และ   
“คูมือการใชศัพทภาษาจีน” เปนตน ท้ังนี้ ยังมีผลงานในลักษณะน้ีอีกจํานวนหนึ่งของศูนยจีนศึกษาฯ ท่ีกําลัง
อยูระหวางการจัดพิมพดวย 

  
จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ศูนยจีนศึกษาฯ มีผลงานการศึกษาเร่ืองจีนมาอยางตอเนื่องอยาง

นอยกวาสามทศวรรษในรูปแบบตางๆ และแมวาจะมีขอจํากัดบางประการดังท่ีกลาวมาแลว การศึกษาของ
ศูนยจีนศึกษาฯ ก็ยังมุงเนนท่ีจะผลิตผลงานทางวิชาการทั้งท่ีเปนองคความรูพื้นฐานและองคความรูเพื่อสราง
ความเขาใจตอเหตุการณเฉพาะหนาท่ีเกี่ยวกับจีนอยางรอบดานและครอบคลุมไปถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ นอก
แผนดินใหญ ไมวาจะเปนไตหวัน ฮองกง หรือมาเกา และประการสําคัญคือ การเผยแพรองคความรูดานจีน
ศึกษาท่ีถูกตองใหกับทุกภาคสวนของสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งสาธารณชนท่ัวไปดังปณิธานในการจดัต้ัง
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ศูนยจีนศึกษามาแตแรกเร่ิม ดวยเหตุนี้ผลงานการศึกษาของศูนยจีนศึกษาฯจึงมิไดเนนเพื่อสนองตอบตอภาค
ใดภาคหนึ่งเปนการเฉพาะ หากแตเพื่อเปนหนวยงานวิชาการที่มุงสรางฐานความรูดานจีนศึกษาท่ีเขมแข็งใน
ระยะยาวใหกับสังคมไทยโดยรวม 

 
ท้ังนี้ เปนท่ีนาสังเกตวา แมงานวิชาการท่ีเปนส่ิงพิมพเชิงเศรษฐกิจของศูนยจีนศึกษาฯ เกือบจะ

ท้ังหมดเปนงานท่ีอาจจะไมทันตอสถานการณและพลวัตของเศรษฐกิจจีนในปจจุบัน แตขอมูลจํานวนมากยัง
มีประโยชนในแงท่ีเปนขอมูลพื้นฐานอันมีความจําเปนตอการคนควาเชิงประวัติศาสตรและการตอยอด
การศึกษาเพื่อใหทันกับเหตุการณปจจุบันไดไมมากก็นอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ                                                                       Annex VII-18                                                         กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

ภาคผนวก 

 
 

ตารางแสดงผลงานวิชาการของ 

ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ตาราง 1  จํานวนงานวิชาการของศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ จํานวน 
1. งานวิจัยดานจีนศึกษาระดับชาติ/นานาชาติระหวางปพ.ศ. 2531 – 2552 39 
2. หนังสือที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2515 -2552 53 
3. บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2519 -2552 112 
4. บทความที่ไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห/สื่อและสิ่งพิมพอิเลคทรอนิกส (เว็บไซต) 5 

รวม 209 
 

จุลสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับจีนศึกษา 
ขาวจีนศึกษา (ราย 3 เดือน) 
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ตาราง 1.1    งานวิจัยดานจีนศึกษาระดับชาติ/นานาชาติระหวางปพ.ศ. 2531 – 2552 
 

ระยะเวลา แหลงขอมูลผลงานวิชาการ แหลงทุนวิจัย 
เริ่มตน สิ้นสุด 

จํานวน 

ดานการเมืองการปกครอง    11 
 

1. เออิจิ มูราซิมา. การเมืองจีนสยาม: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนโพน
ทะเลในประเทศไทย (ค.ศ. 1924-1941). วรศักดิ์ มหัทธโนบล (แปล) 

 
2. เขียน ธีระวิทย, นโยบายตางประเทศจีน 

 

Asia and Oceania Foundation, Daiwa Bank 
Center for Asia and Pacific Studies, Seikei 
University 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

2538 
 
 

2540 

 

2539 
 
 

2541 

 

3. เขียน ธีระวิทย, นโยบายตางประเทศจีน (ฉบับภาษาจีน) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2540 2541  

4. Khien Theeravit, Reform in PRC and Three Decades of Relationship       
with Thailand 

-International Development Research Center 
- Institute of Asian Studies, Chulalongkorn 
University, THAILAND 

1995 
(พ.ศ.2540)  

Oct 1997 
(พ.ศ.2542) 

 

5. วรศักดิ์ มหัทธโนบล (บรรณาธิการ), จีน-ไทย ในศตวรรษที่ 21 
6. เขียน ธีระวิทย และคณะ, ความสัมพันธไทย-จีน เหลียวหลังแลหนา (ภาษาจีน) 
7. เซี่ย กวงและเชาวน พงษพิชิต. กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพนทะเลใน

ประเทศไทย (ค.ศ. 1906-1939) 
      [Xia Guang, Chao Pongpichit, The political Activities of the Overseas       

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
คุณไกรสร จันศิริ 
กองทุนจีนศึกษา 

1 ส.ค.2540 
2541 

2545/2002 

2541  
2542  

2543/2003    
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ระยะเวลา 

Chinese in Thailand : 1906-1939 (in Thai and Chinese)]            

8. เชาวน พงษพิชิต, บทบาททางการเมืองของชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย 
(1939-1953) 

กองทุนชิน โสภณพนิช 1 ต.ค.2548  30 ก.ย. 2551  

9. วรศักดิ์ มหัทธโนบล, เศรษฐกิจการเมืองจีน  
10. วรศักดิ์ มหัทธโนบล, การเมืองการปกครองจีน 
11. ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี, ความสัมพันธไทย-จีน : ปจจัยสําคญัในการสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับจีน ป ค.ศ.1975 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
กรมเอเชียตะวนัออก กระทรวงการตางประเทศ 

ศูนยจีนศึกษาฯ 

2546 
1 ก.ค.2550 

 
1 ต.ค.2550 

2547 
30 ก.ย. 2552 

 
30 ก.ย. 2552 

 

ดานเศรษฐกิจ    5 

 

1. Supang Chantavanich, Sawai Wisawanan, Ukrist Pathmanand, Vorasakdi 
Mahatdhanobol, Suchada Tuntasurarurk, Pornparn Tiaratgisakul, Sino-Thai 
Entrepreneurs in Thailand: Economic and Political Involvement, 1973-
Present 

2. วรศักดิ์ มหัทธโนบล, บทบาทเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ และไทย 

 

-Institute of Asian Studies, Chulalongkorn 
University, THAILAND 
-Institute of Southeast Asian History, 
Zhongshan University, PRC 
กระทรวงตางประเทศ 

 

1990 
 
 
 

2533 

 

1991 
 
 
 

2534 

 

3. Vorasakdi Mahathanobol, Chinese Prostitutes Trade in Thailand Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of 
Thailand 

1995 1996  
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ระยะเวลา 

4. สุนิสา สุขขี, บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-
จีน พ.ศ. 2524-2539 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ย. 2541 ส.ค. 2544  

5. อักษรศรี (อติสุธาโภชน) พานิชสาสน, เศรษฐกิจมณฑลจีน ธนาคารกสิกรไทย 2549 2550  

ดานสังคมและวัฒนธรรม    23 
 

1. Khien Theeravit, The Origin of the Thai State: Nanzhao or Sukhothai? 
 

 

-Institute of Asian Studies, Chulalongkorn 
University, THAILAND 
-Institute of Southeast Asian Studies, 
Academy of Social Science of Yunnan, PRC 

 

Oct 1987 
 

Sep 1990 
 

2. Supang Chantavanich, The Teochiu Chinese in Thailand and Their Home 
Villages in Chaoshan 
[สุภางค จันทวานิช และคณะ. ชาวจีนแตจิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลําเนา
เดิมที่เฉาซาน: สมัยที่หนึ่ง ทาเรือจางหลิน (2310-2393)]  

-Institute of Asian Studies, Chulalongkorn 
University, THAILAND 
-Institute of Southeast Asian History, 
Zhongshan University, PRC 

1987 
 

1988  

3. Supang Chantavanich, Sawai Wisawanan, Ukrist Pathmanand, Vorasakdi 
Mahatdhanobol,Pornparn Tiaratgisakul, Hua Kiaw Poh Teck Foundation 
and the Thai Community 

