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ABSTRACT 

 
Title of Dissertation A Study of Opportunities to Promote China’s Sustainable Investment in  

            Thailand: An Analysis from Cultural Perspective 
Author                       Mr.Li Ren liang    
Degree                       Doctor of Philosophy 
 (Social Development and Environmental Management) 
Year                           2012 
 
 

           This study comprises 3 main objectives: 
1. To study beliefs, values and behavior of Chinese investors and of the Thai in relation 

of opportunities for promotion of the Chinese sustainable investment in Thailand. 
2. To study the process of cultural integration pertaining to beliefs, values and 

behavioral patterns in relation of opportunities for promotion of the Chinese sustainable 
investment in Thailand, and  

3.  To study the process of organization’s cultural change in the parts of the executives 
and employees.  

The studied methods involve both quantitative and qualitative ones. 
In the quantitative aspect , 95 Chinese business people working in Thailand as owners or 

executives of patent companies are the population for this study by using questionnaire as the 
main tool. 

As for the qualitative study, the key-informants are the Chinese investors in Thailand, the 
executives, Thai employees, and concerned authorities, all together 36 people by using the in-
depth interview as a major tool to get relevant information. 

Data analysis has been done with descriptive statistics and logical context description.  
Results of the Study: 

1.  The Chinese investors have knowledge, comprehension and confidence in the 
investment opportunities in Thailand. Chinese investment in Thailand increases continuously.  In 
2011, Chinese invested in Thailand ranked second behind only the Japanese, and tends to increase 
more. The Thais are warm-hearted, open-minded, accept the changes  without progressive 
thinking, creativeness ; the government and authorities support activities, Chinese business people 
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foresee this region with a lot of corruption but Thailand is more on the bright side. The 
government sector is efficient, politics incline to be more democratic.  The country’s laws and 
regulations are clear, not repetitive. International agreement facilitates foreign investment.   

2 Thailand and China are close from geographical view, and similarity in cultural 
aspects. The Thais particularly business peoples moved out from China or being with Chinese 
blood (being Chinese descent) with Chinese culture as their roots. They grew up in Thai society 
with western type of educations, in managing their work, they normally use the combination 
among Chinese, Thai and western styles for the best possible results. The Thai and Chinese are 
easily adapted to each other.   

3. Chinese business organizations came to invest in Thailand not very long, without 
strong cultural organization. Behavior and business styles are still Chinese oriented. They lack  
true comprehension of the environment social responsibility for the sustainable investment. 
Recommendations: 

There are many valuable recommendations to improve the opportunity for Chinese long-
term investment in Thailand, especially the long-last peacefulness or political stability of 
Thailand and the real understanding of Thai cultural values and environment on the part of 
Chinese investors for mutual benefits.    
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บทที่ 1  

 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยกับประเทศจีนเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกัน มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรมา

ช้านาน  ตั้งแต่ประเทศไทยและประเทศจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ พ.ศ. 2518 การค้า

การลงทุนระหว่างสองประเทศก็เพิ่มมากขึ้นมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากประเทศจีนได้

ดําเนินนโยบายเปิดประเทศและปฏิรูปในปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนก็ได้ก้าวขึ้น

เป็นประเทศท่ีมีขนาดจีดีพีเป็นอันดับ 2 ของโลกในปี พ.ศ. 2553 จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

ว่าประเทศจีนกําลังผงาดขึ้น  

 ในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น กลยุทธ์อย่างหนึ่งของจีนก็คือส่งเสริมการลงทุน ในระยะแรก

หลังจากประเทศจีนเปิดประเทศนั้น ประเทศจีนพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อใช้ทุน

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาประเทศจีน แต่พอมาถึงทศวรรษ 1980 ประเทศจีนมีนโยบาย

ชัดเจนที่จะส่งเสริมบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนที่มีความพร้อมให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น 

ซึ่งสองกลยุทธ์น้ี จีนเรียกว่า เชิญเข้ามา และ เดินออกไป หรือ Zou Chu Qu ในภาษาจีนกลางหรือใน

ภาษาอังกฤษ Going  Global  Policy นอกจากนี้ ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี  

ฉบับที่ 11 ของจีน (ปี พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2553) ได้ต้ังเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ

สูงถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ จึงสะท้อนอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลจีนมีความจริงจังและแน่วแน่ในการ

ส่งเสริมทุนจีนให้ออกไปขยายอาณาจักรทางธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 

ประเทศไทยและประเทศจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2518 ความสัมพันธ์ไทย-จีนดําเนินมาด้วยความราบรื่นบนพื้นฐานของความเสมอภาค เคารพ

ซ่ึงกันและกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน และอยู่ภายใต้หลักการของผลประโยชน์

ร่วมกันเพื่อธํารงไว้ซ่ึงความมั่นคง สันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาค และได้มีความร่วมมือกัน

อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด   ปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-จีนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกด้าน ทั้ง

กรอบทวิภาคี พหุภาคี และเวทีภูมิภาค เช่น ASEAN-China Annual Consultation, ASEAN+3, ARF, 

ASEM เป็นต้น 
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เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ได้มีการลงนามความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้

ระหว่างไทย-จีน (Agreement Between the Government of the Kingdom of Thailand and the 

Government of the People's Republic of China on Accelerated Tariff Elimination Under the Early 

Harvest) 

Programme of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation 

between ASEAN and China) ซ่ึงช่วยลดอุปสรรคด้านภาษีในการค้าประเภทสินค้าผักและผลไม้ 

(สินค้าพิกัดภาษี 07  08) ทั้งประเทศไทย และจีนมีความพร้อมในการลดภาษีอยู่แล้ว ซ่ึงได้มีผล

ยกเว้นภาษีสําหรับสินค้า 116 รายการ ในพิกัดภาษี 07 08 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546  การตกลง

การค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) ก็มีผลใช้ต้ังแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2553 ผู้ประกอบการก็สามารถใช้ผลประโยชน์จากข้อตกลงฉบับนี้ด้วย 

อาเซียนและจีนลงนามความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน-จีน (ASEAN-China Investment 

Agreement) ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ทั้งสองฝ่าย ได้เริ่มเจรจาความตกลงว่าด้วยการลงทุน

อาเซียน-จีนตั้งแต่ พ.ศ. 2546 การลงนามจะทําให้ได้ประโยชน์โดยตรงจากการขยายการค้า และการ

ลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับจีนอย่างต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายตกลง

ท่ีจะให้การสนับสนุนการลงทุนทางตรง (FDI) ของคู่ภาคี ตลอดจนให้การส่งเสริมคุ้มครองการ

ลงทุน ได้แก่ การปฏิบัติต่อนักลงทุนทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรม และทัดเทียมกัน การชดเชยให้แก่

นักลงทุนในกรณีท่ีมีการเวนคืน และการระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนของคู่ภาคีกับรัฐ อันจะ

นําไปสู่การไหลเข้าของเงินลงทุนใหม่ และการนําเอาผลกําไรกลับมาลงทุนในรูปแบบที่ยั่งยืน 

สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดตั้งประชาคม 

การลงทุนของจีนในไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึนในฐานะที่ไทยเป็นแหล่งลงทุนสําคัญ

อันดับต้นๆ ของอาเซียน โดยมีมูลค่า FDI ในไทยสูงเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ 

และถือว่าไทยเป็นแหล่งลงทุนที่มีศักยภาพในหลายสาขา เช่น ยานยนต์/ชิ้นส่วน คอมพิวเตอร์และ

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร ภาคบริการด้านท่องเท่ียว ก่อสร้าง และบริการด้านสุขภาพ 

 การลงทุนของจีนในประเทศไทยบางบริษัทก็ประสบความสําเร็จและมีการพัฒนา ขยายตัว 

บางบริษัทก็ประสบความล้มเหลว อย่างไรก็ตามไม่ว่าบริษัทที่ประสบความสําเร็จหรือประสบความ

ล้มเหลวและอุปสรรค บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทจากจีนมาลงทุนในไทย แน่นอนจะต้องประสบ

อุปสรรคต่างๆ นานา และบริษัทเหล่านี้ต้องใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้  

วัฒนธรรมก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จของบริษัทซึ่งบริษัทจีนไม่

สามารถมองข้ามไปได้ บริษัทจีนมีวัฒนธรรมจีนเมื่อมาอยู่ประเทศไทย สัมผัสวัฒนธรรมไทย 

บริษัทจีนต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย หรือจะต้องปรับวัฒนธรรมองค์การให้เข้ากับ



3 
 

วัฒนธรรมจีนหรือปรับทั้งวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การใหม่เพื่อ

ความอยู่รอด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษายิ่ง เพื่อเป็นข้อมูล

ในการตัดสิน ดําเนินการ ทั้งในด้านนโยบายและการจัดการ เป็นแบบแผนแก่บริษัทจีนรายใหม่ท่ีจะ

มาลงทุนในประเทศไทยและเพื่อให้ท้ังภาครัฐและสมาชิกในองค์กรเรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรมองค์การ

ของบริษัทจีน เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนของจีน ดังนั้น การศึกษาการลงทุนของจีนในประเทศไทยจาก

มิติวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญยิ่ง  

  

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.2.1  เพื่อศึกษาความเชื่อ ค่านิยม แบบแผนการกระทําที่เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของ

นักลงทุนจีนและคนไทยที่เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของจีนในไทย 

1.2.2  เพื่อศึกษากระบวนปะทะสังสรรค์ของความเชื่อ ค่านิยม แบบแผนการกระทําที่

เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของจีนในไทย 

1.2.3  เพื่อศึกษากระบวนการการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การในส่วนที่เป็นพฤติกรรม

ของผู้บริหารและพฤติกรรมของคนทํางาน  

  

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 

1.3.1  ทําให้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจความเชื่อ ค่านิยม แบบแผนการกระทําที่เกี่ยวกับโอกาส

ในการลงทุนของนักลงทุนจีนและคนไทยที่เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของจีนในไทย 

1.3.2  ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจกระบวนปะทะสังสรรค์ของความเชื่อ ค่านิยม แบบ

แผนการกระทําที่เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของจีนในไทย 

1.3.3   ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจกระบวนการการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การในส่วน

ท่ีเป็นพฤติกรรมของผู้บริหารและพฤติกรรมของคนทํางาน  

 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 

  

1.4.1  ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาวัฒนธรรมการทําธุรกิจและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ

นักลงทุนที่มาลงทุนในประเทศไทยอันประกอบด้วยบทบาทของสถาบันสังคมทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการส่งเสริมโอกาสของการลงทุน และกฎระเบียบ นโยบายของรัฐ ตลอดจนความเชื่อ 
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ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยและคนจีนในการทําธุรกิจ  การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมไทย

และจีน การปรับตัวของนักลงทุนจีนให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย  

1.4.2  ขอบเขตกลุ่มเป้ าหมาย เป็นบริษัทที่จีนมีการจดทะเบียนในไทย เป็นบริษัทจีนที่มีทุน

จีนร้อยละ100 หรือมีทุนจีนเกินกึ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทจีน   

1.4.3  ขอบเขตพื้นที่ บริษัทจีนที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงตามสถิติแล้วร้อยละ 

80 ของบริษัทจีนตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและพื้นที่ใกล้เคียง (รัศมี 200 กิโลเมตร) ซ่ึงได้แก่ นครปฐม  

ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี และระยอง เนื่องจากว่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ดังกล่าวนี้มีเขตนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่จํานวนมาก ซ่ึงบริษัทจีนเข้ามาลงทุนก็จะได้รับสิทธิ

ประโยชน์พิเศษ   

1.4.4  ขอบเขตเวลา ศึกษาตั้งแต่ประเทศจีนเปิดประเทศในปี พ.ศ.2521เป็นต้นมาจนถึงสิ้น

ปี พ.ศ. 2553  ก่อนประเทศจีนเปิดประเทศในปี พ.ศ. 2521 นั้น ประเทศจีนปิดกั้น ไม่มีการติดต่อ

สัมพันธ์กับต่างประเทศ ไม่มีบริษัทจีนไปลงทุนในต่างประเทศ จนกระทั่งเปิดประเทศในปี พ.ศ. 2521 

ประเทศจีนทยอยไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นปี พ.ศ. 2521 ถือได้ว่าเป็นหลักกิโลเมตร 

ท่ีสําคัญของการศึกษาครั้งนี้ สําหรับข้อมูลในปี พ.ศ. 2552 ยังปรากฏน้อยอยู่และยังไม่ได้สรุปใน

เป็นระบบ  จึงเป็นอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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บทที่  2  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาโอกาสส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทยอย่างยั่งยืนได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี 

ดังต่อไปนี้  

 

2.1  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ 

 2.2   แนวคิด ทฤษฏีการลงทุนที่ยั่งยืน 

 2.3   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม 

 2.4   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   

2.1  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ 
 

2.1.1  ความหมายของการลงทุนระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 

ในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีการติดต่อสื่อสารในประเทศต่างๆ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายไปได้ทั่ว

โลก ยิ่งส่งผลให้การลงทุนระหว่างประเทศไม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากต่อไป ด้วยเหตุน้ี จึงทําให้องค์การ

ธุรกิจในลักษณะบริษัทข้ามชาติ สามารถขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ทั่วโลก 

สําหรับการลงทุนระหว่างประเทศ หมายถึง การที่ประเทศหนึ่งได้เคลื่อนย้ายทุนจาก 

ประเทศของตนมาลงทุนในอีกประเทศหนึ่ง ท่ีคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศของตน 

ซ่ึงในการลงทุนในลักษณะดังกล่าวนี้ สามารถจําแนกได้ 2 ประเภท ด้วยกัน คือ  

1)  การลงทุนโดยตรง (Direct  Investment) ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการ

ดําเนินงานโดยวิสาหกิจ และมีสถาบันการเงินของเอกชนเป็นผู้จัดหาเงินทุนสําหรับโครงการต่างๆ ให้ 

2)  การลงทุนโดยอ้อม (Indirect Investment or Portfolio Investment) เป็นการ

ลงทุนที่ผู้ลงทุนต่างชาติไม่ได้เข้ามามีส่วนดําเนินกิจการโดยตรง เช่น การลงทุนในรูปเงินกู้ (Loan) 

การลงทุนแบบรับสินเชื่อจากผู้ขายและอื่นๆ ซ่ึงส่วนมากเป็นการลงทุนโดยการซื้อหลักทรัพย์หรือ

พันธบัตรของต่างประเทศ 
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2.1.2  บทบาทของการลงทุนระหว่างประเทศ 

 การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาในหลายประการ 

อาทิเช่น  1) การเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ถูกลงทุน กล่าวคือ เมื่อมีเงินทุนจาก

ต่างประเทศไหลเข้า ก็จะทําให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงแล้ว นัก

ลงทุนชาวต่างชาติมักนิยมใช้เครื่องจักรมากกว่าการใช้แรงงานมนุษย์   2) การถ่ายทอดความรู้/ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้แก่ประเทศที่ถูกลงทุน กล่าวคือ เมื่อมีการลงทุนจากต่างประเทศนักลงทุน

จากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุน ก็จะนําเทคโนโลยีเข้ามาถ่ายทอดให้แก่คนงานในประเทศที่ถูกลงทุน 

ซ่ึงเป็นสิ่งที่ประเทศที่ถูกลงทุนต่างก็ได้มีความคาดหวังอีกเช่นกัน แต่แท้ท่ีจริงแล้วเทคโนโลยี

ระดับสูง ยังคงใช้แรงงานจากประเทศแม่ท่ีเข้ามาเป็นผู้ลงทุน ซ่ึงแรงงานในท้องถิ่น (ประเทศที่ถูก

ลงทุน) จะได้รับเพียงความรู้เกี่ยวเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการทํางาน อาทิเช่น การคุม

เครื่องจักร การใช้เครื่องมือในระดับพื้นฐาน  

   

2.1.3  ปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของการลงทุนระหว่างประเทศ 

2.1.3.1 ปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของการลงทุนระหว่างประเทศ

โดยตรงจากต่างประเทศ (Inward  FDI) ประกอบด้วย การหักภาษี (Tax  Breaks) การผ่อนปรน

กฎระเบียบ การให้กู้ยืมดอกเบี้ยตํ่า และเงินสนับสนุนเฉพาะต่างๆ เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ 

คือ ผลกําไรในระยะยาวจากกองทุนเหล่านี้ ก่อให้เกิดผลดีท่ีมากกว่าผลเสียจากการขาดทุนที่อาจ

เกิดขึ้นในระยะสั้น ทั้งนี้การหมุนเวียนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Inward FDI) อาจ

ต้องประสบกับข้อบังคับต่างๆ หลายปัจจัย อาทิเช่น การควบคุมสิทธิการครอบครอง และความ

แตกต่างในมาตรฐานการดําเนินงานเป็นต้น 

2.1.3.2  การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Outward  FDI) มักพบได้ในรูปแบบ

การนําเข้า และการส่งออกกับต่างประเทศ  ซ่ึงสามารถเติบโตภายใต้การปกป้องความเสี่ยงต่างๆ 

จากรัฐบาล  การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Outward FDI) ประสบกับข้อบังคับต่างๆ ภายใต้

เงื่อนไข/ข้อบังคับ/มาตรการต่างๆ จากประเทศเจ้าถิ่น อาทิเช่น 

1)  มาตรการการจูงใจเรื่องภาษี หรือการขาดแรงจูงใจในเรื่องภาษีสําหรับ

บริษัทต่างๆ (Tax Incentives or the Lack of It for Firms)  

2)  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกองทัพ (Defense) มักถูกกําหนดให้อยู่

นอกเหนือการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Outward FDI) เพื่อรักษาอํานาจในการควบคุมของ

รัฐบาลหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกองทัพ 

3)  แผนการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐที่พุ่งเป้าไปที่ธุรกิจท้องถิ่น 
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4)  กลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศ (Inward FDI) หรือตัวแทนกองทุนของรัฐ (Lobby Groups with Vested Interests 

Possessing Support From Either Inward FDI Sector or State Investment Funding Bodies)  

5)  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ท่ีส่งเสริม/สนับสนุนการแปรรูปอุตสาหกรรม

ให้เป็นของรัฐ 

  

2.1.4  แนวคิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment:  FDI)  

แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนี้ ได้มีนักวิชาการทั้งในประเทศไทย 

และต่างประเทศได้ให้ความสนใจ ทั้งนี้อาจมีการให้ความหมาย/คําจํากัดความที่เหมือนหรือแตกต่าง

กันไปตามเงื่อนไข/ปัจจัยที่นํามาใช้ในการพิจารณาประกอบควบคู่ ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงขอนําเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยเน้นที่ปัจจัยที่นํามาใช้ประกอบควบคู่กันใน 

3 ปัจจัยหลักด้วยกัน คือ  

2.1.4.1  แนวคิดที่เน้นปัจจัยทางการเมือง (Political Factors) 

ปัจจัยทางการเมือง (Political  Factors) เป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลเชื่อมโยงต่อ

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยประกอบไปด้วย 3 แนวคิด

หลัก คือ แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ  แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  แนวคิดนโยบาย

การเมืองระหว่างประเทศ  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

Murry (1975: 107) ได้ต้ังข้อสังเกตว่า  การเจริญเติบโตของบริษัทข้ามชาติก่อให้เกิด

ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ เนื่องจากรัฐไม่จําเป็นต้องทําหน้าที่หรือการเข้าไปมี

ความสัมพันธ์ในฐานะที่มีอํานาจผูกขาดเพียงองค์กรเดียว (Single  Authority)  ในขณะเดียวกัน

บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ ก็ได้มีบทบาทเพิ่มขึ้น และกลายเป็นคู่แข่งของรัฐ ซ่ึงลักษณะในการแสดง

บทบาทของบริษัทข้ามชาติน้ี Keohane  and  Mye  (1981) ได้เรียกการแสดงบทบาทนี้ว่า ตัวแสดงข้ามชาติ 

(Transnational Actors)  และในการแสดงบทบาทของตัวแสดงข้ามชาติน้ี อาจมีการขยายขอบเขต

ไปสู่ตัวแสดงข้ามชาติอ่ืนที่มีผลประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกด้วย ซ่ึงในการแสดงบทบาทของตัวแสดง

ข้ามชาติเหล่านี้มักคํานึงถึงองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ ด้วยกันคือ 1) การสื่อสารและข้อมูล

ข่าวสาร  รวมทั้งการถ่ายทอดความคิด  ความเชื่อ  และอุดมการณ์  2) การขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายวัตถุ  

เช่น เงินทุน  สินค้า และ อาวุธสงคราม  3)  เงินทุน  คือ การเคลื่อนย้ายเงินทุนและสินเชื่อ และ 4) การ

บริการและการท่องเท่ียว  

โดย  Ohmae  (1995:  3-5) ได้ต้ังข้อสังเกต ถึงการแสดงบทบาทของรัฐสมัยใหม่ท่ี

กําลังลดลง ว่ามีสาเหตุท่ีสําคัญด้วยกัน 4 ประการ คือ 
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1)  การลงทุน (Investment) ซ่ึงการลงทุนมิได้ถูกจํากัดด้วยสภาพภูมิศาสตร์  

แต่สามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของรัฐได้อย่างเสรี ไปสู่แหล่งที่สามารถทําประโยชน์/ผลกําไรที่

ดีกว่า  

2)  อุตสาหกรรม (Industry) ได้มีการกระจายการผลิตให้เป็นนานาชาติ 

(Internationalized Production) เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อแสวงหาตลาดท่ีกําไร  

3)  เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology) ทําให้บริษัทสามารถ

ควบคุมการดําเนินการในส่วนต่างๆ ของโลกได้ง่ายและสามารถลดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจข้าม

พรมแดน   

4)  ผู้บริโภค (Industrial    Consumers) มีการแสวงหาตลาดสินค้าและการ

บริการตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น 

นอกจากนี้ Lerche  and  Said (1995:  28) ได้กล่าวถึงการลงทุนโดยตรงระหว่าง

ประเทศ ท่ีคํานึงถึงเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่

สําคัญ 6 ประการ ด้วยกันคือ  

1)  การดํารงรักษาไว้ซ่ึงความเป็นชาติของตนเอง ได้แก่การรักษาไว้ซ่ึง

รัฐบาล ดินแดน ประชาชนและอธิปไตยของรัฐ  

2)  การแสวงหาความมั่นคง ซ่ึงหมายถึงการพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อ

ป้องกันภัยคุกคามความมั่นคง  

 3)   ความกินดีอยู่ดีของประชาชนในชาติ  

 4)   การส่งเสริมและรักษาศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติ  

 5)   การเผยแพร่และรักษาอุดมการณ์ของชาติ  

 6)   การแสวงหาและเพิ่มพูนอํานาจของชาติ       

2.1.4.2  แนวคิดปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economical  Factors) 

Porter (1990: 224-228) ได้อธิบายถึงสาเหตุท่ีทําให้องค์กรธุรกิจแห่งหนึ่งมี

ความสามารถในการแข่งขันเหนือองค์กรอื่น โดยทําการวิเคราะห์และอธิบายสาเหตุ ของ

ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) จากระดับองค์กรธุรกิจไปสู่ระดับประเทศได้  ซ่ึง
ความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงของแต่ละประเทศต้องดูจากผลิตภาพ  ซ่ึงผลิตภาพนี้จะเป็นสิ่ง

ท่ีทําให้แต่ละประเทศสามารถสนับสนุนค่าแรงที่สูง ค่าเงินที่แข็ง และผลตอบแทนจากเงินทุน อัน

นําไปสู่มาตรฐานการดํารงชีวิตที่สูง ด้วยเหตุน้ี ผลิตภาพน่าจะเป็นเป้าหมายหลักของแต่ละประเทศ

มากกว่าการส่งออกเพียงอย่างเดียว   

นอกจากนี้ Porter (1990) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศว่า

มี 4 ปัจจัย ด้วยกัน คือ 1)  ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่  โครงสร้างพื้นฐาน ระดับการศึกษาของประชาชน 
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สถาบันการวิจัยที่มีความก้าวหน้า การสื่อสารที่ทันสมัย  เป็นต้น 2)  การสนับสนุนอุตสาหกรรมการ

ผลิตภายในประเทศ  เพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน  3)  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และการ

ขยายตัวของการตลาด  รวมทั้งนโยบายการจูงใจในการลงทุน และ 4) ยุทธศาสตร์ของบริษัทข้ามชาติ  

การสร้างองค์การ และการแข่งขันในประเทศ  ซ่ึงทําให้การลงทุนมีความเกี่ยวพันและการพึ่งพา

ระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น   

 Dunning (1973: 289-336) ได้ให้คํานิยามบริษัทข้ามชาติ หมายถึง บริษัท หรือ

ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างชาติโดยตรงหรือเป็นการเป็นเจ้าของควบคุมกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งประเทศ  และได้อธิบายถึงเหตุผล

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศประกอบด้วย  3 ปัจจัยหลักด้วยกัน คือ 1) ความได้เปรียบในการ

เป็นเจ้าของสินทรัพย์บางอย่าง (Ownership-Specific    Advantage)  เช่น ขนาดของกิจการ  ความรู้

ทางด้านเทคโนโลยี  การบริหารและการตลาด และ การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ 2) การทําให้ภายในองค์การ

ธุรกิจจะหาประโยชน์จากความได้เปรียบของตน (Internalization  Incentive  Advantage)  เช่น  

ต้นทุนเกี่ยวกับการตลาด   การแทรกแซงของรัฐบาล  การตั้งกําแพงภาษี  การกําหนดโควต้า  การ

ควบคุมแหล่งผลิตและราคาวัตถุดิบ  การใช้กลยุทธ์ในการกําหนดราคาขายในประเทศต่างๆ  ให้

แตกต่างกันได้ และ 3) ความได้เปรียบที่เกิดจากแหล่งที่ต้ัง (Location-Specific Advantage)  ความ

ได้เปรียบนี้จะรวมกับปัจจัยการผลิตที่ทําให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ  ความได้เปรียบ

จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแหล่งทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 

2.1.4.3  แนวคิดปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural  Factors) 

ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ท่ีจะ

เข้ามาร่วมทุน/ลงทุนระหว่างประเทศ ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 ประเด็นหลักที่มีความสําคัญด้วยกันคือ  

1) ความใกล้ชิดทางชาติพันธุ์ (Ethnic  Affinity) ซ่ึงเป็นลักษณะทางวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับ

เรื่องของความคิด ความเชื่อ ศาสนา และภาษา เป็นต้น 2) ความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม (Cultural  

Similarity) เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม เช่น  เครือข่ายของจีนโพ้น

ทะเลท่ียังมีสายสัมพันธ์และผูกพันกับจีนแผ่นดินใหญ่ 3) ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical  

Proximity) ในลักษณะภูมิศาสตร์ดินแดนหรือพื้นที่ท่ีมีความใกล้ชิดกัน อันนําไปสู่การสร้าง

ความสัมพันธ์ท้ังทางเศรษฐกิจ และอุดมการณ์ทางการเมือง และ 4) ปัจจัยประวัติศาสตร์ (Historical  

Factor) อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงหลังสงครามเย็น (Cold War) ซ่ึงเกิดจาก

ความสัมพันธ์เชิงแข่งขัน และความขัดแย้งของอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศมหาอํานาจ 

ดังที่ Huntington  (1993: 22-49) ได้ต้ังข้อสังเกตถึงการเผชิญหน้าทางอารยธรรม (The Clash of  

Civilization) ของประเทศที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงเริ่มให้

ความสําคัญกับประเทศ/กลุ่มประเทศ ท่ีมีอารยธรรม/วัฒนธรรมเดียวกันหรือใกล้ชิดกัน เป็นต้น 
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  ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศได้ ดังปรากฏ

ในตารางที่ 2.1 

   

ตารางที่ 2.1  สรุปแนวคิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ( Foreign Direct Investment: FDI) 

 

แนวคิด องค์ประกอบสําคัญ 

1. แนวคิดปัจจัยทางการเมือง (Political   Factors) 

 1.1 แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ (National      

      Interest) Charles Lerche and  Abdul Said 

1) การดํารงรักษาความเป็นชาติ (Self-  

     Preservation) 

  2) ความมั่นคงปลอดภัย (Security)  เพื่อ 

     ป้องกันภัยคุกคามต่ออธิปไตย  และบูรณ 

     ภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของรัฐ 

  3) คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (Well- 

     Being) 

  4) การแสวงหาศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ 

     ชาติ (Prestige) 

  5) รักษาอุดมการณ์ (Ideology) 

  6) อํานาจของชาติ (Power) 

 1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ  Robin Murry  รัฐไม่จําเป็นต้องทําหน้าที่หรือการเข้าไป

มีความสัมพันธ์ในฐานะที่มีอํานาจผูกขาด

เพียงองค์กรเดียว (Single Authority) 

บริษัทข้ามชาติสามารถมีบทบาทเพิ่มขึ้น 

  

 Robert O. Keohane and Joseph Mye 1) การสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร 

  2) การขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายวัตถุ 

  3) เงินทุน  คือ การเคลื่อนย้ายเงินทุนและ 

     สินเชื่อ 

  4) การท่องเท่ียวเป็นต้น  ซ่ึงจะขยายขอบเขต 

    ไปสู่ตัวแสดงข้ามชาติอ่ืนและ 

     ผลประโยชน์ในด้านอื่นๆ 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 

 

 

 

แนวคิด องค์ประกอบสําคัญ 

 1.3  แนวคิดนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ   

       Ohmae 

1)  การลงทุน (Investment)   

2) อุตสาหกรรม (Industry)    

       (Internationalized Production) 

  3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  

Technology) 

  4) ผู้บริโภค (Industrial Consumers) 

2. แนวคิดปัจจัยแนวคิดปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economical  Factors) 

 Porter 1) ปัจจัยพื้นฐาน 

  2)  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

  3)  การสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต

ภายในประเทศ 

  4)  ยุทธศาสตร์ของบริษัทข้ามชาติ   

 John H. Dunning 1)   ความได้เปรียบในการเป็นเจ้าของ

สินทรัพย์บางอย่าง(Ownership-Specific 

Advantage) 

  

  2) การทําให้เป็นภายในองค์การธุรกิจจะหา

ประโยชน์จากความได้เปรียบของตน

(Internalization  Incentive  Advantage)   

  3)  ความได้เปรียบที่เกิดจากแหล่งที่ต้ัง 

(Location-Specific Advantage) 

3. แนวคิดปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural  Factor) 

 Samual P.  Huntington ประเทศต่างๆ จึงเริ่มให้ความสําคัญกับ

ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีอารยธรรม

เดียวกันหรือใกล้ชิดกัน 
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2.2  แนวคิด ทฤษฎีการลงทุนที่ยั่งยืน 

 

2.2.1  ความหมายของคําว่ายั่งยืน 

ความหมายของคําว่า ยั่งยืน ตามพจนานุกรมคือภาวะคงทนอยู่เป็นเวลานานมีความหมาย

คล้ายคําว่า ยืนนาน และยืนยง ตรงกับภาษาอังกฤษ Sustainable เป็นคุณศัพท์ ท่ีใช้ในการขยายคําอื่น 

อาทิเช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การลงทุนที่ยั่งยืน เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 

ทั้งนี้ ในการประชุมของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา           

World Commission on Environment and Development  (United Nations, 1987) ได้มีการกําหนด

เป้าหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การพัฒนาหรือความเติบโต

ทางเศรษฐกิจ จะต้องอยู่ในภาวะที่ส่ิงแวดล้อมสามารถรองรับได้  ทั้งนี้ยังได้มีการให้คําจํากัดความ

ของคําว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน ว่าหมายถึง เป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคน

รุ่นปัจจุบัน โดยไม่บั่นทอนความสามารถในการสนองความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

(United Nations, 1987)  

ด้วยเหตุน้ี จึงอาจกล่าวได้ว่า การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศนั้น จําเป็นต้องคํานึงถึง

องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เรียกกันว่า การลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment) 

อันถือได้ว่าเป็นการลงทุนแนวใหม่ที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามกระแสความสนใจด้าน

สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือที่เรียกกันว่า  ESG   

สําหรับ การลงทุนที่ยั่งยืน เป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ในปัจจุบันนี้ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการ

ลงทุนที่หลายประเทศได้หันมาให้ความสนใจ กล่าวคือ มีการกําหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และ

ผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น  อาทิเช่น มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(Environmental 

Impact Assessment: EIA)  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) 

รวมทั้งยังต้องมีการคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ท่ีเรียกว่า Corporate  Social  Responsibility: 

CSR เป็นต้น 

อีกทั้ง การลงทุนที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น บริษัท/ผู้ลงทุน 

จําเป็นต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันของธุรกิจต้น กล่าวคือ ต้องมีการคํานึงถึงการบริหารงานมีความ

โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี (Good Governance) อีกด้วย 
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2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA เป็นการศึกษา

เพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สําคัญ เพื่อ

กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจ

พัฒนาโครงการหรือกิจการ ผลการศึกษาจัดทําเป็นเอกสาร  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หมายถึง ระบบการตรวจสอบถึงผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การเริ่มต้นของทุกๆ กิจกรรมในโครงการพัฒนา ความหมายที่ใช้อยู่นี้ 

ได้รับมาจากมาตราที่ 102 (2) จากกฎหมายนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental 

Protection Agency: NEPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2512 ซ่ึงทําให้เกิด

จุดเปลี่ยนสําคัญในการออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ขอ

อนุญาตดําเนินการจําเป็นต้องพิสูจน์ว่า โครงการพัฒนาของพวกเขาไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง

แน่ชัด ซ่ึงผู้ขออนุญาตดําเนินการต้องยื่นเสนอสิ่งที่เรียกว่า ข้อแถลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) 

เพื่อแสดงถึง ลักษณะและขั้นตอนของโครงการพัฒนา สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ และ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมาตราที่จะถูกใช้เพื่อลดหรือเฝ้าสังเกตผลกระทบเหล่านี้ 

 2.2.2.1   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจีน  

EIAs ถูกบังคับใช้ในประเทศจีนผ่านทางกฎหมายการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546) กฎหมาย ซึ่งดัดแปลงมาจากกฎข้อบังคับ 

EIA ก่อนหน้านี้ และมีการอ้างถึง EIAs ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากมาย ถึงแม้ว่าตัวกฎหมาย 

จะมีการประยุกต์การใช้งานที่หลากหลาย แต่ก็มีการปรับและแก้ตามวัตถุประสงค์ตามลักษณะของ

แต่ละโครงการพัฒนา  

ในปี พ.ศ. 2515 ประเทศจีนได้มีการจัดให้มีการประชุมเรื่องมนุษยธรรมและ

สิ่งแวดล้อมขึ้นที่ Sidegeermo ในปี พ.ศ. 2516 การประชุมปกป้องสิ่งแวดล้อมถูกจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง 

และหลังจากการประชุมครั้งนั้น การประเมินคุณภาพ (EQA) ได้เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างทั่ว

ประเทศจีน ในบรรดาโครงการ EQA ท่ีเริ่มขึ้นก่อน ได้แก่ ชานเมืองทางฝั่งตะวันตกของกรุงปักกิ่ง 

เขื่อน Guan-Ting และ แม่นํ้า Song-Hua-Jiang ในปี พ.ศ. 2522 กฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ถูก

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ เป็นเหตุการณ์สําคัญของหน่วยงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของประเทศจีน โครงการก่อสร้างใดๆ จําเป็นต้องมีการสําแดงแถลงการณ์ EIA และรอให้มีการ

อนุญาตก่อนที่จะสามารถเริ่มดําเนินการใดๆได้ ในปี พ.ศ. 2529 กฎหมายการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA  Law) ถูกประกาศใช้ในประเทศจีน ซ่ึงจําเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการก่อสร้างโครงการพัฒนา ในปี พ.ศ. 2532 กฎหมายปกป้อง

สิ่งแวดล้อม และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ถูกประกาศโดยรัฐบาลจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา 
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ประเทศจีนได้ใช้ความพยายามอย่างใหญ่หลวงผลักดันให้เกิดความสําเร็จในระบบ EIA และสร้าง

ความสัมพันธ์ในการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศมากมาย เขื่อน Three Georges โครงการราง

รถไฟ Jin-Jiu และโครงการการชลประทานเพื่อการเพาะปลูกแม่นํ้า Shu-Le เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม

ของ EIA ในปี ท่ีผ่านมา ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 นโยบายการประเมินผลกระทบอนามัยจาก

มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ถูกประกาศใช้โดยกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงในภายหลังกลายเป็นผู้

ตรวจสอบหลักของการประเมินผลกระทบอนามัยสิ่งแวดล้อม ในแผนพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีระดับชาติในระยะกลางและระยะยาว (พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2563) มีหลายประเด็นที่สําคัญได้

ถูกพิจารณา ซ่ึงรวมไปถึง วิธีการพัฒนาคุณภาพทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม วิธีการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 แผนพัฒนาการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา 5 ปี ครั้งที่ 11 ถูกประกาศสู่สาธารณชน เพื่อสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เฝ้าสังเกตของอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ประกอบพื้นฐานอนามัย

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อสร้างระบบบริหารการจัดการและวิธีการทํางานเชิงปฏิบัติของอนามัย

สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างระบบข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และจัดเตรียม

ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สําหรับการวิจัยอนามัยสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2550 แผนการเชิงปฏิบัติ

อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ถูกประกาศขึ้น จากแผนการดังกล่าว องค์ประกอบสนับสนุนพื้นฐาน และสิ่ง

อํานวยความสะดวกอนามัยสิ่งแวดล้อม จะถูกจัดตั้งขึ้น และตามมาด้วยการคัดเลือกลําดับ

ความสําคัญของประเด็นต่างๆ ของอนามัยสิ่งแวดล้อม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2549) 

2.2.2.2  การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เริ่มมีปรากฏให้เห็นหลังจาก

ท่ีมีพระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อมฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2518 กล่าวคือ ประเทศไทยได้มีความพยายาม 

ในการสร้างกระบวนการ และมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2535 ได้มี

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้มีการกําหนดให้มีการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) (จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, 2552)  

ภายใต้มาตรการดังกล่าว (การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) ได้มีการระบุถึง การจัดทํารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยกําหนดสาระสําคัญไว้ในมาตรา 46 ถึง มาตรา 51 

ซ่ึงเป็นที่มาของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท

และขนาดของโครงการ/กิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ท่ีต้องจัดทํารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจํานวน 3 ฉบับ (พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2535 

กําหนดให้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 ฉบับ และได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติมภายหลังอีก 1 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2539) โดยทั้ง 3 ฉบับจะประกาศควบคู่ไปกับประกาศ
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กระทรวงฯ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงาน

การวิเคราะห์ 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทํารายงาน EIA รวม

ทั้งสิ้น 22 ประเภท ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มี

ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 1) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย/เพื่อประกอบการพาณิชย์ 2) โรงแรม

หรือสถานที่พักตากอากาศ และ 2) อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซ่ึงการ

ทําธุรกิจทั้ง 3 ประเภทนี้ จําเป็นต้องทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องได้รับ

อนุมัติรายงานฉบับก่อน จึงจะสามารถเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ เป็นต้น โดยหน่วยงานที่มีบทบาท

หน้าที่โดยตรงคือ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กําหนดให้ส่ง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 ฉบับ และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง

อีก 1 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2539) 

สําหรับขั้นตอนและกระบวนการหลักๆ ท่ีสําคัญ ในการประเมินผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย 1) การแจกแจงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่ต้องการ EIA เรียกว่า 

ขั้นตอนการคัดเลือก 2) การแจกแจงรายละเอียดผลกระทบที่สําคัญ เพื่อระบุไว้ใน EIA เรียกว่า 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 3) การคาดคะเนผลกระทบ และประเมินผล 4) การบรรเทาและการเฝ้ า

สังเกตผลกระทบ 5) การทบทวน EIA ท่ีเสร็จสมบูรณ์ 6) การเปิดเผยและแจกจ่ายข้อมูลต่อ

สาธารณชน 

ผลลัพธ์ของ EIA จะถูกรวบรวมไว้ในเอกสารที่ถูกเรียกว่า ข้อแถลงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม (EIA) ซ่ึงจะประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาทั้งทางบวก และทางลบ ข้อแถลงนี้

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลที่จําเป็ น ซึ่งช่วยให้ผู้ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจได้พิจารณาอย่าง

รอบคอบก่อนที่จะมีการอนุญาตให้มีการดําเนินโครงการพัฒนาใดๆ ด้วยเหตุน้ี จึงอาจกล่าวได้ว่า 

EIA เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้ องค์ประกอบสําคัญการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องมีการศึกษาที่

มีความครอบคลุมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน 4 ด้าน คือ  

1)  ทรัพยากรกายภาพ ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงผลกระทบ เช่น ดิน นํ้า อากาศ 

เสียง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

2)  ทรัพยากรชีวภาพ เป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อระบบ

นิเวศ  เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่ า สัตว์น้ํา ปะการัง เป็นต้น 

3)  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากร ทั้งทางกายภาพและชีวภาพของมนุษย์ เช่น การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
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4)  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซ่ึงจะเป็นการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อ

มนุษย์ ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม รวมถึง 

คุณค่าและความสวยงามของทัศนียภาพ  

ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ท่ีถูกกําหนดให้มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อมาตรการในการแก้ไขผลกระทบ (Mitigation Measure) และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม (Monitoring  Plane) ทั้งในระหว่างการก่อสร้าง และระหว่างการดําเนินโครงการ 

สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังปรากฏในตารางที่ 2.2 

 

ตารางที่ 2.2  โครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ประเภทของโครงการ/กิจกรรม ขนาดของโครงการ/กิจกรรม 

1. เขื่อนเก็บกักนํ้าหรืออ่างเก็บนํ้า ท่ีมีปริมาณเก็บกักนํ้าตั้งแต่ 

100,000,000 ลบ.ม. ขึ้นไป 

หรือมีพ้ืนที่เก็บกักนํ้าตั้งแต่ 15 ตร.กม. 

ขึ้นไป 

2. กรมชลประทาน ท่ีมีพื้นที่การชลประทาน ตั้งแต่ 80,000 

ไร่ ขึ้นไป 

3. สนามบินพาณิชย์ ทุกขนาด 

4. โรงแรมหรือสถานที่พักตากออากาศ ท่ีมีจํานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 

5. ระบบทางพิเศษตางกฎหมายว่าด้วยการทาง

พิเศษ หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ

ทางพิเศษ หรือระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง 

ทุกขนาด 

6. การทําเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ทุกขนาด 

7. นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่านิคม  

    อุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะ 

     เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม 

ทุกขนาด 

8. ท่าเรือพาณิชย์ ท่ีสามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตัน

กรอสขึ้นไป 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 

 

 

ประเภทของโครงการ/กิจกรรม ขนาดของโครงการ/กิจกรรม 

9. โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ท่ีมีกําลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกกะวัตต์

ขึ้นไป 

10. การอุตสาหกรรม                                                

1) อุตสาหกรรมเปโตรเคมี ท่ีใช้วัตถุซ่ึงได้จาก

การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม และ/หรือการ

แยกก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต 

ตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป 

2) อุตสาหกรรมกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ทุกขนาด 

3) อุตสาหกรรมแยกหรือแปลสภาพก๊าซ

ธรรมชาติ 

ทุกขนาด 

4) อุตสาหกรรมคลอ-แอลคลอไลน์ ท่ีใช้ใน

การผลิตโซเดียมคาร์บอเนต  โซเดียมไฮดร

อกไซด์  กรดไฮโดรคลอริค   คลอรีน 

โซเดียมไฮโพคลอไรด์ และปูนคลอรีน 

ท่ีมีกําลังการผลิตสารดังกล่าวแต่ละชนิด

หรือรวมกันตั้งแต่ 10 ตันต่อวันขึ้นไป 

5) อุตสาหกรรมเหล็กและ/หรือเหล็กกล้า ท่ีมีกําลังผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป 

6) อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ทุกขนาด 

7) อุตสาหกรรมถลุงแร่หรือหลอมโลหะ ซ่ึง

มิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า 

ท่ีมีกําลังผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป 

8) อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ ท่ีมีกําลังผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป 

11. โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ท่ี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบกําหนดให้

เป็นพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 1 บี 

ทุกขนาด 

12. การถมที่ดินในทะเล ทุกขนาด 

13. อาคารที่ต้ังอยู่ริมนํ้า ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือ

ชายหาด หรือที่อยู่ใกล้ หรือในอุทยาน 

1) ความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตร ขึ้นไป 

หรือ 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 

 

 

ประเภทของโครงการ/กิจกรรม ขนาดของโครงการ/กิจกรรม 

แห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ซ่ึงเป็น

บริเวณที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบกระเทือน

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2) มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้น

ใดในหลังเดียวกัน  ตั้งแต่10,000   

      ตารางเมตรขึ้นไป  

14. อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ 

      ควบคุมอาคาร 

ท่ีมีจํานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 

15. การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ 

     ประกอบการพาณิชย์ 

จํานวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลง

ขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่ 

16. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

 1) กรณีต้ังอยู่ริมแม่นํ้า ฝั่งทะเล ทะเลสาบ  

     หรือชายหาด ซ่ึงเป็นบริเวณที่อาจจะ 

     ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพ 

     สิ่งแวดล้อม 

 2) กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ (1) 

1) ท่ีมีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่  

    30 เตียง ขึ้นไป 

2) ท่ีมีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่  

    60 เตียง ขึ้นไป  

17. อุตสาหกรรมผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ 

      ใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชสัตว์โดย 

      กระบวนการทางเคมี 

ทุกขนาด 

18. อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทาง 

      เคมี 

ทุกขนาด 

19. ทางหลวงหรือถนนซึ่งมีความหมายตาม

กฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่

ดังต่อไปนี้ 

1) พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมาย 

         ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า 

2) พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่า

ด้วยอุทยานแห่งชาติ 

ทุกขนาดที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า

มาตรฐานตํ่าสุดของทางหลวงชนบท 

ขึ้นไป โดยรวมความถึงการก่อสร้างคัน

ทางใหม่เพิ่มเติมจากคันทางที่มีอยู่ 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 

 

 

ประเภทของโครงการ/กิจกรรม ขนาดของโครงการ/กิจกรรม 

3) พื้นที่เขตลุ่มนํ้าชั้น 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีมี 

    มติเห็นชอบแล้ว 

4) พื้นที่เขตป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวน 

    แห่งชาติ 

5) พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ 50 เมตร ห่าง 

    จากระดับนํ้าทะเลขึ้นสูงสุด 

 

20. โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม เฉพาะ 

      สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย 

      ว่าด้วยโรงงาน 

ทุกขนาด 

21. อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับ 

      นํ้าตาล  

1) การทํานํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว

บริสุทธิ์  นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 

2) การกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 

ทุกขนาด 

22. การพัฒนาปิโตรเลียม 

1) การสํารวจและ/หรือผลิตปิโตรเลียม 

2) ระบบการขนส่งปิโตรเลียมและนํ้ามัน 

    เชื้อเพลิงทางท่อ 

ทุกขนาด  

ทุกขนาด 

 

2.2.3   แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางอนามัย/สุขภาพ (Health Impact 

Assessment: HIA) 

 WHO  (2003)  ได้ให้ความหมายของการประเมินผลกระทบทางอนามัย/สุขภาพ (HIA) ว่า

หมายถึง การรวมกันของขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ โดยถูกเลือกมาจากนโยบาย 

กําหนดการ หรือแผนงาน เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพกับ สาธารณสุข และผลของการ

กระจายของผลกระทบเหล่านั้นระหว่างประชากร ด้วยเหตุน้ีการประเมินผลกระทบทางอนามัย/
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สุขภาพ (HIA) เป็นการประเมินผลกระทบทางอนามัย/สุขภาพ ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อมนุษย์ ซ่ึง

จุดประสงค์ของการประเมินคือ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ สามารถพิจารณาถึง

ผลกระทบทางอนามัย/สุขภาพ ก่อนการตัดสินใจใดๆ โดยไม่คํานึงถึงแค่โครงการพัฒนาใหม่ๆ 

ปรากฏการณ์หลัก หรือ วิถีทางของผลกระทบได้แก่ ผลกระทบจากการปนเปื้อนของดิน ผลกระทบ

จากมลพิษทางอากาศ ผลกระทบอนามัยทางเสียง ผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่ประกอบด้วย การ

ประเมินสายพันธุ์ท่ีกําลังตกอยู่ในอันตราย การประเมินความเสี่ยงการเกิดอันตรายทางธรณีวิทยา 

และผลกระทบมลพิษของนํ้า 

European Center for Health Policy (1999) การรวมกันของขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือ

ต่างๆ โดยถูกเลือกมาจากนโยบาย กําหนดการ หรือแผนงาน เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพกับ 

สาธารณสุข และการแพร่กระจายของผลกระทบต่างๆ ระหว่างประชากร ด้วยเหตุน้ี จึงอาจกล่าวได้ว่า 

เป็นการประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงอนามัย ซ่ึงเป็นเหตุผลอันเนื่องมาจาก โครงการ

พัฒนา กําหนดการ หรือ นโยบาย ซึ่งมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง Birley, 1995) สําหรับวิธีการ 

ขั้นตอน ในการพัฒนาอนามัยซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลโครงการพัฒนา และนโยบายในส่วน

ท่ีไม่เกี่ยวกับอนามัย เป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยหลากหลายสาขาวิชา ซ่ึงรวบรวมหลักฐาน

เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณที่หลากหลายให้อยู่ในโครงร่างช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ (Karen, 2000) 

การประเมินผลกระทบอนามัย (HIA)  มักถูกให้คํานิยามว่า การรวมกันของขั้นตอน วิธีการ 

และเครื่องมือต่างๆ โดยถูกเลือกมาจากนโยบาย กําหนดการ หรือแผนงาน เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้นมี

ประสิทธิภาพกับ สาธารณสุข และผลของการกระจายของผลกระทบเหล่านั้นระหว่างประชากร 

(World Health Organization, 1999) การให้ความหมายที่กว้างๆ นี้จากศูนย์ยุโรป องค์การอนามัยโลก  

เพื่อการกําหนดนโยบายอนามัย (ECHP) และนําเสนอที่ Gothenburg Consensus Paper on HIA ซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ HIA และการให้ความหมายได้เฉียบขาดอีกความหมายของ 

HIA คือ กระบวนการที่ประกอบไปด้วยหลากหลายสาขาวิชา ซ่ึงเต็มไปด้วยหลักฐานมากมาย

เกี่ยวกับผลกระทบอนามัย และนําเสนอในโครงร่างที่เป็นขั้นตอน ตามที่แบบอย่างอนามัยแบบ

กว้างๆ ซ่ึงนําเสนอว่า ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม เป็นตัวบ่งบอกสาธารณสุข (Northern and York Public Health Observatory, 2004) 

สําหรับในประเทศไทย วิพุธ พูลเจริญ (2544)  แห่งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(สช.) ได้กล่าวถึงความสอดคล้องของ HIA กับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 กล่าวคือ ได้มีการ

คุ้มครองสุขภาพประชาชน ซ่ึงถือว่าก้าวหน้ามาก อาทิเช่น มาตรา 67 ท่ีด้กําหนดให้การดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผล



21 
 

กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน 

นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 10 วรรคแรกระบุว่า เมื่อมีกรณีท่ีจะมี

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้นหน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวต้อง

เปิดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว 

วิพุธ พูลเจริญ (2544) ได้อธิบายถึงหลักสําคัญของแนวคิด HIA ว่า ต้องยึดหลักการมีส่วน

ร่วมของประชาชนทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ได้รับความเสียหายมาพูดคุยและหาทางออกของปัญหา

ร่วมกันโดยใช้หลักฐานทางด้านสุขภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ มาแสดงและนํามาวิเคราะห์

กันว่าเป็นอย่างไร 

 

2.2.4  แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) หมายถึง การดําเนิน

กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วย

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทําให้อยู่ร่วมกันใน

สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีผู้ให้คํา

จํากัดความของ CSR ไว้หลายแนวคิดด้วยกัน กล่าวคือ   

องค์กรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ให้ความหมายไว้ว่า CSR 

เป็นแนวคิดการจัดการที่มุ่งให้วิสาหกิจผสานการดําเนินธุรกิจกับความห่วงใยด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย 

วิกิพีเดีย Wikipedia ให้ความหมายไว้ว่า CSR เป็นแนวคิดที่องค์การแสดงความรับผิดชอบ

ต่อผลกระทบจากการประกอบกิจการของตนต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้ท่ีมีส่วน

ได้ส่วนเสียอื่น รวมทั้งสิ่งแวดล้อม และพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้อาจเกินเลยกว่าที่กฎหมาย

กําหนด ซ่ึงอาจมีความถึงการทําดีตามใจสมัครด้วยก็ได้ (แต่ต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย) 

The World Business Council for Sustainable Development (n.d. อ้างถึงใน สุทธิศักดิ์ 

ไกรสรสุธาสินี, 2550)  ให้ความหมายไว้ว่า CSR เป็นความมุ่งมั่น หรือพันธสัญญาที่ธุรกิจมีอยู่อย่าง

ต่อเนื่องในการที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตลอดจนครอบครัวของเขา และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

เศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง 

ทั้งนี้ แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ปรากฏเริ่มขึ้นโดย Kreps (1940) จาก 

Stanford Business School ได้กล่าวถึงการทํารายงานเพื่อแสดงถึงการกระทําที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรในชื่อว่า Social  Audit ต่อมา Bowen (1953) ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Social 
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Responsibilities of the Businessman ซ่ึง Carroll (1999) ได้กล่าวยกย่อง Bowen (1953) ไว้ว่าเป็น

บิดาแห่ง CSR  

แนวคิดเรื่อง CSR ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จนกระทั่งปี 1960 แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง โดยมีหลายๆ แนวคิดและทฤษฏีเข้ามาประยุกต์ร่วมด้วย เช่น (ทฤษฎีว่าด้วยความ

ถูกต้องตามกฎหมาย (Legitimacy Theory)  แนวคิด สัญญาสังคม (Social  Contract) และความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม (Public  Responsibility) ทฤษฎีว่าด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 

Theory)  จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) และสัญชาติของบริษัท (Corporate Citizenship) ซ่ึง

จะเห็นว่าการก่อรูปร่างทางความคิดของ CSR นั้นได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน และมีความ

เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) อย่างสมบูรณ์แบบและมีองค์ความรู้ท่ีมีความชัดเจนมากกว่าใน

อดีตที่ผ่านมา 

 ในปี พ.ศ. 2535 หลังการประชุมระดับโลก (Earth Summit) ครั้งแรกที่กรุงริโอเดจาเนโร 

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างก็เริ่มตื่นตัวกับแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นทิศทางใหม่ของการ

พัฒนาที่ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคํานึงถึงในเรื่องสังคม

และสิ่งแวดล้อมด้วย ในขณะเดียวกัน ก็เริ่มมีกระแสกดดันองค์กรธุรกิจให้คํานึงถึงเรื่อง CSR ด้วย

เช่นกัน 

ต่อมา ปี พ.ศ. 2543 กระแสของโลกในเรื่อง CSR เริ่มจริงจังและรุนแรงยิ่งขึ้น โดยองค์กร

เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD (Organization for Economic Cooperation 

and Development) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  ท่ียอมรับระบบ

ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการค้าเสรี มีประเทศสมาชิก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่ น และประเทศในสหภาพยุโรป ได้ออกแนวปฏิบัติสําหรับบริษัทข้ามชาติ หรือที่

เรียกว่า OECD-Consensus ซ่ึงแนวปฏิบัติน้ีมีการปรับปรุงโดยเน้นในเรื่อง CSR อย่างเข้มข้น มีการ

เสนอแนะให้บริษัทข้ามชาติทําธุรกิจกับคู่ค้าทั่วโลกเฉพาะที่มี CSR เท่านั้น ธุรกิจใดไม่ทํา CSR ก็จะ

ส่งสินค้าไปขายให้บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ไม่ได้ 

Porter and Kramer (2006: 78-92) กล่าวไว้ในบทความชื่อ Strategy & Society: The Link 

Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility ว่า CSR เป็นมากกว่าค่าใช้จ่าย 

ข้อจํากัด หรือการทําบุญ เพราะในทางกลยุทธ์แล้ว CSR ช่วยสร้างโอกาส นวัตกรรม และข้อได้เปรียบ

ในการแข่งขันขององค์กร ในขณะที่แก้ปัญหาเรื่องแรงกดดันจากปัญหาสังคม โดย Porter  (1990) 

ได้กล่าวถึง การที่โตโยต้าให้ความสําคัญอย่างแข็งขันมานานต่อเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษที่

ปล่อยออกมาจากไอเสียรถยนต์ ก่อนที่ผู้ผลิตรายอื่นจะหันมาใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง การกระทํา

ดังกล่าวส่งผลให้โตโยต้ามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง  
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สําหรับในประเทศไทย แนวคิดเรื่อง CSRได้ถือกําเนิดขึ้นพร้อมกับการสถาปนาธุรกิจใน

สังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ในรูปของการทําบุญ การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการอาสา

ช่วยเหลืองานส่วนรวมที่เรียกว่า การลงแขก เป็นต้น เพียงแต่คนไทยยังมิได้เรียกกิจกรรมเหล่านี้ด้วย

คําว่า CSR อย่างไรก็ดี กระแส CSRในเมืองไทย ได้ถูกจุดประกายขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และได้ถูก

บรรจุเป็นแนวปฏิบัติท่ีผนวกเข้ากับการดําเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการดําเนินความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในรูปแบบที่อยู่นอกกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การบริจาค หรือการอาสาช่วยเหลือสังคม

เช่นที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการนํา CSR เข้ามาในช่วงกว่า 10 ปี ท่ีผ่านมา แต่การทํา CSR ในประเทศไทย

ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่ต่อคนไทย โดยองค์กรที่ทําส่วนใหญ่มักเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ

ธุรกิจส่งออก  

สําหรับ CSR ในประเทศจีน ประเทศจีนเป็นประเทศสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน แม้จะ

เปิดกว้างด้านเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันเรื่องการเมือง สังคมมีการปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่

อย่างไรก็ตาม รัฐยังคงมีบทบาทในการกํากับดูแลบริษัททั้งหลายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ 

บริษัทต่างๆ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษัทจัดทําซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 

CSR เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ  กิจกรรมเหล่านี้มีอยู่มากมาย เช่น นครเซี่ยงไฮ้ให้การอุดหนุน

เพื่อขจัดรถยนต์ท่ีปล่อยมูลภาวะสูง ปักกิ่งจัดรถฉุกเฉินพิเศษสําหรับทารกเพื่อคลอดใหม่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้การดูแลบุตรหลานของคนอพยพจากชนบทมาอาศัยอยู่ในเมือง  

มองโกเลียในให้นมฟรีแก่ผู้หญิงท้อง  บริษัทผลิตรถยนต์จีนให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม   

เป็นต้น  

 2.2.4.1   รูปแบบของ CSR  

  ตามที่ Porter and Kramer (2006: 78-92) ได้ระบุไว้ในบทความเกี่ยวกับความ

เชื่อมโยงระหว่าง CSR กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้แบ่ง CSR  ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 : Responsive CSR   

 ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติตัวเป็นบริษัทพลเมืองที่ดี (Good 

Corporate Citizen) และการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรม

ทางธุรกิจของตน โดยอาจจะยังไม่ได้ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสังคม ซ่ึงเป็นการทํา CSR ใน

ลักษณะเชิงรับ (Receptive) โดยกิจกรรม CSR ภายใต้รูปแบบนี้ มักเกิดขึ้นในเวลาเมื่อมีปัญหาหรือ

ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจไปสู่สังคม หรือสังคมมีการเรียกร้องให้กิจการดําเนินความ

รับผิดชอบอย่างเหมาะสมต่อผลกระทบเหล่านั้น เป็นการผลักดันให้มีการริเริ่มดําเนินงาน CSR จาก

ผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ภายนอกองค์กร (Outside-In) 

สําหรับวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นนี้ มักศึกษาข้อกฎหมาย 

กฎระเบียบ มาตรฐานหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาปฏิบัติเพื่อปรับให้เข้ามาตรฐาน 
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(Standardization) อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยผลลัพธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยวิธีการนี้ จะทําให้กิจการได้ช่ือว่าเป็นบริษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา

หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมนั้นๆ 

(Inclusiveness) 

อย่างไรก็ดี เป้าประสงค์ของการทํา CSR ในขั้นนี้ แม้ว่าผู้ท่ีได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรม CSR จะเป็นบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กร แต่กิจการยังคงมุ่งรักษาไว้ซ่ึงคุณค่าขององค์กร 
(Corporate Value) เป็นสําคัญ 

ขั้นที่ 2:  Strategic CSR  
Porter (1990: 78-92) ได้เสนอรูปแบบของ CSR ท่ีเรียกว่า Strategic  CSR ซ่ึง

ยกระดับจากการเป็นเพียงบริษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการบรรเทาปัญหาหรือผลกระทบที่
เกิดจากกิจการ สู่การทํา CSR ในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองค์กรสามารถริเริ่มกิจกรรม CSR ด้วยตัวเอง
ให้แก่สังคมภายนอก (Inside-Out) ท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ์กับความต้องการหรือการริเริ่มจากภายนอก 
(Outside-In) 

สําหรับวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบที่เป็ น CSR เชิงกล
ยุทธ์น้ี กิจการไม่เพียงแต่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกําหนดหรือมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับเท่านั้น แต่
ยังมีการกําหนดจุดยืนที่เป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากแนวปฏิบัติขององค์กรอื่นๆ มีการสร้างความ
แตกต่าง (Differentiation) ในวิธีการ มีอิสรภาพในการคัดเลือกประเด็นทางสังคม โดยที่ปลอดจาก
พันธนาการหรือข้อเรียกร้องอย่าง Responsive CSR แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันนี้ จึงทําให้กิจกรรม
ของ CSR ต้องมีความเหมาะสมกับผลลัพธ์อีกด้วย จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้
รูปแบบที่เป็ น CSR เชิงกลยุทธ์น้ี จะทําให้เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
(Competitiveness) ขององค์กรในระยะยาว 

ทั้งนี้ เป้าประสงค์ของ CSR เชิงกลยุทธ์ ท่ีผสมผสานการริเริ่มทั้งจากภายในและ
การเช่ือมโยงจากภายนอกจะก่อให้เกิดคุณค่าร่วมกัน (Shared Value) ระหว่างธุรกิจและสังคม 

ขั้นที่ 3: Creative CSR  
ทั้งนี้กระบวนการคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งกิจกรรม CSR เชิงกลยุทธ์ หรือการคิด CSR 

เชิงยุทธศาสตร์ นั้น ส่วนใหญ่จะใช้พลังจากสมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์หาเหตุผล คํานวณความ
คุ้มค่า ต้นทุน ประสิทธิภาพ เป็นต้น ซ่ึงในขณะที่ CSR เชิงสร้างสรรค์น้ัน จะถูกปลดปล่อยออกมา
จากสมองซีกขวา เป็นการคิด CSR ในเชิงยุทธศิลป์ ท่ีต้องอาศัยไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการ และความรู้สึกเป็นสําคัญ ซ่ึง Creative CSR เป็นการทํา CSR ท่ีก้าวข้ามบริบทของการ
รุก-รับ แต่เป็นการพัฒนากิจกรรม CSR ในเชิงร่วม (Collaborative) ท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการทํางาน
ร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างไม่แบ่งแยก โดยกิจกรรม CSR ภายใต้รูปแบบนี้ จะไม่สามารถ
กําหนดได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ริเริ่มก่อนหลัง เนื่องจากเส้นแบ่งของการทํางานร่วมกันระหว่าง
กิจการและสังคมจะเลือนรางลง 
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ภาพที่ 2.1  Corporate Involvement in Society: A Strategic Approach 

แหล่งที่มา:  Porter and Kramer, 2006. 

 

สําหรับวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบ Creative CSR จะ

มิได้จํากัดเพียงการสร้างความแตกต่างในวิธีการที่มีอยู่ แต่เป็นการคิดค้นวิธีการขึ้นใหม่ เป็ น

นวัตกรรม (Innovation) การดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากวิธีการอื่น

โดยอัตโนมัติ (ดังปรากฏในตารางที่ 2.3) 

 

ตารางที่ 2.3  การเปรียบเทียบ Responsive CSR, Strategic CSR และ Creative CSR 

 

CSR เชิงตอบสนอง: 

Responsive CSR 

CSR เชิงกลยุทธ์: Strategic CSR  CSR เชิงสร้างสรรค์: 

Creative CSR 

คุณค่าขององค์กร Corporate 

Value               

คุณค่าร่วมกัน Shared Value คุณค่าเดียวกัน Common 

Value         

การยอมรับให้เป็นสมาชิกหนึ่ง 

Inclusiveness  

ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

Competitiveness       

ขีดความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้ น  

Cohesiveness          

 

ปรับให้เข้ามาตรฐาน 

Standardization 

การสร้างความแตกต่าง 

Differentiation 

นวัตกรรม Innovation 

ริเริ่มจากภายนอก Outside-In      ริเริ่มจากภายนอกริเริ่มกิจกรรม ด้วย

ตัวเองให้แก่สังคมภายนอก Outside-

in, Inside-out   

เบลอ Blur 

การทํา เชิงรับ Receptive การทําเชิงรุก Proactive การพัฒนากิจกรรม เชิงร่วม 

Collaborative 

 

แหล่งที่มา:  Porter and Kramer, 2006. 
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ผลลัพธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบที่เป็ น CSR เชิง

สร้างสรรค์น้ี จะเอื้อต่อการพัฒนาขีดความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้ น (Cohesiveness) ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่างๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดคุณค่าเดียวกัน (Common Value) ของทั้งกิจการและสังคม 

ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า ปรัชญาของการทํา CSR เชิงกลยุทธ์ จะมุ่งที่จะเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ทางธุรกิจ ซ่ึงต่างกับปรัชญาของการทํา CSR เชิง

สร้างสรรค์ ท่ีมุ่งเน้นเรื่องการของเสริมสร้างขีดความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นกับสังคม (Cohesiveness)  

 

ตารางที่ 2.4  สรุป  แนวคิด ทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

    แนวคิด    องค์ประกอบสําคัญ 

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) 

กฎหมาย นโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Protection Agency - NEPA)   

    1. ลักษณะ  

    2. ขั้นตอนของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อาจ 

                                                           เกิดขึ้น  

    3. มาตราที่จะที่ได้รับผลกระทบ 
 

การประเมินผลกระทบต่ออนามัย/สุขภาพ (HIA) 

องค์การอนามัยโลก (WHO)     

    1. ขั้นตอน วิธีการ และเคร่ืองมือต่าง ๆ  

    2. นโยบาย กําหนดการ หรือแผนงาน เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้นมี 

                                                          ประสิทธิภาพ  

    3. สาธารณสุข และผลของการกระจายของผลกระทบ 
 

Martin  Birley    1.  การประเมิน 

    2. การเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยง 

    3. อนามัย ซ่ึงเป็นเหตุผลเนื่องมาจากโครงการพัฒนา 
 

 กําหนดการ/ นโยบาย   1. วิธีการที่เป็นขั้นตอน 

Karen  Lock    2.  ประเมินและพัฒนาอนามัย 

    3. โครงการพัฒนา และนโยบายในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอนามัย 

                                                           Northern and York Public Health Observatory 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

    แนวคิด    องค์ประกอบสําคัญ 

    1. กระบวนการ 

   2. ผลกระทบอนามัย  

   3. นําเสนอในโครงร่างที่เป็นขั้นตอน 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

Wikipedia         1.  กิจการของตนต่อ ผู้ถือหุ้นลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้ท่ีมี 

                                                           ส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมทั้งสิ่งแวดล้อม  

 2.  พันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้อาจเกินเลยกว่าที่กฎหมาย

กําหนด 
 

Michael E. Porter     1.  Responsive CSR 

        2.  Strategic CSR    

    3.  Creative CSR 
  

องค์กรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม (UNIDO) 

    1. ธุรกิจ 

   2. ความห่วงใยด้านสังคมและแห่งสหประชาชาติ    
  

The World Business Council for Sustainable Development        

    1. ความมุ่งมั่น หรือพันธสัญญา 

    2. จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการ พัฒนาเศรษฐกิจ  

    3. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 

 

2.3  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม 

 

 2.3.1   ความหมายของ วัฒนธรรม 

คําว่า วัฒนธรรม ถอดศัพท์มาจาก Culture ของภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีรากศัพท์มาจาก Cultura 

ในภาษาละตินมีความหมายถึง การเพาะปลูก หรือการปลูกฝัง โดยมนุษย์เป็นผู้ปลูกฝังอบรมบ่ม

นิสัย ให้เกิดความเจริญงอกงาม วัฒนธรรม เป็นคําสมาส คือ การรวมคําสองคําเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ 
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วัฒนะ ซ่ึงหมายถึง ความเจริญงอกงาม รุ่งเรือง ส่วนคําว่า ธรรม หมายถึง กฎ ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติ 

ทั้งนี้ ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้คําจํากัดความของคําว่า วัฒนธรรม ไว้มากมายด้วยกัน อาทิ  

Linton (1945) ได้กล่าวถึง วัฒนธรรม ว่าหมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมอันเกิดจากการ

เรียนรู้ 

Herkovits (1948) กล่าวถึง วัฒนธรรม พฤติกรรมทั้งมวลของมนุษย์อันเกิดจากการเรียนรู้ 

และพฤติกรรมของมนุษย์ก็ถูกกําหนดจากประเพณี  

Barnouw (1964) กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของบุคคลกลุ่มหนึ่งเป็นลักษณะรวมของ

พฤติกรรม และพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดจาก การเรียนรู้ และมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง  

Taylor (1958: 258) กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นส่วนทั้งหมดที่ซับซ้อน ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ 

ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถอื่นๆ ท่ีมนุษย์ได้มาในฐานะที่มนุษย์

เป็นสมาชิกของสังคม 

ทั้งนี้ ในประเทศไทยได้มีการกําหนดพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแห่งชาติข้ึน ครั้งแรก

ในปี พ.ศ. 2543  (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2500) และมีการให้คําจํากัดความของคําว่า วัฒนธรรม 

หมายถึง ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ ความกลมเกลียว ความก้าวหน้าของ

ชาติ ซ่ึงรวมถึงศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ทําให้เกิดความเจริญงอกงามที่ดีงามขึ้น เท่านั้น แต่

ยังต้องมีการคํานึงถึงสิ่งดีๆ ของตนเอง เพื่อให้เกิดการแก้ไขดัดแปลงหรือวางมาตรฐานความดีความ

งามขึ้นใหม่ แล้วจึงส่งเสริมให้เป็นลักษณะที่ดีประจําชาติ และมีการสืบต่อไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง  

สุพัตรา สุภาพ (2529) ให้คําจํากัดความของคําว่า วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น

แบบแผนในความคิด และการกระทําที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคน ทุกกลุ่มในสังคม โดย

มนุษย์เป็นผู้สร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมถึงวิธีการในการปฏิบัติและการจัดระเบียบ ตลอดจนความ

เชื่อ ค่านิยม ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ด้วย

เหตุน้ี วัฒนธรรม จึงมีความหมายที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงเป็นแบบแผนความ

ประพฤติ และการปฏิบัติท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดที่แสดงต่อสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สมาชิก

ในสังคม/กลุ่มเดียวกัน สามารถเข้าใจและยอมรับในการนําไปปฏิบัติใช้ร่วมกัน ซ่ึงนําไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2535) ที่

สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตโดยรวมของประชาชน/คนกลุ่มหนึ่ง (A Total Way of a People) (สนิท 

สมัครการ, ม.ป.ป.)  

โดยสรุป วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์กําหนดขึ้น เพื่อให้รับใช้มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด 

วิธีปฏิบัติ จนเป็นแบบแผนที่คล้ายคลึงกันของมหาชนในการดําเนินชีวิต ซึ่งมีความสําคัญต่อการ

กระทํา/การปะทะสังสรรค์ระหว่างกันของมนุษย์ในสังคม  
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2.3.2  การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม 

อมรา พงศาพิชญ์ (2551: 31) วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นและมิใช่ระบบ

ท่ีเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณก็ย่อมจะหมายความว่า  วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้  และ

จะต้องมีการถ่ายทอดวัฒนธรรม  การถ่ายทอดวัฒนธรรมจําแนกสองประเภท คือ การถ่ายทอด

วัฒนธรรมภายในสังคมเดียวกัน คือการสืบทอดวัฒนธรรมในแนวตั้งจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น

หนึ่ง ในกระบวนการเรียนรู้ท่ีพ่อแม่อบรมสั่งสอนลูก และอีกประเภทหนึ่ง คือการถ่ายทอด

วัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมในแนวนอนและเป็นการที่

สังคมหนึ่งยอมรับวัฒนธรรมของสังคมอื่น  โดยที่ฝ่ายรับวัฒนธรรมใหม่และละทิ้งวัฒนธรรมของ

ตัวบางส่วน  และทําให้เกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมจนทําให้สูญเสียเอกลักษณ์เดิมไป

แนวความคิดนี้สอดคล้องกับแนวความคิดอีกหลายท่าน เช่น วิจารณ์ พานิช (2543)  กระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) ว่าเมื่อมีกลุ่มสองกลุ่มในสังคมย่อมเกิดปฏิสัมพันธ์กัน  

Turner (1988) ว่าการกระทําระหว่างกันทางสังคมหรือการปะทะสังสรรค์ทางสังคม 

(Social Interaction) การกระทําระหว่างกันทางสังคม เป็นการกระทําระหว่างบุคคลในกลุ่มหรือ

กลุ่มต่อกลุ่ม มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันด้วยเจตนาและมีความหมายที่เข้าใจกัน  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ในการอยู่

ร่วมกัน ซ่ึงอาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่อเพื่อน ระหว่างสามี-ภรรยา  ระหว่างบิดา-บุตร 

เรื่อยขึ้นไปจนถึงความสัมพันธ์รวมกันเข้ามาในรูปของการจัดองค์การทางสังคมต่างๆ เช่น องค์การ

ทางศาสนา  ความเชื่อและกลุ่มอาชีพต่างๆ 

สนิท สมัครการ (2544)  กล่าวถึงสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมว่า 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการดําเนินชีวิตของ

ชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซ่ึงย่อมจะมีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง 1)  การประดิษฐ์คิดค้น  (Invention New 

Technology, Social Invention) 2) วัฒนธรรมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยวิธีการขอยืมหรือ

ลอกเลียนแบบกัน  (Culture Borrowing, Culture Contact) 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 1) ทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับวิวัฒนาการ

ทางวัฒนธรรม (Cultural Evolution Theories) 2) แนวคิดเกี่ยวกับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  

(Cultural Integration หรือ Assimilation)  3) แนวคิดเรื่องการปรับตัวไม่ทันกันของวัฒนธรรม   

(Cultural Lag Concept) 

1)  ทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม Cultural Evolution Theories 

วิวัฒนาการ หมายถึง ภาวะของการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนที่มี

ลักษณะเด่นของตัวมันเอง ลักษณะเด่นที่ว่านี้คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป  หรือ
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การเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อย ซ่ึงก็ย่อมหมายถึงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาอันยาวนาน

ถึงจะมองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจน 

การปฏิวัติ 1) ปฏิวัติการโดยเฉพาะการปฏิวัติทางวัฒนธรรมนั้น หมายถึงเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดขึ้นอย่างค่อนข้างรวดเร็วและฉับพลัน 2) ผลของการเปลี่ยนแปลงอันค่อนข้างรวดเร็วนั้น

จะต้องมีส่วนกระทบถึงแบบแผนในการดําเนินชีวิตคนส่วนใหญ่ในสังคมและอาจจะแผ่กระจาย

ไปสู่สังคมอื่นๆ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่เกิดขึ้น โดยมีวิวัฒนาการใน 2 รูปแบบ

หลักด้วยกัน คือ  

(1)  วิวัฒนาการสายเดี่ยว  (Unilinear Evolution) 

 Morgan  (1871)   ได้แบ่งขั้นตอนตามกระบวนวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม

ของมนุษย์ออกเป็นสามขึ้นตอน เหี้ยมโหดขั้นตํ่า  เหี้ยมโหดขั้นกลาง เหี้ยมโหดขั้นสูง  ป่าเถื่อนขั้น

ต่ํา ป่าเถื่อนขั้นกลาง  ป่าเถื่อนขั้นสูง 

Tylor (1958)  ลัทธิวัญญาณ มีผีหรือวิญญาณต่างๆสิงสู่อยู่ในวัตถุธรรมชาติ

ต่างๆ ศาสนาที่มีพระเจ้าหลายองค์มาสู่ศาสนาที่พระเจ้าองค์เดียว 

 (2) วิวัฒนาการหลายสายหรือวิวัฒนาการขนาน (Multilinear or Parallel 

Evolution) 

White (1949) วิวัฒนาการสากล  วิวัฒนาการเฉพาะวัฒนธรรมของมนุษย์โดย

ส่วนรวมมีแนวโน้มที่จะวิวัฒนาการไปในทิศทางที่ดีข้ึนหรือก้าวหน้าขึ้นและความก้าวหน้าทาง

วัฒนธรรมนี้อาจแสดงให้เห็นประจักษ์ได้ด้วยการวัดปริมาณและเทคนิคของการใช้พลังงาน 

Steward (1951)  ได้กล่าวถึง ระดับของการกลมกลืนกันในทางสังคม

วัฒนธรรม Levels of Socio-cultural Integration ว่าเป็นแบบแผนวัฒนธรรมที่มีความใกล้ชิดกับการ

ปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม เพื่อการดํารงชีพของมนุษย์มากที่สุด จึงน่าจะได้แก่ระบบเทคนิค

วิทยา ของแต่ละสังคมซึ่งรวมท้ังพวกเครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และการต่อสู้ป้องกัน

ด้วย สิ่งเหล่านี้เราอาจจะเรียกเพื่อให้เข้าใจง่ายว่าวัฒนธรรมทางวัตถุ  

 สําหรับความหมายของคําว่า วัฒนธรรมแห่งชาติน้ี มักจะมีปรากฏด้วยกัน 3 

ความหมาย คือ 1) หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสูงของวัฒนธรรมของแต่ละชาติ 2) หมายถึง

สถาบันทางสังคมต่างๆ ท่ีทําหน้าที่ระดับชาติ เช่น ระบบการเมือง  การบริหาร เป็นต้น  และ 3) ลักษณะ

ประจําชาติ  โดยวัฒนธรรมอื่นๆ จะเป็นวัฒนธรรมในระดับย่อยลงมาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชน

ต่างๆ ท่ีย่อยลงมา และได้มีการรวบรวมกันเข้ามาเป็นประชากรของประเทศชาติ  

โดยสรุป Steward (1951) เสนอว่า สิ่งที่เราจําเป็นต้องวิเคราะห์ในแต่ละวัฒนธรรม 

ได้แก่ 1) พวกวัฒนธรรมเกี่ยวกับระบบเทคนิควิทยาที่ใช้เพื่อการผลิตหรือแสวงหาประโยชน์จาก

สภาวะแวดล้อมเพื่อการดํารงชีพ  2) พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิควิทยาเหล่านี้ 
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3) แบบแผนวัฒนธรรมอื่นที่เป็นผลกระทบหรือสืบเนื่องมาจากข้อ 1 ข้อ 2 ซ่ึงอาจรวมถึงแบบในการตั้ง

ถิ่นฐาน โครงสร้างทางเครือญาติเป็นต้น 

 

2.3.3  แนวคิดเกี่ยวกับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Assimilation and Acculturation) 

สนิท สมัครการ (2544) กล่าวว่า การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษมีอยู่อย่าง

น้อยสองคําซึ่งถือว่าเป็นศัพท์วิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการะบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คือ

คําว่า Assimilation คําหนึ่งกับคําว่า Acculturation อีกคําหนึ่ง คําทั้งสองนี้มีผู้ให้คํานิยามไว้ว่า

เหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง เพื่อความแจ่มกระจ่างในการวิเคราะห์  ได้แยกใช้คําในภาษาไทยที่

แตกต่างกัน สําหรับคําสองคํานี้โดยขอใช้คําว่า การผสมผสานทางวัฒนธรรม สําหรับคําใน

ภาษาอังกฤษ Assimilation และคําว่า การกลืนกลายวัฒนธรรมในความหมายของคําในภาษาอังกฤษ

ท่ีตางกันคําว่า Acculturation การผสมกลมกลืน เป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเกิด

การสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมแล้ว และเป็นกระบวนการสําคัญในการใช้วิเคราะห์การวิจัยเกี่ยวกับ

สังคมหลากหลายชาติพันธุ์ ท่ีมีการผสมกลมกลืนทางด้านวัฒนธรรมหรือชาติพันธุ์  

การผสมผสานทางวัฒนธรรม คือ กระบวนการสอดแทรกระหว่างกันและเชื่อมตัวเข้าหา

กันซึ่งทําให้บุคคลและกลุ่มชนได้มีการแสวงหาความทรงจํา ความเร้าใจและทัศนคติของบุคคลและ

กลุ่มชนอื่น และด้วยการมีส่วนร่วมในประสบการณ์และประวัติศาสตร์อันเดียวกันได้นําบุคคลและ

กลุ่มคนเหล่านั้น ไปสู่สภาพชีวิตวัฒนธรรมร่วมกัน 

การกลืนกลายวัฒนธรรม (Acculturation) ประกอบด้วยปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นผลสืบ

เนื่องมาจากการที่กลุ่มชนซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างกันมาทําการติดต่อกันโดยตรงต่อเนื่องกันไป 

(Continuous First Hand Contact) และก่อให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามมาในแบบแผน

วัฒนธรรมเดิมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย 

William and Ortega (1998, Quoted in Stodalska, 1998: 325-364) ชี้ให้เห็นว่า การผสม

กลมกลืนนั้นเป็นกระบวนการที่สามารถอธิบายเป็นรูปแบบตามระดับชั้นที่แต่ละคนจะต้องผ่านรวม 

3 ระดับ คือ การผสม กลมกลืนทางด้านพฤติกรรม (Behavioral  Assimilation หรือเรียกอีกอย่างว่า 

Acculturation) การผสมกลมกลืนทางด้านโครงสร้าง (Structural Assimilation หรือเรียกอีกอย่างว่า 

Social Assimilation) และการผสมกลมกลืนด้านการแต่งงาน (Marital Assimilation) ซ่ึงเป็นการถูก

กลืนจนหมด ไม่มีวัฒนธรรมตนเหลืออยู่  ซ่ึงสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในระดับบุคคลของสมาชิกในสังคม

ของชนกลุ่มน้อย และระดับบุคคลของสังคมที่เป็นสังคมโดดเด่น (Dominant Society) กระบวนการ

นี้เป็นที่วิจารณ์และถกเถียงกันมากมาย เพราะเป็นผลสรุปซึ่งชี้ให้เห็นถึงความต่อเนื่องที่เริ่มต้นจาก

การสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรม มักจบลงด้วยการผสมกลมกลืน เน้นถึงการเชื่อมต่อและการ
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สอดแทรกระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกันโดยผ่านการติดต่อระหว่างบุคคลและกลุ่ม ซ่ึงในท้ายที่สุดได้

ก่อให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายขึ้น กลายมาเป็นวัฒนธรรมใหม่ท่ียอมรับใช้

ร่วมกัน 

ทั้งนี้ Gordon (1998, Quoted in Stodalska, 1998: 342) ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมไว้ 6 ประการด้วยกันคือ  

 1)   การผสมกลมกลืนทางด้านวัฒนธรรม (Culture Assimilation) 

              2)  การผสมกลมกลืนทางด้านโครงสร้าง (Structural Assimilation) 

              3)  การผสมกลมกลืนทางด้านการแต่งกาย (Marital Assimilation) 

               4)  การผสมกลมกลืนทางด้านอัตลักษณ์ (Identity Assimilation) 

               5)  การผสมกลมกลืนทางด้านทัศนคติ (Attitude Receptional Assimilation) 

               6)  การผสมกลมกลืนทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Receptional Assimilation) 

             7)  การผสมกลมกลืนทางด้านสัญชาติ (Civic Assimilation) 

ด้วยเหตุน้ีทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับการผสมผสานทางวัฒนธรรมจึงแบ่งแยกตัวเองออกเป็ น 2 กลุ่ม

ใหญ่ คือกลุ่มที่เชื่อว่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมในท้ายที่สุดจะนําไปสู่ภาวะสุดท้ายตามแนวคิด

ของ  Park and Burgess เรียกว่า สภาพชีวิตวัฒนธรรมร่วมกัน คือไม่มีความแตกต่างระหว่างคนส่วน

น้อยกับคนส่วนใหญ่หลงเหลืออยู่เลย กลุ่มที่เชื่อเช่นนี้ถูกขนานนามว่า ทฤษฏีเอกวัฒนธรรม 

(Melting Pot Theory)  

ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีความเห็นตรงกันข้ามคือไม่เชื่อว่ากระบวนการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมจะนําไปสู่ภาวะการสลายตัวของวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยต่างๆ จนหมดสิ้น หากแต่

เชื่อว่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมจะดําเนินไปถึงภาวะที่ก่อให้เกิดมีการยอมรับในความแตกต่าง

ของวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชนที่มารวมกันเข้าเป็นสมาชิกของประเทศเดียวกัน การยอมรับเช่นนี้

แสดงให้เห็นว่ามีการลดอคติและการถือเขาถือเราลงบ้าง แต่จะไม่มีวันหมดไปที่เดียว ยอมรับว่า

วัฒนธรรมย่อยยังมีอยู่และคงจะมีอยู่เรื่อยไป  กลุ่มนี้ถูกเรียกว่า ทฤษฏีพหุวัฒนธรรม (Cultural 

Pluralism Theory) 

 

2.3.4   แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวไม่ทันกันของวัฒนธรรม (Cultural Lag Concept) 

Ogburn (1957) แบ่งวัฒนธรรมเป็นสองประเภทใหญ่ๆ 1) วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ และ 

2) วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ อาทิเช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี  

ทั้งนี้ความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรม มักปรากฏให้เห็นอยู่ในรูปของสิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุ 

อาทิเช่น เครื่องมือ อาวุธ และกระบวนการทางเทคนิคต่างๆ โดยวัฒนธรรมประเภทวัตถุน้ี มักเกิด
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การเปลี่ยนแปลงก่อน ซ่ึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนกว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ แต่อย่างไร

ก็ตาม รูปแบบของความไม่ทันระหว่างวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุมีหลาย

รูปแบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุจะไม่ทันวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ แต่บางครั้ง

กลับกัน หรือแม้แต่วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุด้วยกัน เช่นความเชื่อกับค่านิยมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก็

ไม่ทัน เช่นในสังคมปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์การสื่อสารกับการลงทุนในธุรกิจการ

ส่ือสารและรสนิยมที่ใช้อุปกรณ์การสื่อสารก็เกิดปรากฏการณ์ตามไม่ทันกัน  

 

2.4  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 

  
เมื่อนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแม้มีการส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทย แต่

จะให้การลงทุนนั้นมีความยั่งยืน นอกจากต้องคํานึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความรับผิดชอบต่อ

สังคมและปัญหาต่อสุขภาพ อนามัยของคนในชุมชนแล้ว ยังต้องคํานึงถึงปัจจัยวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ

เป็นการปะทะสังสรรค์ระหว่างสองวัฒนธรรมแล้ว สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือวัฒนธรรม

องค์การ  เพราะว่าการลงทุนที่ยั่งยืนนั้นหมายความว่านักลงทุนคนจีนมาตั้งองค์การ (บริษัท) ท่ีไทย

และมีการดําเนินธุรกิจเป็นเวลาสิบปี ยี่สิบปี หลายสิบปี  ตลอดระยะเวลานับสิบๆ ปีในการดําเนิน

ธุรกิจในประเทศไทย องค์การ (บริษัท) จีนในประเทศไทยต้องการเสริมสร้าง  ถ่ายทอดหรือสืบสาน 

และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การตามสถานการณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้องค์การนั้นมี

วัฒนธรรมองค์การของตน และเพื่อความอยู่รอด เพื่อความยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจ 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การมีจํานวนมาก เช่น  Smircich  (1983:  339-358); 

Smircich and Calas (1987: 229-263)  เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องราวทั้งหมดขององค์การ   

โดย  Smircich (1983) ได้เขียนหนังสือชื่อ Concepts of Culture and Organizational Analysis  เจตนารมณ์

เพื่อศึกษาแนวทางในการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ ซ่ึงแนวทางในการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ

ประกอบไปด้วย 5 แนวทางหลักด้วยกัน คือ 1) การจัดการเปรียบเทียบ (Comparative  Management)  

2) วัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture)  3) การรับรู้ และเข้าใจองค์การ (Organizational Cognition) 

4) สัญลักษณ์นิยมองค์การ (Organizational  Symbolism)   5) กระบวนการที่คนไม่ตระหนักถึง  

(Unconscious Process)   
จากการศึกษาใน 5 แนวทางหลักข้างต้น Smircich  (1983) พบว่า ในสองแนวทางแรก มี

มุมมองร่วมกันว่า วัฒนธรรมเป็นบางสิ่งบางอย่างที่องค์การมี (A Culture is Something an Organization 

Has) กล่าวคือ วัฒนธรรมองค์การเป็นตัวแปรตัวหนึ่งในบรรดาตัวแปรหลายตัวที่องค์การมีอยู่ 

(Culture as a Variable) ท่ีเห็นวัฒนธรรมองค์การเป็น พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ และเป็นตัวแปรตัว

หนึ่งในบรรดาตัวแปรหลายตัวที่องค์การมีอยู่ (ตัวแปรอื่นๆ เช่น โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยี 
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ฯลฯ) แนวทางนี้มักมีช่ือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Culture is Something an Organization Has  และส่วน

สามแนวทางสุดท้าย Smitcich (1983) เห็นว่า มีมุมมองร่วมกันว่าองค์การเปรียบเสมือนวัฒนธรรมๆ 

หนึ่ง (Culture as a Root Metaphor) โดยเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นความคิด ความเชื่อ ท่ีอยู่

ภายในจิตใจ ของคนกลุ่มหนึ่ง ซ่ึงไม่ใช่เป็นเพียงตัวแปรตัวหนึ่งในองค์การ แต่หมายถึงตัวองค์การ

เองทั้งหมดคือวัฒนธรรมๆ หนึ่ง หรืออุปมาได้ว่าเปรียบเสมือนวัฒนธรรม  โดยแนวทางที่สองนี้มัก

มีช่ือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Culture is Something an Organization Is เพื่อให้ท่านผู้อ่านเห็นความ

แตกต่างที่ชัดเจนขึ้นระหว่างมุมมองหรือความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การใน 2 แนวทาง

หลักด้วยกัน (ดังปรากฏในตารางที่ 2.5)  

 

ตารางที่ 2.5  แสดงมุมมองหรือความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 2 แนวทางหลัก 

 

วัฒนธรรมเป็นตัวแปรตัวหนึ่ง                               องค์การเปรียบเสมือนวัฒนธรรม 

1) วัฒนธรรมองค์การเป็นเพียงตัวแปร                   1) วัฒนธรรมองค์การครอบคลุมเรื่องราว 

    ตัวหนึ่งในบรรดาตัวแปรหลายตัวในองค์การ         ทุกส่วนในองค์การ 

2) มีความเชื่อพื้นฐานภายใต้ปรัชญา   2) มีความเชื่อพื้นฐานภายใต้ปรัชญา 

    ปฏิฐานนิยม (Positivism) ส่งผลให้                        ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) ส่งผลให้ 

1)  เน้นวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ         1) เน้นวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  

      (Quantitative Research)                  (Qualitative Research) 

2)  มองวัฒนธรรมองค์การว่าเป็น                           2) มองวัฒนธรรมองค์การว่าเป็นค่านิยม 

     พฤติกรรมที่มีตัวตนเป็นรูปธรรม                            ความคิด ความเชื่อที่อยู่ภายในจิตใจคน 

        สัมผัสได้วัดได้ จิตใจของมนุษย์  

        ไม่ได้กําหนดมันขึ้นมาเอง  

3)  เน้นระดับการศึกษาวิเคราะห์                              3)  เน้นระดับการศึกษา   วิเคราะห์ 

      (Level of Analysis) ท่ีกลุ่ม/องค์การ                       ตัวบุคคลแต่ละคน (Individual) 

          กล่าวคือ สนใจค่านิยม ความเชื่อ 

          ความคิดที่อยู่ภายในจิตใจของแต่ละคน 

3) เนื่องจากเห็นว่าวัฒนธรรมองค์การ                    3) เนื่องจากเห็นว่าวัฒนธรรมองค์การเป็น 

    เป็นสิ่งที่มีตัวตนเป็นรูปธรรม                                 เรื่องความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจคน 

   จึงเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่                      ไม่มีตัวตนเป็นรูปธรรม จึงเชื่อว่า 

   ควบคุมหรือจัดการได้                                            วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 

 

 

วัฒนธรรมเป็นตัวแปรตัวหนึ่ง                               องค์การเปรียบเสมือนวัฒนธรรม 

    ควบคุมหรือจัดการได้อย่างรวดเร็ว ทําได้เพียง 

    พยายามอธิบายหรือตีความหมายของมันและ 

    ค่อยๆ ปรับเปลี่ยน 

4) ผู้ก่อตั้งและผู้นําเป็นผู้สร้างหรือ                         4. สมาชิกขององค์การทุกคนเป็นผู้สร้าง 

    กําหนดวัฒนธรรมองค์การ                                     หรือกําหนดวัฒนธรรมองค์การ 

5) วัฒนธรรมของแต่ละองค์การ                             5. วัฒนธรรมของแต่ละองค์การเป็นเอกลักษณ์ 

    มีลักษณะคล้ายคลึงกัน                                            เฉพาะตัวไม่ซํ้ากับองค์การอื่นเลย 

6) เน้นข้อมูลที่เป็นพฤติกรรม                                 6. เน้นข้อมูลที่อยู่ภายในความคิดหรือจิตใจของ 

    ภายนอกที่รับรู้จากประสาทสัมผัส                         แต่ละคน(ค่านิยม ความเชื่อ ฯลฯ) ซ่ึงเป็น 

   ทั้งห้า (หู ตา จมูก ลิ้น และสัมผัส)      อัตวิสัย 

   ซ่ึงเป็นวัตถุวิสัย  

7) เป้าหมายการศึกษาเพื่อใช้วัฒนธรรม                 7. เป้าหมายการศึกษาเพื่อให้วัฒนธรรมองค์การ 

    องค์การเป็นเครื่องมือในการจัดการ                       เป็นแนวคิดหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจ 

     เกี่ยวกับองค์การมากข้ึน 

8) ตัวอย่างของนักวิชาการที่อยู่                               

ในแนวนี้ได้แก่, Ouchi, 1981,                             

Pacale and Athos  Deal and Kennedy, 1982; 

Schein,1985, Hofstede, 1990; 

Peters and Waterman, 1982; Cameron, 1999 

8. ตัวอย่างงานของนักวิชาการที่อยู่ในแนวนี้   

    ได้แก่  Smircich, 1983; Sathe, 1983; Davis,  

     1984 

 

แหล่งที่มา:  Smirchich and Calas, 1987. 