-Institute of Asian Studies, Chulalongkorn 
University, THAILAND 
-Institute of Southeast Asian History, 
Zhongshan University, PRC 

1990 1991  
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ระยะเวลา 

4. Khien Theeravit, Chinese Language Teaching in Primary School in 
Thailand 

-Institute of Asian Studies, Chulalongkorn 
University, THAILAND 

1990 1991  

5. วรศักดิ์ มหัทธโนบล, การคาประเวณีหญิงจีนในไทย: ศึกษากรณีการลอลวง
หญิงจีนจากมณฑลยูนนานเพื่อประกอบอาชีพโสเภณีในไทย 

มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 2534 2539  

 

6. Vorasakdi Mahatdhanobol, Chinese Women in the Thai Sex Trade 
(ผลงานแปลจากขอ 5) 

 

- Institute of Asian Studies, Chulalongkorn 
University 
- International Organization for Migration 
(IOM) 
- The Center for the Protection of Children’s 
right Foundation 

 
1991 

 

1996 
 

7. Economic Quadrangle: Possibility and Impact with cooperation from academic
and officials of Yunnan Province, PRC. 

- Institute of Asian Studies, Chulalongkorn 
University, THAILAND 
-Institute of Southeast Asian Studies, 
Academy of Social Science of Yunnan, PRC 

1995 1996  

8. เขียน ธีระวิทย และคณะ, ความสัมพันธไทย-จีน เหลียวหลังแลหนา 
Sino-Thai Relations: Past and Future Prospect  

คุณไกรสร จันศิริ 2543 2543  

9. วิภา อุตมฉันท และคณะ, ความสัมพันธอันดีระหวางไทย-จีนผานการทองเที่ยว คุณไกรสร จันศิริ  1 พ.ค.2547 31 พ.ค. 2548  
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ระยะเวลา 

10. สุภางค จันทวานิช และคณะ, ชุมชนจีนยานเยาวราช-สําเพ็งเพื่อเทิด   
พระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กองทุนจีนศึกษา 
 

1 พ.ย.2547 

 
14 พ.ค. 2550 

 
 

     

 

11. เขียน ธีระวิทย และคณะ, โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย 

 

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

1 ต.ค. 2550 
 

30 ก.ย. 2551 
 

12. เขียน ธีระวิทย และคณะ, การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย การศึกษา
นอกระบบ 

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1 มิ.ย. 2550  30 ก.ย. 2551  

13. เ ขียน  ธีระวิทย  และคณะ ,  การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ระดับประถม-มัธยมศึกษา 

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

1 ก.ค. 2550 
 

30 ก.ย. 2551 
 

 

14. เขียน ธีระวิทย และคณะ, การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับ
อาชีวศึกษา   

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1 ต.ค. 2550  30 ก.ย. 2551  

15. เขียน ธีระวิทย และคณะ, ความรวมมือไทย-จีน ดานการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย 

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

1 ต.ค. 2550  
 

30 ก.ย. 2551 
 

 

16. เ ขียน  ธีระวิทย  และคณะ ,  การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
ระดับอุดมศึกษา   

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

1 ม.ค.2551 
 

30 ก.ย. 2552 
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ระยะเวลา 

17. เขียน ธีระวิทย และคณะ,  แบบเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษา    เลมที่ 1-12 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1 พ.ค.2551 30 ก.ย. 2552  

18. เขียน ธีระวิทย และคณะ,  แบบเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา     เลมที่ 1-12 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1 พ.ค.2551  30 ก.ย. 2552  

19. เขียน ธีระวิทย และคณะ,  ตําราภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาชั้นตน  เลมที่ 1-6 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1 พ.ค.2551  30 ก.ย. 2552  

20. เขียน ธีระวิทย และคณะ, ตําราภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง   เลมที่ 1-4 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1 พ.ค.2551 30 ก.ย. 2552  

21. เขียน ธีระวิทย และคณะ, ตําราภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา เลมที่ 1-4 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1 พ.ค.2551  30 ก.ย. 2552  

 

22. ดุษฎี พนมยงค, นายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส กับ ๒๑ป ที่ลี้ภัยการเมืองใน
สาธารณรัฐราษฎรจีน 

 
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล  
 

 
1 ต.ค. 2550  

 
30 ก.ย. 2552 

 

 

23. เชาวน พงษพิชิต, สมุนไพรจีน ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล         1 ม.ค.2551  30 มิ.ย. 2552  

รวม 39 
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ตาราง 1.2  หนังสือที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2515-2552 
 

แหลงขอมูลผลงานวิชาการ จํานวน 

ดานการเมืองการปกครอง 13 

1. เขียน ธีระวิทย. นโยบายตางประเทศของจีนคอมมิวนิสต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2515.  
2. เออิจิ มูราซิมา. วรศักดิ์ มหัธโนบล (แปลและบรรณาธิการ). การเมืองจีนสยาม: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย (ค.ศ. 1924-    

  1941). กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 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.   ศูนยจนีศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา. มุมมองตอการประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งที่16: เอกสารประกอบการสัมมนา ณ หองประชุมจุมภฏ –

พันธุทิพย. กรุงเทพฯ: ศูนยจนีศึกษา 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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แหลงขอมูลผลงานวิชาการ จํานวน 
 

11. มุซึ มูเนมิซึ. เคน เคน โรคุ: บันทึกการทูตของผูนําญี่ปุนเกี่ยวกับ สงคราม กับจีน เมื่อ ค.ศ. 1894-95. กมล เพ็ญศรีนุกูร (แปล). กรุงเทพฯ:  สถาบันเอเชียศึกษา     
              จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สมาคมนักเรียนเกาญี่ปุนในพระบรมราชูปถัมภ และมูลนิธิญี่ปุน, 2550. 

12. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. การเมืองการปกครองจีน. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย; มติชน, 2552. (กําลังจัดพิมพ) 

 

13. เชาวน พงษพชิิต. ลูกจีนรักชาติ. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย; มติชน, 2552. (กําลังจัดพิมพ) 
 

 

ดานเศรษฐกิจ 9 
 

1. ภูวดล ทรงประเสริฐ. ลูทางการลงทุนรวมระหวางไทยกับจีน. กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528. 
 

2. สุชาดา ตันตสุรฤกษ. โพยกวน: การสงเงินกลับประเทศโดยชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532.  
3. วรุณสิริ วัฒนอาภรณชัย. การสะสมทุนของชาวจีนในมลายู ค.ศ. 1819-1900. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534.  
4. เขียน ธีระวิทย. สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: มุมมองของไทยและจีน: บทความประกอบการสัมมนารวมไทย-จีน วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2540 ณ หองประชุมสารนเิทศ 

               จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 
 

5. อภิญญา รัตนมงคลมาศ. ความเปนจีนกับความสําเร็จทางเศรษฐกิจ: แนววิเคราะหกรณีศึกษาชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยจนีศึกษา  
              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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แหลงขอมูลผลงานวิชาการ จํานวน 

7. สุนิสา สุขขี. บทบาทบรรษัทขามชาติไทยในความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ไทย - จีน พ.ศ 2524-2539. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
            2545. 
 

 

 

8. สมภพ มานะรังสรรค รวมกับ ศูนยจนีศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 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 31 
 

1. วิภา อุตมฉันท, นฤมิตร สอดศุข, ปนัดดา เลิศล้ําอําไพ. บทบาทและสถานภาพของหนงัสือพิมพจีนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จฬุาลงกรณ  
             มหาวทิยาลัย, 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: ศูนยจนีศึกษา  

             สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. 
 

5. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. การคาประเวณีหญิงจีนในไทย: ศึกษากรณีการลอลวงหญิงจีนจากมณฑลยูนนานเพื่อประกอบอาชีพโสเภณีในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:   
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             ศูนยจนีศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 

6. สุภางค จันทวานิช และคณะ. ชาวจีนแตจิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลําเนาเดิมที่เฉาซาน: สมัยที่สอง ทาเรือซานโถว ค.ศ.1860-1949 (2403-2492). กรุงเทพฯ:  
             ศูนยจนีศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 

 

7. เขียน ธีระวิทย และสุนิสา สุขขี. บรรณานกุรมภาษาไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ.2493-2539). กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)  
             และสถาบันเอเชียศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 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 วิศวานนัท, ทวี ธีระวงศเสรี, จันทรจุฑา สุขขี และชัชวนันท สันธิเดช. สภาพและปญหาของการทองเที่ยวระหวางไทยกับจีน. กรุงเทพฯ:  

             ศูนยจนีศึกษา 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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16. ปยนาถ บุนนาค, สุภางค จันทวานิช. สําเพ็ง : ประวัติศาสตรชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
            2549. 

 

17. ธรรญาภรณ วงศบุญชัยนันท. กงเต็ก : พิธีศพชาวจีนแตจิ๋ว (Kongtek: Chaozhou Chinese funeral). กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 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: ศูนยจนีศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา                         
             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551. 
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25. เขียน ธีระวิทย และคณะ. บันทึกรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยจนีศึกษา 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: ศูนยจนีศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา                   

             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552. (กําลังจัดพิมพ) 
 

รวม 53 
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ตาราง 1.3 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพระหวางปพ.ศ. 2519 -2552 
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ดานการเมืองการปกครอง 29 
 

1. เขียน ธีระวิทย. การพิพาทเรื่องพนมแดน. ใน จีนศึกษา 1, 1 (ม.ค.-มี.ค.2519) หนา 97-100. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 2519. 
 

2. ชุมพร สังขปรีชา. การปฏิวัติกับการสรางชาติในนโยบายจีน. ใน จีนศึกษา 1, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2519) หนา 17-37. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา                     
          จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519. 

 

3. ชุมพร สังขปรีชา. ความเคลื่อนไหวเกีย่วกับผูนําจีน. 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 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 2519.  
5. เอกสารแถลงการณรวมของสหรัฐและสาธารณรัฐประชาชนจีน. ใน จีนศึกษา 1, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2519) หนา 87-92. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา                        

          จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519. 
 

6. เอกสารสําคัญ คําปราศัยของเฉียวกวนหัว หวัหนาคณะผูแทนจีนในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมันที่ 30 เมื่อวนัที่ 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 จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2519. 

 

8. สืบแสง พรหมบุญ. สงครามจีน-เวียดนาม. ใน เอเชียปริทัศน 1, 1 (ต.ค.–ธ.ค. 2522) หนา 24-36. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
           2522. 
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9. เขียน ธีระวิทย. นโยบายพฒันาชนบทของจีนในยุคหลังเหมา. ใน เอเชยีปริทัศน 1, 4 (ก.ค.-ก.ย.2523) หนา 21-33. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา                 
           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2523. 
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5. เสรี พงศพิศ. ศาสนากับจีนในปจจุบัน. ใน เอเชียปริทัศน 1, 4 (ก.ค. – ก.ย. 2523) หนา 67-81. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 2523. 
6. วิญู เตโชวาณิชย. นโยบายประชากรของรัฐบาลจีนในปจจุบัน. ใน เอเชียปริทัศน 1, 4 (ก.ค. – ก.ย. 2523) หนา 135-138. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา  

              จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2523. 

 

7. เขียน ธีระวิทย. ปญหาของสหรัฐอเมริกาที่ขายอาวุธใหจนี. 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:                             
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             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. ชาวจีนโพนทะเลกับศิลปวฒันธรรมจีนในเอชียอาคเนย. ใน เอเชียปริทัศน 7, 2 (พ.ค. – ส.ค. 2529) หนา 28-44. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา  

             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2529. 
 

11. ภูวดล ทรงประเสริฐ. บูรณาการแหงชาติและการดํารงความเปนจีน ในบริบทของประวัติศาสตรภาคใต. ใน เอเชยีปริทัศน 8, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2530) หนา 48-63.    
             กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 2530. 

 

12. ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล. การควบคุมชาวจนีในสมัยรัตนโกสินทรกอนการปฏิรูปการปกครอง (พ.ศ. 2325-2435). ใน เอเชียปริทัศน 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 จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 2532. 
 

18. ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล. ขุนนางไทยเชื้อสายจีนบางตระกูลในสมัยรัตนโกสินทร. ใน เอเชียปริทัศน 13, 1 (ม.ค. – เม.ย. 2535) หนา 66-91. กรุงเทพฯ:                   
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           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 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 2535. 
 

20. เจีย แยนจอง. ความคาดหวังของยูนนานที่มีตอประเทศไทย. 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. ผีเรือนและเสื้อบานเสื้อเมืองของไทยลื้อสิบสองปนนา. 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 เอเชียปริทัศน 16, 1 (ม.ค. – เม.ย. 2538) หนา 24-33. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา                      

          จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2538. 
 

25. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. หนังจนีในยุคสมัยแหงการปฏิรูป. ใน เอเชียปริทัศน 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.  
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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: การทูตกีฬาเพือ่พัฒนาภาพพจน. 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.  



โครงการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน 
โดย อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ 

-------------------------------------------------- 

รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ                                                                       Annex VII-41                                                         กรกฎาคม  2554 
 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 

 

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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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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ตาราง 1.4 บทความที่ไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพรายวนั/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. 
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ประวัต ิ

 

ช่ือสกุล            ดร. อักษรศรี พานิชสาสน  

                         AKSORNSRI PHANISHSARN, Ph.D. 

  email : aksornsri@gmail.com 

ตําแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย   ประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

  Assistant Professor 

ตําแหนงอืน่ๆ 

              -ผูอํานวยการ ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (2551 – มี.ค. 2554)  

              -อนุกรรมาธิการ  คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามโครงการกอสรางเขตนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือน้ําลึก

ทวาย สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา  ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา  (พค.2554) 

- ผูเช่ียวชาญจากประเทศไทย เขารวมในคณะ Joint Expert Group on Pan Beibu Gulf Economic 

Cooperation (JEG on PBG) รวมกับผูเช่ียวชาญจากประเทศจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆ (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) 
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-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  ดงูาน 

2534 ทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาตอตางประเทศ    

2538 ฝกงานและรวมวิจัยกับสถาบัน Australian Bureau of Agricultural and Resource 

Economics (ABARE) กรุงแคนเบอรรา ออสเตรเลีย โดยทุน AUSAID ของรัฐบาล

ออสเตรเลีย 

2540  ชวยปฏิบัติราชการ ณ คณะผูแทนถาวรไทย ประจําองคการการคาโลก (WTO)  
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  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) : 

       การเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหวางไทย-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 ม่ิงมณีนาคิน 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 

  “Trading with China:  Myth versus Reality” in Mingsarn Kaosa-ard  and Andrews Adam (eds.), 

Feeding  the Dragon : Agriculture-China and the GMS , Chiang Mai University Press 2009. 

 

งานวิจัย  

• นัยของการรวมกลุมการคาภูมิภาคตอระบบการคาพหุภาคี, สนับสนุนโดยโครงการวิจัยเสริมหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2542 (นักวิจัยและหัวหนาโครงการ)  

• ผลกระทบของความตกลงวาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA) ตอเศรษฐกิจไทย สนับสนุนทางการเงิน

โดยกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2543 (นักวิจัย)  

• โครงการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเอเปกของประเทศสมาชิก : กรณี
ประเทศจีน ทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2544 (นักวิจัย)  

• มิติใหมความสัมพันธไทย-จีนในเวทีเศรษฐกจิการคาโลก: หลังจีนเขาเปนสมาชิก WTO”  ทุนสนับสนุน

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ งบประมาณประจําป พ.ศ. 2546 (นักวิจัยและหัวหนาโครงการ) 

• โครงการวิจัยรวมเพ่ือพัฒนากรอบยุทธศาสตรความรวมมือทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจระหวางไทย-
จีน โดยเนนตําแหนงและการเช่ือมโยงทางภมูิศาสตร  ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.)  ธค. 2546 – มีค. 2548 (นักวิจัย)  

• การเพ่ิมศักยภาพในการทองเที่ยวระหวางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย กับ จีนตอนใตโดยใช
ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ศึกษาวิจัยรวมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตค.  2547 – กย.  2548 (นักวิจัย) 

• โครงการจดัทําหนังสือเศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสําคัญตอไทย  ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  มค. 2548 – กค.  2548 (นักวิจัย)  

• โครงการการศึกษาโอกาส ปญหา และอุปสรรคทางการคาในการเขาสูตลาดจีนอันเปนผลมาจากการ
เปดเสรีการคาอาเซียน-จีน  โดยเจาะลึกเปนรายมณฑล ทุนสนับสนุนจาก กรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย  โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) กพ-ธค 2549  