 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการท่านอื่นๆ ท่ีมองวัฒนธรรมองค์การเป็นตัวแปรตัวหนึ่งของ

องค์การ อาทิ Ouchi  (1981) ได้มีการทําการสํารวจบริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่ท่ีประสบความสําเร็จ ใน

เวทีการแข่งขันระหว่างประเทศ ซ่ึงจากการสํารวจ พบว่า ปัจจัยที่ทําให้บริษัทเหล่านี้ประสบ

ความสําเร็จ คือ ปัจจัยเรื่องของวัฒนธรรมการบริหารองค์การ 
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ทั้งนี้ Ouchi  (1981) ได้พยายามพัฒนาตัวแบบ (Model) เพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์

วัฒนธรรมองค์การของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในองค์การ โดยมีการทําการวิเคราะห์ถึงวัฒนธรรมองค์การ

ของบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกันใน 3 รูปแบบด้วยกัน กล่าวคือ แบบแรกเป็นลักษณะ

บริษัทแบบอเมริกัน (American Firms หรือ Type A Firms) แบบที่สอง เป็นบริษัทที่ลักษณะการ

บริหารงานแบบญี่ปุ่ น (Japanese  Firms หรือ Type J Firms) และแบบที่สามที่เขาเรียกว่า บริษัท

อเมริกันแบบ Z (U.S. Type Z Firms) และในการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การขององค์การทั้ง 3 แบบ

ข้างต้น ยังได้ใช้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบใน 7 ประเด็นด้วยกัน คือ (ดังปรากฏในตารางที่ 2.5) 

 

ตารางที่ 2.6  ลักษณะบริษัทแบบอเมริกัน Type A Firms ลักษณะบริษัทแบบญี่ปุ่ น Type J Firms  

                     ลักษณะบริษัทแบบอเมริกัน Type Z Firms 

 

ค่านิยมเชิงวัฒนธรรมองค์การ            Type J. companies       Type Z companies       Type A companies       

1. ความผูกพันต่อพนักงาน จ้างตลอดชีวิตงาน     จ้างระยะยาว จ้างระยะสั้น 

2. การประเมินงาน ช้าและเชิงคุณภาพ     ช้าและเชิงคุณภาพ    เร็วและเชิงปริมาณ 

3. กรอบของอาชีพ กว้างมาก ปานกลาง แคบเฉพาะด้าน 

4. การควบคุม ไม่ชัดเจนและ 

ไม่เป็นทางการ 

ไม่ชัดเจนและ 

ไม่เป็นทางการ 

ชัดเจนและเป็น

ทางการ 

5. การตัดสินใจ โดยกลุ่มและ

ฉันทานุมัติของ

เสียงส่วนใหญ่ 

โดยกลุ่มและ

ฉันทานุมัติของ

เสียงส่วนใหญ่ 

โดยบุคคล 

6. ความรับผิดชอบ โดยกลุ่มร่วมกัน โดยบุคคล โดยบุคคล 

7. การดูแลพนักงาน ครอบคลุมกว้างทุก

ด้าน 

ครอบคลุมกว้างทุก

ด้าน 

ครอบคลุมเฉพาะ

บางด้าน 

 

แหล่งที่มา:  Ouchi, 1981. 

 

Pacale and Athos (1981) ได้ทําการศึกษาถึงสาเหตุท่ีบริษัทของญี่ปุ่นประสบความสําเร็จ

เหนือบริษัทของอเมริกาหลายบริษัทในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม โดยเห็นว่าองค์การโดยทั่วไป

ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 1) ส่วนที่เป็นด้านแกร่ง (Hard Side) Strategy, Structure, 

System และ2) ส่วนที่เป็นด้านอ่อน (Soft Side) Skill, Style, Staff, Super Ordinate Goals  ทั้งนี้ 

องค์การจะประสบความสําเร็จได้อย่างดี ก็ต่อเมื่อมีส่วนประกอบย่อยทั้ง 7 ส่วนนี้สามารถประกอบ
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เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม (The 7-S Model) จากการศึกษาของ Pacale and Athos (1981) พบว่า 

บริษัทญี่ปุ่นและบริษัทอเมริกันมีความคล้ายคลึงกันในส่วนประกอบด้านแกร่ง แต่จะแตกต่างกันใน

ส่วนประกอบด้านอ่อน ซ่ึงข้อแตกต่างเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้บริษัทญี่ปุ่นประสบ

ความสําเร็จเหนือบริษัทอเมริกันในช่วงเวลานั้น มองวัฒนธรรมองค์การเป็นตัวแปรตัวหนึ่งของ

องค์การ สามารถประยุกต์องค์การสมัยใหม่และองค์การธุรกิจ   

  Peter and Waterman (1982) ได้ทําการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์การ โดยมีการคัดเลือก

ตัวอย่างบริษัทอเมริกันที่ประสบความสําเร็จสูง เพื่อนํามาวิเคราะห์ถึงวิธีการบริหารงานขององค์การ

ท่ีประสบความสําเร็จเหล่านี้ ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า ค่านิยมที่เป็นวัฒนธรรม (Cultural  Values) 

สามารถนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหารของบริษัท/ องค์การที่ประสบความสําเร็จ โดยมีค่านิยมที่

เป็นคุณลักษณะที่สําคัญต่อการเป็นบริษัทชั้นยอด (Excellent Firms) (ดังปรากฏในตารางที่ 2.7) ซ่ึง 

วัฒนธรรมองค์การที่แข็งแกร่งนี้ จะทําให้นโยบายและโครงสร้างองค์การ รวมถึงกฎระเบียบที่เป็ น

ทางการขององค์การลดความสําคัญลง สืบเนื่องจากพนักงานและผู้บริหารงานในบริษัทเหล่านี้ มี

ค่านิยมหลักที่คอยชี้นํา ให้แต่ละคนรู้ว่าตัวเองควรทําอะไร ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 

ตารางที่ 2.7  แสดงกรอบความคิดของPeters และWaterman 

 

คุณลักษณะของบริษัทชั้นยอด (Attributes of and Excellent  Firms) 

ตัดสินใจทําโดยไม่ลังเล    บริหารแบบไม่ปล่อยมือ 

(Bias  for  Action)     (Hands-on  Management)  

 

ให้ความใกล้ชิดกับลูกค้าบริษัท    เลือกเน้นเฉพาะธุรกิจที่เป็นความถนัดของ 

(Stay Close to the Customer)      (Stick to the Knitting) 

 

ให้ความอิสระและทําแบบนักประกอบการ  บริษัทมีโครงสร้างอย่างง่ายและใช้คนน้อยลง 

(Autonomy and Entrepreneurship)     (Simple Form, Lean Staff)  

เชื่อว่าผลงานที่ดีย่อมมาจากคน      มีการจัดการทั้งแบบที่ยืดหยุ่นและแบบตึงตัว 

(Productivity through People) พร้อมกันไป

(Simultaneously Loosely and Tightly 

Organized) 

 

แหล่งที่มา:  Peter and Waterman, 1982. 
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 2.4.1   รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ 

Deal and Kennedy  (1982) ได้เสนอรูปแบบวัฒนธรรมองค์การไว้ในหนังสือ Corporate 

Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life โดยทําการศึกษาวัฒนธรรมองค์การโดยเริ่ม

ตั้งแต่การนิยาม การแจกแจงองค์ประกอบ การจําแนกประเภท วิธีการสืบค้น รวมถึงการยืม

แนวความคิดจากวิชามานุษยวิทยา และสังคมวิทยามาอธิบายปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมใน

องค์การ ซ่ึงจากการศึกษายังพบว่ามีปัจจัยหลักสองประการที่มีผลต่อรูปแบบของวัฒนธรรม

องค์การต่างกัน กล่าวคือ 1) ปัจจัยเรื่องความเสี่ยงภัยของการตัดสินใจ และ 2) ปัจจัยเรื่องความ

รวดเร็วของผลได้เสียของการตัดสินใจ (ดังปรากฏในภาพที่ 2.2) 

 
 

                                                  เร็ว                ผลได้เสีย       ช้า 

                                            

                เสี่ยงภัยสูง 

 

 

 

 

 

              เสี่ยงภัยตํ่า 

 

 

ภาพที่ 2.2  รูปแบบวัฒนธรรมองค์การของ Deal and Kennedy 

แหล่งที่มา:  Deal and Kennedy, 1982. 

  

นอกจากนี้ในมุมมองของมานุษยวิทยาอย่าง Schein  (1985) ได้ทําการศึกษาวัฒนธรรม

องค์การ และสามารแบ่งระดับของวัฒนธรรมองค์การออกเป็ น 3 ระดับ ด้วยกัน คือ 1) ข้อสมมุติ

พื้นฐาน 2) ค่านิยม และ 3) สิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้ผู้นําหรือผู้ก่อตั้งองค์การจะมีบทบาทสําคัญต่อการก่อ

เกิด และการถ่ายทอด วัฒนธรรมองค์การ รวมถึงการสร้าง ถ่ายทอด เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การได้  

Hofstede (1980) ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมระดับชาติว่าอิทธิพลต่อวัฒนธรรม

ขององค์การใน 4 ประเด็นสําคัญด้วยกันคือ 

วัฒนธรรมแบบลูกผู้ชาย      วัฒนธรรมแบบเสี่ยงภัย BetYour   
                                    Company Culture 

Tough-Guy,                 ยานอวกาศ  การวิจัย 
Macho Culture 

การก่อสร้าง ภาพยนตร์ 
 

วัฒนธรรมแบบทําจริง/           วัฒนธรรมแบบกระบวนการ 

เล่นจริง work Hard/          Process 

Play Hard                     ประกันภัย 

แฟชั่น การตลาด                   
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1)  ระยะของอํานาจ (Power  Distance) ระดับที่สังคมคาดหวังมีความแตกต่างใน

ระดับของอํานาจ คะแนนที่สูงแสดงให้เห็นว่ามีความคาดหวังที่บุคคลบางคนใช้อํานาจมากกว่า

บุคคลอื่น คะแนนที่ต่ําสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ผู้คนเห็นว่าควรมีสิทธิ์เท่าๆ กัน  

2)  การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) สะท้อนให้เห็นความ

มากน้อยที่สังคมหนึ่งๆ ยอมรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  

3)  ปัจเจกนิยมกับคติรวมหมู่ (Individualism  and  Collectivism) ปัจเจกนิยม 

(Individualism) ตรงข้ามกับคติรวมหมู่ (Collectivism) และโยงถึงคาดหวังในการยอมรับของบุคคล

ท่ีจะยอมเป็นส่วนขององค์การ กล่าวคือ บางคนที่มีค่านิยมในหน้าที่สูงต่อกลุ่มของตนไม่จําเป็ น

เสมอไปที่จะต้องให้อิสรภาพส่วนบุคคลและความพอเพียงของตนเองลดน้อยลง  

4)  ความเป็นชาย กับ ความเป็นหญิง (Masculinity  and Femininity) หมายถึง

คุณค่าที่ให้แก่ค่านิยมตามประเพณีของชายหรือหญิง ตัวอย่างเช่น ค่านิยมของชายรวมถึงการแข่งขัน 

การยืนยันที่หนักแน่น ความทะเยอทะยานและการสะสมเพื่อความมั่งคั่งและความเป็นวัตถุนิยม ซึ่ง

ในทางประเทศตะวันออก โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยม มักจะพบว่า 

อิทธิพลที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์การคือ ระยะห่างของอํานาจมีสูง คติรวมตัวก็สูง ความเป็นชาติก็สูง

ด้วย ซ่ึงอาจจะตรงกันตะวันตก ท่ีมักพบว่า ระดับปัจเจกชนสูงกว่า ระยะห่างอํานาจ เป็นต้น  

ตามแนวคิดของ Hofstede  (1980) ในข้างต้น จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมระดับชาติและ

วัฒนธรรมองค์การ ไม่ได้มองวัฒนธรรมองค์การเป็นตัวแปรตัวหนึ่งขององค์การอย่างเดียวเท่านั้น  

สําหรับในมุมมองของนักสังคมวิทยาอย่าง Camaron and Quinn (1999) ได้ทําการศึกษา

วัฒนธรรมองค์การจากพฤติกรรมองค์การใน 6 มิติ คือ 1) ลักษณะเด่นขององค์การ 2) ภาวะของผู้นํา 

3) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4) ความร่วมมือประสานงานในองค์การ 5) กลยุทธ์ขององค์การ 

และ6) เกณฑ์วัดความสําเร็จ ทั้งนี้ Camaron and Quinn (1999) ได้แบ่งรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ

ออกเป็น 4 รูปแบบด้วยกัน คือ 

1)  วัฒนธรรมเครือญาติ (Clan) มีลักษณะเด่นขององค์การเหมือนกับครอบครัว

ใหญ่  กล่าวคือ พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ซ่ึงเกณฑ์ท่ีในการวัดความสําเร็จขององค์การ ก็คือ การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การทํางานเป็นทีม และการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

2)  วัฒนธรรมปรับเปลี่ยน (Adhocracy) มีลักษณะเด่นขององค์การจะให้ความสําคัญ

กับสภาพแวดล้อมภายนอก เกณฑ์ในการวัดความสําเร็จขององค์การ คือ เน้นสิ่งที่พิเศษหรือเน้นการ

ออกสินค้าใหม่ๆ (นวัตกรรม) 

3)  วัฒนธรรมการตลาด (Market) มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับสําเร็จ ด้วยเหตุน้ี 

พนักงานส่วนใหญ่มักมีการแข่งขันในการทํางาน โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดความสําเร็จขององค์การ

คือ ชัยชนะในการครองตลาด/การมีส่วนแบ่งตลาดที่สูงกว่าคู่แข่ง 
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4)  วัฒนธรรมราชการ (Hierarchy) มีลักษณะเด่นในเรื่องของโครงสร้าง และการ

ควบคุมที่ชัดเจน โดยพนักงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้ และเกณฑ์ในการวัด

ความสําเร็จของวัฒนธรรมราชการ ก็คือ การมีระบบที่เชื่อถือได้ การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น และ

มีผลผลิตที่มีต้นทุนตํ่า (ดังปรากฏในภาพที่ 2.3) 

 

 
 

ภาพที่ 2.3  แสดงรูปแบบวัฒนธรรมองค์การของ Cameron and Quinn 

แหล่งที่มา:  Cameron and Quinn, 1999. 

 

 2.4.2   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 

 Robbins  (2003)  ได้เสนอรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยเน้นผู้มีบทบาท

สําคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ อย่างผู้ก่อตั้งองค์การ (Founders) สําหรับระยะเริ่มแรกของ

องค์กร โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งองค์การจะถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตน รวมถึงเรื่องบทบาทหน้าที่หลัก 

ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของสมาชิกในองค์การ โดยสมาชิกองค์การจะเป็นผู้ท่ีนําแนวคิด/

วิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งองค์การไปปฏิบัติในระยะเวลาหนึ่ง จนองค์การสามารถสร้างความเข้าใจ

ร่วมกับเกี่ยวกับประเพณี และวิธีการทํางานขององค์การ และเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์การที่มีการ

ปฏิบัติสืบต่อกันในองค์การ (พิทยา บวรวัฒนา, 2541: 133) อีกทั้ง Robbins (2003)  ยังได้เสนอขั้นตอน

การสร้างรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ (ดังปรากฏในภาพที่ 2.4)  

 

 

การจัดการตนเองและความยืดหยุ่น 

การควบคุมและเสถียรภาพ 

Clan 

Hierarchy 

Adhocracy 

Market  

เน้นภายในและการบูร
ณาการ 

เน้นภายนอกและความแตกต่าง 
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ภาพที่ 2.4  แสดงรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การของ Robbins 

แหล่งที่มา:  Robbins, 2003. 

 

 นอกจากนี้ Robbins (2003) ได้กล่าวถึงวิธีการที่สําคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 

ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ด้วยกันคือ  

1)  การก่อเกิดของวัฒนธรรมองค์การ (Shared Problems and Philosophy of 

Founders) สําหรับในขั้นตอนแรกของการสร้างวัฒนธรรมองค์การตามแนวคิดของ Stephen  (2003)  

นั้น ได้กล่าวถึงสาเหตุ/ปัจจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดวัฒนธรรมองค์การอยู่ 2 ประเด็นด้วยกันคือ 

(1) เกิดจากปัญหาร่วมกันและแนวคิดร่วมกันในการแก้ปัญหา ทั้งนี้แนวคิด/

แนวทางที่จะสามารถคลี่คลายปัญหา/แก้ปัญหา นั้น มักจะต้องพัฒนามาจากความตระหนักถึงปัญหา

ร่วมกันก่อน แล้วจึงจะสามารถพัฒนาไปสู่การเข้าใจในปัญหา/สถานการณ์ร่วมกัน และจึงนําไปสู่

การเลือกวิธีการ/แนวทางที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาได้ โดยกระบวนการเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็ น

จุดเริ่มต้นของการก่อเกิดของวัฒนธรรมองค์การ  

(2) เกิดจากแนวความคิด/ปรัชญาของผู้ก่อตั้งวัฒนธรรมองค์การ สื บ

เนื่องจากว่า 1) ผู้ก่อตั้งองค์การส่วนใหญ่มักมีแนวคิด ปรัชญาในการก่อตั้งองค์กรอยู่แล้ว 2) ผู้ก่อตั้ง

มักจะมีการคัดเลือกผู้ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กร และ 3) ระยะแรก ผู้ก่อตั้ง

และสมาชิก มักมีแนวทางในการปฏิบัติ/ ดําเนินงาน และการพัฒนาองค์กรตามอุดมการณ์ของตน 

2)   คัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโน้มยอมรับวัฒนธรรมองค์การ (Selection Criteria)

ในการธํารงรักษาวัฒนธรรมองค์การ สามารถกระทําได้ในขั้นตอนของการคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้า

ร่วมงาน ด้วยวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีค่านิยม ความเชื่อ วิธีคิด วิธีการทํางาน ตลอดจนประสบการณ์

ท่ีตรงหรือใกล้เคียงกับความต้องการขององค์การ ซ่ึงผลจากการคัดเลือกนี้จะทําให้ได้บุคลากรที่มี

แนวโน้มในการยอมรับวัฒนธรรมองค์การในการทํางานแล้ว ยังสามารถทําให้สมาชิกใหม่สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและเพื่อนร่วมงานในองค์การได้ง่าย เนื่องจากมีค่านิยม ความเชื่อ และ

แนวทางในการทํางานที่ใกล้เคียงกัน อันส่งผลที่ตามมาในระยะยาว คือ สมาชิกใหม่เหล่านี้จะมี

แนวโน้ม ในการทํางานอยู่ในหน่วยงานได้ยาวนาน 

 
Top 

management 
Selection 
criteria 

Philosophy of 
organization’s 
founders 

 
Socialization 

 
Organization 
culture 
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3)   การเน้นยํ้าวัฒนธรรมองค์การ (Top  Management) เนื่องจากว่าวัฒนธรรม

องค์การเป็นเรื่องมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง และมักลืมเลือนออกไปจากความคิดคํานึงของสมาชิก

องค์การได้ง่าย ดังนั้น เพื่อให้วัฒนธรรมขององค์การสามารถดํารงอยู่ต่อไปนั้น ผู้บริหารควรหา

โอกาสเพื่อเน้นยํ้าถึงค่านิยม ความเชื่อ บรรทัดฐาน และธรรมเนียมปฏิบัติขององค์การแก่สมาชิกใน

องค์การ เพื่อให้สมาชิกในองค์การมีการคิด คํานึงถึง ตามบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมขององค์การ 

และสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามธรรมเนียมการปฏิบัติขององค์การ 

4)   การหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ (Organization Socialization) โดยสามารถ

หล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ ด้วยวิธีต่างๆ มากมายด้วยกัน อาทิเช่น 

(1)  ปรัชญา ค่านิยม กฎบัตร และลัทธิ ความเชื่อ  

(2)   พฤติกรรมที่ได้รับขัดเกลาด้วยการจัดการบริหาร 

(3)   มาตรฐานที่ใช้ในการให้รางวัลให้โทษ สถานะ การคัดเลือก การส่งเสริม

และสิ้นสุด 

(4)  นิทาน ตํานาน เรื่องเล่า และนิทานเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับคนและเหตุการณ์ 

(5)  สิ่งที่ผู้นําให้ความสําคัญ มาตรการและการควบคุม 

(6)  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ วิกฤติท่ีคุกคามความอยู่รอด บรรทัดฐานและ

ค่านิยม  

(7)  การออกแบบและกําหนดโครงสร้างขององค์การ 

(8)  ระบบและกระบวนการ (สิ่งต่างๆ จะได้รับการแก้ไขอย่างไร)  

(9)  การแสดงออกโดยตรง  

(10)  ถามตอบอย่างมีปัญญา  

(11)  เรียนรู้ผ่านการกระทํา หรือ อาศัยประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา เป็นต้น 

  สําหรับวิธีการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ ท่ีหน่วยงานส่วนใหญ่มักมักมี

ลักษณะที่พยายามชักจูงหรือชี้แนะ เพื่อให้พนักงานยอมรับวัฒนธรรมขององค์การ ด้วยวิธีการต่างๆ 

ในหลากหลายวิธีด้วยกัน อาทิเช่น 

1)   พิธีการและงานฉลองต่างๆ ในหน่วยงาน ซ่ึงโดยทั่วไปมักมีพิธีการ/

งานฉลองต่างๆ หลายรูปแบบ เช่น พิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจําปี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติ

คุณแก่พนักงานที่เสียสละและอุทิศตน พิธีมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีอายุการทํางานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้น

ไป งานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีแก่พนักงานที่ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้อํานวยการ 

หน่วยงานจัดพิธีและงานฉลองเหล่านี้ มักเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่างน้อย 4 ประการ คือ 1) เพื่อ

การยกย่องชมเชยพนักงานที่มีผลงานและความประพฤติตามแนวทางที่หน่วยงานคาดหวัง 2) เพื่อ
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ขอบคุณพนักงานผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหน่วยงาน 3) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย

ให้พนักงานทุกคนรับทราบว่า ผู้ใดมีผลงานและความประพฤติเกียรติตามแนวทางที่หน่วยงาน

คาดหวัง ก็จะมีโอกาสได้รับรางวัล และได้รับการประกาศเกียรติคุณ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็ถือได้

ว่าเป็นการตอกยํ้าให้พนักงานทุกคนทราบว่าวัฒนธรรมในหน่วยงาน/องค์การ ให้ความสําคัญกับ

เรื่องของคุณค่าของผลงาน และความประพฤติในลักษณะแบบใด และ 4) เพื่อเป็นการเชื่อม

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน 

2)   การปฐมนิเทศ ถือได้ว่าเป็นวิธีการแนะนําพนักงานใหม่ให้ทราบ

เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับองค์การ เช่น ประวัติความเป็นมา นโยบาย โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์การ 

แนะนําชื่อผู้บริหาร หัวหน้างาน ลักษณะงานที่ทํา รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในหน่วยงาน 

(เสนาะ ติเยาว์, 2532: 158) จุดประสงค์สําคัญของการปฐมนิเทศก็เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและ

ทัศนะคติท่ีดีต่อองค์การในแง่มุมต่างๆ อันจะช่วยให้พนักงานปรับตัวเข้ากับองค์การได้ง่ายและ

รวดเร็วขึ้น ดังนั้นการปฐมนิเทศจึงเป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่หน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการหล่อ

หลอมขัดเกลาพนักงาน 

3)   การฝึกอบรม ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่หน่วยงานจัดขึ้น เพื่อช่วยให้

บุคลากรเรียนรู้วิธีคิด วิธีทํางานที่ถูกต้อง รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม เพื่อชวนให้

พวกเขากลายเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิผลขององค์การต่อไป ในอดีตการฝึกอบรมมักมี

วัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนทักษะในการทํางานแก่พนักงาน แต่ในปัจจุบันการ

ฝึกอบรมมักจะเพิ่มวัตถุประสงค์ให้พนักงานเรียนรู้แง่มุมอื่นๆ ของหน่วยงานด้วย เช่น เรียนรู้การ

ทํางานเป็นทีม การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การวางตัวที่เหมาะสม รวมถึงค่านิยม ความเชื่อที่

หน่วยงานยึดถือ (Feldman, 1976: 989- 999) ดังนั้นในปัจจุบันการฝึกอบรมจึงเป็นวิธีการหล่อ

หลอมขัดเกลาพนักงานวิธีหนึ่งที่ทวีความสําคัญมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานหลายแห่ง

มีการขยายระยะเวลาการฝึกอบรมให้ยาวนานขึ้น รวมถึงเนื้อหาและประเภทของการฝึกอบรมมี

ความหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย  ทั้งนี้ในระหว่างการ

ฝึกอบรม หน่วยงานอาจถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การโดยสื่อสารให้พนักงานรับรู้โดยตรง (เช่น 

บรรยาย หรือให้ชมวีดีทัศน์) หรือพนักงานอาจสอบถามจากวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายใน

หน่วยงาน นอกจากนั้นพนักงานอาจเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์การเองต่อเวลาของวิทยากรแต่ละคน 

ลักษณะการแต่งกายของวิทยากร (เป็นทางการหรือลําลอง) วิธีการประเมินผลการฝึกอบรม รวมถึง

เนื้อหารและระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม เพราะสิ่งเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงบรรทัดฐานในการทํางาน 

ความมีประสิทธิภาพในการบริหาร และบรรยากาศในการทํางานขององค์การนั้น (Feldman,  1976: 

399-401) 
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4)   เกณฑ์การให้รางวัลและการลงโทษ  เป็นวิธีการที่หน่วยงานพยายาม

ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล และการลงโทษ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้

พนักงานสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ และแนวทางการทํางานและการประพฤติปฏิบัติตน ซ่ึง

พนักงานสามารถเรียนรู้โดยสังเกตได้ว่า วิธีการคิด วิธีทํางาน และการประพฤติปฏิบัติแบบไหนที่

หน่วยงานสนับสนุน และให้รางวัล และแบบไหนที่หน่วยงานไม่สนับสนุนหรือลงโทษ ทั้งนี้หากมี

การสังเกตหลายๆ ครั้ง พนักงานก็จะสามารถเรียนรู้ถึงค่านิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานการทํางาน และ

การปฏิบัติตนที่หน่วยงานยึดถือหรือคาดหวังให้พนักงานปฏิบัติ 

5)   แบบอย่างจากพนักงานดีเด่นและหัวหน้างาน ซ่ึงโดยทั่วไปหน่วยงาน

หลายแห่งมักมีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจําเดือน ประจําปี หรือในโอกาสฉลองครบรอบการ

ก่อตั้งหน่วยงาน พนักงานดีเด่นเหล่านี้จะได้รับการประกาศเกียรติคุณหรือได้รางวัลในรูปแบบต่างๆ 

เช่น บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งจะมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่สามารถทํายอดเบี้ย

ประกันตลอดทั้งปีเป็นอันดับหนึ่ง บนโล่ห์เป็นรูปหัวใจสองดวงเกี่ยวกัน หัวใจดวงหนึ่งสื่อความ

หมายถึงบริษัท หัวใจอีกดวงหมายถึงพนักงานดีเด่น หน่วยงานมักใช้พนักงานดีเด่นหรือวีระบุรุษ

ขององค์การเป็นเครื่องมือให้พนักงานเรียนรู้ถึงวิธีทํางานและการประพฤติปฏิบัติตนที่หน่วยงาน

คาดหวังและให้ดูเป็นแบบอย่าง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ องค์การมักใช้พนักงานดีเด่นเป็นสัญลักษณ์ท่ี

สื่อให้พนักงานทราบถึงค่านิยม ความเชื่อ วิธีทํางาน และการปฏิบัติตนตามที่หน่วยงานต้องการ 

เช่นกัน  นอกจากนี้ผู้บริหารและหัวหน้างานอาจประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ให้พนักงานดูและ

ยึดถือเป็นเยี่ยงอย่างอีกด้วย เช่น ผู้จัดการภัตตาคารหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร มักมีการประชุม

สรุปการทํางานก่อนเปิดบริการทุกวัน ในการประชุมนี้ผู้จัดการมักกําชับให้พนักงานยึดมั่นในการ

ให้บริการอย่างประทับใจ เช่น หน้าตายิ้มแย้ม แต่งตัวสะอาดเรียบร้อย ให้บริการด้วยความสุภาพ

นุ่มนวล เพื่อให้คําชี้แนะของผู้จัดการมีผลในทางปฏิบัติ ผู้จัดการก็จะประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

ให้พนักงานได้เห็นเพื่อให้พวกเขาจะได้ยึดถือและปฏิบัติตาม 

6)   เรื่องเล่าและตํานานภายในองค์การ ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่หน่วยงาน

สามารถใช้ในการตอกยํ้าวัฒนธรรมองค์การได้ โดยผ่านเรื่องเล่าในหน่วยงานและตํานานเกี่ยวกับ

การบุกเบิกต่อสู้เอาชนะอุปสรรคของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารคนสําคัญๆ ซ่ึงมีส่วนช่วยให้หน่วยงาน

ประสบความสําเร็จจนมีสภาพอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานอาจถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวแก่

พนักงานในระหว่างการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม หรืองานพิธีต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อเน้นยํ้าและ

เป็นคติเตือนใจให้พนักงานระลึกถึงค่านิยม ความเชื่อ วิธีคิด วิธีทํางานของท่านเหล่านั้นที่ยังอาจ

ยึดถือเป็นแนวทางการทํางานในปัจจุบัน (Pascale, 1985: 26-41)  

7)   เพลงประจําหน่วยงาน ปัจจุบันได้มีหน่วยงานหลายแห่งที่มีเพลง

ประจําหน่วยงานของตน อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าบางแห่งในประเทศไทยมีเพลงประจําห้าง เนื้อ
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ร้องในเพลงเหล่านั้นนอกจากส่งเสริมความรักใคร่สามัคคี กลมเกลียวกันในหมู่พนักงานแล้ว ยัง

กระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการเป็นบุคลากรที่ขยันขันแข็ง ซ่ือสัตย์สุจริ ต และรักษา

ผลประโยชน์ของหน่วยงาน ซ่ึงทางห้างจะเปิดเพลงประจําหน่วยงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานฉลอง

ประจําปี งานแข่งขันกีฬา  ทุกเช้าก่อนห้างเปิ ด เป็นต้น อันถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้พนักงาน

ตระหนักถึงค่านิยม บรรทัดฐาน และธรรมเนียมปฏิบัติท่ีหน่วยงานคาดหวังจากสมาชิก 

8)   การประกวดหรือแข่งขัน  กล่าวคือ หน่วยงานเอกชนและราชการบาง

แห่งอาจจัดให้มีการประกวดหรือแข่งขันการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า เช่น บริษัทรถยนต์อาจ

จัดให้มีการแข่งขันการซ่อมรถยนต์ระหว่างช่างซ่อมที่ประจําอยู่ตามศูนย์บริการทั่วประเทศ หรือ

ร้านอาหารประเภทจานด่วนอาจจัดให้มีการประกวดระหว่างสาขาต่างๆ ในเรื่องคุณภาพของอาหาร

และการให้บริการการแข่งขันในลักษณะดังกล่าวเป็นการสื่อความหมายให้พนักงานรับรู้ว่า

หน่วยงานคาดหวังหรือเห็นคุณค่าของผลงานในลักษณะใด ผู้ท่ีสามารถสร้างผลงานตามที่

หน่วยงานคาดหวังมิใช่จะได้รับรางวัลเฉพาะในช่วงเวลาประกวดเท่านั้น แต่ยังได้รางวัลในช่วงเวลา

ทํางานปกติจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานด้วย ดังนั้น การแข่งขันกันสร้าง

ผลงานที่มีคุณภาพจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมขัดเกลาและจูงใจพนักงานให้

ช่วยกันทะนุบํารุงวัฒนธรรมการทํางานที่หน่วยงานเห็นคุณค่า 

 จากวิธีการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าหน่วยงาน

อาจมีวิธีการหล่อหลอมพนักงานโดยการสื่อสารให้พวกเขาทราบถึงวัฒนธรรมองค์การโดยตรง 

ดังเช่นวิธีท่ี 2 และ 3 หรือ อาจสื่อผ่านสัญลักษณ์ (ให้แปลความหมายและเจตนารมณ์ของสัญลักษณ์ 

ดังเช่นวิธีท่ี 1 และ 4-8 เหตุผลที่หน่วยงานพึ่งพาสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายถึงวัฒนธรรม

องค์การ เพราะการใช้สัญลักษณ์ เช่น ใช้เพลง หรือจัดพิธีมอบรางวัลแก่พนักงานดีเด่น มักจะทําให้

พนักงานยอมรับได้ง่ายกว่า ประทับใจมากกว่าและจดจําอยู่ในจิตใจของพวกเขาได้ยาวนานกว่าวิธี

บอกกล่าวกันตรงๆ นอกจากนั้นค่านิยม ความเชื่อและพฤติกรรมบางอย่างที่หน่วยงานคาดหวังให้

พนักงานปฏิบัติตาม เช่น แบบอย่างของพนักงานที่หน่วยงานต้องการ อาจสื่อโดยพึ่งพาสัญลักษณ์

ได้ดีกว่าพูดด้วยวาจาหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะพนักงานจะเห็นภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม

มากกว่าการประกวดระหว่างสาขาต่างๆ  ดีกว่าที่จะมากําชับกันโดยใช้คําพูดหรือเขียนเป็ น

กฎระเบียบจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทําให้องค์การส่วนใหญ่ใช้ท้ังวิธีส่ือสารโดยตรงและพึ่งพา

สัญลักษณ์ในการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงาน 

  ทั้งนี้ วัยวุฒิ/วุฒิภาวะของคนอาจมองได้ว่าเป็นลําดับเหตุการณ์ซ่ึงดําเนินไปเป็ น

ช่วง (Stages) หรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัย

ผู้ใหญ่ วัยกลางคน จนถึงวัยชรา เช่นเดียวกันนักวิชาการมีความเห็นตรงกันว่า การหล่อหลอมขัด
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เกลาพนักงานดําเนินไปในลักษณะเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงๆ หรือเป็นระยะ โดย 

Porter, Lawler and Hackman (1975 อ้างถึงใน Wanous, 1992: 205) ได้เสนอช่วงระยะเวลาในการ

หล่อหลอมกล่อมเกลาไว้ด้วยกัน 3 ช่วงเวลา คือ 1) ช่วงก่อนเป็นพนักงาน (Prearrival) 2) ช่วงเผชิญ

ความจริง (Encounter)  และ 3) ช่วงเปลี่ยนแปลงและเป็นพนักงานเต็มตัว (Change & Acquisition) 

Buchanan (1974 quoted in Wanous, 1992: 203) ได้เชื่อมโยงขั้นตอนการหล่อหลอม

ขัดเกลาขององค์การเข้ากับอายุการทํางานของพนักงาน โดยเขาแบ่งขั้นตอนตามอายุงานออกเป็น 3  ช่วง 

คือ ช่วงทํางานปีแรก จะเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการริเริ่มงาน Basic Training and Initiation) 

ช่วงอายุงานปี ท่ี 2-4 เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน (Performance) ช่วงอายุงานปี ท่ี 5 ขึ้นไป จะเป็น

ระยะเวลาที่องค์การสามารถพึ่งพาอาศัยพวกเขาได้ (Organizational Dependability) Schein (1978 

quoted in Wanous, 1992: 206-208) เห็นวาการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานอาจแบ่งได้ 3 ช่วงคือ 

ช่วงเริ่มเข้าทํางาน (Entry) ช่วงถูกหล่อหลอมขัดเกลา (Socialization) และช่วงยอมรับร่วมกัน 

(Mutual Acceptance)  

  นอกจากนี้ Feldman (1989 อ้างถึงใน Camp, Blanhard and Huszczo, 1986: 251-253) 

ได้มีการจัดแบ่งขั้นตอนการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การออกเป็น 3 ช่วง ด้วยกัน คือ 

1) การหล่อหลอมขัดเกลาที่เกิดขึ้นจากการคาดหวังล่วงหน้า (Anticipatory 

Socialization) หมายถึง การเรียนรู้และคาดหวังเกี่ยวกับลักษณะงานและสภาพการณ์ต่างๆ ของ

หน่วยงานก่อนที่บุคคลจะได้เป็นพนักงานของหน่วยงาน กล่าวคือ ในระหว่างการคัดเลือกบุคลากร

เข้าทํางาน ผู้สมัครบางคนอาจทราบข้อมูลบางประการเกี่ยวกับหน่วยงานที่พวกเขาไปสมัครจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จากคนรู้จักที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานนั้น จากหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ภาพลางๆ 

เกี่ยวกับหน่วยงาน อาจทําให้ผู้สมัครคาดคะเนต่อไปถึงบทบาทหน้าที่ โดยพวกเขาจะต้องทําใน

อนาคต หากได้รับการคัดเลือก บทบาทหน้าที่ท่ีพวกเขาได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้านี้ จะทําหน้าที่

คล้ายๆ กับการหล่อหลอมขัดเกลาความคิด จิตใจ คนเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าว่าสภาพการณ์ต่าง ๆ ใน

หน่วยงานคงจะเป็นเช่นนั้น และเตรียมใจพวกเขาไว้เผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าความจริงที่

พวกเขาประสบตรงหรือใกล้เคียงกับที่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อาจทําให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับงาน

และวัฒนธรรมขององค์การได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าหากการคาดเดาล่วงหน้าไม่ตรงกับความจริง พวกเขา

อาจเกิดความผิดหวังและลาออกจากงานในที่สุด 

ทั้งนี้ ในการคาดเดาบทบาทหน้าที่ไว้ล่วงหน้านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับ

ผู้สมัครที่เพิ่มจบการศึกษา/เข้าทํางานเป็นครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังพบในพนักงานเก่าที่ถูกโอนย้ายหรือ

ลาออกไปสมัครงานกับหน่วยงานใหม่ ซ่ึงต่างก็มีการคาดการณ์ถึงบทบาทหน้าที่ใหม่ท่ีพวกเขา

จะต้องทําเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ล่วงหน้าของพนักงานเก่าที่มีประสบการณ์อาจมี
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ความถูกต้องใกล้เคียงความจริงมากกว่าพวกที่เพิ่งทํางานเป็นครั้งแรก จากข้อเท็จจริงตรงนี้จึงอาจ

กล่าวได้ว่าไม่ใช่เฉพาะพนักงานใหม่เท่านั้นที่ถูกหล่อหลอมขัดเกลาจากองค์การ แต่พนักงานเก่าที่มี

ประสบการณ์ก็อาจถูกหล่อหลอมขัดเกลาจากหน่วยงานเดิม เช่นเดียวกัน 

2)  ช่วงเผชิญความจริง (Encounter) ช่วงนี้เริ่มขึ้นเมื่อผู้สมัครหรือผู้

โอนย้ายเข้าเป็นสมาชิกของหน่วยงานหรือเข้ารับตําแหน่งใหม่เรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะพบกับ

บทบาทหน้าและผู้คนแปลงใหม่ในหน่วยงาน เมื่อเผชิญกับสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง พนักงานใหม่

หรือผู้มารับตําแหน่งใหม่มักจะเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมใหม่กับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือ

ประสบการณ์เดิมที่เคยพบมา พวกเขาจะมีความประหลาดใจหรือผิดหวังมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับ

ระดับความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ท่ีพบ ในบางรายพบความ

แตกต่างไม่มาก พวกเขาจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและเงื่อนไขอื่นๆ ใน

หน่วยงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงสามารถทํางานอยู่ใน

หน่วยงานนั้นต่อไปอย่างมีประสิทธิผล แต่ในรายที่พบความประหลาดใจหรือเกิดความผิดหวังมาก

จนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและบทบาทหน้าที่ใหม่ได้ พวกเขาอาจลาออกจาก

หน่วยงานในที่สุด 

3)  ช่วงเปลี่ยนแปลงและเป็นพนักงานเต็มตัว (Change and Acquisition) 

ระยะนี้เป็นช่วงที่พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและสภาพแวดล้อมอื่นๆ 

ภายในหน่วยงาน จนยอมรับวัฒนธรรมองค์การเป็นแนวทางในการทํางานจากที่กล่าวมาแล้วใน

หัวข้อลักษณะสําคัญของการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การว่า การหล่อหลอมที่ประสบ

ความสําเร็จจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในตัวพนักงาน เช่น พวกเขาจะมีทักษะ

ความสามารถในการทํางานดีข้ึน จะยอมรับบทบาทหน้าที่ใหม่ท่ีได้รับมอบหมาย และยอมรับ

ค่านิยมตลอดจนบรรทัดฐานการทํางานของหน่วยงาน ด้วยเหตุน้ี Feldman (1989 อ้างถึงใน Camp, 

Blanhard and Huszczo, 1986) จึงเรียกระยะนี้ว่า ช่วงเปลี่ยนแปลงและเป็นพนักงานเต็มตัว 

 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยได้รับความสนใจจากนักวิจัย

หลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรวมงานที่เกี่ยวข้องใน 3 ประเด็น คือ 1) การลงทุน

โดยตรงของจีนในต่างประเทศ 2) การลงทุนโดยตรงของจีนในประเทศไทย และ 3) ความสัมพันธ์

ไทย-จีน โดยมีสาระสําคัญดังนี้  
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2.5.1  การลงทุนโดยตรงของจีนในต่างประเทศ 

การลงทุนโดยตรงของจีนในต่างประเทศ เริ่มขึ้นเมื่อจีนเปิดประเทศ (Open Policy) ในช่วง 

พ.ศ. 2521 โดย Chen, Chang and Zhang (1995: 691-703) ได้กล่าวว่า การเปิดประเทศถือเป็นจุด

เปลี่ยนที่สําคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ในช่วงแรกของการปิดประเทศ 

จีนได้มีนโยบายรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน 

รวมทั้งยกระดับการแข่งขันของบริษัทจีนเพื่อการผลิตสินค้าส่งขายในตลาดโลก 

Chen, Chang and Zhang (1995: 691-703) ได้ศึกษานโยบายในการเปิดประเทศของจีน 

(Open Policy) โดยให้เหตุผลว่า ในช่วงหลังของการปฏิวัติวัฒนธรรมจากการพัฒนาที่ยังยึดติดกับ

อุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ โดยจีนให้ความสําคัญกับโครงการทันสมัย (Modernization 

Program) เช่น การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เงินทุนและการจัดการ ประสบการณ์จาก

ต่างประเทศ โดยการเปิ ดประเทศมีการแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก ใน พ.ศ. 2522 มีการเปิดเขต

เศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) เพื่อดึงดูดทุนจากต่างประเทศ ช่วงที่สอง การเปิดเมืองทางชายฝั่งทะเล 

(Open Coastal Cities) ใน พ.ศ. 2527 มี 14 เมือง เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

และช่วงที่สาม การพัฒนาเขตการค้าและอุตสาหกรรมเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ ในช่วงหลัง พ.ศ. 2533 

โดยมีนโยบาย 4 ด้าน คือ 1) พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขนส่งและการสื่อสาร 2) การ

บริการ เช่น การธนาคาร การเงินและการประกันภัย และการค้าปลีก 3) อุตสาหกรรม เช่น ด้าน

เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และ 4) เกษตรกรรม ซ่ึงถือว่าเป็นจุดยืนของจีนใน

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม 

UNCTAD (2003 อ้างถึงใน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2547) ได้ศึกษา การออกไปลงทุนโดยตรง

ของจีนในต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่จีนมีนโยบายเปิดประเทศ ใน พ.ศ. 2522 จีนอยู่ในฐานะผู้ท่ีกําลัง

ก้าวออกไปลงทุนในต่างประเทศ มีการลงทุนในด้านการค้า การขนส่ง การแสวงหาแหล่งทรัพยากร 

การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และกิจกรรมด้านอื่นๆ กระจายไปกว่า 160 ประเทศ มีการลงทุนทั้งใน

เอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา อเมริกาเหนือ และยุโรป ปัจจัยที่สนับสนุนการออกไปลงทุนของจีน 

คือ การแสวงหาแหล่งลงทุน การเข้าถึงตลาดในต่างประเทศ การเข้าถึงเทคโนโลยีในต่างประเทศ 

การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

การสร้างเครื่องหมายการค้าให้เกิดการยอมรับในตลาดต่างประเทศ เป็นต้น  

 

2.5.2  การลงทุนของจีนในไทย  

พิทยา สุวคันธ์ (2549) ได้ทําวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต การลงทุนโดยตรงของจีนใน

ไทย โดยการสัมภาษณ์บริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปี พ.ศ. 2550 ทั้งหมด 
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8 ราย ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนเหล่านี้มาลงทุนในไทย และอุปสรรคต่างๆ ท่ี

นักลงทุนเหล่านี้ประสบพร้อมข้อเสนอแนะ   

 

2.5.3  ความสัมพันธ์ไทย - จีน 

การศึกษาด้านความสัมพันธ์ไทย-จีน นั้นมีนักวิชาการที่ศึกษาอยู่หลายคนด้วยกันอาทิ  

เขียน ธีระวิทย์ (2517) ในฐานะบุกเบิกด้านจีนศึกษาและความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยมีงานศึกษา

หลายชิ้นด้วยกันที่สําคัญคือ ไทยจะค้ากับจีนไปทําไมโดย (2517) วิวัฒนาการการปกครองของจีน 

(2517) การเมืองการปกครองของสาธารณะรัฐประชาชนจีนการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เขียน ธีระวิทย์ (2519) โดยจีนกับสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ใน

ทรรศนะของคนไทย (2522) จีนผลัดแผ่นดิน (2527) จีน-ไทย ในศตวรรษที่ 21 ความสัมพันธ์ไทย-

จีน เหลียวหลังแลหน้า Sino-Thai  Relation:; Past and Future Prospect (2542) และนโยบาย

ต่างประเทศจีน (2541) ซ่ึงได้พยายามตั้งคําถามว่า จีนมีอะไรดี และเราคนไทยควรมองคนจีนใน

ฐานะคนไทย ไม่ใช่มุมมองของตะวันตก รู้และเข้าใจจีนอย่างไร แล้วไทยควรทําอย่างไรในการ

สร้างความสัมพันธ์กับจีนในฐานะประเทศที่มีความใกล้ชิดทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และจีนเป็ น

ประเทศที่มีบทบาทและมีอิทธิพลทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ความสําคัญ

และบทบาททวีวันจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยและประเทศจีนมีความใกล้ชิดและมี

ความร่วมมือในทุกๆ  ด้านไม่ว่าเศราษฐกิจ การค้า การเมือง   

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2541) ได้ทําการศึกษาถึงความสัมพันธ์ไทย-จีน: สู่การค้าและการ

ลงทุนไทย-จีน (ตอนใต้) กวางตุ้ง  กวางสี  ยูนนาน (2537)  โดยกล่าวว่า ในภาพรวมประเทศไทยได้

ไปลงทุนที่จีนมากกว่าประเทศจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซ่ึงการค้าของประเทศไทยที่ได้ไป

ลงทุนในจีนนั้น ได้เริ่มขึ้นเมื่อประเทศจีนได้ทําการเปิดประเทศ โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เป็ น

บริษัทแรกที่ไปลงทุนที่จีน หลังจากนั้นก็มีบริษัทไทยไปลงทุนที่จีนอยู่ไม่น้อย ซ่ึงบริษัทจีนที่มา

ลงทุนในประเทศไทยในระยะแรก มีรูปแบบการลงทุนแบบรัฐวิสาหกิจจีน ซ่ึงการลงทุนระยะแรก

ของจีนในประเทศไทย ถือได้ว่ายังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิธีการ

บริหารงานยังเป็นการนําเอาวัฒนธรรมแบบจีนมาใช้ในการบริหารงาน โดยขาดความเข้าใจต่อวิถี

ชีวิตของคนไทย    

จุลชีพ ชินวรรโณ (2533) ได้ทําการศึกษาถึงความสัมพันธไมตรีไทย-จีน :  15 ปี แห่งมิตรภาพ 

(พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2533) จีนสู่ศตวรรษที่ 21 การเมืองของจีนปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (2537) 

และยังได้วิจารณ์บทความเรื่อง ทรรศนะบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ในความ

ร่วมมือฉันมิตรระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย ความสัมพันธ์ไทย-จีน เหลียวหลังแลหน้า 
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(2543) และยังได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ไทย-จีน งานวิจัยจะเน้นเรื่องการเมืองเป็นหลัก จากงานวิจัย

ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยกับประเทศจีนมีความใกล้ชิดทางการเมือง ซ่ึงความใกล้ชิดทาง

การเมืองนั้นเอื้อต่อความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-จีน  

หลิว เสี่ยว เยี่ยน (2550: 184) ได้สรุปถึงการค้าแบบจีน ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่

สําคัญ 8 ประการ คือ 1) ความรวดเร็ว  โดยเฉพาะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว 2) ความแปลกใหม่  

ต้องมีความคิดริเริ่ม พัฒนาสินค้าแปลกใหม่ตลอดเวลา 3) คุณภาพ คุณภาพสินค้าต้องมาก่อน  4)ไหวพริบ  

การค้าต้องอาศัยไหวพริบ 5) ความยืดหยุ่น 6) ช่ือเสียง ความซื่อสัตย์คือนโยบายอันลํ้าค่า 7) ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมต้องเหนือผลประโยชน์ส่วนตัว 8) ภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์เป็นตัวประชาสัมพันธ์

ท่ียอดเยี่ยม  

วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์  (2553) ได้กล่าวถึง วัฒนธรรมการทําธุรกิจของคนจีน ท่ีเจ้าของกิจการ

ควรปฏิบัติ และควรละเว้น ดังนี้ 

 1)  12 หลักการที่เจ้าของกิจการพึงปฏิบัติ 

 (1)  ต้องดูคนให้เป็น  

 (2)  ลูกค้าทุกคนคือคนสําคัญ 

 (3)  ควรมุ่งมั่นทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีท่ีสุด 

 (4)  จัดร้านค้าให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ 

 (5)  จงตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 

 (6)  ควรระมัดระวังในเรื่องการปล่อยสินเชื่อ 

 (7)  ใช้คนให้ถูกงาน  

 (8)  จงกล้าที่จะอวดสรรพคุณสินค้า  

 (9)  จงเลือกสรรสินค้าอย่างชาญฉลาด 

 (10)  ควรวิเคราะห์โอกาสทางากรตลาดอย่างลึกซึ้ง 

 (11)  จงทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  

 (12)  ควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการลงทุน 

2)  12  สิ่งที่เจ้าของกิจการพึงละเว้น 

 (1)  อย่าตระหนี่  

 (2)  อย่าลังเล 

 (3)  อย่าหน้าใหญ่ใจโต 

 (4)  อย่าคดโกง 

 (5)  อย่าเก็บหนี้ช้า 
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 (6)  อย่าลดราคาอย่างไม่มีเหตุผล 

 (7)  อย่าทําตามผู้อ่ืน 

 (8)  อย่าสวนกระแสวัฏจักรของสินค้า  

 (9)  อย่ายึดติดกับความคิดเก่าๆ 

 (10)  อย่าซื้อเงินเชื่อมากจนเกินไป 

 (11)  อย่าเก็บทุนสํารองไว้น้อยเกินไป 

 (12)  อย่ายึดติดกับชื่อของสินค้า   

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (2547) ได้ทําการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมในสังคมไทย 

ซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจัยที่สําคัญ 6 ประการ คือ 1) การเป็นดินแดนที่มีชนพื้นเมืองหลายกลุ่มหลาย

เผ่าพันธุ์อยู่อาศัยมาแต่ดั้งเดิม 2) การอยู่ในเส้นทางเดินเรือระหว่างตะวันตกและตะวันออก  3) ปัจจัยด้าน

การศึกสงคราม 4) ปัจจัยด้านศาสนาและความเชื่อ 5) การมีสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 6) ปัจจัยด้าน

ภูมิศาสตร์ท่ีมีความหลากหลาย  

ด้วยเหตุน้ี จึงอาจกล่าวได้ว่า การลงทุนของจีนในแต่ละประเทศ มีแรงจูงใจและปัจจัยการ

ลงทุนหลายอย่างด้วยกัน แต่ท่ีสําคัญในวงการวิชาการความสัมพันธ์ไทย-จีน ก็คือ ความขาดแคลน

ขององค์ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงของจีนในไทย ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจจีน ควรอย่างยิ่งที่จะ

เรียนรู้และเข้าใจจีนอย่างเท่าทันทั้งปัจจัยเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ไม่เช่นนั้นแล้วจะ

เป็นการยากที่จะปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ของโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

จีนกําลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้มีบทบาทนําของภูมิภาคเอเชียและของโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งทางด้าน

การเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ทั้งทางด้านการค้าและการ

ทุน และด้านอื่นๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่มั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เนื่องด้วย

ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยังมีความเกี่ยวพันกับปัจจัยด้านภูมิยุทธศาสตร์ (Geo-Strategic) ภูมิรัฐศาสตร์ 

(Geo-Politics) และภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo-Economics) ท่ีจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งใน

ระดับโลกและในระดับภูมิภาค 

 



 

บทที่ 3  

 

วิธีการศึกษา 

 

3.1  แนวคิดนําที่ใช้ในการศึกษา 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องโอกาสในการส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทยอย่างยั่งยืน วิเคราะห์

จากมิติวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้แนวคิดนําในการศึกษาออกเป็น 2 มิติหลักด้วยกัน คือ 

3.1.1  มิติทางด้านสังคม ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ 

1)  องค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย ความเชื่อ ค่านิยม และ

พฤติกรรม 

2)  องค์ประกอบทางด้านการเมือง ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 5 

ประการ คือ ความสงบสุข ความโปร่งใส ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายส่งเสริมการลงทุน

จากต่างประเทศ และ ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

3)  องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงต้องคํานึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญด้วยกัน 4 

ประการ คือ ค่าแรง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ค่าที่ดิน และวัตถุดิบ 

4)  องค์ประกอบทางด้านการสนับสนุนจากสมาคม/หน่วยงานภาคเอกชนหรือ

องค์กรทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ 

3.1.2  มิติทางด้านโอกาสในการลงทุนอย่างยั่งยืน ต้องคํานึงถึงองค์ประกอบที่สําคัญ

ด้วยกัน 3 ประการ ด้วยกันคือ 

 1)   ผลตอบแทนของการลงทุน  

(1)  กําไร  

(2)  เทคโนโลยี 

(3)  เครือข่าย  

(4)  ภาพลักษณ์ 

2)  เป็นมิตรกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

(1)  EIA  
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(2)  HIA     

(3)  CSR 

3)  ความสอดคล้องทางวัฒนธรรมไทย 

(1)  ความเชื่อ 

(2)  ค่านิยม 

(3)  พิธีกรรม/ประเพณี และพฤติกรรม           

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดนําในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ดังปรากฏในภาพที่ 3.1  

 

 

 
 

ภาพที่ 3.1  แนวคิดนําที่ใช้ในการศึกษา 
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3.2  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 
  

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) หมายถึง ความร่วมมือในระยะยาว ท่ีเกิดจาก

ความร่วมมือจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งโดยครอบคลุมไปถึงความร่วมมือในด้านการ

บริหารจัดการ การร่วมทุน การส่งมอบเทคโนโลยี และความรู้เชิงปฏิบัติการต่างๆ (Know-How) ท่ี

ส่งผลให้เกิดตัวเลขเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ ทั้งทางด้านบวก และลบ 

บริษัทจีน หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์โดยมีคนสัญชาติจีนจากแผ่นดินใหญ่ถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 50 ไม่ว่าเป็นคนสัญชาติจีน

แผ่นดินใหญ่ถือหุ้นแต่ผู้เดียวหรือร่วมกับคนไทยหรือคนต่างชาติอ่ืนถือหุ้น  

วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) ประกอบด้วยทัศนคติ ประสบการณ์ ความ

เชื่อและคุณค่าขององค์การใดองค์การหนึ่ง ซ่ึงเป็นบรรทัดฐานที่คนกลุ่มหนึ่งมีร่วมกันในองค์การ ท่ี

เป็นตัวควบคุมการปฏิสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์การ  

EIA ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบ

ทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สําคัญ เพื่อกําหนดมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการ 

ผลการศึกษาจัดทําเป็นเอกสาร เรียกว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

HIA  การประเมินผลกระทบอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHIA) ความหมายของการประเมินผล

กระทบอนามัยสิ่งแวดล้อมของ WHO คือ การรวมกันของขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ โดย

ถูกเลือกมาจากนโยบาย กําหนดการ หรือแผนงาน เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพกับ 

สาธารณสุข และผลของการกระจายของผลกระทบเหล่านั้นระหว่างประชากร การประเมินผล

กระทบอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHIA) เป็นการประเมินผลของผลกระทบ 

CSR เป็นความมุ่งมั่น หรือพันธสัญญาที่ธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเนื่องในการที่จะประพฤติปฏิบัติ

อย่างมีจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้

แรงงาน และครอบครัวของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง  

 

3.3  วิธีการที่ใช้ในการศึกษา 
    

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อันประกอบ

ไปด้วย 1) การศึกษาในเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสํารวจ เพื่อการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ของไทย  โดยมีการการเก็บข้อมูลจากนักลงทุนจีนในไทย 120 ราย เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบที่สําคัญที่

มีผลต่อลงทุนที่ยั่งยืน 2) การศึกษาในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริม

หรือเอื้อต่อการลงทุนของจีนในไทยจาก 1) การศึกษาจากเอกสาร บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย 
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และจากเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย และจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิเช่น 

กระทรวงการต่างประเทศ   กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานสถิติ หอการค้า สมาคมนักธุรกิจ องค์กร

การค้าโลก (WTO) สมาคมอาเซียน (ASEAN) และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จาก

นักลงทุนจีน และพนักงานคนไทยที่อยู่ในบริษัทจีน รวมทั้งสัมภาษณ์คนในชุมชนและบุคคลที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ    

ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปวิธีการศึกษาได้ดังปรากฏในตารางดังที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1   สรุปวิธีการที่ใช้ในการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ทําให้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจความ

เชื่อ ค่านิยม แบบแผนการกระทําที่

เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของ

นักลงทุนจีนและคนไทยที่เกี่ยวกับ

โอกาสในการลงทุนของจีนในไทย 

 

1) การศึกษาจากเอกสาร    

2) การวิจัยเชิงสํารวจ  

(Survey Research)          

1) การตีความจากข้อมูลเจาะลึก

ในเชิงตรรกะและการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis)  

2) วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ

การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) หา 

-  ค่าเฉลี่ย (Mean)  

-  ร้อยละ(Percentage ) 

-   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2) ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

กระบวนปะทะสังสรรค์ของความ

เชื่อ ค่านิยม แบบแผนการกระทําที่

เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของ

จีนในไทย 

1) การศึกษาจากเอกสาร 

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก  

     ( In-depth Interview) 

1) การตีความจากข้อมูลเจาะลึก

ในเชิงตรรกะและการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis)  

 

3) ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

กระบวนการการปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมองค์การในส่วนท่ีเป็น

พฤติกรรมของผู้บริหารและ

พฤติกรรมของคนทํางาน 

1) การศึกษาจากเอกสาร 

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก  

    ( In-depth Interview)     

1) การตีความจากข้อมูลเจาะลึก

ในเชิงตรรกะและการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis)  
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3.4  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

  

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูล

สําคัญ  

3.4.1 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ลงทุน นักธุรกิจที่มีสัญชาติจีนและเข้ามาทํา

ธุรกิจในประเทศไทย 120 ราย โดยผู้ศึกษได้นัดหมายบริษัทเพื่อให้ผู้ศึกษานําแบบสอบถามไปมอบ

ให้นักลงทุนและนักธุรกิจจีนได้ตอบแบบสอบถาม    

3.4.2   สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) ได้ทําการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ

ทั้งหมด ( Key  Informant) 36 คน  โดย เป็ น 1) นักลงทุนที่มีสัญชาติจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและ

ดํารงตําแหน่งเป็นประธานบริษัทหรือผู้จัดการบริษัท มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมจีน อีกทั้งต้องเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานบริษัท จํานวน 12 ราย  2) เป็นผู้บริหาร

หรือพนักงานที่เป็นคนไทยที่อยู่ใบบริษัทของนักลงทุนจีนจํานวน 12 ราย และ 3) เป็นเจ้าหน้าที่

หน่วยงานรัฐที่กํากับดูแล เช่นกระทรวงพาณิชย์ สํานักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI   และคนที่อยู่ใน

ชุมชนอีก 12 ราย   

 

3.5  แนวประเด็นการสัมภาษณ์เจาะลึก 

  

3.5.1  ทําการสัมภาษณ์นักลงทุนจีนในไทย 120 คนตามวิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีแบบฟอร์ม

สองชุด  

3.5.1.1 เป็นแบบสํารวจ เพื่อทดสอบเบื้องต้นว่านักลงทุนจีนมาลงทุนที่ไทยมา

จากปัจจัยอะไรบ้างและปัจจัยสังคม วัฒนธรรมอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนจีนที่มา

ลงทุนในไทย 

3.5.1.2 เป็นแบบสํารวจตามแนว (Scenario Planning)  ซึ่งเป็นการวางแผนรับ

สถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งต่างจากการทํานายหรือการพยากรณ์ (Forecasting) ตรงที่ภาพที่

คาดว่าจะเกิดขึ้น  

การแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้สมมุติฉากสามฉาก (Scenario) ด้วยกันคือ 1) ในกรณี

สถานการณ์ดีท่ีสุด (Best Cases)  2) สถานการณ์แย่ท่ีสุด (Worst Cases ) และ 3) สถานการณ์น่าจะ

เป็นไปได้  (Possible Cases)  

3.5.2   สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก กับนักลงทุนจีนในไทย 12 คน โดยมีแนวประเด็นสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก ดังต่อไปนี้   
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1) ความสําคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อการดําเนินธุรกิจ 

2)  อุปสรรคในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย 

3)  ความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีน  

4)  ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน 

5)  ความเชื่อของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีนในเรื่องเวรกรรม  

6)  ความเชื่อของคนไทยและคนจีนต่อคําที่ว่าทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว 

7)  ความเชื่อของคนไทยและคนจีนต่อคําที่ว่าแข่งเรือแข่งแพแข่งได้ แข่งบุญแข่ง

วาสนาแข่งไม่ได้ 

8)   ความเชื่อของคนไทยและคนจีนต่อคําที่ว่าชาติก่อนทําบุญเยอะ ชาติน้ีจึงรวย  

9)  ความเชื่อของคนไทยและคนจีนในเรื่องชอบเสี่ยงโชค พ่ึงพาโชควาสนา 

10)  ค่านิยมของคนไทยกับคนจีนในการประกอบอาชีพค้าขายหรือเป็นนักธุรกิจ 

11)  ค่านิยมของคนไทยและคนจีนในเรื่องยกย่องวัตถุ คนมีเงิน   

12)  ความตรงต่อเวลา ไม่ว่าการทํางาน นัดหมายของคนไทยและคนจีน  

13)  สุภาพ เรียบร้อย ความเป็นมิตร   

14)  ประสิทธิภาพของการทํางานของคนไทยและคนจีน   

15)  ความขยัน กระตือรือร้น  อดทนของคนไทยกับคนจีน  

16)  ความซื่อสัตย์  และความจริงใจในการทําธุรกิจระหว่างคนไทยกับคนจีน  

17)  การทําธุรกิจเน้นการหวังผลระยะยาวหรือระยะสั้น  

18)  การให้ความสําคัญกับมนุษยสัมพันธ์  ใช้เส้นสายไหมของคนไทยและคนจีน 

19)  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน  

20)  ความร่วมมือ  ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน คน 

21)  การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย  ประหยัด  ประมาณตน  

22)  การรักษากฎระเบียบ มีวินัยของคนไทยกับคนจีน   

23)  ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ค้นคว้าวิธีการ เทคโนโบยีใหม่ๆ หรือเปลี่ยน

แนวคิดเปลี่ยนแนวธุรกิจ   

24)  การปะทะสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีน 

25)  การเอื้อต่อการทําธุรกิจของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน 

26)  บทบาทของผู้บริหารต่อวัฒนธรรมองค์การ  

27)  บาบาทของวัฒนธรรมองค์การต่อประสิทธิผลขององค์การ  
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3.6  การเข้าถึงและการรวบรวมข้อมูล 

  

ทําหนังสือถึงฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา

ประเทศไทย และทําหนังสือถึงสํานักงานส่งเสริมการลงทุน( BOI) และทําหนังสือถึงสมาคมนัก

ธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน เพื่อขอรายชื่อบริษัทจีนในไทย และทําหนังสือถึงนักลงทุนจีนในไทยหรือ

ประธานบริษัทจีนในไทยเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์  

3.6.1  การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อสัมภาษณ์นักลงทุนจีนในไทย 120 คน   

3.6.2  สัมภาษณ์นักลงทุนจีนในไทย จํานวน 12 คน โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เจาะลึก 

 

3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  

3.7.1  วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หา  

1)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  

2)  ร้อยละ(Percentage ) 

3)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.7.2 การตีความจากข้อมูลที่ได้ โดยการนําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และทําการวิเคราะห์

ข้อมูลในเชิงตรรกะ เทียบเคียงแนวคิด ทฤษฏี ควบคู่บริบท  
 
 



 
บทที ่4 

  
ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเร่ืองโอกาสในส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทยอย่างย ัง่ยืน วิเคราะห์จาก

วฒันธรรม มีข้ึน 1) เพื่อศึกษาความเช่ือ ค่านิยม แบบแผนการกระทาํท่ีเก่ียวกบัโอกาสในการลงทุน
ของนักลงทุนจีนและคนไทยท่ีเก่ียวกบัโอกาสในการลงทุนของจีนในไทย 2) เพื่อศึกษากระบวน
ปะทะสังสรรคท์างวฒันธรรมของนกัลงทุนจีนท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทย  และ 3) เพื่อศึกษา
กระบวนการการปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ารในส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน 
 สําหรับวิธีการท่ีใช้ในเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ใช้เทคนิควิธีการศึกษาวิจยัทั้งในเชิง
ปริมาณผ่านการสาํรวจ และการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพผา่นการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยทาํการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากนกัลงทุน นกัธุรกิจ พนกังานท่ีเป็นคนจีน และคนไทย  รวมถึงเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ และเอกชน  
 ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในแนวคิด วิธีการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนระหว่าง
ประเทศของจีนและไทย ผูว้ิจยัจึงขอแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คือ  

4.1  ผลการศึกษาในเชิงปริมาณ  
4.2  ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ  
4.3  สรุปผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดการนาํเสนอดงัน้ี 

 

4.1  ผลการศึกษาในเชิงปริมาณ 
  
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสํารวจ ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนัก
ธุรกิจจีนท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมนักธุรกิจจีนในประเทศไทย โดยทาํการแจกแบบสํารวจไป 
จาํนวน 120 ชุด และได้รับการตอบกลบัคืนมา จาํนวน 97 ชุด ซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์และ
สามารถนาํมาใชไ้ด ้มีจาํนวน 95 ชุด (ร้อยละ 79.00) ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอผลการศึกษาจาก
ขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ จาํนวน 95 ชุด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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4.1.1  ข้อมูลทั่วไป 

นักธุรกิจจีนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 95.79) และเป็นเพศหญิงเพียงร้อยละ 4.21 โดย

มีอายุระหว่าง 40-50 ปีมากที่สุด ร้อยละ 31.58 รองลงมาอยู่ระหว่าง 50-60 ปี (ร้อยละ 26.32) ซ่ึง

ทั้งหมดมีสัญชาติจีน(ร้อยละ 100.00) 

 สําหรับในด้านการศึกษา พบว่า มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ53.68 ) มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 

รองลงมาร้อยละ 24.21 จบการศีกษาระดับปริญญาตรี นักธุรกิจจีนส่วนใหญ่มาจากกวางตุ้ง (ร้อยละ 

70.11) ท่ีเหลือมาจากมณฑลต่างๆ ของจีน เช่น มณฑลเจียงซู เจ้อเจียง เป็นต้น  

 นอกจากนี้จากการสํารวจ ยังพบว่า ประเภทธุรกิจที่นักธุรกิจจีนดําเนินการมากที่สุด (ร้อย

ละ 38.96) เป็นธุรกิจนําเข้าส่งออกสินค้า รองลงมาบริษัทแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม (ร้อยละ 22.11) 

โดยมีลักษณะการจดทะเบียนของนักธุรกิจจีน มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 85.00) เป็นบริษัทจํากัด 

รองลงมาเป็นบริษัทตัวแทน (ร้อยละ 15.00) โดยนักธุรกิจมากกว่าครึ่ ง (ร้อยละ 86.50) มีทุนจด

ทะเบียนอยู่ท่ี 10,000,000 บาทขึ้นไป ท่ีเหลือ (ร้อยละ 13.5 ) มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 10,000,000 บาท  

 สําหรับในด้านที่ต้ังสถานที่ประกอบการ พบว่า นักธุรกิจจีนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 

52.63) มีท่ีตั้งสถานประกอบการอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร  รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรปราการ (ร้อยละ 

13.68) จังหวัดระยองร้อยละ 11.58 และจังหวัดอื่นๆ (ร้อยละ 22.11) อีกทั้งระยะเวลาในการ

ประกอบการของนักธุรกิจจีน (ร้อยละ 47.37) อยู่ระหว่าง 1-5 ปี รองลงมา (ร้อยละ 27.37) อยู่

ระหว่าง 6-10 ปี (ดังปรากฎในตารางที่ 4.1) 

 

ตารางที่ 4.1  ข้อมูลพื้นฐานของนักธุรกิจจีนที่มาลงทุนในประเทศไทย  

 

ข้อมูลพื้นฐานของนักธุรกิจจีน จํานวน 

(n=95) 

ร้อยละ 

1) เพศ                    

ชาย 91  95.79  

หญิง 4  4.21  

2) อายุ   

น้อยกว่า 30 ปี 3  3.15  

30-40 ปี 23  24.21  

40-50 ปี 30  31.58  

50-60 ปี 25  26.32  

มากกว่า 60 ปี 14  14.74  
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

  

ข้อมูลพื้นฐานของนักธุรกิจจีน จํานวน 

(n=95) 

ร้อยละ 

3) สัญชาติ   

จีน 95  100.00  

4) การศึกษา   

ต่ํากว่าปริญญาตรี 51  53.68  

ปริญญาตรี 21  24.21  

ปริญญาโท 6  6.32  

ปริญญาเอก 17  17.89  

5) ภูมิลําเนา   

กวางตุ้ง 66  70.11  

ฮกเจี้ยน 9  9.97  

กวางซี 8  8.4  

อ่ืนๆ เจียงซู  เจ้อเจียง เป็นต้น 12  12.63  

6) ประเภทธุรกิจ   

นําเข้า ส่งออกสินค้า เช่น ข้าว ยางพารา 37  38.96  

ค้าขายสินค้าเกษตรขึ้นปฐม เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช ฯลฯ 17  17.89  

แปรรูปสินค้าเกษตร เช่น เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง อาหารปรุงแต่ง 

เครื่องดื่ม  มันสําปะหลัง 

21  22.11  

ค้าขาย/ประกอบสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วน

อิเลคทรอนิคส์ เครื่องประดับ เครื่องจักรกล ฯลฯ 

9  9.47  

การบริการ เช่นโรงแรม ร้านอาหาร  ท่องเที่ยว  ฯลฯ 11  11.59  

7) ลักษณะธุรกิจ   

บริษัทจํากัด 80  84.22  

องค์การธุรกิจจัดตั้งหริอจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ 15  15.78  

8) ทุนจดทะเบียนของกิจการ   

10,000,000 บาทขึ้นไป 82  86.5  

น้อยกว่า 10,000,000 บาท 13  13.5  
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

  

ข้อมูลพื้นฐานของนักธุรกิจจีน จํานวน 

(n=95) 

ร้อยละ 

9) สถานที่ต้ังสถานประกอบการ   

กรุงเทพมหานคร 50  52.63  

ระยอง 11  11.58  

ชลบุรี 7  7.37  

สมุทรปราการ 13  13.68  

ราชบุรี 2  2.11  

เชียงใหม่ 4  4.21  

เชียงราย 4  4.21  

ปทุมธานี 3  3.16  

ฉะเชิงเทรา 1  1.05  

จังหวัด อ่ืนๆ  1  1.05 

10) ระยะเวลาประกอบการ/รับช่วงกิจการถึงปัจจุบัน   

น้อยกว่า 1 ปี 3  3.16  

1-5 ปี 45  47.37  

6-10 ปี 26  27.37  

11-15 ปี 11  11.58  

16-20 ปี 5  5.26  

มากกว่า 20 ปี 5  5.26  

 

4.1.2  ความคิดเห็นของนักลงทุนจีนต่อการลงทุนในประเทศไทย 

 ผลศึกษา เรื่องทัศนะนักธุรกิจจีนที่มีต่อการลงทุนในประเทศไทย หากพิจารณารายข้อ จะ

เห็นได้ว่า นักธุรกิจจีนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยค่อนข้างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 

3.72 ในระดับสูง และส่วนใหญ่เห็นว่าวัฒนธรรมมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของการลงทุนใน

ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.56 ในระดับสูง รับทราบนโยบายส่งเสริมการลงทุมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.49 

ในระดับกลาง  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ย 2.06 ในระดับตํ่า  มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าเฉลี่ย 3.76 ในระดับสูง ส่วนในการตัดสินใจของ
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นักธุรกิจจีนที่มาลงทุนในไทยเห็นว่าไทย-จีนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

4.53 ในระดับสูงมาก ดังปรากฎในตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  ความคิดเห็นของนักธุรกิจจีนที่มีต่อการลงทุนในประเทศไทย 

 

  

ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ามา

ลงทุนในประเทศไทย 

ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความคิดเห็น* 

มิติทางของสังคมไทย     

 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ     

 1)  ค่าแรงถูก 3.65  0.35  ระดับสูง 

 2)  มีวัตถุดิบ 3.98  0.46  ระดับสูง 

 3)  แรงงานมีทักษะ 3.44  0.34  ระดับกลาง 

 

4) การรวมตัวเป็นประชาคม 

    เศรษฐกิจอาเซียน 

3.55  0.45  ระดับสูง 

 5)  ประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่ 2.98  0.37  ระดับกลาง 

 

6) มองเห็นโอกาส/การเติบโตทาง   

    ธุรกิจในอนาคต 

4.13  0.51  ระดับสูง 

 2. ปัจจัยทางด้านการเมือง     

 

1) ความสงบสุข/ ความั่นคงของ 

    ประเทศ 

    

 -  การเมืองมีเสถียรภาพ 3.04  0.36  ระดับกลาง 

 2) ความโปร่งใสในการทํางาน     

 

1) การทํางานอย่างมี 

    ประสิทธิภาพของข้าราชการ 

2.93  0.34  ระดับกลาง 

 2)  มีกฎระเบียบที่ชัดเจน   3.33  0.35 ระดับกลาง 

 3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

 

1) ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างไทย- 

    จีน 

 

4.53  0.58  ระดับสูงมาก 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 

 

  

ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ามา

ลงทุนในประเทศไทย 

ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความคิดเห็น* 

 

2) ความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม  

    ของไทย-จีน 

3.24  0.42  ระดับกลาง 

 4)  กฎหมายและนโยบายต่างๆ      

 

1) นโยบายส่งเสริมของรัฐบาล 

    ไทย เช่น ภาษี ท่ีดิน 

3.52  0.41  ระดับสูง 

 

2) นโยบายส่งเสริมของรัฐบาลจีน   

    เช่น เงินกู้ สินเชื่อ 

4.21  0.56  ระดับสูง 

 

3. การส่งเสริม/ สนับสนุนของสมาคม 

    ต่าง ๆ 

3.52  0.44  ระดับสูง 

มิติทางด้านโอกาสในการลงทุนอย่างยั่งยืน     

 1. ความรู้ความเข้าใจ    

 

1) การมีความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศ 

    ไทย 

3.72  0.54  ระดับสูง 

 

2) การมีความรู้เกี่ยวกับ 

    ประวัติศาสตร์ไทย 

3.51  0.46  ระดับสูง 

 

3) การรับทราบนโยบายส่งเสริมการ 

     ลงทุนของไทย 

3.49  0.47  ระดับกลาง 

 

2. เป็นมิตรกับชุมชน สังคม และ 

    ส่ิงแวดล้อม 

    

 1)  การรับทราบเรื่อง EIA , HIA  2.06  0.56 ระดับตํ่า 

 2)  การรับทราบเรื่อง CSR  3.76  0.43 ระดับสูง 

 3. วัฒนธรรม (ค่านิยม และพฤติกรรม)     

 

1) ปรับตัว การทํางาน การใช้ชีวิตใน 

    สังคมไทยง่าย 

3.83  0.45  ระดับสูง 

 2)  คนไทยขยัน อดทน 3.74  0.44  ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 

 

  

ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ามา

ลงทุนในประเทศไทย 

ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความคิดเห็น* 

 3)  คนไทยใจดี  มีนํ้าใจ 4.31  0.52  ระดับสูง 

  

4) วัฒนธรรมมีความสําคัญต่อ 

    ความสําเร็จของการลงทุน 

3.56  0.54  ระดับสูง 

 

หมายเหตุ:  * คะแนน     1.00-1.49      =   ระดับตํ่ามาก 

  คะแนน 1.50-2.49 = ระดับตํ่า 

  คะแนน 2.50-3.49 = ระดับปานกลาง 

  คะแนน 3.50-4.49 = ระดับสูง 

  คะแนน 4.50-5.0 = ระดับสูงมาก 

 

4.1.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาหรืออุปสรรคที่ใหญ่ท่ีสุดสามอันดับแรกที่ประสบคือ 1) มีโอกาสได้พูดคุยกับ

หน่วยงานรัฐ 2) ศึกษาประเพณี วัฒนธรรมไทย 3) ปัญหาแรงงาน กล่าวคือ หาคนงานยาก ซ่ึงอยู่ไม่

นานก็ลาออก 

ข้อเสนอแนะ  มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึง

พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นต้น  

 

4.2  ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
 

สําหรับการศึกษาในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth  Interview) จาก

นักลงทุน และพนักงานคนไทยที่อยู่ในบริษัทจีนและไทย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหน่วยงาน

ภาคเอกชนและภาครัฐ  ด้วยกันทั้งสิ้นจํานวน 36 คน ซ่ึงประกอบไปด้วย 1) นักลงทุน ผู้บริหารบริษัท

จีนจํานวน 12 คน 2) ผู้บริหาร พนักงานคนไทย 12 คน และ 3) เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 12 ราย ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ เป็นลําดับดังนี้ 
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 4.2.1   พัฒนาการของการลงทุนของจีนในไทย 

พัฒนาการการลงทุนของจีนในไทยถือว่ามีพัฒนาการทางบวกมาตลอดจนถึงในปี พ.ศ. 2553 

เศรษฐกิจจีนสามารถก้าวขึ้นมามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯโดยที่ GDP จีน มี

สัดส่วนราวร้อยละ 8.8 ของ GDP โลก นอกจากนี้  จีนมีทุนสํารองเงินตราต่างประเทศมากเป็ น

อันดับ 1 ของโลกด้วย 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนอย่างรวดเร็วภายใน 3 ทศวรรษที่ได้เริ่มปฏิรูปและเปิ ด

กว้างทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี (GDP Per  Capita) ของจีน

เพิ่มขึ้นจาก 190 เหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2521 เป็น 4,300 เหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2553  และยังสะท้อน

ให้เห็นถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากภาคปฐมภูมิหรือภาค

การเกษตร (Primary Sector) ไปสู่ภาคทุติยภูมิหรือภาคอุตสาหกรรม (Secondary  Sector) และภาค

ตติยภูมิหรือภาคบริการ (Tertiary Sector) มากขึ้น ซ่ึงส่งผลให้มีรูปแบบการค้าการลงทุนที่ซับซ้อน

มากขึ้น เชื่อมโยงไปสู่การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่ขยายตัวมากขึ้น และภาคบริการของ

จีนขยายตัวเติบโตตามอย่างรวดเร็วเช่นกัน  

 

ตารางที่ 4.3  สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่อ GDP ของประเทศจีน 

 

ปี 

พ.ศ. 