(หัวหนาโครงการ)  

• โครงการศึกษาและสํารวจระบบโลจิสติกสของประเทศจีน ในบริบทของขอตกลงการคาเสรีอาเซียน – 
จีน ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)  กพ 2549-พค 2550  (นักวิจัย) 

• โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการเขาสูตลาดจากการเปดเสรีทางการคา สําหรับ SMEs ทุนสนับสนุน

จากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว) โดย สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ธค  2550 (หัวหนาโครงการ)  

• โครงการศึกษาวิเคราะหจุดเช่ือมโยงทางการคาระหวางไทย – จีนตอนใตบนเสนทางและบริเวณสอง
ฝงคุน-มั่นกงลู ในแนวระเบียงเศรษฐกจิเหนอื-ใต  โดยศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร   ไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย   ธค 2550 (หัวหนาโครงการ) 
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• โครงการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพเช่ือมโยงโครงขายคมนาคม เพ่ือรองรับการขยาย
เสนทางเศรษฐกิจ  การคา  และการลงทุน ทุนสนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ

จราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัทเอเอ็มพี คอนซัลแตนท จํากัด,  มิย 2550 – มีค 2552  (นักวิจัย) 

• โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการเขาสูตลาดจากการเปดเสรีทางการคาสําหรับ SMEs (กรณีศึกษา: 
FTA อาเซียน – สหภาพยุโรป)  ทุนสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว) 

โดยศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร   กพ. – ธค. 2551 (นักวิจัย) 

• โครงการศึกษาวิจัยและจัดทําคูมือมาตรฐานและกฎระเบียบในการสงออกสินคายางและผลิตภัณฑ
ยางไปยังประเทศจีน ทุนสนับสนุนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร   เมย. 2551 -  กพ. 2552 (หัวหนาโครงการ) 

• โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน (พื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-

South Economic Corridor : NSEC ) ในเสนทาง Eastern Sub-Corridor ภายใตกรอบ GMS  และกรอบความ

รวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปู (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation : PBG) ทุนสนับสนุนจาก

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร   ธค. 2551 -  

กย. 2552 (หัวหนาโครงการ) 

• โครงการศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการคาและการลงทุนดานอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศ
จีน ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) โดย

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร   พค. 2553 (นักวิจัย) 

• โครงการวิจัยจัดทําขอมูลการเจาะตลาดเชิงลึกเพ่ือขับเคล่ือนการคาของ SMEs ไทยสูประเทศจีน
ภาคใต/ตะวันตก”  ภายใตโครงการ ASEAN SMEs Partnership Roadmap ทุนสนับสนุนจากสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว) โดยศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร   สค. 2553  (หัวหนา

โครงการ) 

• โครงการศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบการพัฒนาและแผนพัฒนาจังหวัดนครพนมเพ่ือรองรับสะพาน
มิตรภาพแหงที่ 3 นครพนม คํามวน ทุนสนับสนุนจาก จังหวัดนครพนม มค.2554  (ที่ปรึกษา) 

• โครงการพัฒนาเตรียมความพรอมธุรกิจโลจิสติกสรองรับการคาชายแดนและตลาด AEC ภายใตโครงการ
พัฒนาโลจิสติกสการคา ทุนสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  โดยศูนยบริการ
วิชาการเศรษฐศาสตร   กพ. 2554  (หัวหนาโครงการ) 

• โครงการสํารวจออกแบบรายละเอียดและการบริหารจัดการศูนยเปล่ียนถายรูปแบบการขนสงสินคา 
(Feasibility study on Intermodal Facilities) ที่เชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ทุนสนับสนุน

จากสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม โดยบริษัท ทรานสคอนซัลท 

จํากัด (Lead Firm) รวมกับบริษัท เอพซิลอน จํากัด บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี  2554  (ที่ปรึกษา) 

• โครงการศึกษาการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮาภายใตกรอบองคการการคาโลกและผลกระทบตอเศรษฐกิจ
การคาของไทย  ทุนสนับสนุนจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย  โดยศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร 2554 (ที่ปรึกษา) 

• โคร งการ ศึกษาการจั ดการ โลจิ สติ กส และ โซ อุ ปทานของผ ลิตภัณฑ ย า งพารา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยบริการ

วิชาการเศรษฐศาสตร 2554 (ที่ปรึกษา) 
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• โครงการ ASEAN Gateway to China ภายใตกิจกรรมการพัฒนาความรวมมือเพ่ือสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม: ASEAN SME Regional Gateway สวนที่ 2 ทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว) โดยศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  2554  
(นักวิจัย)  

• โครงการศึกษา Policies for  Investment in China – GMS Cross-Border Economic Zones 
Development : Incentive Effects  and Re-design, received a research grant under the GMS Phnom 
Penh Plan  for Development Management (PPP) Phase III from the Asian Development Bank 
(ADB), September 2009 – August 2010 (นักวิจัยรวมกับนักวิชาการจีน) 

• โครงการศึกษาพัฒนาหวงโซคุณคาในเสนทางการขนสงโลจสิติกสในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต 

และตะวันออก-ตะวันตกระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน  

ทุนสนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร   (สนข)  กระทรวงคมนาคม โดยบริษัท 

ทรานสคอนซัลท จํากัด รวมกับสถาบันโซคุณคา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เร่ิม 2554 (ที่ปรึกษา)   

 

บทความทางวชิาการ 

• “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 ฉบบัที่ 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 : มหานครฉงช่ิง “  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 
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• “การศึกษาวิจัยการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน โดยใชแนวคิดวิเคราะห 

Interconnecting Diamonds” วารสารเศรษฐศาสตรเกษตร 25(2) : 57-84, 2549. 

•  “นโยบายพัฒนาภาคตะวันตกของจีนและนัยตอไทย” รัฐศาสตรสาร 27(3) : 154-182, 2549.  

•  “การเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจไทย-จีน : กรณีศึกษาขอเท็จจริง ปญหา และโอกาสในการเช่ือมโยงทางการคาไทย-

ส่ีมณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน”  วารสารเศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร ปที่ 24 ฉบับที่ 1  มีนาคม 2549 หนา 51-

112   
•  “มองเศรษฐกิจจีนปจอ”  วารสารสงเสริมการลงทุน  ปที่ 17 ฉบับที่ 1  มกราคม  2549 หนา  70-71 

• “การศึกษาวิจัยการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีน โดยใชแนววิเคราะห 

Interconnecting Diamonds” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาตินักเศรษฐศาสตร  คร้ังที่ 2  ณ 

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม  2549 

• “จีนศึกษาในไทย : กรณีศึกษาเศรษฐกิจจีน”  เอกสารประกอบการประชุมนักวิชาการไทย-จีน เร่ือง ”จีนศึกษาใน

ประเทศไทย และไทยศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน”  ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2551   

• “ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ : อีกทางเลือกเชื่อมโยงไทย-จีนตอนใน“ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

ระดับชาตินักเศรษฐศาสตร  คร้ังที่ 4  ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  วันที่ 24 ตุลาคม  2551 

• “แนววิเคราะหโซคุณคา : กรณีศึกษายางแปรรูปไปตลาดจีนและประเทศเพื่อนบาน “ เอกสารประกอบการ

ประชุมวิชาการระดับชาตินักเศรษฐศาสตร  คร้ังที่ 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  

 

บทความทางวชิาการภาษาอังกฤษ 

• “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 
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“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 คร้ังที่ 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 ระหวางประเทศช่ือ 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 ระหวางประเทศช่ือ 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 ระหวางประเทศช่ือ 

China’s Agriculture, Trade and Investment : Opportunities and Challenges for the GMS คร้ังที่ 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 ศึกษารวมกับกับคณะผูเช่ียวชาญ 

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 

• ใหสัมภาษณส่ือมวลชนจีน Xinhua News Agency  ในหัวขอ "China-ASEAN FTA in Thai Perspective" เม่ือ

วันที่ 17 ตุลาคม  2553 

• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศน NHK World สถานีโทรทัศนจากญ่ีปุน เก่ียวกับความตกลงการคาอาเซียน-จีน  

เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2553 

• ใหสัมภาษณในรายการ "People in the Know" ทางสถานีวิทยุ Online ของ China Radio International (CRI) 

ในหัวขอ "China-ASEAN FTA Opens" ดําเนินรายการโดย Paul James ออกอากาศ เม่ือวันอังคารที่ 5 

มกราคม 2553 
 

ตัวอยางการใหสัมภาษณสื่อโทรทัศนไทย 

• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศน  “TNN” รายการ Economic Time เก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 12 ของจีน และนัยตอไทย เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2554 

• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศน  “ASEAN Channel” เก่ียวกับรถไฟความเร็วสูงของจีนใน GMS  เม่ือวันที่ 18 

มีนาคม 2554 

• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศนชอง 3  ในรายการ “สัปดาหอาเซียน” เก่ียวกับความตกลงการคาเสรี  ASEAN-

China FTA  เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2553  
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• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศน  Nation Channel รายการชีพจรโลก เก่ียวกับเศรษฐกิจจีน เม่ือวันที่ 15  

มกราคม 2553  

• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย ในรายงาน “ที่นี่ ทีวีไทย” เก่ียวกับวาระครบรอบ “60ปสถาปนา

สาธารณรัฐประชาชนจีน” เม่ือวันที่ 30  กันยายน 2552  

• ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย ในรายงาน “ช่ัวโมงทํากิน” เก่ียวกับการคาการลงทุนระหวางไทย-จีน 

และประเทศเพื่อนบาน เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2552  

 

งานเขียนตีพิมพอืน่ ๆ 
บทความประจํา คอลัมน ”มองจนี มองไทย” หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และส่ือส่ิงพิมพอื่นๆ  เชน 

การคากับจีนหลังเขา WTO: สดใสหรือมืดมน                                ผูจัดการรายวัน 2 กค. 2546 

การคาไทย-มณฑลจีน : ขอเท็จจริง โอกาส และอุปสรรค                                  มติชนสุดสัปดาห 3 กพ 2549   

ขอฝาก"นโยบายจีน"กับรัฐบาลอาจารยอภิสิทธิ์  ตอนท่ี 1 -3     มติชนสุดสัปดาห  ฉบับ 1482-1484  มค.2552  

 

• บทความในคอลัมน”มองจีน มองไทย”  
ขอตกลงการคาผัก-ผลไมปลอดภาษีไทย-จีน : ใครเก็บเก่ียวกอน                         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 

ศักยภาพของมณฑลเสฉวนท่ีไมควรมองขาม                          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 

คนจีนรุนใหมกับการติดย่ีหอ                          กรุงเทพธุรกิจ  4 สค.  2547 
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หน่ึงมณฑล หน่ึงประเทศ                                    กรุงเทพธุรกิจ  2 กย.  2547 

"จีน" ซื้อสินคาอะไรจากไทยบาง                                     กรุงเทพธุรกิจ  29 กย.  2547 

 ทําไมยูนนานจะมาลงทุนนิคมอุตสาหกรรมท่ีเชียงราย” ตอนท่ี 1-2                     กรุงเทพธุรกิจ  14-15 ตค.47  

“เก็บตก“งานไชนา-อาเซียนเอ็กซโป”ท่ีกวางสี                        กรุงเทพธุรกิจ 12 พย. 2547 

เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน: ระเบิดเวลาหรือนาฬิกาปลุก                                       กรุงเทพธุรกิจ 25 พย. 2547 

ความสําเร็จของธุรกิจไทยในจีน                         กรุงเทพธุรกิจ  16 ธค.  2547  

จีนไดอะไรจากการเก็บ “ภาษีสงออก” ส่ิงทอ                       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  

ฮกเก้ียน (ฝูเจี้ยน) วันน้ี                        กรุงเทพธุรกิจ   24  มีค. 2548  

ไปเจาะตลาดจีนอีสานกันเถอะ                         กรุงเทพธุรกิจ   7 เมย.  2548  

หนีหาว จากคุนหมิง                          กรุงเทพธุรกิจ   21 เมย. 2548  

ยูนนาน-กวางสี 2 คูแขงท่ีตองจับตามอง                       กรุงเทพธุรกิจ   5 พค. 2548  

ทองเท่ียวในยูนนานกําลังบูม                            กรุงเทพธุรกิจ   19 พค.  2548  

ธุรกิจโรงแรมไทยท่ีอยูรอดไดในจีน                         กรุงเทพธุรกิจ   2 มิย. 2548  

SME ไทยท่ีรุกไดในตลาดจีน        กรุงเทพธุรกิจ   16 มิย. 2548  

เรารูจักจีนดีแคไหน         กรุงเทพธุรกิจ   30 มิย. 2548  

รูจักมณฑลจีน (1) :  การคาไทย-จีนรายมณฑล                         กรุงเทพธุรกิจ   28 กค. 2548 

(อภิมหา) มณฑลม่ังค่ังของจีน  ตอนท่ี 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” ในกรุงปกก่ิง                                                             กรุงเทพธุรกิจ  20 เมย. 2549  

พิซซาพันธุไทยในเมืองเจ้ิงโจว                                                           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  

ธุรกิจเรือไทยในดินแดนเจ้ิงเหอ                                                                                     กรุงเทพธุรกิจ 7 กย. 2549 

Rise with the Dragon : เติบโตไปกับมังกรจีน                                                               กรุงเทพธุรกิจ 5 ตค  2549   

หนานหนิง                                                                                                                   กรุงเทพธุรกิจ  2 พย  2549   

จุดออนเศรษฐกิจจีน                                                                                                    กรุงเทพธุรกิจ 30 พย  2549 

คําถามเก่ียวกับจีนท่ีถูกถามบอย                                                                                   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 ต้ังนิรันดร)           กรุงเทพธุรกิจ  14 มิย. 2550 

โรงเรียนนานาชาติในมณฑลม่ังค่ังของจีน           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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ท่ีสุดในโลก” 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 ตอนท่ี 1               กรุงเทพธุรกิจ  6 พย.2551 

มองจีน มองเวียดนาม ตอนท่ี 2               กรุงเทพธุรกิจ  4 ธค 2551 

มองจีน มองเวียดนาม ตอนท่ี 3               กรุงเทพธุรกิจ  1 มค. .2552 

เศรษฐกิจแดนมังกร                กรุงเทพธุรกิจ  29 มค. 2552 

ลัดเลาะเสนทางสาย R13 เชื่อม R8 ตอ R9   (ตอนท่ี 1)                             กรุงเทพธุรกิจ 26 กพ.2552 

ลัดเลาะเสนทางสาย R13 เชื่อม R8 ตอ R9   (ตอนท่ี 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 

ยํ่าเทา 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  
หน่ึงประเทศ สองระบบ                               กรุงเทพธุรกิจ มีค. 2553  

ไตหวันวันน้ี                                                  กรุงเทพธุรกิจ เมย. 2553  
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เศรษฐกิจหมานอยของจีนเปนอยางไร                              กรุงเทพธุรกิจ พค. 2553  

Shanghai World Expo ใหญโตแคไหน                              กรุงเทพธุรกิจ มิย. 2553  

นักเศรษฐศาสตรจีน มองจีน                กรุงเทพธุรกิจ กค. 2553  

สะพานขามแมนํ้าโขงแหงท่ี 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)เปล่ียนโฉมดวย “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  

 

การสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนามในประเทศจีนและประเทศเพ่ือนบาน ตั้งแตป 2544  

1) มหานครปกกิ่ง เพ่ือสัมภาษณเจาหนาท่ีจีน กระทรวงการตางประเทศจีน (Wai Jiao Bu) ภายใตโครงการศึกษาเปรียบเทียบ

กระบวนการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเอเปกของประเทศสมาชิก : กรณีประเทศจีน ทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2544 

ระหวางวันท่ี 30 เมย – 3 พค 2544   

2) มหานครปกกิ่ง- มองโกเลยีใน (นครหูเหอเฮาเทอร-เมืองเปาโถว)  เพ่ือแลกเปลีย่นการเยี่ยมเยอืนระหวางสถาบันการศึกษา 

พรอมคณะกรรมการโครงการจีนศึกษา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  เมษายน  2545 

 3) ฮองกง-เซินเจิน้-กวางเจา  เพ่ือศึกษาสํารวจเสนทางคมนาคมทางรถไฟเช่ือมโยงจีนกับฮองกง และสํารวจการเช่ือมโยงทาง

เศรษฐกิจระหวางฮองกง-เซินเจิ้น ภายใตขอตกลง Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) ระหวางวันท่ี 5-7 ตุลาคม  

2546 
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 4) นครเฉิงตู ในมณฑลเสฉวน เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว อทุยานมรดกโลกจ่ิวจายโกว และแหลงทองเท่ียว

อื่นๆ  ระหวางวันท่ี 18-22 ตุลาคม  2546 

 5) สํารวจตลาดในเมืองหลวงของมณฑลทางตะวันตกจีน  ไดแก คุนหมิง (ยูนนาน) กุยหยาง (กุยโจว) เฉิงตู  (เสฉวน) ซอีาน 

(สานซี) และ หนานหนิง (กวางสี) เพ่ือศึกษาขอมูล สาํรวจสภาพเศรษฐกิจและเย่ียมชม /สัมภาษณ ผูเชีย่วชาญของ  Yunnan University 

และ Yunnan Normal University ระหวางวันท่ี 16-27 พฤศจิกายน 2546 

 6) เชียงใหม-เชียงรุง (จิ่งหง)-เชียงแสน-เชียงของ เพ่ือสัมภาษณและสํารวจเสนทางการคาชายแดนและการทองเท่ียว โดยการ

เดินทางมากับเรือสินคาลองไปตามแมนํ้าโขง ระหวางวันท่ี 6-12 ธันวาคม 2546 

 7) หนองคาย-เวียงจันทร-หลวงพระบาง เพ่ือสัมภาษณและสํารวจเสนทางไหลของสินคาและการลงทุนของจีนในประเทศเพ่ือน

บาน  ระหวางวันท่ี 13-19 ธันวาคม 2546  โดยมีเจาหนาท่ีและนักวิจยัชาวจีนจากมณฑลยูนนานรวมเดินทางดวย 

 8) มณฑลไหหนาน (ไหหลํา)  เพ่ือสัมภาษณและสํารวจตลาดและโอกาสของสินคาไทยในตลาดเมืองไหโขว และเมืองซนัยา 

ระหวางวันท่ี 22-26 กุมภาพันธุ 2547  โดยรวมเดินทางไปกับคณะ ของโครงการทีมปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนท่ีเร็วของกรมสงเสริมการ

สงออก กระทรวงพาณิชย 

 9) นครเฉิงตู (มณฑลเสฉวน) –มหานครฉงชิ่ง-ลองแมนํ้าฉางเจียง (แยงซีเกียง)-เมืองอีช้าง (มณฑลหูเปย) และเขื่อนสามโตรก

ผา (Three Gorges) เพ่ือสัมภาษณและสํารวจขอมูลและสภาพเศรษฐกิจเบือ้งตน เยี่ยมชม Chongqing University และ Sichuan 

University  ระหวางวันท่ี 18-25 เมษายน 2547 

 10) มหานครปกกิ่ง รวมกับผูบริหารและนักวิจัยสกว.เพ่ือสัมภาษณและหารือกบัหนวยงานราชการของไทยในประเทศจีน 

(สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปกกิ่ง) และเยี่ยมชม Peking University และBeijing Language and Culture University ระหวาง

วันท่ี 20-23 กันยายน 2547 

 11) มหานครเซ่ียงไฮ นครหางโจว (มณฑลเจอเจียง) และเมืองซูโจว (มณฑลเจียงซู) รวมกับคณะรัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

เพ่ือดูงานและหารือกับหนวยงานราชการของไทยในมหานครเซี่ยงไฮ และเยี่ยมชม Fudan  University  ระหวางวันท่ี 14-18 ตุลาคม 

2547 

 12) นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองจวง กวางส ีเพ่ือสัมภาษณและรวมงานแสดงสนิคา China-ASEAN Expo โดยเดินทาง

รวมกับคณะนักธรุกิจของธนาคารกสิกรไทย จํากัด  ระหวางวันท่ี 2-6 พฤศจิกายน 2547 

 13) มณฑลฝูเจีย้น (นครฝูโจว-เซี่ยเหมิน-ผูเถียน-อูอีซ๋าน)  สํารวจและสัมภาษณ ตาม “โครงการจัดทําหนังสือเศรษฐกจิจนี 11 

มณฑลท่ีมีนัยสําคัญตอไทย” ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 12-17 มีนาคม 2548 

 14) นครฮารบิน (มณฑลเฮยหลงเจียง) และนครเส่ินหยาง (มณฑลเหลียวหนิง) รวมเดินทางกับคณะ Export Rally กรม

สงเสริมการสงออก 19-26 มีนาคม 2548 เพ่ือสํารวจตลาดและสัมภาษณผูท่ีเกีย่วของ 

 15) นครคุนหมิง (มณฑลยูนนาน)  ในฐานะอาจารยรับเชิญสอนวิชา 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 – อุรุมฉ ีในซินเกยีง –นครเฉิงตู ในเดือน

พฤษภาคม 2548 

 17) สํารวจเสนทางถนนจากแมสาย-เชียงตุง-เมืองลา-จิ่งหง และลองแมนํ้าโขงจากทาเรือเมืองจิ่งหง สิบสองปนนา ลงมายงั

ทาเรือเชียงแสน ระหวางวันท่ี 9-13  กรกฎาคม 2548 

 18) กวางสี (กุยหลิน-หลิวโจว-หนานหนิง-ผิงเสียง) กวางตง (เซินเจิ้น-จูไห) มาเกา-ฮองกง  สํารวจเมืองและมณฑลภายใตกลุม 

Pan-Pearl River Delta ระหวางวันท่ี 19-26  กุมภาพันธ 2549 

 19) มหานครปกกิ่ง-เจิ้งโจว (มณฑลเหอหนาน) –ไทหยวน (มณฑลซานซี) – ฉางซา (มณฑลหูหนาน) -หนานชาง  (มณฑล

เจียงซี)  สํารวจตลาดมณฑลจีนตอนกลาง ระหวางวันท่ี 3-12 มีนาคม 2549 

 20)  มหานครปกกิ่ง-ชินหวงเตา (มณฑลเหอเปย)-ชิงเตา (ซานตง) สํารวจทาเรือและเสนทางโลจิสติกส  ระหวางวันท่ี   25 

มีนาคม – 2 เมษายน  2549  

21)  อูฮั่น (มณฑลหูเปย) – เขือ่นสามโตรก- ลองแมนํ้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) -มหานครฉงชิ่ง สํารวจตลาด และเสนทางโลจิ

สติกส ระหวางวันท่ี 10- 18  เมษายน 2549   

22) มหานครเซ่ียงไฮ- มณฑลเจอเจียง (เมืองอี้อ ู–เมืองหนิงปอ)  สํารวจตลาดและทาเรือนํ้าลึก ระหวางวันท่ี 18- 25  เมษายน 

2549 

23) มาเกา-ฮองกง-เสิ่นเจิ้น-ตงกวน-จูไห   สํารวจตลาดและทาเรือนํ้าลึก ระหวางวันท่ี 28 เมษายน – 2  พฤษภาคม 2549  

24) มหานครปกกิ่ง-ตาเหลียน (มณฑลเหลียวหนิง)- ฉางชุน (มณฑลจี๋หลิน)-มหานครเทียนจิน  สํารวจตลาด เสนทางโลจิ

สติกสและทาเรือนํ้าลึก งบสกว. Logistics  ระหวางวันท่ี 12-18 พฤษภาคม 2549  

25)  กลุมเศรษฐกิจฉางซานเจีย่ว ไดแก มหานครเซ่ียงไฮ-มณฑลเจียงซู  (ซโูจว-หนานจิง-อูซ-ีฉางโจว)  สํารวจตลาด 

เสนทางโลจิสติกสและทาเรือนํ้า ระหวางวันท่ี 8-12 กรกฎาคม 2549 

26)  เมืองทาชิงเตา-เอียนไถ-เวยไห (มณฑลซานตง) และเมืองเซี่ยเหมิน (มณฑลฝูเจีย้น)  สํารวจตลาด เสนทางโลจิสติกสและ

ทาเรือนํ้า ระหวางวันท่ี 12-18 ตุลาคม  2549  

27)  ฮองกง-เซินเจิ้น  สํารวจตลาด เสนทางโลจิสติกสและทาเรือนํ้า รวมกับคณะนักวิจยั สกว. ระหวางวันท่ี8-12 ธันวาคม 