สัดส่วนร้อยละการผลิต 

ข้ันปฐมและเกษตร 

สัดส่วนร้อยละการ 

ผลิตภาคอุตสาหกรรม 

สัดส่วนร้อยละการ 

ผลิตภาคบริการ 

2521  28.2   47.9   23.9  

2532  25.1   42.8   32.1  

2540  18.3   47.5   34.2  

2548  12.2   47.7   40.1  

2550  11.3   48.6   40.1  

2552  10.6   46.8   42.6  

 

ในด้านเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนเอง การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้มี

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน โดยประเทศจีนมีสัดส่วน GDP ทางการเกษตร

ลดลงจากร้อยละ 28.2   ในปี พ.ศ. 2521   เหลือประมาณร้อยละ 10.6 ในปี พ.ศ. 2552 โดยผู้ผลิตจีน

หันไปผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor-Intensive 

Products) ในปี พ.ศ. 2552 จีนมีสัดส่วนของ GDP ด้านอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 46.8 และสัดส่วน
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ของ GDP ด้านบริการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.6  ทั้งนี้ แม้ว่าสัดส่วน GDP ทางการเกษตรของจีนจะลดลง 

หากแต่จีนยังคงเป็นผู้ส่งออกอาหารสุทธิ และปริมาณการส่งออกอาหารยังเพิ่มขึ้น (NSBC, 1978-2008) 

ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ จีนได้เปรียบดุลการค้ากับทั่วโลก จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็ น

ประเทศผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก (แซงหน้าเยอรมนีได้สําเร็จในปี พ.ศ. 2552) และเป็นประเทศผู้

นําเข้าอันดับ 2 ของโลก จีนจึงเป็นประเทศที่มีบทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคเอเชีย

และในโลก 

 

ตารางที่ 4.4  ดัชนีเศรษฐกิจของจีนปี พ.ศ. 2553 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสําคัญ 

 ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 

มูลค่า 
การขยายตัว  

(ร้อยละ) 
มูลค่า 

การขยายตัว 

(ร้อยละ) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (GDP)  

  ( พันล้านหยวน)   

รายได้สุทธิเฉลี่ยของชาวจีนในเขตเมือง 

 ( หยวน )   

รายได้สุทธิเฉลี่ยของชาวจีนในเขตชนบท   

( หยวน )      

อัตราว่างงานในเขตเมือง   (%)   

มูลค่าการส่งออก  (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการนําเข้า  (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

ดุลการค้า    (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI)  

ท่ีใช้จริง (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

ทุนสํารองเงินตราต่างประเทศ   (พันล้าน

เหรียญสหรัฐ) 

34,090.3 

 

17,175.0 

 

5,153.0 

4.3 

1,201.7 

1,005.6 

+196.0 

 

90.0 

 

2,399.2 

9.2 1 

 

9.8 1 

 

8.5 1 

 

- 16.0 

- 11.2 

 

 

- 2.6 

 

23.3 

39,798.3 

 

19,109 

 

5,919 

4.2 2 

1,577.9 

1,394.8 

+183.1 

 

105.7 

 

2,847.3 

10.3 1 

 

7.8 1 

 

10.9 1 

18.4 

 

31.3 

38.7 

 

17.4 

 

18.7 

 

แหล่งที่มา:  The National Bureau of Statistics, Ministry of Commerce, and General Administration of 

Customs. 

หมายเหตุ:   1. Real Growth 2010. 

                     2. As of June 2010.             
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จะเห็นได้ว่า  เศรษฐกิจจีนได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาเพียง 30   ปีเศษ 

นับตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจโดยเริ่มทดลองนํากลไกตลาดมาใช้ในปี พ.ศ. 2522 ในช่วงสาม

ทศวรรษดังกล่าว อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ GDP จีนสูงถึงร้อยละ 9.5  

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544   หลังจากที่จีนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก  (World  Trade 

Organization: WTO)  รัฐบาลจีนได้ค่อยๆ ทยอยเปิดเสรีทางการค้าโดยการลดภาษีศุลกากรขาเข้า ทั้ง

สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร รวมทั้งการเปิดกว้างด้านการลงทุนในภาคบริการมากขึ้น จน

ในขณะนี้จีนได้เข้าไปมีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลกมากขึ้น 

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนได้หันมาให้ความสําคัญกับการทําความตกลงการค้าเสรี (Free Trade 

Agreement: FTA) กับแต่ละประเทศในระดับทวิภาคี และระดับกลุ่มภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงมีความตกลง

การค้าเสรีท่ีรัฐบาลจีนได้ลงนามแล้ว ดังนี้ 

1)  ความตกลง Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) กับฮ่องกง  ลง

นามเมื่อวันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2546 

2)  ความตกลง Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) กับมาเก๊า  ลง

นามเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2546  

3)  ความตกลงการค้าเสรี ASEAN-China FTA  (ACFTA) กับ 10 ประเทศอาเซียน  

ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

4)  ความตกลงการค้าเสรี China-Chile  FTA กับชิลี  ลงนามเมื่อวันที่ 18 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

5)  ความตกลงการค้าเสรี China-Pakistan  FTA กับปากีสถาน ลงนามวันที่ 24 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

6)  ความตกลงการค้าเสรี China-New Zealand กับนิวซีแลนด์  ลงนามเมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2551  

7)  ความตกลงการค้าเสรี China-Singapore กับสิงคโปร์  ลงนามเมื่อวันที่ 23 

ตุลาคม พ.ศ. 2551  

8)  ความตกลงการค้าเสรี China-Peru กับเปรู ลงนามเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 

9)  ความตกลงการค้าเสรี China-Costa  Rica กับคอสตราริกา  ลงนามกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2553  

10)  ความตกลงกรอบงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ China-Taiwan ECFA 

(Economic Cooperation Framework Agreement) กับไต้หวัน ลงนามมิถุนายน พ.ศ. 2553 
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จะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากฮ่องกงและมาเก๊า ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของจีนในฐานะเขตบริหาร

พิเศษ (Special Administrative Region) และไต้หวันในฐานะส่วนหนึ่งของจีนเช่นกัน รัฐบาลจีนยัง

ได้เน้นกลยุทธ์ด้านการทําความตกลงการค้าเสรี FTA โดยมุ่งเน้นไปที่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย  

โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน ซ่ึง (อดีต) นายกรัฐมนตรีของจีน นายจูหรงจีได้เป็นผู้เสนอให้มีการจัดทํา

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN-China  FTA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 

โดยมีเหตุผลจูงใจทั้งด้านภูมิศาสตร์ทําเลที่ต้ัง  ด้านเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งประเด็น

ความสําคัญของภูมิภาคอาเซียนในเชิงยุทธศาสตร์สําหรับจีน   

นอกจากนี้ ยังมีความตกลงการค้าเสรีท่ีจีนอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับประเทศและภูมิภาค

ต่างๆ กว่า 27 ประเทศ อีกราว 9 ฉบับ เช่น อินเดีย และออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่าการค้าระหว่าง

ประเทศราว 1 ใน 4 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีน ทั้งนี้  การดําเนินการจัดทํา

ความตกลงการค้าเสรี FTA ของจีนมิได้มีผลกระทบต่อข้อผูกพันต่างๆ ท่ีให้ไว้กับ WTO  เนื่องจาก

เป็นการดําเนินการตามมาตรา 24 ของความตกลง GATT ท่ีอนุญาตให้ประเทศสมาชิก WTO จัดทํา

ความตกลงการค้าเสรี FTA ได้หากเป็นการดําเนินการที่ไม่ขัดกับความตกลงใน WTO ท่ีมีอยู่แล้ว 

และสอดคล้องกับพันธกรณีต่างๆ ท่ีจีนได้ให้ไว้กับ WTO  

 สําหรับนัยทางการเมืองระหว่างประเทศ รัฐบาลจีนต้องการที่จะใช้ความตกลง FTA เพื่อ

แสดงความเป็นผู้นําด้านเศรษฐกิจและเสริมบทบาทของจีน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจน

ด้านเศรษฐกิจ เพื่อใช้ความตกลง  FTA เพื่อเข้าสู่ตลาดของประเทศคู่ค้า และการเข้าถึง

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ของประเทศคู่สัญญา FTA เหล่านั้นด้วย โดยเฉพาะในด้านการนําเข้า

สินค้าโภคภัณฑ์สําคัญต่างๆ รวมไปถึงด้านพลังงาน 

ส่วนความสัมพันธ์ทางการค้า/การลงทุนจีน-อาเซียน และความตกลง ACFTA ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) มีผล

บังคับในการลดภาษีศุลกากรนําเข้าสินค้าในบัญชีปกติ (Normal List) ลงเหลือร้อยละศูนย์ ส่งผลให้

สินค้าจากอาเซียนร้อยละ 91.50 ท่ีส่งเข้าสู่ตลาดจีน ได้มีโอกาสรับประโยชน์จากการลดภาษีฯ 

ดังกล่าว ในทางกลับกัน อัตราภาษีสินค้าของอาเซียนในการนําเข้าสินค้าจีนก็ได้ลดลงจากอัตราเฉลี่ย

ร้อยละ 9.8 เหลือร้อยละ 0.1  โดยที่ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศได้ลดภาษีนําเข้าในจีนตั้งแต่

มกราคม พ.ศ. 2553 ส่งผลให้สินค้าจากจีนประมาณร้อยละ 90.00 ท่ีส่งไปยังอาเซียน 6 ประเทศ

ดังกล่าว ก็ได้รับการลดภาษีฯ เหลืออัตราศูนย์ ในขณะที่ อีก 4 ประเทศอาเซียนใหม่ คือ กัมพูชา ลาว 

พม่าและเวียดนาม จะลดภาษีนําเข้าเหลืออัตราศูนย์ในปี พ.ศ. 2558 ต่อไป 

ภายในกรอบความตกลง ACFTA ได้มีผลในการทยอยลดภาษีนําเข้าสินค้าให้แก่กันและกัน

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548   ส่งผลให้การค้าอาเซียน-จีนเพิ่มมากขึ้น จนในขณะนี้ จีนได้กลายเป็นคู่ค้า

สําคัญอันดับ 1 ของอาเซียน  ส่วนอาเซียนก็ได้ก้าวขึ้นเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของจีน 
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จากรายงานของท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจและพาณิชย์ของสถานทูตจีนในประเทศไทยระบุว่า 

ในช่วงปี  พ.ศ. 2546-2550 การค้าระหว่างอาเซียน-จีน ได้ขยายเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 30.00 และในช่วง

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกช่วง ปี พ.ศ. 2551-2552 ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างจีน-อาเซียน โดย

ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 ต่อปี โดยที่ในปี พ.ศ. 2552 ภาษีนําเข้าที่รัฐบาลจีนลดให้แก่สินค้าอาเซียน

ท่ีเข้าสู่ตลาดจีน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 900 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หลังจากที่ความตกลง ACFTA มีผลอย่างเต็มที่ต้ังแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553  พบว่า ใน

ปี พ.ศ. 2553 การค้ารวมระหว่างจีนอาเซียน มีมูลค่าประมาณ 292,800  ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ  9.85 ของการค้าทั้งหมดของจีน  และการค้าจีน-อาเซียนในปี พ.ศ. 2553  เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 37.50  โดยแบ่งเป็นการนําเข้าสินค้าจากอาเซียนของประเทศจีนมูลค่าประมาณ 154,600 

ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 40.80 และมูลค่าการส่งออกจากจีนไปตลาดอาเซียน  มูลค่า 

138,200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.00  ส่งผลให้ จีนเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ากับอาเซียน  

สําหรับรายการสินค้าสําคัญที่จีนนําเข้าจากอาเซียน ได้แก่ พลาสติก เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผัก ผลไม้ เป็นต้น ทั้งนี้  ในบรรดาประเทศอาเซียนทั้ง 10 แห่ง  

มาเลเซียมีมูลค่าการค้ากับจีนมากที่สุด จึงเป็นคู่หลักของจีน 

ในด้านการลงทุนระหว่างจีน-อาเซียน จากมูลค่าช่วงปี พ.ศ. 2546-2552 พบว่า ได้มีการ

ขยายตัวมากขึ้น แบ่งเป็นมูลค่าการลงทุนของประเทศอาเซียนในจีนเพิ่มขึ้นจาก 2,930 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ เป็ น 4,680 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การลงทุนของจีนในอาเซียนก็ได้ขยายตัว 13 เท่า 

กล่าวคือ ได้เพิ่มขึ้นจาก 230 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 

สําหรับครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2553 จีนได้รับการลงทุนโดยตรงจากอาเซียนมูลค่าประมาณ 

3,131 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9  เทียบกับช่วงเดียวกับปี ก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน การ

ลงทุนโดยตรงจากจีน (ไม่รวมการลงทุนการลงทุนด้านการเงิน) มาสู่อาเซียนก็สูงถึง 1,221 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.7 จากช่วงเดียวกันกับปี ก่อน ยอดมูลค่าการลงทุนโดยรวมระหว่างกัน 

จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนของปี น้ี  คิดเป็นมูลค่า 69,400 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นการลงทุนของ

อาเซียนในจีนมูลค่า 59,800 ล้านเหรียญสหรัฐ และการลงทุนของจีนในเอเชียเป็น 9,600 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ จึงจะเห็นได้ชัดเจนว่า ประเทศต่างๆ ในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ได้เข้าไปลงทุน

ในประเทศจีน มากกว่าการออกไปลงทุนในอาเซียนของจีน 

4.2.1.1  ด้านการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) 

1)  การลงทุนโดยตรงของต่างประเทศในจีน (Inward FDI) 

ในระยะแรกของการปฎิรูปเศรษฐกิจและเปิดกว้างของจีน รัฐบาลจีนได้

เน้นส่งเสริมการลงทุนโดยตรงของต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เพื่อดึงดูดทุน

ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศจีน เช่น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (Special Economic Zones) 
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การประกาศเมืองชายฝั่งตะวันออกเป็นเมืองเปิ ด  การกําหนดพื้นที่เศรษฐกิจกิจพิเศษ และเขตนิคม

อุตสาหกรรม  เป็นต้น  ตลอดจนการให้สิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น สิทธิในการใช้ท่ีดิน หรือการ

ลดหย่อนภาษี เพื่อดึงทุนต่างชาติเข้าประเทศ หรือที่เรียกว่า  นโยบายเชิญเข้ามา  

ผลจากนโยบายดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2526 มูลค่า FDI ในจีนอยู่ท่ีประมาณ 

916 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี พ.ศ. 2551 การลงทุน FDI   ในจีนคิดเป็น 92,395 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

เพิ่มขึ้นประมาณ 81 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี พ.ศ. 2535 อัตราการเพิ่มของ FDI ในจีนค่อนข้างสูง 

จนกระทั่งสิ้นปี พ.ศ. 2551 ยอดการลงทุน FDI ในจีนคิดเป็นมูลค่า 862,395 ล้านเหรียญสหรัฐ 

2)  การออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของจีน (Outward FDI) 

ต่อมา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของจีน 

(2549-2553) รัฐบาลจีนได้หันมาส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจและบริษัทของจีนออกไป

ลงทุนในต่างประเทศ (Overseas Direct Investment: ODI) มากขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ เดินออกไป 

ส่งผลให้มีรัฐวิสาหกิจและบริษัทจีนออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น  

สําหรับพัฒนาการของยุทธศาสตร์ เดินออกไป เริ่มตั้งแต่ในที่ประชุมครั้งที่ 3 ของ

สมัชชาผู้แทนประชาชนจีนทั่วประเทศ (National People’s Congress: NPC)  สมัยที่ 9 ของจีนเมื่อ

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 ประธานาธิบดี เจียง เจ๋อ หมิน ได้เสนอว่า ตามที่เศรษฐกิจจีนมีการพัฒนา

อย่างรวดเร็ว เราต้องมีส่วนร่วมในการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจบนเวทีโลก และต้องเป็นฝ่ายที่

สามารถคุมเกม ดังนั้น ต้องไม่พลาดโอกาสที่จะเดินก้าวออกไป เอายุทธศาสตร์เชิญเข้ามากับเดิน

ออกไปประสานกัน เพื่อได้ประโยชน์จากสองตลาดสองสถานที่ จากทรัพยากรสองแหล่ง  

สําหรับสถานการณ์ออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของจีนจากรายงานของ

กระทรวงพาณิชย์จีน ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า  มีผู้ออกไปลงทุนของจีนจํานวน 8,500 ราย โดยออกไป

ลงทุนในต่างประเทศในรูปแบบบริษัทกว่า 12,000 บริษัท และกระจายอยู่ใน 174 ประเทศและเขต

พื้นที่เฉพาะต่างๆ และมีมูลค่าเงินลงทุน 55,910 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าเงินลงทุนสะสมจนถึง

สิ้นปี พ.ศ. 2551 อยู่ท่ี 183,790 ล้านเหรียญสหรัฐ และรวมมูลค่าสินทรัพย์แล้วเกิน 1 ล้านล้านเหรียญ

สหรัฐ  จึงพอจะสรุปลักษณะสําคัญของการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของจีน ได้ดังนี้   

(1) มีการขยายตัวของการออกไปลงทุนในต่างประเทศของจีนอย่างมาก  

ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5  มูลค่าการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของจีน 

 

  หน่วย : ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ปี การลงทุนในปี ยอดสะสมของการลงทุน 

2545  27.0   299  

2546  28.5   332  

2547  55.0   448  

2548  122.6   572  

2549  211.7   906.3  

2550  265.1   1179.1  

2551  559.1   1839.7  

 

(2)  มีการกระจายการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของจีนในหลาก 

หลายภาคธุรกิจ 

 

ตารางที่ 4.6  สาขาภาคธุรกิจในการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของจีน 

 

ภาคธุรกิจ ยอดการลงทุน 

ร้อยล้าน เหรียญสหรัฐ 

สัดส่วน 

ร้อยละ 

บริการเชิงพาณิชย์ 217  38.8  

การเงิน 140.3  25.1  

ค้าปลีกและค้าส่ง 65.1  11.7  

เหมืองแร่ 58.2  10.4  

ขนส่ง กระจายสินค้า 26.6  4.8  

การผลิต 17.7  3.2  

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า ก๊าช นํ้า 13.1   2.3  

ก่อสร้าง 7.3  1.3  

อสังหาริมทรัพย์  3.4 0.6 

บริการด้านคอมพิวเตอร์ และSoftware  3   0.5  
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 

 

ภาคธุรกิจ ยอดการลงทุน 

ร้อยล้าน เหรียญสหรัฐ 

สัดส่วน 

ร้อยละ 

วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

สํารวจทางธรณี 

1.7  0.3  

การเกษตรกรรม ป่าไม้ ปศุสัตว์ 

ประมง 

1.7  0.3  

อ่ืนๆ 3.6  0.7  

 

(3) มีการกระจายจํานวนประเทศและเขตพื้นที่เป้าหมายในการออกไป

ลงทุนของจีน  

 

ตารางที่ 4.7  ประเทศ/พื้นที่เป้าหมายในการออกไปลงทุนโดยตรงของจีน 

 

อันดับ ประเทศและเขตพื้นที่ ยอดการลงทุน 

ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ 

1 ฮ่องกง จีน 386.4  

2 แอฟริกาใต้ 48.08  

3  United States Virgin Islands  21.04 

4 ออสเตรเลีย 18.92  

5 สิงคโปร์ 15.51  

6  Cayman Islands  15.24 

7 มาเก๊า จีน 6.43  

8 คาซัคสถาน 4.96  

9 อเมริกา 4.62  

10 รัสเซีย 3.95  

11 ปากีสถาน 2.65  

12 มองโกเลีย 2.39  

13 พม่า 2.33  



74 

 

ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 

 

 

อันดับ ประเทศและเขตพื้นที่ ยอดการลงทุน 

ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ 

14 ลิบยา 2.14  

15 กัมพูชา 2.05  

16 เยอรมัน 1.93  

17 อินโดนีเซีย 1.74  

18 ไทย 2,283.29  ล้านบาท  

 

(4) มีการกระจายตัวของภูมิภาคหรือทวีปของโลกที่จีนออกไป

ลงทุนโดยตรง 

 

ตารางที่ 4.8  ภูมิภาค/ทวีปเป้าหมายในการออกไปลงทุนโดยตรงของจีน 

 

ทวีป มูลค่าการลงทุน 

ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ 

สัดส่วน 

ร้อยละ 

เอเชีย 435  77.9  

แอฟริกา 54.9  9.8  

อเมริกาใต้ 36.8   6.6  

ทวีปออสเตรเลีย 19.5   3.5  

ทวีปยุโรป 8.8   1.6  

อเมริกาเหนือ 3.6   0.6  

 

(5)  จีนมีการออกไปลงทุนโดยตรงในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น 
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ตารางที่ 4.9  มูลค่าการออกไปลงทุนโดยตรงของจีนในภูมิภาคอาเซียน ปี พ.ศ. 2551 

 

อันดับ ประเทศ มูลค่าการลงทุน 

ล้านเหรียญสหรัฐ 

1 สิงคโปร์ 3334.77  

2 อินโดนีเซีย 543.33  

3 เวียตนาม 521.73  

4 พม่า 499.71  

5 ไทย 437.16  

6 กัมพูชา 390.66  

7 มาเลเซีย 361.20  

8 ลาว 305.19  

9 ฟิ ลิปปินส์ 86.73  

10 บรูไน 6.51  

 

(6) รูปแบบและประเภทของผู้ออกไปลงทุนของจีนส่วนใหญ่เป็ น

บริษัทจํากัดถึงกว่าร้อยละ 50 

   

ตารางที่ 4.10  รูปแบบและประเภทของผู้ออกไปลงทุนในต่างประเทศของจีน จนสิ้นปี พ.ศ. 2551 

 

ประเภทธุรกิจตามที่จดทะเบียน จํานวน 

แห่ง 

สัดส่วน 

ร้อยละ 

รัฐวิสาหกิจ 1380  16.1  

วิสาหกิจส่วนรวม 130  1.5  

บริษัทร่วมทุน 553  6.5  

บริษัทต่างชาติ 297  3.5  

บริษัทจํากัด 4299  50.2  

หุ้นส่วนจํากัด 755  8.8  

บริษัทเอกชน 802  9.4  

บริษัททุนจากฮ่องกงมาเก๊า ไต้หวัน 156   1.8  
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 

 

  

ประเภทธุรกิจตามที่จดทะเบียน จํานวน 

แห่ง 

สัดส่วน 

ร้อยละ 

อ่ืนๆ  185 2.2 

รวม 8557  100.0  
 

4.2.1.2  การลงทุนโดยตรงของจีนในไทย  

จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

สุทธิในไทยในปี พ.ศ. 2550 มีมูลค่ารวม 580,593.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.72 จากมูลค่า 382,891.58 

ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2549 เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของเงินทุนจะเห็นได้ว่า แหล่งที่มาของเงินลงทุน

โดยตรงเป็นตารางดังต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 4.11  การลงทุนของต่างประเทศในไทย ตามแหล่งการลงทุน ในปี พ.ศ. 2550 

 

ลําดับ ประเทศ การลงทุนสุทธ  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

1 ญ่ีปุ่ น 92,488  32.96  

2 สิงคโปร์ 34,758  14.21  

3 เนเธอร์แลนด์ 34,199   14.19  

4 สหรัฐอเมริกา 31,024   12.34  

5 เขตเศรษฐกิจฮ่องกง 25,603   8.65  

 

ตารางที่ 4.12  การลงทุนของต่างประเทศในไทย ตามรายสาขาในปี พ.ศ. 2550 

  

ลําดับ รายสาขา การลงทุนสุทธ  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

1 อุตสาหกรรมการผลิต 

เครื่องใช้ไฟฟ้ า 

เครื่องจักร 

โลหะและอโลหะ 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

สิ่งทอ 

130,632 

46,744 

35,383 

8,443 

           5,636   

1,194 

46.56 
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 

 

 

ลําดับ รายสาขา การลงทุนสุทธ  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

2 อสังหาริมทรัพย์ 41,299   14.71  

3 กิจการบริการ 28,554   10.17   

4 สถาบันการเงิน 23,907   8.52  

5 ธุรกิจการค้า 15,839   5.64  

 

ตารางที่ 4.13  การลงทุนของต่างประเทศในไทย ตามแหล่งการลงทุน ในปี พ.ศ. 2551 

 

ลําดับ ประเทศ การลงทุนสุทธ  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

1 สิงคโปร์  87,614 26.54 

2 ญ่ีปุ่ น   85,316  25.85 

3 สหรัฐอเมริกา  35,088 10.63 

4 ฮ่องกง  13,356 4.04 

5 สหราชอาณาจักร   9,744 295 

 

ตารางที่ 4.14  การลงทุนของต่างประเทศในไทย ตามรายสาขาในปี พ.ศ. 2551 

 

ลําดับ     รายสาขา   การลงทุนสุทธ  ล้านบาท                คิดเป็นร้อยละ 

1 อุตสาหกรรม  164,439 49.83 

2 อสังหาริมทรัพย์ 22,671   6.87   

3 การบริการ 19,206   5.82  

4 ธุรกิจการค้า 18,579   5.63  

5 สถาบันการเงิน 2,904   0.88  

 

4.2.1.3  ลงทุนโดยตรงของจีนในไทยในปี 2550 

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

สุทธิ (Net Flows of Foreign Direct Investment) จากจีนในปี พ.ศ. 2550 มีมูลค่า 352.55 ล้านบาท 
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ปรับตัวลดลงจากปี พ.ศ. 2549 ท่ีมีมูลค่า 1,656.68 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการจีนมีการ

โอนเงินออกไปเพื่อชําระคืนเงินกู้และส่งผลกําไรกลับคืนบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

จากสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนใน ปี พ.ศ. 2550 โครงการจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2544  

จํานวน 10 โครงการ และมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น 13,400.2 ล้านบาทจากปี พ.ศ. 2549 โครงการ

ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง และสาขา

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 

1)  ปริมาณการลงทุน: การลงทุนจากจีนมีปริมาณการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก

ทั้งในแง่จํานวนโครงการและมูลค่าการลงทุน 

2)  ขนาดการลงทุน: โครงการจีนส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางและ

เล็ก499 ล้านบาท จํานวน 13 โครงการ โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่ 500-999 ล้านบาท จํานวน 

5 โครงการ และโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จํานวน 2 โครงการ

โครงการจีนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน 5 ลําดับแรก ได้แก่ 

(1) โครงการผลิต Ethanol (99.5%) ของบริษัท  Boonanek Co., Ltd. 

เป็นโครงการใหม่ ตั้งอยู่ในเขต 3 มีการลงทุนทั้งสิ้น 5,383.8 ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย 402 คน 

และต่างชาติ 53 คน 

(2) โครงการผลิต Ethanol (99.5%) ของบริษัท Power Agricultural 

Industry Co., Ltd. เป็นโครงการใหม่ ตั้งอยู่ในเขต 3 มีการลงทุนทั้งสิ้น 4,229.7 ล้านบาท มีการจ้างงาน

คนไทย 270 คน และต่างชาติ 25 คน 

(3) โครงการผลิต Ethanol (99.5%) ของบริษัท Taiping Ethanol Co., 

Ltd. เป็นโครงการใหม่ ตั้งอยู่ในเขต 3 มีการลงทุนทั้งสิ้น 1,350 ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย 100 

คน และต่างชาติ 30 คน 

(4) โครงการผลิต Copper Wire; Stranded Copper Wire ของบริษัท 

Zhenxiong Copper (Thailand ) Co., Ltd. เป็นโครงการใหม่ ตั้งอยู่ในเขต 2 มีการลงทุนทั้งสิ้น 886.2 

ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย 380 คน และต่างชาติ 20 คน 

(5) โครงการผลิต Billet ของบริษัท Thai Intersteel Group Co., Ltd. 

เป็น โครงการใหม่ ตั้งอยู่ในเขต 3 มีการลงทุนทั้งสิ้น 600 ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย 445 คน และ

ต่างชาติ 20 คน 

3)  ลักษณะการลงทุน: โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและที่ได้รับการ

อนุมัติส่งเสริมส่วนใหญ่เป็น โครงการใหม่โดยในขั้นอนุมัติให้การส่งเสริมมีโครงการใหม่ 21 โครงการ 
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คิดเป็นร้อยละ 81 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริม มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 15,044.6 ล้านบาท 

และโครงการขยาย 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม มี

มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 811.3 ล้านบาท 

4)  สาขาการลงทุน: สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร

และอุปกรณ์ขนส่ง สาขาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ า และสาขาเคมีภัณฑ์และกระดาษ มี

จํานวนโครงการลงทุนสูงสุด ตามลําดับ 

5)  แหล่งรองรับการลงทุน: ในขั้นอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการส่วนใหญ่ของจีนตั้งอยู่ใน เขต 2 มีโครงการจํานวน 11 โครงการ (ร้อยละ 42) โครงการ

ท่ีตั้งอยู่ในเขต 3 จํานวน 10 โครงการ (ร้อยละ 38) และโครงการที่ต้ังอยู่ในเขต 1 จํานวน 1 โครงการ 

(ร้อยละ 19) 

6)  การส่งออก: โครงการลงทุนของจีนที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมและ

ผลิตเพื่อการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35 ของโครงการที่

ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 

7)  แนวโน้มการลงทุน  แม้ว่ารัฐบาลจีนได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อรักษา

ระดับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเกินไป แต่จีนก็ยังให้

ความสําคัญกับโครงการลงทุนจากต่างประเทศมาก โดยเฉพาะโครงการที่มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม มี

การจ้างงาน และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การลงทุนในกิจการการค้าระหว่างประเทศ 

การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ การขนส่ง อาหาร และการท่องเที่ยว 

เป็นต้น ในขณะเดียวกันจีนก็ยังสนใจไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อขยายตลาด และหาแหล่งวัตถุดิบ

ใหม่ จากสถิติของ Foreign Investment Administration of MOFCOM การลงทุนโดยตรงใน 

ต่างประเทศสะสมของจีน ณ สิ้นปี 2549 จีนมีมูลค่าการลงทุน 75 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สําหรับใน 

ปี พ.ศ. 2549 จีนมีมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ 17.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยฮ่องกงเป็นแหล่ง

รองรับการลงทุนสูงสุดคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด การลงทุนใน

ต่างประเทศของจีนได้กระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลก ได้แก่ อเมริกา ยุโรป 

ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนีย โครงการลงทุนหลักได้แก่ การบริการภาคธุรกิจ 

สํานักงานผู้แทนการค้าส่งและค้าปลีก เหมืองแร่ และภาคการผลิตต่างๆ เป็นต้น 

4.2.1.4  การลงทุนโดยตรงของจีนในไทยในปี พ.ศ. 2551 

จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าการลงทุนโดยตรงสุทธิจากจีนในไทยใน

ปี พ.ศ. 2551 มีมูลค่าทั้งสิ้น 2,283.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศทั้งหมด ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 259.04 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการ

จีนมีการโอนเงินออกไปเพื่อชําระคืนเงินกู้และส่งผลกําไรกลับคืนบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
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จากสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนในปี พ.ศ. 2551 มีโครงการจากจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 27 โครงการ 

เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 3.8 ขณะที่มูลค่าการลงทุนลดลงจากปี ก่อน 12,382.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

78.1 เนื่องจากปี พ.ศ. 2550 มีโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนอยู่ในสาขา

บริการและสาธารณูปโภค สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง สาขาอิเล็กทรอนิกส์

และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ า 

1)  ปริมาณการลงทุน การลงทุนจากจีนมี มูลค่าการลงทุนลดลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2550 จํานวนโครงการลงทุนจากจีนที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมมีท้ังสิ้น 27 

โครงการ เพิ่มขึ้น 1 โครงการ ขณะที่มูลค่าการลงทุนลดลงหลายเท่าจาก 15,855.9 ล้านบาทในปี 

พ.ศ. 2550 เป็น 3,478.8 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2551 

2)  ขนาดการลงทุน โครงการที่ยื่นคําขอรับการส่งเสริมส่วนใหญ่เป็ น

โครงการขนาดเล็ก โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดกลาง

และขนาดเล็ก โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมประกอบไปด้วย โครงการที่มีมูลค่าการ

ลงทุนน้อยกว่า 50 ล้านบาท จํานวน 11 โครงการ (ร้อยละ 40.7) โครงการขนาด 50-99 จํานวน 7 

โครงการ (ร้อยละ 25.9) และ 100-499 ล้านบาท จํานวน 7 โครงการ (ร้อยละ 25.9) และโครงการ

ขนาด 500-999 ล้านบาท จํานวน 2 โครงการ (ร้อยละ 7.4) อย่างไรก็ตามในด้านมูลค่าการลงทุนนั้น

พบว่า โครงการที่มีขนาดการลงทุนระหว่าง 100-499 ล้านบาท มีมูลค่าการลงทุน 1,393.8 ล้านบาท 

รองลงมาเป็นโครงการขนาด 500-999 ล้านบาท มีมูลค่าการลงทุน 1,283.5 ล้านบาท โครงการขนาด 

50-99 และ น้อยกว่า 50 ล้านบาท มีมูลค่าการลงทุน 576.6 และ 219.9 ล้านบาท ตามลําดับ โครงการ

จีนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน 5 ลําดับแรก ได้แก่ 

(1) โครงการผลิตไฟฟ้าของ Jinjiang International Energy Development 

Co., Ltd. เป็นโครงการใหม่ ตั้งอยู่ในเขต 2 มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 703.5 ล้านบาท มีการจ้างงาน

คนไทย 46 คน และต่างชาติ 23 คน 

(2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากสิ่งปฏิกูลของ Golden True Co., Ltd. 

เป็นโครงการใหม่ตั้งอยู่ในเขต 2 มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 580 ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย 55 คน 

และต่างชาติ 45 คน 

(3) โครงการผลิต Air Conditioner Parts ของ Dunan Metals 

(Thailand)Co., Ltd. เป็นโครงการใหม่ ตั้งอยู่ในเขต 2 มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 329.6 ล้านบาท มี

การจ้างงานคนไทย 570 คน และต่างชาติ 30 คน  

(4) โครงการผลิต Gypsum Board ของ Xin Yuan (Thailand) Co., 

Ltd. เป็นโครงการใหม่ ตั้งอยู่ในเขต 3 มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 262.2 ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย 

137 คน และต่างชาติ 12 คน 
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(5) โครงการผลิต Metal Parts for Automotive Product ของ Minth 

Aapico (Thailand) Co., Ltd. ตั้งอยู่ในเขต 2 มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 240 ล้านบาท มีการจ้างงานคน

ไทย 176 คน 

3)  ลักษณะการลงทุน โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมส่วนใหญ่เป็ น

โครงการใหม่ โดยในขั้นอนุมัติให้การส่งเสริมมีโครงการขยายการผลิต 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

14.8 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม มีมูลค่าการลงทุน 201.5 ล้านบาท และโครงการ

ใหม่มีจํานวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.2 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม มีมูลค่า

การลงทุน 3,273.2 ล้านบาท 

4)  สาขาการลงทุน สาขาบริการและสาธารณูปโภค เป็นสาขาที่มีมูลค่า

การลงทุนสูงที่สุด สาขาที่มีโครงการได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนสูงสุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์

โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จํานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.6 ของจํานวนโครงการที่

ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน รองลงมา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร สาขา

อุตสาหกรรมเบา และสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ า มีจํานวน 4 โครงการเท่ากัน คิดเป็น

ร้อยละ 14.8 รวมเป็นร้อยละ 44.4 สาขาเคมีภัณฑ์และกระดาษ จํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

11.1 สาขาเหมืองแร่ เซรามิกส์และโลหะขั้นพื้นฐาน และสาขาบริการและสาธารณูปโภค มีจํานวน 

2 โครงการเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.4 รวมเป็นร้อยละ 14.8 

5)  แหล่งรองรับการลงทุน ในขั้นอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการ

ส่วนใหญ่ของจีนตั้งอยู่ในเขต 2 จํานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.7 โครงการที่ต้ังอยู่ในเขต 3 

จํานวน 9 โครงการ เป็นร้อยละ 33.3 และโครงการที่ต้ังอยู่ในเขต 1 จํานวน 7 โครงการ เป็นร้อยละ 

25.9 ของจํานวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติท้ังหมด 

6)  การส่งออก โครงการการส่งเสริมและผลิตเพื่อการส่งออกจากจีน

ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับอนุมัติท้ังสิ้น จํานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.7 ของโครงการที่

ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุนรวม 1,082.6 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 

733 ล้านบาท ขณะที่มีจํานวนโครงการเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 2 โครงการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาวะ

เศรษฐกิจมีการชะลอตัว 

7)  แนวโน้มการลงทุน  ทางการจีนได้ประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

มูลค่า 4 ล้านล้านหยวน (586 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 โดยเป็นแผน

ดําเนินการถึงปี 2553 ซ่ึงคาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในของจีนให้เติบโตต่อไปได้ ภาค

เศรษฐกิจที่จะได้รับผลดีตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่อาศัย และภาค

ก่อสร้าง จากแผนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของจีน คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโต

ของการผลิตภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ และ
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เฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงจะแก้ไขปัญหาการว่างงานที่เพิ่มขึ้นได้ ขณะเดียวกันกําลังซื้อของประชาชนจีน

โดยรวมที่เพิ่มขึ้นจะช่วยส่งผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียในระยะยาว  

สําหรับการลงทุนโดยตรงของจีนในไทย มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.15 

 

ตารางที่ 4.15  การลงทุนของจีนในไทยปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2552 (ม.ค.-มิ.ย.) 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 2546  2547  2548  2549   2550  2551  2551  

(ม.ค. – 

มิ.ย.) 

2552 

(ม.ค. – 

มิ.ย.) 

จํานวนคําร้อง                                                                                                            

จํานวนโครงการ 

มูลค่าการลงทุนรวม 

มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 

- ทุนจดทะเบียนของฝ่าย 

   จีน 

- ทุนจดทะเบียนของฝ่าย 

   ไทย 

 

15 

 

2,258.0 

 

489.0 

 

186.4 

 

302.6 

 

20 

 

3,482.6 

 

1,283.2 

 

530.6 

 

708.6 

 

18 

 

2,773.3 

 

732.3 

 

406.7 

 

292.9 

 

26 

 

12,306.5 

 

3,864.1 

 

715.0 

 

3,048. 

 

31 

 

17,175.3 

 

7,275.7 

 

4,033.8 

 

1,446.8 

 

21 

 

1,505.0 

 

286.8 

 

248.9 

 

23.6 

 

7 

 

180.0 

 

57.7 

 

43.9 

 

9.3 

 

10 

 

507.5 

 

241.5 

 

149.2 

 

91.9 

จํานวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ     

จํานวนโครงการ 

มูลค่าการลงทุนรวม 

มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 

- ทุนจดทะเบียนของฝ่าย  

   จีน 

- ทุนจดทะเบียนของฝ่าย    

   ไทย 

10 

 

1,389.6 

 

496.5 

 

227.2 

 

266.8 

20 

 

4,432.5 

 

1,464.0 

 

782.9 

 

630.0 

15 

 

2,285.6 

 

730.4 

 

286.5 

 

414.8 

16 

 

2,455.7 

 

497.6 

 

276.1 

 

130.2 

26 

 

15,855.9 

 

2,992.0 

 

1,294.0 

 

1,562.0 

27 

 

3,473.8 

 

630.1 

 

494.2 

 

124.0 

13 

 

2,254.2 

 

218.2 

 

178.4 

 

37.2 

9 

 

456.5 

 

52.0 

 

50.8 

 

1.2 

 

หมายเหตุ:  โครงการลงทุนของจีน หมายถึง โครงการลงทุนที่ประกอบด้วยเงินทุนของฝ่ายจีนอย่าง 

น้อยร้อยละ 10 
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ตารางที่ 4.16  มูลค่าการลงทุนโดยตรงของจีนในไทย 

        

FDI จีนในไทยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม

การลงทุนจาก BOI 

จํานวนโครงการ มูลค่า FDI           หน่วย: ล้านบาท 

2552  15 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 7,009 ล้านบาท 

2553  28 โครงการ มูลค่าการลงทุน 17,312 ล้านบาท  

 

รายงานล่าสุดปี พ.ศ. 2553 จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

เกี่ยวกับกิจการของจีนในไทยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงเพิ่มขึ้นมากจนมีมูลค่าถึง 17,312 

ล้านบาท  สําหรับโครงการขนาดใหญ่ของจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในไทยอยู่ในสาขา

บริการและสาธารณูปโภค สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง สาขาอิเล็กทรอนิกส์

และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ า ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.17  สาขาการลงทุนของจีนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในไทย 

 

อันดับ สาขาธุรกิจ มูลค่าการลงทุน 

ล้านบาท 

สัดส่วน 

ร้อยละ 

1 

2 

3 

4 

5 

บริการและสาธารณูปโภค 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 

อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ า 

เหมืองแร่ เซรามิกส์และโลหะขั้นพื้นฐาน 

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 

1,283.5 

627.9 

553.3 

351.2 

312 

36.9 

18.1 

16 

10.1 

10 

 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  รัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริม

รัฐวิสาหกิจและเอกชนจีนให้ออกไปลงทุน FDI ในต่างประเทศ  ส่งผลให้การลงทุนโดยตรงใน

ต่างประเทศของจีนขยายเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งการลงทุนของจีนในประเทศไทย และ

นอกเหนือจากนโยบายของรัฐบาลจีน ซ่ึงเป็นเสมือนปัจจัยผลัก (Push Factor) ท่ีสําคัญแล้ว ยังมี

เหตุผลสําคัญอื่นๆ ท่ีผลักดันให้รัฐวิสาหกิจและเอกชนจีนออกไปลงทุน FDI ในหลายประเทศทั่วโลก มี

ตัวอย่างดังนี้   
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1)  ความต้องการเข้าถึงวัตถุดิบและทรัพยากร รวมทั้งพลังงาน  ส่งผลให้

ทุนจีนออกไปลงทุนในหลายประเทศในแอฟริกา เพื่อเข้าถึงแหล่งนํ้ามัน หรือแม้กระทั่งใน

ออสเตรเลีย เพื่อเข้าถึงแหล่งแร่เหล็ก เป็นต้น 

2)  ความต้องการเข้าถึง Technology ส่งผลให้ทุนจีนออกไปลงทุนใน

ประเทศชั้นนําทางเทคโนโลยี เช่น เยอรมนี  

3)  ความต้องการเข้าถึงแหล่งตลาดขนาดใหญ่  เช่น การออกไปลงทุนใน

โปแลนด์ เพื่อใช้เป็นประตูเชื่อมสู่ตลาดของสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศ เป็นต้น 

4)  ด้านอื่นๆ เช่น  ความต้องการหลีกเลี่ยงมากการกีดกันการค้า  ส่งผลให้

กิจการของจีนออกไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตในสหรัฐฯ  เป็นต้น 

โดยสรุป  การเติบโตและการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจจีน ได้ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของโลกในหลายด้านที่สําคัญ ได้แก่  ผลกระทบด้านการค้าระหว่างประเทศ และผลต่อ

การค้าโลก เนื่องมาจากมูลค่าการส่งออกของจีนที่ขยายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากข้อมูลในปี 

พ.ศ. 2543 จีนเคยมียอดส่งออกเพียง 200 พันล้านเหรียญสหรัฐ  แต่หลังจากที่ได้เข้าเป็นสมาชิก 

WTO ในปี พ.ศ. 2543 มูลค่าการส่งออกของจีนได้ขยายตัวมากขึ้น และในปี พ.ศ. 2552 จีนมีมูลค่า

การส่งออกสูงถึง 1,201.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ และยังได้กลายมาเป็นประเทศผู้ส่งออกที่ใหญ่เป็ น

อันดับหนึ่งของโลก แซงหน้าเยอรมนี ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคและรูปแบบกระบวนการผลิต

สินค้าในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นคู่แข่งของสินค้าจีน เนื่องจาก

อุตสาหกรรมการผลิตของจีนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น มีการผลิตในเชิง

ปริมาณ และมีการส่งออกสินค้าจากภาคอุตสาหกรรมของจีนดังกล่าวไปทั่วโลก ส่งผลให้สินค้าที่

จีนมีการส่งออกมากมีราคาที่ลดลง กลายเป็นสินค้าราคาถูกที่วางจําหน่ายไปทั่วโลก และในด้าน

เศรษฐกิจมหภาค สินค้าราคาตํ่าดังกล่าวของจีนได้ช่วยยับยั้งภาวะเงินเฟ้อของโลก     

นอกจากนี้ ด้วยบทบาทของจีนในวงการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมดังกล่าว ทําให้

ประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นคู่แข่งต่างๆ ต้องพิจารณาทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาที่เคยอาศัยการส่งออก

สินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น ต้องหันมาปรับตัวและปรับรูปแบบการผลิต  เนื่องจากต้องแข่งขันกับ

สินค้าจีนซึ่งราคาถูกกว่า และมีการผลิตมากในเชิงปริมาณ ผลกระทบต่อปัจจัยการผลิตหรือสินค้า

โภคภัณฑ์ท่ีสําคัญของโลก เนื่องด้วยการขยายขนาดการผลิตสินค้าของจีนเพื่อส่งออกไปตลาดโลก 

และขนาดประชากรของจีนที่ต้องการสินค้าเพื่อบริโภคในประเทศเช่นกัน ทําให้ภาคการผลิตสินค้า

สําเร็จรูปหรืออุตสาหกรรมกลางนํ้าและปลายนํ้าของจีนจําเป็นต้องนําเข้าปัจจัยการผลิตและสินค้า

โภคภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต้นนํ้ามากขึ้น  เช่น จีนเป็นประเทศท่ีนําเข้ายางพารามากที่สุดในโลก เพื่อ

นําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้ในปี พ.ศ. 2552 

จีนมีการผลิตรถยนต์มากที่สุดในโลก เป็นต้น 
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สําหรับสินค้าโภคภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น  การบริโภคเหล็กของจีนมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ  

32  ของโลก และการบริโภคอลูมิเนียมร้อยละ 25 ทองเหลืองร้อยละ 22 สังกะสีร้อยละ 3 และนิกเกิ้ล 

ร้อยละ 18 ของโลก  เป็นต้น รวมไปถึงการบริโภคพลังงานพลังงานของจีน ซ่ึงจีนได้กลายเป็ น

ผู้บริโภคนํ้ามันมากเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2543  การบริโภคนํ้ามันของจีนมีสัดส่วน

เพียงร้อยละ  4.7 แต่ปี พ.ศ. 2549 ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ7.1  ของโลก  และยังมีการคาดการณ์ว่า ในปี

พ.ศ. 2553 จีนจะกลายเป็นประเทศท่ีบริโภคพลังงานมากที่สุดในโลก    

ดังนั้น ด้วยขนาดการผลิตและการบริโภคของจีนทําให้มีการขยายตัวของอุปสงค์ 

และความต้องการนําเข้าปัจจัยการผลิตและสินค้าโภคภัณฑ์ในปริมาณมหาศาลของจีน ย่อมส่งผล

ต่อราคาปัจจัยการผลิตและสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวในตลาดโลก และส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคการ

ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์และ ปัจจัยการผลิตดังกล่าวในประเทศแหล่งผลิต  เช่น ราคายางพาราใน

ประเทศไทยที่สูงขึ้น เนื่องด้วยความต้องการของจีนและมีการขยายตัวของการส่งออกยางพาราจาก

ไทยไปประเทศจีน เป็นต้น 

ผลกระทบต่อการลงทุนของโลก ในช่วงระยะที่ผ่านมา  บัญชีเดินสะพัดระหว่าง

ประเทศของจีนได้เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด  และในขณะนี้  จีนกลายเป็นประเทศที่มีการเกินดุลบัญชี

เดินสะพัดระหว่างประเทศมากท่ีสุดในโลก   

จากบทบาทต่างๆของจีนด้านเศรษฐกิจที่ทวีความสําคัญมากขึ้น ทั้งต่อเศรษฐกิจ

ประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกในด้านต่างๆ เช่น  ด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่าง

ประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การท่องเท่ียว และด้านพลังงาน จึงสะท้อนว่า การเคลื่อนไหวหรือ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ทางเศรษฐกิจของจีน สามารถเป็นตัวแปรสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพลวัต

ทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเกิดจากปัจจัยจีน  ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค เป็นต้น  

ท่ีสําคัญ  ในขณะนี้  ประเทศต่างๆในโลก คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงพลวัตการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนไปได้ หากแต่

จําเป็นต้องเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนอย่างใกล้ชิดต่อไป สําหรับ

ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย จะอยู่ในบทสุดท้าย 

นอกจากนี้ จีนและไทย รวมทั้งประเทศอาเซียนอื่นได้มีการลงนามความตกลงด้าน

การลงทุนที่สําคัญ ได้แก่ ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-จีน (ASEAN-China Investment 

Agreement: ACIA) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยเน้นประเด็นการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันของ

นักลงทุนของประเทศภาคี รวมไปถึงข้อตกลงด้านการโอนเงินและการส่งกลับกําไร เป็นต้น ซ่ึง

สามารถเป็นปัจจัยเอื้อต่อการลงทุนเนื่องจากความตกลงดังกล่าวเพิ่มความเชื่อมั่นของการลงทุน

ระหว่างไทย-จีน 
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จะเห็นได้ว่า มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนและความสําคัญของจีนต่อเศรษฐกิจ

ไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์สภาวการณ์

ของจีนอย่างรอบด้านเพื่อกําหนดหรือปรับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อที่จะได้รับประโยชน์

จากพลวัตโลกที่เกิดจากจีนต่อไป 

นอกจากประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายสําคัญที่จีนเข้ามาลงทุนแล้ว จีนยัง

ไปลงทุนในประเทศลาว กัมพูชาและเวียดนาม ซ่ึงเป็นประเทศอยู่ในอาเซียนด้วยกันและถือว่าเป็ น

คู่แข่งสําคัญของประเทศไทยด้วย กล่าวคือ  

4.2.1.5  การลงทุนโดยตรงของจีนในเวียดนาม 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง ปี พ.ศ. 2553 เป็นเวลา 10 ปี ท่ีเวียดนามได้มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมี

การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ปี พ.ศ. 2544 การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) อยู่ท่ี 2440  ล้านเหรียญ

สหรัฐ แล้วมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ. 2551 การลงทุนจากต่างประเทศอยู่ที่ 71700 

ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี พ.ศ. 2552 การลงทุนจากต่างประเทศอยู่ท่ี 23,100 ล้านเหรียญสหรัฐ 10 ปี ท่ี 

ผ่านมา มีโครงการ 3945 โครงการ มีจํานวนมาก โครงการมีขนาดใหญ่ขึ้น สัดส่วนของการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศต่อการลงทุนทั้งหมดเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2544 เพิ่มเป็ น

ร้อยละ 30 ในปี 2010 จนถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2553 จีนลงทุนโดยตรงในเวียดนาม 708

โครงการ  ยอดสะสมของการลงทุน 2925 ล้านเหรียญสหรัฐ จีนเป็นประเทศอันดับ 15 ใน 91 ประเทศ

และเขตที่มีการลงทุนในเวียดนาม ภาคการผลิต 526 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.2 ยอดสะสมของ

การลงทุน 1970 ล้านเหรียญสหรัฐ  ธุรกิจการก่อสร้าง 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.6 การเกษตร 

ป่าไม้ ประมง 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.8 ทั้งหมด 708 โครงการ ทุนจีนฝ่ายเดียว 486 โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  68.6 ร่วมทุน 176 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ24.9  ร่วมมือ37โครงการคิดเป็นร้อยละ 5.2 

หุ้นส่วน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ1.3  

4.2.1.6  การลงทุนโดยตรงของจีนในกัมพูชา 

จนปี พ.ศ. 2553 บริษัทจีนที่จดทะเบียนในกัมพูชาถึง 3,016 บริษัท ยอดสะสมของ

การลงทุน 7,030 ล้านเหรียญสหรัฐ  จีนกลายเป็นประเทศอันดับ 1 ท่ีมีการลงทุนมากที่สุดในกัมพูชา

เหมาก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า 7 แห่ง ยอดการลงทุน 1,820 ล้านเหรียญสหรัฐ เหมืองแร่ สร้าง

สะพาน  สร้างถนน  ขุดเจาะนํ้ามัน  ตัดเสื้อผ้า  วางโครงข่ายใยแก้วและธุรกิจสื่อสาร  การเกษตร

และประมง  นําเข้าส่งออกสินค้า  การท่องเท่ียว และอาหาร  การปลูกมันสําปะหลัง   

4.2.1.7  การลงทุนโดยตรงของจีนในลาว 

ปี พ.ศ. 2553 การค้าระหว่างลาว–จีน 1000 ล้านเหรียญสหรัฐฯมีบริษัทที่จดทะเบียน

ในลาวและมีการเก็บประวัติของบริษัทจีนกับสถานทูต 230 บริษัท จีนลงทุนในภาคธุรกิจต่างๆ      

12 ภาคธุรกิจ ยอดการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2552 จีนลงทุนในลาว 247 ล้านเหรียญ
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สหรัฐ เพิ่มเป็ น 556 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา มี 39 ประเทศลงทุนในภาค

ธุรกิจ 13 ภาคธุรกิจเวียดนามลงทุน 252 โครงการ ยอดการลงทุน 2,770 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ น

อันดับ 1 จีนลงทุน 397 โครงการ ยอดการลงทุน 2,710 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับ 2 ไทย ลงทุน 

269 โครงการ ยอดการลงทุน 2600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับ 3 

 

4.2.2  ตัวอย่าง 12  บริษัทจีนในประเทศไทย 

บริษัทของจีนในประเทศไทยก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อครั้งที่มีการสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีน เมื่อปี พ.ศ. 2518  ในประเทศไทยมีบริษัทร่วมทุน

ระหว่างไทยกับจีนเพียงแค่สองบริษัท แต่ 30 กว่าปี ท่ีผ่านมานี้ บริษัทของจีนที่มาลงทุนในประเทศ

ไทยก็มีเพิ่มมากขึ้น ตามตัวเลขสถิติท่ีบริษัทมาจดทะเบียนในเมืองไทยและไปขึ้นทะเบียนที่ฝ่าย

พาณิชย์ของสถานทูตจีนในประเทศไทย มี 278 บริษัท สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ส่ี

ประเภทด้วยกัน คือ   

ประเภทที่ 1 เป็นบริษัทที่ให้บริการ อย่างเช่น ธนาคารจีน สาขากรุงเทพฯ ตัวแทนสายการ

บินจีน Air China  ตัวแทนสายการบิน  China Southern Airlines  ตัวแทนสายการบิน China Eastern 

Airlines  ตัวแทนสายการบิน Xiamen และบริษัทสายการบิน Guotai  มีบริษัทการเดินเรือ Cosco 

China   และมีบริษัทที่ให้การรับรองมาตรฐาน CCIC   และบริษัทการท่องเที่ยว มี Chunqiu บริษัท

การท่องเที่ยว Yuntai มีบริษัทท่องเที่ยว Zhongsheng  เซี่ยงไฮ้   มีบริษัทกวางจือหวี่ และมีบริษัทให้

การศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเทียนผิง บริษัทประกันภัยของจีน เป็นต้น   

ประเภทที่ 2 เป็นบริษัทที่ทําการค้าระหว่างไทย-จีน มีอยู่ 13 บริษัทด้วยกัน ส่วนใหญ่จะเป็น

บริษัทที่มีสํานักงานอยู่ในประเทศไทยมีเจ้าของเป็นคนจีน มีพนักงานอยู่ สองสามคน ในการนําเข้า

สินค้าระหว่างไทย-จีน   

ประเภทที่ 3 เป็นประเภทรับเหมาก่อสร้าง อย่างเช่น บริษัทก่อสร้างไชน่า จํากัด บริษัทฮา

เปอร์จํากัด บริษัทถลุงเหล็กจํากัด และบริษัทก่อสร้างรถไฟจํากัด  และบริษัทขุดเจาะนํ้ามันฉางชุน 

จํากัด  และบริษัทปิโตไชน่าจํากัด  บริษัทชลประทานจีนจํากัดเป็นต้น มีอยู่ทั้งหมด 16 บริษัท

ด้วยกัน  ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้าง ไม่ว่าเป็นสะพานพระราม 8   ถนนแอร์พอร์ตลิงค์ 

เป็นต้น  ซ่ึงล้วนแต่เป็นผลงานการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทจีนในประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินการ   

ประเภทที่ 4 เป็นบริษัทที่ทําอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผลิตสินค้าจําหน่ายทั้งในไทย

และในภูมิภาค เช่น บริษัทหวาหยวนจํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีผลิตสิ่งทอในประเทศไทย  และ

มีบริษัทโลหะไทย-จีนจํากัด บริษัทจงฟาลี่จํากัด และมีบริษัทนํ้าหอมไทย-จีนจํากัด บริษัทซื่อเข่อ

จํากัด บริษัทหอบี่กรุ๊ปจํากัด  บริษัทตงอิ้งปริ้นติงจํากัด  บริษัทผลิตเครื่องจักรจํากัด รวมทั้งหมด 13 
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บริษัท ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีอุตสาหกรรมมีโรงงานในประเทศไทย ซ่ึงใช้พนักงานค่อนข้างมาก บาง

แห่งถึงพันกว่าคน  เพราะฉะนั้นในงานวิจัย ครั้งนี้ก็จะเน้นบริษัทประเภทนี้เป็นบริษัทที่ต้ังโรงงาน

ในประเทศไทย และก็มีพนักงาน เช่น คนไทย มีผู้บริหารทั้งไทยและจีน ในบริษัทเหล่านี้อาจจะมี

ผลิตสินค้าในประเทศไทยด้วยและก็มีการผสมผสานระหว่างผู้บริหารทั้งไทยและจีน  ซ่ึงจะแตกต่าง

กับประเภทอื่น ประเภทอื่นผู้บริหารอาจจะไม่ต้องไปสัมผัสกับผู้บริหารไทยมากนัก ก็สามารถที่จะ

ดําเนินธุรกิจได้ อย่างเช่นบริษัทการค้า ก็แค่มีผู้จัดการเป็นคนจีนนําเข้าสินค้าไปในจีน อาจจะไม่ต้อง

ไปสร้างความสัมพันธ์หรือบริหารพนักงานซึ่งเป็นคนไทย  บริษัทไทยก็เช่นเดียวกันมีหน้าที่แค่

บริหารงาน เพราะฉะนั้นในการวิจัยครั้งนี้ก็จะเน้นบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทย บริษัท

ลักษณะนี้มีอยู่ 13 บริษัทด้วยกัน ได้มีการติดต่อประสานงานกับทั้ง 13 บริษัทนี้ แต่มี 1 บริษัทไม่

ค่อยสะดวกในการให้สัมภาษณ์  เพราะฉะนั้นงานวิจัยครั้งนี้ทํา 12 บริษัท   

4.2.2.1  บริษัทไฮเออร์ (ประเทศไทย) จํากัด  

ไฮเออร์  ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยการเข้ามาดําเนินการร่วมทุนกับ

บริษัทไดสตาร์ อีเลคทริค คอร์เปอเรชั่น ภายใต้ช่ือบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์      

(ประเทศไทย) จํากัดเมื่อปี 2545 ทําการสั่งซื้อส่วนประกอบโทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศจาก

ประเทศจีนเข้ามาประกอบที่โรงงานไดสตาร์ ประเทศไทย และออกจําหน่ายภายใต้เครื่องหมาย

การค้า ไฮเออร์ 

ไฮเออร์ กรุ๊ป (2550) เข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างเต็มตัว โดยการเทคโอเวอร์บริษัท 

ซันโย ยูนิเวอร์แซล ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) จากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่ น และกลายเป็นผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ท่ีสุดร้อยละ 90  และให้ช่ือบริษัทร่วมทุนที่ต้ังขึ้นใหม่นี้ว่า บริษัท ไฮเออร์ อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นโรงงานผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้าไฮเออร์ สําหรับจัด

จําหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เช่น 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิ ลิปปินส์ รวมถึงออสเตรเลีย และฟิ ลิปปินส์อีกด้วย โรงงาน

ดังกล่าวมีศักยภาพในการผลิตตู้เย็น 2.4 ล้านเครื่อง และ เครื่องซักผ้า 200,000 เครื่องต่อปีตามลําดับ 

ถือเป็นโรงงานที่ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่ท่ี อําเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี  

ไฮเออร์ กรุ๊ป (2550) ประเทศจีนได้ตัดสินใจซื้อหุ้นคืนในส่วนของบริษัทไดสตาร์ 

อีเลคทริค คอร์เปอเรชั่น ส่งผลให้บริษัทไฮเออร์  อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 

จํากัด  เป็นบริษัทสาขาของไฮเออร์ กรุ๊ป  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นมา เพื่อดูแลด้านจัด

จําหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภค การทําการตลาดและการขายภายในประเทศไทย  และในเดือนสิงหาคม

ในปีเดียวกันนั้น ไฮเออร์ได้ออกอากาศโฆษณาตู้เย็นทางโทรทัศน์และจัดประชุมผู้แทนจําหน่ายเป็น

ครั้งแรก ณ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน  และในปลายปี พ.ศ. 2550 ตู้เย็นไฮเออร์มีส่วนแบ่ง
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การตลาดประมาณร้อยละ 7  สินค้าไฮเออร์จัดจําหน่าย ณ ศูนย์เครื่องใช้ไฟฟ้ า และ ห้างสรรพสินค้า

ชั้นนําทั่วประเทศ  

ตั้งแต่เริ่ม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ไฮเออร์ได้มีการจัดกิจกรรมการตลาดต่อเนื่องมา

โดยตลอด โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเข้าร่วมออกบูธ ณ งานอีเวนต์ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภค

ทําความรู้จักกับไฮเออร์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และป้าย

บิลบอร์ดทั่วประเทศ ซ่ึงได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดี 

ปัจจุบันไฮเออร์ในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก 4 ประเภท ซ่ึง

ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า  เครื่องปรับอากาศ และตู้แช่แข็ง ซ่ึงได้ทําการสร้างแบรนด์และขายมาอย่าง

ต่อเนื่อง ปัจจุบันไฮเออร์มีกําลังการผลิตตู้เย็นอยู่ท่ี 1.2 ล้านเครื่องต่อปี ซ่ึงโรงงานผลิตตู้เย็นของไฮ

เออร์น้ันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในจํานวนนี้ร้อยละ 20 

ผลิตขึ้นเพื่อจัดจําหน่ายภายในประเทศ และร้อยละ 80 ส่งไปจําหน่ายยังประเทศญี่ปุ่ น ประเทศใน

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ส่วนเครื่องปรับอากาศนั้น ไฮเออร์

มีกําลังการผลิตอยู่ท่ี 500,000 เครื่องต่อปี โดยในจํานวนนี้ร้อยละ 30 ผลิตขึ้นเพื่อจัดจําหน่าย

ภายในประเทศ และส่วนที่เหลือส่งไปจําหน่ายยังประเทศในแถบยุโรปและลาตินอเมริกา และ

ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างมาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย สําหรับเครื่องซักผ้า ไฮ

เออร์มีกําลังการผลิตอยู่ท่ี 150,000 เครื่องต่อปี ในจํานวนนี้ร้อยละ 65 ผลิตขึ้นเพื่อจัดจําหน่าย

ภายในประเทศ และที่เหลือจะส่งไปจัดจําหน่ายในประเทศแถบเอเซียใต้ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

แอฟริกา ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา 

4.2.2.2 บริษัทหวาเว่ย จํากัด ซ่ึงทุกคนรู้จักดี บริษัทหวาเว่ยเข้ามาตั้งบริษัทใน

เมืองไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มลูกค้าหลัก

ได้แก่เอไอเอส ทรู ดีแทค เป็นต้น เป็นการให้บริการในเรื่องไอที ในขณะนี้มีพนักงานทั้งหมดทั้ง

ไทยและจีน ประมาณ 600 คนร้อยละ 80 ของพนักงานเป็นคนไทย ซ่ึงมีการให้บริการธุรกิจในกลุ่ม

โทรคมนาคม เพราะฉะนั้น ต้องมีการบริหารทีมงานทั้งไทยและจีนประมาณ 600 คน ถ้าคิดเป็นคน

ไทย ประมาณ 480 คน และมีการผลิตสินค้าและการให้บริการ ต้องมีการวางรูปแบบการบริหารที่ดี 

ในปี พ.ศ. 2548 รายได้จากยอดการจัดจําหน่ายของหวาเว่ยในประเทศไทยสูงถึง 300 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ซ่ึงถือว่าเป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จ และตอนนี้เครือข่ายและสินค้าของหวาเว่ย จะครอบคลุม 

76 จังหวัดของประเทศไทย ซ่ึงมีการร่วมมือกับแท็กเทรว์ลาคอม   

4.2.2.3 บริษัทฮอรี่กรุ๊ปจํากัด  บริษัทฮอรี่กรุ๊ปเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  

ผลิตมิตเตอร์ไฟฟ้ า ก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทย ประเทศไทยก็มีบริษัทที่ผลิต มิตเตอร์ไฟฟ้าอยู่ 3 

บริษัท  เป็นบริษัทไทยหนึ่งบริษัท และเป็นบริษัทญี่ปุ่นสองบริษัท  แล้วฮอรี่กรุ๊ปเข้ามาในประเทศ

ไทยผลิตมิตเตอร์ไฟฟ้าเป็นบริษัทที่ส่ี ก่อนที่จะเข้ามาก็พบปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมาก คือ คนส่วน
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ใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับสินค้าจีน  ยอมรับสินค้าญี่ปุ่นมากกว่า  อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ท่ี

เข้ามาในเมืองไทยจนถึงทุกวันนี้ บริษัทฮอรี่กรุ๊ปได้มีการเจริญเติบโต ซ่ึงขณะนี้มีพนักงานคนไทย

ประมาณ 1,500 คน แต่ละปี มียอดการผลิตมิตเตอร์ไฟฟ้าอยู่ท่ี 30 ล้านตัว  ซ่ึงจัดจําหน่ายในประเทศ

ไทย และจําหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในจํานวนพนักงานทั้งหมด 1,500 คน มี

ผู้บริหารที่เป็นคนจีนเพียง 2 คน ผู้จัดการคนหนึ่ง ฝ่ายบัญชีคนหนึ่ง นอกนั้นใช้พนักงานคนไทย

ทั้งหมดในการบริหารงาน ซ่ึงถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งของจีนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประเทศไทย   

4.2.2.4 บริษัทหวาหยวน บริษัทในประเทศจีนก่อตั้งในปี พ.ศ. 2465 มีทุนจด

ทะเบียน 140 ล้านหยวน นับว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเก่า เน้นที่เรื่องของสิ่งทอ อย่างเช่นในปี พ.ศ. 2547  

ยอดการจัดจําหน่ายของบริษัทหวาหยวนกรุ๊ปในประเทศจีนอยู่ท่ี 38,000 ล้านหยวน  นําเข้าส่งออก

อยู่ท่ี 1,300 เหรียญสหรัฐ  และในปี พ.ศ. 2547 มีการลงทุนในต่างประเทศ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หวาหยวนกรุ๊ปเข้ามาลงทุนในเมืองไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มียอดการลงทุน

มากที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมระยอง ทําการผลิตด้าย ผ้า และสิ่งทอ หวาหยวน

กรุ๊ปในประเทศไทยมี 4  บริษัท  หวาหยวนกรุ๊ปถือได้ว่าเป็นบริษัทหนึ่งในประเทศไทย  แต่ก็มีบาง

ช่วงที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จ ก็มีหวาหยวนกรุ๊ปถูกซื้อกิจการไป ปัญหาที่หวาหยวนประสบอีก

อย่างหนึ่งก็คือการปรับวัฒนธรรมให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทย จากการท่ีสินค้าส่วนใหญ่เป็นสิ่งทอ  

ทําให้ต้องใช้พนักงานค่อนข้างมากพอสมควร หวาหยวนมีพนักงานถึง 3,000 คน มีผู้บริหาร 25 คน  

บริษัทหวาหยวนเข้ามาลงทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543   แต่มีการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่ 28 

สิงหาคม พ.ศ. 2544 บนพื้นที่ประมาณ 200 กว่าไร่ ยอดการลงทุน 160 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือว่าเป็น

บริษัทที่มียอดการลุงทุนมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม

ของกรดมะนาว ซ่ึงมียอดการลงทุน 38 ล้านเหรียญสหรัฐ   

4.2.2.5 บริษัท จงฟาลี่ จํากัด  เข้ามาลงทุนในประเทศไทยประมาณ 25 ปี เน้นเรื่อง

ของเครื่องจักร  ในปี พ.ศ. 2530 จงฟาลี่เข้ามาในประเทศไทย ซื้อกิจการเครื่องจักรของประเทศไทย 

แล้วตั้งบริษัทจีน ทําให้การถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงตอนนี้คนจีนถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์  

ตั้งอยู่ท่ีสมุทรปราการ  ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 28 กิโลเมตร มีพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร จะเน้น

ในเรื่องของหลอมเหล็กโลหะ เป็นต้น บริษัทได้มาตรฐาน ISO  9002-2000 ขีดความสามารถหล่อ

หลอมโลหะ ประมาณ 7,000 ตันต่อปี  แต่จริงๆ แล้วในปี พ.ศ. 2546 ขีดความสามารถสูงสุดอยู่ท่ี 

ประมาณ 7,600 ตันต่อปี และในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเพิ่มการลงทุนและขยายขีดความสามารถใน

การผลิต ในขณะนี้ในเรื่องของการหล่อหลอมเหล็กกล้า เรื่องของคุณภาพ นับได้ว่าเป็นอันดับต้น ๆ 

ของไทย และตอนนี้มีเครือข่ายจําหน่ายทั่วประเทศไทยและสินค้ายังสามารถส่งไปขายที่ญ่ีปุ่ น 

สิงคโปร์ และตะวันออกกลาง   
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4.2.2.6 บริษัท Thai-China Non-Feral Metal International Company Limited. ช่ือ

ย่อ TCM เป็นบริษัทโลหะมีสีระหว่างไทย-จีน และบริษัทก่อตั้งในประเทศไทยอย่างเป็นทางการใน

ปี พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 เน้นการผลิตอลูมิเนียม ตะกั่ว  ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาด

ประมาณร้อยละ 90 เป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 คือ ยอดการผลิตอลูมิเนียม 40  ล้านตันต่อปี  ขณะนี้มี

พนักงานประมาณ 700 กว่าคน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย มีผู้บริหารทั้งคนไทยและคนจีน ยอด

การลงทุนอยู่ท่ี 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี  

4.2.2.7 บริษัท จงฟู่กรุงเทพ จํากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2546 และเริ่ม

การผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน  บริษัทจงฟู่ในประเทศจีนก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2539 เป็น

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ่น สินทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทอยู่ที่ 5,000 ล้านหยวน และมีบริษัท

กระจายอยู่ท่ีประเทศจีน 88 บริษัท มีพนักงานประมาณ 5,000 กว่าคน บริษัทจงฟู่ในประเทศไทย  

บริษัทส่วนใหญ่จะทําบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นขวด ฝา ฉลาก และถ้วยที่เป็นกระดาษ เป็ น

ต้น ซ่ึงสินค้าหลักจะเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์  มีพนักงานประมาณ 800 คน ซ่ึงพนักงานส่วนใหญ่

ประมาณร้อยละ 80  เป็นคนไทย มีผู้บริหาร และช่างเทคนิคมาจากจีนประมาณร้อยละ 20 ส่วนใหญ่

จะเป็นช่างเทคนิคในเรื่องการผลิต การดูแลเครื่องจักรการผลิต  บริษัทตั้งอยู่ท่ีจังหวัดนครปฐม   

4.2.2.8 บริษัท ไทยไชน่า ไฟเบอออฟ จํากัด ตั้งอยู่ท่ีศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใกล้ๆ 

แหลมฉบัง และได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ เป็นผู้ผลิตใยแก้วที่ใหญ่ท่ีสุดและมีช่ือเสียงที่สุดของ

ไทย ได้ ISO 9001 ซึ่งบริษัทมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 ล้านบาท มีบริษัทแม่อยู่ท่ีกรุงเทพฯ มี

พนักงาน 160 คน  ขีดกําลังการผลิตใยแก้ว 500,000 กิโลเมตรต่อปี   

4.2.2.9 บริษัท ไท่ซีหู จํากัด เป็นบริษัทที่มาจากมณฑลเจ้อเจียง และร่วมมือกับ

บริษัท ไทหวา รับเบอ จํากัด ผลิตสินค้าเกี่ยวกับยางพารา นอกจากกรุงเทพ ฯ แล้วยังมีสาขาอยู่ท่ี

หาดใหญ่  เป็นการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ยางพารา เช่น เครื่องจักรการกรอง เครื่องจักรเคมีภัณฑ์ 

เครื่องจักรที่เกี่ยวกับทําแป้งมันสําปะหลัง เป็นต้น  จัดจําหน่ายสินค้าในประเทศไทยและภูมิภาค

อาเซียน  มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 86 คน  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย มีผู้บริหารเป็นคนจีน   

4.2.2.10 บริษัท กราฟฟี จงวิ่น  เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องปริ้นติง บริษัทก่อตั้งใน

ประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2535 ท่ีมณฑลเซินเจิ่น  ในปี พ.ศ. 2542 ขยายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

มีการลงทุนในเวียดนาม มาเลเซีย และไทย เป็นต้น  ในปี พ.ศ. 2545 มาก่อตั้งในประเทศไทยอย่าง

เป็นทางการ หลังจากที่มีการก่อตั้ง ได้มีการพัฒนาและได้รับ ISO 9000  ISO 9000-2000 กิจการ

หลักคือการผลิตเครื่องปริ้นติงค์ที่ใช้อิเล็กทรอนิคส์ใช้ไฟฟ้าในการควบคุม ซ่ึงมีความทันสมัย

และการ ปริ้นติงค์มีความหลากหลาย ไม่ว่าปริ้นวัตถุดิบที่เป็นพลาสติก อย่างเช่น บุหรี่ เหล้า ปฏิทิน  

พิมพ์วอลเปเปอร์  เครื่องหนัง เป็นต้น   
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4.2.2.11 บริษัท Xin Yuanda Rubber Industrial Company Limited  เป็นบริษัทที่

ลงทุนในมณฑลซานตง ยอดการลงทุน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนในประเทศไทยตั้งอยู่ท่ีจังหวัด

ระยอง ยอดลงทุน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นโรงงานที่ผลิตยาพาราที่ใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย สินค้าหลักๆ คือ  การแปรรูปยางพารา ทําล้อรถยนต์ ทําสินค้าเกษตร สินค้าเกี่ยวกับ

เครื่องการเกษตรนําเข้าและส่งออก ในขณะนี้มีพนักงานประมาณ 300 คน มีผู้บริหารที่เป็นคนจีน 

15 คน เป็นบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550   

4.2.2.12 บริษัท มังคิ  คิง ฟุด จํากัด เริ่มก่อตั้งวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2548 ได้รับการ

ส่งเสริมจากบีโอไอภายใต้เครื่องหมายการค้าบุกขาวตราโมคิบเป็นกลุ่มสินค้าในโอท๊อปด้วย ได้รับ

อนุญาตให้ต้ังโรงงานผลิตอาหารเลขที่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

Healthy Food From Konjac ภายใต้เครื่องหมายการค้า บุกขาวตราโมคิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบุกมี

หลายรูปแบบ เช่น บุกแผ่น, บุกชิ้น, บุกเส้น, บุกม้วน, บุกก้อน, บุกแผ่นผสมสาหร่าย, บุกชิ้นผสม

สาหร่าย  ปี พ.ศ. 2549 ได้รับการรับรองจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีพนักงานทั้งสายการผลิตและตําแทนจําหน่ายกว่า 500 คน  

 

 4.2.3   ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

4.2.3.1  ค่าแรง 

 เวียดนาม ค่าแรงของเวียดนามอย่างเป็นทางการรายเดือนตํ่าสุดสําหรับ Laborers 

ไร้ฝี มือ Ventures ร่วมลงทุนต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศ: 1000000  

เหรียญเวียดนามในเขต Urban ฮานอยและโฮจิมินห์ VND  900,000 ในเขต Suburban ฮานอย Ho 

Chi Minh City และหลายเขตอุตสาหกรรม และอื่นๆ เมือง และ 800000 เหรียญเวียดนาม ในที่อ่ืน 

รัฐบาลชั่วคราวอาจยกเว้นบาง Ventures ร่วมจากการจ่ายค่าแรงขั้นตํ่าในระหว่างเดือนแรกของ

องค์กรดําเนินการหรือถ้าองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมาก แต่ค่าจ้างรายเดือนตํ่าสุดในกรณีดังกล่าว

ได้ไม่ต่ํากว่า 800000 เหรียญเวียดนาม จ้างขั้นตํ่ารายเดือนอย่างเป็นทางการสําหรับแรงงานไร้ฝี มือ

ในภาครัฐถูก 540,000 เหรียญเวียดนาม หัวเมืองและ 620,000 เหรียญเวียดนาม ในเขต Urban 

ฮานอยและโฮจิมินห์  

 ลาว แรงงานอยู่ในวัยหนุ่มสาวมีค่าจ้างแรงงานราคาถูก ประมาณ 30-32 เหรียญ

สหรัฐต่อเดือน 

 กัมพูชา ค่าแรงขั้นตํ่าของกัมพูชาได้เท่ากับ 50 เหรียญสหรัฐต่อเดือน  รวมค่าเบี้ย

เลี้ยงอีก 6 เหรียญสหรัฐต่อคน 
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 ไทย ท่ีประชุมอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองค่าจ้างกลางพิจารณาอัตราค่าจ้าง

ขั้นตํ่าประจําปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับเพิ่มค่าจ้าง

แรงงานขึ้นตํ่า โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล มีมติให้เพิ่มเป็นอัตราเดียว 213 บาทต่อวัน 

จากเดิม 206 บาท หรือเพิ่มขึ้น 7 บาท และมี 26 จังหวัด ปรับเพิ่มขึ้นวันละ 5 บาท อาทิ จังหวัดน่าน 

152 บาท เพิ่มเป็น 157 บาท จังหวัดศรีสะเกษ 152 บาท เป็น 154 บาท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 164 บาท 

เป็น 167 บาท จังหวัดเพชรบูรณ์ 158 บาท เป็น 160 บาท ฯลฯ ขณะที่ จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป็นจังหวัด

ท่องเที่ยว ท่ีประชุมมีมติให้ปรับเพิ่มเป็น 214 บาท จาก 204 บาท ถือว่าปรับเพิ่มมากที่สุด คือวันละ 

10 บาท ส่วนจังหวัดอื่นๆ มีมติให้ปรับเพิ่มตามที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอมา 

4.2.3.2  สาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิโครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยาน ท่าเรือ ถนน รถไฟ 

 เวียดนาม รายงานของ TI ยังบอกว่าต้นทุนโลจิสติกส์ท่ีสูงนี้เกิดจากระบบขนส่งที่

ใช้เกินขีดจํากัด ความล้าหลังของโครงสร้างพื้นฐาน (ทั้งท่าเรือ สนามบิน ถนน และทางราง) ผนวก

กับระบบราชการที่ไร้ประสิทธิภาพ (ความล่าช้าในการผ่านพิธีการศุลกากร) และการที่ผู้ผลิตของ

เวียดนามยังใช้บริการของ 3PLs น้อย      

 ความจริงเวียดนามมีระบบการขนส่งทางนํ้าในประเทศที่เชื่อมทั่วประเทศที่มี 

ประสิทธิภาพมาก แต่ทางรถยนต์ยังขาดเน็ตเวิรต์ท่ีเชื่อมต่อกัน ส่วนเส้นทางรถไฟมีจํากัด ทําให้การ

ขนส่งสิ้นเปลืองเวลามาก การต้องมีสินค้าคงคลังในระดับสูงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้นทุนทาง 

โลจิสติกส์สูงด้วย 

 สถานการณ์เช่นนี้คงจะเปลี่ยนแปลงในไม่ช้านี้เพราะรัฐบาลเวียดนามได้ตกลงที่ 

จะลงทุนสร้างระบบพื้นฐานด้วยงบประมาณ 17.5 พันล้านเหรียญ ทั้งยังจะส่งเสริมการลงทุนจาก

ต่างประเทศเพื่อการนี้ด้วยหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาท่าเรือกายแม๊บเป็นท่าคอนเทนเนอร์ 

ท่ีอยู่ใกล้โฮจิมินท์ โครงการสร้างสนามบินลองแถ่งที่จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2558 ผลทางด้านโลจิ

สติกส์ท่ีได้รับอานิสงห์จากการขยายการลงทุนระบบพื้นฐานคือ เกิดถนนที่เชื่อมต่อกับประเทศ

เพื่อนบ้านนั่นคือ Kunming-Hekou-Hanoi-Haiphong  Corridor ทําให้ผู้ให้บริการขนส่งทางรถ 

สามารถเชื่อมเน็ตเวิร์คถนนไปยังภาคต่างๆ ได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ท่าเรือหรือ

สนามบิน ทําให้ลดค่าขนส่งได้ถึงร้อยละ 30 แต่ยังมีนักวิเคราะห์ให้ข้อสังเกตว่า การพัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานในเวียดนามค่อนข้างช้ากว่าประเทศจีน ซ่ึงเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่งสําคัญ หาก

เศรษฐกิจของโลกพลิกฟื้นจากภาวะวิกฤติเมื่อไหร่ สินค้าคงคลังที่ยังสูงและซัพพลายเชนที่ยัง

ขับเคลื่อนค่อนข้างช้าจะเป็น อุปสรรคขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามได้ 

 สปป. ลาวมีสนามบินนานาชาติเพียง 3 แห่งคือ  ท่าอากาศยานนานาชาติปากเซ 

(Pakse International Airport) อยู่ในแขวงจําปาสัก  
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  ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง (Luang Prabang International Airport) อยู่

ในแขวงหลวงพระบาง  ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต (Wattay International Airport) ท่ีเมืองหลวง

เวียงจันทน์ 

  ทางหลวง ถนนหมายเลข 3 ถนนเชื่อมโยงไทย ลาว และจีน เป็นทางหลวงแขวง

เชื่อมต่อจากทิศใต้มณฑลยูนานของจีน ถนนหมายเลข 2 เส้นทางเชื่อมโยงลาว-เวียดนาม เป็นทาง

หลวงแขวงที่ต่อจากถนนหมายเลข 3 บริเวณแขวงหลวงนํ้าทาผ่านแขวงพงสาลี เชื่อมต่อกับถนน

หมายเลข 6 ของเวียดนามที่เมืองเดียนเบียนฟู ซ่ึงถนนหมายเลข 6 ของเวียดนามนี้เป็นถนนที่มุ่งสู่

เมืองฮานอยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ถนนหมายเลข 9 เส้นทางเชื่อมโยงไทย ลาว 

และเวียดนาม เป็นทางหลวงแผ่นดินที่ต่อจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2  

 ขณะนี้ถนนโครงข่าย ตามแนวระเบียบตะวันออก-ตะวันตก ได้ขยายขอบข่ายของ

ถนนมาถึงพม่าโดยระยะทางรวมจากพม่า-ลาว-เวียดนาม-(ดานัง) ประมาณ 1,450 กม. โดยไทยมี

ความตั้งใจที่จะได้ความช่วยเหลือแก่พม่าในการปรับปรุง ถนนช่วงมาสอด/เมียวดี-พะอัน ระยะทาง

ประมาณ 153 กม. ซ่ึงเส้นทางดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงไทย-พม่า-อินเดีย (แม่สอด-บากัน-ตามู/โมเร) 

 ถนนหมายเลข 12 เป็นถนนที่เชื่อมถนนหมายเลข 13 บริเวณแขวงคําม่วนไปสู่

ชายแดนไทยที่ด่านท่าแขก จ.นครพนม  

 ถนนหมายเลข 13 เส้นทางเชื่อมโยงลาว-กัมพูชา เป็นทางหลวงแผ่นดินสายสําคัญ

ของประเทศที่เชื่อมตอนเหนือและตอนใต้ของลาว  

 ทางเรือ เส้นทางคมนาคมทางนํ้ามีบทบาทสําคัญในการขนส่งสินค้าและการ

เดินทางของประชาชนมากเนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล การที่สปป.ลาวมีแม่นํ้า

โขงผ่านตลอดประเทศ ซ่ึงความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,835 กิโลเมตรจึง

เป็นแม่นํ้าสายสําคัญอย่างยิ่งในการใช้คมนาคม อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางนํ้าไม่อาจใช้ได้ตลอด 

เนื่องจากข้อจํากัดทางกายภาพหลายด้านเพราะทางตอนใต้มีเกาะแก่งเป็นจํานวนมาก รวมไปถึง

ระดับนํ้าที่ข้ึนลงตามฤดูกาล ทําให้เส้นทางขนส่งทางเรือทําได้เพียง 875 กิโลเมตร และสามารถ

เดินเรือได้สะดวกเฉพาะฤดูน้ําหลาก โดยจะสามารถบรรทุกสินค้าในเรือได้ถึง 300 ตัน แต่ฤดูแล้งจะ

บรรทุกสินค้าได้เพียง 20-30 ตันเท่านั้น 

 กัมพูชา เส้นทางสายหลัก (National Road) แต่ละสายในกัมพูชามีตัวเลขกํากับ 1 

หลักเช่นเดียวกับทางหลวงของไทย ส่วนเส้นทางสายรอง (Feeder Road) มีตัวเลขกํากับเพิ่มเป็น 2 หลัก 

หรือ 3 หลัก เช่น เส้นทางหมายเลข 48 เป็นเส้นทางสายรองที่แยกออกมาจากเส้นทางหมายเลข 4 ซ่ึง

เป็นเส้นทางสายหลัก เป็นต้น สําหรับเส้นทางสายหลักของกัมพูชามีท้ังสิ้น 7 สาย 
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1)  ทางรถไฟ  

กัมพูชามีเส้นทางรถไฟสําคัญ 2 สาย ได้แก่ กรุงพนมเปญ-โพธิสัต-พระ

ตะบอง-อําเภอศรีโสภณ-ปอยเปต ระยะทาง 386 กิโลเมตร และกรุงพนมเปญ-ตาแก้ว-กัมปอต-กรุงสีหนุ

วิลล์ระยะทาง 264 กิโลเมตร ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 

(Asian Development Bank: ADB) ได้อนุมัติเงินกู้แบบมีเงื่อนไข (Concessional Loan) แก่กัมพูชา 

เพื่อใช้ปรับปรุงทางรถไฟยาว 600 กิโลเมตร และสร้างรางรถไฟทางยาว 48 กิโลเมตร ช่วงอําเภอศรี

โสภณ–ปอยเปต เพื่อเชื่อมต่อกับทางรถไฟของไทยที่อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซ่ึงคาดว่า

จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2553 โดย ADB ยังให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่กัมพูชาในการว่าจ้างผู้ให้

บริการรถไฟจากต่างประเทศในการบริหาร บํารุงรักษา และลงทุนสร้างรางรถไฟเป็นเวลา 30 ปี อีก

ด้วย โดยโครงการปรับปรุงรางรถไฟในกัมพูชาดังกล่าว มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาโครงการความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ทางตอนใต้ 

(Southern Corridor) ซ่ึงเชื่อมระหว่างไทย กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง (Singapore-Kunming Railways Links) ของ

จีนด้วย 

ท่าเรือ พนมเปญ (Phnom Penh Port)  ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ อยู่ห่างจาก

ชายฝั่งทะเลประมาณ 320 กิโลเมตร เป็นท่าเรือในการขนส่งสินค้าขนาดเล็ก มีความยาวหน้าท่า

ประมาณ 183 เมตร และท่าลอยนํ้า 3 แห่ง รองรับเรือขนาดยาวไม่เกิน 100 เมตร สามารถรองรับเรือ

ระวางบรรทุก 2,000 ตันในฤดูแล้ง และ 5,000 ตัน ในฤดูน้ําหลาก เนื่องจากตั้งอยู่ตอนในของ

ประเทศจึงไม่สามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ได้ 

ท่าเรือกัมปงโสม (Kampong Som  Port)/ท่าเรือสีหนุวิลล์ (Sihanoukville 

Port) ตั้งอยู่ท่ีกรุงสีหนุวิลล์ อยู่บนชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยเหนือท่าเรือไปเล็กน้อย มีหน้าท่ากว้าง 

550 เมตร เป็นท่าเรือนํ้าลึกขนาดใหญ่แห่งเดียวของประเทศและทันสมัยที่สุด มีศักยภาพในการ

รองรับการขนส่งสินค้าได้ถึง 1.6 ล้านตัน/ปี สามารถรองรับเรือระวางบรรทุกสินค้าขนาด 10,000-

15,000 ตันได้พร้อมกัน 4 ลํา นอกจากนี้ ยังมีท่าเทียบเรือขนาดเล็กสําหรับเรือลําเลียงที่มีขนาดใหญ่ด้วย 

ท่าเรือเกาะกง (Koh Kong Port)/ท่าเรือออกญามง (Oknha  Mong  Port) 

เป็นท่าเรือเอกชนในเขตจังหวัดเกาะกง ตั้งอยู่ติดอ่าวไทยใกล้กับจังหวัดตราดเหนือขึ้นมาจากท่าเรือ

สีหนุวิลล์ถ้ามาโดยทางรถยนต์จะมีระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ส่วนถ้ามาจากกรุงพนมเปญจะมี

ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ใช้ขนส่งสินค้าจากไทยและมาเลเซีย สามารถรองรับเรือ

ระวางบรรทุก 500-1,000 ตัน มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าได้ 150,000 ตัน/ปี 

ปัจจุบันมีการสร้างท่าเรือระหว่างประเทศในจังหวัดกัมปอตเชื่อมต่อกับ

กรุงพนมเปญ ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556 
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นอกจากนี้ การขนส่งทางนํ้าภายในประเทศ ส่วนใหญ่ใช้แม่นํ้าโขง แม่นํ้า

โตนเลสาบ และแม่นํ้าบาสัก ซ่ึงมีความยาวรวม 1,750 กิโลเมตรในฤดูฝน และอาจลดเหลือ 580 

กิโลเมตรในฤดูแล้ง ท่าเรือที่ใช้ขนส่งภายในกัมพูชาที่สําคัญมี 7 แห่ง 

2)  สนามบิน 

(1) สนามบินนานาชาติ ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญหรือ

สนามบินโปเชนตง (Pochentong) ที่กรุงพนมเปญ และสนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ท่ีจังหวัดเสียม

เรียบ อย่างไรก็ตาม สนามบินนานานชาติท้ัง 2 แห่งนี้ ยังมีส่ิงอํานวยความสะดวกไม่เพียงพอที่จะ

รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

(2) สนามบินภายในประเทศ ได้แก่ สนามบินกางแก็ง (Kang Keng) 

กรุงสีหนุวิลล์ ซ่ึงจะยกขึ้นเป็นสนามบินนานาชาติในปี 2554 สนามบินจังหวัดพระตะบอง ท่า

อากาศยานขนาดเล็กที่กรุงสีหนุวิลล์ และท่าอากาศยานสํารองเพื่อการขนส่งสินค้าที่จังหวัดกัม

ปงชนัง เป็นต้น 

 ไทย 

 ระบบราง : การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการเดินรถในความยาวเส้นทาง

ทั้งสิ้น 4,070 กม. ในรางขนาด 1 เมตร (เป็นทางคู่ 294.63 กม. และทางสาม 106.10 กม.) รถไฟฟ้ า

ขนส่งมวลชน  กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองเดียวที่มีระบบรถไฟฟ้ า ซ่ึงประกอบด้วย 2 ระบบ คือ 

รถไฟฟ้ า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมความยาวทั้งสิ้น 106 กม. รวมแอร์พอตลิ้ง ในอนาคต อาจมี

ความยาวเกือบ 400 กิโลเมตร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 ระบบทางหลวงในประเทศไทยมีความยาวรวม 64,600 กม. ลาดยางแล้ว 62,985 กม. 