2549  

28)  มหานครปกกิ่ง-มหานครเซ่ียงไฮ-มณฑลเจอเจยีง (อีอ้-ูหางโจว)-มณฑลเจียงซู (ซูโจว)  รวมเดินทางไปกับคณะดูงานขอ

งกฟผ. (EGAT)  ระหวางวันท่ี 27 มีค.- 2 เมย. 2550 

29) มหานครปกกิ่ง เพ่ือนํานักศึกษาหลักสูตร IMBA, China Track มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขาอบรมและแลกเปล่ียนกับ 

มหาวิทยาลัยชิงหัว Tsinghua Univerity ระหวางวันท่ี  9-14 กรกฎาคม 2550 
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30) นครกวางเจา - เมืองจงซาน - เมืองเซินเจิ้น ในมณฑลกวางตง เพ่ือนําคณะขาราชการจากสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม และนักวิจัยของTDRI  เดินทางไปดูงานและสัมภาษณ  ระหวางวันท่ี 20-24 กรกฎาคม  2550 

31)  เมืองเซีย่เหมิน (มณฑลฝูเจีย้น) - มหานครเซ่ียงไฮ - นครหยินชวน (เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย) ทุนสนับสนุนการวิจัยและ

เก็บขอมูลภาคสนามจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ระหวางวันท่ี  31 กรกฎาคม -  5 สิงหาคม 2550 

32) นครคุนหมิง - นครเฉิงตู - มหานครฉงชิ่ง – นครหนานหนิง -  เมืองเปยไห  ทุนสนับสนุนการวิจัยและเก็บขอมูลภาคสนาม

จากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ระหวางวันท่ี 8-14 สิงหาคม 2550 

33) สํารวจเสนทางถนน Kunming-Bangkok Highway หรือ R3E จากหลวงพระบาง – เมืองบอเต็น (ลาว) - เมืองบอหาน 

เมืองจิ่งหง (เชยีงรุง) ในจีน  ทุนสนับสนุนการวิจัยและเก็บขอมูลภาคสนามจากกระทรวงพาณิชย ระหวางวันท่ี  8-12 กันยายน 2550 

34) นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน บรรยายใหกับนักธุรกจิจีนในมณฑลเสฉวน หัวขอ “How to Build Business Partnerships in 

Thailand”  จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  ณ โรงแรม Sofitel Wanda Chengdu ระหวางวันท่ี 9-13 ธันวาคม  2550 

35) นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เพ่ือนําเสนอผลงานชื่อ 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 วันท่ี 28 

กพ. – 2มีค 2551  

36) มหานครปกกิ่ง-เมืองชิงเตา (ซานตง)  ทุนสนับสนุนการวิจัยและเก็บขอมูลภาคสนามจากสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ)  ระหวางวันท่ี  20-25  กรกฎาคม 2551 

37)  เมืองเปยไห  (กวางสี) ในฐานะตัวแทนผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย รวมกับขาราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชยเพ่ือเขา

รวมการประชุมในการจัดต้ัง “Joint Expert Group on Pan Beibu Gulf Economic Cooperation (JEG on PBG)” ณ เมืองเปยไห กวาง

สี ระหวางวันท่ี  29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2551 

38) นครหนานหนิง  (กวางสี) ในฐานะผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย รวมกับขาราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชยเพ่ือเขารวม

การประชุม Joint Expert Group on Pan Beibu Gulf Economic Cooperation (JEG on PBG) คร้ังท่ี 2  ณ นครหนานหนิง  กวางสี 

ระหวางวันท่ี  23 – 25  ตุลาคม 2551 

39) นคร Ho Chi Minh เวียดนาม ในฐานะนักวิชาการผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย  นําเสนอผลงานวิจัยในงาน  workshop 

ระหวางประเทศช่ือ China’s Agriculture, Trade and Investment : Opportunities and Challenges for the GMS คร้ังท่ี 2  รวมกับ

นักวิชาการในประเทศ GMS จัดโดย Social Research Institute of Chiang Mai University  and the Rockefeller Foundation  

ระหวางวันท่ี  30 – 31  ตุลาคม 2551 

40) เสนทางเชือ่มโยงประเทศเพ่ือนบาน นครพนม-ทาแขก-เสนทาง R13- เสนทาง R8 เวียดนาม – เมือง Vinh –เมือง Hue –

นคร Danang – เสนทาง R9 – ลาวบาว –สะหวันนะเขต- มุกดาหาร โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบาน 

(พ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor : NSEC ) ในเสนทาง Eastern Sub-Corridor ภายใตกรอบ GMS  และ
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กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปู (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation : PBG)   ระหวางวันท่ี  6-10 กุมภาพันธ 

2552  

 41) มหานครฉงชิ่ง-ลองแมนํ้าฉางเจียง (แยงซเีกียง)-เมืองอี้ชาง (มณฑลหูเปย) และเขือ่นสามโตรกผา (Three Gorges) –นคร

อูฮั่น ระหวางวันท่ี 10-15  เมษายน 2552 

42) เสนทางเชือ่มโยงประเทศเพ่ือนบาน หนองคาย (บึงกาฬ) – ประเทศลาว เมืองปากซนั- 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

กับประเทศเพ่ือนบาน (พ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนอื-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

เพ่ือนบาน (พ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนือ-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 (ชงิไห) - นครลาซา (ทิเบต) สํารวจขอมูลภาคสนาม และสํารวจประเทศจีน ครบ 31 มณฑล สค. 2552  

45) นครหนานหนิง  (กวางสี) ในฐานะผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย รวมกับขาราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชยเพ่ือเขารวม

การประชุม Joint Expert Group on Pan Beibu Gulf Economic Cooperation (JEG on PBG) คร้ังท่ี 3  ณ นครหนานหนิง  กวางสี 

ระหวางวันท่ี  5- 7 สิงหาคม 2552 

46) เสนทาง R 12 เชื่อมโยงไปจีน จากนครพนม แนวสะพานขามแมนํ้าโขงแหงท่ี 3 ขามไปประเทศลาว  เมืองทาแขก - 

เสนทาง R12 - ประเทศเวียดนาม เมือง Vinh – กรุง Hanoi- เมือง Lang Son – ประเทศจีน เมืองผิงเสยีง – นครหนานหนิง - นครกวาง

โจว รวมกับผูประกอบการ logistics โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา และคณะผูวาราชการจังหวัดพะเยา 31 สค.- 4 กย.  2552  

47) นครกวางโจว-เมืองพานหย-ูเมืองเสิ่นเจิ้น- นครหางโจว –มหานครเซ่ียงไฮ และแนวสะพานขาวอาวหางโจว เพ่ือสํารวจและ

สัมภาษณผูประกอบการธุรกจิอัญมณีในจีน ภายใตโครงการศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการคาและการลงทุนดานอัญมณีและ

เคร่ืองประดับในประเทศจีน ซึง่ศึกษาใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอญัมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)     9-13 ตค. 

2552  

48) นครเฉิงตู (เสฉวน) –มหานครฉงชิ่ง เพ่ือสํารวจและสัมภาษณโอกาสสําหรับสินคาหัตถกรรมของไทยในตลาดจีน  ภายใต

โครงการศึกษาโครงการวิจัยจัดทําขอมูลการเจาะตลาดเชิงลึกเพ่ือขบัเคลื่อนการคาของ SMEs ไทยสูประเทศจีนภาคใต/ตะวันตก” 

ภายใตโครงการ ASEAN SMEs Partnership Roadmap ทุนสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว)  

23 – 27 ธค. 2552  

49) เชียงราย – ลาว- สบิสองปนนา- ยูนนาน  เพ่ือสํารวจเสนทาง R3E และ Kunming – Bangkok Highway  พรอม

คณะกรรมการโครงการจีนศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  20-24 มกราคม 2553 
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50) คุนหมิง- ซีอาน –ฉงชิ่ง –เหมียนหยาง –เฉิงตู  เพ่ือสํารวจเสนทางขนสงโลจิสติกสจีนตะวันตก รวมกับนักวิจยัและผูบริหาร

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)  กระทรวงคมนาคม   25 – 31 มกราคม 2553  

51) กรุงพนมเปญ กัมพูชา เพ่ือนําเสนอผลงานวิจยัภายใตโครงการศึกษา Policies for  Investment in China – GMS Cross-

Border Economic Zones Development : Incentive Effects  and Re-design ในงาน research workshop โดยไดรับทุนจาก the 

GMS Phnom Penh Plan  for Development Management (PPP) Phase III จากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย 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 เพ่ือสาํรวจโครงขายคมนาคมและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไตหวัน 13 – 16 เมษายน 2553 

54) มหานครเซ่ียงไฮ เพ่ือสํารวจและดูงาน Shanghai World Expo 2010 พรอมกับคณะจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระ

เกียรติ 22 – 25 พฤษภาคม 2553 

54) กรุงฮานอย เวียดนาม เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยภายใตโครงการศึกษา Policies for  Investment in China – GMS Cross-

Border Economic Zones Development : Incentive Effects  and Re-design ในงาน research workshop โดยไดรับทุนจาก the 

GMS Phnom Penh Plan  for Development Management (PPP) Phase III จากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย Asian 

Development Bank (ADB) 26 – 28 พฤษภาคม 2553 

55) กรุงปกกิ่ง – มหานครเทียนจิน เพ่ือสัมภาษณนักเศรษฐศาสตรจีน จาก Peking University และ Nankai University และ

นักวิจัย CASS โดยทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 29 มิถุนายน  – 3 กรกฎาคม  2553 

56) ทาเรือสงขลา-ปาดังเบซาร-ปนัง เดินทางรวมกับคณะอนุกรรมาธกิารติดตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ภายใต 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม  วุฒิสภา ระหวาง 9-11 กค. 2553 

57) นครพนม แนวสะพานขามแมนํ้าโขงแหงท่ี 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) สะพานขามแมนํ้าโขงแหงท่ี 2 – มุกดาหาร –สะหวันนะเขต เดินทางรวมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน  ภายใต คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม  วุฒิสภา ระหวาง 3-4 สค. 2553 

59) คุนหมิง-จิ่งหง (สิบสองปนนา)-R3A-หลวงนํ้าทา-บอแกว-เชียงของ-เชียงแสน-เชียงราย เดินทางรวมกับสํานักยุทธศาสตร

การพาณิชย กระทรวงพาณิชย คณะจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 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-สะพานขามแมนํ้าโขงแหงท่ี 1 – รถไฟทานาแลง-เวียงจันทร  และเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวง Ministry of 

Public Works and Transport (MPWT) ของลาวเกีย่วกับ MOU รถไฟจีน-ลาว  โดยเดินทางรวมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ภายใต คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม  วุฒิสภา  ระหวาง 6-7 ตค. 2553 

62) นครหนานหนิง กวางส ีเพ่ือนําเสนอบทความในฐานะนักวิชาการผูเขียนรวม 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 กวางส ี ระหวางวันท่ี  16-

19 ตุลาคม 2553 

63) กรุงยางกุง พมา ภายใตโครงการพัฒนาเตรียมความพรอมธุรกิจโลจิสติกสรองรับการคาชายแดนและตลาด AEC  โดย

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  ระหวางวันท่ี  22-24 พฤศจิกายน 2553 

64) กรุงปกกิ่ง-นครเทียนจิน ภายใตโครงการศึกษาการใชประโยชน  ASEAN-China FTA โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย ศึกษาใหกรมการคาตางประเทศ ระหวางวันท่ี  16-19 มกราคม  2554 

65) นครหนานหนิง (กวางสี) เพ่ือเขาพบรองนายกเทศมนตรีนครหนานหนิงและหนวยงานท่ีดูแลดานการเงินการธนาคารของ

จีนประจํากวางส ีรวมกับผูบริหารธนาคารพาณิชยของไทย ระหวางวันท่ี 28 กพ  - 2 มีค  2554 

66) เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) เพ่ือเยีย่มชมมหาวิทยาลัย Huaqiao University และรับเชญิเปน ”ท่ีปรึกษา” 

ศูนยไทยศึกษาแหงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีน รวมกับคณะผูบริหารจากสํานักนายกรัฐมนตรี และสภาวิจัยแหงชาติ รวมท้ังสมาคม

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ระหวางวันท่ี  29 มีค  - 1 เมย  2554 

67) เมืองจางเจียเจี้ย  มณฑลหูหนาน  รับเชิญเขารวม Workshop ชือ่ China – Thailand ：Strategic Partner Relations 

เพ่ือหารือรวมกับนักวิชาการจีนและนําเสนอผลงานในหัวขอ” ASEAN-China FTA (ACFTA) & Thailand-China Trade Relations” จัด

โดย Public Policy Research Institute, Chiang Mai University ระหวางวันท่ี 17-21 เมษายน  2554 

68)เมืองเปยไห  (กวางสี) ในฐานะตัวแทนผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทย รวมกับขาราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชยเพ่ือเขา

รวมการประชุม The 4th Joint Expert Group on Pan Beibu Gulf Economic Cooperation (JEG on PBG)” ณ เมืองเปยไห กวางส ี

ระหวางวันท่ี  31  พฤษภาคม– 3 มิถุนายน 2554 

69) กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุน เพ่ือสํารวจตลาดและติดตามความสัมพันธเศรษฐกิจจนี-ญี่ปุน ระหวางวันท่ี  22-26 มิถุนายน 

2554 

70) กรุงบันดารเสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน เพ่ือเกบ็ขอมูลภาคสนามเศรษฐกิจประเทศในกลุมอาเซียน และการเขาสู AEC  

ระหวางวันท่ี  17-18  กรกฎาคม  2554 

 

กรกฎาคม  2554 
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Resume 
1.Personal Information   

Name:    李仁良 （LI  REN LIANG）การุณย หล่ี  

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.  NIDA 
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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.ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร     

6.งานวิจัย  

1.นักวิจัยรวม โครงการศึกษาวิจัยและจัดทําคูมือมาตรฐานและกฎระเบียบนาการสงออกสินคายางและ 

   ผลิตภัณฑยางไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

2.นักวจิัยรวม  โครงการวิจัยเร่ือง “ เขตการคาเสรีอาเซียน-จีนและการเขาสูตลาดจีนของภาคบริการ 

   ไทย” 

3.นักวิจัยรวม โครงการศึกษาวิจัย “การจัดทําขอมูลการเจาะตลาดเชิงลึกเพื่อขับเคล่ือนการคาของ 

  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 

- วิเคราะหและพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรสําหรับการวิเคราะหและวางแผนขับเคล่ือนเศรษฐกิจจังหวัด/

กลุมจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย. 

- วิเคราะหและพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส กระทรวงอุตสาหกรรม. 

- วิเคราะหและพัฒนาดัชนีชี้วัดสําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ กระทรวง

อุตสาหกรรม 

- วิเคราะห วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน และรูปแบบสถาบันการเงินรายยอย (Microfinance) เปรียบเทียบ

ระหวางประเทศบังคลาเทศ มองโกเลีย และประเทศไทย สถาบันวิจัยระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

(องคกรมหาชน) 

- วิเคราะหและพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรสําหรับการวิเคราะหความเปนไปไดและจัดลําดับ

ความสําคัญโครงการลงทุนทางดานคมนาคม สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวง

คมนาคม.  

- วิเคราะหและพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรสําหรับการวิเคราะหผลกระทบของโครงการสงเสริมการ

ลงทุนโครงการศึกษาและวิเคราะหผลการดําเนินการของบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน.  

- วิ เคราะหและรวมพัฒนาระบบขอมูลสําหรับการศึกษาการบริหารงบประมาณจังหวัดและบทบาท

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง. 

- วิเคราะหและพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรสําหรับการวิเคราะหดัชนีชี้นําการสงออกในโครงการศึกษา

ดัชนีชี้นําภาวการณสงออกรายอุตสาหกรรม 
 

ผลงานทางวิชาการ 

1. พีรพงษ ตรีชะฎา. “การกระจายการสงออกและเสถียรภาพของรายไดจากการสงออก”. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545.  
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2. สกนธ วรัญูวัฒนา และคณะ. “รายงานการวิจัยโครงการเพ่ิมกลยุทธในการวิเคราะหและวางแผนขับเคล่ือน

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 เพื่อเช่ือมโยงกับเปาหมายทางยุทธศาสตร“ เสนอ สํานักงาน

นโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2552.  

6. สถาบันวิจัยระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (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                                                                      จติติกานต  วงษกําภ ู

 

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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