ยังไม่ลาดยาง 1,615 กม. (ข้อมูลปี พ.ศ. 2539) ทางหลวงสายหลักในประเทศไทย ได้แก่ ถนน

พหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ถนนสุขุมวิท (ทางหลวง

หมายเลข 3) และถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) และยังมีทางหลวงพิเศษ ใน 2 เส้นทางคือ 

มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี (ทางหลวงหมายเลข 7) และถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร - ทางหลวงหมายเลข 9) 

 ท่าอากาศยานไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 106 แห่ง (ข้อมูลปี พ.ศ. 2542) ท่าอากาศที่มี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดและรองรับผู้โดยสารได้มากที่สุดในประเทศไทย คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 การขนส่งทางนํ้า 

 เส้นทางนํ้าสายสําคัญ 3,999 กม. 3,701 กม. เป็นเส้นทางที่มีน้ําลึกไม่ต่ํากว่า 0.9 

เมตรตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเล็กๆ อีกจํานวนมาก ท่ีใช้เรือขนาดเล็กเช่นเรือหางยาวใน

การเดินเรือ ท่าเรือและเมืองท่า ได้แก่ กรุงเทพฯ แหลมฉบัง ปัตตานี ภูเก็ต สัตหีบ สงขลา มาบตาพุด  
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 ประเทศไทยมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีสําหรับนักลงทุนต่าง ชาติ เพื่อ

รองรับการเจริญเติบโตของประเทศ สะดวกรวดเร็วด้วยเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ท่ีเชื่อมต่อ

กับระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศและทางนํ้า  

ระบบ ขนส่งและคมนาคมเชื่อมต่อภาคเหนือจรดภาคใต้ ภาคตะวันออกถึงภาค

ตะวันตกและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน โดยถนนสายหลักมีความยาวเกือบ 4,000 กิโลเมตร  

ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 6 แห่ง สนามบินพาณิชย์ 28 แห่ง และสนามบิน

นานาชาติแห่งใหม่ คือ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตา

พุด การขนส่งทางนํ้าติดต่อกันถึงลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และจีน ด้วย โครงสร้างพื้นฐาน

เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการกระจาย สินค้าให้สามารถเป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั่วประเทศทั้ง 

รถไฟ รถไฟฟ้ า และรถไฟใต้ดิน รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและสาธารสนเทศที่ทันสมัย 

เอื้ออํานวยต่อการลงทุนทางธุรกิจ  

 นอกจากนี้ รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านโครงการ

ขนาดใหญ่โดยเฉพาะการขยายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ 5 เส้น ครอบคลุมระยะทาง 118 

กิโลเมตร โครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงระบบเครือข่ายการ

ขนส่ง การขยายเส้นทางติดต่อสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบ้าน และรวมถึงรัฐบาลได้พิจารณาแก้ไขร่าง 

พ.ร.บ. การปิโตรเลียม เพื่อดึงดูดการลงทุน การสํารวจและสกัดเชื้อเพลิงปิโตรเลียม รวมทั้งการ

ประกาศเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ในเดือนมีนาคม 

โดยจะมีเม็ดเงินใหม่กว่า 400,000 ล้านบาท ในการผลิตพลังงานและแสวงหาพลังงานชีวภาพด้วย 

 4.2.3.3   ราคาที่ดินเช่า/ซื้อ 

 เวียดนาม ราคาที่ดินในโฮจิมินห์ และไซ่ง่อน มีราคาตารางวาละประมาณ 1 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นเงินประมาณ ตารางวาละ 4,000 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็นราคาที่สูงเทียบเท่าราคาที่ดินใจ

กลางเมืองของไทย  คาดว่าราคาที่ดินในเมืองอื่นๆจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เห็นได้จากการท่ีรัฐบาลกลาง

ให้ความสําคัญกับการดึงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน 

 ลาว ราคาที่ดินและค่าเช่าโดยเฉลี่ยใน สปป.ลาว มีราคาค่าเช่าค่อนข้างถูก พื้นที่ช้ัน

ดีในเขตเมืองหลวงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3-5 เหรียญสหรัฐต่อปี ต่อตารางเมตร และถ้าเป็นพื้นที่ทั่วไปราคา

เช่าจะอยู่ท่ี 1 เหรียญสหรัฐต่อปี ต่อตารางเมตร   

  กัมพูชา ปัจจุบันราคาทิ่ดินในกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชา อยู่ท่ี 3,000-

5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตารางเมตร สูงขึ้นร้อยละ 200-300 เมื่อเปรียบเทียบราคาที่ดินปี พ.ศ. 2548 

ทั้งนี้ และคาดว่าจะสูงขึ้นกระทั่งปี 2010 
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ไทย กรรมสิทธิ์ของเอกชน ต่างชาติไม่สามารถซื้อได้ แต่มีช่องทางซื้อที่ดินได้ 

และราคาไม่แพงนัก 

4.2.3.4  ทําเลที่ต้ัง 

1)  ท่ีตั้งยุทธศาสตร์ 

ประเทศไทยมีแหล่งที่ต้ังยุทธศาสตร์ในใจกลางของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เป็นประตูสู่อินโดจีน และอยู่ใกล้สองประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดใน

โลก คือ จีน และอินเดีย ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ อาเซียน (ASEAN) มีพรมแดนติดกับ 4 ประเทศ

ของ 10 ประเทศสมาชิก และยังได้รับสิทธิประโยชน์จาก AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) 

ซ่ึงมีประชากรรวมกันมากกว่า 500 ล้านคน 

2)  ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC)  

เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ หรือ เส้นทาง R3E หรือ R3A เป็น

เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการขนส่งทางบกระหว่างนครคุนหมิงกับกรุงเทพฯ มีระยะทางประมาณ 

1,800 กิโลเมตร โดยผ่าน 3 ประเทศ คือ จีนตอนใต้ (700 กิโลเมตร) สปป.ลาว (250 กิโลเมตร) และ 

ไทย (850 กิโลเมตร) ขณะนี้เส้นทาง R3E ก่อสร้างเสร็จแล้ว และประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ใน

อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว พม่า 

กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ได้ร่วมกันเปิดเส้นทาง R3E อย่างเป็นทางการในช่วงการประชุม

ผู้นํา GMS ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ณ สปป.ลาว 
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11

East Economic Corridor
เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
ไทย สปป.ลาว – เวียดนาม - จีน

6

สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 2
(1.6กม.)ไทย-ลาว ใช้เงินกู้ JBIC 
4,753.7 ล้านเยน ก่อสร้าง 2547-2549 
แล้วเสร็จปลายปี 49

สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 2
(1.6กม.)ไทย-ลาว ใช้เงินกู้ JBIC 
4,753.7 ล้านเยน ก่อสร้าง 2547-2549 
แล้วเสร็จปลายปี 49

สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 1 
หนองคาย - ท่านาแร้ง

สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 1 
หนองคาย - ท่านาแร้ง

สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 3 
นครพนม - คําม่วน

สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 3 
นครพนม - คําม่วน

สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 4 
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต

สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 4 
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต

 
 

ภาพที่ 4.1  แสดงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไทย สปป.ลาว เวียดนาม และจีน  

 

59

R2

R3E

R3W

North – South Economic Corridor
เส้นทางเศรษฐกิจระเบียงเหนือ-ใต้

แม่นํ้าโขง

อุตรดิตถ์ - ภูดู่

เลย - ท่าลี่

เวียงจันทน์

R11

 
 

ภาพที่ 4.2  แสดงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไทย สปป.ลาว เวียดนาม และจีน  
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ภาพที่ 4.3  แสดงถึงจุดที่ต้ังที่เป็นยุทธศาสตร์ของไทย  

 

ThailanThailan

 
 

ภาพที่ 4.4  แสดงถึงไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อม จีน-อินเดีย ตะวันออกกลาง อัฟริกา ยุโรป 

  

ส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจ
(QUADRANGLE)
ส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจ

(QUADRANGLE)

หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ
(GMS)

หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ
(GMS)

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
(IMT - GT)
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
(IMT - GT)

ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ
(BIMST - EC)
ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ
(BIMST - EC)

เหลี่ยมเศรษฐกิจ
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 จะสังเกตได้ว่าไทยเป็นประเทศเดียวที่อยู่ในทุกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็ น

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMTGT) อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย, ส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Upper  Mekong 

Economic) หยุนหนาน-พม่า-ลาว-ไทย, ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ACMEC) พม่า-ไทย-ลาว-เขมร-

เวียดนาม, หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (GMS)  6 ประเทศบนแม่นํ้าโขง จีนตอนใต้-พม่า-ไทย-ลาว-เขมร-

เวียดนาม, เจ็ดเหลี่ยมเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ประเทศในเอเชียใต้ และแปดเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Pan Bei 

Pu Wan Economic) กว่างซี/กว่างตง/ไห่หนาน-ฟิ ลิปปินส์-บรูไน-อินโดนีเซีย-สิงคโปร์-มาเลเซีย-

ไทย-เวียดนาม 

 4.2.3.5   วัตถุดิบ 

  วัตถุดิบ  ตั้งแต่ประเทศจีนเปิดประเทศ เป็นต้นมา เศรษฐกิจของจีนได้มีการพัฒนา

อย่างรวดเร็ว  ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศษรฐกิจในอัตราที่สูงก็ตาม แต่ประเทศจีนก็ใช้

พลังงานและทรัพยากรเป็นจํานวนมหาศาล และการใช้ทรัพยากรและพลังงานนั้นของจีนมี

ประสิทธิภาพค่อนข้างตํ่า นักวิชาการกล่าวว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน

ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับ การใช้พลังงานและใช้ทรัพยากร เพราะฉะนั้นทรัพยากรของจีนที่

ในหลายปี ผ่านมาได้ถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือยและด้อยประสิทธิภาพ ซ่ึงในสมัยก่อนประเทศจีนซึ่งได้

ฉายาว่า เป็นประเทศที่มีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ แต่ในความเป็นจริง

หลังจากที่ประเทศจีนได้พัฒนาเศรษฐกิจเป็นเวลา 30 ปี ทรัพยากรต่างๆ ของจีน ถูกนํามาใช้เกือบ

หมด ในทุกวันนี้ประเทศจีนไม่มีป่าอีกต่อไปแล้ว ทรัพยากรต่างๆ ก็หายากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าแร่เหล็ก

หรือไม้ต่างๆ ก็แทบหมดสิ้น เพราะฉะนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับที่ 12 ของจีนก็จะ

เน้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของ

การพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ได้เน้นแต่อัตราการเติบโตของ GDP   เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเปลี่ยน

รูปแบบและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เน้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

และพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับสถานณการณ์ของจีนในปัจจุบัน ถ้า

เมื่อเทียบกับทรัพยากรหรือพลังงานต่างๆ ของประเทศไทย ต้องยอมรับว่ายังมีทรัพยากรต่างๆ

ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าเกษตร ป่าไม้ และแร่ธาตุชนิดอื่น ๆยังมี

ความอุดมสมบูรณ์กว่าประเทศจีน นอกจากในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อย่างเช่น พม่า ลาว กัมพูชา ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ประเทศจีนสนใจที่จะลงทุนเพื่อใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่ในประเทศนั้นๆ เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าเป็นป่าไม้ หรือสินค้าเกษตร ซ่ึงประเทศไทยมีท่ีดินค่อนข้างจะอุดม

สมบูรณ์ และสินค้าเกษตรไม่ว่าเป็นข้าว ยางพารา มันสัปหลัง ซ่ึงประเทศจีนมีความต้องการสูง ทุก

วันนี้ข้าวของประเทศไทยก็เน้นส่งไปขายที่ประเทศจีน ประเทศจีนก็เป็นตลาดเป้าหมาย ท่ีไทยส่ง
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เข้าไปยังประเทศจีน อย่างมันสัมปะหลัง ก็เกือบ ร้อยเปอร์เซ็นส่งไปยังประเทศจีน และทําให้รายได้

ของชาวสวนเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมันสัมปะหลังก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณที่ประเทศจีน

ต้องการ ทางประเทศจีนนําไปแปรรูปเป็นแก็ซโซฮอร์และยังนําไปผลิตเป็นแอลกอฮอร์ในเรื่องของ

ยางพาราก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นนํ้ายางข้น หรือยางแผ่นรมควัน ส่วนใหญ่เน้นส่งให้ประเทศจีน

เป็นหลัก และส่งไปเป็นจํานวนมหาศาล เมื่อนําเข้าไปก็ผลิตล้อรถยนต์ และสินค้าอุตสาหกรรมและ

ส่งไปขายยังทั่วโลก และมีการส่งมาขายยังประเทศไทยอีกด้วย 

 ท่ีผ่านมาได้มีข่าวเรื่องไม้พะยง ท่ีได้มีการลักลอบตัดไม้พะยง ส่งไปขายยังประเทศ

จีน จากนี้จะเห็นได้ว่าประเทศจีนขาดแคลนทรัพยากรและยังต้องการทรัพยากรเป็นอย่างมาก 

นอกจากประเทศไทยก็ยังมีประเทศกัมพูชา ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จีนจะไปลงทุนในเรื่องของ

การเกษตร ซ่ึงเข้าใจดีว่าประเทศกัมพูชายังด้อยพัฒนา ยังมีท่ีดินกว้างมาก และในประเทศจีนก็มีนัก

ธุรกิจไปเช่าที่ดินเพื่อปลูกมันสัมปะหลัง ปลูกข้าว เพื่อส่งกลับไปยังประเทศจีน และประเทศจีนก็ยัง

ไปลงทุนที่ประเทศลาว ในเรื่องเช่าที่ปลูกยางพารา เนื่องจากประเทศจีนมีบริเวณพื้นที่น้อย และที่มี

อากาศเหมาะสําหรับปลูกยาง จึงได้เช่าพื้นที่ท่ีประเทศลาวเพื่อปลูกยางพารา และสนองความ

ต้องการในอนาคตที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

  จะเห็นได้ว่าในเรื่องของวัตถุดิบต่าง ๆที่ประเทศจีน ก็เป็นประเทศที่มีการพัฒนา

เศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรมากในช่วงที่ผ่านมา จนทรัพยากรในประเทศจีนขณะนี้ขาดแคลนหรือมี

ข้อจํากัดในการพัฒนาประเทศต่อไป เพราะฉะนั้นจึงต้องแสวงหาแหล่งพลังงานและทรัพยากร เป็นต้น 

ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จีนสนใจจะเข้า

ไปลงทุน 

  4.2.3.6   ภาษี 

 เวียดนาม โครงสร้างภาษี 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) 

             ในอดีต บริษัทท้องถิ่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 32 และบริษัท

ต่างชาติ เสียภาษีร้อยละ 25 แต่หลังจากรัฐบาลประกาศใช้ Decree  No.164/2003/ND-CP เมื่อ 22 

ธันวาคม พ.ศ. 2546 ระบุว่ากิจการทุกประเภททั้งของรัฐบาล เอกชนท้องถิ่น และบริษัทต่างชาติ เสีย

ภาษีในอัตราเท่ากันคือ ร้อยละ 25 (ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551) (เดิมร้อยละ 28) และสําหรับ

กิจการที่ได้รับส่งเสริมพิเศษ และมีการจ้างงานตามที่กําหนด จะได้รับสิทธิประโยชน์ โดยเสียภาษี

ในอัตราร้อยละ 10-20 เป็นเวลา 10-15 ปี แล้วแต่เงื่อนไขของกิจการ รวมทั้งมีการยกเว้นและ

ลดหย่อนภาษีอีกระยะหนึ่งด้วย  

 



103 

 

  ภาษีส่งออกและนําเข้า 

 สินค้าส่งออกมีไม่กี่รายการที่ต้องเสียภาษีส่งออก เช่น การส่งออกทรัพยากร 

ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากป่ า และเศษ เหล็ก อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 45 

 ส่วนภาษีนําเข้าจะเก็บในอัตราสูงสําหรับสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะ สินค้า

ฟุ่มเฟือย ขณะที่สินค้าประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ วัตถุดิบที่จําเป็นสําหรับอุตสาหกรรม โดย

เฉพาะที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ จะเสียภาษีนําเข้าในอัตราตํ่ามาก หรือไม่เสียภาษีเลย สินค้า

ผ่านแดนหรือเพื่อการบริจาคได้รับยกเว้นภาษีนําเข้า 

1)  อัตราภาษีส่งออก (Export Duty Rates) 

สําหรับนํ้ามันดิบ เม็ดมะม่วงหิมพานต์   ร้อยละ4    

สําหรับอัญมณี ร้อยละ 1   ,  3 , 5  

สําหรับผลิตภัณฑ์ก่ึงโลหะ  ร้อยละ 5   

สําหรับวัสดุ/เครื่องใช้จากพืช ร้อยละ 3 , 10  

สําหรับสัตว์มีชีวิต ร้อยละ 10  

สําหรับสินแร่ ร้อยละ 1 , 2, 5, 10,20  

สําหรับไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  ร้อยละ 10 , 15, 20 

สําหรับ Aloe-Wood  ร้อยละ 20 

สําหรับเศษโลหะเหลือทิ้ง ร้อยละ 35, 40 , 45    

2)  อัตราภาษีนําเข้าอาจแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) อัตราภาษีทั่วไป  สําหรับประเทศที่มิได้ลงนามในข้อตกลง MFNs 

(Most Favoured Nations) กับเวียดนาม 

(2) อัตราภาษี MFNs สําหรับประเทศที่ลงนามในข้อตกลง MFNs 

กับเวียดนาม 

(3) อัตราภาษี CEPT สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนตามข้อตกลง 

CEPT (Common Effective Preferential Tariff Scheme) ซ่ึงเวียดนามต้องลดภาษีนําเข้าสินค้าจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียนเหลือไม่เกินร้อยละ 5 โดยเริ่มทยอยลดภาษีลงตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 

เป็นต้นไป 

อนึ่ง สําหรับกิจการที่มีต่างชาติร่วมทุนในลักษณะ BCC จะได้รับยกเว้นภาษีนําเข้า

สําหรับอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือในการขนส่งที่นําเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนใน

ทรัพย์สินถาวร  วัสดุก่อสร้างที่ยังไม่สามารถผลิตได้เองในประเทศ และวัตถุดิบบางรายการที่นําเข้า

มาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 
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สําหรับวัตถุดิบที่นําเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าเป็นเวลา 9 เดือน 

หรือ 275 วัน หากเกินจากนั้นต้องเสียภาษีนําเข้าก่อน แล้วจึงขอคืนภายหลังเมื่อมีการส่งออกจริง 

และนิคมอุตสาหกรรมบางแห่งยังได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าสําหรับวัตถุดิบที่นํามาใช้ผลิตสินค้า

เพื่อจําหน่ายในประเทศด้วย 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT) 

 เวียดนามเริ่มจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในปี พ.ศ. 2542 ในอัตราร้อยละ 5-20 แล้วแต่

ประเภทกิจการ แต่เมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 รัฐบาลได้ออก Decree No.148/2004/ND-CP แก้ไข 

Decree No.158/2003/ND-CP ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยปรับโครงสร้างจากเดิมที่มี 4 อัตราลดเหลือ 3 อัตรา คือร้อยละ 0, 5 และ 10 

นอกจากนี้ อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมตามความจําเป็ น (Discretionary 

Additional Tax) ในกรณี ดังนี้ 1) การทุ่มตลาดจากการนําเข้า (Import Dumping) 2) มีการอุดหนุน

การนําเข้าโดยประเทศผู้ส่งออกซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคการผลิตของเวียดนาม 3) สินค้า

นําเข้าจากประเทศที่ดําเนินนโยบายด้านภาษีนําเข้าอย่างเข้มงวดกับสินค้าส่งออกของเวียดนาม ภาษี

เงินได้บุคคล (Personal Income Tax) 

 

ตารางที่ 4.18  แสดงอัตราภาษีรายได้บุคคลสําหรับคนเวียดนาม (ก่อนพ.ศ. 2546) 

 

                                                                                                                      หน่วย : ล้านด่อง 

 

 

 

 

 

 

ระดับ เงินเดือน อัตราภาษี (ร้อยละ) 

1 ถึง 5 0 

2 ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปถึง 15 10 

3 ตั้งแต่ 15 ขึ้นไปถึง 25 20 

4 ตั้งแต่ 25 ขึ้นไปถึง 40 30 

5 มากกว่า 40 40 
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ตารางที่ 4.19  แสดงอัตราภาษีรายได้บุคคลสําหรับคนเวียดนาม (หลังพ.ศ. 2546) 
 

                                                                                                                      หน่วย : ล้านด่อง 

 

หมายเหตุ:  อัตราการแลกเปลี่ยน วันที่ 12 พฤจิกายน พ.ศ. 2552: 1 เหรียญสหรัฐ = 17,870 

                    เวียดนามด่อง) 

  

ตารางที่ 4.20  ภาษีการบริโภคพิเศษ (Excise Tax or Special Consumption Tax)  

 

เลขที่ สินค้า/บริการ อัตราภาษี (ร้อยละ) 

1 สินค้า 

1) บุหรี และซิการ์ 

2) ซิการ์ 

3) บุหรี่ 

 

 

65 

65 

2 เหล้า 

1) เหล้าตั้งแต่ 400 ขึ้นไป 

2) เหล้าตั้งแต่ 200 ถึง 400 

3) เหล้าตํ่ากว่า  200 เหล้าผลไม้ เหล้ายา 

 

65 

30 

20 

3 เบียร์ 

1) เบียร์ขวด เบียร์กล่อง 

2) เบียร์สด 

 

75 

40 

4 รถยนต์ 

1) รถยนต์มีต่ํากว่า 5 ท่ีนั่ง 

2) รถยนต์ม่ี 6 ถึง 15 ท่ีนั่ง 

3) รถยนต์มี 16 ถึง 24 ท่ีนั่ง 

 

50 

30 

15 

ระดับ เงินเดือน อัตราภาษี (ร้อยละ) 

1 ถึง 8 0 

2 ตั้งแต่ 8 ขึ้นไปถึง 20 10 

3 ตั้งแต่ 20 ขึ้นไปถึง 50 20 

4 ตั้งแต่ 50 ขึ้นไปถึง 80 30 

5 มากกว่า 80 40 
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ตารางที่ 4.20  (ต่อ) 

 

 

เลขที่ สินค้า/บริการ อัตราภาษี (ร้อยละ) 

5 นํ้ามันทุกประเภท - Naptha-Condensate-Reformade 

Component 

10 

6 เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพตํ่ากว่า 90,000 BTU 15 

7 ไพ่ 

กงเต็ก 

 

40 

8 บริการ 70  

  1) Discotheque, Massage, Karaoke 

2) Casino, jackpot 

3) Betting Entertainment Service 

4) Golf 

30 

25 

25 

10 

 
 

แหล่งที่มา:  ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 

 

 ลาว มาตรการทางด้านภาษี  

 ภาษีนําเข้า (Import Duty): ลาวได้ประกาศอัตราภาษีขาเข้าเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2539 

  สําหรับสินค้าขาเข้าจํานวน 3,552 รายการ แบ่งการจัดเก็บตามประเภทสินค้าได้ 

ดังนี้  

 สินค้าอุปโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพและสินค้าทั่วไป เช่น อาหาร ของใช้ประจําวัน 

เครื่องใช้ไฟฟ้ า นํ้ามันเชื้อเพลิง มี 6 อัตรา คือ ร้อยละ 5, 10, 15, 20, 30, และ 40  

 ยานพาหนะ มี 5 อัตรา คือ ร้อยละ 50, 60, 80, 100 และ 150  

 บุหรี่ เสียภาษีร้อยละ 6  

 เหล็กและเบียร์เสียภาษีร้อยละ 80  

ภาษีการค้า ( Sale Tax): ในการจัดเก็บภาษีการค้าจะเก็บตามชนิดของสินค้า โดยจะ

ชําระที่ด่านศุลกากรเช่นเดียวกับที่ชําระภาษีนําเข้า ซ่ึงคํานวณจากราคา CIF (Cost, Insurance and Freight) 

ของสินค้าตามที่แจ้งรวมภาษีนําเข้า  
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สําหรับสินค้าที่นําเข้าในลักษณะขายส่ง ณ จุดขาย ผู้ขายส่งจะแจ้งและชําระภาษี

เดือนละครั้งตามชนิดของสินค้า คือ ร้อยละ 3, 5, 10, 15 และร้อยละ 20 ตามลําดับ สําหรับผู้นําเข้า

มาเพื่อขายต่อหรือเพื่อผลิตต่อจะได้รับการคืนภาษี  

 ภาษีสรรพสามิตร (Excise Tax) : เรียกเก็บจากตัวสินค้า โดยกําหนดให้เก็บสินค้า

ประเภทต่างๆ ดังนี้  

 นํ้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่  

 1)   นํ้ามันเบนซินพิเศษร้อยละ 23  

 2)   นํ้ามันเบนซินธรรมดาร้อยละ 20  

 3)   นํ้ามันดีเซลร้อยละ 10  

 4)   นํ้ามันเครื่องบินร้อยละ 10  

 5)   นํ้ามันเครื่อง, นํ้ามันไฮโดลิค, นํ้ามันหล่อลื่น, นํ้ามันเบรคร้อยละ 2  

 แอลกอฮอลล์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ ได้แก่  

 1)   แอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ 90 ดีกรีข้ึนไป เสีย 

ร้อยละ 40  

 2)   เบียร์ไวน์ และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีแอลกอฮอล์ ต่ํากว่า 50 ดีกรี เสียร้อยละ 30  

 3)   นํ้าอัดลม และเครื่องดื่มบํารุงกําลัง เสีย ร้อยละ 20 

4)  บุหรี่สําเร็จรูปเป็นเส้น เป็นซอง ซิการ์ เสียร้อยละ 30  

5)  นํ้าหอม และเครื่องเสริมสวย เสีย ร้อยละ 10  

 6)   ไพ่ และเครื่องประเภทคล้ายเคียง พลุ ดอกไม้ไฟ เสีย 50  

 ภาษีอากรตัวเลขธุรกิจ (Consumer Tax): เรียกเก็บจากผู้บริโภคคล้ายกับ VAT ของ

ไทย ซ่ึงมี 4 อัตรา คือ ร้อยละ 3, 5, 10 และ 15 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า  

 สปป.ลาวได้ออกรัฐบัญญัติของประธานประเทศ เลขที่ 02/สปป ลงวันที่ 10 

พฤษภาคม พ.ศ. 2540 แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีนําเข้า และเพิ่มเติมอัตราภาษีสรรพสามิตเฉพาะ

สินค้าฟุ่มเฟือย หมวดยานพาหนะ เบียร์ บุหรี่ เครื่องใช้ไฟฟ้ า สรุปดังนี้  

1) กลุ่มสินค้าที่ลดอัตราภาษีนําเข้าสินค้าที่มีอัตราภาษีนําเข้าสูงกว่า 

ร้อยละ 40 ให้เหลือร้อยละ 40และเก็บภาษีสรรพสามิตแทนการลดภาษีนําเข้าจากสินค้าในหมวด

ยานพาหนะ จํานวน 18 รายการ ในอัตราร้อยละ 12,14,19, 30, 51, 60, และ 90  

2) กลุ่มสินค้าที่ลดอัตราภาษีนําเข้าสินค้าที่มีอัตราภาษีนําเข้าสูงกว่า

ร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 40 และเก็บภาษีสรรพสามิตเท่าเดิม ในสินค้า 3 รายการ ได้แก่ ซิการ์ บุหรี่ 

เบียร์  



108 

 

3) กลุ่มสินค้าที่มีอัตราภาษีนําเข้าคงเดิม และเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติม

จากสินค้าในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้ า และกล้องถ่ายรูป รวมจํานวน 18 รายการ ในอัตราร้อยละ 5 จาก

เดิมที่ไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต  

 

4.2.4  ปัจจัยการเมือง 

4.2.4.1  ความสงบสุข 

เวียดนาม 

การเมืองการปกครอง 

1) การเมืองของเวียดนามมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีพรรคคอมมิวนิสต์ เป็ น

องค์กรที่มีอํานาจ สูงสุดผูกขาดการชี้นําภายใต้ระบบผู้นําร่วม (Collective Leadership) ท่ีคานอํานาจ

ระหว่างกลุ่มผู้นํา ได้แก่  

 (1)  กลุ่มปฏิรูป ท่ีสนับสนุนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ นําโดย

นายกรัฐมนตรี ฟาน วัน ขาย 

 (2)  กลุ่มอนุรักษ์นิยม ซ่ึงต่อต้านหรือชะลอการเปิดประเทศ เพราะ

เกรงภัยของ “วิวัฒนาการที่สันติ” (Peaceful Evolution) อันเนื่องมาจากการเปิดประเทศ และ 

 (3)  กลุ่มที่เป็นกลาง ประนีประนอมระหว่างสองกลุ่มแรก นําโดย

ประธานาธิบดี เจิ่น ด๊ึก เลือง ส่งผลให้รัฐบาลเวียดนามต้องปรับแนวทางการบริหารประเทศให้

ยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถดําเนินไปได้ในย่างก้าวที่รวดเร็วนัก 

2)  เวียดนามได้มีการเลือกตั้งสภาแห่งชาติ สมัยที่ 11 เมื่อ 19 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2545 มีผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งสิ้น 498 คน เป็นผู้สมัครอิสระเพียง 2 คน ท่ีเหลือเป็นผู้สมัครที่

ได้รับการคัดเลือกจากพรรคคอมมิวนิสต์ สภาแห่งชาติมีวาระดํารงตําแหน่ง 5 ปี มีหน้าที่ตรา

กฎหมาย แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานาธิบดี ประธานรัฐสภาและนายกรัฐมนตรี 

3)  สภาแห่งชาติชุดใหม่ได้เปิดประชุมเมื่อ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 โดย

สภาได้มีมติสําคัญๆ คือ 1) รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 2) เลือกตั้ง

คณะกรรมการต่างๆ ประจําสภา 3) การเลือกตั้งให้นายเหวียน วัน อาน ดํารงตําแหน่งประธานสภา

ต่อไป (เมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) 4) การเลือกตั้งให้นายเจิ่น ดึ๊ก เลือง ดํารงตําแหน่ง

ประธานาธิบดีต่อไป (เมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) และ 5) เลือกตั้งให้นายฟาน วัน ขาย ดํารง

ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป (เมื่อ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) และได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 

สิงหาคม 2545 โดยในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 26 คน มีรัฐมนตรีท่ีได้รับแต่งตั้งใหม่ 15 คน ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถ หลายคนเคยดํารงรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงนั้นๆ 
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มาแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการตั้งกระทรวงใหม่ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม และกระทรวงภายใน ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เห็น

ถึงทิศทางการปฏิรูปเศรษฐกิจและการบริหารประเทศมากข้ึน ซ่ึงเมื่อพิจารณาในประเด็นนี้ ไม่น่าจะ

ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามที่ดําเนินไปด้วยดีในปัจจุบัน 

4)  แผนงานการปฏิรูประบบราชการสําหรับปี ค.ศ. 2001-2010 เน้น 4 

ประเด็น ได้แก่ การปฏิรูประบบกฎหมาย การปฏิรูปโครงสร้างองค์กร การยกระดับความสามารถ

ของข้าราชการ และการปฏิรูปด้านการคลัง 

ลาว 

การปกครองโดยระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย  ชี้นําโดยพรรคประชาชนปฎิวัติลาว 

กัมพูชา 

1)  กัมพูชามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข ทั้งนี้ นับจากการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2536 การเมืองของกัมพูชา  

มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

2)  ระบอบประชาธิปไตยของกัมพูชาในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและหยั่ง

รากลึกลงในสังคมของกัมพูชาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ฝ่ายต่าง ๆ มีอิสระในการแสดงความเห็นและ

ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมากข้ึน ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

3) รัฐบาลกัมพูชาให้ความสําคัญต่อการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ รวมถึง

การปฏิรูปในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารราชการแผ่นดิน ระบบศาลยุติธรรมและกฎหมาย 

การทหาร เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดําเนินงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ สามารถใช้

งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างคุ้มค่า ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชน

โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในพื้นที่ชนบทและห่างไกลความเจริญได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง

แท้จริง ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาได้ดําเนินการปฏิรูปในสาขาต่างๆ อาทิ การลดจํานวนข้าราชการทั้งฝ่าย

พลเรือนและฝ่ายทหาร การปฏิรูปด้านการศาล การปรับปรุงระเบียบและแก้ไขกฎหมายที่ล้าหลัง

และไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศ การปฏิรูปที่ดินและการเร่งออกเอกสารสิทธิ์ในการถือ

ครองที่ดิน การส่งเสริมการศึกษาและฝึกฝนอาชีพ การปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ อย่างเป็ น

ระบบ การพัฒนาระบบชลประทานและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อ

รองรับการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว เป็นต้น  

ไทย 

นักลงทุนต่างชาติขยาดการเมืองไทยไร้เสถียรภาพส่งผลต่อความชัดเจนในการ

ดําเนินนโยบาย หอการค้าต่างประเทศเตือนกระทบความเชื่อมั่นที่จะลงทุนต่อ ชี้มาเลเซีย-เวียดนาม

อาจเป็นทางเลือกใหม่  
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นายรอน ลิฟวิงสตัน ประธานหอการค้าแคนาดา ประจําประเทศไทย กล่าวว่า การ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เกิดขึ้นช้ากว่าที่คาดหวังไว้ และไม่ฟื้นตัวในระดับที่คาดหวัง เพราะ

ปัจจัยพื้นฐานของระบบธนาคารทั่วโลกต่างสูญเสียความแข็งแกร่ง ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา เศรษฐกิจ

ไทยค่อยๆ ชะลอการเติบโตมาโดยตลอด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ซ่ึงไทยควรตระหนักถึง เช่น 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในภูมิภาค การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น มาเลเซีย 

เวียดนาม จีน และสิงคโปร์ แต่โดยส่วนตัวมองว่า ระบบสาธารณูปโภคของไทย อยู่ในเกณฑ์ดี ทํา

ให้ไทยมีโอกาสก้าวหน้าต่อไป และแข่งขันกับคู่แข่งในภูมิภาคได้ พร้อมทั้งคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจ

ไทยจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2.50 ในปี น้ี สะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เมื่อ

มองปัจจัยพื้นฐานแล้ว นายลิฟวิงสตัน เห็นว่า สิ่งที่นักลงทุนต่างชาติต้องการคือ บรรยากาศการ

ลงทุนที่น่ิง ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นความเสี่ยงสําคัญของเศรษฐกิจไทย ซึ่งมี

ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ และไทยควรให้ความสําคัญกับการวาง

ยุทธศาสตร์การลงทุนในอนาคต  นอกจากนี้นายลิฟวิงสตัน มองว่า นักลงทุนต่างชาติ เช่น ยุโรป 

และสหรัฐมีความเห็นที่แตกต่างจากนักลงทุนที่อาศัยในประเทศไทยมานาน และโดยส่วนตัวแล้ว 

เขา มองแง่บวกและไม่หวั่นไหวกับความกังวลต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

ความมั่นคงทางการเมืองและสังคม 

ประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มี

รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน และสามารถตรวจสอบได้  ในส่วนของ

การลงทุนจากภาคเอกชนรัฐบาลไทยให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก เล็งเห็นว่าภาคเอกชนเป็น

กลไกสําคัญในการนําความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาสู่ ประเทศ จึงให้การสนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกกับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นอย่างดี 

4.2.4.2  ความโปร่งใส 

เวียดนาม 

บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ หรือ PERC ได้รายงาน

เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและความโปร่งใสของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยระบุว่า 

เวียดนามเป็นประเทศท่ีมีการคอรัปชั่นมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 

ลาว 

องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ หรือ Transparency International ได้ประกาศผล

การจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index; CPI) ของประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลกประจําปี พ.ศ. 2551 การตีความค่า Corruption Perception Index เป็นไปอย่างง่ายๆไม่

ซับซ้อน  กล่าวคือ ดัชนีดังกล่าวมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 10 โดยประเทศใดมีค่าดัชนีดังกล่าวมาก แสดงให้
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เห็นว่าประเทศนั้นมีระดับการรับรู้เรื่องคอร์รัปชั่นของคนในสังคมนั้นน้อยมาก เช่น ปี พ.ศ. 2551 ค่า 

CPI ของ เดนมาร์ก อยู่ท่ี 9.3 ยังรักษาแชมป์ความโปร่งใสเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นสมัยที่สอง ลาว 

โดยค่า CPI ของลาวอยู่ท่ี 2.0 พอดี ทั้งนี้ลาวเพิ่งเข้าร่วมการจัดอันดับเรื่องนี้เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดย 4 ปี ท่ี

ผ่านมาค่า CPI ของลาวยังวนเวียนอยู่ท่ีระดับ 2 กว่าๆ 

กัมพูชา 

ถ้ามองในระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย ประเทศกัมพูชามีการคอรัปชั่น

เป็นอันดับสอง แต่ขณะเดียวกันประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีการคอรัปชั่นมากที่สุดเป็ น

อันดับ 1 ซ่ึงประเทศนี้เป็นประเทศท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกประเทศหนึ่งในเอซีย  

ไทย 

ส่วนประเทศไทยนั้น จากผลสรุป ของ PERC ระบุว่ามีการคอรัปชั่นสูงเช่นกัน ใน

ขณะเดียวกันผลการสํารวจชี้ว่าประเทศญี่ปุ่ น สิงคโปร์ และฮ่องกง มีการคอรัปชั่นน้อยที่สุด  ใน

รายงานยังระบุว่า มีการคอรัปชั่นในหมู่นักการเมืองระดับสูง และการดําเนินงานต่างๆ ของรัฐ อาทิ 

การดําเนินธุรกิจ และการลงทุนมากที่สุด นอกจากนี้ PERC ยังได้ศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการ

ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาลงทุนภายในประเทศนั้นๆ ว่า เมื่อมีการคอรัปชั่นเกิดขึ้นจะมีวิธีการแก้ไข

ปัญหาอย่างไร  เมื่อปลายปี ท่ีผ่านมา องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล (Transparency  International) 

ได้ออกรายงานฉบับพิเศษที่ระบุว่า ผู้นําสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั้งโลกยังไม่มีแนวทางใน

การจัดการป้องกันและต่อสู้กับการคอรัปชั่นได้  จากการสํารวจพบว่า การคอรัปชั่นเป็นหนึ่งในภัย

คุกคามทางเศรษฐกิจ และมีส่วนทําให้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ซ่ึงถือเป็ น

มหันตภัยร้ายแรงที่ทุกๆ ประเทศจะต้องพบเจอ นอกจากนี้ คนบางกลุ่มยังมีความคิดว่าการคอรัปชั่น

เป็นการทํามาหากินตามปกติ  

4.2.4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

1)  ความสัมพันธ์จีน-เวียดนาม 

เวียตนามและจีนเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานตั้งแต่มีประวัติศาสตร์

เวียตนามมาเลยก็ว่าได้ เวียตนามทั้งรักทั้งเกลียดจีน คือรักในด้านวัฒนธรรมและภาษาที่รับมาจาก

จีนแบบเต็มๆ สิ่งที่เกลียดคือจีนมักจะกดขี่ข่มเหงชาวเวียตนามในสมัยที่จีนปกครองยึดครองสิ่งนี้ยัง

เป็นความหวาดกลัวของชาวเวียตนามจนถึงในปัจจุบัน ในมุมมองของจีนมักมองเวียตนามว่าเป็นคน

จีนเผ่าหนึ่ง แต่ในทางกลับกันเวียตนามจะบอกว่าตนเป็นชนชาติต่างหากมีความเป็นตัวของตัวเอง

ไม่ใช่คนจีน สิ่งนี้สะสมกันเป็นเวลานับพันๆปีและจะยังคงอยู่ตลอดไป 

ส่วนปัญหาอะไรที่ทําให้ชาวจีนอพยพจากเวียตนามเป็นจํานวนมาก ก็คือ

สงคราม นับตั้งแต่สงครามโลก สงครามอินโดจีน สงครามเวียตนาม และที่จะเห็นชัดที่สุดคือ 
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สงครามสั่งสอนจากจีน ท่ีทําให้รัฐบาลฮานอยต้องสั่งเนรทศชาวจีนในประเทศออกทั้งหมด ส่วน

ชาวจีนคนไหนอยากอยู่ในประเทศก็ต้องเลือกสัญชาติเวียตนามเท่านั้น อย่างที่เราทราบกันดีพีเพิล

โบทในสงครามเวียตนามที่มาจากเวียตนามใต้ซ่ึงส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือชาวจีนในเวียตนามเช่นกัน 

2)  ความสัมพันธ์จีน-ลาว 

วันที่ 25 เมษายน ปี พ.ศ. 2504: ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2531: 

จีนและลาวจัดส่งเอกอัครราชทูตไปประจําในประเทศอีกฝ่าย ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสอง

ประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ เขตพรมแดนระหว่างจีน–ลาวเปิดให้ประชาชนไปมาหาสู่กันอีกครั้ง คณะ

ผู้แทนด้านเศรษฐกิจและการค้าของสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือน ทําให้ความสัมพันธ์

ระหว่างจีน–ลาวพัฒนาอย่างรวดเร็ว วันที่ 20 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2548: นายสะหมาน วิยะเกด 

กรรมการกรมการเมืองพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเดินทางมาเยือนจีน ความสัมพันธ์ระหว่างพรรค

คอมมิวนิสต์จีนและพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีน–ลาวพัฒนาอย่าง

รอบด้านและลุ่มลึก ความร่วมมือในด้านต่างๆ ของ 2 ประเทศประสบผลสําเร็จอย่างยิ่ง ค่ําวันที่ 29 

มีนาคม พ.ศ. 2551: นายเวินเจียเป่ า นายกรัฐมนตรีจีนเดินทางไปเยือนลาว ตามคําเชิญของนายบัว

สอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรีลาว และได้ร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงครั้งที่ 3 ซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551: นายเจี่ย

ชิ่งหลิน กรรมการประจํากรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานสภา

ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนเดินทางไปเยือนลาวอย่างเป็นทางการ 

3)  ความสัมพันธ์จีน-กัมพูชา 

จีนเพิ่มบทบาทในลุ่มนํ้าโขง จับมือกัมพูชา เพิ่มมูลค่าการค้าเท่าตัวภายใน 

5 ปี  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา นาย ฮอร์ นัมฮง เผยว่า หลังจาก

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา สมเด็จฮุนเซน ได้เดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ท่ี

ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้ต้ังเป้าการเพิ่มมูลค่า

การค้าให้ได้ถึง 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐภายใน 5 ปี ข้างหน้า ซ่ึงปัจจุบันตัวเลขการค้าจนถึงเดือน 

ตุลาคม พ.ศ. 2553 ท่ีผ่านมา มีมูลค่า 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ  การเซ็นสัญญาความร่วมมือจีน-กัมพูชา

ในครั้งนี้ กัมพูชาเน้นความร่วมมือในด้านการขอกู้เงินจากจีนเพื่อลงทุนในระบบสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐาน และการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรมายังจีน โดยเฉพาะ ข้าวสาร มันสําปะหลังอบแห้ง 

ข้าวโพด ถั่ว งา เป็นต้น   

 4)   ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน   

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนสมัยโบราณ: การทูตบรรณาการ 

ความสัมพันธ์ไทย-จีน ควรมีต้ังแต่ราว 2,500 ปีมาแล้ว ในยุคสุวรรณ

ภูมิ ท่ีการค้าโลกเริ่มขยายตัวมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิ 2,500 ปีมาแล้ว ยังไม่มีประเทศไทยและจีน ยัง
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ไม่มีคนเรียกตัวเองว่าคนไทยและคนจีน แต่ดินแดนและผู้คนที่มีการติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันครั้ง

นั้นล้วนเป็นดินแดนเริ่มแรกของประเทศไทย  จีน กับบรรพชนของชาวไทย จีน ในปัจจุบัน 

หลักฐานเก่าสุด คือ เครื่องมือสําริดสมัยราชวงศ์ฮั่น กับ กลองทองมโหระทึก อายุราว 2,500 ปี

มาแล้ว พบที่ม่อนวัดเกษมจิตตาราม คลองโพ ตําบลท่าเสา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ การค้าโลก

ทางทะเลเมื่อราว 2,500 ปีมาแล้ว ตะวันตก (อินเดีย-เปอร์เซีย) แลกเปลี่ยนค้าขายกับตะวันออก (จีน) 

ต้องแล่นเรือเลียบชายฝั่งผ่านดินแดนสุวรรณภูมิ ท่ีเป็นผืนแผ่นดินใหญ่ของอุษาคเนย์ มีดินแดนที่

เป็นประเทศไทยเสมือนสะพานแผ่นดิน เชื่อมโยงตะวันตกพบตะวันออก โดยมีคนพื้นเมืองตระกูล

ภาษาต่างๆ เป็นคนกลาง คือ ชวา-มลายู มอญ-เขมร และไทย-ลาวส่งผลให้เกิดบ้านเมืองขนาดใหญ่ 

หรือรัฐขนาดเล็กขึ้นทางลุ่มนํ้าแม่กลอง-ท่าจีน แล้วเอกสารจีนราว 2,000 ปีมาแล้ว เรียกรัฐนี้ว่าจิน

หลิน หรือกิมหลิน หมายถึงแผ่นดินทอง อยู่ท่ี อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตรงกับชื่อในเอกสาร

อินเดีย ลังกาว่าสุวรรณภูมิ แสดงว่าจีนยุคนั้นเดินทางไปมาหาสู่เพื่อแลกเปลี่ยนค้าขายในการค้าโลก 

โดยผ่านบริเวณประเทศไทยทุกวันนี้ ทั้งทางอุตรดิตถ์  สุพรรณบุรี  และบริเวณภาคใต้ เช่น ชุมพร 

ปัตตานี กระบี่ ฯลฯ 

ประเทศไทยและจีน แม้ว่าจะอยู่ไม่ไกลกัน แต่การติดต่อถึงการทาง

บกในสมัยโบราณค่อนข้างลําบาก เนื่องจากเส้นทางและภูมิประเทศค่อนข้างทุรกันดาร ดังนั้น การ

ติดต่อระหว่างประเทศทั้งสองจึงมักใช้ทางทะเล ซ่ึงนําไปสู่ การค้าสําเภา (Junk Trade) ระหว่างกัน 

เดิมจีนมีศูนย์กลางอํานาจที่ลุ่มแม่นํ้าหวงเหอ จีนสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (พ.ศ. 337–568) ได้ส่งทูต

มาติดต่อกับชุมชนโบราณหลายชุมชนในเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งบริเวณลุ่มแม่นํ้าท่าจีน แม่กลอง และ

เจ้าพระยา เช่น ตว้อหลอพอตี้ (ทวาราวดี) หลอหู (อาจหมายถึงละโว้หรืออู่ทอง) เสียน (อาจหมายถึง

สุพรรณภูมิหรือสุโขทัย) การติดต่อระหว่างไทยกับจีนในสมัยโบราณนั้นมีมานานแล้ว แต่เท่าที่มี

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์สมัยโบราณอย่างเป็นทางการได้เริ่มขึ้นในสมัยสุโขทัย

ของไทย ซ่ึงเป็นสมัยเดียวกันกับที่ราชวงศ์หยวนของเผ่ามองโกลในจีน การติดต่อระหว่างจีนกับ

ไทยได้มีข้ึนโดยทางฝ่ายจีนเป็นผู้ริเริ่มก่อน พงศาวดารจีนราชวงศ์หยวนได้บันทึกไว้ว่า ประมาณปี 

พ.ศ. 1825 จักรพรรดิกุบไลข่านแห่งราชวงศ์หยวนได้ส่งทูตเข้ามาติดต่อกับอาณาจักร เสียน ในลุ่มแม่นํ้า

เจ้าพระยาปี ท่ี 19 ในรัชกาลจื้อหยวน เดือนหก วันจีไฮ่ มีรับสั่งให้เหอจื่อจื้อซึ่งเป็นนายพล เป็นทูตไป

ยังประเทศสยาม (เสียน) แต่ปรากฏว่าคณะทูตของจีนชุดนี้มาไม่ถึงสุโขทัย เพราะถูกพวกจามแห่ง

อาณาจักรจามปาจับตัวในระหว่างเดินทางและประหารชีวิตหมด ต่อมา พ่อขุนรามคําแหงแห่งอาณาจักร

สุโขทัยได้ส่งคณะทูตไปยังจีนครั้งแรก ใน พ.ศ. 1835   ดร.สืบแสง พรหมบุญ นักประวัติศาสตร์ ได้

สันนิษฐานว่า การส่งทูตไปยังจีนครั้งนั้นมีเป้าหมายทางการเมือง เป็นการดําเนินวิเทโศบายทางการ

ทูตของอาณาจักรสุโขทัยเพื่อป้องกันมิให้ จักรพรรดิกุบไลข่านสนับสนุนอาณาจักรสุพรรณภูมิ ทั้งนี้
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เพราะอาณาจักรสุพรรณภูมิได้เคยส่งเครื่องบรรณการไปยังจีน ใน พ.ศ. 1834 เพื่อขอความสนับสนุนทาง

การเมือง 

เอกสารทางฝ่ายจีนได้ระบุว่า อาณาจักรสุโขทัยได้ส่งคณะทูตพร้อม

ด้วยของพื้นเมืองถวายเป็นกํานัลแก่ จักรพรรดิราชวงศ์หยวนในจีน รวม 14 ครั้ง ระหว่าง พ.ศ. 1835 จนถึง 

พ.ศ. 1865 ส่วนจีนสมัยราชวงศ์หยวนได้ส่งทูตมายังสุโขทัย 4 ครั้ง แต่มาถึงสุโขทัยเพียง 3 ครั้ง โดยมี

เป้าหมายที่จะแผ่อํานาจของจักรพรรดิกุบไลข่านและให้สุโขทัยอ่อนน้อม การส่งทูตติดต่อระหว่าง

จีนกับไทยในสมัยสุโขทัยนี้ได้ส่งผลให้การค้าระหว่าง อาณาจักรทั้งสองขยายตัว อีกทั้งยังมีการ

ถ่ายทอดความรู้ของจีนมายังไทย โดยช่างจีนได้เข้ามาทําเครื่องปั้นดินเผาจนเป็นที่รู้จักกันในนาม 

เครื่องสังคโลก ต่อมาเครื่องสังคโลกได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของอาณาจักรสุโขทัย 

ต่อมาสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง อยุธยาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ภายใต้การนํา

ของราชวงศ์อู่ทองของสุพรรณภูมิเข้มแข็ง ขึ้น และขึ้นมาเป็นใหญ่ในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ส่วนใน

แผ่นดินจีน ชาวจีนได้โค่นล้มราชวงศ์หยวนของเผ่ามองโกลและสถาปนาราชวงศ์หมิงขึ้น 

พงศาวดารของจีนเรียกไทยว่า เสียนหลอหู และต่อมาย่อเป็ น เสียนโล้ ช่ือนี้ปรากฏในพงศาวดาร

ราชวงศ์หมิงเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 1913 ว่า 

 ปี ท่ี 3 ในรัชกาลหงหวู่ เดือนที่ 8 มีรับสั่งให้ลู่จงจุ้นกับพวกอัญเชิญ

พระบรมราชโองการ (ประกาศการขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิ) ไปยังประเทศสยาม” (เสียนโหล)

พระบรมราชาธิราชที่ 1 กษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา ได้โปรดให้ส่งของพื้นเมืองพร้อมทั้งเชิญพระราช

สาส์นไปถวายจักรพรรดิจีน ซ่ึงพงศาวดารราชวงศ์หมิง เล่มที่ 374 ได้บันทึกไว้ว่าปี ท่ี 4 ในรัชกาล

หงหวู่ เดือน 9  กษัตริย์ของประเทศสยามอัญเชิญพระราชสาส์น พร้อมด้วยลู่จงจุ้นและพวกมาถวาย

เครื่องราชบรรณาการ ซึ่งประกอบด้วย ช้างบ้าน 6 เชือก เต่าหกขา และของพื้นเมืองอื่นๆ 

(จักรพรรดิ) ทรงมีพระบรมราชโองการให้ประทานแพรกิมและแพรดอกขาวอย่างดีแก่กษัตริย์ 

(สยาม) 

หลังจากรัชกาลพระบรมราชาธิราชที่ 1 แล้ว กรุงศรีอยุธยาได้ส่งคณะ

ทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีเพื่อค้าขายกับจีนประมาณ130 ครั้ง ในระยะเวลาเกือบ 400 ปี ระหว่าง 

พ.ศ. 1914 ถึง พ.ศ. 2309 ส่วนจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ได้ส่งทูตมายังกรุงศรีอยุธยา

ประมาณ 17 ครั้งด้วยกัน ในสมัยราชวงศ์หมิง จักรพรรดิหย่งเล่อได้ส่งกองเรือนําโดยนายพลเรือเจิ้งเหอ 

(นามเดิมหม่าซานเปา หรือที่คนไทยเรียก ซําเปากง) นักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่ของจีน ให้เดินทางมายัง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแวะที่กรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 1951 สัมพันธภาพระหว่างจีนกับไทยใน

สมัยอยุธยานี้ได้ดําเนินไปอย่างราบรื่น มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงศรีอยุธยามากขึ้น และ

รับราชการอยู่กับฝ่ายไทย ยิ่งไปกว่านั้น การค้าสําเภาระหว่างไทยกับจีนในสมัยอยุธยานี้ได้ทําให้
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กรุงศรีอยุธยามั่งคั่ง และกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าระหว่างประเทศทางตะวันตกคือยุโรป กับ

ประเทศทางตะวันออกคือจีนอีกด้วย 

เมื่ออยุธยาล่มสลายด้วยกําลังทหารของพม่าใน พ.ศ. 2310 ผู้นําไทย

ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่ีกรุงธนบุรี และต่อมาที่กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพฯ ในสมัยธนบุรีและ

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ประเทศไทยและประเทศจีนก็ยังคงมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน ไทยยังคงส่ง

ทูตเชิญพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการไปถวายแก่จักรพรรดิ จีนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อขอ

ความสะดวกในการค้าสําเภา ในสมัยธนบุรีและตลอด 4 รัชกาลแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยได้

ส่งทูตไปจีนรวม 56 ครั้ง จนถึง พ.ศ. 2396 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 รัชกาลแรก ไทยส่งคณะทูต

ไปจีนแทบทุกปี การติดต่อระหว่างประเทศไทยกับจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าสําเภา ได้สร้าง

ความมั่งคั่งให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างมาก ผลกําไรจากการค้าสําเภากับจีน ทําให้ไทยมี

เงินทุนเพียงพอในการสร้างบ้านเมืองเพื่อทําสงครามต่อต้านการรุกราน ของพม่าและเพื่อการฟื้นฟู

ศิลปวัฒนธรรมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในสมัยโบราณนับตั้งแต่สมัย

สุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นความสัมพันธ์ใน ระบบบรรณาการ (Tribute) หรือที่คนไทย

เข้าใจกันคําว่าจิ้มก้อง อันเป็นประเพณีสัมพันธไมตรีของจีนกับประเทศอื่นๆ ในสมัยโบราณ ทั้งนี้

เพราะจีนมีความเชื่อมานานตามอิทธิพลทางความคิดของลัทธิขงจื้อที่ว่า จีนเป็นอาณาจักรกลาง 

(จงกั๋ว หรือ Middle Kingdom) เป็นศูนย์กลางของอํานาจและอารยธรรมโลก เนื่องจากมีความเจริญ

มาช้านาน ดังนั้น จีนจึงมักมองดินแดนอื่นที่อยู่โดยรอบว่าด้อยกว่า และจะต้องยอมรับสวามิภักดิ์กับ

จีน โดยการส่งเครื่องบรรณาการแก่จักรพรรดิจีนตามกําหนด ส่วนจีนซึ่งเป็นประเทศท่ีใหญ่กว่าและ

เจริญกว่า จะให้ความช่วยเหลือคุ้มครองประเทศเล็กๆ เหล่านี้ อีกทั้งยังให้ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งทาง

การเมืองโดยยอมรับฐานะกษัตริย์ และทางเศรษฐกิจโดยอนุญาตให้ค้าขายได้อย่างเสรี 

ต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนใน ระบบบรรณาการเพื่อ

การค้า นี้ได้ลดความสําคัญและประโยชน์ลง ในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ไทยได้ทําการค้ากับตะวันตกมากขึ้นหลังจากการทําสนธิสัญญาเบาริ่งกับ

อังกฤษ พ.ศ. 2398 ในขณะที่ผลกําไรจากการค้าสําเภาจีนได้ลดลงตามลําดับ ทั้งนี้เพราะความไม่

ปลอดภัยในการเดินทาง เนื่องจากจักรพรรดิ์ราชวงศ์ชิงในระยะหลังอ่อนแอ อีกทั้งเผชิญกับปัญหา

การต่อต้านจากภายในและการท้าทายคุกคามจากภายนอก ไทยได้ส่งคณะทูตไปจีนเป็นครั้งสุดท้าย

ในปี พ.ศ. 2396 และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงยุติการส่งคณะทูตและ 

การค้าบรรณาการกับจีน เพราะพระองศ์ท่านไม่ประสงค์จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประเทศที่

ติดต่อ กับไทย อีกทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไทยได้รับไม่คุ้มกับการลงทุนเนื่องจากความไม่ 

ปลอดภัยในการเดินทาง อาจกล่าวได้ว่า พ.ศ. 2396 เป็นปี สุดท้ายของการส่งบรรณาการเพื่อการค้า 
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นับเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในสมัยโบราณภายใต้ระบบ บรรณาการเพื่อ

การค้า 

(2)  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนสมัยใหม่ 

หลังจากที่ไทยได้ยกเลิก การส่งบรรณาการเพื่อการค้า กับจีนในสมัย

รัชกาลที่ 4 แห่งรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2396 การติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับจีนก็ได้ยุติลง 

แต่การค้าขายและการติดต่อในระดับประชาชนยังคงดําเนินต่อ มีคนจีนอพยพมาประกอบอาชีพใน

ประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้เพราะในประเทศจีนเอง จักรพรรดิแมนจูของราชวงศ์ชิงอ่อนแอ ทํา

สงครามแพ้อังกฤษและฝรั่งเศสและมหาอํานาจตะวันตกอื่นๆ อีกทั้งต้องปราบปรามกบฏภายใน

หลายครั้ง เกิดสภาพข้าวยากหมากแพงในจีนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ ชาวจีนจึงหาทาง

อพยพไปหางานนอกประเทศ อีกทั้งการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับเมืองท่าของจีนตอน

ใต้ได้พัฒนาขึ้น มีเรือกลไฟของบริษัท Bangkok Passenger Steamer Company แล่นรับส่งผู้โดยสาร

เป็นประจําระหว่างเมืองซัวเถาและเมืองท่าอื่นๆ ทางตอนใต้ของจีนกับกรุงเทพตั้งแต่ พ.ศ. 2429 ทํา

ให้คนจีนอพยพมาอยู่เมืองไทยมากขึ้น 

ชุมชนจีนโพ้นทะเลในสยามหรือประเทศไทยนั้นมีขนาดค่อนข้าง

ใหญ่ ทั้งนี้เพราะชาวจีนได้อพยพหลบหนีความแร้นแค้น ตลอดจนความอดอยากหิวโหยและ

ภยันตรายต่างๆ จากอําเภอซานโถว (ซัวเถา) เฉาโจว (แต้จ๋ิว) โผ่วเล้ง และเท่งไฮ้ในมณฑลกว่างตง มา

แสวงหาความสงบสันติและความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มนํ้าเจ้าพระยาในประเทศไทย ด้วยเสื่อผืนเดียว

และหมอนหนึ่งใบ ชาวจีนอพยพเหล่านี้ละทิ้งครอบครัวรวมทั้งภรรยาและบุตรมาแสวงหาโชคและ

ชีวิต ท่ีดีกว่า หลายคนประสบความสําเร็จจากความอุตสาหพยายามและอดทน จากแรงงานขน

ข้าวสารมาเป็นหัวหน้าคนงานและเจ้าของโรงสีในบั้นปลาย หรือจากพ่อค้าหาบเร่มาขายของในร้าน

ชําเล็กๆ และกลายมาเป็นเจ้าของห้างที่นําสินค้าจากต่างประเทศ บางคนแต่งงานกับผู้หญิงไทย แต่ก็

รับภรรยาและลูก ๆ จากหมู่บ้านในจีนให้มาอยู่ด้วยกันในครอบครัวที่กรุงเทพฯ ชาวจีนอพยพเหล่านี้

มักได้รับการอุปถัมภ์จากคนจีนอพยพรุ่นก่อนๆ ท่ีมีสกุลเดียวกัน หรือมาจากหมู่บ้านอําเภอเดียวกัน

ในจีน ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือทั้งในด้านการงานและการเงิน ทําให้ชาวจีนอพยพสามารถหลุดพ้น

จากความยากจนและสร้างฐานะได้ในเวลาไม่นาน หลายคนส่งเงินกลับไปช่วยเหลือญาติพ่ีน้องใน

ประเทศจีน และติดตามข่าวสารทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองจีน ความอ่อนแอของราชวงศ์

ชิงภายใต้จักรพรรดิชาวแมนจูและความอัปยศจากความพ่ายแพ้ ในสงครามกับจักรวรรดินิยม

ตะวันตก ทําให้ชาวจีนโพ้นทะเลในที่ต่างๆ เห็นว่าต้องเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจีน ดร. ซุนยัตเซน 

เป็นผู้เรียกร้องให้โค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชภายใต้ราชาวงศ์ชิง และสถาปนาสาธารณรัฐจีนที่

ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ดร. ซุนยัตเซนได้เดินทางมายังชุมชนจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และยุโรป เพื่อเผยแพร่ความคิด แสวงหาการสนับสนุน ดร. ซุนยัตเซน 

ได้เดินทางมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย 4 ครั้ง 
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ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2446 ในปลายสมัยพระบาท สมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ดร. ซุนยัตเซนได้เดินทางจากเวียดนามมาถึงกรุงเทพฯ 

นับเป็นการเดินทางมายังประเทศไทยครั้งแรก ดร. ซุนยัตเซน ได้พบผู้นําจีนโพ้นทะเลในประเทศ

ไทย เช่น เซียวฝอเฉิง และเฉินยี่หรู เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน จีน ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2446 ดร.ซุนยัตเซน ได้ออกเดินทาง

จากกรุงเทพฯไปญี่ปุ่ น 

อีกสองปี ต่อมาในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2448 ดร.ซุนยัตเซน ได้

ก่อตั้งสมาคมปฏิวัติ “ถงเหมินฮุ่ย” ท่ีประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นฐานในการสนับสนุน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจีน โดยประกาศหลักการ ไตรประชา คือ ประชาชาติ (หมิงจู่) 

ประชาสิทธิ (หมินฉวน) และประชาชีพ (หมินเซิง) และได้เดินทางไปจัดตั้ง ถงเหมินฮุ่ย ในชุมชน

จีนโพ้นทะเลในเวียดนามและที่อ่ืนๆ ต่อมาราวต้นปี พ.ศ. 2449  ดร. ซุนยัตเซน ได้เดินทางมายัง

ประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 และพํานักกับ หลินเหวินอิง ชาวจีนโพ้นทะเลในไทย เพื่อพบปะกับผู้นํา

ชาวจีนโพ้นทะเลในไทย รวมทั้งนายเซียวฝอเฉิง (เซียวฮุดเสง สีบุญเรือง) ขอความสนับสนุนต่อการ

ปฏิวัติต่อการเปลี่ยนแปลงในจีน และได้ก่อตั้ง ถงเหมินฮุ่ย สาขาสยามด้วย โดยมี เซียวฝอเฉิง (เซียว 

ฮุดเสง สีบุญเรือง) เป็นหัวหน้าสาขา 

ราวต้นปี พ.ศ. 2451 ดร. ซุนยัตเซน ได้เดินทางมายังประเทศไทยเป็น

ครั้งที่ 3 เพื่อรวบรวมเงินสนับสนุนเพื่อไปทําการปฏิวัติ และออกเดินทางต่อไปยังเวียดนาม 

สิงคโปร์ ปี นัง ต่อมาในวันที่ 20 พฤศจิกายน ดร. ซุนยัตเซน ได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามายัง

ประเทศไทยเป็นครั้งที่ 4 และได้รับการต้อนรับจากสมาชิกถงหมินฮุ่ยอย่างอบอุ่น ดร. ซุนยัตเซน ได้

แสดงปาฐกถาเพื่อแสวงหาการสนับสนุนในซอยแห่งหนึ่งย่านเยาวราชข้างๆ โรงภาพยนตร์ศรี

ราชวงศ์ ในเวลาต่อมา คนจีนโพ้นทะเลในไทยขนานนามซอยดังกล่าวว่า ซอยปาฐกถา หลังจาก

พํานักในไทยนาน 24 วัน ดร. ซุนยัตเซน ได้ออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2451 

ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยได้รวบรวมเงินบริจาคส่งไปให้ ดร. 

ซุนยัตเซน เพื่อทําการปฏิวัติเป็นจํานวนเงินหลายพันหลายหมื่นหยวน กระแสชาตินิยมในหมู่ชาว

จีนโพ้นทะเลได้ทวีความเข้มข้น ทางการของไทยค่อนข้างกังวลต่อบทบาททางการเมืองของจีนโพ้น

ทะเล จึงพยายามกดดันและจํากัดบทบาทของ ดร. ซุนยัตเซน ต่อมาใน พ.ศ. 2452 รัฐบาลราชวงศ์

แมนจูของจีนได้ออกกฎหมายสัญชาติฉบับแรกขึ้นเพื่อให้ชาวจีนถือ สัญชาติตามสายเลือด โดยไม่

คํานึงถึงสถานที่เกิดหรือสัญชาติอ่ืน นโยบายดังกล่าวได้ทําให้ชาวจีนโพ้นทะเลมีความรู้สึกชาตินิยม

มากขึ้นและพยายาม รักษาเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของตนเอง โดยการแยกตัวออกมาอยู่เฉพาะกลุ่ม อีก

ทั้งตั้งสมาคมการค้าและโรงเรียนสอนภาษาจีน ตลอดจนหนังสือพิมพ์ภาษาจีนขึ้นในไทย 
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เมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา-

สิทธิราชย์มาเป็นระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใน พ.ศ. 2475 รัฐบาล

สาธารณรัฐจีนที่นานกิงได้พยายามติดต่อเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ ทูต ได้มีการเจรจา

หลายครั้งแต่ไม่อาจตกลงกันได้ ด้วยไทยเกรงว่ารัฐบาลจีนอาจแทรกแซงกิจการภายในของไทย 

โดยอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลในไทยซึ่งมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจอยู่ค่อนข้างมากในขณะนั้น ดังนั้น ไทย

กับสาธารณรัฐจีนจึงมิได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน จนกระทั่งจีนถูกญี่ปุ่ น

รุกรานใน พ.ศ. 2480 

ความขัดแย้งภายในแผ่นดินใหญ่จีนก็ส่งผลกระทบต่อชาวจีนโพ้น

ทะเลในประเทศไทย การต่อสู้แย่งชิงอํานาจทางการเมืองระหว่างจีนก๊กหมินตั่ง ซ่ึงตั้งรัฐบาลที่นาน

กิง โดยมีเจียงไคเชคเป็นประธานาธิบดี กับจีนกุงฉานตั่ง หรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนํา

ของเหมาเจ๋อตง มีการแข่งขันกันขยายอิทธิพลในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

โรงเรียนที่สอนภาษาจีน รัฐบาลไทยได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงในชุมชนจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย

อย่างใกล้ ชิด ต่อมาเมื่อจีนถูกญี่ปุ่นรุกราน ใน พ.ศ. 2480 จีนโพ้นทะเลในไทยได้มีบทบาทสําคัญใน

การต่อต้านญี่ปุ่ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อญี่ปุ่นยึดครองประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2484 จนถึง พ.ศ. 2488 

(3)  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2488 โดยญี่ปุ่นเป็นผู้แพ้

สงคราม และฝ่ายสัมพันธมิตรภายใต้การนําของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และโซเวียตเป็นผู้ชนะ 

รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐจีนได้มีการเจรจาเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ ทูตอย่างเป็น

ทางการ ทั้งนี้เพราะไทยต้องการสมัครเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ซ่ึงสาธรณรัฐจีนเป็ น

สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง และอาจใช้สิทธิยับยั้งการเข้าเป็นสมาชิกของไทยได้ 

รัฐบาลไทยและจีนได้ลงนามใน สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ

สาธารณรัฐจีน (Treaty of Amity between The Kingdom of Siam and The Republic of China)

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2489 

หลังจากที่ประเทศทั้งสองได้ให้สัตยาบันต่อกันแล้ว สาธารณรัฐจีนได้

แต่งตั้งให้นายหลี เทียะเจิง เป็นเอกอัครราชทูตจีนคนแรกประจําประเทศไทย แล้วรัฐบาลไทยได้ส่ง

นายสงวน ตุลารักษ์ เป็นเอกอัครราชทูตคนแรกประจําสาธารณรัฐจีน ต่อมาเมื่อรัฐบาลสาธารณรัฐจีน

ต้องพ่ายแพ้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและต้องอพยพ รัฐบาลไปตั้งที่ไต้หวันใน พ.ศ. 2492 รัฐบาลไทย

ยังคงรับรองและมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลสาธารณรัฐจีนจนถึง พ.ศ. 2517 

นับตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนําของเหมาเจ๋อตุงได้

ปกครองแผ่นดิน ใหญ่จีนและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ใน
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ขณะเดียวกันสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ดําเนินนโยบายต่างประเทศหันไปพึ่งพิง สหภาพโซเวียต 

เนื่องจากมีอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เช่นกัน และหวังจะอาศัยความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและ

ยุทธศาสตร์จากสหภาพโซเวียตในการ ต่อต้านการปิดล้อมของสหรัฐอเมริกา จีนไม่ต้องการให้

มหาอํานาจชาติใดชาติหนึ่งเข้ามาครอบงําเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงของจีน และจีนก็ต้องการมีอิทธิพลอยู่ในภูมิภาคนี้ด้วย จีนได้ให้การสนับสนุนแก่ขบวนการ

เวียดมินห์ ของโฮจิมินห์ ซ่ึงกําลังต่อสู้กับผรั่งเศสเพื่อเอกราช และจีนได้เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ 

ในภูมิภาคนี้มีนโยบายเป็นกลางและไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อจีน แต่ก็ไม่เป็นผล 

ต่อมาจีนได้เริ่มปรับนโยบายต่างประเทศต่อประเทศที่กําลังพัฒนา

ทั้งหลายใน เอเชีย และแอฟริกาเพื่อแหวกการปิดล้อมของสหรัฐอเมริกา และได้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม

ประเทศเอเชีย และแอฟริกา ท่ีบันดุง อินโดนีเซีย ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2498 ในการประชุมครั้งนี้ 

นายโจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีโอกาสพบปะสนทนากับกรม

หมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ รัฐมนตรี ต่างประเทศไทย ซ่ึงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปประชุมที่

บันดุง โจวเอินไหลได้แสดงท่าทีเป็นมิตร และได้เสนอหลักปัญจศีลหรือหลัก 5 ประการของการ

อยู่ร่วมกันโดยสันติ (Peaceful Coexistence) อีกทั้งได้ช้ีแจงว่า จีนมิได้มีความประสงค์จะคุกคามไทย 

การพบปะกันระหว่างผู้นําของจีนและของไทยที่บันดุง อินโดนีเซีย 

ได้ช่วยคลี่คลายความหวาดระแวงระหว่างประเทศทั้งสอง นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

เริ่มสนใจที่จะติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหาลู่ทางในการลดความขัดแย้งและปรับ

ความสัมพันธ์ อีกทั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2498 สหรัฐอเมริกา ได้เปิดการเจรจาอย่างไม่เป็ น

ทางการกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับเอกอัครราชทูตที่นครเจนีวา เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหา

ความขัดแย้งในเอเชียและการปล่อยเชลยศึกชาวอเมริกัน จากสงครามเกาหลี ทําให้คาดกันว่า การ

เจรจาอาจนําไปสู่การปรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ผู้นําในวงการต่างๆ ของไทย

เริ่มรู้สึกว่านโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์และต่อต้านจีนของรัฐบาลอาจไม่ สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของการเมืองระหว่างประเทศ และจัดคณะใต้ดินไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

อย่างไรก็ดี มิตรภาพระหว่างไทยกับจีนก็เผชิญกับอุปสรรคอันหนัก

หน่วง รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม หมดอํานาจใน พ.ศ. 2501 เพราะถูกยึดอํานาจโดยคณะ

ปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ตึง

เครียดขึ้นอีกเพราะจอมพล สฤษดิ์ ดําเนินนโยบายต่อต้านและปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง 

อีกทั้งยังมีนโยบายผูกพันกับสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นแฟ้ น คนไทยหลายคนที่เคยเดินทางไปเยือนจีน

ถูกจับกุมในข้อหาฝักฝ่ายคอมมิวนิสต์ นายสังข์ พัธโนทัย ก็ได้ถูกจับกุมขังคุกเช่นเดียวกัน จอมพล 

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 53 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2502 ห้ามการค้า
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ขายติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเด็ดขาด อีกทั้งยังมีประกาศห้ามคนไทยเดินทางไป

สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหลัง พ.ศ. 2502 

ได้ทวีความตึงเครียดมากขึ้น อันเนื่องมาจากการที่รัฐบาลทหารของไทยได้สนับสนุนสหรัฐอเมริกา

ในการทําสงคราม ต่อต้านเวียดนามเหนือ ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสนับสนุนเวียดนาม

เหนือ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทวีความช่วยเหลือแก่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (ซึ่งได้มี

การจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2485) มากขึ้น โดยเปิ ดโอกาสให้นายมงคล ณ นคร จัดตั้งขบวนการแนวร่วมที่

เรียนว่า ขบวนการไทยอิสระ (Thai Independent Movement) ท่ีปักกิ่งในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 

และต่อมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2508 พ.อ. โพยม จุฬานนท์ ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้ง แนว

ร่วมรักชาติไทย (Thai United Patriotic Front) ขึ้นที่กรุงปักกิ่งเช่นกัน ในขณะเดียวกันก็มีรายงาน

ข่าวว่า นายเฉินยี รัฐมนตรีต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนในขณะนั้น ได้กล่าวแก่นักการ

ทูตของยุโรปผู้หนึ่งว่า เขาคาดว่าจะเกิดสงครามกองโจรขึ้นต่อต้านรัฐบาลไทยภายใน 1 ปี การ

ปะทะกันด้วยกําลัง และอาวุธระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับฝ่ายรัฐบาลไทยหลัง 

พ.ศ. 2508 ทําให้ผู้นําไทยมองสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยความไม่เป็นมิตรยิ่งขึ้น จีนได้ให้ความ

ช่วยเหลือแก่พรรคคอมมิวนิสต์ไทยทั้งในด้านฝึกอบรม การโฆษณาชวนเชื่อ และการอบรมทาง

การเมือง ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทวีความตึงเครียด 

อย่างไรก็ดี ท่าทีแข็งกร้าวของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อประเทศไทย

ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงหลัง จากที่จีนได้มีการปะทะทางทหารกับสหภาพโซเวียตใน พ.ศ. 2512 ท่ีบริเวณ

พรมแดนแม่นํ้าอุสซูรี (Ussuri River) และจีนได้เริ่มเจรจาปรับความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 

2513 จีนต้องการแสวงหาแนวร่วมเพื่อต่อต้านอิทธิพลของสหภาพโซเวียต จึนลดการวิจารณ์

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลง ท่าทีผ่อนปรนของจีนตลอดจนการยํ้าถึงการอยู่ร่วมกันโดย

สันติของจีนทําให้ไทย เริ่มคลายความหวาดระแวงจีนลง และนําไปสู่การเจรจาเพื่อสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศทั้งสองใน พ.ศ. 2518 ไทยและจีนได้สถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 

ฯพณฯ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี และคณะผู้แทนของรัฐบาลไทยได้เดินทางไปเยือน

ประเทศจีน และได้เข้าพบกับท่านประธานเหมา เจ๋อตุง และรองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ เติ้ง เสี่ยวผิง  ใน

ระหว่างการประชุมที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ยิ่ง ได้มีการพูดคุยกันถึงสถานการณ์โดยทั่วไป

ของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศจีน วันเดียวกันนั้น ฯพณฯ 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ก็ได้พบกับ ฯพณฯ โจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน ซ่ึงนอน

พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล นายกรัฐมนตรีของจีนเป็นประธานในพิธีสถาปนาความสัมพันธ์ ไทย-จีน 

นับเป็นการพลิกโฉมหน้าใหม่ของความสัมพันธ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยและจีนกลายเป็ น
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มิตรประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกัน ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจ การอํานวยผลประโยชน์และความร่วมมือ

อันดีระหว่างสองประเทศ สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ได้กลายเป็นแบบอย่างความร่วมมือและไมตรี

จิตระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 

(4)  ทัศนะที่มีต่อกัน 

ประเทศไทยและประเทศจีนเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้อง และมี

ความสัมพันธ์กันมาช้านาน คนไทยเชื้อสายจีนเป็นจํานวนมหาศาล และคนจีนที่อพยพมาอยู่ใน

ประเทศไทยเพื่อทํามาหากิน ทุกวันนี้ก็กล่าวได้ว่า ไทย-จีน เป็นพี่น้องกัน ซ่ึงแยกไม่ออกว่าใครเป็น

คนไทยแท้หรือคนไทยที่มีเชื้อสายจีน ไม่มากก็น้อยที่คนไทยมีเชื้อสายจีนอยู่  ฉะนั้นไทยกับจีนก็จะ

มีความใกล้ชิดกัน อีกประการหนึ่งเนื่องจากประเทศไทยและประเทศจีนไม่มีชายแดนติดกันจึงไม่มี

ความขัดแย้งในเรื่องของชายแดน ซ่ึงมีความแตกต่างกันกับประเทศอื่น ฉะนั้นในเวทีโลกไทยกับจีน

จะมีความใกล้ชิดกันในการปรึกษาหารือ และความร่วมมือทํากิจกรรมระหว่างประเทศต่าง ๆซึ่งใน

ภาคประชาชนคนไทยกับคนจีนเป็นพี่น้องกัน และคนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจีน เช่นชาวกวางตุ้ง 

ฮกเกี้ยน ซัวเถา แต้จ๋ิว เค้าก็มีความใกล้ชิดกับประเทศไทย เค้าก็มีความรู้สึกว่ามีญาติพ่ีน้องอยู่ใน

ประเทศไทย เพราะฉะนั้นก็มีการไปมาหาสู่กันบ่อยมาก  หลักจากประเทศจีนเปิดประเทศเป็นต้นมา 

เศรษฐกิจของจีนก็ดีขึ้น คนจีนก็มาเที่ยวประเทศไทยเป็นจํานวนมาก แต่ละปี มีประมาณ 1 ล้านกว่า

คน ในขณะเดียวกันคนไทยไเที่ยวเมืองจีน ประมาณ 3-4 แสนคนต่อปี การไปมาหาสู่ภาคประชาชน

ทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ซ่ึงในลักษณะนี้ก็จะมีความแตกต่าง

กันกับประเทศต่างๆ ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนามซึ่งมีกรณี

พิพาทในประเทศจีนใต้ การเจริญเติบโตหรือการผงาดขึ้นของจีน อาจจะทําให้ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนามรู้สึก

ถึงภัยคุกคาม หรือความกดดันจากการผงาดขึ้นของจีน ถึงแม้ว่าจีนจะมีความช่วยเหลือไปลงทุนที่

ประเทศเวียดนามเป็นจํานวนมากก็ตาม แต่ก็มีคนกล่าวว่าประเทศเวียดนามรับประเทศจีนด้วย

ความจําใจ เพราะจีนมีบทบาทค่อนข้างสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนกับกัมพูชา พม่า 

และลาว ต่างก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน เนื่องจากว่าทั้งสามประเทศ ถือเป็นสังคมนิยม อย่างใน

สมัยก่อนมีเขมรแดงต่างๆ แต่ทุกวันนี้ เนื่องจากว่าเชื้อสายต่างๆไม่ได้มีความใกล้ชิดเหมือนไทยกับ

จีน เพียงแต่ในปรัชญาในทัศนะ ถือว่าอยู่ในสังคมนิยม แต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงก็

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จีนก็เปลี่ยนแปลง พัฒนามีความอิสรภาพเสรีภาพมากขึ้น ซ่ึงในพม่า ลาว 

กัมพูชา ก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก ในเรื่องของทัศนะหรือปรัชญาในการพัฒนา

ประเทศตามสังคมนิยม ความเข้มข้นจะลดน้อยลง เพราะฉะนั้นความผูกพันทางสายเลือด ระหว่าง

จีนกับประเทศเหล่านี้ก็ไม่เข้มข้นนัก ในเรื่องของการเมืองก็ไม่ค่อยจะเข้มข้น เพราะฉะนั้นในภาค

ประชาชนก็คิดว่าต่างก็เป็นประเทศเพื่อนบ้าน อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามในความรู้สึก
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ความผูกพัน จะไม่สนิทสนมเท่ากับประเทศไทย ทําให้ประชาชนชาวจีนคิดว่าประเทศไทยเป็นบ้าน

พ่ีเมืองน้อง หรือเป็นลูกรักของจีน ก็อยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่น ก็ถือว่า

เป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าด้วยเชื้อชาติ ศาสนาเป็นต้น ก็จะมีความสนิทสนมและการทําความ

เข้าใจง่ายกว่าประเทศอื่น ซ่ึงส่งผลดดยตรงต่อการลงทุนในไทย 

4.2.4.4  สรุป 

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยและประเทศจีนได้มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกันมาตั้งแต่ 

สมัยโบราณ คนไทยและคนจีนได้เดินทางไปมาหาสู่ ติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้า อีกทั้งผสม

กลมกลืนทางวัฒนธรรมมาหลายร้อยปี ถ้านับรวมชุมชนโบราณในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและแม่กลองก็

อาจยาวนานกว่าพันปี สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนี้ ทําให้ความรู้สึกระหว่างคนไทยและคนจีน

ใกล้ชิดประดุจญาติพ่ีน้องอันสนิท แม้ว่าบางครั้งจะมีการกระทบกระทั่งไม่เข้าใจกันบ้างก็ตาม เมื่อ

จีนเปลี่ยนการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ใน พ.ศ. 2492 รัฐบาลไทยไม่ยอมรับรองรัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ด้วยความหวาดระแวงในด้านอุดมการณ์ และหวั่นเกรงว่าจีนจะคุกคามไทย 

จนกระทั่งใน พ.ศ. 2518 ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้สถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตต่อกัน 

1)  ด้านการเมือง  

ในทศวรรษแรกหลังจากที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน 

ไทยและจีนประสบความสําเร็จในการเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันอัน

นําไปสู่การเป็นหุ้นส่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุค

นั้น ซ่ึงได้ช่วยสนับสนุน การพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสนามรบกลายเป็นตลาด

การค้า นอกจากนี้ พื้นฐานความเข้าใจและความใกล้ชิดดังกล่าวยังมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมและ

กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนอีกด้วย 

การที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต่างก็ทรงให้ความสําคัญและทรง

ใส่พระทัยต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีต่อจีนส่งผลสําคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสอง

ประเทศให้ยิ่งใกล้ชิด แน่นแฟ้ น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างสองประเทศ 

ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยือนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทน

พระองค์ฯ ซ่ึงถือเป็นการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการในรอบหลายสิบปี ระหว่างวันที่ 

16-31 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูต

ไทย-จีน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนจีนแล้วหลายครั้ง สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีนครบทั้ง 31 มณฑลและมหานคร ทรง

ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลในฐานะทูตสันถวไมตรีจากหน่วยงานของจีนหลายรางวัล และเป็น

เจ้าฟ้าพระองค์แรกของโลกที่ทรงศึกษาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นระยะเวลา 1 เดือน รวมทั้ง 
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พระองค์ท่านยังได้เสด็จฯ มาทอดพระเนตรพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก ปักกิ่ง ปี พ.ศ. 2551 ใน

ฐานะผู้แทนพระองค์ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ก็เสด็จ

เยือนจีนบ่อยครั้ง เป็ น เจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงแสดงดนตรี “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ในจีน 

นอกจากนี้ พระราชวงศ์พระองค์อ่ืนๆ ก็ได้เสด็จฯ เยือนจีนอยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน ผู้นําของจีนนับ

แต่อดีตจนถึงปัจุบันได้เยือนประเทศไทยอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องนับตั้งแต่สถาปนา

ความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นต้นมา นายเติ้ง เสี่ยวผิง ได้เยือนไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2521 นับ

จากนั้นประธานาธิบดีจีนทุกสมัยก็ได้เยือนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในฐานะพระราชอาคันตุกะ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังเช่น นายหลี่ เซียนเนี่ยน นายหยาง ซ่างคุน และนายเจียง เจ๋อหมิน 

จนถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายหู จิ่นเทา ซ่ึงได้เยือนประเทศไทยในฐานะประธานาธิบดี

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ในระดับนายกรัฐมนตรีน้ัน นับตั้งแต่ พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เยือน

จีนในฐานะแขกของนายเติ้ง เสี่ยวผิง เป็นต้นมา นายกรัฐมนตรีของไทยทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่เคย

เยือนจีน ขณะที่นายกรัฐมนตรีจีนทุกสมัยก็เยือนไทยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นายหลี่ เผิง ซ่ึงเยือน

ไทยรวม 4 ครั้ง นายจู หรงจี ซ่ึงเยือนไทยเมื่อปี พ.ศ. 2544 และนายเวิน เจียเป่ า ซ่ึงเคยเยือนไทยเพื่อ

เข้าร่วมการประชุมเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 ด้วย 

2)  ด้านเศรษฐกิจ  

ไทยมีการติดต่อและมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนมาเป็นเวลายาวนาน 

หากแต่ในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีนอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2518 โดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางไปเยือน

ประเทศจีนและร่วมลงนามใน “แถลงการณ์ร่วมสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต” ร่วมกับนายโจว

เอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน โดยที่ไทยเป็นประเทศลําดับที่ 101 ท่ีรับรองรัฐบาลจีนในแผ่นดินใหญ่  

และเป็นลําดับที่ 3 ในกลุ่มอาเซียน ทั้งสองฝ่ายได้ยอมรับในหลัก 5 ประการของการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติ และหลักการจีนเดียว (One China Policy) ส่วนจีนได้ประกาศไม่ยอมรับการถือสองสัญชาติ

ของคนจีนในประเทศไทย  

ตลอดระยะเวลามากกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศทั้งสองได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน นับตั้งแต่ระดับ

ราชวงศ์ ระดับรัฐบาล ไปจนถึงระดับนักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปอย่างสมํ่าเสมอ 

สําหรับบทบาททางเศรษฐกิจของจีนที่มีต่อไทยได้ขยายตัวมากขึ้น  

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซ่ึงไทยและจีนได้มีการลงนามและจัดทําความตกลงการค้าเสรีท่ีสําคัญหลาย

ฉบับ  ทั้งที่เป็นความตกลงการค้าเสรีสองฝ่าย ได้แก่ ความตกลงเร่งลดภาษีศุลกากรนําเข้าผักและ

ผลไม้ (HS 07-08)  และความตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: 
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ACFTA) ครอบคลุมการจัดทําความตกลงด้านเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้าสินค้า  การค้าบริการ  การ

ลงทุน การระงับข้อพิพาท และความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ เป็นต้น  

หลังจากที่ได้มีการเปิดตลาดและเปิดการค้าเสรีระหว่างไทย-จีน และ

ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน นี้ ส่งผลให้การค้าระหว่างไทย-จีน ขยายตัวมากขึ้น  

สําหรับสถานะความสัมพันธ์ทางการค้า ล่าสุดจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2553  

ไทยมีมูลค่าการค้ากับจีน จํานวน 45,989.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.49    

 จีนเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 1 ของไทย ในปี พ.ศ. 2553 การส่งออกไป

จีนมีมูลค่า 21,470.92  ล้านเหรียญสหรัฐฯ   เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.70 ในขณะที่   จีนเป็นแหล่งนําเข้าอันดับที่ 2 

ของไทย ในปี พ.ศ. 2553 ไทยมีการนําเข้าจากจีนมูลค่า  24,518.73 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 

42.98  ทําให้ไทยขาดดุลการค้าจีน 3,047.81  ล้านเหรียญสหรัฐ    

รายการสินค้าสําคัญที่ค้าขายกับจีนในปี พ.ศ. 2553 แบ่งเป็ น สินค้าส่งออก

สําคัญไปจีน ได้แก่  หน่วยเก็บของเครื่องประมวลผล  ยางธรรมชาติ  (ทีเอสเอ็นอาร์)   ส่วนประกอบของ

เครื่องจักร ยางผสมอื่นๆ  และมันสําปะหลัง เป็นต้น ส่วนสินค้านําเข้าสําคัญจากจีน ได้แก่  

ส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องประมวลผลฯ  แบบดิจิตัล เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย สายอากาศ  

และวงจรพิมพ์  เป็นต้น 

นอกจากนี้ หลังจากที่ได้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-

China FTA: ACFTA)  ได้มีผลเต็มที่ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยการลดภาษีสินค้ารายการ

ปกติ (Normal Track)  จํานวน 7,000 กว่ารายการ  หรือ (ร้อยละ 90 ของสินค้าที่มีการค้าระหว่างกัน) 

ลดภาษีเป็นร้อยละ 0   พบว่า ในช่วงครบ  1  ปี ดังกล่าว  ไทยส่งออกไปจีนตามรายการสินค้าที่

ได้รับสิทธิ มูลค่า  11,453.06  ล้านเหรียญสหรัฐ ในจํานวนนี้ มีการขอใช้สิทธิ ACFTA อาเซียน-จีน 

(แนบ Form E) มูลค่า  7,372.26  ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.37 ของมูลค่าการ

ส่งออกเฉพาะรายการที่ได้รับสิทธิฯ เพิ่มขึ้น 60.78 เมื่อเทียบกับปี ท่ีผ่านมา 

ในด้านการลงทุน เมื่อพิจารณาการลงทุนของไทยในจีน แม้ว่านักธุรกิจ

จากประเทศไทย (เครือเจริญโภคภัณฑ์) จะเป็นนักลงทุนต่างชาติรายแรกตั้งแต่จีนเริ่มเปิดประเทศ

และปฏิรูปเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2522 หากแต่การลงทุนของไทยในจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงและไม่

แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก  

ตัวอย่างเช่น  ในช่วงปี พ.ศ. 2544- 2546 การลงทุนของไทยในจีนเพิ่มขึ้น

อย่างมากจากข้อมูลปี พ.ศ. 2544 มูลค่า  13.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 64.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ในปี พ.ศ. 2546 (เพิ่มขึ้นเกือบ 4.9 เท่า) แต่ต่อมา ในช่วงปี พ.ศ. 2548 และ 2549  ลงทุนของไทยใน

จีนลดลงเป็น 51.1 และ 34.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ และกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2549 

เป็น 65.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นต้น  
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สําหรับมูลค่าเฉลี่ยของการลงทุนของไทยในจีน ในช่วง ปี พ.ศ. 2544-2549 

พบว่า  ไทยลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณปีละ 40 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการเติบโต

เฉลี่ยร้อยละ 73.0 ต่อปี  ทั้งนี้ เป็นอัตราการเติบโตที่น้อยกว่าการลงทุนของไทยในต่างประเทศใน

ภาพรวมในช่วงเวลาเดียวกัน 

เมื่อพิจารณารายสาขาที่ไทยไปลงทุนในจีน พบว่า อุตสาหกรรมหลักที่

ไทยเข้าไปลงทุนในจีน ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตนํ้าตาล เป็นต้น ทั้งนี้ ตัวอย่างบริษัทของไทยที่

เข้าไปลงทุนในจีน  เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด เป็นต้น 

ในทางกลับกัน เมื่อพิจารณาการลงทุนของจีนในไทย พบว่า มีการขยายตัว

อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบว่า ในปี พ.ศ. 2551 มี

โครงการลงทุนจากจีนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากกว่า 17,000 ล้านบาท หรือมากกว่า 450 

ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า ซ่ึง

ลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 69.92 

รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะสัดส่วนร้อยละ 9.83 ตามมาด้วยอุตสาหกรรมผลิต

ผลิตภัณฑ์จากโลหะและเครื่องจักร และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสัดส่วนร้อยละ 7.6 และ 5.96 

ตามลําดับ โดยที่ท้ัง 4 กลุ่มนี้คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมมากว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทั้งหมด 

3)  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดทําให้ความสัมพันธ์ด้าน

สังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีนพัฒนาไปอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นมาโดยตลอด ประชาชน

ของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่

การแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจําชาติ ซ่ึงประสบผลสําเร็จอย่างดีและได้รับ

การต้อนรับอย่างดียิ่งจากประชาชนของแต่ละฝ่าย ไปจนถึงความร่วมมือทางด้านศาสนาจากการที่

ไทยเป็นเมืองพุทธและจีนได้ช่ือว่าเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในโลกประเทศ

หนึ่ง คือ ประมาณ 100 ล้านคน นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ในด้านนี้ยังได้รับการส่งเสริมโดยพระบรม

วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของไทย โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึง

ทรงสนพระทัยในภาษา วัฒนธรรรม และประวัติศาสตร์ของจีน ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

รวมทั้งเยาวชนของไทยในการศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม

ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
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วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซ่ึงทรงริเริ่มการแสดงดนตรี สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ซ่ึงมีส่วนสําคัญต่อ

การส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

นับวันจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ใน

ระดับประชาชน ซ่ึงถือเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนในด้านอื่นๆ 

กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบันไทยกับจีนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่

เจริญรุดหน้าในทุกด้าน และนับวันจะยิ่งพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้ง ก่อให้เกิดประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของ

ทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ดังนั้น 

ในช่วงศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีน ไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

หวังว่าจะความร่วมมือกับจีนมากยิ่งทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน โดยจีนจะเป็นพลัง

สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและโลกโดยรวม 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการร่วมมือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนได้ลงนาม

ในสัญญาหรือข้อตกลงหลายฉบับ ข้อตกลงสําคัญๆ จะประกอบด้วย  

(1) ข้อตกลงทางการค้า  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2521 พิธีสารว่า

ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-จีน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521  

(2) ข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจไทย-จีน  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2528  

(3) ความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน มีการลงนามเมื่อ

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2528 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2528  

(4) ความตกลงเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อน มีการลงนามเมื่อวันที่ 27 

ตุลาคม พ.ศ. 2529 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2529  

(5) ข้อตกลงความร่วมมือด้านวัฒนธรรมไทย-จีน เมื่อวันที่ 28 

สิงหาคม พ.ศ. 2544  

(6) ความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่างไทย-จีน เมื่อ

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546  

(7) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วันที่ 

18 ตุลาคม พ.ศ. 2546  
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บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ วันที่ 

18 ตุลาคม พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยได้มีการลงนาม

บันทึกข้อตกลง (Memo of Understanding: MOU) ร่วมกับ China Council for the Promotion of 

International Trade ของประเทศจีน  

บันทึกความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับจีน เมื่อวันที่ 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 สําหรับความสัมพันธ์ไทย-ไต้หวัน 

1)  ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ไต้หวัน 

ตามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ไทย-จีน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ไทยยอมรับว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้อง

เพียงรัฐบาลเดียวของจีน และไต้หวันเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ของจีน หรือสิ่งที่

เรียกว่า นโยบายจีนเดียว ประเทศไทยจึงยุติการติดต่อที่เป็นทางการกับไต้หวัน แต่ยังคงมีการติดต่อ

เป็นปกติในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และแรงงาน 

โดยมีช่องทางการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการผ่านสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป (Taipei 

Economic and Cultural Office) ซ่ึงเป็นตัวแทนของไต้หวัน ตั้งอยู่ท่ีชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 

ถนนสาธรใต้ และสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (Thailand Trade and Economic Office) ไทเป 

เลขที่ 168, 12th Floor, Sung Chiang Road, Chungshan District, Taipei 104 

2)  ความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับไต้หวัน  

(1)  ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับไต้หวัน 

ไต้หวันได้รับการจัดเข้าอยู่ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 

(New Industrialized Economies: NIEs) ในช่วงทศวรรษ 1980s หลังจากนั้นแม้ว่าจะมีวิกฤต

เศรษฐกิจระดับโลกเกิดขึ้น แต่ไต้หวันก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตและรักษาความเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นํา

เศรษฐกิจของเอเชียไว้ได้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา นอกจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปลายปี พ.ศ. 2551 

แล้ว เศรษฐกิจไต้หวันเคยมีการหดตัวเพียง 2 ครั้ง ครั้งแรก คือในปี พ.ศ. 2541 เศรษฐกิจไต้หวันหดตัว

ร้อยละ 7.9 จากวิกฤตต้มยํากุ้งในปี พ.ศ. 2540 แต่จากมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเงินทุน

เคลื่อนย้าย ผนวกกับมาตรการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทําให้ไต้หวันสามารถกลับมามีการ

เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวกได้ในปี พ.ศ. 2542 ถึงร้อยละ 8.7 ครั้งที่สอง คือในปี พ.ศ. 2544 

เศรษฐกิจไต้หวันหดตัวร้อยละ 10 โดยมีสาเหตุมาจากการที่มูลค่าส่งออกไปสหรัฐฯ (คู่ค้าอันดับ 1 

ในขณะนั้น) ลดลงจากเหตุการณ์ 11 กันยา ผนวกกับวิกฤตฟองสบู่ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และ
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เทคโนโลยี (Dot-com Bubble) และปัญหาหนี้เสียในระบบสถาบันการเงิน หลังจากนั้น ไต้หวัน

กลับมามีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวกอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึงต้นปี พ.ศ. 2551 

โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ท่ีร้อยละ 4.6  

หลังจากเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มในช่วงปลายปี 

พ.ศ. 2551 ในปี พ.ศ. 2552 เศรษฐกิจของไต้หวันเริ่มฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสที่สาม และฟื้นตัวอย่าง

เห็นได้ชัดในไตรมาสที่ส่ี โดยในไตรมาสที่สาม อัตราการหดตัวของเศรษฐกิจอยู่ท่ีร้อยละ 3 ลดลง

จากไตรมาสที่สองซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 13 ส่วนไตรมาสที่ส่ี ไต้หวันพลิกกลับมามีอัตราการขยายตัวเป็น

บวกที่ร้อยละ 8.4 จึงเป็นที่น่าจับตามองถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปี น้ีท่ีคาดว่า

ยังคงปรับตัวดีข้ึน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่าจากการฟื้นตัวอย่างมากของตัวเลขการส่งออก ซ่ึงเห็น

ได้ชัดจากในสองเดือนแรก ประกอบกับกําลังซื้อที่ฟ้ืนตัวและอัตราการว่างงานที่ลดลงนับตั้งแต่

เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา นอกจากนั้นการที่ทางการไต้หวันยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยใน

ระดับตํ่าต่อไป เนื่องจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อยังคงไม่มีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นจนเป็นอันตรายต่อระบบ

เศรษฐกิจ จะทําให้ไต้หวันสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องในปี น้ี ซ่ึงนับว่าเป็นการฟื้น

ตัวได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 1 ปีครึ่งนับตั้งแต่ตัวเลข GDP เริ่มหดตัวลงในไตรมาสที่สาม

ของปี 2551 โดยมีแรงขับเคลื่อนสําคัญๆ ได้แก่ปัจจัยดังต่อไปนี้  

การส่งออก ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อตัวเลข GDP ของไต้หวัน

เป็นอย่างมากคือมูลค่าการส่งออก ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา มูลค่าการส่งออกของไต้หวันคิดเป็ น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 50.80 ของ GDP แม้เมื่อหักการนําเข้าซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกันแล้วจะเหลือ

มูลค่าการเกินดุลการค้าเพียงประมาณร้อยละ 3.70 ของ GDP ก็ตาม แต่การเพิ่มขึ้นของการส่งออก

ของไต้หวันสามารถส่งผ่านรายได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการจ้างงาน ต่อไปยังส่วนอื่นๆ ของระบบ

เศรษฐกิจได้มากเนื่องจากสัดส่วนมูลค่าที่มากเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจทั้งระบบ นอกจากนั้น

ข้อดีอีกประการหนึ่งของไต้หวันคือเป็นประเทศที่สามารถรักษาการเกินดุลการค้าไว้ได้อย่าง

ต่อเนื่องตลอด 10 ปี ท่ีผ่านมา ตัวเลขรวมทั้งปี พ.ศ. 2552 การส่งออกของไต้หวันหดตัวลงร้อยละ 

20.5 แต่การส่งออกในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จนเมื่อ

เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน การส่งออกสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้เป็นเดือนแรกเมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันในปี ก่อนหน้า นอกจากนั้นมูลค่าการส่งออกมีอัตราเพิ่มอย่างก้าวกระโดดในเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2553 ถึงร้อยละ 77.40 สาเหตุหลักเนื่องจากฐานเปรียบเทียบที่ต่ําในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ท่ี

เป็นช่วงมีวันหยุดงานจํานวนหลายวัน ทําให้การผลิตส่งออกชะลอลง แต่ในปี น้ีเทศกาลตรุษจีนอยู่

ในเดือนกุมภาพันธ์  
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ในปี พ.ศ. 2552 ไทยมีมูลค่าการค้ากับไต้หวันประมาณ 7,078 

ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับที่ 10 ในบรรดาคู่ค้าทั้งหมดของไทย ไต้หวันได้เปรียบดุลการค้าไทย

ประมาณ 1,060 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าการค้าทั้งหมดแบ่งเป็น  

 การส่งออกไปยังไต้หวันประมาณ 2,251 ล้านเหรียญสหรัฐ คิด

เป็นร้อยละ 1.50 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด เป็นอันดับที่ 17 ของประเทศที่ไทยส่งออกทั้งหมด 

การนําเข้าจากไต้หวันประมาณ 4,827 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 3.60 ของมูลค่าการนําเข้า

ทั้งหมด เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศที่ไทยนําเข้าทั้งหมด เป็นที่น่าสังเกตว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทย

และไต้หวันในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 มีอัตราการขยายตัว สูงอย่างก้าวกระโดด เช่นเดียวกับการ

ขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของไต้หวัน ทั้งนี้มูลค่าการค้ารวมขยายตัวร้อยละ 67.90 

การส่งออกไปยังไต้หวันขยายตัวร้อยละ 96.00 และการนําเข้าจากไต้หวันขยายตัวร้อยละ 58.40 

แม้ว่าการส่งออกที่พุ่งสูงนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากฐานเปรียบเทียบที่ต่ําในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ท่ี

เป็นช่วงตรุษจีน แต่ก็เป็นการสะท้อนถึงแนวโน้มการค้าระหว่างไทยและไต้หวันที่กําลังฟื้นตัวอย่าง

รวดเร็วเนื่องจากการปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจไต้หวันและเศรษฐกิจไทย  

สินค้าส่งออกหลักจากไทยไปยังไต้หวันประกอบด้วยแผงวงจร

ไฟฟ้ า (สัดส่วนร้อยละ 12.00) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ร้อยละ 11.00) 

เคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 5.00) ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง (ร้อยละ 4.00) และเม็ดพลาสติก (ร้อยละ 4.00) 

นอกจากนั้นยังมีเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง อุปกรณ์ก่ึงตัวนํา ทรานซิสเตอร์ และ

ไดโอด เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องพักกระแสไฟฟ้ า และยางพารา ในปี พ.ศ. 2552 มูลค่า

การส่งออกของทุกกลุ่มลดลง แต่ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 มูลค่าส่งออกของสินค้าเหล่านี้พุ่ง

สูงขึ้น อย่างมาก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไต้หวันเอง ทําให้มีกําลังซื้อ

และความต้องการบริโภคสูงขึ้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของตลาดส่งออก

หลักของไต้หวัน ได้แก่ จีน (สัดส่วนร้อยละ 26.27) ฮ่องกง (ร้อยละ 13.83) และสหรัฐฯ (ร้อยละ 

11.71) รวมไปถึง ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ และ เกาหลีใต้ ทําให้การส่งออกของไต้หวันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

ไต้หวันสั่งซื้อสินค้าจากไทย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
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ตารางที่ 4.21  สินค้าไทยที่ส่งออกไปยังไต้หวัน 

  

ลําดับ สินค้า สัดส่วน ร้อยละ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

แผงวงจรไฟฟ้ า 

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

เคมีภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 

เม็ดพลาสติก 

อ่ืน 

12.00 

11.00 

5.00 

4.00 

4.00 

64.00 

 

ในส่วนของสินค้านําเข้าหลักจากไต้หวัน ประกอบด้วยแผงวงจร

ไฟฟ้ า (ร้อยละ 26.00) เคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 11.00) เครี่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (ร้อยละ 9.00) 

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 8.00) และเครื่องจักรและส่วนประกอบ (ร้อยละ 5.00) 

นอกจากนั้นยังมีสัตว์น้ําสด แช่เย็น แปรรูปและกึ่งแปรรูป ผ้าผืน สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ และด้ายและเส้นใย มูลค่าการนําเข้าในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 สูงขึ้น แทบ

ทุกกลุ่ม 

 

ตารางที่ 4.22  สินค้าที่นําเข้าจากไต้หวัน 

  

ลําดับ สินค้า สัดส่วนร้อยละ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

แผงวงจรไฟฟ้ า 

เคมีภัณฑ์ 

เครี่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 

เครื่องจักรและส่วนประกอบ 

อ่ืน 

26.00 

11.00 

9.00 

8.00 

5.00 

41.00 

 

ประเด็นท้าทายต่อการส่งออกของไทยไปไต้หวันที่น่าสนใจอีก

ประเด็นหนึ่งคือกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนและไต้หวัน (Economic Corporation 
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Framework Agreement: ECFA) ซ่ึงได้มีการเจรจารอบแรกไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553 ท่ี

ประชุมได้เห็นชอบในความตกลงเบื้องต้นครอบคลุมการเปิดตลาดในกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง

กัน ซ่ึงรวมถึงการลดภาษีสินค้าและการเปิดเสรีภาคบริการ ทั้งนี้ทางการไต้หวันเร่งผลักดันให้มีการ

ลงนามในการเจรจารอบที่สองที่กําลังจะมีข้ึนภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งหากมีการลงนาม

เกิดขึ้นจะทําให้เกิดการลดภาษีสินค้านําเข้าระหว่างกันหลายร้อยรายการ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการ

ส่งออกสินค้าจากไต้หวันไปยังจีนเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2552 จีนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง

ของไต้หวันและอันดับ 2 ของไทยรองจากสหรัฐฯ สินค้ากลุ่มหลักที่ไต้หวันส่งออกไปยังจีนได้แก่

กลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ พลาสติก และเส้นใย

สังเคราะห์ ในขณะที่สินค้าดังกล่าวก็อยู่ใน 20 อันดับแรกของสินค้าออกจากไทยไปยังจีนเช่นกัน 

นอกจากนั้นบางสินค้าในกลุ่มของ 20 อันดับดังกล่าว เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด ถูกจัดอยู่

ในสินค้าอ่อนไหวของจีนภายใต้ความตกลง FTA ระหว่างอาเซียนกับจีน ทําให้ไทยยังไม่ได้รับ

ประโยชน์จากการลดภาษีภายใต้ความตกลงฯ นี้ จึงมีแนวโน้มว่าผู้ส่งออกสินค้าเหล่านี้จะต้องเผชิญ

กับการแข่งขันกับไต้หวันมากขึ้นหากความตกลง ECFA ระหว่างจีนกับไต้หวันให้สิทธิประโยชน์

ด้านการค้าและการลงทุนกับไต้หวันมากกว่า ในทางกลับกัน สินค้าไทยก็ต้องเผชิญกับการแข่งขัน

รุนแรงขึ้นกับสินค้าจีนในตลาดไต้หวันเช่นเดียวกัน  

 (2)  ความสัมพันธ์ด้านการลงทุนระหว่างไทยกับไต้หวัน 

ไทยและไต้หวันได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม

และคุ้มครองการลงทุน เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2539  

ปี พ.ศ. 2548 ไต้หวันลงทุนในไทยมูลค่า 16,456 ล้านบาท 

มูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากญี่ปุ่นและมาเลเซีย ประเภทธุรกิจที่ไต้หวันมาลงทุนมาก

ในไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และสนใจใน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วน รถยนต์และสิ่งทอ 

แหล่งข่าวจากบีโอไอ กล่าวว่า ใน ปี พ.ศ. 2551 นักลงทุน

ไต้หวันเข้ามาลงทุนไทยรวม 45 โครงการ เม็ดเงินลงทุนรวม 7,394 ล้านบาท ส่วนครึ่งแรกปี พ.ศ. 2552 

นักลงทุนไต้หวันยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 11 โครงการ มูลค่า 616 ล้านบาท ลดลงจากช่วง

เดียวกันของปี ท่ีแล้วค่อนข้างมาก โดยครึ่งแรกปี พ.ศ. 2551 ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนถึง 26 

โครงการ มูลค่า 3,499 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บีโอไอจะพยายามรักษาระดับการเข้ามาลงทุนของ

นักลงทุนไต้หวันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ อุตสาหกรรมที่สนใจเข้ามาลงทุน ได้แก่ 

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร อาหาร ไบโอเทค ซ่ึงแนวโน้มการเข้ามาลงทุนดีข้ึน 

การลงทุน ในปี พ.ศ. 2552 ไต้หวันลงทุนในไทยจํานวน 73 

โครงการ รวมมูลค่า 2.02 หมื่นล้านบาท มากเป็นอันดับ 5 ของการลงทุนต่างชาติในปี พ.ศ. 2552 
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ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ เสื้อผ้า

สําเร็จรูป  

ไต้หวัน ชี้ไทยมีสภาพเศรษฐกิจแข็งแกร่ง การเมืองมั่นคง และ

ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์โดดเด่น เตรียมระดมขยายฐานการค้าการลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมไอที-อิเล็กทรอนิกส์ ล่าสุดสมาคมธุรกิจไทย-ไต้หวัน จัดงาน ASEAN Taiwan 

Commodity Fair 2005 เสริมแบรนด์ไต้หวันหนุนทัพ 5,000 นักธุรกิจบุกตลาดไทย พร้อมปูทางรอ

เปิดเสรีอาเซียนปี พ.ศ. 2550  

นายหวง เซน-ยง ประธานสมาคมธุรกิจไทย-ไต้หวัน กล่าวว่า 

ธุรกิจในไต้หวันเตรียมขยายฐานการค้า และการผลิตมายังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น 

โดยเฉพาะประเทศไทย เน้นอุตสาหกรรมด้านไอที และอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากกว่าร้อยละ 90.00 

ของธุรกิจไอทีในไต้หวันจะให้ความสําคัญกับการลงทุนในประเทศจีนเป็นหลัก  

ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีตลาดน่าลงทุน 

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง การเมืองมั่นคง และยังตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ท่ีโดดเด่น และ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ข้อตกลงการค้าเสรีภายในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลบังคับใช้ ซ่ึง

จะทําให้อาเซียนกลายเป็นตลาดที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นขุมทรัพย์การลงทุนสําหรับ

ประเทศต่างๆ ในโลกด้วย" นายหวง กล่าวถึงการ เน้นลงทุนไอที-อิเล็กทรอนิกส์  

สําหรับธุรกิจที่จะเน้นการลงทุนมากเป็นพิเศษนับจากนี้ คือ 

อุตสาหกรรมด้านไอที และอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงถือเป็นธุรกิจดาวรุ่ง และมีช่ือเสียงของไต้หวัน ที่ผ่าน

มามีธุรกิจไอทีของไต้หวันเข้ามาตั้งฐานการผลิต และทําตลาดในไทยแล้ว เช่น บริษัทเดลต้า ผู้ผลิต

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทเอเซอร์ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโน้ตบุ๊ค บริษัทเบนคิว 

บริษัทเอซัส คอมพิวเตอร์ และบริษัทแคลคอม เป็นต้น  

ปัจจุบัน มีนักธุรกิจไต้หวันเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วกว่า 

5,000 บริษัท มีมูลค่าการลงทุนระดับหมื่นล้านดอลลาร์ ติด 1 ใน 3 ของนักลงทุนต่างชาติท่ีเข้ามา

ลงทุนในไทย ซ่ึงปี พ.ศ. 2547 มูลค่าการทําธุรกิจของไต้หวันในไทยมีถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ 

คาดว่า จะมีนักธุรกิจไต้หวันเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานทดแทน ซ่ึงการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจไต้หวัน

ประมาณ 300 คน ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ไอซีทีและอาร์เอฟ

ไอดี นักธุรกิจไต้หวันให้ความสนใจลงทุนผลิตโซล่าเซลล์ในประเทศไทย เนื่องจากมีวัตถุดิบมาก 

ปัจจัยการผลิตรวมทั้งปัจจัยพื้นฐานก็มีความพร้อม และไทยยังเป็นประตูเชื่อมการค้าในอาเซียนได้ 

รวมทั้งยังมีข้อตกลง อาเซียน +3 และ +6 ท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก  แนวโน้มของการลงทุนใน
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ประเทศไทย นอกจากด้านอุตสาหกรรมไอที-อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดแล้ว 

ยังรวมไปถึงด้านปิโตรเคมี เหล็ก อาหาร เสื้อผ้า สปา และความงาม  

การลงทุนในประเทศไทยค่อนข้างมีอนาคตเช่นเดียวกับประเทศ

อ่ืนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมืออัตโนมัติ ในอุตสาหกรรม

อิเลคทรอนิกส์และรถยนต์  มร. จัสติน ไท ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าไต้หวันในไทย 

เปิดเผยว่าไต้หวันถือเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก 

โดยยอดการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและเครื่องจักรกลของไต้หวันมีส่วนแบ่ง 

ในตลาดโลกมากถึงเกือบร้อยละ 75 ซ่ึงเป็นผลจากการที่รัฐบาลไต้หวันได้ทําข้อตกลง ความร่วมมือ

ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างไต้หวันและ จีนแผ่นดินใหญ่ แต่ละกลุ่มทุนที่เข้ามาจะมีท้ังแบบร่วมทุน 

จัดตั้งเป็นบริษัท และการเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบนอมินี (ตัวแทน) 

ตอนนี้ฮ่องกงและไต้หวันกําลังเจริญรอยตามสิงคโปร์ ชนะ แห่งฮาริสัน บอกด้วยความมั่นใจ 

ขณะนี้ประเทศไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน

ภายใต้กํากับดูแลทั้งบีโอไอ กนอ. รวมถึง สอท. ร่วมกันดึงดูดนักลงทุนไต้หวันมาลงทุนในไทย 

เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ส่งผลกระทบทั่วโลกและไต้หวันก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทําให้ต้อง

ปรับตัวหาแหล่งลงทุนใหม่ ดังนั้นไทยต้องปรับตัวให้พร้อมรองรับการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ

เพราะมีประเทศคู่แข่งที่ดึงดูดนักลงทุน เช่น เวียดนามและมาเลเซีย 

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไต้หวันมองไทยเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน หาก

เข้ามาลงทุนในไทยก็จะใช้ไทยเป็นสะพานค้าขายในอาเซียนและอินโดจีนได้ รวมถึงใช้ประโยชน์

จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีท่ีไทยทํากับหลายประเทศอีกด้วย 

4.2.4.5  กฎระเบียบ 

1) กฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ท่ี

บริษัทต่างประเทศได้รับมีรายละเอียดต่างกันดังนี้  

เวียดนาม 

เวียดนามจะต้องปรับลดภาษีและเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน

ประเทศตามกฎของ WTO มาตรการทางภาษี มีการลดภาษีให้กับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจและ

นิคมอุตสาหกรรมในระดับสูงถึงร้อยละ 15.00-50.00 นอกจากนี้ ในแต่ละจังหวัด ยังเสนอมาตรการ

ช่วยเหลือด้านนี้ท่ีแตกต่างกันออกไป เพื่อช่วงชิงการลงทุนเข้ามายังพื้นที่ของตน 

ลาว 

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของนักลงทุนต่างประเทศตามกฎหมายการ

ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของ สปป.ลาว 
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ลาวแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุนเป็ น 3 เขต ตมความเจริญของสิ่งอํานวย

ความสะดวกและโรงสร้างพื้นฐานในแต่ละพื้นที่ ดังนี้ 

เขต 1 เป็นเขตที่ยังไม่มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวย

ความสะดวก  สําหรับสิทธิประโยชน์ท่ีนักลงทุนซึ่งลงทุนในเขตนี้จะได้รับ คือ ได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี หลังจากนั้นจะเสียภาษีท่ีร้อยละ 10.00 ของผลกําไร 

เขต 2 เป็นเขตที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ

สะดวกในระดับปานกลาง โดยการลงทุนในเขตนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ น

ระยะเวลา 5 ปี หลังจากนั้นจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15.00 ของผลกําไร 

เขต 3 เป็นเขตที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ

สะดวกในระดับดี การลงทุนในเขตนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 2 ปี หลังจาก

นั้นจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20.00 ของผลกําไร 

กัมพูชา 

สิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนในเขตเศษฐกิจพิเศษ (เกาะกง)  นักพัฒนาเขต

เศษฐกิจพิเศษสิทธิประโยชน์: ได้รับการยกเว้นภาษีกําไรสูงสุดถึง 9  ปี ได้รับอนุญาตการนําเข้าอุปกรณ์

และวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษและได้รับการ

ยกเว้นภาษีนําเข้าและภาษีอ่ืนๆ นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพื้นฐานอาจจะได้รับสัมปทานที่ดิน

จากรัฐเพื่อก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่างๆ ตามชายแดนหรือพื้นที่ห่างไกลตามกฎหมาย

ท่ีดิน              

ผู้ลงทุนในเขตเศษฐกิจพิเศษ 

สิทธิประโยชน์: ได้รับสิทธิประโยชน์ในภาษีศุลกากรและภาษีเหมือนกับ

ท่ีโครงการลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดอื่นๆ  ได้รับสิทธิประโยชน์ในภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตรา

ร้อยละ 0  เว้น แต่ผลิตผลในการผลิตจะถูกส่งออกไปยังตลาดภายใน ประเทศ จํานวนเงินที่ได้รับ

ยกเว้นภาษีในทุกๆธุรกรรม การส่งออกจะต้องมีการบันทึกไว้ ในกรณีท่ีผลิตผลถูกส่งออกไปยัง

ตลาดภายในประเทศ ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ได้บันทึกไว้

ตามปริมาณที่ส่งออก  

บุคคลที่มีสิทธิเหมือนกัน 

สิทธิประโยชน์: นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ลงทุน หรือลูกจ้างชาว 

ต่างชาติมีสิทธิท่ีจะโอนเงินที่ได้รับจาการลงทุนและ เงินเดือนที่ได้รับในเขตเศรษฐกิจพิเศษไปยัง

ธนาคารต่างๆ ท่ีตั้งในประเทศอื่นๆ ภายหลังจากที่ได้ จ่ายภาษีแล้ว ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติว่าเป็น

ชาวต่างชาติ ไม่มีการโอนกิจการเป็นของรัฐ ไม่มีการกําหนดราคา 
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ไทย 

นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน  เพื่อบรรเทาภาระด้านการ

คลังของรัฐบาล และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

คณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนจึงได้กําหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ ดังนี้  

1) เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้สิทธิและ

ประโยชน์ภาษีอากร โดยให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการที่มีผล ประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจอย่าง

แท้จริง และใช้หลักการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance) ในการให้ สิทธิและ

ประโยชน์ด้าน ภาษีอากร โดยกําหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องรายงานผลการดําเนินงานของ

โครงการที่ได้รับ การส่งเสริม เพื่อให้สํานักงาน ได้ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษี

อากรในปี น้ันๆ 

2) สนับสนุนให้อุตสาหกรรมพัฒนาระบบคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตเพื่อแข่งขันในตลาดโลก โดยกําหนดให้ผู้ได้รับการ ส่งเสริม ทุกรายที่มีโครงการ

ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้องดําเนินการให้ได้รับ 

ใบรับรองระบบ คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า 

3) ปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ให้สอดคล้องกับข้อตกลง

ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยการยกเลิกเงื่อนไข การส่งออกและการใช้ช้ินส่วน 

ในประเทศ 

4) สนับสนุนการลงทุนเป็นพิเศษในภูมิภาคหรือท้องถิ่นที่มี

รายได้ต่ํา และมีส่ิงเอื้ออํานวยต่อการลงทุนน้อย โดยให้สิทธิและ ประโยชน์ด้านภาษีอากรสูงสุด 

5) ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อม โดยไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเงินลงทุนขั้นตํ่าของ โครงการ ท่ีจะได้รับการส่งเสริมเพียง 1 

ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

6) ให้ความสําคัญแก่กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจาก

การเกษตร กิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากร มนุษย์ กิจการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และบริการพื้นฐาน กิจการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม เป้ าหมาย  

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ  ในการพิจารณาความเหมาะสมของ

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

1) โครงการที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 500 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน

และทุนหมุนเวียน) จะใช้ หลักเกณฑ์พิจารณาอนุมัติโครงการ ดังนี้  
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(1) จะต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 ของรายได้ 

ยกเว้นการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน กิจการ เกษตรกรรม และผลิตผลจาก

การเกษตร และโครงการที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ 

(2) มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 

สําหรับโครงการริเริ่ม ส่วนโครงการขยายจะพิจารณาตามความ เหมาะสม เป็นรายๆ ไป 

(3) ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยและใช้เครื่องจักรใหม่ ใน

กรณีท่ีใช้เครื่องจักรเก่าจะต้องให้สถาบันที่เชื่อถือได้ รับรอง ประสิทธิภาพ และคณะกรรมการให้

ความเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ 

(4) มีระบบป้องกันสภาพแวดล้อมเป็นพิษที่เพียงพอ 

โครงการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม คณะกรรมการ จะพิจารณาเป็นพิเศษใน

เรื่องสถานที่ต้ังและวิธีการจัดการมลพิษ 

2) โครงการที่มีเงินลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน

และทุนหมุนเวียน) จะใช้ หลักเกณฑ์ ตามข้อ 1 และจะต้อง แนบรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการตามที่คณะกรรมการกําหนด 

3) สําหรับกิจการที่ได้รับสัมปทานและกิจการแปรรู ป

รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการจะใช้แนวทางการพิจารณาตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2541 และวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ดังนี้  

(1) โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 จะไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการส่งเสริม 

(2) โครงการที่ได้รับสัมปทานที่เอกชนดําเนินการ โดย

จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐ (Build Transfer Operate หรือ Build Operate Transfer ) หน่วยงาน

ของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการดังกล่าว ท่ีประสงค์จะให้ผู้ได้รับสัมปทานได้รับสิทธิและประโยชน์

การส่งเสริมการลงทุนจะต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณาตั้งแต่

เริ่มต้นโครงการก่อนออกประกาศเชิญชวน เอกชนเข้าร่วมประมูล และในขั้นการประมูล จะต้องมี

ประกาศระบุโดยชัดเจนว่าเอกชนจะได้รับสิทธิและประโยชน์ใดบ้าง ในหลักการคณะกรรมการ จะ

ไม่ให้การส่งเสริมกรณีเอกชนต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่รัฐในการรับ สัมปทานเว้นแต่เป็ น 

ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับการลงทุนที่รัฐใช้ไปในโครงการนั้น 

(3) โครงการของรัฐที่ให้เอกชนลงทุนและเป็นเจ้าของ 

(Build Own Operate) รวมทั้งให้เอกชนเช่าหรือ บริหาร โดยจ่ายผลตอบแทนให้รัฐในลักษณะค่าเช่า 

คณะกรรมการจะพิจารณาให้การส่งเสริมตาม หลักเกณฑ์ปกติ 



137 

 

(4) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หากจําเป็นต้องได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณที่เหมาะสมภายหลังจากการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ

เป็นบริษัทจํากัดตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แล้ว หากต้องการขยายงาน จะขอรับ

การส่งเสริมได้เฉพาะส่วนที่ลงทุนเพิ่ม โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ปกติ 

หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุน

ต่างชาติในการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม คณะกรรมการจะผ่อนคลายมาตรการจํากัดการ ถือ หุ้น

โดยใช้แนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

1) โครงการลงทุนในกิจการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การ

ประมง การสํารวจและการทําเหมืองแร่ และการให้บริการตามที่ ปรากฏ ในบัญชีหนึ่งท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จะต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้น 

รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

2) โครงการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม อนุญาตให้ต่างชาติถือ

หุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้ไม่ว่าตั้งในเขตใด 

3) เมื่อมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจกําหนดสัดส่วน

การถือหุ้นของต่างชาติเป็นการเฉพาะสําหรับกิจการที่ให้การ ส่งเสริม บางประเภท 

สิทธิประโยชน์สําหรับกิจการที่ให้ความสําคัญเป็นพิเศษ 

1)  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด 

2)  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่ว่า

ตั้งอยู่ในเขตใด 

3)  สิทธิประโยชน์อ่ืนให้ได้รับตามเกณฑ์ท่ีต้ังในแต่ละเขต 

สิทธิประโยชน์สําหรับกิจการที่ให้ความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศเป็นพิเศษ 

1)  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด 

2)  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่ว่า

ตั้งอยู่ในเขตใด 

3)  ไม่กําหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

4)  สิทธิประโยชน์อ่ืนให้ได้รับตามเกณฑ์ท่ีต้ังในแต่ละเขต 

หลักเกณฑ์การส่งเสริมการโยกย้ายสถานประกอบการ  เพื่อสนับสนุนการ

กระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ดําเนินการอยู่แล้วใน

ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมหรือไม่เคยได้รับการส่งเสริมก็ตาม โยกย้ายสถาน

ประกอบการไปสู่ภูมิภาค โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
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1) จะต้องย้ายสถานประกอบการจากเขต 1 ไปเขต 2 หรือจาก

เขต 1 หรือเขต 2 ไปเขต 3 

2) จะต้องย้ายสถานประกอบการเข้าไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรม

หรือเขตอุตสหากรรมที่ได้รับการส่งเสริม 

3) จะต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการให้การส่งเสริม

และมีขนาดการลงทุนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

4) จะต้องปิดกิจการในที่ต้ังเดิมและพร้อมที่จะเปิดดําเนินการใน

ท่ีตั้งแห่งใหม่ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 

5) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ท่ีไม่เกี่ยวกับภาษีอากร และสิทธิ

และประโยชน์ด้านภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ในที่ต้ังแห่งใหม่ ดังนี้ 1) กรณีย้ายไปอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในเขต 2 ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมแหลม

ฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในจังหวัดระยอง ให้ได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 7 ปี ทั้งนี้ผู้ได้รับการส่งเสริมในโครงการที่มีขนาดการ

ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องดําเนินการให้ได้รับ

ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO  9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน

ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเปิดดําเนินการในที่ต้ังแห่งใหม่ หากไม่สามารถดําเนินการได้จะถูกเพิก

ถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี 2) กรณีย้ายไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 

หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในเขต 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมหรือเขต

อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในจังหวัดระยอง (1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ น

ระยะเวลา 8 ปี ทั้งนี้ ผู้ได้รับการส่งเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 

(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO  9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเปิ ด

ดําเนินกิจการในที่ต้ังแห่งใหม่หากไม่สามารถดําเนินการได้จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี (2) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสิทธิ์ท่ีได้

จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50.00 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกําหนด

ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (3) อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 2 เท่า 

เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (4) อนุญาตให้หักค่า

ติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิร้อยละ 25.00 ของเงินที่ลงทุนแล้วในการ

นั้นในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง 

หรือหลายปี ก็ได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้นอกเหนือไปจาก
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การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 3) สําหรับกิจการที่มีการกําหนดไว้ในประเภทกิจการที่ให้การ

ส่งเสริมว่า จะไม่ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะไม่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีโยกย้ายสถานประกอบการด้วย 

6) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่เริ่มมีรายได้

จากการประกอบกิจการในที่ต้ังแห่งใหม่ 

7) ผู้ขอย้ายสถานประกอบการจะต้องยื่นคําขอรับการส่งเสริม

ต่อสํานักงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หากยื่นคําขอหลังจากนั้น สิทธิและประโยชน์ท่ีจะ

ได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามผลการดําเนินงาน เพื่อให้การ

ให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ว่าการใช้สิทธิและ

ประโยชน์มีความถูกต้องและ สอดคล้อง กับเงื่อนไขการให้การส่งเสริมอย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้ผู้

ได้รับส่งเสริมมีการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี จึงกําหนด ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้อง

รายงานผลการดําเนินงานของโครงการให้สํานักงานตรวจสอบก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ประโยชน์ ด้านภาษีอากรในปี น้ันๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร 

ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรตามที่

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ แต่เครื่องจักร นั้นต้องไม่เป็นเครื่องจักรที่ผลิต หรือประกอบได้ใน

ราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่ผลิตในต่าง ประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะ

จัดหามาใช้ได เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การให้การส่งเสริมแก่กิจการใด หรือผู้ขอรับการ

ส่งเสริมรายใดไม่สมควรให้ได้รับ สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 28 คณะกรรมการจะให้การ

ส่งเสริมแก่กิจการนั้น หรือผู้ขอรับการ ส่งเสริมรายนั้น และรายต่อๆ ไปโดยให้ได้รับลดหย่อนอากร

ขาเข้าสําหรับเครื่องจักรเพียงกึ่งหนึ่ง หรือจะไม่ให้ได้รับยกเว้นอากร ขาเข้าสําหรับเครื่องจักรเลยก็

ได้รายได้ท่ีต้องนํามาคํานวณกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงรายได้

จากการจําหน่าย ผลพลอยได้และรายได้จากการจําหน่ายสินค้ากึ่งสําเร็จรูป ตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควรในกรณีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคล ตามวรรคหนึ่งผู้ได้รับการส่งเสริม จะได้รับอนุญาต ให้นําผลขาดทุนประจําปี ท่ีเกิดขึ้นใน

ระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลัง ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคลมีกําหนดเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วันพ้นกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหัก จากกําไรสุทธิ ของปี

ใดปีหนึ่งหรือหลายปี ก็ได้เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 31 ให้ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอด

ระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลนั้น 
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เขตส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการได้แบ่งเขตการลงทุนออกเป็น 3 เขต 

ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใช้รายได้และสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน ของแต่ละจังหวัดเป็ น

เกณฑ์ ดังนี้ 

เขต 1 ประกอบด้วย 6 จังหวัดในส่วนกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร  

เขต 2 ประกอบด้วย 12 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง  

เขต 3 ประกอบด้วย 58 จังหวัด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 36 จังหวัด และ 

22 จังหวัดรายได้ต่ํา ดังนี้ 

1) 36 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กําแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี 

ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ 

ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มุกดาหาร 

แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย สงขลา สระแก้ว สิงห์บุรี สุโขทัย สุราษฏร์ธานี 

อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 

2) 22 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ 

ปัตตานี พะเยา แพร่ มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร์ 

หนองบัวลําภู ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี และอํานาจเจริญ  ให้ท้องที่ทุกจังหวัดในเขต 3 

เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน 
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ภาพที่ 4.5  เขตส่งเสริมการลงทุนของไทย    

  

เขต 1 

โครงการที่ต้ังสถานประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร 

เขต 2 

โครงการที่ต้ังสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และ อ่างทอง 

เขต 3  

โครงการที่ต้ังสถานประกอบการในท้องที่ 58 จังหวัด 

1) เขต 1  โครงการที่ต้ังสถานประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร  

(1) โครงการที่ต้ังในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ

การส่งเสริมในเขต 1 ได้แก่ 1) ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง เฉพาะ
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เครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10.00 2) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ น

ระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ผู้ได้รับการส่งเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 

(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO  9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเปิ ด

ดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนิการได้จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคล 1 ปี 

(2) โครงการที่ต้ังนอกนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

ในเขต 1 ได้แก่ 1) ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง เฉพาะเคร่ืองจักรที่มีอากรขา

เข้าไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10.00 2) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นสําหรับส่วนที่

ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

2) เขต 2 โครงการที่ต้ังสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรีและ

อ่างทอง 

(1) โครงการที่ต้ังในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

ในเขต 2 (ไม่รวมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

ในจังหวัดระยอง) ได้แก่ 1) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร (สําหรับโครงการที่ยื่นขอรับการ

ส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 2) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 7 

ปี (สําหรับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ ผู้ได้รับการ

ส่งเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน

หมุนเวียน) จะต้องดําเนินการให้ได้รับ ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ

มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเปิดดําเนินการ หากไม่สามารถ

ดําเนินการได้จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี 3) ให้ได้รับการ

ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นสําหรับที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

(2)   โครงการที่ต้ังนอกนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

ในเขต 2 ได้แก่ 1) ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง เฉพาะเครื่องจักรที่มี

อากรขาเข้าไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 2) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ผู้

ได้รับการส่งเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน

หมุนเวียน) จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO  9000 หรือ

มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเปิดดําเนินการ หากไม่สามารถ

ดําเนินการได้จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี 3) ให้ได้รับการ

ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นสําหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
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3) เขต 3 ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด 

ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง พิจิตร 

พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย สงขลา 

สระแก้ว สิงห์บุรี สุโขทัย สุราษฏร์ธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 

(1)  โครงการที่ต้ังในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ

การส่งเสริมในท้องที่ 36 จังหวัด และโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2557 ซ่ึงตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

ในจังหวัดระยอง ได้แก่ 1) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร 2) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ทั้งนี้ ผู้ได้รับการส่งเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 

ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบ

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่

วันเปิดดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล 1 ปี 3) ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ หรือวัสดุจําเป็นสําหรับส่วน

ท่ีผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 4) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไร

สุทธิ ท่ีได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้น

กําหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5) อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 

2 เท่าเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 6) อนุญาตให้หักค่า

ติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินที่ลงทุนแล้วในการนั้น

ในกิจการที่ได้รับส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง หรือ

หลายปี ก็ได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือไปจาก

การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 7) ให้ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ หรือวัสดุจําเป็น

สําหรับส่วนที่ผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ ร้อยละ 75 เป็นระยะเวลา 5 ปี (จะอนุมัติให้คราวละ 1 ปี) 

ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ท่ีตั้งสถานประกอบการในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมใน

จังหวัดระยอง จะไม่ได้รับสิทธิข้อนี้ 

(2) โครงการที่ต้ังนอกนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

ในท้องที่ 36 จังหวัด ได้แก่ 1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ทั้งนี้ ผู้ได้รับ

การส่งเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน

หมุนเวียน) จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 2) ให้ได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ทั้งนี้ ผู้ได้รับการส่งเสริมในโครงการที่มีขนาดการ

ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องดําเนินการให้ได้รับ
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ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO  9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน

ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเปิดดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้จะถูกเพิกถอนสิทธิและ

ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี 3) ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ 

หรือวัสดุจําเป็นสําหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 4) อนุญาตให้หักค่าติดตั้งหรือ

ก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินที่ลงทุนแล้วในการนั้นในกิจการที่

ได้รับส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง หรือหลายปี ก็ได้

ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่า

เสื่อมราคาตามปกติ 

(3) เขต 3 โครงการที่ต้ังสถานประกอบการในท้องที่ 22 จังหวัด 

ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พะเยา แพร่ มหาสารคาม ยโสธร ยะลา 

ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร์ หนองบัวลําภู ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี 

และอํานาจเจริญ ได้แก่ 1) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร 2) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ทั้งนี้ ผู้ได้รับการส่งเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 

ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบ

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่

วันเปิดดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล 1 ปี 3) ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ หรือวัสดุจําเป็นสําหรับส่วน

ท่ีผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 4) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไร

สุทธิ ท่ีได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้น

กําหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5) อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 

2 เท่าเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 6) อนุญาตให้หักค่า

ติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินที่ลงทุนแล้วในการนั้นใน

กิจการที่ได้รับส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง หรือหลาย

ปี ก็ได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการ

หักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 7) ให้ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ หรือวัสดุจําเป็ น

สําหรับส่วนที่ผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ ร้อยละ 75 เป็นระยะเวลา 5 ปี (จะอนุมัติให้คราวละ 1 ปี) 

ทั้งนี้สําหรับโครงการที่ต้ังในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริมและยื่นขอรับการส่งเสริม

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

4.2.4.6  ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

1)  ข้อตกลงด้านบริการ การลงทุนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน–จีน 

นอกเหนือไปจากพันธกรณีท่ีมีต่อกันในฐานะสมาชิก WTO ด้วยกันแล้ว 

ข้อตกลงด้านการค้าบริการระหว่างจีนกับไทยยังมีต่อกันภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) 



145 

 

ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Framework Agreement on Comprehensive 

Economic Cooperation Between ASEAN and China) ท่ีลงนามในปี พ.ศ. 2545 โดยมีประเด็นหลัก 

3 ด้านคือ การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และสินค้าที่เร่งลดภาษี 

(Early Harvest Scheme) ความตกลงในด้านการค้าสินค้าเพื่อลดภาษีศุลกากรและมาตรการที่ไม่ใช่

ภาษีจึงมีผลบังคับใช้ตามมาในปี พ.ศ. 2547 

อาเซียนและจีนได้ลงนามในความตกลงด้านการค้าบริการรวมทั้งข้อ

ผูกพันการเปิดตลาดกลุ่มแรก (1st Package) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 และมีผลบังคับใช้เมื่อ

เดือนกรกฎาคม 2550 โดยมีหลักการของข้อตกลงไม่ต่างจาก GATS คือ ต้องไม่เลือกปฏิบัติ เปิดเสรี

อย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีเงื่อนไขได้แต่ต้องระบุไว้ก่อน มีสิทธิในการกําหนดกฎระเบียบภายใน 

และต้องมีความโปร่งใส นอกจากนั้น รูปแบบในการเจรจาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีการ

จําแนกธุรกิจบริการ 12 สาขา และการให้บริการใน 4 รูปแบบ แต่ข้อผูกพันในรายสาขาจะต้องเปิ ด

มากกว่า GATS (GATS Plus)  และสําหรับอาเซียน ยังตกลงหลักการเจรจาร่วมกันเพิ่มเติมว่า การ

เปิดตลาดใน ACFTA จะต้องไม่มากกว่าที่เปิดให้ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันในกรอบ AFAS (ASEAN  

Framework Agreement on Services)  

หลักการที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ ACFTA คือการตีความว่าบริษัท

ใดบ้างถือเป็นผู้ให้บริการของประเทศที่เป็นภาคี  โดยในกรณี Mode  1 และ Mode  2 จะตีความผู้

ให้บริการของประเทศภาคีว่าหมายถึงบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศและทําธุรกิจ

ส่วนใหญ่ (Substantial) ในประเทศนั้นๆ  โดยไม่ต้องดูความเป็นเจ้าของ แต่สําหรับกรณี Mode  3 

และ Mode 4 จะต้องดูด้วยว่าเจ้าของบริษัทนั้นๆ เป็นคนของประเทศนั้นหรือไม่ เช่น บริษัทที่จัดตั้ง

ตามกฎหมายไทยและประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะสามารถให้บริการข้ามพรมแดน 

(โดยไม่ไปตั้งบริษัทในจีน) ด้วยสิทธิการเข้าสู่ตลาดจีนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ได้ทันที แต่

หากต้องการเข้าไปตั้งบริษัทในจีนและใช้สิทธิตามข้อตกลง บริษัทร่วมทุนนั้นจะต้องมีคนไทยถือ

หุ้นอยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งจึงจะจัดเป็นบริษัทไทย  ดังนั้น ข้อตกลงนี้จึงไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ไทยใน

การเป็นฐานให้ประเทศที่สาม เช่น ญ่ีปุ่ น สหรัฐฯ เข้าสู่ตลาดจีนได้ 

แม้ว่า ACFTA จะเป็นข้อตกลงระหว่างจีนกับอาเซียนทั้งกลุ่ม แต่สมาชิก

อาเซียนแต่ละประเทศก็ได้รับสิทธิท่ีจะเปิดเสรีอย่างค่อยเป็นค่อยไปในสาขาที่มีความพร้อมก่อนได้ 

ดังนั้น ตารางข้อผูกพันที่แนบท้ายข้อตกลงของแต่ละประเทศจึงไม่จําเป็นต้องระบุสาขาเดียวกัน 

และไม่จําเป็นต้องเปิดเสรีในระดับที่เท่ากัน แต่เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนใดตกลงใจที่จะเปิดให้

จีนแล้ว ก็ต้องเปิดให้กับสมาชิกอาเซียนอื่นด้วย เช่น  ตารางข้อผูกพันของไทยระบุสาขาที่จะเปิ ด

ตลาดไว้  4 สาขา ก็จะต้องเปิดให้กับทั้งจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆ เท่ากัน ในทํานองเดียวกัน 

ตารางข้อผูกพันของบรูไนที่เปิดไว้เพียง 2 สาขา ก็จะต้องเปิดให้กับทั้งจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆ 
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รวมทั้งไทยด้วย  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปรัชญาร่วมกันของกลุ่มอาเซียนที่จะไม่เปิดให้คู่เจรจา

มากไปกว่าที่ตกลงกันในกรอบอาเซียนด้วยกันเองแล้ว การที่ประเทศอาเซียนอื่นๆ  จะได้ประโยชน์

จากการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเปิดตลาดให้กับจีนจึงไม่แตกต่างจากที่เคยได้ในเวทีของอาเซียน

ด้วยกันอยู่เดิม 

สําหรับกรณีของจีน ข้อผูกพันในการเปิ ดตลาดต่อประเทศสมาชิกอาเซียน

จะเท่าเทียมกันทุกประเทศ นั่นคือ เปิดให้กับอาเซียนทุกประเทศในสาขาเดียวกัน ในระดับที่เท่ากัน 

(มีตารางข้อผูกพันเดียว)  

ปัจจุบันการเจรจาเพื่อเปิดตลาดบริการในกรอบ ACFTA ยังคงดําเนินการ

ต่อไป โดยอยู่ในระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อเรียกร้องและข้อเสนอ (Request/Offer) เพิ่มเติมและคาด

ว่าจะเริ่มผูกพันการเปิ ดตลาดชุดที่สอง (2nd Package) ได้ในปี พ.ศ. 2552 

2)  ข้อผูกพันการเปิดตลาดกลุ่มแรก 

จีนเปิดตลาดบริการให้กับอาเซียนเพิ่มเติมจาก GATS ใน 26 สาขาย่อย 

ครอบคลุม 5 สาขาบริการ ได้แก่ 1) สาขาบริการธุรกิจ 2) สาขาบริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่

เกี่ยวข้อง 3) สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม 4) สาขาบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 

และ 5) สาขาบริการขนส่ง ส่วนไทยเปิดตลาดให้กับจีนเพิ่มเติมใน 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาบริการ

ธุรกิจ 2) สาขาบริการด้านการศึกษา 3) สาขาบริการด้านการท่องเที่ยว และ 4) สาขาบริการขนส่ง 

จํานวนสาขาท่ีจีนและอาเซียนผูกพันกันใน ACFTA สรุปได้ดังตารางที่ 4.23 

 

ตารางที่ 4.23  สาขาบริการที่ผูกพันในการเปิดตลาดภาคบริการในกลุ่มปรเทศอาเซียน 

 
สาขา จีน ไทย สิงค 

โปร์ 

มา 

เลย์ 

อิน

โด 

ฟิ ลิป

ปิ นส์ 

บรู 

ไน 

เวียด 

นาม 

ลาว กัมพู

ชา 

พม่า 

1. บริการธุรกิจ             

2. บริการด้านการสื่อสาร            

3. บริการก่อสร้างและ 

    วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง  

         

4. บริการจัดจําหน่าย            

5. บริการด้านการศึกษา                

6. บริการด้าน 

    สิ่งแวดล้อม  

        

7. บริการทางการเงิน               
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 ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 

 
สาขา จีน ไทย สิงค 

โปร์ 

มา 

เลย์ 

อิน

โด 

ฟิ ลิป

ปิ นส์ 

บรู 

ไน 

เวียด 

นาม 

ลาว กัมพู

ชา 

พม่า 

8. ด้านสุขภาพและด้าน 

    สังคม  

             

9. บริการด้านการ

ท่องเท่ียว  

            

10. บริการด้าน

นันทนาการ วัฒนธรรม 

และการกีฬา  

         

11. บริการขนส่ง               

12. บริการอื่นๆ           

 

เมื่อพิจารณาตารางข้อผูกพันของจีน ในส่วนของ Horizontal  Commitment 

สําหรับทั้ง 5 สาขาที่ผูกพัน มีใจความไม่ต่างจาก GATS ทั้งในเรื่องการกําหนดเพดานการถือหุ้นของ

ต่างชาติ การไม่ผูกพันเรื่องสาขา การห้ามสํานักงานตัวแทนประกอบธุรกิจที่มีกําไร และการจํากัด

ระยะเวลาใช้ท่ีดิน ประเด็นที่จีนเปิดให้เพิ่มเติมจาก GATS เป็นเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคคลซึ่งเพิ่ม

ประเภทของบุคคลที่อาจเข้ามาประกอบธุรกิจชั่วคราวได้อีก 2 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้ให้บริการตาม

สัญญา (Contractual Service Suppliers: CSS)  ซ่ึงหมายถึง ผู้ท่ีนายจ้างส่งเข้ามาเพื่อให้บริการกับ

ผู้บริโภคในจีนตามที่มีสัญญาตกลงกันไว้ โดยที่นายจ้างไม่มีบริษัทตั้งอยู่ในจีน CSS นี้จะต้องมี

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญในงาน ซ่ึงจะอยู่ในจีนได้ตามอายุสัญญาและไม่เกิน 1 ปี 

ในสาขาบริการด้านบัญชี การแพทย์และทันตกรรม สถาปนิก วิศวกร การวางผังเมือง บริการด้าน

คอมพิวเตอร์ การก่อสร้างและวิศวกรรม การศึกษา (ต้องมีวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป มีใบประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี) และการท่องเท่ียว 2) ผู้ให้บริการติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องจักร

และเครื่องมืออุตสาหกรรมอื่นๆ (Installers and Services) โดยต้องมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ 

และอยู่ภายใต้สัญญาติดตั้งและดูแลรักษาระหว่างผู้ท่ีสร้างเครื่องจักรกับผู้ซ้ือซึ่งต้องเป็นนิติบุคคล

ทั้งคู่ สามารถอยู่ในจีนได้ตามระยะเวลาในสัญญา ไม่เกิน 3 เดือน 

สําหรับการเปิดตลาดรายสาขานั้น บริการที่จีนผูกพันเพิ่มเติมจาก GATS 

มีดังนี้ 1) บริการทําความสะอาดอาคาร บริการดูแลรักษาและซ่อมรถยนต์ ให้อาเซียนถือหุ้นได้ถึง 

100% โดยไม่มีเงื่อนไข 2) บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (เฉพาะบริการจัดการ
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การแข่งขันกีฬา บริการเกี่ยวกับสนามกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการด้านการพนัน 

ยกเว้นกอล์ฟ) บริการพิมพ์หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ให้ประเทศอาเซียนสามารถถือหุ้นได้ถึง 100% 

แต่ต้องผ่านเกณฑ์ความจําเป็นทางเศรษฐกิจก่อน (Economic Need Test)  3) บริการด้านการบริหาร

จัดการโครงการ (ท่ีไม่ใช่โครงการก่อสร้าง) บริการจัดหาบุคลากร ต้องเป็นลักษณะร่วมทุนโดย

อาเซียนถือหุ้นข้างมากได้ แต่ต้องผ่านเกณฑ์ความจําเป็นทางเศรษฐกิจก่อน (Economic Need Test)  

4) บริการขนส่งมวลชน ให้อาเซียนถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% และต้องผ่านเกณฑ์ความจําเป็นทาง

เศรษฐกิจก่อน (Economic Need Test)  

สรุปการเปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุนของจีนกับไทย  เมื่อรวม

ตารางข้อผูกพันที่จีนมีต่อไทยทั้งใน GATS และ ACFTA เข้าด้วยกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) สาขาบริการที่จีนมีข้อตกลงที่จะผูกพันการเปิดตลาดให้กับ

ไทย มีทั้งหมด 10 สาขา ได้แก่  1) สาขาบริการธุรกิจ  2) สาขาบริการด้านการสื่อสาร 3) สาขา

บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 4) สาขาบริการจัดจําหน่าย 5) สาขาบริการด้านการศึกษา 

6) สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม 7) สาขาบริการทางการเงิน 8) สาขาบริการด้านการท่องเที่ยว 9) สาขา

บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 10) สาขาบริการขนส่ง  

ส่วนสาขาที่จีนไม่ผูกพันในทั้ง 2 ความตกลง ได้แก่ สาขาบริการ

ด้านสุขภาพและด้านสังคม และสาขาบริการอื่นๆ  จึงจะเห็นได้ว่า ข้อตกลงด้านบริการในเขตการค้า

เสรีอาเซียน-จีน ในการตกลงรอบแรกนี้ ยังไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์กับไทยในสาขาที่มี

ความสามารถในการแข่งขัน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สปา เพิ่มเติมไปจากที่เคยได้ในฐานะสมาชิก 

WTO อย่างไรก็ตาม อาจมีโอกาสผลักดันให้จีนเปิ ดตลาดมากข้ึนในการเจรจารอบต่อๆไป   

2) ข้อผูกพันของจีนที่ใช้สําหรับทั้ง 10 สาขาร่วมกัน (Horizontal 

Commitment) ได้แก่ บริษัทต่างชาติท่ีร่วมทุนกับจีนต้องมีสัดส่วนในการถือหุ้นเกิน 25% ขึ้นไป  

จํากัดระยะเวลาการใช้ท่ีดินระหว่าง 40-70 ปี ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ จีนไม่จําเป็นต้องอนุญาตให้

เปิดสาขา และไม่จําเป็นต้องอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลเข้ามาในจีน ยกเว้น กรณีการเข้ามา

ชั่วคราวของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการตามสัญญา และผู้ให้บริการติดตั้งและดูแลรักษา

เครื่องจักรอุตสาหกรรม  

3) ในข้อผูกพันเฉพาะรายสาขา (Specific Commitment) จัดกลุ่ม

ธุรกิจบริการที่อยู่ในข้อตกลง ตามระดับการเปิ ดตลาดได้ดังนี้ 

(1) สาขาที่จีนเปิดให้ไทยโดยไม่มีเงื่อนไข  หมายถึง สาขาที่

ไทยเข้าไปให้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็นบริการข้ามพรมแดน หรือเข้าไปตั้งบริษัทที่เป็นของไทย 100% 

โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นนอกจากที่ระบุใน Horizontal  Commitment ได้แก่ บริการด้านภาษี  บริการ

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บริการให้คําปรึกษาด้านการจัดการ บริการให้คําปรึกษาด้านการประมวลผล
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ข้อมูลทางการเงิน บริการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ บริการทําความสะอาด บริการรับส่งวัสดุภัณฑ์ แฟรน

ไชส์ โรงแรมและร้านอาหาร บริการขนส่งทางรถยนต์และรถไฟ บริการซ่อมรถยนต์ และโกดังเก็บ

สินค้า 

(2) สาขาที่จีนเปิดให้ไทยโดยมีเงื่อนไขด้านการตั้งบริษัท 

หมายถึงสาขาที่การให้บริการจําเป็นต้องมีรูปแบบของบริษัท (Commercial Presence) ตั้งอยู่ในจีน 

(ซ่ึงเป็นของไทย 100% ก็ได้)  หรือถ้าเป็นการให้บริการข้ามพรมแดนแบบไม่มีบริษัทก็ต้องผ่าน

ตัวแทนจีน ได้แก่ สถาปนิก วิศวกร บริการวางผังเมือง บริษัทโฆษณา บริการพิมพ์หีบห่อบรรจุภัณฑ์  

บริการค้าส่ง บริการกําจัดขยะ ของเสีย มลภาวะ สุขอนามัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริการจัดการ

การแข่งขันกีฬา  บริการเกี่ยวกับสนามกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก (ยกเว้นกอล์ฟ) และบริการ

ด้านการพนัน  

(3) สาขาที่จีนเปิดให้ไทยโดยมีเงื่อนไขด้านขอบเขตธุรกิจ  

หมายถึง สาขาที่บริษัทไทยร้อยละ 100.00 สามารถเข้าไปให้บริการได้เฉพาะธุรกิจบางประเภท 

ได้แก่ บริการด้านการก่อสร้างและวิศวกรรม ซ่ึงต้องเป็นโครงการก่อสร้างที่ใช้เงินทุนต่างชาติเป็ น

ส่วนใหญ่หรือมีความซับซ้อน  บริการนําเที่ยว ซ่ึงไม่สามารถทําธุรกิจ Outbound ได้ และบริการค้า

ปลีกที่ไม่สามารถมีร้านค้าในเครือได้เกิน 30 ร้านค้าสําหรับสินค้าบางประเภท 

(4) สาขาที่จีนเปิดให้ไทยโดยมีเงื่อนไขด้านคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ หมายถึง สาขาที่จีนกําหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็ น เงินทุน คุณวุฒิ

การศึกษา ประสบการณ์ การได้รับใบอนุญาตให้บริการในประเทศแม่ ได้แก่ วิชาชีพกฎหมาย บัญชี 

สถาปนิก วิศวกร บริการวางผังเมือง บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ การประมวลผลข้อมูล บริการ

วิเคราะห์และตรวจสอบทางเทคนิค การแปลและล่าม บริการธนาคาร ตัวแทนผู้ส่งสินค้า บริการ

ดูแลรักษาและซ่อมเครื่องจักร 

(5) สาขาที่จีนเปิดให้ไทยโดยมีเงื่อนไขด้านการถือหุ้น  

หมายถึง สาขาที่ไทยจะเข้าไปให้บริการในจีนได้ด้วยการร่วมทุนกับจีนเท่านั้น สาขาที่จีนยอมให้

ไทยถือหุ้นข้างมาก ได้แก่ การแพทย์และทันตกรรม บริการด้านซอฟแวร์ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาค

เกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ และประมง บริการถ่ายภาพ บริการจัดนิทรรศการ บริการวิจัยตลาด บริการ

บริหารจัดการโครงการที่ไม่ใช่โครงการก่อสร้าง บริการจัดหาบุคลากร โกดังสินค้าทางเรือและ

บริการด้านศุลกากร คอนเทนเนอร์ บริการด้านการศึกษา ส่วนสาขาที่จีนจะต้องถือหุ้นข้างมาก 

ได้แก่ บริการ 

(6) โทรคมนาคม บริการโสตทัศน์ บริ ษัทหลักทรัพย์

ประกันภัย ประกันชีวิต บริการขนส่งทางอากาศ ตัวแทนส่งสินค้าทางเรือ บริการขนส่งทางทะเล

ระหว่างประเทศ บริการขนส่งมวลชน 
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(7) สาขาที่จีนสามารถใช้มาตรการอุดหนุนผู้ให้บริการใน

ประเทศให้มีสิทธิพิเศษมากกว่าผู้ให้บริการจากต่างชาติได้  ได้แก่ สาขาโสตทัศน์ สาขาการบิน และ

สาขาทางการแพทย์  

4) จีนอนุญาตการให้บริการใน Mode 2  (Consumption Abroad) 

ในเกือบทุกสาขา โดยอนุญาตให้คนจีนเดินทางมารับบริการกับผู้ให้บริการในประเทศไทยได้ ใน

เกือบทุกสาขา ยกเว้น สาขาการเงิน ซ่ึงมีข้อกําหนดเรื่องการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุน 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ผู้นําอาเซียน-จีนเห็นชอบให้มี

การจัดตั้ง FTA โดยให้มีการลดภาษีข้ันต้นก่อน (Early Harvest) และเจรจาเปิดเสรีเต็มรูปแบบต่อไป 

โดยมีเป้าหมายให้เป็นเขตการค้าเสรีท่ีสมบูรณ์ภายใน 10 ปี สินค้ากลุ่มแรกที่ลดภาษีระหว่างกันเป็น

สินค้าภายใต้ Early Harvest Scheme ในพิกัด 01-08 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 และจะลดลง

เหลือร้อยละ 0 ภายในปี พ.ศ. 2549 สําหรับอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และจีน ส่วนอาเซียนใหม่ให้

ยืดหยุ่นได้ถึงปี พ.ศ. 2553 ไทยและจีนได้ลงนามในความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ 

ระหว่างกันเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลดภาษี

สินค้าผัก พิกัดตอนที่ 07 และผลไม้ พิกัดตอนที่ 08 เหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มี

ระยะเวลา 2 ปี หรือภายใน 30 กันยายน 2548 ยกเว้นสินค้า 4 รายการ ได้แก่ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ 

กระเทียมสด และเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ โดยกําหนดโควตาที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษี

เป็นร้อยละ 0  และกําหนดภาษีสําหรับสินค้าประเภทเดียวกันแต่อยู่นอกโควต้า 

การประชุมผู้นําอาเซียนครั้งที่ 10 ระหว่าง วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2547 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาชนประชาติปไตรลาว รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

และจีนได้ลงนามความตกลงการค้าสินค้าภายใต้การเปิดเสรีอาเซียน-จีนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2547 ซ่ึงความตกลงดังกล่าวจะครอบคลุมการเปิดเสรีสินค้าทั้งหมด และจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยจะเริ่มลดภาษีต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ สมาชิก

อาเซียนเดิม 6 ประเทศและจีน จะยกเลิกภาษีสินค้าหรือเปิดเสรีภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 

สําหรับสมาชิกใหม่ของอาเซียนจะได้รับความยืดหยุ่นให้เปิดเสรีช้าออกไปอีก 5 ปี อย่างไรก็ตาม

ในช่วงที่แต่ละประเทศจะต้องปรับตัวและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจะยังคงสินค้า

อ่อนไหว (Sensitive List ) ท่ีจะได้รับความคุ้มครองและยืดเวลาการลดภาษีออกไปดังนี้  

สินค้าอ่อนไหวของไทย จะเริ่มลดภาษีในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

และมีอัตราภาษีสุดท้ายเป็นร้อยละ 0-5.00 ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสินค้า

เกษตร ได้แก่ กาแฟ ชา ข้าวบางชนิด นํ้ามัน 
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ปาล์ม นํ้าตาล และไหมดิบ และสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ หินอ่อน 

สี ยางรถยนต์และจักรยานยนต์ รองเท้าที่ทําด้วยยาง แก้วและกระจก เซรามิก เหล็กและผลิตภัณฑ์ 

คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ลวดและเคเบิล รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ส่วนประกอบและ

อุปกรณ์และของเล่น สินค้าอ่อนไหวของจีน ประกอบด้วยสินค้าเกษตร ได้แก่ กาแฟ ข้าวสาลี ข้าว

บางชนิด นํ้ามันจากพืชต่างๆ และนํ้าตาล ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ปุ๋ ย โพลีเอธิลีน ยาง ไม้

และผลิตภัณฑ์ กระดาษ และผลิตภัณฑ์ สิ่งทอบางรายการ (โดยเฉพาะส่วนที่มีส่วนผสมของขนสัตว์) 

โพลีเอสเตอร์ โทรทัศน์สี รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  

 

ตารางที่ 4.24  สรุปอัตราภาษีระหว่างภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน 

 

กรอบการลด

ภาษีสินค้าใน

สินค้าปกติ 

X=Applied 

MFN Tariff 

Rate  

ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)  

2005  

(2548)  

2007  

(2550)  

2009  

(2552)  

2010  

(2553)  

X > 20%   20   12  5  0  

15% < X < 

20%  

15   8  5  0  

10% < X < 

15%  

10   8  5  0  

5% < X < 

10%  

5   5  0  0  

5% < X   Standstill  0  0  

 

ความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่างไทย-จีน 

(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND AND 

THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON ACCELERATEDTARIFF 

ELIMINATION UNDER THE EARLY HARVEST PROGRAMME OF THEFRAMEWORK 

AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPRATIONBETWEEN ASEAN 

AND CHINA)  
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เป็นผลมาจากการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิน 

ชินวัตร กับอดีตนายกรัฐมนตรี จู หรง จี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ระหว่างการเยือน

สาธารณรัฐประชาชนจีน และกับนายกรัฐมนตรี เหวิน เจียเป่ า เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2546 

ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นํา อาเซียนครั้งพิเศษว่าด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) 

ซ่ึงผลการหารือทั้งสองครั้ง ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการเร่งลดภาษีสินค้าผักผลไม้ระหว่างกัน 

ภายใต้กรอบ Early Harvest ของความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

กระทรวงพาณิชย์ของไทยและของจีนได้เจรจาอย่างต่อเนื่อง 

ตามที่ผู้นํา ของทั้งสองประเทศได้ตกลงกัน และสามารถสรุปผลการเจรจา ซ่ึงได้มีการลงนามใน

ความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่างไทย-จีน ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

(นาย อดิศัย โพธารามิก)กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สาธารณรัฐประชาชนจีน (Mr. Lu 

Fuyuan) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ณ Diaoyuthai State Guest House กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนสาระสําคัญของความตกลงครอบคลุมเรื่องการลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ทุกรายการ

ตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 07-08 (116 รายการ ตามพิกัดศุลกากร 6 หลัก) ให้เหลือร้อยละ 0  ภายใน

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ภาพรวมการค้าสินค้าผักและผลไม้ระหว่างไทยและจีนในปี พ.ศ. 2545 มี

มูลค่ารวม 7,474 ล้านบาท โดยไทยส่งออกไปจีนมูลค่า 5,900 ล้านบาท ในขณะที่นํา เข้าจากจีน 

1,573 ล้านบาท 

สินค้าส่งออกของไทยที่สํา คัญ ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด ลํา ไย 

สับปะรด มะละกอ กล้วย และทุเรียน ส่วนสินค้าที่ไทยนํา เข้าจากจีนที่สําคัญ ได้แก่ แอปเปิ ล แพร์ 

เกาลัด กระเทียม และเห็ด เป็นต้น ผลจากการลงนามในความตกลงฯ ระหว่างไทยกับจีนในครั้งนี้ 

จะช่วยให้เกิดการขยายการค้าในสินค้าพืช ผัก และผลไม้ระหว่างกัน ซ่ึงนอกจากจะกระชับ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการวาง

แนวทางสํา หรับการเปิดเสรีในสินค้าอื่นๆ ระหว่างไทยและจีน โดยในเวลาต่อไปทั้งสองฝ่าย

สามารถจะเจรจาเพื่อขยายขอบเขตของ 2 สินค้าที่จะนํา มาเร่งลดภาษี สู่การจัดทํา เขตการค้าเสรี 

ไทย-จีน อย่างสมบูรณ์ในที่สุด ซ่ึงเป็นนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศที่สําคัญของรัฐบาลไทย

เปรียบเทียบต้นทุนการทําธุรกิจ 

จากการสัมภาษณ์นักลงทุนจีน 24 รายและผู้บริหาร พนักงานคนไทย 

12 รายในการให้คะแนนปัจจัยต่างๆ  ท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยตรงดังต่อไปนี้โดยมีคะแนน

เต็ม 10 คะแนนในแต่ละรายการ คะแนนยิ่งสูงยิ่งเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ  
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ตารางที่ 4.25  สรุปนํ้าหนักคะแนนของปัจจัยการส่งเสริมการลงทุน 

 

      ปัจจัย                                        ประเทศ จีน ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ      

ค่าแรง 5.00  8.00  6.00  5.00   8.00  

สาธารณูปโภคพื้นฐาน  9.00  7.00  4.00  4.00   6.00  

ราคาที่ดิน 3.00  8.00  7.00  7.00   5.00  

ทําเลที่ต้ัง 6.00  10.00  6.00  7.00  8.00  

วัตถุดิบ 7.00  9.00  8.00  8.00   6.00  

องค์การทางสังคม       

หน่วยงานภาครัฐ 7.00  9.00  7.00  6.00   6.00  

หน่วยงานภาคเอกชนหรือองค์การทาง

สังคมที่ไม่เป็นทางการ 

6.00  8.00  6.00  6.00   5.00  

ปัจจัยการเมือง       

ความสงบสุข 7.00  8.00  8.00  7.00   7.00  

ความโปร่งใส 7.00  7.00  6.00  6.00   6.00  

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  8.00  9.00  9.00  9.00   7.00  

กฎระเบียบ       

กฎหมายส่งเสริมการลงทุนจาก

ต่างประเทศ 

7.00  8.00  8.00  8.00   7.00  

ข้อตกลงระหว่างประเทศ  8.00  8.00  7.00  7.00   7.00  

รวม 80.00  99.00  82.00  81.00   79.00  

ค่าเฉลี่ย 6.67  8.25  6.83  6.75   6.58  

 

จากสถิติของข้อมูลต่างๆ ท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าจีนเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทยและจีนเข้ามาลงทุนในภุมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
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4.2.5  การสนับสนันของหน่วยงานต่างๆ    

4.2.5.1  หน่วยงานภาครัฐ 

การสนับสนุนของภาครัฐ 

เวียดนาม 

1)  เวียดนามได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายใต้นโยบายโด๋ เหม่ย (Doi Moi) 

ท่ีเริ่มใช้เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2529 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักที่จะพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายใน

ปี พ.ศ. 2563  

2)  เศรษฐกิจของเวียดนามโดยรวมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตรา

การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. 2545 ร้อยละ 7 มีมูลค่า 35.3 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 14.5 ภาคการเกษตรเติบโตร้อยละ 5.6 มี

มูลค่าการส่งออก 16.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และนําเข้า 19.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ทํา

รายได้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นํ้ามันดิบ มูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เสื้อผ้าและสิ่งทอ 

มูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาหารทะเล มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

3)  ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ออกใบอนุญาตลงทุนให้บริษัทต่างชาติ 

จํานวน 700 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มทุนแก่โครงการลงทุนมูลค่า 

918 ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่ต้ังเป้าหมายไว้ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันเป็นผลจากการปรับปรุง

กระบวนการบริหารจัดการและมาตรการผ่อนปรนด้านการเงินแก่บริษัทต่างชาติ ทําให้เวียดนามมี

โครงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น 3,815 โครงการ มูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี 

การลงทุนส่วนใหญ่ในปี พ.ศ. 2545 เป็นโครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดเล็ก  

ลาว 

ล่าสุด รัฐบาล สปป.ลาวอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 6 ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 มี

รายละเอียด ดังนี้ 

1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ: แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 กําหนดอัตรา

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการขยายตัวของการ

ลงทุนภาคเอกชน และการส่งเสริมการส่งออกของประเทศ  

2) มุ่งขจัดความยากจน: การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้และการจ้างงานให้กับประชาชน ทั้งนี้แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 6 กําหนดให้พลเมืองของประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 380 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2547 เป็น 720 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2553 
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3) การส่งออก: แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 กําหนดเป้าหมายมูลค่าการส่งออก

ขยายตัวร้อยละ 10 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 เพื่อผลักดันให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเป็นตัวจักรสําคัญในการเพิ่มรายได้ใน

การส่งออกให้กับลาว ได้แก่ พลังงานไฟฟ้ า ไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ สิ่งทอและเสื้อผ้าสําเร็จรูป และ

เหมืองแร่ ทั้งนี้ รัฐบาลลาว คาดว่าการส่งออกรวมของประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 จะมีมูลค่า

รวมทั้งสิ้น 2.92 พันดอลลาร์สหรัฐ  

องค์การและสถาบันระหว่างประเทศ  20  แห่ง  องค์การรัฐบาลและสถาน

เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ  43 แห่ง  องค์การเอกชนระหว่างประเทศ  88  แห่งได้ให้ความ

ช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ประเทศลาว โดยในปี พ.ศ. 2549  ลาวได้รับความช่วยเหลือ

มูลค่า  110.87  ล้านเหรียญสหรัฐ  และได้รับเงินกู้  87.74  ล้านเหรียญสหรัฐ 

กัมพูชา 

นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ รัฐบาลมีแผนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม Nearng  Kok 

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนหลายประการ เช่น การยกเว้นภาษีนําเข้า

วัตถุดิบและปัจจัยการผลิต การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น 

ไทย 

การส่งเสริมการลงทุนเป็นมาตรการหนึ่งในหลายมาตรการในการดึงดูดนักลงทุน 

จากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการ

ส่งเสริมการลงทุน คือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยที่สํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมการ

ลงทุน กรมศุลกากรซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในเรื่องภาษีอากรของ รัฐและเพื่อ

การส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการจึงต้องกําหนดระเบียบปฏิบัติ สําหรับการปฏิบัติในการ

นําเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบของผู้ประกอบการที่ได้ รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ด้านภาษีอากรขาเข้า รวมไปถึงควบคุมดูแล อํานวยความ

สะดวกและให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีอากร 

1)  สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกอบการจะได้รับ 

 (1)  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรหรือได้รับลดหย่อน

อากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรลงเหลือกึ่งหนึ่ง 

 (2)  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือใน

บางเขตจะเพิ่มขึ้นเป็น 7 -8 ปี 

 (3)  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นสําหรับ

ส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา1-5ปีแล้วแต่เขตที่โรงงานตั้งอยู่ 
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 (4)  อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาเป็ น 2 เท่าเป็ น

ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ 

(5)  อนุญาตให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกจาก

กําไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินที่ลงทุนในการนั้น 

หลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่คณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนจะถือเป็นแนวทางในการให้สิทธิและ ประโยชน์แก้ผู้ประกอบการแต่ทั้งนี้อาจมีข้อยกเว้นใน

กรณีท่ีประเภทกิจการที่ จะให้การส่งเสริมนั้นคณะกรรมการได้ประกาศกําหนดเงื่อนไขเฉพาะ

เกี่ยวกับการให้ สิทธิและ ประโยชน์ด้านภาษีอากรไว้เป็นอย่างอื่น 

2)  พิธีการศุลกากรที่ควรทราบสําหรับของที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

 (1)  การปฏิบัติพิธีการนําเข้าสําหรับใบขนสินค้าขาเข้าประเภท

ส่งเสริมการลงทุนผู้นําของเข้าจัดทําใบขนสินค้าขาเข้าประเภทการส่งเสริมการลงทุน (แบบ กศก.

99/1) และเอกสารประกอบตามที่กําหนดให้จัด เตรียมในการนําเข้าปกติพร้อมสําเนาคู่ฉบับหนังสือ

สั่งปล่อยของ BOI 

กรมศุลกากรจะดําเนินการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ประเมินราคา-

อากร และสั่งวางประกัน หรือยกเว้นภาษีอากร หรือการลดหย่อนภาษีอากร หรือเรียกเก็บภาษีอากร

แล้วแต่กรณี แล้วคืนเอกสารให้ผู้นําเข้า   ผู้นําเข้านําเอกสารไปติดต่อวางประกันหรือชําระอากร (ถ้า

มี) ณ ฝ่ายบัญชีและอากรผู้นําเข้านําหลักฐานการชําระอากรหรือวางประกันพร้อมเอกสารอื่น ๆ 

ทั้งหมดไปขอรับสินค้า ณ ส่วนตรวจสินค้า ซึ่งจะทําการตรวจปล่อยสินค้าเช่นเดียวกับการตรวจ

ปล่อยสินค้าขาเข้าตามปกติ 

 (2) การคํ้าประกันค่าภาษีอากร การคํ้าประกันค่าภาษีอากรตามช่วง

ระยะเวลาที่สํานักงานส่งเสริมการลงทุนกําหนด ให้กระทํา ณ ท่า หรือที่ท่ีนําของเข้า 

 (3) บัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุจําเป็ น วัตถุดิบและวัสดุจําเป็นที่

นําเข้ามาผลิต ผสมหรือประกอบ เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลซึ่งได้รับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนให้ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรผู้ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนจะต้องนําเข้าตามช่วงระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกําหนด รายการ

และปริมาณของของดังกล่าวข้างต้นนั้น สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้จัดทําและ

แจ้งกรมศุลกากร โดยจัดทําเป็น 2 บัญชีคือบัญชีแสดงรายการและปริมาณวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นที่

ได้รับอนุมัติ ให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรในแต่ละบัญชีราคาสินค้าที่นําเข้า และเป็นรายงวด 6 

เดือน ในการนี้ กรมศุลกากรได้กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมบัญชี

วัตถุดิบและ วัสดุจําเป็นเฉพาะเป็นรายงวด 6 เดือนดังนี้ 1) สํานักงานศุลกากรนําเข้าท่าเรือกรุงเทพ 
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รับผิดชอบการนําเข้าทางเรือในเขต ท่ากรุงเทพ 2) สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ 

รับผิดชอบการนําเข้าทางท่าอากาศยานกรุงเทพ 3) ด่านศุลกากรที่นําของเข้า รับผิดชอบการนําเข้า

ทางด่านศุลกากรนั้นๆ ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานส่งเสริมการลงทุนส่วนภูมิภาค 

(4)  การโอนวัตถุดิบและวัสดุจําเป็น ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องโอน

วัตถุดิบและวัสดุจําเป็นที่ได้ยื่นไว้แล้วจาก บัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง ผู้นําของเข้าต้องยื่นคําร้อง

ขอโอนวัตถุดิบและวัสดุจําเป็น ตามแบบ กศก. 82 พร้อมสําเนา 1 ฉบับ ให้ผู้ควบคุมบัญชีท่ีขอโอน

ตรวจสอบ เมื่อพิจารณาอนุมัติแล้วหน่วยงานที่ควบคุมบัญชีขอโอนจะส่งต้นฉบับคําร้องไป ยัง

หน่วยงานที่รับโอน และเก็บสําเนาคําร้องไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงานของผู้ควบคุมบัญชีท่ีขอโอน 

(5) การตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจําเป็ น เมื่อครบกําหนดระยะเวลา

การนําเข้าวัตถุดิบและวัสดุจําเป็น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกําหนด ผู้ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนต้องจัดทํารายงานสรุปยอดบัญชีรายการวัตถุดิบและ วัสดุจําเป็นที่นําเข้าส่งให้

สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่เป็นหน่วยงาน ควบคุมบัญชีภายใน 15 วัน เพื่อกรมศุลกากรจะ

ได้ดําเนินการปิดงวดบัญชีและแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุนทราบ โดยตรง

หากกรมศุลกากรตรวจพบวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นที่นําเข้ามีปริมาณหรือมี ระยะเวลาการนําเข้าเกิน

จากบัญชีวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นที่ได้รับแจ้งจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะ

พิจารณาความผิดและดําเนินการด้านคดีต่อ ไป 

4.2.5.2  หน่วยงานภาคเอกชนหรือองค์การทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ 

นอกจากหน่วยงานของรัฐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แล้ว 

หน่วยงานภาคเอกชนหรือองค์การทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ สมาคม  สภาหอการค้า สภาธุรกิจก็มี

บทบาทอย่างยิ่งในการส่งเสริมนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทย  สมาคมเหล่านี้ประกอบด้วย 

1)  สมาคม  

เนื่องจากภัยสงครามหรือความยากจน คนจีนอพยพไปต่างประเทศ เมื่ออพยพ

ใหม่ๆ มักจะประสบปัญหาการหางานทํา เพื่อเลี้ยงชีพ ดังนั้น คนจีนมักจะตั้งสมาคมขึ้นมาจะมี

สามลัษณะ ตั้งขึ้นตามภูมิลําเนา  ตั้งขึ้นตามกระตูล  และตั้งขึ้นตามสาขาอาชีพ ประเทศไทยถือได้ว่า

เป็นประเทศที่มีสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนหรือสมาคนคนจีนมากที่สุดประเทศหนึ่ง  รายชื่อสมาคม

หลักๆ ประกอบด้วย 

(1)  สมาคมหอการค้าจีน  

(2)  สมาคมมิตรภาพไทย-จีนสมาคมมิตรภาพไทย-จีน 

(3)  สมาคมหอการค้าจีน 

(4)  สมาคมมิตรภาพไทย-จีน 
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(5)  สภาธุรกิจไทย-จีน 

(6)  สมาคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทย-จีน 

(7)  สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน 

(8)  สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย 

(9)  สมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทย 

(10)  สมาคมจีนแคะแห่งประเทศไทย 

(11)  สมาคมฮากกาปากช่อง  

(12)  สมาคมฮากกาปากช่อง  

(13)  สมาคมกว๋องสิว 

(14)  สมาคมไหหลําแห่งประเทศไทย 

(15)  สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย 

(16)  สมาคมเจียงเจียะประเทศไทย 

(17)  สมาคมไต้หวันประเทศไทย 

(18)  สมาคมหยูนหนาน (ประเทศไทย) 

(19)  สมาคมกวางสี (ประเทศไทย) 

(20)  สมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย 

(21)  สมาคมจีนเตียเอี๊ยะในประเทศไทย 

(22)  สมาคมจีนเก๊กเอี๊ยประเทศไทย 

(23)  สมาคมจีนโผวเล้งประเทศไทย 

(24)  สมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย 

(25)  สมาคมไท้ปูแห่งประเทศไทย 

(26)  สมาคมฮงสุน 

(27)  สมาคมเหยี่ยวเพ้ง 

ในสมาคมเหล่านี้โดยประวัติการก่อตั้ง บทบาทในการส่งเสริมการค้าการ

ลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนแล้ว  หอการค้าไทย-จีนถือได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ในบรรดา

สมาคมไทยเชื้อสายจีน   

2)  หอการค้าไทย-จีน 

หอการค้าไทย-จีน ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2543 ถึงทุกวันนี้มีประวัติความ

เป็นมานับร้อยปี ด้วยความพยายามของคณะกรรมการบริหารทุกรุ่นที่ผ่านมา หอการค้าได้พัฒนา

และเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จวบจนทุกวันนี้ ได้กลายเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสังคมชาว
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ไทยเชื้อสายจีน โดยได้ได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนดังนี้  สมานสามัคคี ช่วยเหลือกันและ

กัน ทําคุณประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวจีนโพ้นทะเล และเพื่อความพัฒนาก้าวหน้าของสังคม 

และประเทศชาติ 

หอการค้าไทย-จีนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชวงศ์มาโดยตลอด 

ใน พ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี เสด็จเป็น

องค์ประธานในพิธีเปิดที่ทําการใหม่ของหอการค้า ปี พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหิดลและสมเด็จพระอนุชาธิราช (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช) เสด็จ

เยือนหอการค้าไทย-จีนพร้อมกัน และ พ.ศ. 2546 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ก็

เสด็จเยือนหอการค้าด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

นับแต่ท่ีไทยและจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นต้นมา 

หอการค้าไทย-จีนได้ทําคุณประโยชน์ ในการส่งเสริมมิตรภาพไทย-จีน เสริมสร้างความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  ทําให้เป็นที่ยอมรับจากทั้งรัฐบาลไทย 

และรัฐบาลจีน หลายปีมานี้ หอการค้าได้ให้การต้อนรับผู้นํารัฐบาลจีนที่เดินทางมาเยือนไทยเป็ น

จํานวนมาก และทุกครั้งที่ไทยและจีนได้เกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้น หอการค้าก็ได้ให้ความสําคัญเป็น

อันดับแรก ในการเป็นผู้นําสังคมคนจีนให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ นอกจากนี้ หอการค้าไทย-

จีน ยังได้ร่วมกับ หอการค้าสิงคโปร์-จีน และหอการค้าฮ่องกง-จีน ในการเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุม

ผู้ประกอบการชาวจีนโลก ซ่ึงจัดขึ้นเป็นประจําทุก 2 ปี 

หอการค้า หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และสมาคมต่างๆ ได้รักษา

ความสัมพันธ์อันอบอุ่น และประสานงานร่วมกันอย่าง รวดเร็วในยามที่เกิดภัยพิบัติและภารกิจกู้ภัย 

ตัวอย่างเช่น เมื่อภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นผิดปกติน้ัน หอการค้าไทย-จีน และ

สมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกัน บริจาคผ้าห่มถึง 40,000 ผืนทันที 

ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมจีน ดร.สุธี ให้ความสนใจกับการเรียน

ภาษาจีน ค่าก่อสร้างโรงเรียนสมาคมจีนซึ่งต้องใช้งบกว่า ส่ีล้านบาทนั้น ดร.สุธี ได้บริจาคเงิน

ส่วนตัวถึงหนึ่งล้านบาท และ เป็นตัวแทนหอการค้าในการบริจาคอีกหนึ่งล้านบาท จวบจนทุกวันนี้ 

มีโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินไป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 หอการค้าและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ร่วมลงนาม

ในข้อตกลงที่จะร่วมมือกันในหลายๆ โครงการ เช่น สัมมนาการพาณิชย์ไทย-จีน (Thai-Chinese 

Commercial Affairs Seminar) เป็นหนึ่งในสมาชิก 27 รายของหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศ

ไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand) และหนึ่งในสมาชิกระดับแนว หน้า 29 

รายของสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจ ต่างๆ ซ่ึงมีการพบปะกันทุกสองเดือน 
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เนื่องจากความต้องการทางสังคม จึงมีการก่อตั้ง หอการค้าไทย-จีนขึ้น 

ด้วยความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ หลักการและวิสัยทัศน์ของบรรดาผู้ก่อตั้ง ท่ีต้องการจะ

ยกระดับชีวิต ของชาวจีนอพยพให้ดีข้ึน ทั้งนี้โดยการช่วยแก้ปัญหา ถวายความจงรักภักดีแด่องค์

พระมหากษัตริย์อย่างไม่เสื่อมคลาย ปฏิบัติตาม กฎหมาย สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ

ร่วมมือ ช่วยเหลือกันและกันเสมอ 

ในพ.ศ. 2541 จีนประสบปัญหานํ้าท่วมอย่างหนัก สมาชิกในพระราชวงศ์

ของไทยพระราชทานเงินบรรเทาทุกข์ร่วม กับเงินบริจาคของประชาชนเพื่อการช่วยเหลือเยียวยา 

คนไทยต่าง ระดมความช่วยเหลือ พ่ีน้อง ท่ีได้รับความทุกข์ยากอย่างแข็งขัน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2547 ประเทศไทยได้รับผลจาก คลื่นยักษ์สึนามิ รัฐบาลและประชาชนจีนก็ได้บริจาคเงินจํานวนมาก

เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์เป็นการตอบแทน ขณะเดียวกันทีม แพทย์พยาบาล เยาวชนอาสาสมัครจาก

ประเทศจีนเดินทางเข้ามา ช่วยเหลือผู้ท่ีตกเป็นเหยื่ออย่างรวดเร็ว พยายามเร่งฟื้นฟูสภาพ หลังจากภัย

พิบัติให้กลับคืนสู่สภาพปกติ พ.ศ. 2551 จีนประสบภัย ธรรมชาติถึงสองครั้งใหญ่ ในช่วงต้นปี 

มณฑลทางใต้ของจีนถูก พายุฤดูหนาวกระหนํ่าเป็นชุดใหญ่ หลังจากนั้นไม่นาน วันที่ 12 เดือน

พฤษภาคม เกิดแผ่นดินไหวเวิ่นชวน ความรุนแรง 8.0 ริกเตอร์ ดร.สุธี มีนชัยนันท์ พร้อมผู้นํา

สมาคมจีนต่างๆ ได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย

ทันที เพื่อให้กําลังใจแก่ผู้ท่ีประสบภัย พร้อมบริจาคเงินและเต็นท์ จํานวน 5,000 หลัง เพื่อใช้เป็นที่

พักอาศัยชั่วคราว สมาคมไทย-จีนทุกสมาคมได้บริจาคเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกัน ซ่ึงประเทศจีน ได้

ประจักษ์ชัดถึงความเห็นอกเห็นใจต่อความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ท่ีหลั่งไหลเข้าไปในครั้งนี้ 

ก่อนกีฬาโอลิมปิกจะเริ่มขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เพื่อจุดประกาย ความสนใจให้

นักกีฬาไทยและแฟนชาวไทย คบเพลิงโอลิมปิ ก ถูกนํามายังประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อสะท้อน

ถึงความสนใจ ในกีฬาโอลิมปิ ก และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความรัก ที่มีต่อเหยื่อจาก

แผ่นดินไหวเวิ่น 

ชวน สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย 

พร้อมกับหอการค้าไทย-จีน ยังได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน Arts and Culture Gala ขึ้นอีกด้วย 

จากจํานวนผู้ถือคบเพลิง 80 คนในประเทศไทย เป็นชาว ไทย-จีน 50 คน 

และเกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกกรรมการ หอการค้าไทย-จีน ทุกคนทําหน้าที่นําคบเพลิงให้เดินทาง

มาถึง ประเทศไทย และออกไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ในบรรดาประเทศต่างๆ ท่ีมีส่วน

ร่วมในการส่งต่อคบเพลิง ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติการรักษา 

ความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งที่สุด เพื่อให้พิธีการต่างๆ ตลอดงาน ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น ผู้จัดกีฬา

โอลิมปิกยังได้เชิญผู้บริหารของ หอการค้าไทย-จีนมากกว่า 10 คน ให้ไปร่วมในพิธีเปิดและปิดกีฬา 

โอลิมปิกในเดือนสิงหาคมด้วย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ดร.สุธี มีนชัยนันท์ เป็นผู้แทนประเทศ
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ไทยเดินทางไปกรุงปักกิ่ง เพื่อร่วมในการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน และ รับฟัง

รายงานการทํางานประจําปีของรัฐบาล โดย ฯพณฯ เวิน เจียเป่ า นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดสภา

ประชาชนแห่งชาติจีน 

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2553 เกิดแผ่นดินไหวความ รุนแรง 7.1 ริกเตอร์ใน

เมืองยวี่ชู่ มณฑลชิงไห่ ความสูญเสียได้ เกิดขึ้นกับประชาชนบริสุทธิ์ และสร้างความเสียหายแก่

บ้านเรือน อย่างไม่อาจประเมินได้ ดร.สุธี มีนชัยนันท์ ได้นําคณะกรรมการบริหารของหอการค้าไป

ยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย เพื่อแสดงความเสียใจต่อผู้

ประสบ ภัย อีกทั้งยังบริจาคเงินจํานวนมากเพื่อให้ใช้ในการสร้างเมืองยวี่ชู่ ขึ้นมาใหม่ วันที่ 6 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 หอการค้าไทย-จีน ได้รับเชิญจากสํานักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่ง

สํานักนายกรัฐมนตรีจีน ให้ไปร่วมในการประชุมสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลโลกครั้งที่ 5 

และยังรวมไปถึงการเชิญให้ไปร่วมในพิธีเปิ ด งานเอ็กซ์โปที่เซี่ยงไฮ้ด้วย 

ในระยะเวลา 35 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชน

จีน ความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจได้ รับการกระชับให้เข้มแข็งขึ้น กระแสแห่งทวิภาคีเป็น

หัวใจสําคัญ ของเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ ในพ.ศ. 2521 รัฐบาลไทยและจีน ได้ลงนามในพิธี

ทางการทูต แต่งตั้งคณะกรรมการการค้าร่วม คณะกรรมการร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ

คณะกรรมการร่วมมือทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2523 มีการลงนามในข้อตกลง ว่าด้วย

การขนส่งทางอากาศ และในหนังสือรับรองอื่นๆ ความสําคัญทางการค้าอีกขั้นหนึ่งคือการลงนาม

ในบันทึกความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและเทคโนโลยีในพ.ศ. 2540 สองปี

ต่อมาใน พ.ศ. 2542 จึงมีการลงนามในข้อตกลง การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาชน จีน ข้อตกลงเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้มีการร่วมมือพัฒนาทาง เศรษฐกิจมากขึ้น

ปัจจุบันนี้ ประเทศจีนก้าวลํ้าหน้าสหรัฐอเมริกา ในฐานะประเทศตลาดสินค้าส่งออกจากไทยมาก

ท่ีสุด และในหลาย ปี ท่ีผ่านมา มีสินค้านําเข้าไทยจากประเทศจีนมากขึ้นเรื่อยๆ สินค้าออกของไทย

ไปสู่จีนคือ ข้าวสาร ข้าวโพด ถั่วเขียว ยาง นํ้าตาล ดิบ ผลไม้และผลิตผลการเกษตรอื่นๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ทุเรียน และข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าที่มีช่ือเสียงที่สุดในประเทศจีน สินค้าส่งออกจากจีนมา

สู่ประเทศไทยคือ นํ้ามัน เครื่องจักรกล สิ่งทอ โลหะ ยา และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่ึงสินค้าของ

จีนเป็นที่นิยมในประเทศไทยเพราะมีการออกแบบที่ดีและราคาย่อมเยา 

หอการค้าไทย-จีนมีความกระตือรือร้นที่จะขยายกิจกรรม และขยาย

ขอบเขตออกไปนอกประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับจีน โดยได้ส่งคณะผู้แทนไปยัง

ประเทศจีนและภูมิภาคอื่นๆ ในโลกเพื่อร่วมในการประชุมนานาชาติและธุรกิจ อาทิ งาน แนะนํานัก

ธุรกิจเชื้อสายจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการลงทุน ในภาคตะวันตกของจีน และงานสัมมนานัก
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ธุรกิจเชื้อสายจีน เอเชีย แปซิฟิ ก ณ เมืองคุนหมิง และการประชุมผู้ประกอบการชาวจีน โลกครั้งที่ 

10 ณ ประเทศฟิ ลิปปินส์ หอการค้าได้มีโอกาสต้อนรับการมาเยือนเป็นทางการจากรัฐบาลจีน 

รวมทั้งผู้แทนจากชาติอ่ืนๆ ซ่ึงช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การได้พบปะชาวต่างชาติในประเทศ ไทย 

และเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรธุรกิจทั้งไทยและเทศ ยังได้ใช้ประโยชน์จากสมาคม

และเครือข่ายมากมาย ของหอการค้าในการขยายธุรกิจของตนไปสู่ภูมิภาคที่ตนต้องการ หรือมีความ

สนใจ ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งการลงทุนร่วมไทย-เหอหนาน และงานแสดงสินค้าที่ดําริโดยผู้ว่า

ราชการมณฑล เหอหนาน นายกัว เกิงเม่า และการได้ต้อนรับคณะผู้แทน 300 คนจากประเทศจีน 

โดยมีนายวางหยาง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งมณฑลกวางตุ้งเป็นประธานจัดงานสัมมนา

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน (กวางตุ้ง) พ.ศ. 2552 

3)  สภาธุรกิจไทย-จีน 

ประวัติความเป็นมาสภาธุรกิจไทย-จีน สืบเนื่องจากการที่ ฯพณฯ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือน 

มีนาคม 2544 และได้เสนอให้มีการจัดตั้ง สภาธุรกิจไทย-จีน (Thailand-China  Business  Council: 

TCBC) ซ่ึงต่อมามีการลง นามความตกลง (Memorandum of Understanding-MOU) เพื่อจัดตั้งสภา

ธุรกิจไทย-จีน ระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กับสภาส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศของจีน (China Council for the Promotion of International Tradeccpit) โดยมีวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งคือ 1) เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีน 2) เพื่อส่งเสริมความ

ร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในประเทศที่สาม เช่นกลุ่มประเทศ CLMV และอาเซียน เป็นต้น  

3) เพื่อส่งเสริมการขยายความร่วมมือของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของทั้งสองประเทศเพื่อ 

การพัฒนา เศรษฐกิจของ ประเทศทั้งสองอย่างยั่งยืน 4) เพื่อส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในด้าน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร และวิชาการระหว่างกัน 

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคมจาก

นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 

1)  ส่งเสริมสามัคคีธรรม และผดุงเกียรติของมวลสมาชิกไทย-จีน  2)  ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม

ไทย-จีน 3)  ส่งเสริมความร่วมมือด้วนเศรษฐกิจไทย-จีน  4)  ดําเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรกุศล

อ่ืนๆ เพื่อสาธารณประโยชน์  

สมาคมมิตรภาพไทย-จีนได้มีการจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรในการประสานกับสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ดําเนินกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยือน ส่งเสริมแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจการค้าและ

วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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4.2.6  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.2.6.1  ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)  

บริษัทจีนที่ก่อตั้งขั้นมาส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีก่อตั้งขึ้นมา จะเน้นประสิทธิผล

ประสิทธิภาพผลกําไรเป็นอันดับหนึ่ง ก็จะมองข้ามเรื่องของ  CSR สําหรับบริษัทจีนเองหรือไป

ลงทุนในต่างประเทศ ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ คนจีนจํานวนไม่น้อย ยังไม่เข้าใจในเรื่องของ CSR 

เพราะเข้าใจว่า การลงทุน การทําธุรกิจต้องคํานึงถึงผลกําไรเป็นอันดับแรก ในเรื่องของการเข้าไป

พัฒนาสังคม ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างกันกับบริษัทของไทย ของไทยมีการพัฒนาจาก

บริษัทเล็กๆ ท่ีคนจีนมาตั้งสามารถพัฒนาเป็นบริษัทใหญ่ ซ่ึงบริษัทเหล่านี้ก็สํานึกในบุญคุณของ

แผ่นดินไทย เนื่องจากคนงานก็เป็นคนไทย มีบริบทในสังคมไทย แวดล้อมด้วยสังคมไทย ฉะนั้นใน

เรื่องของ CSR ในบริษัทที่เป็นไทยหรือคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นเก่า ค่อนข้างมีบทบาทในการช่วยเหลือ

สังคม ทั้งในบริษัทจีนรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนามาจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ค่อนข้างจะใจร้อนด่วนได้ 

ลงทุนไปแล้วต้องได้กําไรอย่างทันตาเห็น ในเรื่องของการบริหารจัดการเน้นในเรื่องของ

ประสิทธิผลประสิทธิภาพเป็นหลัก ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์กรยังไม่มีจุดเด่น ซ่ึงตรงข้วมกับ

วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นบริษัทของคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นเก่าที่ เน้นด้านการขยัน อดทน ต่อสู้และใช้

เวลาเติบโต 50 ปี ถึง 60 ปี ก็สามารถที่จะรักษาคุณภาพของสินค้า เน้นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อย

ไปหรือตามหลักเศรฐกิจพอเพียง จากปู่ ย่าตายาย สู่รุ่นพ่อแม่รุ่นลูหลานซึ่งมีความแตกต่างกันหรือ

แม้จะมีการปรับกลยุทธ์ เทคโนโลยีท่ทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการก็ตาม แต่ยังมีลักษณะการบริหาร

แบบตระกูล การพัฒนาเติบโตค่อนข้างช้า ซ่ึงแตกต่างกับคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นเก่าที่ช่วยเหลือสังคม 

ไม่ว่าเป็นการสร้างถนน สร้างโรงเรียน เมื่อประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ก็จะมาบริจาคเงินสร้าง

โรงเรียนสร้างโรงพยาบาล  ไม่เหมือนกับบริษัทคนจีนสมัยใหม่ท่ียังมีความรู้เรื่อง CSR น้อยมาก 

และส่วนใหญ่ตั้งเป็นบริษัทๆ ไปมีบทบาทน้อยในการร่วมพัฒนาชุมชน ในการรับผิดชอบต่อสังคม 

ซ่ึงทําให้ บริษัทจีนเหมือนกับถูกโดดเดี่ยวมากขึ้น ก็มีหลายเรื่องมีไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน มี

หลาย ๆโครงการที่ทําในเมืองไทยไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ เนื่องจากเหตุผลไม่ได้รับความร่วมมือ

จากชุมชนหรือขาดความเข้าในซึ่งกีนและกัน เพราะฉะนั้นทําให้บริษัทจีนในเมืองไทยค่อนข้างที่จะ

ประสบปัญหา ส่วนหนึ่งเกิดจากความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ในจีนที่ยังขาดแคลนอยู่ 

จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยกับประเทศจีน มีทัศนคติท่ีดีต่อกันและมีความ

ใกล้ชิดสนิทสนมมากที่สุด มากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีคํากล่าวไว้ว่า  

จีนรักไทยด้วยความจริงใจ  จีนรักเวียตนามด้วยความจําใจ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงทัศนคติท่ีดีต่อกัน

ระหว่าง ไทย-จีน ย่อมส่งผลต่อนักธุรกิจจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  

เนื่องจากสมัยก่อนประเทศจีนเป็นประเทศสังคมนิยม บริษัทของจีนส่วนมากจะ

เป็นรัฐวิสาหกิจ อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐ  หลังจากประเทศจีนเปิดประเทศ และมีการ
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ปฏิรูปเศรษฐกิจ ทําให้เกิดบริษัทเอกชนขึ้นมา บริษัทเหล่านี้ส่วนมากมีประวัติไม่นาน ยิ่งบริษัทจีน

เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นระยะเวลาอันสั้น ฉะนั้น วัฒนธรรมองค์กรยังไม่ก่อเกิดขึ้นอย่าง

ชัดเจน วัฒนธรรมภายในองค์กรขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นหลัก  

4.2.6.2  สิ่งแวดล้อม                        

ประเทศจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ใน 30 ปี ท่ีผ่านก็ได้พัมนาเศรษฐกิจโดยเน้นการใช้

ทรัพยากรแต่เป็นการใช้ทรัพยากรด้อยประสิทธิภาพ ทําให้ก่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมของจีน การปล่อย

ก๊าซสู่อากาศ ปล่อยของเสียสู่แม่นํ้า ทําให้ส่ิงแวดล้อมของจีนค่อนข้างแย่ คนส่วนใหญ่มองแต่อัตรา

การเติบโตของเศรษฐกิจ มองข้ามคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม แต่จนถึงขณะนี้รัฐบาลจีนเริ่มจะมี

ความเข้มงวดกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง อนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากว่าประเทศจีนรับผลกระทบ

โดยตรงจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทรัพยากรน้อยลงทุกขณะและสภาพแวดล้อม ไม่ว่าเกิด

แผ่นดินไหว ไม่ว่าเกิดนํ้าท่วม เกิดพายุใต้ฝุ่ น เกิดภัยแล้งต่างๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า ส่วนใหญ่เกิดจาก

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรง ใน 2-3 ปี ท่ีผ่านมา 

รัฐบาลจีนได้ประกาศกฎหมายในเรื่องของการควบคุมการใช้พลังงานในการส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนเพิ่มขึ้น การใช้พลังงานสะอาดไม่ว่าเป็นพลังงานสะอาดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และออก

กฎหมายในการควบคุมสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ถ้าโรงงานปล่อยนํ้าเสียก๊าซเสียสู่

อากาศก้จะมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด ซ่ึงถือว่ารัฐบาลจีนใช้มาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อให้การใช้

ทรัพยากรและการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติน้ันก็ต้องเป็นต้นทุนของการผลิตรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีความ

แตกต่างกับสมัยก่อนที่ผ่านมา โดยไม่ได้คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรและการทําลายสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศจีนทุกวันนี้มีความเข้มงวดมากโรงงานไม่น้อยหรือ SME ไม่สามารถที่จะรับภาระต้นทุน

จากการปรับใช้พลังงานและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มีบริษัทไม่น้อยทีเดียวที่หันมาสนใจลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ

ประเทศไทยมากขึ้น ประเทศไทย กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนามกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จีนสนใจที่จะ

มาลงทุนในประเทศเหล่านี้มากขึ้น จากผลกระทยด้านสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นจะมีบริษัทด้าน

เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจีน ก็ประสบปัญหาด้านความเข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อม ก็หันมาลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากว่า ท่ีประเทศเวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว ยังไม่ค่อยใส่ใจให้

ความสําคัญในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม ก็เป็นโอกาสหรือช่องว่างที่จะให้บริษัทจีนเข้ามาทํา

ธุรกิจในประเทศเหล่านั้น ซ่ึงสภาพนี้หรือสถานการณ์น้ีมีความแตกต่างกับประเทศไทยซึ่งประเทศ

ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่นําเอาความคิดที่จะพัฒนาประเทศของตะวันตกเข้ามา ในประเทศไทยก็มี

กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆในเรื่องของการควบคุมสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าเป็ น EIA หรือ HIA นับได้ว่า

ความคิดหรือมาตรการ มีความทันสมัยมากกว่าประเทศอื่นใรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
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ปรากฏว่าด้วยความตื่นตัวของประชาชนค่อนข้างสูง ในเรื่องของการลงทุนของจีนในเมืองไทย ถ้า

มองข้ามเรื่องของ EIA และ HIA ถ้าไม่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้น บางโครงการถ้าลงทุนไป

แล้วก็ไม่สามารถเปิดดําเนินการต่อได้ หรือบางโรงงานเสร็จแล้วเริ่มผลิตสินค้าได้ แต่ไม่ผ่าน EIA 

และ HIA หรือไม่ผ่านมาตรฐานในการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ ก็จะประสบปัญหาโรงงานถูกสั่ง

ปิ ด หรือต้องปรับปรุงแก้ไขถึงจะเปิดโรงงานได้ ซ่ึงในเรื่องนี้ประชาชนชาวไทยค่อนข้างที่จะมี

ความตื่นตัวสูง ไม่ว่าในกรณีของ มาตพุต หรือในนิคมอุตสาหกรรมระยอง เป็นต้น บริษัทจีนไม่

น้อยทีเดียวที่ประสบปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อม 

บริษัทจีนมาลงทุนในเมืองไทยโดยไม่สามารถขอใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงงาน

ได้ หรือขอใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ได้มาตรฐานก็ไม่สามารถที่จะเปิดดําเนินการได้ เพราะฉะนั้นใน

เรื่องของ EIA , HIA  บริษัทจีนควรให้ความสําคัญมากขึ้น ก็ต้องได้มาตรฐานจึงจะเปิดดําเนินการได้

จึงจะปลอดภัย 

 

4.2.7  สังคม วัฒนธรรม 

4.2.7.1 ความเชื่อ ค่านิยม แบบแผนการกระทําที่เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของ

นักลงทุนจีนและคนไทยที่เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของจีนในไทย  

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา ผู้คนมีอัธยาศัยดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนา ทําให้การขัดแย้งทางด้านศาสนาที่มักเกิดขึ้นในประเทศใกล้เคียง 

ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย สังคมไทยไม่มีทั้งการขัดแย้งทางด้านศาสนาและเชื้อชาติ คนในประเทศมี

อิสระในด้านการแสดงความคิดเห็น การเคลื่อนไหว และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นทําให้คนไทย แตกต่างจากชาติอ่ืน ๆ มี

เอกลักษณ์ประจําชาติท่ีเห็นได้จากภาษาที่ใช้ อุปนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิดตลอดจนการแสดงออกที่

นุ่มนวล อันมีผลมาจากสังคมไทยท่ีเป็นสังคมแบบประเพณีนํา และเป็นสังคมเกษตรกรรม เนื่องจาก

ประชากรส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบท สภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดีกล่อมเกลาจิตใจ มีความโอบอ้อม

อารี มีนํ้าใจเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดมา 

1)  ลักษณะเด่นอุปนินัยของคนจีน 

ทุกชนชาติต่างก็มีลักษณะเด่นของตนเอง  อย่างเช่น  คนเยอรมันเป็นคน

หัวโบราณ  คนฝรั่งเศสเป็นคนโรแมนติก คนอเมริกาเป็นคนรักอิสระ แล้วคนจีนมีลักษณะเด่น

อย่างไรบ้าง 

คนจีนได้รับอิทธิพลแนวคิดของสํานักขงจื๊อและสํานักเต๋าอย่างลึกซึ้ง 

ขงจื๊อ เล่าจื๊อ และเม่งจื๊อ  เป็นผู้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อวัฒนธรรมจีน และชาวจีนให้ความเลื่อมใส
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ศรัทธาอย่างมาก คําสอนของทั้ง 3 ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการุณยธรรม  คุณธรรมเหนือ

ผลประโยชน์  ทางสายกลาง  ความประสานกลมเกลียว  แนวทางปกครองโดยไม่ปฏิบัติ ฯลฯ จึง

ล้วนเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตประจําวันและจัดการเรื่องราวต่างๆ ด้วย 

2)  จุดเด่นของวัฒนธรรมจีน 

(1)  ความเป็นปึกแผ่น 

ในภาษาจีนมีคํากล่าวว่า ใบไม้ร่วงกลับคืนสู่ราก หมายความว่า เมื่อ

คนแก่เฒ่าแล้วควรจะกลับบ้านเกิด  ภูมิลําเนา ก็หมายถึงบ้านเกิด  ซ่ึงก็คือสถานที่ซ่ึงบรรพบุรุษของ

ตนเองใช้ชีวิตอยู่นั่นเอง มีคนกล่าวว่าสําหรับคนจีนแล้ว ครอบครัวต้องมาก่อน  ครอบครัวอยู่ใน

ตําแหน่งที่สําคัญมากในจิตใจของคนจีน  การเกาะกลุ่มกันในวัฒนธรรมจีนก็แสดงให้เห็นตรงจุดนี้ 

ระหว่างคนกับคนได้สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นผ่านทางครอบครัว  สมาชิกในครอบครัว

หนึ่งๆ ไม่เพียงแต่จะมีพ่อแม่พ่ีน้องเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงผู้ท่ีมีความเกี่ยวพันเป็นญาติ  แม้แต่ผู้ท่ีมา

จากที่เดียวกัน (คนบ้านเดียวกัน) ก็รวมอยู่ในนั้นด้วย  คําว่า คนบ้านเเดียวกัน มีความหมายกว้างมาก  

อย่างเช่น  ผู้ท่ีพักอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกัน มาจากอําเภอเดียวกัน ก็เป็นคนบ้านเดียวกัน  ผู้ท่ีพํานักอยู่

ในประเทศเดียวกัน มาจากมณฑลเดียวกัน ก็เป็นคนบ้านเดียวกัน  ชาวจีนทั้งหมดในต่างประเทศก็

เป็นคนบ้านเดียวกัน คนบ้านเดียวกัน เพียงคําเดียวก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายใกล้ชิดกันได้  

และอาจทําให้ความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นมลายหายไปด้วย 

ขณะที่คนจีนเรียกผู้อ่ืน  ก็ชอบที่จะใช้คําเรียกญาติอย่าง พ่ีชาย  พ่ีสาว  

คุณอา เป็นต้น  ทั้งนี้ก็เพราะครอบครัวมีฐานะพิเศษในใจของคนจีน  คําเรียกเหล่านี้พอได้ยินก็จะ

รู้สึกสนิทสนมมากยิ่งขึ้น 

คนจีนรักบ้านเกิดมาก  โดยปกติคนจีนจะไม่ยอมจากบ้านเกิดตนเอง

ไปไหน  นอกเสียจากจะถูกความจําเป็นในการดํารงชีวิตบีบบังคับ  จึงมีคําที่ผู้คนพูดกันบ่อยๆ ว่า

ยากจะพรากจากแผ่นดินเกิด  ดังนั้นชาวจีนที่พํานักอยู่นอกประเทศ มักจะมีความปรารถนาอย่างหนึ่ง

คือ  หวังจะได้กลับประเทศจีนไปดูบ้านเกิดตนเองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่  บางคนขณะที่สมัครงาน 

แรกๆ ก็คุยกันได้ดีกับบริษัท  แต่พอเอ่ยถึงต้องไปทํางานต่างถิ่น  พวกเขาก็ทิ้งงานนั้นเสียก็มี 

(2)  การเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆ 

มีคนเรียกประเทศสหรัฐอเมริกาว่า เตาหลอมใหญ่ เพราะเป็นประเทศ

ซ่ึงประกอบด้วยผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศต่างๆ มากมาย  ผู้คนเหล่านี้ต่างก็พกพา

อุปนิสัยและวัฒนธรรมประจําชาติตนเองมาด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกายังได้รับการเปรียบเปรยว่า

เป็ น ชามสลัด อีกด้วย  ทั้งนี้เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีภูมิหลังวัฒนธรรมของชนชาติซ่ึง

แตกต่างกัน  และภูมิหลังเหล่านี้ก็ไม่ได้ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน  ซึ่งต่างกับการยอมรับใน

วัฒนธรรมจีน   
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ประเทศจีนมี 56    ชนชาติ  แต่ละชนชาติต่างก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะ

ของตนเอง  และลักษณะพิเศษเหล่านี้ก็มีอิทธิพลต่อกัน  ก่อตัวขึ้นเป็นวัฒนธรรมจีน ซ่ึงอุดมไปด้วย

ความหลากหลาย  ยกตัวอย่างเช่น  แต่ละชนชาติต่างก็มีวันเทศกาลของตนเอง  แต่ชาวจีนทั้งหมด

ล้วนมีเทศกาลอันยิ่งใหญ่ร่วมกันเทศกาลหนึ่งซึ่งก็คือ เทศกาลตรุษจีน วัฒนธรรมจีนไม่เพียงรวมเอา

วัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ เข้าไว้  ยังซึมซับและเรียนรู้จากวัฒนธรรมต่างชาติอีกด้วย   

ศาสนาพุทธ  อิสลาม คริสต์ของต่างชาติได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีนใน

ยุคสมัยที่แตกต่างกัน  ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการหลอมรวม ศาสนาเหล่านี้จึงไม่ได้ถูกห้ามใน

ประเทศจีน  ตรงกันข้าม  กลับหลอมรวมไปกับวัฒนธรรมจีน  อย่างเช่น  หลังจากศาสนาพุทธเผย

แผ่จากประเทศอินเดียเข้าสู่ประเทศจีน ก็ได้ผสานเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน  กลายเป็นศาสนา

พุทธของจีนซึ่งมีความแตกต่างจากศาสนาพุทธของอินเดีย 

การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน  ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจกับต่างชาติ  ปัจจุบันนับเป็นช่วงเวลาซึ่งประเทศจีนได้ซึมซับและเรียนรู้

วัฒนธรรมต่างชาติค่อนข้างอย่างมาก  แต่การซึมซับนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะรับเอามาทั้งหมดหรือเลียนแบบ

ทั้งหมด  หากแต่เป็นการทําให้วัฒนธรรมต่างถิ่นเหล่านั้นกลายเป็นวัฒนธรรมต่างถิ่นแบบจีน 

 (3)  ความหลากหลาย 

วัฒนธรรมจีนแม้จะมีความเป็นเอกภาพอันสมบูรณ์  แต่เนื่องจาก

ประเทศจีนมีพ้ืนที่กว้างใหญ่และมีหลายชนชาติ  วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคและวัฒนธรรมของ

แต่ละชนชาติก็เต็มไปด้วยความแตกต่าง 

คนจีนเคยชินในการเอาภูเขาฉินหลิงและแม่นํ้าหวยเหอเป็นเส้นแบ่ง

เขต โดยแบ่งเป็นคนใต้และคนเหนือ  นิสัยของคนใต้และคนเหนือมีจุดที่ไม่เหมือนกันหลายอย่าง  

คนเหนือมีนิสัยซื่อๆ  ตรงไปตรงมา  ค่อนข้างให้ความสําคัญกับมิตรภาพ  ส่วนคนใต้นิสัยละเอียด

รอบคอบ  สุภาพ  ถนัดทําการค้า  หากจะแบ่งให้ละเอียดลงไปอีก  คนใต้และคนเหนือในแต่ละ

ท้องถิ่นก็มีจุดเด่นที่ต่างกัน  คนอีสานเปิดเผยตรงไปตรงมา  คนเซี่ยงไฮ้เฉลียวฉลาด  คนปักกิ่ง

จริงจัง  คนเทียนจินซื่อสัตย์  คนซานซีขยันอดทน  คนกวางตุ้งเปิดเผยเห็นแก่ผลประโยชน์ 

ความจริงถึงแม้จะเป็นคนท้องถิ่นเดียวกัน  แต่เนื่องจากภูมิหลังทาง

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  พฤติกรรมของพวกเขาก็อาจมีความแตกต่างกันอย่างมาก  มีคนเคยแบ่งนัก

ธุรกิจปักกิ่งออกเป็นสามพวก  พวกที่หนึ่งคือ พวกนักเรียนนอก พวกนี้เรียนจบกลับมาจาก

ต่างประเทศ  ดังนั้นในตัวพวกเขาจะมีส่ิงที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมต่างชาติอย่างมาก  พวกที่

สองเอานักธุรกิจแถวจงกวนชุนหรือลูกค้าของจงกวนชุนเป็นตัวแทนในกลุ่มนี้  พวกเขาล้วนแต่ผ่าน

ประสบการณ์ในการสร้างกิจการมาอย่างยากลําบากจึงค่อนข้างดําเนินธุรกิจที่เป็นรูปธรรม  พวกที่

สามคือพวกผู้บริหารธุรกิจของรัฐ  พวกเขาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมดั้งเดิมค่อนข้างมาก 
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ดังนั้นในระหว่างที่คุณคบค้าสมาคมกับคนจีนนั้น  คุณจะใช้รูปแบบ

เดียวกันไม่ได้  ชาวจีนมีคํากล่าวว่า รู้เขารู้เรา  รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ความหมายก็คือ  ในการทํา

สงครามไม่เพียงต้องเข้าใจตนเอง  แต่ยังต้องเข้าใจคู่ต่อสู้ของตนเองอีกด้วย  เช่นนี้จึงจะชนะในการ

รบทุกครั้งได้ 

การแสดงออกของลักษณะเด่นของคนจีน  ถึงแม้วัฒนธรรมจีนจะมีความ

แตกต่างอยู่อย่างมากมาย  แต่วัฒนธรรมจีนก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียว  จึงยังมีความเป็นลักษณะร่วมอยู่  

การที่คนจีนได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้งสะท้อนให้เห็นลักษณะเด่นซึ่งไม่เหมือนกับ

ชนชาติอ่ืน  ยกตัวอย่างเช่น  สําหรับคนจีนแล้ว  ครอบครัวสําคัญที่สุด  ทัศนะเรื่องครอบครัวเป็ น

พื้นฐานทางความคิดของคนจีนทุกคน  สําหรับคนจีนแล้ววงศ์ตระกูลต้องมาก่อน  ซ่ึงต่างจาก

ชาวตะวันตกซึ่งตัวเองต้องมาก่อนอย่างสิ้นเชิง  โดยปกติคนจีนจะไม่เน้นการเอาตัวเองเป็นหลัก  

ดังนั้นนิสัยของคนจีนโดยรวมจะแสดงให้เห็นถึงความกลมเกลียวและช่วยเหลือกัน  

3)  ความถ่อมตัวของคนจีน 

เมื่อมีคนชมคุณว่าคุณพูดภาษาจีนคล่อง คุณควรจะตอบอย่างไรดี ขอบคุณ?  

แต่ดูจะไม่ค่อยสอดคล้องกับความเคยชินของคนจีนเท่าไร 

เมื่อคุณชมคนจีน  คุณอาจจะได้ยินคนจีนตอบอยู่บ่อยๆ ว่าที่ไหนกัน งั้น

หรือ ชมเกินไปแล้ว เป็นต้น  หรือว่าที่คําชมของคุณไม่ใช่ความจริง?  เปล่าเลย  น่ีแสดงถึงความถ่อม

ตัวของคนจีนต่างหาก 

ความถ่อมตัวของคนจีนมักทําให้ชาวต่างชาติรู้สึกแปลกๆ  เช่น  เวลามี

ใครสักคนรายงานผลการดําเนินงานก็มักจะพูดว่า “ความสามารถในการทํางานของข้าพเจ้ายังไม่พอ  

ขอให้ทุกท่านช่วยชี้แนะด้วย เพื่อเป็นการแสดงความถ่อมตัว  พองานที่ทําได้รับคํากล่าวชม  ก็มักจะ

พูดว่า งานของพวกเรายังมีส่วนที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงอีกมาก  

คําพูดดังกล่าวข้างต้น  ดูจะกลายเป็นคําพูดที่เป็นสูตรสําเร็จ ใครๆ ก็ใช้ได้  

และก็เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงซึ่งแฝงอยู่ภายในของคําพูดเหล่านี้ด้วย  ดังนั้นเมื่อคุณได้ยินคําพูด

เหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแปลกใจ  เพราะนี่ก็เป็นเพียงแค่คําพูดถ่อมตัวเท่านั้น  แต่ในใจของพวกเขา

รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับคําเยินยอหรือชมเชยของผู้อ่ืน 

ความถ่อมตัวของคนจีนยังแสดงออกในด้านอื่นๆ อีก  เช่นเมื่อเขาเชิญคุณ

ทานข้าว  เขาอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันในการจัดเตรียม  เมื่อถึงเวลาทานข้าว  อาหารหลากชนิดวาง

เรียงรายเต็มโต๊ะ  แต่พวกเขากลับพูดว่า อาหารง่ายๆ ท่ีกินกันทั่วไปตามบ้าน หรือเมื่อคนจีนมอบ

ของขวัญสําคัญมากให้คุณชิ้นหนึ่ง  แต่กลับบอกกับคุณว่า ของเล็กน้อย  ดังนั้นเวลาที่เสวนากับคน

จีน  คุณต้องสังเกตว่าเมื่อใดคนจีนพูดถ่อมตัว  เมื่อใดพูดจริงจัง 
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คนจีนถือความถ่อมตัวเป็นจริยวัตรอันงดงามอย่างหนึ่ง  คนที่ถ่อมตัวก็จะ

ได้รับความเคารพนับถือจากผู้คน  ตรงกันข้ามกับพวกที่ยโสโอหังก็จะมีแต่คนชิงชัง  ดังนั้นในการ

สมาคมกับคนจีน  หากถือตัวเองมากเกินไป ก็อาจจะทําให้คนจีนรู้สึกไม่สบอารมณ์ได้ การรู้จักถ่อม

ตัวจึงเป็นศิลปะการเจรจาที่สําคัญมาก  

4)  ให้ความสําคัญกับความกลมเกลียวและทางสายกลาง 

คนจีนมักจะเห็นว่า การไม่แก่งแย่งชิงดี เป็นจริยวัตรอันงดงามอย่างหนึ่ง  

เห็นคุณค่าของความกลมเกลียวระหว่างสมาชิกส่วนรวม  เรื่องการแบ่งสรรปันส่วน คนจีนชอบที่จะ

ให้เฉลี่ยเท่าๆ กัน  ต่อให้เป็นคนซึ่งทํางานมากกว่าก็ไม่ไปเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือนเอง  และคนจีน

จํานวนมากเชื่อว่า ความสามัคคีเป็นสิ่งลํ้าค่า เป็นสัจธรรมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง  โดยปกติคนจีนจะ

ไม่เที่ยวยั่วยุให้เกิดเรื่องราวขึ้นเอง  แต่ชอบที่จะทําให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก  เรื่องเล็กก็ทําให้

หมดไป  ก็คือพยายามไกล่เกลี่ยให้เลิกแล้วต่อกัน  เมื่อถูกละเมิดผลประโยชน์ส่วนตัว  ก็จะไม่

เหมือนคนอเมริกันที่เอะอะอะไรก็ขึ้นโรงขึ้นศาล  จึงจะไม่ค่อยเห็นการปะทะกันซึ่งๆ หน้าอย่าง

รุนแรงบ่อยนักในประเทศจีน 

ประเทศจีน โดยปกติผู้คนจะไม่ชี้ข้อบกพร่องของฝ่ายตรงข้ามตรงๆ  

เพราะพวกเขาเกรงว่าการกระทําเช่นนี้จะทําลายความรู้สึกระหว่างกัน  และการให้ความสําคัญต่อ

สัญญาระหว่างกันจึงก่อตัวเป็นบรรยากาศแวดล้อมทางวัฒนธรรมธุรกิจที่ประสานกลมเกลียวเป็ น

หนึ่งเดียว  จนกลายเป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกธุรกิจของจีนแสวงหา  แน่นอนว่าการที่จะทําให้

พอเหมาะพอดีน้ันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย  เกินไป หรือ น้อยไป ก็อาจทําให้เกิดผลลัพธ์ตรงกันข้าม จนทํา

ให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดได้ 

5)  ลัทธิส่วนรวม 

ประเทศจีน เมื่อผู้คนมีผลงานในการทํางาน หรือคิดค้นประดิษฐ์อัน

ยิ่งใหญ่ได้ โดยปกติแล้วจะไม่พูดว่า น่ีเป็นผลงานของกระผม หากคําพูดของเขาหมายความว่า

ตามนั้นจริง  เขาก็จะถูกมองว่าเป็นคนเย่อหยิ่งอวดดี และจะถูกทุกคนติเตียน ถ้าเช่นนั้นเขาควรจะ

พูดอย่างไร เขาควรจะพูดว่า นี่เป็นผลงานของทุกคน หรือ ทั้งนี้เกิดจากความสนับสนุนหรือให้

ความสําคัญของผู้บริหาร 

จีนมีคําพังเพยว่า ปืนยิงหัวนกที่โผล่ออกมา คนกลัวดัง สุกรกลัวอ้วน ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมสังคมของลัทธิส่วนรวมของคนจีน ความสําเร็จส่วนตัวเกินกว่าหมู่คณะ

เป็นเรื่องที่ผู้อ่ืนยากจะยอมรับได้ในสังคมลัทธิส่วนรวม นานวันเข้าก็ก่อร่างเป็นกฎชนิดหนึ่งใน

ความคิดของคนจีนว่า ทุกอย่างที่เป็นความดีความชอบ ล้วนเป็นของทุกคน 



170 

 

ถ้าเช่นนั้นหากพนักงานจีนของคุณมีผลงานในการทํางาน คุณอยากจะ

ชมเชยเขาต่อหน้าทุกคน ก็ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะนี่อาจทําให้ผู้ท่ีได้รับการชมเชยรู้สึก

อึดอัด และอาจทําลายความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพนักงานคนอื่นอีกด้วย 

ประเทศจีน โดยปกติผู้คนจะเอาตนเองไว้ในส่วนรวม และให้ความสําคัญ

ต่อภาระหน้าที่ของตนต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงต่างจากชาวตะวันตก  ชาวตะวันตกจะเน้นเรื่อง

เสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคล ข้อดีของการให้ความสําคัญกับส่วนรวมของคนจีนนี้ยังเป็นการปลูกฝัง

ความซื่อสัตย์ของพนักงานต่อองค์กรด้วย   

6)  ท่าทีท่ีควรเลือกใช้ 

แม้การคบค้าสมาคมระหว่างประเทศจะถี่ข้ึน  การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็

มากขึ้นเรื่อยๆ  แต่วัฒนธรรมกลับเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้คน  ขณะที่พวกเรา

มีการคบหากันทางวัฒนธรรมธุรกิจ  ก็จําเป็นต้องพิจารณาถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ในตลาด

การค้าโลกได้มีตัวอย่างความล้มเหลวในการบริหารจัดการเนื่องจากมองข้ามวัฒนธรรมไปมากมาย  

ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดใดก็ตาม ต้องทําการสํารวจตลาดเพื่อเข้าใจวัฒนธรรมการทําธุรกิจของพื้นที่

นั้นๆ เป็นพื้นฐานของความสําเร็จการตลาด 

แม้ว่าวัฒนธรรมจะเป็นปัจจัยสําคัญในการคบค้าสมาคมทางธุรกิจก็ตาม 

แต่พวกเราไม่อาจขยายความแตกต่างของวัฒนธรรมมากเกินไป เพราะนิสัยของมนุษย์เหมือนกัน 

คนจีนมีสุภาษิตว่า “แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง” หมายความว่า ในการคบค้าสมาคมทางธุรกิจ พวก

เราควรมองจุดที่เหมือนกันของแต่ละประเทศ 

ต่อไปนี้เป็นคําแนะนําเล็กน้อยของความสําเร็จในการคบค้าสมาคมข้าม

วัฒนธรรม 

(1)  ต้องพลิกแพลง 

ประเทศจีนมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่  ประกอบด้วย 56 ชนชาติ  เป็ น

ประเทศหลากวัฒนธรรมประเทศหนึ่ง วัฒนธรรมในแต่ละเขตย่อมมีความต่างกัน แถมบางครั้งก็

แตกต่างกันมาก เมื่อต้องเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมจีนอันหลากหลายเช่นนี้  คุณจําต้องรู้จักพลิกแพลง 

(2)  เคารพประเพณีท้องถิ่น 

หากยกเอาประเพณีท้องถิ่นบางอย่างหรือประเพณีด้ังเดิมมาล้อเล่น 

หรือดูถูกวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและประเพณีด้ังเดิมของผู้อ่ืน รับรองว่าต้องทําให้อีกฝ่ายโกรธ

แน่ อย่าลืมว่า คนจีนไม่ต้อนรับคนท่ียึดเอาความคิดตนเป็นใหญ่ 

(3)  ต้องเข้าร่วม 

เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมของคนจีน  ควรมีท่าทีกระตือรือร้นที่จะเข้า

ร่วม  ถึงแม้บางครั้งจะไม่อยากก็ตาม  อย่างเช่น ถ้าร่วมงานเลี้ยงกลางคืน คุณอาจจะลองใช้ตะเกียบ 
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ทําแบบนี้คุณจะทําให้พวกเขารู้สึกเป็นกันเอง เวลาพูดคุยกันจะสนิทสนมกันง่ายขึ้นมาก ดังนั้นอย่า

พยายามทําตัวเป็นคนนอก มิฉะนั้นพวกเขาจะคิดว่าคุณหยิ่งยโสไม่อยากเข้าร่วมกลุ่มด้วย 

ประเทศจีนเป็นประเทศกว้างใหญ่ไพศาล มีความแตกต่างกันระหว่างแต่

ละภูมิภาคไม่ว่ารูปร่าง สําเนียงภาษาตลอดจนอุปนิสัย   

7)  ลักษณะอุปนิสัยของพ่อค้าปักกิ่ง 

(1)  นิยมการเมืองสูง กลิ่นทางการเมืองเข้มข้น เล่นไพ่ทางการเมือง 

เมืองปักกิ่งเป็นเมืองหลวงตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน   ปี ค.ศ. 1368-

1206)  ต่อมาเป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิง ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางทางการเมือง วัฒนธรรมและการศึกษา กระทรวง ทบวง กรมแทบอยู่ที่

ปักกิ่งทั้งนั้น ดังนั้น คนปักกิ่งสนใจเรื่องการเมืองเป็นพิเศษ แต่ละปีพอถึงวาระพิจารณางบประมาณ 

ตั้งแต่ผู้คนดํารงตําแหน่ง  ผู้คนในปักกิ่งแทบทุกหนแห่งพูดแต่เรื่องการเมือง เขาเป็นลูกหลานใคร 

มาจากเส้นสายอะไร มีใครอยู่เบื้องหลัง  เพราะนั่นย่อมหมายถึงต้องมีการปรับคณะทํางานหลาย

ตําแหน่ง นั่นย่อมหมายถึงโอกาสทางธุรกิจ  ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ   

ลักษณะนี้จะแตกต่างกันกับพ่อค้าเซี่ยงไฮ้ กวางตุ้งอย่างมาก ที่ปักกิ่ง

ทุกเรื่องเป็นเรื่องการเมืองหมด เช่นดูการแสดงงิ้วหรือละครเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คนที่ภูมิภาคอื่นจะดูว่า

การแสดงเป็นอย่างไรบ้าง แสดงได้ดีไหม แต่คนปักกิ่งต้องมองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าที่แสดงละคร

เรื่องนี้มีอะไรแอบแฝงอยู่  รัฐบาลจะบอกอะไรกับเราผ่านการสื่อหรือเปล่าอย่างที่คนปักกิ่งพูดว่า ฟ้ า

จะเปลี่ยนหรือเปล่า ลมจะเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่า เหล่านี้เป็นต้น   

ดังนั้นไปติดต่อการค้ากับปักกิ่ง  คุยเรื่องการเมืองได้  เรื่องการเมือง

ไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้ามคุย  อีกอย่างหนึ่งสามารถเปิดเผยคุยอย่างตรงไปตรงมาได้ว่าคุณมาจากที่ใด รู้จัก

หรือสนิทกับผู้ใหญ่คนไหนบ้าง เขาจะให้ความสําคัญแก่คุณต้องรู้ว่าพ่อค้าปักกิ่งไม่ใช่พ่อค้าขาย

สินค้า 10 บาท 20 บาท ค้าขายทีหนึ่ง หลายสิบล้านบาท ค้าขายตั้งแต่คอมพิวเตอร์จนถึงเครื่องบิน 

อาวุธ  

(2)  คุยเก่งซึ่งเป็นเอกลักษณะที่สําคัญที่สุดของคนปักกิ่ง  

เนื่องจากปักกิ่งเป็นเมืองหลวง เป็นเมืองใหญ่ระดับโลก เรื่องราวต่างๆ

ท่ีเกิดขึ้นก็มากมาย ประกอบด้วยนิสัยคนปักกิ่งชอบเรื่องการเมืองอยู่แล้วนั้น คนปักกิ่งจึงมีความรู้

รอบตัวไม่ว่าข่าวจริงข่าวลือ แต่คนปักกิ่งสามารถคุยได้ทุกเรื่องและเอามาเล่าเป็นจริงเป็นจัง   

คุณสามารถสังเกตได้ว่าแท็กซี่ท่ีปักกิ่งสามารถพูดคุยกับคุณตลอดทาง

เสมือนว่าแท็กซี่เป็นนักเมือง  ถ้ามีงานสัมมนาระดับประเทศ คนเซี่ยงไฮ้นั่งฟังอย่างเดียว เป็นนักฟัง

ท่ีดี แต่คนปักกิ่งเป็นนักพูด ด้วยเหตุผลว่าภาษาจีนกลางนั้น ถือสําเนียงปักกิ่งเป็นสําเนียงมาตรฐาน 

ดังนั้น คนปักกิ่งก็ได้เปรียบ  เวลาพูดไม่ต้องคิดซึ่งอาจจะไม่เหมือนเมืองอื่น ซ่ึงหากจะพูดภาษาจีน
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กลางต้องระมัดระวังการออกเสียงด้วย ทําให้ความกล้าพูดลดน้อยลง ทําให้ความคล่องก็ลดน้อยลง

ด้วย  ทั้งนี้ด้วยนิสัยช่างพูดช่างคุยของปักกิ่ง และด้วยความสนใจทางการเมือง รู้นโยบายของรัฐบาล 

รู้นโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ ดังนั้นพ่อค้าปักกิ่งพูดออกมาน่าฟังรื่นหูและฟังดูมีเหตุมีผล 

น่าเชื่อถือ  

ดังนั้น คนไปติดต่อกับพ่อค้าปักกิ่ง วิธีท่ีดีสุดที่หนึ่งคือคุณทําตัวเป็ น

นักฟังที่ดีคนหนึ่งฟังพ่อค้าปักกิ่งคุยก่อน คุณเพียงแต่พยักหน้า ทําท่าเห็นด้วยและสนใจ ตั้งใจฟังเขา

พูด  เขาก็มีความพอใจ มีความสุขมากแล้ว  

(3)  ปฏิบัติด้วยความจริงใจ ไม่หลอกลวง 

เนื่องจากว่าปักกิ่งอยู่ภาคเหนือของจีนและเคยเป็นเมืองหลวง ดังนั้น 

คนปักกิ่งหยิ่งในศักดิ์ศรีเป็นเมืองหลวงโดยคิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้วิธีหลอกลวงคนอื่น มีความจริงใจ

ต่อกัน ค้าขายเล็กน้อย เอารัดเอาเปรียบในสิ่งเล็กน้อยพ่อค้าปักกิ่งส่วนใหญ่ไม่ทํากัน โดยที่พ่อค้าคิด

ว่าถ้าจะค้าขายทําธุรกิจใหญ่ๆต้องมีความจริงใจ ซื้อใจเขาและมีความจริงใจ เช่นลูกน้องมีความ

จริงใจ มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านาย จนเป็นที่ไว้วางใจ แล้วโอกาสที่จะเลื่อนตําแหน่งหรือจะ

มอบหมายให้ทําหรือติดต่อเรื่องแทนมีโอกาสสูง โอกาสทางธุรกิจก็ตามมา ถ้าไม่ซ่ือ ซื้อขายได้ครั้ง

เดียวโอกาสก็สูญเสียไป  

(4)  ให้ความสําคัญแก่มนุษยสัมพันธ์ 

คนปักกิ่งก็เหมือนคนภาคเหนือทั่วไป คือมีใจกว้าง  มีนํ้าใจต่อใจและ

มีความจริงใจต่อกัน เวลาเพื่อนฝูงไปกินข้าวกัน ต่างคนต่างแย่งกันจ่ายเงิน ไม่นิยมต่างคนต่างจ่าย

หรือช่วยกันออกเงิน ซ่ึงคนปักกิ่งเห็นว่าการทําเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน 

คนปักกิ่งจะไม่ค่อยนิยมคบหา หาเพื่อนจริงใจหายาก เมื่อไม่มีความจริงใจ ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและ

กันแล้ว โอกาสที่จะค้าขายหายาก โอกาสที่จะได้งานจากผู้มีอํานาจจากหน่วยงานรัฐก็ยาก  เมื่อกิน

ข้าวเสร็จต่างคนต่างแย่งกันจ่ายเงินและส่งขึ้นแท็กซี่ บางครั้งยังออกค่าแท็กซี่ให้อีกด้วย ทําอย่าง

เต็มที่  

(5)  ของดีไม่ต้องอวด  ไม่เน้นการโฆษณา 

เนื่องจากว่าเมืองปักกิ่งเป็นเมืองหลวง มีช่ือเสียงในประเทศจีน อีกทั้ง

รายได้ของคนเมืองค่อนข้างสูง ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างดี  รสนิยมสูง ดังนั้น สินค้าที่คนปักกิ่งนิยม

บริโภคอยู่ในระดับดี  ดังนั้นสินค้าที่ผลิตหรือจําหน่ายในปักกิ่งค่อนข้างดี  เมื่อเป็นเช่นนี้ สินค้าที่

ปักกิ่งคิดจะไปขายต่างมณฑลของจีนค่อนข้างง่าย พอคนเห็นหรือได้ยินชื่อจากปักกิ่ง คนก็เชื่อถือ

ไว้วางใจระดับหนึ่งแล้ว ตรงกันข้าม สินค้าต่างมณฑลคิดจะตีตลาดจีนยากมาก  ดังนั้น พ่อค้าปักกิ่ง

ไม่นิยมโฆษณาสินค้า เช่นเดียวกันพ่อค้าปักกิ่งไม่นิยมอวดตัวเอง ไม่จําเป็นต้องแต่งตัวโก้เก๋  อวด
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ความรํ่ารวยตรงกันข้าม คนปักกิ่งรับราชการมาก ในขณะเดียวกันบางคนอาศัยข้อมูลทางราชการทํา

ธุรกิจด้วยหรือให้ญาติพ่ีน้องทํา อวดความรํ่ารวยไม่ใช่สิ่งที่ดี บางทีอาจจะนําภัยพิบัติสู่ตัวเองก็

เป็นไปได้ ดังนั้น พ่อค้าปักกิ่งไม่อวดความรํ่ารวย ไม่ค่อยแสดงออกด้วยการแต่งตัวหรือใช้สินค้า

ยี่ห้อดังราคาแพงซึ่งจะผิดกับคนกวางโจวอย่างสิ้นเชิง    

8)  อุปนิสัยของพ่อค้าเซี่ยงไฮ้ 

(1)  พ่อค้าเซี่ยงไฮ้ฉลาดมากแต่ไม่ใช่เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย  

ความฉลาดของพ่อค้าเซี่ยงไฮ้เป็นที่รู้จักกันของคนจีนทั่วประเทศ ไม่

ยอมเสียผลประโยชน์แม้แต่เงินสตางค์เดียว  อย่างนักธุรกิจใส่เสื้อสูทที่ไปซื้อสินค้าตลาดเล็กๆก็ยัง

ถกเถียงกับแม่ค้าไม่ยอมเสียเงินที่ไม่สมควรจะเสียให้แก่แม่ค้าแม้แต่สตางค์เดียว  ความฉลาดของ

พ่อค้าเซี่ยงไฮ้เป็นที่รู้จักไม่ว่าคุณภาพของสินค้าและราคา ก๋ยังรู้จักมองถึงผลประโยชน์ด้วยเหตุผล  

อาจเป็นเพราะว่าคนเซี่ยงไฮ้ฉลาดมาก เป็นคนระมัดระวังตน ดังนั้นเขาจะสนใจในเรื่องรายละเอียด

มากเกินไป เช่น เมื่อมีการเจรจากับลูกค้าเขาต้องเตรียมข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลฝ่ายตรงกัน

ข้ามอย่างสุขุมรอบครอบและถี่ถ้วน  เวลาเจรจาก็ระมัดระวัง ใช้เวลาส่วนใหญ่เกี่ยวกับปลีกย่อยมาก 

ซ่ึงบางครั้งเนื้อหาไม่ได้มีความสําคัญ ซ่ึงอาจทําให้ฝ่ายตรงกันข้ามรู้สึกไม่พอใจ  ดังนั้นถ้าคิดจะทํา

ค้าขายกับคนเซ่ียงไฮ้ต้องมีความอดทนอย่างสูง  

(2)  ความหยิ่งในศักดิ์ศรีเป็นที่รู้จักของคนจีนทั่วประเทศ  

ในปี พ.ศ. 2528 บริษัท NIKE ซ่ึงทําธุรกิจเกี่ยวกับรองเท้า เคยมีการ

เจรจากับคนเซี่ยงไฮ้เป็นเวลา 2 ปี แต่ผลสุดท้ายต้องยกเลิกแผนการผลิตรองเท้าในเซี่ยงไฮ้  ต้องย้าย

ฐานการผลิตมาตั้งอยู่ท่ี กวางโจว  นอกจากนี้ปกติคนอเมริกาเป็นคนที่หยิ่ง แต่เมื่อได้พบปะกับคน

เซี่ยงไฮ้แล้ว ยังต้องยอมรับความเย่อหยิ่งของคนเซี่ยงไฮ้ ซ่ึงคนเซี่ยงไฮ้คิดว่า เขาไม่จําเป็นต้อง

ขอร้องคนต่างชาติมาลงทุนในเซี่ยงไฮ้ เพราะ คนเซี่ยงไฮ้รู้ดีว่าทุกประเทศต้องการที่จะมาลุงทนใน

เซี่ยงไฮ้  ความหยิ่งของคนเซี่ยงไฮ้มีมาตั้งนาน  ในสมัยก่อนเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองอุตสหกรรมมีช่ือเสียง

ของประเทศจีน ค่าครองชีพสูง  เงินเดือนสูง  ทําให้คนเซี่ยงไฮ้มองมณฑลอื่นเป็นชนบท ใครที่

สามารถพูดภาษาเซี่ยงไฮ้คล่องแคล่วเป็นเครื่องมือที่ยืนยันได้ว่าเขาเป็นคนเซี่ยงไฮ้อย่างแท้จริง  

สามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษในการจ้างงาน และได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าคนที่พูดภาษา

เซี่ยงไฮ้ไม่ได้  ทุกวันนี้เซี่ยงไฮ้ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วกลายเป็นศูนย์กลางทางการอุตสหกรรม 

และการเงินการคลัง รวมถึงการพาณิชยกรรม  คนเซี่ยงไฮ้ยิ่งมีความรู้สึกภาคภูมิใจและหยิ่งทะนง

ความเป็นเชื้อสายของคนเซี่ยงไฮ้  มีพ่อค้าเซิงเจินกล่าวว่าเวลาเขาไปติดต่อธุรกิจที่เมืองอื่น จะได้รับ

การต้อนรับอย่างดี แต่พอมาถึงเซี่ยงไฮ้ไม่มีใครสนใจใยดี  เหมือนกับว่าเขาเป็นพวกคนขอทาน  

และคนเซี่ยงไฮ้พยายามกดราคา จนแทบจะไม่มีกําไร จนหลายคนรู้สึกเบื่อไม่อยากจะค้าขายกับคน

เซี่ยงไฮ้  ความหยิ่งของคนเซี่ยงไฮ้ ทําให้คนต่างถิ่นไม่นิยมจะร่วมมือกับคนเซ่ียงไฮ้  
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(3)  คนเซี่ยงไฮ้กล้าแข่งขัน มีประสบการณ์ในด้านพาณิชยกรรม   

ในปี พ.ศ. 2463-พ.ศ. 2473 ซ่ึงนครเซี่ยงไฮ้ เป็นกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา 

ในขณะเดียวกันระบบทุนนิยมของจีนได้งอกงามและได้รับการพัฒนาในมหานครเซี่ยงไฮ้  ซ่ึงทําให้

นครเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยตลาดการแข่งอย่างน่ากลัว  คนต่างชาติแข่งขันกับคนต่างชาติ  คนเซี่ยงไฮ้

แข่งขันกับคนต่างชาติ และ คนเซี่ยงไฮ้แข่งขันกับคนเซ่ียงไฮ้เอง  ใครสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้นาน 

ก็หมายความว่าผู้ในได้ครองทรัพย์สมบัติของประเทศจีนโดยปริยาย   ดังนั้นเมืองเซี่ยงไฮ้กลายเป็ น

เตาที่หล่อหลอมและดึงดูดนักธุรกิจเข้ามาสู่สงครามทางพาณิชยกรรม   โดยมีตัวอย่างจากหนังเรื่อง

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ท่ีนิยมดูกัน  เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ตลาดของเซี่ยงไฮ้ยิ่งสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  แต่ก็

ยิ่งมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้นเช่นกัน  โดยเฉพาะถนนหนานจิง มีร้านค้าใหญ่ 600 กว่าร้านค้า

แต่ละวันมีคนมาเที่ยวและซื้อสินค้าต่างๆ ท่ีถนนหนานจิง ถึง 3 ล้านคน ถ้าคิดจะค้าขายที่เซี่ยงไฮ้

ต้องกล้าที่จะแข่งขันกับคนอื่น ช่ําชองการทําสงครามพาณิชกรรม แม้ว่าจะเป็นสงครามทางด้าน

โฆษณา  ด้านราคา รวมถึงยี่ห้อสินค้า  

(4)  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลักการที่สําคัญหลักการเดียว

เท่านั้น   

ในชีวิตประจําวันคนเซี่ยงไฮ้สนใจแต่ผลประโยชน์แต่อย่างเดียว ไม่

สนใจการเมือง  แต่เอาใจใส่ดูแลครอบครัว ระหว่างรูปแบบและเนื้อหา  ระหว่างความสวยงาม และ

การใช้ประโยชน์ คนเซี่ยงไฮ้จะเลือกเนื้อหาและการใช้ประโยชน์มากกว่าอย่างอื่น ข้อนี้จะคล้ายคลึง

กันการกระทําของคนอเมริกา ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะซับซ้อนขนาดไหนก็ตาม  คนเซี่ยงไฮ้สามารถ

หาผลประโยชน์ได้อยู่เสมอ  ฉนั้นถ้าคนเซี่ยงไฮ้เทียบกับคนจีนภาคอื่นแล้ว  คนเซี่ยงไฮ้ไม่ค่อย

คํานึงถึงความมีหน้ามีตา ช่ือเสียง ซ่ึงเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สําหรับเขา  ต้องการเพียงผลประโยชน์

จากทําธุรกิจ  ดังนั้นในการติดต่อค้าขาย  คนเซี่ยงไฮ้เห็นคู่แข่งเป็นเครื่องมือเพื่อทําผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจเท่านั้น ทําให้คนเซี่ยงไฮ้จะคํานึงถึงว่าเขาลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจเท่าไร และได้รับ

ผลตอบแทนจากคู่ค้าเท่าไร ซ่ึงที่เขาคํานึงถึงคือกําไร เมื่อมีกําไรคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็สามารถ

ท่ีจะรวมตัวทําธุรกิจได้ แต่เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้นลง  พวกเขาก็เหมือนกันไม่ได้ผูกพันธ์กันหรือไม่มี

เยื้อใยต่อกัน 

 (5)  คนเซี่ยงไฮ้จะเคารพกฎหมาย การทําสัญญาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด  

สําหรับเมืองเซี่ยงไฮ้มีการเคารพและรักษากฎหมายมากที่สุดใน

ประเทศจีน  แม้ในสังคมเก่ากฎหมายยังไม่ค่อยสมบรูณ์ คนเซี่ยงไฮ้ก็ต่างคนต่างค้าขาย อาศัยความรู้

ความสามารถของแต่ละคน การดําเนินชีวิตดังกล่าวได้สืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้  เมื่อก่อนประเทศจีน

พ่ึงเปิดประเทศใหม่ๆ มีเมืองต่างๆ ไม่น้อยขายสินค้าหนีภาษี หรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย สําหรับคน
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เซี่ยงไฮ้แล้วจะไม่ทําลักเล็กขโมยน้อย  นอกจากนี้ เวลาทําค้าขายกับคนเซี่ยงไฮ้ต้องเคารพกฎกติกา  

ฉนั้นจะไม่ได้รับความไว้วางใจ และความร่วมมือจากพวกเขา  เมื่อคนเซี่ยงไฮ้ทําธุรกิจพวกเขาจะ

ปฎิบัติตามข้อตกลงในสัญญา  เมื่อมีการเซ็นต์สัญญาไปแล้ว คนเซี่ยงไฮ้จะปฎิบัติตามสัญญาอย่าง

เคร่งครัด  ดังนั้นการทําค้าขายกับคนเซี่ยงไฮ้ควรระมัดระวัง 1) สัญญาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 2) ข้อความใน

สัญญาต้องชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย 3) เวลาทําสัญญาต้องพยายามมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในสิ่ง

ท่ีคาดไม่ถึงให้มากที่สุด\ 

9)  อุปนิสัยของพ่อค้ากวางตุ้ง 

(1)  อยากรวย ต้องขยัน  

อยากรวย ต้องขยัน เป็นคําติดปากของคนกวางตุ้ง  คนกวางตุ้งถือเงิน

เป็นปัจจัยสําคัญที่สุด พวกเขาพยายามแสวงหาเงินโดยรู้ความเหน็ดเหนื่อย คนกวางตุ้งรํ่ารวย มีเงิน

กลายเป็นที่อิจฉาตาร้อนของคนมณฑลอื่น  ความจริงแล้วเม็ดเงินของคนกวางตุ้งทุกบาททุกสตางค์

ได้มาด้วยหยดเหงื่อของพวกเขาเอง  คนกวางตุ้งบางคนเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆขยันหมั่นเพียร

จนกระทั่งรํ่ารวยขึ้น ในที่สุดกลายเป็นเศรษฐี  

มณฑลกวางตุ้งทุกคนขยันทํามาหากิน เพื่อเงิน คนกวางตุ้งสามารถละ

ทิ้งทุกอย่าง ยอมเหนื่อย ยอมลําบาก  เมืองกวางโจวถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของมณฑลกวางตุ้ง เมือง

กวางโจวเล็กกว่าเมืองเซี่ยงไฮ้ แต่รถยนต์ รถจักรยานยนต์มีมากจนเหลือเชื่อ มีรถแล่นไปมาตลอด

ทั้ง 24 ชั่วโมง หลังจากเหน็ดเหนื่อยทั้งวัน คนกวางตุ้งก็ล้างรถ ทําความสะอาดรถโดยไม่สนใจความ

สกปรกและความเหน็ดเหนื่อย  

(2)  ทําการค้าต้องรวดเร็ว 

เป็นที่รู้กันว่าคนกวางตุ้งทําอะไรรวดเร็ว เดินเหมือนกับวิ่ง ใน

ความรู้สึกของพ่อค้ากวางตุ้งนั้นเวลาไม่คอยท่า  โอกาสพลาดไม่ได้ ดังนั้น ทุกนาทีมีค่า  เนื่องจากว่า

คนกวางตุ้งทําอะไรรวดเร็วคนกวางตุ้งทําการค้ามักจะเป็นผู้นําของภาคอื่น สินค้าต่างๆมักจะ

ทันสมัยกว่าที่อ่ืนในระดับหนึ่ง เคล็ดลับแห่งความสําเร็จของคนกวางตุ้งคือ นําสินค้าใหม่แปลก

หมุนเวียนเปลี่ยนมือได้เร็วกว่าที่อ่ืน   ถ้าคิดจะทําค้าขายกับคนกวางตุ้ง ห้ามเฉื่อยช้า  เพราะว่าจะ

พลาดโอกาสอันงาม ตามคนกวางตุ้งไม่ทันแน่ ถ้าคุณทําอะไรช้า ทําให้คนกวางตุ้งเป็นฝ่ายได้เปรียบ 

คุณมักจะเดินตามหลังของคนกวางตุ้ง คุณจะกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

(3)  เงินเป็นเป้าหมายหนึ่งเดียวและเป้าหมาย สูงสุด   

ในสายตาของคนกวางตุ้ง  การทําค้าขายจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นก็

คือหาเงิน หากําไร ฉะนั้น คนกวางตุ้งค่อนข้างหนักแน่น ไม่ลังเลใจ กับการตั้งเป้าหมายสูงสุด  พวก

เขาไม่สนใจและไม่มีเวลาไปคุยเรื่องการเมือง เรื่องปรัชญา ในความคิดของคนกวางตุ้ง เงิน

หมายถึงทรัพยสิน รวมทั้งความสามารถที่สนองความต้องการของตน  ในสังคมจีน บางครั้งอิทธิพล



176 

 

ทางการเมืองสามารถบังคับคนอื่นได้ แต่คนกวางตุ้งอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางทางการเมืองจึงเป็ น

เหตุให้อิทธิพลของทางการเมืองมีผลต่อพวกเขาไม่มากนัก คนกวางตุ้งมีน้อยคนที่ได้อํานาจสูงและ

ใช้อํานาจบังคับคนอ่ืน ซ่ึงทําให้คนกวางตุ้งส่วนใหญ่ห่างเหินไปจากทางการเมือง  ในสายตาของคน

กวางตุ้งการเมืองไม่อาจทดแทนการเลี้ยงชีพได้  อย่างเช่นบริษัทประเมินการทํางานของพนักงานไม่

สนใจว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองหรือมีความสนใจในเรื่องการเมืองหรือไม่  สนใจ

แต่ประสิทธิภาพการทํางาน ปริมาณงานและคุณภาพงาน รางวัลที่ดีท่ีสุดที่ให้แก่พนักงานก็คือ

ทางด้านวัตถุเช่นเดียวกัน  ใบเกียรติคุณสําหรับพนักงานไม่ค่อยมีความหมาย  และพนักงานทุกคน

ตั้งแต่ผู้จัดการใหญ่จนแม่บ้าน  ทุกคนต่างก็รู้ดีว่ามีแต่บริษัทพัฒนาแล้ว พนักงานถึงจะมีอนาคต  

นักข่าวเคยเปิดเผยว่าเวลาไปทําข่าวที่บริษัทกวางตุ้งจะแตกต่างกันกับ

ท่ีมณฑลอย่างมาก มณฑลอื่นจะต้อนรับขับสู้อย่างดี แต่ท่ีกวางตุ้ง 1) ไม่เชี่ยวชาญแนะนํา

ประสบการณ์  ไม่มีการเตรียมเพื่อโฆษณา 2) รักษาความลับ จะไม่เปิดเผยตัวเลขกับนักข่าว ไม่อยาก

ให้คู่แข่งรับรู้  3) มีความยินดีกับลูกค้าหรือผู้ท่ีมาติดต่อธุรกิจมากกว่านักข่าวมาก หลังจากนักข่าว

สัมภาษณ์เสร็จ แทบจะไม่มีการเลี้ยงอาหารและให้ของที่ระลึกซึ่งผิดจากที่อ่ืน ดังนั้น เวลาคิดจะทํา

การค้าขายกับคนกวางตุ้งดีท่ีสุดหลีกเลี่ยงคุยเรื่องทางการเมือง ไม่งั้นจะทําให้คนกวางตุ้งเข้าใจผิดว่า

คุณไม่จริงใจหรือคุณมีเบื้องหลังทางการเมือง คนกวางตุ้งจะไม่ค่อยยินดีจะร่วมมือกับคุณ  4. คน

กวางตุ้งกล้าคิดกล้าทํา 

กวางตุ้งเป็นมณฑลหน้าด่านของประเทศจีน เป็นมณฑลแรกที่มีการ

ปฏิรูป เปิดประเทศและสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ เสื้อแฟชั่นทันสมัย นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตที่

มณฑลกวางตุ้งมีความทันสมัยและเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็ว เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าคนกวางตุ้ง

กล้าคิดกล้าทํา คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคนกวางตุ้งกินทุกอย่าง จนที่เมืองจีนมีภาษิตที่พูดกัน

บ่อยๆว่า “เกิดที่ซูโจว อยู่ท่ีหางโจว กินที่กวางโจวและตายที่หลิ่วโจว”  

(4)  คนกวางตุ้งอยากได้หน้า ประชาสัมพันธ์ตัวเองเก่ง  

คนกวางตุ้งให้ความสําคัญแก่การแต่งตัวมาก  เสื้อมียี่ห้อ กางเกงมี

ยี่ห้อ นาฬิกา กระเป๋าทุกอย่างต้องมียี่ห้อ รถยนต์ต้องแพง ห้องทํางานต้องหรู เพื่อเป็นการแสดงออก

ว่าตัวเองมีฐานะ เป็นนักธุรกิจใหญ่ น่าเชื่อถือ 

มณฑลกวางตุ้งไม่ใช่เป็นมณฑลแรกที่นิยมใช้โฆษณา ใน1920  และ

1930 เซี่ยงไฮ้เป็นแหล่งที่นิยมใช้โฆษณามากที่สุด แต่แล้วหลังจากประเทศจีนเปิดประเทศแล้ว 

มณฑลกวางตุ้งกลายเป็นแหล่งที่มีการทําโฆษณามากที่สุด ทุ่มเท 10 ล้านหยวนจ้างนักแสดง ดารา

ดังถ่ายทําโฆษณายา  จ้างนักเรียนหมื่นคนทําโฆษณาเครื่องอัดเสียงเพื่อเรียนภาษาต่างประเทศ  จาก

การทําโฆษณาทําให้คนกวางตุ้งได้ประโยชน์มหาศาล  เมื่อมีการทําโฆษณามากขึ้น ทุกบริษัท
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หน่วยงานพยายามคิดหาวิธีโฆษณาแปลกใหม่  เมื่อปี ค.ศ. 1994 มีร้านอาหารร้านหนึ่งจะร้านใหม่ 

หนังสือพิมพ์ลงโฆษณาจะรับพนักงานประชาสัมพันธ์ต้องรู้ภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา ทําให้คนงง

ไปหมดแค่พนักงานประชาสัมพันธ์ทําไมต้องรู้ 5 ภาษาด้วย แต่แล้วได้คนหนึ่งมาซึ่งเป็นชาวจีนโพ้น

ทะเลท่ีพํานักอยู่อินโดนีเซีย แต่ร้านอาหารเป็นที่รู้จักและมีช่ือเสียงขึ้นมาทันที  ดังนั้น เวลาคิดจะทํา

การค้าขายกับคนกวางตุ้งต้องสืบประวัติคู่ค้าสักหน่อย อยากไปหลงเชื่อหมด  

(5)  เชื่อหมอดู  ไสยศาสตร์  

เนื่องจากว่าคนกวางตุ้งส่วนใหญ่ใช้เวลาไปทํามาหากิน มองข้ามเรื่อง

การศึกษาเล่าเรียน ไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาทางด้านตะวันตก และไม่ค่อยมีความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน 

ทําให้พวกเขาหันไปพึ่งไสยศาสตร์ หมอดู  เพราะว่าเป็นวิธีท่ีทําได้ง่ายที่สุด  

เมืองเซินเจิ้นมีความเจริญมาก แต่ทุกบริษัท โรงงาน ครอบครัวจะมี

พระ เทวดาไว้ให้บูชา คนกวางโจวเวลาออกไปทําธุรกิจ ไปลงนามในสัญญาต้องไปถามหมอดูก่อนว่า

จะดีไหม  เวลาลังเลใจไม่กล้าตัดสินใจ ก็มักจะไปเซียมซี  

คนกวางตุ้งถือเลข 6 กับ 8 เป็นเลขนําโชค ไม่ว่ามือถือ  ทะเบียนรถ

ต้องเลือกตัวเลขที่ดี เลข 6 กับ 8 เป็นเลขที่ดีท่ีสุดสําหรับเขา แต่ เลข 4 กับ 7 ถือว่าไม่มงคล  

ดังนั้น เวลาไปติดต่อธุรกิจกับคนกวางตุ้งต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง 

พยายามพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคล พวกเขาอารมณ์ดี ก็จะยินดีจะร่วมมือ  

10)  ลักษณะอุปนิสัยผู้ค้าคนฮกเจี้ยน 

คนฮกเจี้ยนเป็นคนมีการติดต่อการค้ากับคนต่างชาติก่อนใคร ความรู้สึก

ของคนต่างชาติท่ีมีต่อพ่อค้าคนจีนก็มาจากลักษณะพ่อค้าฮกเจี้ยน  เป็นที่ทราบกันว่า เส้นทางสาย

ไหมทางทะเลเป็นจุดเริ่มต้นของฮกเจี้ยนทําการค้า  ในระยะเวลาหลายร้อยปี ท่ีผ่านมา การเดินเรือ

ทางทะเล การค้าต่างประเทศได้หล่อหลอมอุปนิสัย กลยุทธ์การค้าของพ่อค้าคนฮกเจี้ยน กล่าวโดย

สรุปได้ดังต่อไปนี้  

(1)  รู้จักไตร่ตรองกาลเวลาแล้ววางแผนล่วงหน้า  

ยามสุขก็ต้องคิด เมื่อคิดแล้วก็มีการเตรียมตัว เมื่อมีการเตรียมก็

ปลอดภัย น่ีเป็นคติเตือนใจและเป็นพ่อค้าคนฮกเจี้ยนก็ยึดปฏิบัติตาม  โลกการค้าก็เหมือนมหาสมุทร 

เต็มไปด้วยอันตรายและสิ่งที่ไม่แน่นอน  ดังนั้นคาดการณ์ในการทําการค้าเหมือนดูท้องทะเลเพื่อ

พยากรณ์อากาศว่ามีฝนไหม  มีพายุไหม เพื่อเตรียมตัวป้องกันตัวเองไว้า เช่นเดียวกับในการ

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าคนฮกเจี้ยนทุกคนถือว่าเป็นยอดฝี มือ มักจะมีมาตรการ

ป้องกันไว้ล่วงหน้า เมื่อคราวมีเหตุการณ์คับขันเกิดขึ้น สามารถหาวิธีป้องกันไว้ได้ เพราะว่ามีการ

เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแล้ว  
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(2)  อพยพต่างแดน แสวงหาการพัฒนา 

ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าภูมิประเทศและทรัพยากรบีบบังคับให้

คนฮกเจี้ยนหันมาทําการค้าต่างประเทศ เมื่อรํ่ารวยขึ้นมา ไม่สามารถซื้อที่ดินที่บ้านเกิดเมืองนอน 

เนื่องจากที่ดินเป็นของรัฐ  จึงทําให้พ่อค้าที่ร่ํารวยหันมาซื้อที่ดินและอาศัยในต่างประเทศและใช้

ชีวิตอยู่ท่ีนั้นแทน ท่ีผ่านมาไม่ว่าสมัยราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิง ราชสํานักคํานึงถึงความมั่นคงของ

ชาติ ไม่เพียงแต่ไม่ส่งเสริมการค้าต่างประเทศอย่างที่ประเทศอังกฤษที่เคยทํา แต่กลับปราบปราม  

กดขี่พ่อค้า จึงทําให้พ่อค้าตัดสินใจสร้างครอบครัวที่ต่างแดน  การค้าทางทะเลไม่เพียงทําให้พ่อค้า

อพยพไปต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ญาติพ่ีน้อง คนทุกชนชั้น ทุกระดับ ทุกฐานะ

ย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศมากขึ้น 

คนฮกเจี้ยนไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าคนฮก

เจี้ยนเหล่านี้จะตัดความสัมพันธ์กับบ้านเกิดเมืองนอน ตรงกันข้ามคนฮกเจี้ยนไปคนห่วงใยบ้านเกิด

เมืองนอนมาก บางคนรํ่ารวยแล้ว ก็โอนเงินกลับบ้าน เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานสมรส งานศพ ทําฮวงจุ้ย 

ซื้อที่ปลูกบ้านสร้างโรงเรียนเพื่อเป็นสาธารณะกุศล  

ทุกวันนี้ ยังมีคนฮกเจี้ยนอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นจํานวนมาก เงิน

โอนจากต่างประเทศเข้าฮกเจี้ยนเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศสําคัญอีกทางหนึ่ง  โรงเรียน

จ๋ีเหมย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวก็เป็นตัวอย่างที่ดีท่ีชาวจีนโพ้นทะเลบริจาคเงินสร้างโรงเรียน 

(3)  ใกล้ทะเลกินทะเล  เน้นการค้าทางทะเลเป็นหลัก 

ตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์หมิง ชาวตะวันตกไม่ว่าอังกฤษ โปรตุเกส

เป็นต้น ได้พัฒนาการค้าต่างประเทศเป็นแรงกระตุ้นพ่อค้าฮกเจี้ยน ทําให้พวกเขาอยากมีส่วนร่วมใน

การค้าต่างประเทศในฐานะพ่อค้าเสรี  การค้าทางทะเลจึงเป็นวีถีชีวิตและวิธีทํามาหากินที่สําคัญ

ท่ีสุดสําหรับคนฮกเจี้ยนแล้ว ในปลายราชวงศ์หมิง สินค้าที่ส่งออกไปถึง 230 กว่ารายการ  สินค้าที่

นําเข้ามาถึง 116 รายการแร่ธาตุเงินจากแอฟริกาก็นําเข้ามาที่มณฑลฮกเจี้ยนเช่นกัน 

(4)  การทําความดี บริจาคเพื่อสาธารณะกุศลกลายเป็นแฟชั่น 

พ่อค้าคนฮกเจี้ยนไม่น้อยชอบบริจาคเงินทองเพื่อสาธารณะ

ประโยชน์ วัตถุประสงค์ของพวกเขาคืออยากสร้างภาพพจน์ และทําให้ธุรกิจของตนมีความสง่างาม 

ทุกวันนี้มณฑลฮกเจี้ยน วัดอาราม  ถนน โรงเรียน สะพาน ชลประทาน สถานผู้สูงอายุ ศาลเจ้าของ

ตระกูล  ศาลเจ้าประจําหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็มาจากเงินบริจาคของพ่อค้าคนฮกเจี้ยนที่อพยพ พํานักอยู่

ต่างประเทศ 

(5)  คติพจน์ของพ่อค้าฮกเจี้ยน 1) สามส่วนขึ้นอยู่กับการกําหนดจาก

ฟ้าลิขิตลงมา  เจ็ดส่วนมาจากการต่อสู้  ถึงจะมีชัยชนะ 2) ทําธุรกิจดี ทําการค้าดีจะได้มีคฤหัสถ์สร้าง

ด้วยทองคํา ทําการค้าดีจะได้(ภรรยา)สีผิวหนังเหมือนอย่างหยก 3) แย่งชิงเพื่อไม่ยอมแพ้แต่ไม่แย่ง
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ชิงทรัยพ์สิน  สามส่วนอาศัยความรู้ความสามารถ เจ็ดส่วนอาศัยความกล้า 4) เงินได้มาไม่สุจริต 

เหมือนนํ้าไหลเข้านา  เงินได้มาด้วยเลือดเนื้อ ยั่งยืนหมื่นๆ ปี 5) ความยากจนไม่มีราก ความรวยก็ไม่มี

พันธุ์ 6) ทุกเรื่องยอมเขาสามส่วน ฟ้าดินกว้างใหญ่ทะเลสงบ  หมั่นสะสมความดีความชอบสร้าง

ความร่มรื่นให้ลูกหลานพึ่งพาอาศั 7) ร้านใหญ่รังแกลูกค้า  ลูกค้าใหญ่รังแกร้าน 8) สินค้าราคากําลัง

ขึ้นให้รีบซื้อ  สินค้าราคากําลังตกตํ่าให้รีบขาย 9) สินค้าผ่านมือกําไรสามส่วน  ไม่มีกําไรไม่แตะต้อง 

10) ทําการค้าพูดถึงกําไร เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลมากที่สุดแล้ว  

11)  อุปนิสัยคนเสฉวน 

(1)  มีความขยัน อดทน มีความเสียสละ มุ่งมั่นมานะ 

คนเสฉวนไม่ว่าชายหรือหญิง ไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรก็ตาม  สิ่งที่

เหมือนกันคือความขยัน ไม่กลัวความยากลําบาก มีความเสียสละ และความมุ่งมั่นมานะ   คนเสฉวน

ค่อนข้างเติ้ย รูปร่างเล็ก แต่ความอดทน เข้มแข็งไม่ด้อยกว่าคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเลย  

ท่านเติ้ง เสี่ยว ผิง รูปร่างเล็ก ไม่สูง แต่เป็นคนยิ่งใหญ่ในแผ่นดินจีน   ตามสถานีรถไฟ รถโดยสาร

มักจะมีคนว่าจ้างแบกของ พวกเขาแบกของหนักๆให้ผู้โดยสาร แต่ได้รับค่าตอบแทนน้อยนิด พวก

เขาได้รับสืบทอดวัฒนธรรมดีงามของชนชาติจีน มีความอดทน ขยันขันแข็ง   คนเสฉวนมีความ

อดทนสูง ไม่ว่าทําอะไรก็ตาม พวกเขาไม่ชอบโวยวาย แต่ทําไปอย่างเงียบๆ ถ้าได้รับความไม่เป็ น

ธรรม ทนได้ก็ทนเอาพยายามเก็บไฟโกรธไว้ในทรงอก  พอถึงเวลาจําเป็นจริง  พวกเขาสามารถ

สร้างกิจการยิ่งใหญ่ได้ 

(2)  คนเสฉวนดื้อ เข้าข้างตัวเอง คิดอยู่เสมอว่าตัวเองไม่ผิด   

การตัดสินใจของคนเสฉวนอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ตัวเอง 

ซ่ึงบางครั้งก็แตกต่างกับคนต่างมณฑล รวมทั้งพวกเขามักจะยึดความคิดของตนเป็นที่ต้ังโดยคิดอยู่

ตลอดว่าตัวเองถูกต้องเสมอ    ถึงแม้ความจริงปรากฏแล้ว พวกเขายังจะต้องหาเหตุผลมาสนับสนุน

ตัวเองอยู่ดี 

คนเสฉวนเป็นคนช่างพูด ช่างเจรจา ก่อนที่จะเจรจากับใคร  คนเสฉ

วนพิจารณาว่าคู่เจรจาของเขา เก่งแค่ไหน ฝีมือจะเหนือกว่าหรือว่าจะด้อยกว่า แล้วถึงตัดสินใจเจรจา

ด้วย  คนเสฉวนเป็นคนชอบจินตนาการในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และไม่ได้พิจารณาสิ่งต่างๆให้ละเอียด

ถ่ีถ้วนมากนัก  พวกเขาเน้นความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม   คิดในสิ่งที่ใกล้ตัวมาก

ท่ีสุด อย่างเช่น ท่าน เติ้ง เสี่ยว ผิง พูดในสิ่งที่ชาวบ้านอยากพูด ทําในสิ่งที่ชาวบ้านอยากทํา โดยใช้

ภาษาชาวบ้านแบบเรียบง่าย ไม่เล่นสํานวน  ไม่มีการอธิบายทฤษฎีลึกซึ้ง มีแต่การพัฒนา การพัฒนา

คือทฤษฎีท่ียิ่งใหญ่ ไม่ว่าแมวขาวแมวดํา  จับหนูได้ก็เป็นแมวที่ดี 

(3) คนเสฉวนทําอะไรไม่รีบไม่ร้อนและใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ อย่างมี

ความสุข  ซ่ึงแตกต่างกันกับคนจีนทั่วไป คนจีนส่วนใหญ่ไม่ว่าทําอะไรก็ตามมักจะรีบร้อน เดินก็ไว 
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กินข้าวก็ไว แต่คนเสฉวนแตกต่างออกไป  คําที่คนเสฉวนพูดติดปากคือ ใจร้อนกินข้าวต้มร้อน

ไม่ได้ เรื่องดีๆ สําเร็จได้ไม่ใช่เพราะรีบร้อน  รีบร้อนไปทําไม รอสักประเดี๋ยวไม่ได้หรือ  ไม่ได้ไฟ

ไหม้ขนคิ้ว จะไปรีบร้อนทําไม คนเสฉวนไม่ว่าเดิน ทํางานก็ทําไปเรื่อย ไม่รีบไม่ร้อนทําไปอย่างมี

ระเบียบ 

คนเสฉวนเข้าใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ประโยคที่คนเสฉวนถือ

ปฏิบัติคือ “เงินเป็นสิ่งที่นอกกาย  เงินเป็นสิ่งที่เราหามา ถ้าเราไม่ใช้ จะนําไปใช้ในโลงศพหรือ” “เรา

ไม่มีปัญญาให้ทุกบาททุกสตางค์เป็นเราเอง แล้วทําไมต้องหาเงินชนิดขายชีวิตเราด้วย”  ดังนั้น คน

เสฉวนไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ไม่ยอมเสียสละความสุขที่ควรมี เสียสละเวลาพักผ่อนเพื่อ

เงินไม่กี่สตางค์  ยิ่งไม่ยอมทํางานหามรุ่งหามค่ําเสียสุขภาพเพื่อหาเงิน 

งานต้องทํา เงินต้องหา แต่เที่ยวเล่นก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ทานสุก้ี

หม้อไฟ แต่งเสื้อแฟชั่น เล่นไพ่นกกระจอก ดูวีดีโอ น่ีคือวิถีชีวิตของคนเสฉวน แต่สิ่งที่ทําให้คนเสฉ

วนรู้สึกไม่สบายใจคือในเมืองเฉิงตูซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนเป็นเมืองใหญ่และมีความ

เจริญพอสมควร คนรวยเป็นเศรษฐี ไม่ใช่คนเสฉวน แม้ในคนเสฉวนที่ไปขุดทองต่างมณฑลนั้นก็

ไม่ค่อยมีเศรษฐี ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเขา  

(4) คนเสฉวนชอบดื่มนํ้าชาและเล่นไพ่นกกระจอกมาก โดยเฉพาะ

อย่างที่คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงเฉิงตู โปรดปรานเป็นพิเศษ  ในมณฑลเสฉวนแทบจะทุกเมือง ทุก

ซอกทุกมุม มีโรงนํ้าชา การดื่มนํ้าชากลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของคนเฉิงตู คนเฉิงตูมีจํานวน

คนมากที่ไม่หุงข้าว ทําอาหาร ยึดโรงนํ้าชาเป็นบ้านที่สอง ด่ืมนํ้าชาไป พลาง กินเม็ดก่วยจี๊ไป พลาง 

เล่นไพ่นกกระจอกไป และสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือบุหรี่ ไม่มีเงินซื้อบุหรี่ไม่เป็นไร เอากระดาษ

ห่อเป็นม้วนใส่ใบยาสูบ ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว 

12)  ลักษณะเด่นของอุปนิสัยของคนไทย 

สภาวิจัยแห่งชาติเคยสํารวจและประมวลไว้เกี่ยวกับลักษณะนิสัยประจํา

ชาติของคนไทยว่าเป็นดังนี้ 

(1)  รักสงบ เคารพอาวุโส  

(2)  ชอบผู้นําทําสํารวย  

(3)  ชอบบันเทิงรักสนุกสนาน  

(4)  จิตใจเอื้ออารีโอนอ่อนผ่อนตาม   

(5)  เชื่อโชคลางของขลังเชื่อกฎแห่งกรรม 

(6)  เมตตากรุณากตัญญูกตเวที 

(7)  มีความเกรงใจ  



181 

 

(8)  ให้อภัยเสมอ 

(9)  ยอมตามผู้มีอํานาจ 

(10)  ตามใจต่างชาติ  

(11)  รักเอกราช 

(12)  ไม่กระตือรือร้นสุกเอาเผากิน 

(13)  ไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นช่างอดช่างทน 

(14)  เป็นคนใจกว้าง 

(15)  ฉลาดเลือกงานทําการมักเบ่ง 

(16)  รักถิ่นและครอบครัว 

(17)  ชอบมีอภิสิทธิ์ 

(18)  เคร่งครัดเคารพแด่พระมหากษัตริย์ 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้วิเคราะห์ลักษณะ

อุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 30 ข้อ  ผู้เขียนคิดว่าลักษณะเด่นๆ มี

ดังต่อไปนี้   

1)  เชื่อเรื่องเวรกรรม คนไทยมีความเชื่อมูลฐานในเรื่องเวรกรรม กฎแห่ง

กรรม หรือสวรรค์นรก โดยเชื่อว่าคนที่มีฐานะและความเป็นอยู่แตกต่างกัน เป็นเรื่องของโชคชะตา

ฟ้าลิขิต เช่น คนมีฐานะรํ่ารวยมีอํานาจวาสนาเพราะเมื่อชาติก่อนหรือแม้กระทั่งชาติน้ี คนนั้นหรือ

บิดามารดาของคนนั้นได้สร้างบุญกุศลไว้มาก จึงเกิดมารวยและสบาย ตรงกันข้ามคนที่มีฐานะ

ยากจน เพราะเมื่อชาติก่อนได้สร้างบาปกรรมไว้มาก และทําบุญน้อยจึงเกิดมาลําบากหรือเกิดมาใช้

เวรใช้กรรมในชาติน้ี ซ่ึงเห็นได้จากถ้อยคําที่ว่า ถ้าคนรวยตายเรียกว่า สิ้นบุญ แต่ถ้าคนจนตาย

เรียกว่า สิ้นเวรสิ้นกรรม หรือ หมดเวรหมดกรรม เป็นต้น และถ้าหากคนใดไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมก็จะ

ถูกห้ามหรือเตือนในทํานองที่ว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ นอกจากนี้แล้ว ถ้าสิ่งใดหาคําอธิบายทาง

วิทยาศาสตร์ไม่ได้ ก็จะกล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องของสวรรค์นรกบันดาล เช่น ส่วนหนึ่งเห็นได้จากคําว่า 

สวรรค์มีตา  แข่งเรือแข่งแพแข่งได้ แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้ 

2)  ยึดถือระบบอุปถัมภ์  คนไทยมีลักษณะอุปนิสัยที่ยึดมั่นในระบบ

อุปถัมภ์ซ่ึงเห็นได้จากความสัมพันธ์ของคนไทยจะเป็นแบบผู้นํา-ผู้ตาม ลูกพี่-ลูกน้อง หรือผู้ใหญ่-

ผู้น้อย ความสัมพันธ์น้ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน ดังที่เรียกว่า 

ข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย ระบบอุปถัมภ์ ประกอบด้วย กลุ่มอุปถัมภ์ ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่มีการจัดลําดับ

สมาชิกเป็นชั้นลดหลั่นกันไป โดยมีผู้นําคนเดียวและมีผู้ตามหลายคน ผู้นําจะรวมอํานาจไว้ท่ีตัวเอง

และมีฐานะสูงกว่าผู้ตาม ผู้นําสามารถผูกพันยึดเหนี่ยวผู้ตามให้จงรักภักดีอยู่ภายใต้อิทธิพลด้วยการ

จัดสรรผลประโยชน์ เช่น เงินทอง ทรัพย์สิน หรืออํานาจให้อย่างถ้วนหน้าแต่ไม่เท่าเทียมกัน ซ่ึง

ต่อมาเรียกว่าระบบอุปถัมภ์หรือระบบพวกพ้อง ระบบนี้มีลักษณะสําคัญ 
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(1) ผู้อุปถัมภ์ อาจเรียกว่า ผู้นํา ลูกพี่ หรือผู้ใหญ่ มีภาระหน้าที่ให้

ความช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองและปกป้องบริวารของตนซึ่งได้แก่ ผู้ตาม ลูกน้อง หรือผู้น้อย ซ่ึงรวม

เรียกว่าผู้ถูกอุปถัมภ์ ไม่ว่าผู้ถูกอุปถัมภ์จะถูกหรือผิด ลักษณะเช่นนี้เห็นได้จากในอดีตขุนนางหรือ

ข้าราชการไม่มีเงินเดือนประจําเหมือนในสมัยปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการรับ “ของ

กํานัน จากไพร่ซ่ึงเป็นลูกน้องของตน และจากค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการตอบ

แทนต่อของกํานันที่ได้รับจากไพร่ ข้าราชการแต่ละคนจึงมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองแก่ไพร่ของตน

จากรัฐและคนอื่นๆ และในบางกรณี ข้าราชการจะช่วยให้ไพร่ของตนก้าวหน้าขึ้นไปมีตําแหน่งสูง

และมีอํานาจมากขึ้นด้วย การที่ผู้ใหญ่พิทักษ์ปกป้องผู้น้อยที่กระทําความผิด เห็นได้จากการเอาหูไป

นาเอาตาไปไร่หรือไม่สนใจการร้องเรียน หรือแม้กระทั่งหาทางออกให้ลูกน้อง ไม่ลงโทษอย่าง

จริงจังเข้มงวด หรือย้ายไปอยู่พื้นที่อ่ืนซึ่งอาจไปกระทําความผิดเช่นเดิมนี้ในพื้นที่อ่ืนต่อไป  

(2) ผู้ถูกอุปถัมภ์หรือผู้น้อยมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ เริ่ม

จากพยายามแสวงหาผู้ใหญ่ท่ีมีความสามารถ มีอิทธิพล และมีบารมีไว้สนับสนุนและคุ้มครอง โดย

หาช่องทางเข้าไปฝากเนื้อฝากตัว เข้าเป็นพวก และเกาะติดผู้ใหญ่ไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต 

อันเป็นลักษณะของการหวัง พ่ึงใบบุญหรือพึ่งบารมี การไม่เข้าเป็นพวกเดียวกันกับผู้ใหญ่ อาจถูก

มองว่าเป็นศัตรูหรือเป็นฝ่ายตรงข้าม แต่เมื่อเข้าไปเป็นพวกพ้องก็ยิ่งทําให้ระบบพวกพ้องมั่นคงและ

เข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนี้ ลูกน้องต้องคอยติดสอยห้อยตาม เป็นสมุนเป็นบริวาร ปรนนิบัติรับใช้

ประดุจบ่าวไพร่ คอยเออออห่อหมก และเป็นลูกขุนพลอยพยักอยู่เสมอ โดยใช้คําพูดที่ว่า ครับผมๆ 

หรือ ถูกครับพี่ ดีครับท่าน รวมทั้งต้องคอยเคารพยกย่อง สรรเสริญเยินยอผู้ใหญ่ และมือไม้อ่อน

ตลอดเวลา ในลักษณะ ผู้น้อยค่อยประนมกร ดังนั้น การที่ผู้น้อยคอยห้อมล้อม ยกย่องสรรเสริญ 

และเอาอกเอาใจผู้ใหญ่จนเรียกว่าเป็นการ ก้มหัวให้ เหล่านี้มีส่วนทําให้ผู้น้อยได้รับการแต่งตั้งหรือ

ปูนบําเหน็จรางวัล โดยไม่คํานึงถึงความสามารถหรือผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ความเจริญก้าวหน้า

ในชีวิตของผู้น้อยจึงมิได้อยู่ท่ีผลงานแต่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ท่ีการเป็นพวกเดียวกับผู้ใหญ่ ดังคํากล่าว

ท่ีว่า ค่าของคนไม่ได้อยู่ท่ีผลของงาน แต่อยู่ท่ีคนของใคร  

ในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่มีสังคมใดอยู่โดยไม่มีพวกพ้องหรือไม่

พ่ึงพาอาศัยกัน แต่ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่ยึดถือระบบอุปถัมภ์ประการนี้ เป็นไปในลักษณะที่

มากเกินกว่าความจําเป็นหรือมากเกินกว่าเหตุ จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศทั้งในแง่ของ

ผู้ใหญ่และผู้น้อย กล่าวคือ ในแง่ของผู้ใหญ่ จะทําให้ลืมตัว รวมอํานาจและใช้อํานาจในทางมิชอบ

ได้ง่าย สนใจและปูนบําเหน็จรางวัลให้เฉพาะคนใกลชิด ไม่มีโอกาสใช้คนที่มีความรู้ความสามารถ

ได้มากเท่าที่ควร เกิดระบบเส้นสายหรือการวิ่งเต้น เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ผู้ท่ีมี

ความสามารถแต่ไม่มีเส้นสายจะก้าวหน้าได้ยาก และยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้น้อยกระทําความผิด

อีกด้วย เพราะผู้น้อยจะคิดว่าถึงอย่างไรก็มีผู้ใหญ่คอยช่วย มีเส้นสาย มีเกราะคุ้มกัน  
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ส่วนในแง่ของผู้น้อย ผู้น้อยที่ไม่ประจบสอพลอจะไม่ได้รับการ

เหลียวแลจากผู้ใหญ่ ผู้น้อยจะเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อตํ่าใจ ท้อแท้ใจ และทํางานไปวันหนึ่ง ๆ อย่าง

ไม่เต็มที่ นอกจากนี้ ระบบอุปถัมภ์ซ่ึงตั้งอยู่บนรากฐานของความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ใหญ่และ

ผู้น้อยได้ก่อให้เกิดความเกรงใจซึ่งโดยปรกติผู้น้อยจะเกรงใจผู้ใหญ่ ความเกรงใจที่ผู้น้อยมีต่อผู้ใหญ่

ในบางครั้งก็กลายเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ เช่น คนไทยเกรงใจผู้มีอํานาจ เช่น 

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ไม่แสดงความคิดเห็นตอบโต้ต่อหน้า วางเฉย ไม่ขัดคอ ผู้มีอํานาจจะพูด

อย่างไรคนไทยก็จะเป็นผู้ฟัง บางครั้งทําตัวเป็ น ทองไม่รู้ร้อน การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง

ออกไป ผู้น้อยอาจถูกเขม่นและในภายหน้าไม่อาจไปขอความช่วยเหลือหรือพึ่งบารมีได้ 

(3) รักอิสระเสรี  คนไทยมีอุปนิสัยที่รักอิสระเสรี รักความเป็นไท ไม่

ยอมอยู่ในระเบียบ ดังมีคํากล่าวว่า ทําได้ตามใจคือคนไทยแท้ อันมีส่วนทําให้คนไทยขาดระเบียบ

วินัย ไม่ยึดถือระเบียบวินัย ส่งผลให้การพัฒนาประเทศขาดประสิทธิภาพด้วย 

(4) ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง คนไทยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบรักษา

สถานภาพเดิม และยังต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีไปกระทบกระเทือนสถานะและผลประโยชน์

ของตน โดยเฉพาะคนไทยในชนบทยังชอบทําอะไรที่สืบต่อกันมาแต่ดั้งเดิม และมีไม่น้อยที่คน

ภายนอกมองว่างมงาย แต่คนไทยก็ยังทําต่อไปโดยไม่สนใจเหตุผล ไม่ตั้งข้อสงสัย เช่น เห็นกันมา

นานว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีลูกหลานหลายคนก็ทําตามโดยไม่สนใจการวางแผนครอบครัว หรือ

แม้แต่การประกอบอาชีพทํานาปลูกข้าว พ่อแม่ปู่ ย่าตายายทํามาอย่างไรก็จะทําอยู่เช่นเดิมโดยไม่คิด

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ึน  

ลักษณะอุปนิสัยที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

จะมีส่วนทําให้การพัฒนาประเทศเป็นไปด้วยความยากลําบาก เนื่องจากการรับและนําเทคโนโลยี

สมัยใหม่เข้าไปจะถูกต่อต้าน 

(5) ลืมง่าย  คนไทยมีอุปนิสัยลืมง่าย ให้อภัยง่าย และเห็นอกเห็นใจ ซ่ึง

ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาในเรื่องเมตตากรุณา ลักษณะอุปนิสัยประการนี้เป็นอุปสรรคต่อ

การพัฒนาประเทศในแง่ท่ีว่า เมื่อมีผู้กระทําความผิด โกงชาติบ้านเมือง คนไทยก็ไม่จดจําและไม่

นํามาเป็นบทเรียน ไม่ต่อต้านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กลับให้อภัยหรือยกโทษให้ ดังนั้น ผู้กระทํา

ความผิดก็อาจหวนกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก ในความเป็นจริงนั้น วัฒนธรรมรวมถึงวัฒนธรรม

องค์กรก็มีการเปลี่ยนแปลงและมีการสืบสานจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ในสังคมไทยธุรกิจ

ใหญ่ๆ ส่วนใหญ่อยู่ใต้การบริหารของคนไทยเชื่อสายจีน  คนจีนอพยพมาเป็นรุ่นแรกได้ก่อร่าง

สร้างตัว ก่อตั้งธุรกิจขึ้นมา ใช้วิธีบริหารแบบคนจีน คือเน้นความซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณคน และได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนธุรกิจใหญ่โต หลังจากมีฐานะที่มั่นคง รํ่ารวยแล้ว ก็จะส่งเสริมการเล่า
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เรียนของลูกหลาน ส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศเพื่อกลับมารับช่วงบริหารธุรกิจต่อไป  ดังนั้น 

วัฒนธรรมองค์กรหรือ วัฒนธรรมการทําธุรกิจของคนไทยโดยเฉพาะ คนไทยเชื้อสายจีนเป็ น

วัฒนธรรมผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีน ไทยและวัฒนธรรมชาติตะวันตก   

การรับเอาวัฒนธรรมของชาติอ่ืนในสังคมไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัย

โบราณ ไทยมีการค้าขายกับอินเดีย จีน และฝรั่งมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ได้คัดเลือกวัฒนธรรมของชาติ

อ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับค่านิยมไทยมาใช้ แล้วนํามาปรับเข้ากับวัฒนธรรมไทย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน 

ได้แก่ เรื่องอาหาร อาหารไทยหลายๆ อย่างได้อิทธิพลจากต่างชาติ เครื่องเทศที่ทําแกงกะหรี่มาจาก

อินเดีย การทําให้อาหารสุกโดยการผัดหรือทอดนํ้ามันเป็นวิธีการของจีน ฝอยทองมาจากโปรตุเกส 

เป็นต้น ค่านิยมหลักของคนไทยประการหนึ่งคือ การเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้เต็มที่ตราบเท่าที่ส่ิงนั้นไม่

เป็นภัยต่อตน การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของสังคมไทยโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเริ่มโดยนักสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยาชาวต่างประเทศ ได้ศึกษาในแง่มุมความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมสังคมและผล

ต่อบุคลิกภาพของคนไทย ผลงานที่โดดเด่นได้แก่  John Embree จากการที่เขาได้อยู่ในประเทศไทย

ในช่วงหนึ่ง เขากล่าวว่าลักษณะที่โดดเด่นของคนไทยที่แตกต่างจากชาวญี่ปุ่นหรือชาวเวียดนามคือ 

พฤติกรรมความเป็นปัจเจกบุคคล เขาเห็นว่า คนไทยเป็นคนรักอิสระ ไม่ชอบข้อผูกมัดและ

หลีกเลี่ยงพันธะทางสังคม โครงสร้างและบรรทัดฐานทางสังคมไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ

ปัจเจกได้ คนไทยมักเลือกทําตามใจตนเองมากกว่าทําตามความคาดหวังและพันธะผูกพันทางสังคม 

ความคิดเห็นของ Embreeได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการที่ศึกษาวัฒนธรรมของคนไทยอีก

หลายคน เช่น H.Phillips เขาอธิบายขยายความว่า บุคลิกภาพของคนไทยที่รักอิสระ ชอบความมี

เอกเทศ สืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องบุญกรรมตามคําสั่งสอนของพุทธศาสนา คนไทยเชื่อว่าเกิดมา

เพื่อใช้กรรม การทําบุญก็เพื่อผลประโยชน์ของตนที่ต้องสะสมไว้ด้วยตนเองไม่เกี่ยวกับคนอื่น 

ความเชื่อเรื่องบุญกรรม และการเอาตัวรอดเฉพาะตัว จึงเป็นอีกค่านิยมหนึ่งของคนไทย นักวิชาการ

ท่ีสนใจเรื่องสังคมไทยอีกท่านหนึ่งคือ Lucian Hanks เขาได้อธิบายมโนทัศน์เรื่องบุญครอบคลุมไป

ถึงว่า บุญเป็นพื้นฐานที่คนไทยใช้ในการจัดลําดับตําแหน่งและสถานภาพของบุคคลเป็นลําดับชั้น

ลดหลั่นกันไป คนที่มีสถานภาพทางสังคมสูง ไม่ว่าจะโดยกําเนิดชาติตระกูลหรือฐานะทาง

เศรษฐกิจ หรือมีตําแหน่งในโครงสร้างการปกครองระดับสูงเป็นเพราะในอดีตชาติได้สะสมบุญไว้

มากกว่าผู้เกิดในลําดับชั้น (Hierarchy) ท่ีต่ํากว่า ความเชื่อนี้ทําให้บุคคลยอมรับสถานภาพที่เป็นอยู่

ได้โดยไม่โต้แย้ง แต่ทว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเกิดในสถานภาพใดก็ย่อมป้องกันมิให้

สถานภาพตกตํ่าลง และถ้าทําได้ก็จะดิ้นรนเพื่อเลื่อนให้สูงขึ้น วิธีการหนึ่งที่เป็นหลักประกันความ

มั่นคงของตน คือการหาผู้มีสถานภาพสูงกว่า ซ่ึงหมายถึงผู้มีอํานาจมากกว่าให้เป็นผู้อุปถัมภ์ เพื่อ

คอยช่วยเหลือผลักดันตนให้มีความก้าวหน้าขึ้น ในขณะเดียวกันตนก็รับใช้ผู้อุปถัมภ์เป็นการตอบ

แทน ค่านิยมนี้นําไปสูระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ในแวดวงราชการไทยนั่นเอง 
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การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของสังคมและคนไทยโดยนักวิชาการไทยที่โดดเด่น อาทิเช่น  

ยศ สันตสมบัติ ได้ศึกษาบุคลิกภาพของคนไทย ได้พบว่า คนไทยมีลักษณะ

ทะเยอทะยานพอสมควร แต่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตนเอง คนไทยมีนิสัยอ่อนน้อม ชอบออก

สังคม รักสนุก ชอบสะดวกสบาย ไม่เคารพกฎเกณฑ์และระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตํ่า ไม่ชอบ

คนที่ขัดใจตนเองแต่ไม่แสดงออก บุคลิกภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมเรื่องการรักษา

ภาพลักษณ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่ํา) และการหลีกเลี่ยงปัญหา (ไม่ยอมเผชิญหน้า) 

สุนทรี โคมิน (2533:  159-256) ศึกษาพบว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเป็ น

ปัจเจกบุคคลสูง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความสําคัญและได้สรุปลักษณะทั่วไปของค่านิยม

สังคมไทยทางด้านจิตวิทยาไว้ 9 ประการ ตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย คือ 1) การเห็น

ความสําคัญของตนเองสูง (Ego  Orientation)  2) การมีความกตัญญูรู้คุณ (Grateful Relationship 

Orientation) 3) การมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ราบรื่น (Smooth  Interpersonal  Relationship 

Orientation) 4) การมีความยืดหยุ่นและรู้จักปรับตัวตามโอกาส (Flexibility  and  Adjustment 

Orientation) 5) การมีความรู้สึกมักน้อยและพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ (Religiopsychical Orientation) 6) การ

เห็นคุณค่าของการศึกษาและสมรรถภาพการทํางาน (Education and Competence Orientation) 7) การ

รักความเป็นอิสระ (Interdependence Orientation) 8) การรักความสนุกสนาน (Fun-Pleasure 

Orientation) 9) การมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จ (Achievement-Task Orientation) 

จะเห็นได้ว่า การศึกษาของนักวิชาการไทยทั้งสองท่านในเรื่องค่านิยมของคนไทย

นั้นค่อนข้างสอดคล้องกับสิ่งที่นักวิชาการชาวต่างชาติได้ศึกษาไว้ โดยเฉพาะในเรื่องความเป็ น

ปัจเจกบุคคล รักอิสระ รักความสนุก ยึดตนเองเป็นหลัก ไม่เคารพกฎเกณฑ์ Embree ได้นิยาม

สังคมไทยว่าเป็นสังคมหลวม (Loosely Structure) ซ่ึงสุนทรี โคมิน (2533) ก็เห็นด้วยเช่นกัน และได้

สรุปว่าลักษณะพื้นฐานของสังคมไทยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของคนในสังคมไทย 7 

ประการ คือ 

1)  เป็นสังคมที่มีโครงสร้างและความผูกพันอย่างหลวมๆ (The  Loose 

Structure) มีความเป็นอยู่ง่ายๆ ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

2)  เป็นสังคมที่เน้นความเป็นปัจเจกบุคคล (The Individualism) เนื่องจาก

ไม่มีการระบุสิทธิและหน้าที่ให้ชัดเจน จึงทําให้เกิดความเป็นอิสระในความคิดและการปฏิบัติส่งผล

ให้การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความผูกพัน และความซื่อสัตย์ของคนไทยขึ้นอยู่กับค่านิยม

ในแต่ละบุคคล 

3)  เป็นสังคมของพุทธศาสนา (The Buddhism) วัฒนธรรมในสังคมไทย

ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ โดยคําสอนทางพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อความคิด

ในการดํารงชีวิต เช่น ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว ความเชื่อดังกล่าวนี้มีส่วนส่งเสริมความเป็นปัจเจกบุคคล  
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4)  เป็นสังคมระบบเจ้าขุนมูลนาย (The  Entourage) ในสังคมไทยมีการ

แบ่งชั้นอํานาจให้ความสําคัญต่อผู้อุปการคุณ ความผูกพันนี้ไม่สมํ่าเสมอแน่นอน ในบางครั้งก็ขึ้นอยู่

กับวัตถุประสงค์ หรือมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง 

5)  ความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม (The Affiliative Society) 

เนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน ทําให้มีความเชื่อมั่นในตนเองและการเคารพตนเองตํ่า จึงต้องการ

ให้สังคมยอมรับในบทบาทของตนเอง 

6)  เป็นสังคมที่มีระบบพระเดชพระคุณ (The Moral-Amoral) พระคุณ 

คือ อํานาจทางด้านคุณงามความดี ความรักความผูกพัน ความคุ้มครอง และความกตัญญูต่อผู้ท่ีให้

การอุปถัมภ์  พระเดช คือ อํานาจที่ไม่ได้มาจากคุณงามความดี เป็นอํานาจที่ได้มาจากการข่มขู่สร้าง

ความกลัว การใช้อํานาจเพื่อต้องการเด่นดังในสังคม 

7)  แก่นแท้ของวัฒนธรรม (The Cultural Theme) มาจากค่านิยมพื้นฐาน 

3 ประการ คือ 

(1) ค่านิยมส่วนบุคคล (Personalism Value) เป็นค่านิยมเพื่อความอยู่

รอดของตนเอง 

(2) ค่านิยมรักความสนุกสนาน (Fun-loving Value) ประกอบด้วยความ

ต้องการแสดงออกตามความรู้สึกที่เป็นอยู่ การเบื่อหน่ายจากงานที่ทํา และการแสดงออกของความ

เป็นคนใจกว้าง 

(3) ค่านิยมทางด้านคุณธรรม (Merit  Accumulation  Value) เป็ น

ค่านิยมที่มีความเชื่อในเรื่องผลกรรม โชคลาภในอนาคต การทํานายโชคชะตาชีวิตทางโหราศาสตร์

ของแต่ละบุคคล 

เมื่อได้ทบทวนผลการศึกษาของนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศโดย

นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแล้วจะเห็นว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกันในค่านิยมหลัก 4 ประการ 

(ข้อ 1-4) แต่ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะได้รวมค่านิยมอีก 2 เรื่องที่เป็นลักษณะเด่นของคนไทย และนําไปสู่

แบบแผนพฤติกรรมของระบบราชการไทยที่สําคัญอีกด้วย ค่านิยม 6 ประการนี้ได้แก่ 1)  มีความ

เป็นปัจเจกบุคคลสูง (ส่วนตัวสําคัญกว่าส่วนรวม) 2)  ค่านิยมรักสนุก ชอบอิสระ (ชอบสังคม และ

ไม่ชอบทํางานหนัก) 3)  เน้นตนเองเป็นหลัก (ไม่ผูกพันกับกฎระเบียบวินัยของสังคม) 4)  มีความ

กตัญญูรู้คุณ (ตอบแทนผู้ให้ความช่วยเหลือหรือผู้อุปถัมภ์) 5)  การสยบต่อผู้มีอํานาจ (แม้เขาจะทํา

ในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายหรือศีลธรรม) 6) การเปิดกว้างต่อสิ่งใหม่ (ความยืดหยุ่นและการปรับตัว)  

เนื่องจากปัจจุบันเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้คนไทยรับเอาวัฒนธรรม

ของชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศค่อนข้างมาก ทําให้สภาพสังคมของการทํางานเกิดความแตกต่างกัน 
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ถ้าเปรียบเทียบปัจจุบัน ในสังคมของการทํางานจะทําให้เห็นถึงสภาพของคนรุ่นเก่า คนรุ่นกลาง คน

รุ่นใหม่  ในปัจจุบันนี้เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

เอสซีจี เปเปอร์ (SCG Paper)  

การดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ใช้

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco  Process) ได้แก่ การลดปริมาณวัตถุดิบและ

ทรัพยากรในการผลิต การนําของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มตั้งแต่การ

จัดเก็บและคัดแยกประเภทเศษกระดาษ เพื่อนํามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต การนํานํ้าและ

สารเคมี รวมทั้งวัสดุท่ีผ่านการใช้งานแล้วในกระบวนการผลิต มาบําบัดและนํากลับมาใช้ใหม่ใน

กระบวนการผลิต และการลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต 

ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงความสมดุลของ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกัน และเน้นการสร้างคุณค่า

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจทุกฝ่าย โดยในปี พ.ศ. 2554 เอสซีจี เปเปอร์ ดําเนินโครงการที่สําคัญ

และสร้างการมีส่วนร่วม กับชุมชนและสังคมมากมาย  

ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงความสมดุลของ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกัน และเน้นการสร้างคุณค่า

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจทุกฝ่าย โดยในปี พ.ศ. 2554 เอสซีจี เปเปอร์ ดําเนินโครงการที่สําคัญ

และสร้างการมีส่วนร่วม กับชุมชนและสังคมมากมาย 

ชิน โสภณพนิช ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ    

เคยกล่าวว่า ต้องทํางานด้วยหลักความซื่อสัตย์  ขยัน อดทนและกตัญญูรู้คุณคน  

โดยเฉพาะกับลูกน้อง ต้องดูแลเขาให้ดีท้ังในยามสุขและทุกข์ เพราะถ้าไม่มีเขา  เราก็อยู่ไม่ได้ ยึด

หลักการบริหารแบบจีนดั้งเดิม จนธนาคารกรุงเทพมีการพัฒนา พอมาถึงผู้บริหารรุ่นสอง ได้มีการ

ผสมผสานวิธีบริหารงานแบบตะวันออกกับแบบตะวันตก ก้าวทันโลก ยึดหลักการบริหารแบบ

ตะวันออก ในขณะเดียวกัน มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล และรู้จักใช้ส่ือสร เทคโนโลยีแบบสมัยใหม่  ทําให้

มีการขยายธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 

ซีพีเอฟมีนโยบายการดําเนินงานที่มีความชัดเจนทั้งในกระบวนการผลิตและการ

บริหารจัดการทางธุรกิจ ด้วยการคํานึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค

และพนักงาน โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรพื้นฐาน 6 ประการ (CPF  Ways) คือ ความพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง ใฝ่ รู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น

เพื่อความสําเร็จ และตอบแทนคุณของแผ่นดิน ซ่ึงหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางสําคัญต่อการสร้าง

ความยั่งยืนทางธุรกิจและสังคมตามเป้าหมายขององค์กร 
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กลยุทธ์การดําเนินงานด้าน CSR ของซีพีเอฟ คือการประยุกต์ค่านิยมองค์กร หรือ 

CPF Ways อันประกอบด้วย 

1)  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Embrace Change) 

2)  ใฝ่ รู้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (MasterLearning and Sharing) 

3)  นวัตกรรม (Innovation) 

4)  มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ (Integrity and Honesty) 

5)  มุ่งมั่นเพื่อความสําเร็จ (Result Orientation) 

6)  ตอบแทนคุณแผ่นดิน (Dedicate to Country) 

แนวทางเหล่านี้จะต้องคํานึงถึงหลักการ 3 ประโยชน์ได้แก่ ประเทศชาติ ประชาชน

และองค์กร ดังนั้นซีพีเอฟจึงมุ่งเน้นที่การใช้ความถนัดด้านอาหารและเกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมกล

ยุทธ์ด้าน CSR ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ กลยุทธ์ของซีพีเอฟมีบทบาท

ต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพและโภชนาการ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน

สติปัญญาและการสร้างอาชีพ ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางการเพิ่มทุนทางสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะ

การให้โอกาสแก่ชุมชนและเกษตรกรด้วยวิธีการสอนให้รู้จักจับปลากินเอง ซ่ึงผลสัมฤทธิ์จากการ

ดําเนินงานที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจเท่านั้น แต่การสะสมทุนทางสังคมจะ

ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน จากจุดยืนและนโยบาย

ของซีพีเอฟได้สะท้อนให้เห็นว่าการทํา CSR ท่ีดีนั้นต้องพยายามฝังเป้าหมายทางสังคมเข้าไปสู่

กระบวนการทางธุรกิจ ไม่มุ่งเน้นที่กระบวนการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด (Marketing 

Communication) ดังนั้น CSR ของซีพีเอฟจะเห็นได้จากกระบวนการทํางานที่มีอยู่ทุกวันมากกว่า

การประชาสัมพันธ์ทางสื่อโฆษณา 

บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จํากัด 

เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคม Information ธุรกิจการเงิน ธุรกิจ

สินเชื่อ และอื่น ปรัชญาและความเชื่อของบริษัท เชื่อว่า  วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสําคัญที่สุด  เป็ น

เครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร  การที่จะทําให้เกิดวัฒนธรรมร่วมกัน ใช้

หลักการ Share Value Triple I Culture ได้แก่มี Individul Talint (ความสามรถ), Idea Generation 

(ความคิดสร้างสรรค์) และ Infinity Changer (ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา) นอกจานนั้น  

เป้าหมายในการธุรกิจเชื่อว่า คนไทยแข็งแรง ประเทศแข็งแรง ดังนั้น องค์กรจึงมีนโยบายที่จะ

ร่วมกันพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีสุข บริษัทมีนโยบายที่จะร่วมกันพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกัน

อย่างมีสุข บริษัทมี Paradigm Shift ในการมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ไม่ต้องมีสํานักงาน ใช้การติดต่อ

แบบไร้สาย เป็นงานที่ซับซ้อน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน มุ่งเน้น

สมรรถนะ ไม่ต้องมีตึก/อาคารก็สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีการ Share ความรู้ และเน้นการมี

เครือข่ายภายใน 
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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

บริษัทนํ้ามันขนาดใหญ่ของคนไทยที่ดําเนินงานมากว่า 20 ปี จัดตั้งขึ้นตามมติ

คณะรัฐมนตรี ในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยได้รับมอบหมายภาระกิจสําคัญในการ

ดูแลความมั่นคงด้านการพลังงาน เป็นเครื่องมือทํางานเพื่อประโยชน์ของคนไทย โดยบริษัทฯ ได้

กําหนดความมุ่งหมายไว้ คือ 1) เป็นบริษัทไทยที่มั่นคงในการดําเนินธุรกิจปิโตรเลียมสอดคล้องกับ

ประโยชน์ ส่วนรวม 2) เป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของสังคมไทย บาง

จากฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ว่า พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เห็นได้จาก

นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและโครงการดีๆ หลายอย่างที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ประชาชน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะการเป็ น Green 

Company ท่ีดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ท่ีประเทศไทยประสบวิกฤตนํ้ามันแพง บาง

จากฯ ก็โดดเด่นในเรื่องพลังงานทดแทนและคิดค้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 

เซ็นทรัล กรุ๊ป  

ย่างเข้าสู่ปี ท่ี 60  ของเซ็นทรัล กรุ๊ป  มีความน่าสนใจหลายประการ ไม่เพียงแค่การ

อัญเชิญตราตั้งพญาครุฑที่ได้รับพระราชทานขึ้นประดิษฐานเหนืออาคารทั้ง 14 สาขาของ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หากแต่ปี นี้จะเป็นปี ท่ีท้าทายเหล่าบรรดา จิราธิวัฒน์รุ่นที่ 3 ในฐานะผู้กุม

ชะตากรรมธุรกิจตระกูลมากยิ่งขึ้นภาพของเซ็นทรัล กรุ๊ปภายใต้การบริหารจัดการของตระกูล จิ

ราธิวัฒน์  ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการค้าปลีก  ในฐานะตํานานผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ให้เกิดขึ้นเมืองไทยเมื่อเกือบ 60 ปี ท่ีผ่านมา กําลังจะวางเกมใหม่อย่างช้าๆ ในการตลาดศูนย์การค้า 

เพื่อสร้างกระบวนทัศน์เชื่อมต่อระหว่างโลกค้าปลีกที่ไม่จํากัดพรมแดนขวางกั้น และพฤติกรรม

ผู้บริโภคยุคใหม่ ท่ีพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไลฟสไตล์ตลอดเวลา ขณะที่แบรนด์ เซ็นทรัล เป็นที่รู้จัก

ของคนทั่วประเทศ  และกําลังก้าวสู่แผนการขยายเครือข่าย เสต็ปที่ 2   คือ นั่นการขยายสาขาไปตาม

หัวเมืองใหญ่โดยมีบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)เป็นจุดศูนย์กลางสําคัญในการเคลื่อน

อาณาจักรศูนย์การค้า ด้วยการพัฒนาแหล่งช้อปปิ้ง โครงการในเมือง และชานเมือง  เพื่อให้

อาณาจักรเซ็นทรัลครอบคลุมเข้าถึงทุกกลุ่มกําลังซื้อทุกย่อมหญ้า  โดยวางแผนระยะยาวที่จะผุด

ศูนย์การค้าให้ครบ 18 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2553 หากทว่า เมื่อก้าวเข้าสู่สเต็ป 3  เซ็นทรัล กรุ๊ป  มอง

ว่า อาณาจักรค้าปลีกตลาดเมืองไทยเล็กเกินไปเสียแล้ว สําหรับการสืบทอดจิราธิวัฒน์ในเจเนอเรชัน

ใหม่ เพราะตลาดในต่างประเทศต่างหาก ที่จะช่วยเพาะ ต้นกล้าทางธุรกิจใหม่ๆ ให้เติบใหญ่ในเวที

ระดับโลก ปัญหาคือ เซ็นทรัลพัฒนา ผู้เป็นหัวหอกสําคัญในการบริหารศูนย์การค้า และเป็นร่มเงา

สําคัญให้กับค้าปลีกในเครื อ แต่กลับไม่มีใครรู้จักมากนัก เมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล   ในขณะที่เวลาโกอินเตอร์เริ่มกระชั้นเข้ามาทุกที ดูเหมือนว่าบอร์ดเซ็นทรัลกรุ๊ป เริ่ม
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ตระหนักแล้วว่า น่าจะหมดสมัยของ“การปิดทองหลังพระของเซ็นทรัลพัฒนาแล้ว หากต้องการจะ

ให้บริษัทนี้เป็ น แกนนํา ในการลงทุนต่างประเทศ พวกเขาต้องหันมาให้ความสําคัญกับการสร้าง 

Brand Equity มากขึ้น 

ขณะเดียวกัน เซ็นทรัลพัฒนา ก็พยายามควานหามืออาชีพ ท่ีมีความ เชี่ยวชาญใน

เรื่องนี้ มาดูแล ซ่ึงก่อนหน้าก็ได้ดึงตัว นายชาญชัย พันธ์โสภา อดีตประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่าย

การตลาด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ ไทย) จํากัด ให้เข้ามานั่งอยู่ในตําแหน่งผู้ช่วย กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัทเซ็นทรัล พัฒนา จํากัด(มหาชน) หรือซีพีเอ็น ช่วงสั้นๆ และได้

ลาออกไป จนมาลงตัวที่ ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินะนา อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด 

บริษัทไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด ท่ีฝากผลงานการปั้นแบรนด์ซัมซุงในคอนเซ็ปต์ท่ีเรียกว่า 

Technology Brand ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเข้ามาแทน 

4.2.7.2  การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม 

จากการสํารวจโดยแบบสํารวจและจากการสัมภาษณ์นักธุรกิจจีน  ก่อนเข้ามา

ลงทุนในประเทศไทย นักธุรกิจจีนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก 

เนื่องจากประเทศไทยกับประเทศจีนเป็นมิตรประเทศ มีการไปมาหาสู่เป็นเวลายาวนาน  การที่

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  พระเจ้าลูกเธอ

ฯเสด็จเยือนจีนได้นําเอาศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ท่ีจีน ได้ออกข่าวทางโทรทัศน์ทําให้

ประชาชนชาวจีนมีโอกาสได้ชม ได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น ผู้นํารัฐบาลของทั้งสองประเทศมีการ

เยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน และมีทําข้อตกลงระหว่างไทย จีน เพื่อยกระดับความร่วมมือไทย จีนให้

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สองสามปี ท่ีผ่าน ละครไทยมีการฉายทางโทรทัศน์ของจีน ละครไทยได้รับ

ความนิยมสูงในประชาชนจีนทั่วไป  หน่วยงานภาครัฐไม่ว่ากระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริม

การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานส่งเสริมวิสหากิจขนาด

กลางและย่อมหรือ สสส.ได้ไปจัดนิทรรศการ แสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้า และให้ความรู้แก่

ประชาชนชาวจีน สิ่งเหล่านี้ทําให้ประชาชนจีนรู้จักประเทศไทยมากขึ้น  ฉะนั้น ก่อนเข้ามาลงทุน

ในประเทศไทย นักธุรกิจจีนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่บ้าง แต่เป็นความรู้ความ

เข้าใจที่ผิวเผิน เป็นความรู้ความเข้าใจที่ไม่ลึกซึ้ง 

หลังจากนักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย  มีการจดทะเบียนบริษัท ตั้ง

โรงงาน  รับสมัครคนงาน  ผลิตสินค้าหรือบริการ  จําหน่ายสินค้าหรือบริการสู่สังคมไทย บริการ

หลังการขาย ซ่ึงกระบวนการเหล่านี้ ทําให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารจีนระดับสูงต้องมาสัมผัสคน

ไทย สัมผัสวัฒนธรรมไทย  

แม้ประเทศจีนกับประเทศไทยเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกัน  มีวัฒนธรรม

คล้ายคลึงกัน  คนไทยจํานวนมากอพยพมาจากจีนหรือเกิดในประเทศไทย แต่ก็มีบรรพบุรุษเป็นคน
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จีน ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนก็ไทย แต่ก็มีคนไทยเชื้อสายจีนไม่น้อย เกิดในเมืองไทย เติบโต

ในสังคมไทย อาจจะได้รับการศึกษาจากประเทศตะวันตก แนวคิดในการบริหารเป็นแบบสากลนิยม

แต่มีพื้นฐานเป็นสังคมไทย และมีคนไทยโดยเฉพาะพนักงานในโรงงานเป็นคนไทย ได้รับอิทธิพล

จากวัฒนธรรมจีนน้อย  แนวความคิด วิธีการทํางานเป็นแบบไทยๆ ในขณะเดียวกัน นักธุรกิจจีนที่

เข้ามาลงทุนเป็นคนหนุ่มหรือวัยกลางคน นักธุรกิจเหล่านี้เกิดหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมใหญ่ หรือ

ประสบเหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมใหญ่ซ่ึงเกิดขึ้นอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2509-2519 ซึ่งเป็นการ

ทําลายความคิดลัทธิขงจื่  ลัทธิเต๋า ซ่ึงถือว่าเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน และในประเทศจีนก็ได้มี

การดําเนินนโยบายเปิดประเทศ ปฏิรูปเศรษฐกิจ ทําให้นักธุรกิจจีนเหล่านี้มีความคิดวัตถุนิยมมากขึ้น 

มุ่งผลกําไรทางเศรษฐกิจก่อนสิ่งอื่นใด  ฉะนั้น ในความเป็นจริง ด้านหนึ่งประเทศจีนกับประเทศ

ไทยเป็นมิตรประเทศ ประชาชนจีนกับประชาชนไทยมีความเข้าใจ มีความใกล้ชิดกัน มีวัฒนธรรมที่

คล้างคลึงกันมาก  แต่ในอีกด้านหนึ่งนักธุรกิจจีนที่เข้ามาลงทุนกับผู้บริหารไทย กับพนักงานคนไทย

มีแนวความคิด  วิธีบริหารงาน วิธีทํางานที่แตกต่างกัน  

หลังจากมาจดทะเบียนบริษัท สร้างโรงงานที่ประเทศไทย มีการรับสมัครพนักงาน 

ดําเนินการผลิตสินค้าหรือการบริการ และมีการจําหน่ายสู่สังคมไทย  ปัญหาหรืออุปสรรคแรกๆ ท่ี

นักธุรกิจจีนประสบและอยากมีการศึกษาเพื่อปรับตัวหรือแก้ไขก็คือ ภาษา  ความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องระบบบัญชี ภาษีอากร  กฎระเบียบของการดําเนินธุรกิจ  สิทธิประโยชน์พึงได้รับ ท่ีสําคัญที่สุด

และยากที่สุดได้แก่พฤติกรรม แบบแผน  แนวความคิด ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ท่ีเรียกว่าการปะทะสังสรรค์ทาง

วัฒนธรรม ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัว ระหว่างนักลุงทุนจีนที่เข้ามา

ลงทุนในไทย ทั้งนี้จากการศึกษา พบว่า กระบวนการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมที่นักลงทุน/ 

บริษัทจีน นิยมใช้ประกอบไปด้วย  5 วิธีการด้วยกัน คือ  

1)  ส่ือสารเพื่อรับรู้ 

การจ้างล่าม ไม่ว่าออกไปติดต่องานกับหน่วยงานของรัฐ หรือติดต่องาน

กับบริษัทเอกชน หรือติดต่อลูกค้า อุปสรรคแรกคือภาษา  นักธุรกิจีนพูดภาษาไทยไม่ได้ และพูด

ภาษาอังกฤษก็ไม่ถนัด  ดังนั้น ต้องจ้างล่ามทําหน้าที่ท้ังแปลเอกสารที่ต้องยื่นต่อหน่วยงานต่าง ๆ 

และทําหน้าที่แปลเพื่อการสื่อสารกับคนไทย  

การจ้างล่ามเป็นวิธีหนึ่งที่แก้ปัญหา อุปสรรคได้ แต่ไม่ใช่วิธีท่ียั่งยืน  

หลังจากมาอยู่เมืองไทยระยะหนึ่ง การงานเข้ารูปเข้าร่างแล้ว นักธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือ

ผู้บริหารระดับสูงก็จะหาโรงเรียนสอนภาษา เพื่อเรียนรู้พูดภาษาไทย จากที่สัมภาษณ์มา นักธุรกิจจีน

อยู่เมืองไทยสองสามขึ้นไป พูดภาษาไทยได้ทุกคน แม้อ่าน และเขียนไม่ได้ก็ตาม 
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2)  ทําความเข้าใจกับบริบทที่เกี่ยวกับการลงทุนและงาน 

เพื่อเรียนรู้ ระบบ บัญชี กฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ กฏระเบียบ สิทธิ

ประโยชน์ สวัสดิการ  ความปลอดภัยในการทํางาน  สิ่งแวดล้อม  ความรับผิดชอบต่อสังคม นัก

ธุรกิจต้องแสวงหาวิธีหรือมาตรการมาเสริมสร้างหรือเพิ่มความรู้   วิธีการหรือมาตรการมีมากมาย

หลากหลาย เช่น เชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องไปเป็นวิทยกรในบริษัทเขา  จ้าง

ทนายความ  นักบัชญีเป็นที่ปรึกษาของบริษัท   เข้าร่วมงานสัมมนาที่หน่วยงานอื่นจัด  ไปอบรมกับ

กรมโรงงานในเรื่องต่าง ๆ ตามวาระแตกต่างกัน เช่นเรื่องความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม  ความ

รับผิดชอบต่อสังคมเป็นต้น  

หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนไทยก็มีการจัดงานสัมมนาสําหรับ

นักธุรกิจเหล่านี้อยู่เป็นประจํา  เช่นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ  BOI ได้เปิดการอบรม  

งานสัมมนาให้ความรู้แก่นักธุรกิจอยู่เป็นประจํา  สโมสรนักลงทุนก็มีการจัดงานสัมมนาในลักษณ์

เดียวกันเป็นประจํา  ด้วยวิธีการหรือมาตรการเหล่านี้ ทําให้นักธุรกิจจีนได้รับความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบภาษีอากร  ระบบบัญชี  กฏหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัท  กฎระเบียบของ

บริษัท ตลอดจนสวัสดิการ ความปลอดภัยในที่ทํางาน สิทธิประโยชน์ท่ีนักลลงทุนพึงได้รับ 

3)  ปรับความเชื่อ ค่านิยม  

 สังคมเป็นเตาหลอมเตาใหญ่หล่อหลอมและขัดเกลานักธุรกิจจีน แม้

สังคมไทยดูเหมือนเป็นสังคมที่มีโครงสร้างหลวม ทําอะไรสบายๆ ตามใจชอบ  ไม่ว่าทําอะไรก็ตาม

ไม่รีบไม่ร้อน ค่อยเป็นค่อยไป แต่ในความเป็นจริง สังคมทุกสังคมย่อมมีกฏกติกา มีมาตรฐานของ

สังคมอยู่  ทั้งนี้หลังจากนักธุรกิจจีนเข้ามาและใช้ชีวิตสักระยะหนึ่งในสังคม หลายสิ่งหลายอย่างที่

นักธุรกิจจีนพบเห็นและคิดว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อหรือไม่อาจจะเข้าใจได้ก็เข้าใจในที่สุด หลายสิ่ง

หลายอย่างที่นักธุรกิจจีนติดมาจากเมืองจีนหรือติดมาในตัวเขาซึ่งเขาคิดว่าถูกต้องนั้นในสายตาของ

คนไทยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามความเชื่อ ค่านิยมหรือแบนแผนประเพณี เช่น คนจีนไม่ว่าทํา

อะไรก็ตาม จะทําอย่างเร่งรีบ ไม่ว่าการกิน การเดินคนจีนจะเร่งรีบ แต่คนไทยทําแบบสบายๆ  มีนัก

ธุรกิจจีนไม่น้อยบ่นว่าไปเปิดบัญชีท่ีธนาคาพาณิชย์ของไทย ต้องใช้เวลามาก  ไม่รู้พนักงานมัวแต่ทํา

อะไรอยู่ ชักช้าอยู่ได้  บางครั้งแทบจะทนไม่ได้ เกิดอารมณ์โมโห แต่เห็นพนักงานทําอย่างใจเย็น

สบายอารมณ์ และหน้าตายิ้มแย้มก็โกรธไม่ลง   หลายครั้งที่นักธุรกิจจีนบ่นว่าไปหน่วยงานของไทย 

ติดต่อธุรกิจ เห็นพนักงานใส่รองเท้าแตะมาทํางาน  ทํางานไปคุยไปแถมกินขนมของว่างไปด้วย 

รู้สึกแปลกใจหน่วยงานของรัฐ เป็นข้าราชการทําเช่นนี้ได้ไง  แต่แล้ววันเวลาผ่านไป นักธุรกิจจีนก็

ค่อยๆชิน   นักธุรกิจจีนบ่นอยู่ไม่น้อยว่าให้พนักงานคนไทยทํางานล่วงเกินเวลายากมาก แม้จะมีการ

จ่ายเงินเพิ่มเท่าตัวตามกฎหมายแรงงานไทยก็ตาม แต่ถึงเวลาเลิกงาน คนงานก็เลิกงาน ขอร้องให้

ทํางานล่วงเกินเวลาก็ไม่ได้ท้ังๆที่มีรายได้ท่ีดีกว่า ซ่ึงแตกต่างกันกับในเมืองจีน  ถ้ามีการทํางาน
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ล่วงเกินเวลา มีการจ่ายค่าจ้างเพิ่มเป็นเท่าตัว คนงานจีนแย่งกันทํา เพราะมันเป็นเงินทั้งนั้น  และที่

เมืองไทยบังคับคนงานก็ไม่ได้ด้วย ถ้าบังคับทํางานล่วงเกินเวลา มีแรงกดดันจากการทํางานก็ไม่ได้

เดี๋ยวคนงานก็ลาออก  กลายเป็นเจ้าของต้องไปง้อคนงาน  คนไทยมีวันหยุดเยอะแถมลากิจ ลาป่วย

เป็นประจํา เดี๋ยวไปงานบวช เดี๋ยวไปงานศพทั้งๆ ไม่ใช่ญาติสนิท มิตรสหาย เดี๋ยวไปทําบุญ 

ทอดกฐินนับได้ว่ามีงานทุกวันทุกเดือน แต่แล้ววันเวลาผ่านไป นักธุรกิจจีนก็เข้าใจว่าวัดเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิตของคนไทย การไปงานศพ ไปทําบุญเป็นวิธีหนึ่งรักษานํ้าใจด้วยกัน เป็นวิธีหนึ่งที่ทํา

ให้คนไทยมีความรู้สึกผักพันกัน  และเป็นวิธีหนึ่งที่ชนะใจคน  บางครั้งออกคําสั่งพนักงานอาจจะ

ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามแต่ไม่เต็มใจ แต่ถ้าจะใช้วิธีชนะใจคน ทุกอย่างก็ง่ายขึ้น ประเทศจีนมี

คนสูบบุหรี่มากที่สุดในโลก  การสูบบุหรี่และดื่มเหล้าสําหรับคนจีนเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สุดแล้ว 

แต่มาอยู่ในสังคมไทย แม้คนจีนอ่านข้อความห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนถูกปรับสองพันบาทไม่รู้เรื่อง  แต่

เห็นคนรอบข้างไม่มีใครสูบบุหรี่ ก็เกรงใจคนที่อยู่รอบ บางครั้งก็อดสูบบุหรี่หรือบางครั้งก็เดิน

ออกไปสูบบุหรี่ท่ีข้างนอก  คนจีนโดยทั่วไปไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการแต่งกาย เสื้อ กางเกงจะไม่รีด พอ

มาถึงประเทศไทยเวลาไปทํางานหรือไปพบปะ ติดต่อผู้คน ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย เสื้อ กางเกงก็

รีดให้เป็นระเบียบ  เวลาคนจีนทักทายคนจะจับมือและพูดหนิห่าว แต่พอมาอยู่เมืองไทย เจอคนไทย 

นักธุรกิจจีนจะยกมือไหว้และพูดสวัสดีครับ หรือสวัสดีค่ะ  ท่ีประเทศจีนแม้จะมีความเสรีในการนับ

ถือศาสนา มีคนจีนไม่น้อยนับถือศาสนาพุทธ แต่จะไม่ค่อยมีพิธีกรรม พอมาถึงเมืองไทย นักธุรกิจ

จีนก็ปรับตัวเข้ากับสังคมไทย  เวลาเปิดบริษัทก็นิมนพระมาสวดมนตร์เพื่อเป็นสิริมงคล ถึงปีใหม่ 

วันเกิดก็จะไปไหว้พระที่วัดหรือไปทําบุญที่วัด  

อย่างไรก็ตาม นักธุรกิจจีนที่ใช้ชีวิตในสังคมไทย กลายเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมไทย สังคมเป็นเตาหลอม หล่อหลอมนักธุรกิจจีนที่มาลงทุนในไทย  มาตรฐาน  กฎกติกา 

ความเชื่อ ค่านิยมมีอิทธิพลต่อนักธุรกิจจีน ทําให้นักธุรกิจจีนยอมรับและรับพิธีกรรม ประเพณี แบบ

แผนที่คนไทยทั่วไปปฏิบัติกันมาปฏิบัติตาม แต่ในขณะเดียวกัน นักธุรกิจจีนยังคงไว้ซ่ึงความเชื่อ 

ค่านิยม พิธีกรรม แบบแผนที่มีอยู่ในตัวเขาซึ่งเป็นการปรับตัวเข้าหากัน แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง  

(Accommodation) 

4)  นํามาลองปฏิบัติ  

บริษัทจีนมีความเข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพสังคมประเทศไทย  

เช่นบริษัทจีนทั้ง 12 บริษัทต้องเคารพกฏหมายแรงงานไทย กําหนดให้มีวันหยุดตามประเพณีไทย 

ซ่ึงมีวันหยุดค่อนข้างมาก วันหยุดสากล เช่นปีใหม่  วันหยุดทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันหยุด

ไทย เช่น สงกรานต์  วันพ่อ (5 ธันวาคม) วันแม่ (12 สิงหาคม) เป็นต้น  อีกอย่างประสิทธิภาพใน

การทํางานของคนงานไทยค่อนข้างตํ่า ดังที่กล่าวมาทํางานแบบสบายๆ ทําไปเรื่อยๆ  ทําให้บริษัท

จีนต้องมีการวางแผน ปรับกลยุทธิในการทํางาน  เช่น บริษัทเหมาก่อสร้างจีนในประเทศไทย เพิ่ง
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เข้ามาใหม่ๆ ขาดทุนทุกบริษัท สาเหตุคือ เวลาคํานวนต้นทุนค่าแรงงานคิดตามประสิทธิภาพทํางาน

ของคนงานจีน ดังนั้น เสนอราคาในการประมูลตํ่า เมื่อได้งานมา ในการดําเนินงานก่อสร้างจริง 

โครงการจะล่าช้าทุกโครงการ บริษัทจีนถูกปรับ  ท่ีแรกคาดว่าน่าจะได้กําไร ในที่สุดแล้วขาดทุน 

สาเหตุสําคัญคือคํานวนค่าแรงผิด  

บริษัทจีนในประเทศจีนจะไม่นับถือศาสนา และไม่มีพิธีทางศาสนา พอ

ไปตั้งบริษัทในไทยแล้ว จะมีการปรับตัวเข้ากับสังคมไทย มีการนับถือศาสนาพุทธ เช่นบริษัทวาง

ศิลาฤกษ์  เปิดบริษัทจะประกอบพิธีท้ังไทยและจีน ในส่วนที่เป็นพิธีกรรมไทยจะมีนิมนต์พระสวด

มนตร์เพื่อเป็นศิริมงคล มีการตั้งศาลพระภูมิให้คนงานสักกาละบูชา ถึงวันสงกรานต์มีการจัดพิธีสรง

นํ้าพระ รดดําหัวผู้ใหญ่ซ่ึงเป็นสร้างบรรรยากาศในบริษัท ให้คนมีความรู้สึกว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิตของเขาได้ ให้ความรู้สึกทีดีแก่คนงาน ซ่ึงถือว่าเป็นกลยุทธที่ชนะใจคนงาน 

5)  การสร้างกฎระเบียบ บรรทัดฐานในการทํางาน 

สําหรับสร้างกฎระเบียบ  บรรทัดฐาน (Norm) และแบบแผนการทํางาน ท่ี

จะกล่าวถึงนี้ จะประกอบไปด้วยพฤติกรรมการบริหารจัดการ และพฤติกรรมในการทํางานของคนไทย 

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจีนสามารถ เรียนรู้วัฒนธรรม กฎระเบียบต่างๆ แล้ว และมี

ความเข้าใจว่ากฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ บริษัทจีนไม่สามารถไปแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ สิ่งที่ทําได้

คือปรับตัวเข้าหากัน ส่วนหนึ่งคือผู้บริหารคนจีนปรับตัวเข้ากับบริบทไทย และอีกส่วนหนึ่งคือการ

สร้างกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานขึ้นมาเพื่อให้คนงานปรับตัว เพื่อสู่เป้าหมาย นั่นคือ การพัฒนาบริษัท

อย่างยั่งยืน 

เพื่อทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทปรับกลยุทธหันมาใช้วิธีรับเหมา

ผลิต คิดค่าแรงตามชิ้นงาน ผลิตได้มากชิ้นก็ได้ค่าแรงที่ดีกว่า  ปรับเทคโนโลยีใช้เครื่องจักรทํางาน

มากขึ้นและใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทํางาน คนไหนทํางานล่าช้า ก็จะมีไฟเหลืองไฟแดงเตือนทํา

ให้คนงานต่ืนตัวตลอดเวลา   

เพื่อแก้ปัญหาการลางานบ่อย บริษัทกําหนดว่าหากภายในหนึ่งเดือนไม่มี

การลางานจะเพิ่มเบี้ยขยัน 500 บาท  ถ้าติดต่อกันสองเดือนไม่มีการลางานจะเพิ่มเบี้ยขยันเป็น 1,000  

บาท ถ้าติดต่อกันสามเดือนไม่มีการลางานจะเพิ่มเบี้ยขยันเป็น 1,500  บาทเหล่านี้เป็นต้น ซ่ึงเป็นการ

สร้างกฎเกณฑ์ข้ึนมาโดยไม่ไปขาดต่อกฎหมายแรงงาน 

บริษัทจีนต้องประกาศวันหยุดตามวันหยุดและวันสําคัญของไทย แต่

ประเทศจีนก็มีวันหยุดและวันสําคัญของจีน เช่นวันตรุษจีนถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน เป็นวัน

สําคัญ  บริษัทจีนในไทยก็ประกาศเป็นวันหยุดด้วย และมีอั๋งเปาให้คนงานด้วย ไม้จะไม่ได้เป็นเงิน

มากมาย แต่เป็นสินนํ้าใจ หนึ่งเป็นการขอบคุณ สองเป็นการอวยพรให้โชคดีตลอดปีใหม่ เป็นการ

รักษาและถ่ายทอดประเพณีของจีน  
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ประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม โครงการต่าง ๆ

ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องมีการทําการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA บริษัทจีน

เมื่อมาลงทุนในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจาก

ประเด็นสิ่งแวดล้อมกําลังเป็นกระแสได้รับความสนใจจากทั่วโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลายเป็นจุดขาย ดังนั้นบริษัทจีนบางบริษัทโดยเฉพาะเป็นบริษัทเกี่ยวกับการผลิต มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมก็มีความตื่นตัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ปลุกกระแสสร้างจิตสํานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนคนงาน 

กตัญญูรู้บุญคุณเป็นคุณธรรมดีงามของจีน ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

กลายเป็นค่านิยมที่ดีสําหรับนักธุรกิจจีนที่อพยพไปเมืองไทยรุ่นเก่าแก่และนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีน

ยึดถือและปฏิบัติตาม ตํานาน เรื่องเล่าเหล่านี้ก็มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ทําให้นัก

ธุรกิจจีนรุ่นใหม่ก็ศึกษายึดเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ  เช่นมีบริษัทขายยาบางบริษัทต้องกฎไว้

เลยว่าขายยาได้กําไรทุกๆ  10 บาท จะเก็บ 1บาทเข้ากองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและเป็นส่วนหนึ่งของ

ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม      

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปรูปแบบการปะทะสังสรรค์ทาง

วัฒนธรรม ระหว่างนักธุรกิจจีน/ผู้บริหารจีน กับคนงานไทย ได้ดังปรากฏในตารางที่ 4.26  

 

ตารางที่ 4.26  สรุปรูปแบบของการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม ระหว่างนักธุรกิจ/ผู้บริหารจีน กับ     

                       คนงานไทย 

 

รูปแบบของการปะทะสังสรรค์ จํานวน (n=36) ร้อยละ 

ส่ือสารเพื่อรับรู้ 36  100  

  -มีการจ้างล่ามแปล 36  100.00  

  - เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงเรียนรู้ภาษาไทย 36   100.00  

ทําความเข้าใจกับบริบทที่เกี่ยวกับการลงทุนและงาน    

 -กฎหมายว่าด้วยบริษัทต่างด้าว 30  83.33  

 -กฎหมายแรงงาน 30  83.33  

 -ระบบบัญชี 24  66.67  

 -ระบบภาษี 24  66.67  

 -สวัสดิการสังคม 18  50.00  
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ตารางที่ 4.26  (ต่อ) 

 

  

รูปแบบของการปะทะสังสรรค์ จํานวน (n=36) ร้อยละ 

 -ความปลอดภัยในการทํางาน 18  50.00  

 -นโยบายส่งเสริมการลงทุน 36  100  

 -สิ่งแวดล้อม 18  50.00  

-ความรับผิดชอบต่อสังคม 18  50.00  

ปรับความเชื่อ ค่านิยม   

- ทํางานแบบสบายๆ ไป เรื่อยๆ 18  50.00  

- เน้นสังคมมากกว่างาน 15  41.66  

- ให้ความสําคัญกับมนุษยสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 18   50.00  

นํามาลองปฏิบัติ   

- มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาทํางานล่าช้า 24  66.67  

- มีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ 24  66.67  

สร้างกฎระเบียบ แบบแผน หรือบรรทัดฐานในการทํางาน    

- ให้รางวัลให้โทษ 36  100  

- สร้างค่านิยมที่ดี 24  66.67  

- จิตสํานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 3  8.33  

- ความรับผิดชอบต่อสังคม 9  25.00  

  

4.3  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ   

 

4.3.1 คนจีนมีความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในโอกาสของการลงทุนของจีนในไทย  

การลงทุนของจีนในไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2554 จีนเป็นแหล่งลงทุนมากเป็ น

อันดับสองของไทยรองจากญี่ปุ่นเท่านั้นและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น      

4.3.2 ความเชื่อ ค่านิยม และแบบแผน พฤติกรรมมีผลต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อโอกาสในการสส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจ

จีนในไทย อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่ยั่งยืนนั้นต้องคํานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
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4.3.3 ความเชื่อ ค่านิยม แบบแผนการกระทําที่เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของนักลงทุน

จีนและคนไทยที่เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของจีนในไทย คนไทยมีน้ําใจ เปิดใจกว้าง ยอมรับสิ่ง

เปลี่ยนแปลงจากภายนอก มีความคิดก้าวหน้าสร้างสรรค์  หน่วยงานของรัฐและสมาคมก็ให้การ

สนับสนุนส่งเสริม  นักธุรกิจจีนเห็นว่าในภูมิภาคนี้หลายๆ ประเทศมีปัญหาคอรัปชั่น แต่ประเทศ

ไทยค่อนข้างมีความโปร่งใสในการดําเนินการ หน่วยงานรัฐทํางานมีประสิทธิภาพ การเมืองมีความ

เป็นประชาธิปไตยสูง  กฎหมาย กฎระเบียบของประเทศไทยมีความชัดเจน ไม่ซํ้าซ้อน ข้อตกลง

ระหว่างประเทศก็เอื้อต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุน  

4.3.4 ไทยกับจีนมีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ มีความใกล้เคียงกันทางวัฒนธรรม คนไทย

โดยเฉพาะนักธุรกิจจํานวนมากอพยพมาจากจีนหรือเป็นคนไทยเชื้อสายจีน มีวัฒนธรรมจีนเป็ น

รากเหง้า  เติบโตในสังคมไทยและได้รับการศึกษา ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก ในการ

บริหารงานจะใช้หลักการบริหารงานแบบจีน ผสมผสานไทยและตะวันตก  นักธุรกิจ พนักงานคน

ไทยและคนจีนปรับตัวเข้าหากันได้ง่าย  นักธุรกิจจีนจะแสวงหาจุดร่วม  สงวนจุดต่าง  

4.3.5 บริษัทจีนมาลงทุนในประเทศไทยเป็นเวลาไม่นานนัก  ยังไม่มีวัฒนธรรมองค์การที่

เข้มแข็ง  พฤติกรรม แบบแผนในการทําธุรกิจจยังเป็นแบบจีน นักธุรกิจจีนยังขาดความเข้าใจและ

จิตสํานึกในปัญหาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน  

4.3.6 ข้อเสนอแนะ 

มีข้อเสนอมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มโอกาสของการส่งเสริมการลงทุนของจีนใน

ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสงบสุขหรือเสถียรภาพทางการเมืองของไทยและความเข้าใจถ่องแท้

ต่อวัฒนธรรมไทยและจิตสํานึกในส่ิงแวดล้อมที่ดีของนักลงทุนจีนจะเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้ง

สองฝ่าย 

สรุปผลการศึกษาโอกาสในการส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทยอย่างยั่งยืน วิเคราะห์จาก

มิติวัฒนธรรม สามารถสรุปเป็นแบบแผนดังภาพที่ 4.6 ต่อไปนี้   
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ภาพที่ 4. 6  โอกาสในการส่งเสริมการลงทุนของจีนในประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม 
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บทที่ 5 

  

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 

5.1  การลงทุนของจีนในไทย  

 

จากสถิติของข้อมูลต่างๆ ท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและจีนเข้ามา

ลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และจากตัวเลขใหม่ล่าสุด จีน

กลายเป็นประเทศอันดับสองที่มีการลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดรองลงจากญี่ปุ่นและจีนมีการ

ลงทุนมากกว่าเขตประเทศฮ่องกง ใต้หวัน และสิงคโปร์จีนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในการเข้ามา

ลงทุนในประเทศไทย ด้วยเหตุผลหลายประการ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรม ด้านการเมือง 

กฎระเบียบทางสังคม เป็นต้น   

 ข้อเสนอแนะ  ทางภาครัฐทาง  ภาคธุรกิจ ต้องศึกษาทิศทางของเศรษฐกิจจีน และศึกษา

ทิศทางของบริษัท ธุรกิจจีน และศึกษาในเรื่องจุดแข็งจุดเด่นของทั้งประเทศไทยและประเทศจีน 

เพื่อการรองรับการเข้ามาลงทุนของจีนในประเทศไทย เพื่อให้การลงทุนของจีนสามารถที่จะพัฒนา

อย่างยั่งยืน และเพื่อให้บริษัทของไทยไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการลงทุนของจีนในไทย และ

อยากให้บริษัทของไทยได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนของจีนในไทย  มีการพัฒนา เจริญเติบโต

ไปพร้อมๆ กัน เพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาทิศทางของจีน ศึกษาความต้องการของบริษัทจีน ศึกษา

แนวความคิดวิธีการในการดําเนินธุรกิจของจีนให้ถ่ีถ้วนเพื่อจะรับมือการขยายการลงทุนของจีนใน

ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 ประเทศจีนมีการขยายการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นด้วยปัจจัยทางเศรษกิจมีหลาย

ประการที่ผ่านมามีความเข้าใจกันว่าค่าแรงของจีนถูก ค่าแรงของประเทศไทยแพง แต่ในความเป็ น

จริงกลับกัน ตั้งแต่รัฐบาลที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมา ได้มี

นโยบายเพิ่มค่าแรงงานเป็น 300 บาทต่อวัน แต่จริงๆ แล้วหากขึ้นเป็ น 300 บาทต่อวัน ก็ถือว่ายังถูก

กว่าค่าแรงที่จีน ทุกวันนี้ในโรงงานเย็บผ้าของจีน ค่าแรงของคนงานเย็บจักรจะอยู่ท่ีประมาณ 40,000 

บาท/เดือน ถ้าเป็นพนักงานทั่วๆไปจะมีรายได้อยู่ท่ีประมาณ 20,000 -25,000 บาท/เดือน ซ่ึงมีค่าแรง

ท่ีแพงกว่าในประเทศไทย ถ้าเป็นช่างทั่วไป เช่น ช่างไม้ช่างปูน ช่างเหล็ก ค่าแรงจะอยู่ท่ีประมาณ 
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750 บาท/วนั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ค่าแรงของจีนจะสูงกวา่ค่าแรงของไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตข้องจีนจะหากแรงงานท่ีมีฝีมือและทกัษะยากมาก ถือเป็นการขาดแคลนทางทรัพยากรบุคคล 
ซ่ึงหลายท่านอาจจะเขา้ใจว่าท่ีประเทศจีนมีประชากร 300 ลา้นกว่าคน เพราะฉะนั้นแรงงานท่ีจีนคง
จะมีอยา่งเหลือเฟือ และถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจีนไดเ้ปรียบทางแรงงาน ชาวจีนสามารถผลิตสินคา้ท่ีมี
ตน้ทุนถูกเพื่อส่งไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก แต่ทุกวนัน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางสถานการข้ึน 
ค่าแรงงานของจีนแพงข้ึน ดว้ยเหตุน้ีถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจีนเขา้มาลงทุนในประเทศไทย 
 

5.1.1  สาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
 จากการศึกษาพบว่า ในเร่ืองของสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทางจีนจะมีขอ้ไดเ้ปรียบมากกว่า
ประเทศไทยในหลายๆ ดา้น โดยเเฉพาะในเร่ืองของการคมนาคม การขนส่ง ไม่ว่าการขนส่งทาง
อากาศ ขนส่งทางรถไฟ เน่ืองจากท่ีประเทศจีนมีรถไฟความเร็วสูง ถึง 300 กิโลเมตร/ชัว่โมง เป็น
ครือข่ายเช่ือทุกภาคส่วนของประเทศจีน และมีทางหลวงเช่ือระหว่างมณฑลทุกมณฑลและมีถนน
สายหลกัเช่ือมทุกเมืองของจีน เพราะฉะนั้นการขนส่ง การคมนาคมมีความสะดวกสบายมาก ซ่ึงใน
ส่วนน้ีถา้นบัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศไทยถือว่าไดอ้นัดบัรองลงมาจากประเทศ
จีนเพราะมีพื้นฐานทางด้านสาธารณูปโภคค่อนข้างดี มีศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ โดย
สนามบินสุวรรณภูม สนามบินดอนเมือง ส่วนในเร่ืองของการขนส่งทางเรือ ก็มีท่าเรือแหลมฉบงั 
ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือนํ้ าลึกแถบจงัหวดัสงขลา ทางภาคใต ้ถือว่าประเทศไทยมียทุธศาสตร์ท่ีสาํคญั 
เป็นศูนยก์ลางของการขนส่ง เร่ืองของการรถไฟเร่ืองของถนน ประเทศไทยถือว่ามีความสมบูรณ์
ระดบัหน่ึง ซ่ึงไม่วา่จีนหรือไทยกต็อ้งมีการพฒันามากข้ึน ฉะนั้นในเร่ืองของสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ถา้เทียบกบักมัพชูา ลาว หรือพม่าแลว้ ประเทศไทยกถื็อวา่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีการดึงดูดนกัลงทุนให้
เขา้มาลงทุนในประเทศไทยและในอนาคตจะตอ้งพฒันาเครือข่ายเช่ือมโยงกบัจีนกบัอาเซียนมากข้ึน 
ทาํถนนจากหนานหนิงมากรุงทพ และรถไฟความเร็วสูงสายตะวนัออก จีน  เวียดนาม ลาว ไทย  
มาเลเซีย  สิงคโปร์ หรือรถไฟความเร็วสูงสายกลาง จีน  เวียดนาม  ลาว  ไทย  มาเลเซีย  และรถไฟ
ความเร็วสูงสายตะวนัตกจากจีน ไปถึงพม่า  ลาว มาถึงประเทศไทย สามารถท่ีจะเช่ือมโยงเครือข่าย
ระหวา่งจีนและไทยจะมีความสะดวกมากข้ึน สามารถท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนไทย-จีนมากข้ึน  
และจีนก็จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตสินคา้เพื่อกระจายไปยงัประเทศต่างๆ แถบ
อาเซียน เอเชียและทวีปต่างๆ ทัว่โลก หรือ จีนผลิตสินคา้ในจีนโดยผา่นประเทศไทยเป็นส่วนกลาง
ในการขนส่งจากประเทศไทยไปยงัยโุรป องักฤษ อเมริกา  ซ่ึงในตะวนัตกภาคกลางของประเทศจีน
ไม่ติดทะเล เน่ืองจากท่ีผา่นมาตอ้งส่งสินคา้ผา่นไปยงักวางโจวและเดินเรือไปทะเล ผา่นมะละกา ไป
ถึงตะวนัออกกลาง จนถึงยโุรป ถา้มีเครือข่ายเช่ือมสินคา้กบัประเทศจีน ประเทศไทยกบัประเทศจีน
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ก็จะสามารถขนถ่ายสินคา้ออกสู่ทะเลอนัดามนัไปถึงตะวนัออกกลางไปถึงยุโรปซ่ึงประหยดัค่า
ขนส่ง และประหยดัค่าใชจ่้าย ในเร่ืองเหล่าน้ีทางรัฐบาลจีนกใ็หก้ารสนบัสนุนรัฐบาลไทยอยูใ่นแผน
เพื่อจะสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างไทยกบัจีน ซ่ึงคิดว่าความร่วมมือในเร่ืองของสาธารณูปโภค
จะเกิดข้ึนในไม่ชา้น้ี 
 ขอ้เสนอแนะ อยากให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนมีการเจรจาอย่างจริงจงั เพื่อโครงการ
รถไฟความเร็วสูงไดเ้กิดข้ึนเร็ววนั สามารถเช่ือมโยงจีน ไทย เวียดนาม ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์  
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจในภูมิภาคน้ี  
 

5.1.2  ราคาทีด่นิ 
 จากการศึกษาไดข้อ้สรุปวา่ ราคาท่ีดินของประเทศไทยซ่ึงพิสูจน์ไดว้า่ไดม้าง่ายท่ีสุดในแถบ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ราคาท่ีดินมีราคาถูกกว่าประเทศจีนอยู่ท่ีประมาณ 25-30 เท่า หรืออีกนยั
หน่ึง ราคาท่ีดินท่ีประเทศจีนแพงกว่าประเทศไทย 20-30 เท่า และประเทศจีน ภาครัฐมีสิทธ์ิท่ีจะถือ
ครองท่ีดิน มีสิทธ์ิมในการใชท่ี้ดินตามแผนผงัของประเทศจีนท่ีวางไว ้ซ่ึงท่ีดินในการทาํมาหากิน
ค่อนขา้งจะมีความยุง่ยากซบัซอ้นและจาํเป็นตอ้งเป็นไปตามแผนของรัฐบาลจีนเท่านั้น ทางรัฐบาล
จีนวางแผนในพฒันาบริษทัหรือโรงงาน ตอ้งเดินตามแผนของรัฐบาลจีนและอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ของรัฐบาลจีนอย่างเคร่งครัด แถมยงัมีราคาท่ีดินท่ีสูงกว่า ฉะนั้นนักลงทุนจีนจึงเขา้มาลงทุนใน
ประเทศไทย อีกประการหน่ึงสามารถท่ีจะเช่าหรือซ้ือท่ีดินไดง่้ายกว่าในประเทศจีนและมีตน้ทุน
และราคาท่ีถูกกว่า ในการไดม้าซ่ึงท่ีดินในการทาํโรงงาน ในการตั้งบริษทัง่ายกว่าในกมัพูชา หรือ
เวียดนาม ประเทศลาวและพม่าดว้ยซํ้ าไป เน่ืองจากท่ีดิยในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นท่ีดินเอกชน 
ชาวต่างชาติสามารถท่ีจะเช่าทาํบริษทัทาํโรงงานได ้ถา้มีการลงทุนบริษทัสามารถเช่าซ้ือท่ีดินใน
นามบริษทัหรือโรงงาน โดยมีขอ้จาํกดัท่ีค่อนขา้งนอ้ย  
 ขอ้เสนอแนะ อยากให้รัฐบาลดูแลท่ีดินทาํมาหากินของประชาชนไม่ให้ตกอยู่ในมือของ
ต่างชาติ แต่ในขณะเดียวกนั มีการวางแผนท่ีดี เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถเขา้มาลงทุน มีท่ีสร้าง
โรงงาน ทาํธุรกรรมไดอ้ยา่งยติุธรรม  รักษาจุดแขง็ของประเทศไทยไว ้  
 

5.1.3  ทาํเลทีต่ั้ง 
 ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีประเทศจีนเองก็เขา้มาลงทุน
ในประเทศไทย ประการสําคัญประการหน่ึงคือ การมองในทําเลท่ีตั้ งของประเทศไทย จุด
ยุทธศาสตร์ท่ีสามารถเช่ือมทุกมุมโลก สามารถท่ีจะไปทางใต้ ก็จะเช่ือมกับประเทศมาเลเชีย 
สิงคโปร์ ทางดา้นตะวนัตกสามารถท่ีจะ เช่ือมไปถึงอินเดีย ตะวนัออกกลาง ยุโรป อเมริกา ถา้ข้ึน
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เหนือไป สามารถท่ีจะผ่าน เชียงราย  เชียงของ ไปถึง คุนหมิง ภาคตะวนัตกของจีน และผ่าน
เวียดนาม สามารถท่ีจะผา่นไปถึงกวา่งซีของจีน  มีความสะดวกสบาย ถนนสองเส้นทางท่ีเปิดใช ้ไม่
ว่าจะเป็น R3 หรือ R12  การขนส่งทางอากาศทางรถไฟ โครงการต่างๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตยอ่ม
ส่งผลกระทบต่อการทาํธุรกิจทาํให้การทาํธุรกิจไปมาหาสู่ระหว่างจีนกบัไทยมีความสะดวกสบาย
มากข้ึน จากการศึกษาในราคาท่ีดินในราคาทาํเลท่ีตั้ง เขา้ใจไดว้า่ประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบในหลาย ๆ 
ประการ  
 ขอ้เสนอแนะนั้น ประเทศไทยตอ้งใชข้อ้ไดเ้ปรียบต่างๆ ให้เป็นจุดแขง็ แต่ทางรัฐบาลไทย 
จะตอ้งมีมาตรการคุม้ครองท่ีดินทาํมาหากินของประชาชนชาวไทย เพ่ือไม่ให้ท่ีดินนั้นตกไปอยูใ่น
มือของต่างชาติ ในเร่ืองของทาํเลท่ีตั้ ง ประเทศไทยก็มีความได้เปรียบ ท่ีสําคญัคือว่า ต้องใช้
ยทุธศาสตร์ดึงดูดชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศ เร่ืองของโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือไปเช่ือมโยงกบั
ประเทศจีน และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมากข้ึน ไม่ว่าไทยจะเช่ือมกบั พม่า กมัพูชา ลาว หรือ
เวียดนามเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2515 หรือ AEC  
 

5.1.4  วตัถุดิบ 
 ในประเทศจีน  ปัจจุบนัน้ีมาการขาดแคลนทางวตัถุดิบมากข้ึน และทุกวนัน้ีประเทศไทยก็มี
ความได้เปรียบในเร่ืองของทรัพยากร เพราะสินคา้เกษตร เช่น ขา้ว ยางพารา มนัสัปหลงั แก๊ซ
ธรรมชาติ ไม ้ก็ถือว่าเป็นจุดแขง็ของประเทศไทย เพราะฉะนั้นทาํให้จีนสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุนใน
ประเทศไทย และมองเห็นถึงศกัยภาพในเร่ืองของวตัถุดิบ ทรัพยากร เพื่อใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ประเทศไทย ผลิตสินคา้ ส่งไปขายยงัประเทศจีน อย่างเช่นในเร่ืองของสินคา้เกษตร มีการนาํขา้ว
จากประเทศไทยส่งไปยงัเมืองจีน หรือยางพารามีบริษทัของจีนมาตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราใน
ประเทศไทยเพื่อผลิตสินคา้และส่งไปยงัประเทศต่างๆ หรือแมแ้ต่ผลไม ้บริษทัจีนเขา้มามีบทบาท 
ร่วมลงทุนร่วมกบับริษทัของไทยในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพ่ือส่งออก ซ่ึงทาํให้บริษทัของไทย
เพิ่มมูลค่า และไดป้ระโยชน์จากการลงทุนของจีน ไม่อยา่งนั้นหากยงัคงใชว้ิธีเดิมๆ ส่งเป็นวตัถุดิบ
ส่งเป็นทรัพยากรไปยงัจีน ส่งยางพาราหรือวตัถุดิบไปยงัประเทศจีน เพ่ือผลิตสินคา้ แลว้สินคา้นั้น
ยอ้นกลบัมายงัประเทศไทย จะทาํใหผู้ป้ระกอบการในประเทศไทยรับผลกระทบ อีกทั้งประเทศไทย
ส่งวตัถุไปยงัจีน ซ่ึงมูลค่ากไ็ม่สูงมาก 
 

5.1.5  องค์กร หน่วยงานของภาครัฐ  
ท่ีผา่นมาหน่วยงานภาครัฐของไทย มีการให้ความสนบัสนุนการลงทุนในต่างประเทศจาก

ประเทศจีนเพิ่มมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสาํนกังานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI หรือ นิคมอุตสาหกรรม
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แห่งประเทศไทย ก็พยายามท่ีจะปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆเพื่อใชใ้นการลงทุน และเปิดโอกาสให้
จีนเขา้มาลงทุนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงในการทาํงานนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของนกัธุรกิจจีน ใน 
BOI  กมี็การตั้งหน่วยโต๊ะจีนข้ึนมามีเจา้หนา้ท่ีท่ีพดูภาษาจีน และรู้กฎระเบียบ และกฎหมายของจีน
เป็นอย่างดี เพื่อให้คาํปรึกษา แนะนาํแก่นกัธุรกิจจีนท่ีมาลงทุนในไทย และไดท้าํเป็น One Stop 
Service การบริการเบ็ตเสร็จ สําหรับนักธุรกิจจีนท่ีมาลงทุนในไทย สามารถท่ีจะไดรั้บความ
สะดวกสบายในการลงทุน และมีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยากมาก นกัธุรกิจจีนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและ
บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในไทย ส่วนใหญ่ไดรั้บการสนบัสนุนจาก BOI สามารถท่ีจะยกเวน้การคืนภาษี
ต่างๆ ซ่ึงถือว่าหน่วยงานทางภาครัฐมีบทบาทอย่างยิ่ง และคนไทยไม่น้อยท่ีมีเช้ือสายจีน ไม่ว่าจะ
เป็น รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ก็จะมีเช้ือสายจีน เพราะฉะนั้นการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างคณะ
รัฐบาล คณะรัฐบาลจากมนฑลต่างๆ ของจีนท่ีมายงัประเทศไทย ลว้นแต่ไดรั้บการตอ้นรับเป็นอยา่ง
ดีจากหน่วยงานของรัฐบาลไทย ดว้ยเหตุน้ีสามารถท่ีจะสร้างความสนิทสนมมัน่ใจ ระหว่างนัก
ธุรกิจจีน และสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัธุรกิจจีนมาลงทุนในไทย   
 ข้อเสนอแนะ อยากจะให้หน่วยงานของไทยใช้นโยบายเชิงรุก และประชาสัมพันธ์
ภาพพจน์ของประเทศไทยสู่นกัธุรกิจและประชาชนชาวจีนมากข้ึน ซ่ึงในขณะน้ีมีสถานกงสุลของ
จีนในไทย ประมาณ 7-8 แห่ง ดว้ยกนั และมีสาํนกังาน BOI ส่งเสริมการลงทุนไปตั้งอยูท่ี่ กวางโจว 
เซ่ียงไฮ ้ และปักก่ิง ซ่ึงทั้งสามแห่งน้ียงัไม่เพียงพอ ควรจะมีการขยายเพิ่มในประเทศจีน ในการ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆ เพื่อใหน้กัธุรกิจมาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิม
มากข้ึน และในขณะเดียวกนั BY ตอ้งคดัเลือกคดักรองบริษทัจีนท่ีคุณภาพกบัศกัยภาพท่ีดี 
 

 5.1.6  หน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์การสังคมทีเ่ป็นทางการ 
จากการศึกษาพบว่ามีคนไทยเช้ือสายจีนเป็นจาํนวนมาก และคนไทยเช้ือสายจีนเหล่าน้ี ก็

สมารถท่ีจะตั้งเป็นเครือข่ายข้ึนมาในรูปแบบของสมาคมสหพนัธ์ หรือศาลเจา้ ตระกลูต่าง ๆ เช่น 
ตระกูลแซ่ตั้ง ตระกูลหล่ี  เป็นตน้ และสมาคมก็มีอยู่มากมายเช่นสามาคมแตจ่ิ้วแห่งประเทศไทย 
หอการคา้ไทยจีนและประเทศไทยถือเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีองค์กรชาวไทยเช้ือสายจีนมาก ซ่ึง
วตัถุประสงค์ดั้ งเดิมอาจจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวจีนท่ีอพยพมาประเทศไทยในยามท่ี
ยากลาํบากแต่ในระยะหลงัๆ สมาคมเหล่าน้ี หรือองคก์รทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการถือมีความสาํคญั
อย่างยิ่ง การเช่ือมโยงระหว่างประเทศไทยกับประทศจีน ไม่ว่าเร่ืองการค้าการลงทุน และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยอีงคก์รทางสังคมเหล่าน้ี เปรียบเสมือนเป็นสะพานเช่ือมระหว่างไทยกบัจีน 
มีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ 
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อยากใหอ้งคก์รทางสงัคมเหล่าน้ี ไดมี้การพฒันาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัไทยและจีน เหตุผลวา่
สมาคมเหล่าน้ีก่อตั้งข้ึนมาจากคนไทยเช้ือสายจีน หรือชาวจีนรุ่นเก่า ซ่ึงวตัถุประสงคด์ั้ งเดิม คือ
ช่วยเหลือพี่นอ้งชาวจีนดว้ยดนัแต่ทุกวนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงทางบทบาท มีการพดูถึงการลงทุนมาก
ข้ึน จึงตอ้งมีการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัทั้งไทยและจีน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐ กฎระเบียบ
ในการทาํธุรกิจ ในการลงทุน และสามารถท่ีจะให้บริการแก่พี่น้องชาวไทยหรือนักธุรกิจจีนท่ีมา
ลงทุนในไทย ประการต่อไป จากบทบาทท่ีผ่านมา นกัธุรกิจจีนเดินทางมาประเทศไทยมาเยี่ยมมา
คารวะสมาคมหรือองคก์รทางสังคม และองคก์รเหล่าน้ีไดใ้ห้การตอ้นรับนักธุรกิจจีนในไทยเป็น
หลกั และขระเดียวกันองค์กรภาคเอกชนหรือสมาคมต่างๆ ท่ีเดินทางออกนอกประเทศ ไปยงั
ประเทศจีนเพื่อประชาสมัพนัธ์เช่ือมความสมัพนัธ์และดึงดูดนกัลงทุนจีนเขา้มาในไทยนั้นมีบทบาท
ค่อนขา้งน้อย   และอยากให้องค์กรเอกชนและหน่วยงานทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการ มีโอกาส
เดินทางไปศึกษากฎระเบียบต่างๆ และสภาพทางสังคมของจีน และประชาสัมพนัธ์ให้นักลงทุน
เดินทางมาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 
 

5.1.7  ปัจจัยการเมือง 
ในสายตาของชาวจีนถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความสงบสุขทางการเมืองค่อนขา้ง

สูง และมีเสถียรภาพท่ีดี เป็นประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุขท่ีผ่านมาถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความสงบสุขทางสังคมและประชาชนชาว
ไทยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีนํ้ าใจ  เป็นเมืองแห่งชาวพุทธ คนไทยส่วนใหญ่มีจิตใจท่ีเอ้ือเฟ้ือ 
อารียต่์อกนั แต่ในระยะหลงัท่ีผ่านมาประเทศไทยเกิดความวุ่นวายทางการเมืองค่อนขา้งสูง ซ่ึงใน
ประเทศจีนไดมี้การรายงานข่าวของเส้ือแดง เส้ือเหลือง มีการชุมนุมมีการทาํลายบรรยากาศการ
ประชุมอาเซียนมีการลอ้มสนามบิน และทาํเนียบรัฐบาล รัฐสภา เป็นตน้ ทาํให้ 2-3 ปีท่ีผ่านมา
ประเทศไทยเต็มไปดว้ยความวุ่นวายทางการเมืองโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามคนจีนส่วนใหญ่ก็
เขา้ใจว่าความวุ่นวายทางการเมือง อาจจะไม่ไดส่้งผลกระทบต่อภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรม
เท่าไหร่นัก แต่ก็มีผลต่อการท่องเท่ียว ชาวจีนส่วนใหญ่ก็งดการเขา้มาเท่ียวภายในประเทศไทย
ค่อนขา้งมากพอสมควร แต่คนส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่ไดส่้งผลต่อธุรกิจ เพราะในภาคเอกชนส่วน
ใหญ่กย็งัดาํเนินธุรกิจตามปกติอยู ่
 ขอ้เสนอแนะ ประชาชนชาวจีนส่วนใหญ่ก็อยากเห็นประเทศไทยมีความสงบสุขทาง
การเมือง และคนจีนกเ็ห็นวา่ท่ีประเทศไทยนั้น มีการเลือกตั้งเลือกนายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐประหาร
เกิดข้ึนบ่อยคร้ังและการดาํเนินนโยบายต่างๆ ไม่ค่อยมีเสถียรภาพ และหลายๆ นโยบายนั้นเป็น
นโยบายระยะสั้ นขาดการวางนโยบายระยะยาว ซ่ึงสืบเน่ืองจากการไร้เสถียรภาพทางการเมือง 
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เพราะเกิดการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง อาจมีผลต่อการตดัสินในการเขา้มาลงทุนยงัประเทศไทยอยูม่าก
พอสมควร และพบว่ารัฐบาลแต่ละชุดก็จะมีนโยบายออกมาแตกต่างกนั ทาํให้นกัธุรกิจตอ้งทิศทาง
ทางการเมืองของไทยว่าผูท่ี้ข้ึนมาปกครองประเทศ นโยบายมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ จึงอยากให้
การเมืองของไทยมีเสถียรภาพและมีรัฐบาลท่ีเขม้แขง็สามารถท่ีจะวางนโยบายเป็นระยะยาว น่าจะ
ส่งผลดีต่อการลงทุนของจีนในไทย 
 ในสายตาของชาวจีน คิดว่าภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นั้ น ในทุกๆ
ประเทศเตม็ไปดว้ยปัญหาการคอร์รัปชัน่ ไม่ว่า กมัพูชา  ลาว  อินโดนีเซีย ฟิลิปปิน เป็นตน้ ฉะนั้น
ปัญหาการคอร์รัปชัน่ของไทยนั้นยงัดีกว่าในหลายๆ ประเทศท่ีกล่าวมา เม่ือเทียบกบัจีนเองก็เตม็ไป
ดว้ยปัญหาการคอร์รัปชัน่เช่นเดียวกนั แต่อยา่งไรกต็ามแมก้ารขอเขา้ทาํธุรกิจหรือโครงการต่าง ๆใน
ไทยเอง กมี็การรับสินบนกนัอยู ่แต่ถึงอยา่งนั้นทางการกส็ามารถเปิดทางอาํนวยความสะดวกในการ
เขา้มาลงทุนทาํธุรกิจหรือตั้งบริษทัต่างๆ ในลกัษณะน้ีมีความแตกต่างกนักบัจีน ซ่ึงประเทศจีนมี
คอร์รัปชัน่ค่อนขา้งสูง เม่ือมีการเกิดปัญหาข้ึนมา ก็จะเป็นปัญหาท่ีซํ้ าซาก และมีการคอร์รัปชัน่กนั
เป็นทีมบางคร้ังให้สินบนไปแลว้ เร่ืองก็ยงัไม่สามารถจบไดย้งัมีหน่วยงานอ่ืนท่ีมาเรียกร้องอีก ซ่ึง
ในความโปร่งใสนั้นนกัธุรกิจจีนก็เขา้ใจไม่ว่าประเทศไหนก็ตามในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตปั้ญหา
การคอร์รัปชั่นก็ถือเป็นเร่ืองปกติท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้และหลายท่านมองเห็นว่าปัญหาท่ีเกิดใน
ประเทศไทยถือเป็นเร่ืองปกติ ถ้ารัฐบาลชุดไหนก็ตามมีการคอร์รัปชั่นแต่ยงัสามารถท่ีจะทาํ
ประโยชน์ใหก้บัประเทศชาติหรือประชาชนก็รับได ้ในส่วนน้ีท่ีจีนก็เขา้มาทาํธุรกิจในประเทศไทย 
ซ่ึงไดติ้ดสินบนให้กบัการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงจีนก็มีความชาํนาญพอสมควร คณะธุรกิจจีนทุกคนหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่ถา้มีความโปร่งใส ไม่มีคอร์รัปชัน่ แกไ้ขปัญหาทุจริต มีความซ่ือสัตยสุ์ทจริตก็เป็นส่ิง
ท่ีดี สามารถท่ีจะลดตน้ทุนในการผลิตลงได ้แต่กท็ราบดีวา่การแกไ้ขปัญหาการคอรัปชัน่นั้น ตอ้งใช้
เวลามากพอสมควร หรือปัญหาคอรัปชัน่อาจจะทวีความรุนแรงมากข้ึนก็เป็นได ้เพราะทุกวนัน้ีเงิน
นั้นมีอิทธิพลสูงทาํให้สังคมเกิดค่านิยมท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงความโปร่งใสในหน่วยราชกาลของไทย 
ยกเวน้นกัการเมือง ก็มีการคอร์รัปชัน่ กนับา้ง  แต่เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความขยนั ซ่ือสัตยสุ์จริต มี
การปฏิบติัหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไดดี้ ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงว่าขา้ราชกาลทุกคนจะมีปัญหาคอรัปชัน่ ใน
ส่วนน้ีซ่ึงดีกว่าหน่วยรัฐบาลของจีนดงัท่ีไดก้ล่าวมาว่ามีการคอรัปชัน่กนัมากและเป็นทีมเป็นหมู่
คณะตั้งแต่ระดบัสูงถึงระดบัล่าง และการติดต่อหน่วยราชกาลค่อนขา้งเป็นไดย้าก ถา้ไม่มีการเสนอ
สินบน ไม่มีการใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวั ก็เป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะเขา้ไปติดต่อราชกาล ไม่ราบร่ืนอยา่ง
ประเทศไทย  

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ แน่นอนท่ีไทยกบัจีนเป็นพี่น้องกนั เป็นบา้นพี่เมืองน้องมี
ความสัมพนัธ์มาชา้นาน มีการติดต่อตั้งแต่สมยัสุโขทยั  อยธุยา จนถึงธนบุรีและสมยัรัตนโกสินทร์ 
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ส่ิงสาํคญัอยา่งหน่ึงคือประเทศไทยกบัประเทศจีนไม่มีชายแดนติดกนั ไม่มีปัญหาขอ้พิพาทระหว่าง
ชายแดน สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ระหว่างดินแดน ทาํให้ความสัมพนัธ์ไทย-จีนในภาพรวม
สามารถท่ีจะพฒันาและดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปอยา่งราบร่ืน ถา้เปรียบกบัประเทศอ่ืน
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อยา่งเช่นความสัมพนัธ์ระหว่าง จีน-เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ก็มี
ปัญหาในเร่ืองของหมู่เกาะทะเลจีนใต ้และการผงาดข้ึนของจีน ทาํใหท้ั้งสองประเทศน้ีค่อนขา้งท่ีจะ
หวาดระแวงบทบาทของจีนในภุมิภาคน้ีดว้ย แต่สาํหรับกมัพูชา  พม่าและลาว แมว้่าจะเป็นระบบ
สังคมนิยม มีทศันคติหรือปรัชญาในการปกครองประเทศหลายประเด็นมีความคลา้ยคลึงกนั แต่
สังคมน้ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดการปฏิรูปในจีน  ลาว  กมัพูชา แมแ้ต่ในประเทศพม่าก็มีแนวคิดใน
การปฏิรูปเช่นกนั ฉะนั้นปัจจยัทางการเมืองไม่มีความสําคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ท่ี
ประเทศจีนพฒันาความสัมพนัธ์ ระหว่างพม่า กมัพูชาและลาว ส่วนใหญ่ก็มองในแง่ของเศรษฐกิจ
หรือความมัน่คงของชาติจีนเป็นท่ีตั้ง ท่ีพฒันาความสมัพนัธ์กบัประเทศกมัพชูานั้น 1 เพราะมองเห็น
ทรัพยากรในกมัพชูา ประเทศจนัใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองของเทคโนโลย ีและเงินทุนเพื่อหวงัจะไป
ตั้งโรงงานท่ีประเทศกมัพูชาและใชท้รัพยากรบุคคลของกมัพูชาเพ่ือผลประโยชน์ของจีนเช่นเดียว
ดนั 2 คือใชง้บประมาณและทุนไปลงทุนในกมัพุชาเพ่ือไดม้าซ่ึง ทรัพยากรท่ีมีอยู่ของกมัพูชา ใน
ประเทศลาวก็เช่นเดียวกนั จีนไปลงทุนในประเทศลาวค่อนขา้งมาก เน่ืองจากลาวในเร่ืองของการ
คมนาคม ลาวกบัจีนก็ใกลชิ้ดกนัมีความสะดวกสบาย และไดเ้ช่าพื้นท่ีในลาวในการปลูกยางพารา
เพ่ือความมัน่คงของชาติจีน ส่วนในพม่าไม่าว่าจะเป็นท่อแก๊ซหรือถนนท่ีตดัสู่ทะเลอนัดามนั ก็สืบ
เน่ืองจากความตอ้งการดา้นความมัน่คงของจีน เพราะฉะนั้นในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศนั้น 
นับไดว้่าไทยกบัจีนมีความสนิทสนมใกลชิ้ดกนั ในภาคประชาชนก็เช่นเดียวกนัตั้งแต่ระดบัสูง
จนถึงระดับล่าง ตั้ งแต่พระบรมวงศานุวงศ์ ซ่ึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เคยเสด็จเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะเดียวกนัประธานาธิปบดีของจีนทุกคนเคยมาเยือนประเทศไทย 
และนายกรัฐมนตรีทุกรัฐบาลเคยไปเยอืนประเทศจีนเป็นประเทศแรกๆ ท่ีนอกเหนือจากประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ในภาคประชาชนก็เช่นเดียวกนั มีการแลกเปล่ียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกายกรรม 
คณะเศรษฐกิจ คณะวฒันธรรม หรือแมแ้ต่ส่งครูอาสาสมคัรชาวจีนมาสอนท่ีประเทศไทย ลว้นแต่
เป็นการไปมาหาสู่ในภาคเอกชนท่ีจะมีบทบาทในการกระชบัความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-จีน ซ่ึง
ความสัมพนัธ์อนัดีน้ีก็ส่งผลต่อนกัธุรกิจจีนในการตดัสินใจท่ีจะมาลงทุนในประเทศไทย เม่ือมาอยู่
ในประเทศไทย เสมือนกบัอยูใ่นประเทศของตน มีความคุน้เคยไม่ว่าเร่ืองของวฒันธรรม ประเพณี 
และการใชชี้วิตความเป็นอยู่มีความสุขสบาย ในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศนั้น อยากเสนอให้
ทางภาครัฐสามารถท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์อนัดีท่ีมีต่อกนัอยู่แลว้ และยกระดบัขยายความร่วมมือ
ในองค์กรต่างๆ ไม่เพียงแต่มีความร่วมมือในการเรียนการสอนภาษาจีน ซ่ึงการเรียนการสอน
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ภาษาจีนก็มีบทบาทสาํคญั อย่างท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราช
ดาํรัสใหช้าวไทยมีการเรียนภาษาจีน โดยใชภ้าษาจีนเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความร่วมมือดา้น
เทคโนโลย ีดา้นพลงังานทดแทน หรือแมแ้ต่การแพทยแ์ผนจีน เป็นตน้ นาํศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
ต่างๆ ของจีนเขา้มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยและมีการเพ่ิมช่องทางขยายความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจในด้านต่างๆ เช่น พลงังานทดแทน เป็นตน้ การลงทุนนั้นก็เช่นเดียวกัน อยากจะให้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งทั้งสองประเทศท่ีดีต่อกนันั้นสามารถกระตุน้หรือปัจจยัในการดึงดูดนกัลงทุน
จากจีนเขา้มาในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนและอยากให้มีการศึกษาสามารถท่ีจะยกระดับความ
สัมพนัธืท่ีดีต่อกนัให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน นอกจากผูน้าํของทั้งสองประเทศมีการร่วมมือซ่ึง
กนัและกนัแลว้ในทางปฏิบติันั้นอยากจะใหผู้เ้ช่ียวชาญในแต่ละแวดวงเกิดการแลกเปล่ียนเกิดความ
คุนเคยซ่ึงกันและกันซ่ึงจะส่งผลดีต่อความเข้าใจของแต่ละฝ่ายต้องยอมรับว่าในขณะน้ี ภาค
ประชาชนขาดแคลนความรู้ท่ีเก่ียวกบัประเทศนั้นๆ เช่นคนไทยยงัศึกษาความรู้ท่ีเก่ียวกบัจีนไม่มาก 
และจีนกย็งัขาดความรู้เก่ียวกบัไทยเช่นเดียวกนั ไม่ว่าในเร่ืองของกฎหมาย กฎระเบียบ การส่งเสริม
การลงทุนในเร่ืองของขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม ลว้นแต่ตอ้งอาศยัการศึกษาการเผยแพร่
ความรู้ให้แก่ประชาชน ทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัมากยิ่งข้ึน ยอ่มจะส่งผลดีต่อการ
พฒันาและยกระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศสูงข้ึน  
 

5.1.8  กฎระเบียบ กฎหมายการลงทุนส่งเสริมการต่างประเทศ  
ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงซ่ึงเปิดประเทศก่อนประเทศอ่ืน ประเทศไทยเป็นระบบ

เศรษฐกิจเสรีนิยม เป็นไปตามกลไกทางการตลาด และมีการส่งเสริมการลงทุนใหน้กัลงทุนต่างชาติ
เขา้มาในไทยเป็นเวลานานพอสมควร เป็นท่ีสังเกตไดว้่า ประเทศญ่ีปุ่นไดมี้บทบาทสาํคญัท่ีเขา้มา
ในไทย ตั้งแต่รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ หรือชาติตะวนัตกอยา่งเยอรมนั  อเมริกา
กเ็ขา้มามีบทบาทสาํคญัในระดบัประเทศ ในขณะเดียวกนัจีนก็เปิดประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ตั้งแต่
เปิดประเทศเป็นตน้มา จีนก็ไดมี้นโยบายดิงดูดนกัลงทุนต่างประเทศเขา้มาลงทุนในจีนหลกั เพราะ
เน่ืองจากเพ่ิงเปิดประเทศจีนก็ขาดแคลนเร่ืองทุน ขาดแคลนเร่ืองวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความรู้ท่ี
ทันสมัย เพราะฉะนั้ นเป้าหมายหลักของประเทศจีนคือ ดึงดูดนักลงทุนและเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเขา้มาในจีน เพราะถึงระยะหน่ึงทุนก็หลัง่ไหลเขา้ไปในจีนโดยอาศยัทรัพยากรและ
ค่าแรงท่ีถูกประมาณปี พ.ศ. 2543 ก็จะเห็นว่า บริษทัยกัษ์ใหญ่ บริษทัขา้มชาติส่วนใหญ่ไดมี้การ
ลงทุนในจีน ส่วนใหญ่ไดมี้การสะสมเงินทุนระหว่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน เทคโนโลยขีองจีนมีความ
ทนัสมยัมากข้ึนถึงเวลาท่ีประเทศจีนจะเดินออกไปสู่การลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจีนมี
นโยบายส่งเสริมให้นกัลงทุนจีนไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน ถือเป็นนิมิตรหมายท่ีดีท่ีทาง
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รัฐบาลจีนส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศมากข้ึน ในการศึกษากฎระเบียบกฎหมายในการลงทุน
นั้น ทุกประเทศต่างก็มีกฎหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั ส่วนใหญ่จะเป็นการลดหยอ่นภาษีรายไดนิ้ติบุคคล  
ในทุกวนัน้ีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นตน้มา จีนใหบ้ริษทัต่างชาติและบริษทัของจีนมีสิทธิเท่าเทียมกนั
ทุกประการ ซ่ึงภาษีรายไดนิ้ติบุคคลเสียอยู่ท่ีประมาณ 25% และไม่มีการลดหย่อนภาษีของบริษทั
ต่างชาติ นอกจากนั้นบริษทัต่างชาติยงัตอ้งเสียภาษาบาํรุงทอ้งถ่ิน และการศึกษาเช่นเดียวกนักบั
บริษทัของจีน บริษทัต่างชาติเม่ือไปลงทุนท่ีจีนก็ไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษแต่อยา่งใด แต่ในขณะเดียวกนั
ท่ีประเทศไทยยงักาํหนดใหมี้ BOI ส่งเสริมการลงทุน โดยแบ่งเป็นโซน 1 2 3 ซ่ึงในแต่ละโซนจะมี
สิทธิพิเศษต่างกนั เช่นในโซน 3 สามารถท่ีจดัการหยอ่นภาษีได ้8 ปี การนาํเขา้เคร่ืองจกัรไม่ตอ้งเสีย
ภาษีนาํเขา้เคร่ืองจกัร  ยกเวน้ภาษีนาํเขา้วตัถุดิบในการส่งออก ในส่วนน้ีจะแบ่งตามประเภทของ
อุตสาหกรรม ประเทศไทยไดมี้การส่งเสริมอุตสาหกรรมการทดแทนผลิตยาชีววิทยา  เป็นตน้ ก็
รัฐบาลใหก้ารส่งเสริมภาอุตสาหกรรมสามารถท่ีจะยกเวน้ภาษีรายไดนิ้ติบุคคล และประเทศไทยก็มี
นโยบายท่ีจะดึงดูดนกัลงทุนเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากกว่าประเทศอ่ืน เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีนกั
ลงทุนประเทศต่าง ๆเขา้มาลงทุนในประเทศมากข้ึน โดยมีประเทศญ่ีปุ่นเป็นอนัดับหน่ึงอยู่ใน
ขณะน้ี และจีนก็มีแนวโน้มเขา้มาลงทุนมากข้ึน และในขณะน้ีจีนก็เป็นอนัดบัสองรองจากญ่ีปุ่น 
แน่นอนว่าส่วนหน่ึงมาจากกฎหมายการลงทุนท่ีส่งเสริมนกัลงทุนท่ีใชอ้ยูใ่นขณะน้ี นอกจากนั้นใน
ประเทศเวียดนามประกาศกฎหมายส่งเสริมการลงทุนต่างๆ แต่เน่ืองจากสาธารณูประโภค
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าดาํเนินการธุรกิจต่างๆ ในประเทศเวียดนามยงัมีอตัราค่อนขา้งสูง แมว้่า
เพราะฉะนั้นมีหลายประเทศท่ีเขา้ไปลงทุนในเวียตนาม จีนเองท่ีเขา้ไปลงทุนในเวียตนามกน้บัว่า
มากพอสมควร แต่ในภาพรวมแลว้ประเทศจีนกย็งัใหค้วามสาํคญักบัประเทศไทย และมีความสนใจ
ท่ีจะเขา้มาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ขอ้เสนอแนะอยากจะให้รัฐบาลไดมี้การ
ประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุน และสามารถท่ีจะเผยแพร่ใหน้กัธุรกิจจีนไดท้ราบขอ้มูลเหล่าน้ี
ดว้ย  คณะกรรมการส่งเสริมท่ีมีการเปิดสาขาท่ีกวางโจว เซ่ียงไฮ ้และปักก่ิง อยากจะเสนอให้มีการ
จดัการสมัมนาธุรกิจจีน เพื่อใหน้กัธุรกิจจากมนฑอ่ืนๆ สามารถท่ีจะไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงถือเป็น
อีกทางหน่ึงท่ีส่งเสริมใหน้กัธุรกิจจีนเขา้มาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

  
5.1.9  ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 เป็นท่ีทราบกนัแลว้วา่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ท่ีรัฐบาลจีน นาํโดย นายจู หลง จี ไดมี้การร่วมมือ
ในลุ่มแม่นํ้ าโขง หรือเสนอความร่วมมือในอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ก็มีขอ้ตกลงว่าดว้ยการลด
ภาษีนาํเขา้ผกัผลไม ้เป็น 0 และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2553 เขตการคา้เสรี จีน-อาเซียนก็มีผล
บงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการ ทาํใหสิ้นคา้ต่างๆ เกือบจะ 85% ของไทย-จีน ท่ีภาษีลดลงมาเหลือ 0 ในปี 
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พ.ศ. 2550 นั้ นก็จะมีข้อตกลงระหว่างการว่าด้วยส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ท่ีตั้ งเป็น
กฎระเบียบข้ึนมา ซ่ึงขอ้ตกลงระหว่างประเทศนั้นถือว่าจีน-ไทย จีน-อาเซียน มีความใกลชิ้ดมาก
ท่ีสุด ไม่วา่เป็นเขตการคา้เสรีจีน-อาเซียน เขตการคา้อาเซียนบวกหน่ึง อาเซียนบวกสามแมแ้ต่อาเซีย
นบวดหกจีนก็ถือเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความสําคญัในขอ้ตกลงเหล่าน้ีดว้ย ซ่ึงขอ้ตกลงเหล่าน้ีจะ
ส่งผลดีต่อการคา้การลงทุนระหว่างไทย-จีน ขอ้เสนอแนะอยากใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลเหล่าน้ีใหแ้ก่
สาธารณชนไดรั้บทราบขอ้ตกลงการคา้การลงทุนระหวางกนั จากการศึกษาอยา่งเช่นส่งสินคา้ไทย
ไปจีน อยากจะให้ทางฝ่ังจีนยกเวน้ภาษีการนาํเขา้ และผูส่้งออกของไทยตอ้งไปขอ ฟอร์ม E จาก
กระทรวงพาณิชย ์ฟอร์ม E คือ ใบรับรองวา่ดว้ยถ่ินกาํเนิดของสินคา้ สินคา้ท่ีผลิตในไทยเม่ือส่งไปท่ี
จีน จึงจะไดง้ดการเสียภาษีนาํเขา้หรือยกเวน้ภาษีนพเขา้  สินคา้จีนกเ้ช่นเดียวกนัเม่ือส่งมายงัประเทศ
ไทย ผูส่้งออกจีนตอ้งไปขอใบรับรองว่าดว้ยถ่ินกาํเนิดของสินคา้ ว่าสินคา้นั้นผลิตในจีน เม่ือส่ง
มาถึงประเทศไทยก็จะมีการยกเวน้การเก็บภาษีขาเขา้ ซ่ึงเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการคา้การลงทุน
ระหวา่งประเทศระหวา่งกนั  
 ขอ้เสนอแนะ คืออยากจะให้ภาครัฐมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้ตกลงเหล่าน้ี ให้ประชาชน
ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ท่ีผ่านมาน้อยรายท่ีจะรับทราบถึงขอ้ตกลงเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนน้อยท่ีจะ
ดาํเนินการขอหนงัสือหรือใบรับรองว่าดว้ยถ่ินกาํเนิดของสินคา้ หากไม่มีการขอใบรับรองดงักล่าว
นั้น ตอ้งเสียภาษีอากรขาเขา้ ทาํให้ราคาสินคา้นั้นมีมูลค่าสูงข้ึน จาํหน่ายสินคา้ไดน้้อยลง ในขอ้น้ี
อยากใหภ้าครัฐมีบทบาทสาํคญัในการเผยแพร่ขอ้มูลใหป้ระชาชนไดท้ราบ 
 

5.2  ส่ิงแวดล้อมและความรับผดิชอบต่อสังคม  
 
5.2.1  ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (EIA) 
ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)  ประเทศ

ไทยเป็นประเทศท่ีมีการเปิดประเทศมานานและมีการศึกษาเอาแนวคิดทางตะวนัตกมาใช้ใน
ประเทศไทย เพราะฉะนั้นแนวคิดต่างๆ ท่ีประเทศไทยค่อนขา้งมีความลํ้าหนา้ ความทนัสมยั ท่ีผา่น
มาในประเทศจีนมีช่วงหน่ึงเน้นการพฒันาการเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นการใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่ มเฟือโดยท่ีไม่ไดค้าํนึงถึงตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้มทาํให้สภาพแวดลอ้มไดรั้บผลกระทบอย่างมาก 
ซ่ึงก็จะทาํให้การทาํธุรกิจในเวลาต่อมาแบกภาระตน้ทุนทางทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม เพราะฉะนั้นใน
ระยะหลงัท่ีจีนมีความเขม้งวดในเร่ืองของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัในการทาํการผลิต 
เพราะฉะนั้นนกัธุรกิจจีนจึงยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
เช่น ลาว พม่า เขรม ซ่ึงในเร่ืองของการรักษาส่ิงแวดลอ้มยงัไม่เขม้งวดเท่าประเทศไทย แต่ประเทศ
ไทยถือวา่เป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความคิดทางส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความทนัสมยักา้วหนา้  
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 ขอ้เสนอแนะ นกัธุรกิจจีนท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทย ก่อนท่ีจะเขา้มาดาํเนินการใดๆ ก็ตาม 
ตอ้งมีการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและทาํประชาพิจารณ์จึงจะลงมือทาํธุรกิจได ้ไม่อยา่งนั้น
หากลงมือทาํธุรกิจไปแลว้โดยไม่ไดศึ้กษาถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือผา่นประชาพิจารณ์ธุรกิจ
นั้นกไ็ม่สามารถท่ีจะดาํเนินการได ้หรือถา้ดาํเนินการไปแลว้ก็ตอ้งถูกสั่งปิด เช่นในกรณีของมาบตาพุด
และโครงการอีกหลายๆ โครงการ เน่ืองจากการศึกษาเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบในส่ิงแวดลอ้มก็ไม่
สามารถท่ีจะเดาํเนินธุรกิจต่อได ้ซ่ึงถือเป็นบทเรียนของนกัธุรกิจจีนท่ีคิดจะเขา้มาลงทุนในประเทศ
ไทย ก่อนท่ีจะลงทุนตอ้งศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและ
ศึกษาผา่นประชาพิจารณ์แลว้จึงตดัสินใจทาํธุรกิจจึงจะมีความปลอดภยักวา่ 

 
5.2.2  ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

 ในบริษทัของไทยหรือบริษทัของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีตั้งอยู่ในเมืองไทย จะตระหนักถึง
บุญคุณของแผน่ดินมีการตอบแทนบุญคุณของแผน่ดิน มีความรับผดิชอบต่อสังคม ต่อชุมชนสูง แต่
ในขณะเดียวกนั CSR สาํหรับนกัธุรกิจจีนถือวา่เป็นเร่ืองใหม่ นกัธุรกิจส่วนนอ้ยท่ีเขา้ใจ CSR  แมว้่า
อยูใ่นประเทศจีนก็ตาม บริษทัท่ีพดูถึงประเด็นของ CSR  ท่ีเขา้มาลงทุนในไทยก็ยิง่นอ้ยเหลือเกินท่ี
จะเขา้ใจ CSR และนาํไปปฏิบติัตาม ความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมท่ีมีต่อชุมชน ขอ้เสนอแนะ ตอ้ง
ให้ทางบริษทัจีนศึกษาในเร่ืองของ CSR เกิดความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ไม่ว่าทาํธุรกิจ
อะไรกต็ามในประเทศไทยยอ่มส่งผลกระทบต่อชุมชน ไม่วา่ทางบวกหรือทางลบ 
 ขอ้เสนอแนะบริษทัของจีนมีการศึกษา CSR มีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสังคม ทาํให้
เกิดความร่วมมือท่ีดีต่อบริษทั เม่ือเป็นลกัษณะน้ี ธุรกิจท่ีอยูใ่นชุมชนนั้นสามารถท่ีจะอยูไ่ด ้สามารถ
ท่ีจะพฒันาต่อไปได ้ หรือ CSR ความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคม  หรือถา้ไม่สามารถทาํไดก้็จะไดรั้บ
แรงต่อตา้นทางสงัคม ธุรกิจนั้นกไ็ม่สามารถท่ีจะดาํเนินกิจการต่อไปได ้  
 

5.3  สังคม วฒันธรรม ทศันะทีด่ต่ีอกนั   
 
จากการศึกษาพบวา่ประเทศไทยกบัประเทศจีน มีทศันคติท่ีดีต่อกนัและมีความใกลชิ้ดสนิท

สนมมากท่ีสุด มากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีคาํกล่าวไวว้่า จีนรักไทย
ดว้ยความจริงใจ  จีนรักเวียดนามดว้ยความจาํใจ  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงทศันคติท่ีดีต่อกนัระหว่าง ไทย-จีน 
ยอ่มส่งผลต่อนกัธุรกิจจีนท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน  
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เน่ืองจากสมัยก่อนประเทศจีนเป็นประเทศสังคมนิยม บริษัทของจีนส่วนมากจะเป็น
รัฐวิสาหกิจ อยู่ภายใตก้ารควบคุมของหน่วยงานรัฐ  หลงัจากประเทศจีนเปิดประเทศ และมีการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจ ทาํให้เกิดบริษทัเอกชนข้ึนมา บริษทัเหล่าน้ีส่วนมากมีประวติัไม่นาน ยิ่งบริษทัจีน
เขา้มาลงทุนในประเทศไทยเป็นระยะเวลาอนัสั้น ฉะนั้น วฒันธรรมองคก์รยงัไม่ก่อเกิดข้ึนอย่าง
ชดัเจน วฒันธรรมภายในองคก์รข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารเป็นหลกั  
 ขอ้เสนอแนะ อยากจะให้ทางรัฐบาลไทย รัฐบาลจีนมีการส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและการส่งเสริมแลกเปล่ียนหมู่คณะในแวดวงต่างๆ ให้มีการเยี่ยมเยือนซ่ึงกนัและกนั จะ
เป็นการสร้างเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 
 ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์ร ตอ้งศึกษารูปแบบ เน้ือหาของ
วฒันธรรมองคก์รใหดี้ และสร้างวฒันธรรมองคก์รแขง็แกร่งข้ึนมา  
 จากการศึกษาพบว่าคนไทยเช้ือสายจีน หรือชาวจีนมีการอบยพจากประเทศจีนเขา้มาตั้งถ่ิน
ฐานในไทย และไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจีนสูง ไม่ว่าจะเป็น ลทัธิขงจ่ือ ลทัธิเต๋า นกัธุรกิจคน
ไทยเช้ือสายจีนรุ่นเก่าส่วนใหญ่กจ็ะมีความซ่ือสัตย ์ขยนั กตญัญู สามารถท่ีจะสร้างธุรกิจจากเลก็ๆสู่
ขนาดใหญ่ และยงัสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของจีนไวอ้ยา่งดี แต่คนจีนรุ่นใหม่ 
หลงัจากท่ีเกิดการปฏิวติัคร้ังใหญ่ ประเทศจีนมีการเปิดประเทศ คนจีนรุ่นใหม่มีการวฒันธรรมจาก
ดา้นตะวนัตก ค่านิยมต่างๆ ก็เกิดการเปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิงจากคนจีนรุ่นเก่า เม่ือมาลงทุนใน
ประเทศไทยก็จะพบปัญหา อุปสรรคในการเขา้ใจขนบประเพณีเขา้ใจวิธี วิถีคิด ระหว่างคนดว้ยกนั 
ถือว่าบางคนก็จะเป็นคนไทยเช้ือสายจีนดว้ยกนั แต่ก็มีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ท่ีเห็นชดัเจน
คือคนไทยเช้ือสายจีนรุ่นเก่ามกัจะทาํอะไรรักษาช่ือเสียงแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆขยายธุรกิจ 
สร้างความเช่ือถือในสังคม รักษาคุณภาพสินคา้ แต่ในขณะเดียวกนัคนจีนรุ่นใหม่ ก็มีความรู้และมี
ทุนพอสมควร เม่ือการลงทุนกจ็ะหวงัผลตอบแทนอยา่งทนัตาเห็น ทาํอะไรกจ้ะทาํอยา่งรวดเร็วแบบ
ฉาบฉวย แมว้่าจะมีความคิดท่ีทนัสมยักา้วหนา้  แต่ในเร่ืองของการพฒันาสินคา้นั้น จะไม่มีความ
อดทนดีพอท่ีจะเน้นการพฒันาคุณภาพของสินคา้ และเม่ือมาลงทุนในประเทศไทยจะคิดว่าการ
ลงทุนค่อนขา้งสูง เม่ือลงทุนไปแลว้จะตอ้งกอบโกยผลกาํไรให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ ก็จะเกิด
ปัญหาขดัแยง้กนั หรือความไม่สอดคลอ้งไม่ลงรอยกบัความคิดขนบธรรมเนียมประเพรีของไทย
หรือคนไทยเช้ือสายจีน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาระยะหน่ึงเพื่อท่ีจะทาํความเขา้ใจวึ่งกนัและกนั ขอ้เสนอแนะ 
คือ อยากจะให้บริษทัจีนท่ีเขา้มาลงทุนในไทย ก็ตอ้งศึกษาประเพณีของไทยอย่างถ่องแท ้ท่ีดีท่ีสุด
คือก่อนท่ีจะตดัสินใจเขา้มาลงทุนในประเทศไทยตอ้งมีการศึกษาความคิดความเช่ือ ค่านิยมและวิถี
การทาํงาน แนวคิดในการดาํรงชีวิตของคนไทยอย่างถ่องแทก่้อน จึงเขา้มาลงทุนในประเทศไทย  
เม่ือเขา้มาทาํธุรกิจในประเทศไทยแลว้ ก็ตอ้งถือคติว่า เขา้เมืองตาหล่ิว ตอ้งหล่ิวตาตาม ตอ้งปรับตวั
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ใหส้ามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมได ้ธุรกิจจึงจะประสบความสาํเร็จ มิฉะนั้นไม่ว่าถึงจะมีตน้ทุนมาก มี
เทคโนโลยีทนัสมยัก็ตาม ถา้ไม่ไดรั้บความร่วมมือและเป็นท่ียอมรับของสังคมไทย  ธุรกิจนั้นก็จะ
ประสบความลม้เหลวไม่สามารถท่ีจะพฒันาอยา่งย ัง่ยืนต่อไปได ้ซ่ึงก็มีหลายๆ กรณีท่ีบริษทัเขา้มา
ลงทุนในไทย ไม่ประสบความสําเร็จดว้ยสาเหตุการไม่เขา้กนัทางวฒันธรรม และความเขา้ใจกนั
ของคนในสังคมเป็นหลกั กฎระเบียบต่างๆ มีความสําคญักบัจีน ก็ศึกษาจากหนังสือหรือตาํราได ้ 
กฎระเบียบต่างๆ ก็มีความคลา้ยคลึงกนั แต่ในเร่ืองของขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน ไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดออกมาเป็นตวัอกัษรได ้ตอ้งอาศบัระยะเวลาเพื่อ
ศึกษาและเกิดความเขา้ใจ ถือวา่เป็นดา้นศาสตร์และศิลป์ท่ีจะสามารถปรับตวัใหอ้ยูไ่ดใ้นสังคม ตอ้ง
มีการปรับตวักนัทั้งสองฝ่าย เพื่อเขา้หาและเกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
 ขอ้เสนอแนะ บริษทัจีนไม่ว่าก่อนท่ีจะมาลงทุนหรือในระหว่างดาํเนินธุรกิจตอ้งศึกษา 
วฒันธรรมไทย ศึกษาแนวความคิด วิธีการดาํรงชีวิตของคนไทยให้ดี เพื่อเป็นการเตรียมตวัท่ีจะ
ปรับตวัให้เขา้กับบริบทไทย ในขณะเดียวกัน คนไทยตอ้งศึกษาวิธีคิด วฒันธรรมจีนเพ่ือเขา้ใจ
แนวความคิด วิธีดาํเนินชีวิตของคนจีนเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งคนไทยกบัคนจีนดว้ยกนั  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของนักธุรกิจจีนต่อการลงทุนในประเทศไทย 
 
เรียน ท่านนักธุรกิจจีน 

 
แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า นาย หลี่ เหรินเหลียง 

นักศึกษาปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

กรุงเทพมหานคร เรื่องโอกาสในการส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทยอย่างยั่งยืนจากมิติวัฒนธรรม 

โดยข้อมูลที่ท่านกรุณาให้น้ี สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระเบียบขั้นตอนและ

แนวทาง พัฒนาบุคลากรตลอดจนศักยภาพการลงทุนของจีนในไทย ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านได้

ตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง และขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  

 
 
       หลี่ เหรินเหลียง  

              ผู้ศึกษา 
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ตอนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคล (โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง  □  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 

เกี่ยวกับตัวท่าน) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  □ ชาย    □  หญิง 
2. อายุ □  น้อยกว่า 30ปี  □  30-40 ปี    □  40-50 ปี   
 □  50-60ปี      □  มากกว่า 60 ปี 
3. สัญชาติ □  จีน    □  ไทย   □  อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
4. การศึกษา □  ต่ํากว่าปริญญาตรี □  ปริญญาตรี  □  ปริญญาโท    
 □ ปริญญาเอก 
5. ภูมิลําเนา (โปรดระบุจังหวัด)....................................................................................................... 
6. ท่านประกอบธุรกิจประเภทใด 
                   □   นําเข้า ส่งออกสินค้า เช่น ข้าว ยางพารา  
              □  ค้าขายสินค้าเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช ฯลฯ 
 □   แปรรูปสินค้าเกษตร เช่นเนื้อสัตว์ปรุงแต่ง  อาหารปรุงแต่ง  

เครื่องดื่ม มันสําปะหลัง 
 □ ค้าขาย / ประกอบสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ 

เครื่องประดับ  เครื่องจักรกล ฯลฯ 
 □  ภาคบริการ เช่นโรงแรม ร้านอาหาร  ท่องเท่ียว  ฯลฯ  
7. ท่านจดทะเบียนธุรกิจในลักษณะใด 
 □ กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว □ ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
 □ ห้างหุ้นส่วนจํากัด    □ บริษัทจํากัด 
 □ บริษัทมหาชนจํากัด   
 □ องค์การธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ 
8. ทุนจดทะเบียนของกิจการท่าน (โปรดระบุ)........................................................................ 
9. สถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 □ กรุงเทพมหานคร □ ระยอง    □ ชลบุรี 
 □ สมุทรปราการ □ ราชบุรี  □ เชียงใหม่ 
 □ เชียงราย  □ ปทุมธานี    □ ฉะเชิงเทรา 
 □ จังหวัดอื่น (โปรดระบุ)................................................................ 
10. ระยะเวลาประกอบการ / รับช่วงกิจการถึงปัจจุบัน  
 □ น้อยกว่า 1 ปี  □ 1-5ปี    □ 6-10 ปี   
 □ 11-15 ปี     □ 16-20 ปี    □ มากกว่า 20 ปี  
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของนักธุรกิจจีนต่อการลงทุนในประเทศไทย  (ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย√ 

ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน) 

 
ข้อความ 

ความเห็น 

มาก ค่อนข้าง

มาก

ปาน 

กลาง 

ค่อนข้าง 

น้อย 

น้อย

11.ท่านมีความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศไทยมากน้อยแค่

ไหน  

     

12.ท่านมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยมากน้อย

แค่ไหน  

     

13.ท่านทราบนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย

มากน้อยแค่ไหน 

       

14.ท่านทราบเรื่อง EIA , HIA        

15.ท่านทราบเรื่อง CSR        

16.วัฒนธรรมมีความสําคัญต่อความสําเร็จของการ

ลงทุน 

       

17. ท่านตัดสินใจมาลงทุนที่ประเทศไทย เพราะ 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ค่าแรงถูก 

       

มีวัตถุดิบ        

แรงงานมีทักษะ        

นโยบายส่งเสริมของรัฐบาลไทย เช่นภาษี ท่ีดิน        

นโยบายส่งเสริมของรัฐบาลจีน เช่นเงินกู้ สินเชื่อ        

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน        

เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน        

ข้อตกลงว่าด้วยคุ้มครองการลงทุนแก่กันและกัน        

การเมืองไทยมีเสถียรภาพ        

กฎหมายไม่ซับซ้อน กฎระเบียบชัดเจนดี        

การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพของข้าราชการ        

ประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่        

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างไทย-จีน         
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ข้อความ 

ความเห็น 

มาก ค่อนข้าง

มาก

ปาน 

กลาง 

ค่อนข้าง 

น้อย 

น้อย

ไทย-จีนมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน        

ส่งเสริม สนับสนุนของสมาคมต่าง ๆในประเทศไทย        

ปรับตัว การทํางาน การใช้ชีวิตในสังคมไทยง่าย        

คนไทยขยัน อดทน        

คนไทยใจดี  มีนํ้าใจ         

18. ในอนาคต ธุรกิจของท่านสามารถเติบโตได้ดี        

19. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ใหญ่ท่ีสุดสามอันดับแรกที่ประสบคือ 

 1.............................................................................  

 2............................................................................  

 3............................................................................  

20.ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................. 

                           ................................................................................................................................ 
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问卷调查表 

中国企业家对来泰投资的看法 

 

问卷调查表 

中国企业家对来泰投资的看法 

 

尊敬的中国企业家： 

 

  本问卷调查表是泰国国家发展管理学院社会发展学博

士研究生李仁良同学博士论文的一部分，您的合作将会更

好地促进中国在泰国投资的环境、法规以及可持续稳定的

发展。本人也借此机会感谢您的合作！ 
  

  

         李仁良 

          博士研究生 
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第一部分 个人信息 （请在属实的□内打√） 
一般信息 

1.性别 □男  □女 
2.年龄 □30岁以下 □30-40岁  □40-50岁 
  □50-60岁  □60岁以上 
3.国籍 □中国  □泰国  

  □其他，请注明……………….. 
4.教育程度□本科以下 □本科  □硕士 
    □ 博士 
5.籍贯 （请注明）……………………………………. 
 
 
6.您从事的生意是 

 □进出口公司，进出口大米、橡胶等 
 □从事农产品贸易，例如：蔬菜、水果、粮食等 
 □农产品加工，例如：水果罐头、饮料、木薯淀粉等 
 □从事工业产品生产 /贸易，例如：电子、机械等 
 □从事服务业，例如：酒店、餐厅、旅游等 
7.您公司性质为□个体经营  □两合公司 
   □两合有限公司 □有限公司 
   □大众有限公司 
   □在相关法律下，注册的特种有限公司或者 
       机构 
8.注册资本 （请注明）………………………………… 
9.所在公司地址 

 □曼谷  □罗勇  □春武里 
 □北榄  □叻丕  □清迈 
 □清莱  □巴吞他尼 □北柳 
 □其他府（请注明） 
10.已经经营年限 / 或者接手经营年限 

 □不足1年 □1-5 年  □6-10年 
 □11-15 年  □16-20年  □20 年以上 
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第二部分 中国企业家对来泰投资的看法 

 

内容 看法 

最

多

比较

多

一

般 

比较

少 

最

少
11.您对泰国地理了解的程度      
12. 您对泰国历史了解的程度      
13.您对泰国促进投资政策的了解        
14.您对环境评估、健康评估的了解        
15.您对企业社会责任的了解        
16.您认为文化对成功投资的重要性        
17.您来泰国投资主要是因为 

劳动力廉价 
       

有原材料        
熟练的技工        
优惠的投资政策，例如税收等        
中国鼓励海外投资政策        
东盟经济一体化        
中国东盟自由贸易区        
中泰保护投资双边协定        
政局稳定        
法律规定明确        
公务员廉洁高效        
泰国是大市场        
中泰关系良好        
中泰文化相似        
协会、社团的支持        
很容易适应泰国工作、生活        
泰国人勤劳、忍耐        
泰国人热情、善良        
18.您相信您的企业会持续稳定发展        
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19.经营中遇到的最大的三个问题或者障碍是： 

 

 1……………………… 

 2……………………… 

 3……………………… 

20.意见或者建议 

 ………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

谢谢您的大力支持！ 
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ภาคผนวก ข 

แนวประเด็นสัมภาษณ์แบบเจาะลึกวัฒนธรรมการทําธุรกิจระหว่างไทยกับจีน 

ปะทะ สังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย  

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
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ภาคผนวก ข 

แนวประเด็นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

วัฒนธรรมการทําธุรกิจระหว่างไทยกับจีน 

ปะทะ สังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย  

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
 

1. ความสําคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อการดําเนินธุกริจ 

2. อุปสรรคในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย 

3. ความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีน  

4. ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน 

5. ความเชื่อของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีนในเรื่องเวรกรรม  

6.  ความเชื่อของคนไทยและคนจีนต่อคําที่ว่าทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว 

7.  ความเชื่อของคนไทยและคนจีนต่อคําที่ว่าแข่งเรือแข่งแพแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนา

แข่งไม่ได้ 

8.  ความเชื่อของคนไทยและคนจีนต่อคําที่ว่าชาติก่อนทําบุญเยอะ ชาติน้ีจึงรวย  

9.  ความเชื่อของคนไทยและคนจีนในเรื่องชอบเสี่ยงโชค พ่ึงพาโชควาสนา 

10.  ค่านิยมของคนไทยกับคนจีนในการประกอบอาชีพค้าขายหรือเป็นนักธุรกิจ 

11.  ค่านิยมของคนไทยและคนจีนในเรื่องยกย่องวัตถุ คนมีเงิน   

12. ความตรงต่อเวลา ไม่ว่าการทํางาน นัดหมายของคนไทยและคนจีน  

13. สุภาพ เรียบร้อย ความเป็นมิตร   

14. ประสิทธิภาพของการทํางานของคนไทยและคนจีน   

15. ความขยัน กระตือรือร้น  อดทนของคนไทยกับคนจีน  

16. ความซื่อสัตย์  และความจริงใจในการทําธุรกิจระหว่างคนไทยกับคนจีน  

17. การทําธุรกิจเน้นการหวังผลระยะยาวหรือระยะสั้น  

18. การให้ความสําคัญกับมนุษยสัมพันธ์  ใช้เส้นสายไหมของคนไทยและคนจีน 

19. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน  

20.  ความร่วมมือ  ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน คน 

21.  การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย  ประหยัด  ประมาณตน  
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22. การรักษากฎระเบียบ มีวินัยของคนไทยกับคนจีน   

23.  ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ค้นคว้าวิธีการ เทคโนโบยีใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแนวคิด  

เปลี่ยนแนวธุรกิจ   

24.  การปะทะสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีน 

25. การเอื้อต่อการทําธุรกิจของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน 

26.  บทบาทของผู้บริหารต่อวัฒนธรรมองค์การ  

27. บาบาทของวัฒนธรรมองค์การต่อประสิทธิผลขององค์การ  
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ภาคผนวก ค 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที่ 2/2553 

เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที่ 2/2553 

เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

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

เพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ   และยกระดับ

ภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ท่ีใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง  มาตรา 31 วรรคสอง  และมาตรา 35 แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520  คณะกรรมการส่งสริมการลงทุนจึงออกมาตรการ

ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 1.1  กําหนดให้พ้ืนที่ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนจนถึง

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 

 1.2  กําหนดประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

          1.2.1 กลุ่มกิจการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน  ได้แก่ 

ประเภท 1.18 กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร 

รวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย 

ประเภท 4.2.3 กิจการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือใช้

พลังงานทดแทน 

ประเภท 4.1.5 กิจการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) 

ประเภท 7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอนํ้า 

 -กรณีใช้พลังงานหมุนเวียน  เช่น  พลังงานจากวัสดุทาง

การเกษตร  ก๊าซชีวภาพ  และพลังงานลม เป็นต้น 

         1.2.2 กลุ่มกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 

        ประเภท 6.3 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    (Eco-Friendly  Chemicals)  
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     ประเภท 6.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    (Eco-Friendly  Products)  

        1.2.3 กลุ่มกิจการที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ได้แก่ 

        ประเภท 1.11.10 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical Food) 

     ประเภท 2.5.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Advanced Ceramics 

ประเภท 2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโนหรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนที่

ผลิตเอง     (Manufactured Nano Material) 

ประเภท 3.1.1 กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ  หรือเส้นใยประดิษฐ์ 

 -เฉพาะกิจการผลิต Functional Fiber 

ประเภท 3.9 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ 

ประเภท 3.10 กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ประเภท 4.2.1 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่มีการออกแบบทาง

วิศวกรรม 

ประเภท 4.2.2 กิจการผลิตเครื่องจักร  อุปกรณ์สําหรับใช้ในการเกษตร 

 (Farm  Machinery)  และอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 

 (Food Processing Machinery) 

ประเภท 4.2.4 กิจการผลิตหรือซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

 -เฉพาะกิจการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วน 

ประเภท 4.9 กิจการผลิต ซ่อม หรือดัดแปลงอากาศยาน (Aircraft Conversion) 

รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยาน หรือเครื่องใช้บนอากาศยาน 

ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 

 -Automatic  Transmission 

 -Continuously Variable Transmission (CVT) 

 -Traction  Motor  สําหรับรถยนต์ เช่น รถ  Hybrid หรือ รถ Fuel 

Cell เป็นต้น 

  -Electronic Stability Control (ESC) 

  -Regenerative Braking System 

 -การผลิตยางยานพาหนะ 

ประเภท 5.4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานอุตสาหกรรม 

ประเภท 5.4.4 กิจการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม 
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ประเภท 5.5.1 กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา 

ประเภท 5.5.2 กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจํา 

 -เฉพาะ Hard Disk Drive (HDD),Solid State Drive (SSD) และ

ชิ้นส่วนของ HDD และ SDD 

ประเภท 5.5.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนสําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ประเภท 5.5.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนสําหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทาง

การแพทย์ 

ประเภท 5.5.6 กิจการผลิตชิ้นส่วนสําหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การเกษตร 

ประเภท 5.5.7 กิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานพาหนะ 

ประเภท 5.5.10กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และวัตถุดิบสําหรับการผลิตเซลล์

แสงอาทิตย์ 

ประเภท 5.5.12กิจการผลิต Flate Panel Display 

ประเภท 5.6 กิจการผลิตสารหรือแผ่นสําหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภท 7.18 กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ประเภท 7.19 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 

ประเภท 7.20 กิจการวิจัยและพัฒนา 

ประเภท 7.21 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 

ประเภท 7.22 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) 

 1.3   สิทธิและประโยชน์สําหรับประเภทกิจการตามข้อ 1.2 มีดังนี้ 

  1.3.1  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 

  1.3.2  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8ปี โดยไม่กําหนดสัดส่วนการ

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  1.3.3  ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการลงทุนใน

อัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี  นับแต่วันที่กําหนดระยะเวลาตามมาตรา 31 

วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี  สิ้นสุดลง  หรือนับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

ท่ีได้รับการส่งเสริมในกรณีท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  1.3.4  ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง  ค่าไฟฟ้ า  และค่าประปา 2 เท่า ของจํานวนเงิน

ท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อ
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ประโยชน์ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  เป็นระยะเวลา 10 ปี  นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

  1.3.5  ได้รับอนุญาตให้หักเงินค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกจาก

กําไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม  โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะ

เลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปี ก็ได้ภายใน 10 ปี  นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการ

ท่ีได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

1.4  จะต้องยื่นคําขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 
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ภาคผนวก ง 

 ถอดเทปการสัมภาษณ์นักลงทุนจีนในประเทศไทย 

นาย หวัง อายุ 45 ปี เป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทจีนที่ลงทุนในไทย 

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น.-16.00 น. 
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 ภาคผนวก ง 

 ถอดเทปการสัมภาษณ์นักลงทุนจีนในประเทศไทย 

นาย หวัง อายุ 45 ปี เป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทจีนที่ลงทุนในไทย 

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น.-16.00 น. 
 
1.  แรงจูงใจที่มาลงทุนในประเทศไทย  

 ดูจากแรงจูงใจในการลงทุน สภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมืองของไทยค่อนข้าง

เสถียรภาพ  ให้ความสําคัญกับธุรกิจจีนที่มาลงทุนไทยอย่างมาก  การเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต

ดี  ได้เปรียบทางด้านทําเลที่ต้ัง  มีการเชื่อมโยงต่อกันระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกและทิศ

ใต้กับทิศเหนือ  เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ศักยภาพของตลาดสูง   มีความคุ้นเคย

กับตลาดแรงงาน  ระดับการค้าเสรีค่อนข้างสูง โครงสร้างพื้นฐานของไทยค่อนข้างดี  มีความพร้อม

ของเครือข่ายการคมนาคมขนส่งทางหลวง  กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการบิน และใน

ขณะเดียวกันก็มีท่าเรือระหว่างประเทศด้วยที่มีคุณภาพระดับโลก การขนส่งทางบก ทางเรือ และ

ทางอากาศมีความได้เปรียบแบบนี้ก็จะสามารถเทียบกับจีนและเป็นกระจกสะท้อนธุรกิจของจีนที่

จะลงทุนระหว่างประเทศ ถ้าประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประเทศไทย

มีข้อได้เปรียบด้านไหนบ้าง 

1) ทําเลที่ต้ัง  การคมนาคมสะดวก เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ  การเงิน  การบิน ของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างดี 

2) ทรัพยากร  มีความคุ้นเคยกับตลาดแรงงาน  มีศักยภาพในการลงทุนระยะยาว  

3) นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล  รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการพิเศษให้กับนักลงทุน

เยอะมาก  แม้ไม่มีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง แต่ไม่มีผลกระทบต่อนักลงทุน 

4) โครงสร้างพื้นฐาน  ข้อได้เปรียบคือทางบก ทางอากาศ  เป็นที่ทราบกันว่าประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความทันสมัย สามารถรองรับ

ผู้โดยสารจากทั่วโลกปีหนึ่งประมาณ 45 ล้านคน นับว่าเป็นท่าอากาศยานที่มีความสําคัญยิ่งต่อ

ประเทศไทยและภูมิภาค  ข้อที่ได้เปรียบอีกข้อหนึ่งคือทางบก  เป็นที่ทราบว่าถนนสายเอเชีย

สามารถเชื่อมโยงกับจีนได้  เช่น ถนนสาย R3 สามารถเชื่อมโยงนครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑล

ยุนนานซึ่งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และ R9 สามารถเชื่อมโยงนครหนานหนิง ซึ่งเป็นเมือง

หลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติกลุ่มน้อยจ้วง ซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีน สําหรับมณฑลตอนใต้ของ

จีนจะมีความสะดวกสบายที่จะเดินทางมาประเทศไทยโดยผ่านทางหลวงดังกล่าว   
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2.  ถ้าจะให้การลงทุนสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ต้องให้ความสําคัญกับสิ่งใดบ้างเป็นพิเศษ  

2.1 กําไรทางเศรษฐกิจ   จุดประสงค์ของการลงทุนคือกําไรทางเศรษฐกิจ  ผลตอบแทนที่ดี

ของการลงทุนจะเป็นแรงดึงดูดที่สําคัญที่สุดของการลงทุน การลงทุนที่ไทย จําเป็นต้องแข่งขันกับ

ธุรกิจข้ามชาติของยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่ น ข้อได้เปรียบในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมดั้งเดิมถูก

บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ยึดครอง ซ่ึงมีความท้าทายอย่างมาก วัฒนธรรมของไทย รูปแบบและ

ประสิทธิภาพในการทํางานของไทยไม่เหมือนกันคนจีน เช่น วัฒนธรรมไทยทําอะไรสบายๆ ไม่รีบ

ไม่ร้อน ชอบอิสระ ไม่ชอบเจ้านายมาคุม  ซ่ึงแตกต่างจากคนจีนอาจจะเป็นเพราะว่าประชากรจีน

เยอะ การแข่งขันสูง ทําอะไรก็ตามต้องเร่งรีบ นอกจากความขยัน อดทนแล้ว ทําอะไรก็ต้องรวดเร็ว 

ไม่ค่อยใส่ใจในความรู้สึกของผู้อ่ืน ไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียดมากนัก เช่น เร่งผู้อ่ืนโดยตะโกน

เสียงดังโดยไม่คํานึกถึงความรู้สึกของผู้ท่ีถูกเร่ง  เช่น การให้ของขวัญ คนจีนจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่อง

การห่อ ไม่ค่อยใส่ใจสีและรูปภาพของกระดาษห่อของขวัญ ซ่ึงบางครั้งดูไปไม่ค่อยเรียบร้อย  แต่

เน้นความรวดเร็วทันใจ  มีคนจีนไม่น้อยมาติดต่อธนาคารของไทย คนจีนมีความรู้สึกว่าพนักงานทํา

อะไรชักช้าไปหมด คนจีนบางคนถึงกับอารมณ์เสียต่อว่าพนักงานก็มี บางคนเห็นพนักงานตั้งใจ

ทํางาน หน้าตายิ้มแย้ม คนจีนก็โกรธไม่ลง  อย่างไรก็ตาม คนจีนจะมีความรู้สึกว่าคนไทยที่ทําอะไร

ชักช้า ไม่เร่งไม่รีบ แต่ทําอะไรก็ตามค่อนข้างเรียบร้อย มีความสวยงาม ประณีต   

2.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะที่ธุรกิจมีกําไรนั้น ไม่ควรลืมรับผิดชอบต่อสังคมที่

ตัวเองดําเนินธุรกิจและดํารงชีวิตอยู่   เข้าร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างเต็มใจ  คนยากจน  สิง

แวดล้อม การศึกษา  ประกันสังคม  ประหยัดทรัพยากรและคุ้มครองแรงงานและกิจกรรมต่างๆที่มี

ประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นต้น  

2.3  ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและระบบการทํางานของคนไทย   เข้าใจ

วัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก  เช่น วัฒนธรรมไทยเน้นการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ 

เคารพผู้อาวุโส  ผู้มีอาวุโสน้อยกว่าเดินผ่านผู้ใหญ่อาจจะต้องก้มหน้า  เวลายืนต่อหน้าผู้ใหญ่ก็ต้อง

เรียบร้อย แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน  น้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ซ่ึงต่างกับคนจีนรุ่นใหม่

ซ่ึงคิดว่าเก่งอยู่คนเดียวและคิดว่าผู้อาวุโสทั้งหลายหัวโบราณ ล้าสมัยไปแล้ว ไม่ทันโลก   อีกเช่น

ประเพณีสงกรานต์ คนไทยก็รดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ ยังคงรักษา

ประเพณีดีงามไว้  ระบบการทํางานของคนไทยโดยเฉพาะในแวดวงข้าราชการ  ตํารวจ ทหารเน้น

ระบบอุปถัมภ์  มีนายมีลูกน้อง  มีกติกาของมันเอง สายใครสายมัน  ในโรงงาน หรือบริษัทก็

เช่นเดียวกัน คนงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจกฎหมายแรงงานดี ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง เกิน 8 ชั่วโมง

ต้องมีการคิดค่าแรงล่วงเกินเวลา  วันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันพักผ่อน จะไปบังคับเขาทํางาน

ไม่ได้ ซึ่งแตกต่างไปจากโรงงาน  หรือบริษัทของประเทศจีนมาก   พนักงานไม่มีปากไม่มีเสียง ก้ม

หน้าทํางานอย่างเดียว ไม่มีสหภาพแรงงาน  ขืนไม่ทํางานล่วงเกินเวลามีสิทธิ์โดนไล่ออก เพราะคน



242 
 

จีนมีเยอะมาก  เจ้านายมีสิทธิ์ต่อรอง  ซ่ึงบริษัทเหมาก่อสร้างของจีนในไทยจํานวนไม่น้อยประสบ

ปัญหาขาดทุนเพราะคํานวณต้นทุนแรงงานตามความเคยชินที่จีน กล่าวคือ ทํางานอย่างขยันขันแข็ง 

และทํางานวันละ 14-15 ชั่วโมง  ซ่ึงเป็นการคาดคิดผิดพลาด สุดท้ายทําให้โครงการไม่เสร็จทัน

กําหนดเวลาและถูกปรับเงิน กรณีน้ีเกิดขึ้นกับบริษัทเหมาก่อสร้างจีนในไทยเป็นประจํา  รถจักรยาน

ไฟฟ้าที่เมืองจีนราคาถูก ขายดิบขายดี เป็นที่นิยมของคนทํางาน  หลายบริษัทคิดจะเอารถจักรยาน

ไฟฟ้ามาขายที่เมืองไทย สุดท้ายก็ขายไม่ได้  เพราะว่าที่เมืองไทยไม่มีช่องทางจักรยานให้ข่ี  และคน

ไทยก็นิยมขี่มอเตอร์ไซด์ เพราะว่ามันเร็วดี  ข่ีในช่องทางรถยนต์ได้ แต่ถ้าขี่รถจักรยานไฟฟ้าในช่วง

ทางรถยนต์ ถูกรถยนต์บีบแตรไล่แน่ เพราะพฤติกรรมของคนจีนกับคนไทยต่างกัน เพราะฉะนั้น 

ต้องมีการศึกษาวัฒนธรรมให้ดี 

2.4  ด้านสิ่งแวดล้อม    ต้องระวังเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดทรัพยากรเป็ น

หลักประกันให้กับความมั่งคงของธุรกิจ ในขณะเดียวกันธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ทํา

ให้ธุรกิจกับพลังธรรมชาติมีความสามัคคีพัฒนาไปด้วยกัน 

 

3.  ความเชื่อ ค่านิยมและพฤติกรรมของนักบริหารคนจีนกับคนไทยมีความแตกต่างกัน   

วิถีคิดของคนจีนค่อนข้างให้ความสําคัญในเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ชอบก่อความ

ยุ่งยาก ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเรื่องที่ไม่ใช่ของตน เอาตัวรอดเป็นยอดดี  แนวคิดในการใช้กฎหมายในการ

บริหารหรือเคารพต่อกฎหมายค่อนข้างอ่อนแอ  เน้นการใช้ความคิดส่วนตัวหรือสายสัมพันธ์ในการ

ตัดสินใจหรือแก้ปัญหา มีจิตใจโลภมาก   ไม่สร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน ในเรื่องชื่อเสียงดู

เหมือนว่าจะไม่ใช่ปัจจัยแรก ฉวยโอกาส คว้าได้คว้าเอา ฉะนั้น สินค้าของจีนขายในราคาถูก ขายได้

ขายไปโดยไม่คํานึงถึงความคงทน สร้างชื่อเสียงให้กับผู้ผลิตหรือสินค้า   ด้านการดํารงชีวิต  คนจีน

ไม่มีแนวคิดการสามัคคีในสังคม คนจีนทุกคนก็รู้ดีในข้อนี้ และกล่าวว่าคนจีนหนึ่งคนสู้คนญี่ปุ่น

หนึ่งคนได้ แต่คนจีนสิบคนสู้คนญี่ปุ่นสิบไม่ได้แน่  การช่วยเหลือคนอื่นล้วนแต่พูดแต่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ระบบการทํางานก็ทําตามสภาพความเป็นอยู่  บางทีระบบการทํางานไม่ตรงกับคนอื่น ก็ไม่

ปรับเปลี่ยนด้วยตัวเอง เช่น มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานสินค้าก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนตาม

มาตรฐานสากล   ด้านค่านิยม  เนื่องจากคนจีนไม่มีศาสนา  ดังนั้นทําอะไรไม่ค่อยนึกถึงคุณธรรม 

จริยธรรม เอาแต่เงินโดยไม่นึกถึงผู้อ่ืน เช่น กรณีไข่ปลอม สารเร่งเนื้อหมูแดง เป็นต้น คนจีนนิยมแต่

วัตถุหรือวัตถุนิยมมากขึ้นทุกที    

 แนวคิดของคนไทย มีข้อแตกต่างกับแนวคิดคนจีน คือ การดํารงชีวิตแบบสบายๆ ไม่ชอบ

ความท้าทาย มีความขยันในการทํางาน  แต่ประสิทธิภาพไม่สูง  มีการล่าช้า  ไม่เคร่งครัดในเรื่อง

เวลา   ความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลต่อคนไทย มีความซื่อสัตย์  เช่น ร้านขายทองที่เยาวราช ร้าน

ขายหมูหยองที่เยาวราชอยู่ได้เป็นร้อย ๆ ปี สร้างเช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก 
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4.  ระบบการทํางานของคนไทยกับคนจีนมีความแตกต่างกันไหม 

 ข้อแตกต่างแนวคิด ประเพณี ระบบการทํางาน  ค่านิยมของคนไทยกับคนจีนคือ  

ประสิทธิภาพในการทํางานของคนไทยไม่ค่อยสูง ไม่เคร่งครัดในเรื่องเวลา ความร่วมมือกับเพื่อน

ร่วมงานไม่ค่อยราบรื่นโดยยึดตนเป็นใหญ่  มีความอิสระสูง  

  
5.  สาเหตุที่ทําให้ธุรกิจของคนจีนประสบความล้มเหลวมีอะไรบ้าง 

 ธุรกิจข้ามชาติต้องเผชิญกับปัญหามากมาย  ธุรกิจข้ามชาติมากมายที่ประสบความสําเร็จใน

ต่างประเทศและไม่สามารถที่จะย้ายไปตลาดใหม่ได้ ทุกชาติต่างมีประเพณีท่ีแตกต่างกัน  

วัฒนธรรมองค์กรก็ควรจะปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่น และปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม  แต่ใช่ว่าจะเสีย

วัฒนธรรมองค์กรของตนไป   การกลมกลืนกับวัฒนธรรมองค์การธุรกิจและวัฒนธรรมตลาดใหม่  

ทําความเข้าใจประเพณีและ ระบบการทํางานของท้องถิ่นนั้น สร้างมิตรภาพอันดีงามกับคนใน

ท้องถิ่น   เข้าร่วมการพัฒนาสังคม และเพิ่มการติดต่อกับองค์กรที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นมา เช่น  

สมาคม  สมาคมการค้า เป็นต้น สร้างความสัมพันธ์ให้กลายเป็นเพื่อนสนิท   สร้างกิจกรรมร่วม

การค้า  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เห็นผลประโยชน์ร่วมกันเป็นสําคัญ ในขณะเดียวกันที่ประเทศไทย

มีแรงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ   ก็หวังว่านักลงทุนต่างชาติจะนําความเจริญให้กับธุรกิจในท้องถิ่นนั้น  

ดังนั้นการร่วมการค้าธุรกิจ ทําให้ธุรกิจจีนที่มาลงทุนในไทยมีข้อได้เปรียบอย่างมาก  นโยบาย

สนับสนุน นโยบายพิเศษค่อนข้างเยอะ  ท่ีสําคัญคือ ใช้ข้อได้เปรียบในท้องถิ่นของฝ่ายร่วมการค้า   

เพราะฝ่ายร่วมการค้ามีความคุ้นเคยกับตลาดในท้องถิ่น  การบริโภคของผู้บริโภค  นโยบายและ

แนวคิดการดําเนินกิจการ  การใช้รูปแบบการดูแลควบคุมตามมาตรฐานสากล   นั้นสําคัญมาก  

ทหารที่ไม่มีกฏระเบียบก็ไม่สามารถที่จะรบชนะได้   คุณภาพสินค้าและการบริการหลังการขาย  

ราคาพิเศษ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาที่ลงทุนในไทย   คุณภาพสินค้าดีหรือตํ่านั้นเป็นการ

รับประกันว่าจะได้รับความนิยมสินค้าระยะยาวหรือไม่  หากไม่มีการบริการหลังการขาย  ยากที่จะ

ได้รับความไว้ใจจากผู้บริโภค   สินค้าดีราคาถูกก็เป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคเลือกเป็นอันดับแรก ไม่มี

วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ธุรกิจจีนในต่างประเทศประสบความล้มเหลว 

 
6.  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทบาทของวัฒนธรรมองค์กร  

 วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งพื้นฐาน  วัฒนธรรมองค์การหมายถึง การสร้างปรัชญา ค่านิยม

พื้นฐาน ระบบการทํางาน  พฤติกรรมร่วมกันในระยะยาว  วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสําคัญที่จะทํา

ธุรกิจก้าวหน้า  การสร้างวัฒนธรรมองค์ท่ีดีก็จะทําให้ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น  ความสามัคคีในเพื่อน

ร่วมงานหรือระหว่างพนักงานกับบริษัท ก็จะทําธุรกิจประสบความสําเร็จ   
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7.  หากธุรกิจจีนที่มาลงทุนในไทยต้องการให้ธุรกิจของตัวเองเจริญเติบโตอย่างยั่นยืนต้อง

ปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง 

 ได้รับความยอมรับจากค่านิยมของพนักงานอย่างกว้างขวาง พนักงานยอมรับวัฒนธรรม

องค์กรนั้นถึงจะเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรจริง  ในการควบคุมการทํางานตามความเป็นจริงนั้น มี

เจ้านายหรือผู้รับผิดชอบธุรกิจแม้แต่ตัวเองยังไม่เข้าใจสิ่งนั้น  ยังให้พนักงานไปดําเนินการ สามารถ

ให้คําแนะนําตรวจสอบปฏิบัติท่ีสําเร็จ  มีธุรกิจหนึ่งที่มีค่านิยมแบบนี้ รู้จักปฏิบัติต่อผู้อ่ืน ทํางาน

อย่างตั้งใจ แต่เวลาที่ปฏิบัติต่อพนักงานก็จะเปลี่ยนไป ธุรกิจไม่จ่ายเงินเดือนตรงเวลา  ทําให้

พนักงานไม่มีความเชื่อมั่น  ดังนั้นเจ้านายโกหกพนักงาน  พนักงานโกหกเจ้านาย  หลอกลวงลูกค้า  

ทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกหน้าที่หนักอึ้ง วัฒนธรรมองค์ทีดีไม่เพียงแต่ทําให้พนักงานเกิด

ความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรู้สึกที่ภารกิจหนักอึ้งเท่านั้น แต่ทําให้เป็นแรงจูงใจทํางาน

ของพนักงาน  หากวัฒนธรรมองค์การไม่ดี ก็จะทําให้พนักงานเกิดความคิดเห็นในแง่ลบต่อธุรกิจ  

มองโลกในแง่ร้าย  แม้กระทั่งฆ่าตัวตาย  เหมือนกับบริษัทฟู่ ซ่ือคัง ท่ีมีพนักงานกระโดดฆ่าตัวตาย

ติดต่อกันหลายคน (2010, หนังสือจีนรายวัน) แสดงให้เห็นชัดในข้อนี้ สาเหตุท่ีทําให้พนักงานฟู่

ซื่อคังกระโดดฆ่าตัวตายมี สามประการคือ  1) ตําแหน่งหน้าที่ต่ํา 2) การแข่งขันกดดันทางสังคมสูง

เกินไป  3. ระบบการปกครองมีปัญหา  นี้เป็นสาเหตุท่ีเด่นชัดที่สุด  พูดได้ว่าการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรของฟู่ ซ่ือคังยังไม่ดีพอ  จึงทําให้เกิดพฤติกรรมที่มองโลกในแง่ร้ายของพนักงาน   เรา

สามารถดูวัฒนธรรมองค์กรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีช่ือเสียง ล้วนแต่สามารถจะเป็นหนึ่ง

ประโยคง่ายๆ  เช่น วัฒนธรรมของไฮเออร์ คือ มีความซื่อสัตย์ตลอดไป  บริษัทฟยลี่พู่  พวกเราขยัน

มานะตลอด  ทําให้ธุรกิจมีศักยภาพมากขึ้น มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเปรียบเสมือนอาวุธในการ

แข่งขันที่ดีท่ีสุด วัฒนธรรมองค์กรไม่เพียงแต่ยกระดับความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ดีระหว่างเจ้านาย

กับลูกน้อง  แล้วยังทําให้พนักงานเกิดความหวงแหน ความรู้อันลึกซึ้งต่อธุรกิจ      

 ถ้าอยากจะให้บริษัทจีนพัฒนาอย่างยั่งยืน อยากให้บริษัทจีนปรับตัวด้านใดบ้าง ในเมื่อ

พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนไทย ให้พนักงานปรับตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ภายใน  ในระดับของรัฐบาล ทั้งสองประเทศก็มีการร่วมมือมีความสัมพันธ์ท่ีดี ซ่ึงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีท่ี

สามารถทําให้บริษัทจีนในไทยได้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อมา คือ หน่วยงานของรัฐ อย่างเช่น สถานทูต

จีนในประเทศไทย ก็มีการประสานงานกับประเทศไทย สามารถที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร แก่

หน่วยงานของจีนเป็นอย่างดี น่ีก็ถือว่าเป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทของจีน แต่

ว่าในหน่วยงานต่างๆต้องเพ่ิมจิตอาสาหรือจิตให้บริการโดยเฉพาะให้บริการรัฐวิสาหกิจต่างๆบริษัท

ของจีนมาเมืองไทย ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทของจีน 

แต่สําหรับบริษัทหรือผู้ลงทุนของจีนในไทยต้องระมัดระวังข้อดังต่อไปนี้  คือ 1) กําหนดเป้าหมายที่
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ชัดเจน ไม่ว่าจะลงทุนในหมู่อุตสาหกรรมใด ต้องมีการศึกษาการตลาด รวมถึงคุณภาพสินค้า 

กําหนดระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว  แล้วอาจจะต้องมีกําหนดแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่

ประสบในการพัฒนาบริษัทไม่ว่าระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว  2) ต้องให้โครงการต่างๆการ

ดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามลักษณะที่มีความเป็นไทย เนื่องจากบริษัทของจีนมาตั้งโรงงานที่ไทย

แล้วก็ยึดประเทศไทยเป็นฐานผลิตและกลุ่มเป้าหมายการตลาด เพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นสินค้าในเรื่อง

การบริหาร เพราะพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนไทย เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ผู้บริหารระดับสูง 

ระดับกลางหรือพนักงานคนไทยมีบทบาทมากขึ้น ถ้าให้คนไทยบริหารด้วยกัน ก็จะทําให้เรา

ประหยัดต้นทุนในการบริหารและมีความสะดวกในการบริหาร ในเรื่องสินค้าก็จะเน้นที่ตลาด

ประเทศไทยและตลาดภูมิภาคเพราะฉะนั้นต้องมีการศึกษาความต้องการของตลาดเป็นอย่างดี แล้ว

ต้องยอมลดตัวลงมา อย่าทําตัวเป็นผู้ลงทุนเป็นผู้วิเศษ ก็มีลักษณะที่ดูหมิ่นดูถูกหรือดูแคลนพนักงาน 

ถึงแม้ว่ามาลงทุนก็จริงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าอยู่ในประเทศไทย ผู้บริหารต้องพึ่งพาพนักงาน พนักงาน

ต้องพึ่งพาบริษัท ก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว คนไทยค่อนข้างที่จะรักษาเกียรติ์รักษาหน้ารักษาชื่อเสียง 

เพราะฉะนั้นต้องไม่ทําลายนํ้าใจ หรือทําลายชื่อเสียงของฝ่ายตรงข้าม  ก็ต้องมีวิธีการที่อดทน ทํา

ความเข้าซึ่งกันและกัน มีการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค รักษาภาพพจน์ของผู้บริหาร  

อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง  
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