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นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทยและผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ไทย-จีน 

(THE POLICY OF CHINA’S SOFT POWER TOWARD THAILAND AND ITS 

IMPACT ON SINO-THAI RELATION) 

กมลทิพย ์สุขแกว้ 1 รศ.นฤมิตร สอดศุข 2   

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

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบการ

วจิยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาพฒันาการ

ความสัมพนัธ์ไทย-จีน ดา้นการทูต วฒันธรรม และการศึกษาในอดีต  

(2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทย ดา้นการทูต วฒันธรรม 

และการศึกษา ในปัจจุบนั และ (3)  เพื่อศึกษาผลจากการใชน้โยบายอาํนาจละมุนของ

จีนต่อไทยในด้านการทูต วฒันธรรม และการศึกษาว่ามีต่อการเสริมสร้างหรือเป็น

อุปสรรคต่อความสัมพนัธ์ไทย-จีนในปัจจุบนัและอนาคต มากนอ้ยเพียงใด 

 ผลการศึกษาพบว่าไทย-จีนมีการพฒันาดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอย่าง

ยาวนาน และปัจจุบนัจีนไดใ้ชน้โยบายอาํนาจละมุนต่อไทยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

เป็นมหามิตรท่ีสําคญัของจีนและนาํไปสู่การพฒันาร่วมกนั ทั้งน้ีไทยไดรั้บประโยชน์

จาํนวนมากจากการใช้นโยบายอาํนาจละมุนของจีน เน่ืองจากทาํให้ไดรั้บโอกาสใน

การพฒันาด้านการศึกษาภาษาจีน ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดวฒันธรรมอย่าง

ต่อเน่ือง ปัจจุบนัไทยและจีนไดมี้การสานสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนัจนเกิดความ

แข็งแกร่งทางการทูตทําให้ไทยและจีนสามารถสร้างข้อตกลงทางเศรษฐกิจท่ี

สนบัสนุนการพฒันาระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ือง 

คําสําคัญ: อาํนาจละมุน ความสัมพนัธ์ไทย-จีน 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจีนในระบบเศรษฐกิจ

โลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 This study was qualitative research by documentary research method. It has 

three objectives. First, to study the development of Sino-Thai relation in diplomacy, 

culture, and education in past. Second, to study and analysis on China’s soft power 

influences Thailand in diplomacy, culture, and education in current. Third, to study 

the outcome from China’s soft power Influences Thailand in diplomacy, culture, 

and education to opportunities or threats on Sino-Thai relation in current and the 

beyond.  

 The result indicated that, Sino-Thai relation has developed for long time 

ago. In the current, China uses soft power policy with Thailand to declare the 

relationship are best friend for collaborative. Thailand has many benefits from 

China’s soft power policy. Such as the opportunities to Chinese language education 

development, culture exchange in continuous. Now Thailand and China have strong 

diplomacy relationship that build up the economic agreements support both 

development  

 

KEY WORDS:  Soft Power, Sino-Thai relations 

บทนํา 

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีความสัมพนัธ์และมีความ

ผกูพนักบัประเทศไทยมาอยา่งยาวนานนบัตั้งแต่สมยัราชวงศฮ์ัน่ตะวนัตก ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่

สมยั 202 ปีก่อนคริสตกาล (เขมณัฏฐ์ทรัพยเ์กษมชยั7, 2556)ศูนยบ์ริการขอ้มูลธุรกิจ

ไทยในจีน (2555) ไดน้าํเสนอให้เห็นวา่จีนและไทยมีความสัมพนัธ์กนันบัตั้งแต่สมยั

สุโขทยัซ่ึงมีบนัทึกอยู่ในประวติัศาสตร์ชาติจีน ในสมยัจกัรพรรดิฮัน่อู่ต้ี ซ่ึงจีนและ

ไทยไดติ้ดต่อคา้ขายระหว่างกนั โดยในสมยันั้นไทยไดรั้บเทคโนโลยีและวิธีการใน

การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ความสัมพนัธ์ระหว่างจีนและ

ไทยเร่ิมมีความเป็นหน่ึงเดียวมากยิง่ข้ึนในช่วงสมยัราชวงศห์ยวนและตน้ราชวงศห์มิง

http://www.se-ed.com/eshop/Search/SearchList.aspx?Keyword=%E0%A2%C1%B3%D1%AF%B0%EC-%B7%C3%D1%BE%C2%EC%E0%A1%C9%C1%AA%D1%C2&SearchType=Translate&SelectType=All
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ท่ีเกิดสงครามในสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการถูกรุกรานจากต่างชาติและความ

ขดัแยง้ในประเทศทาํให้ชาวจีนจาํนวนมากอพยพยา้ยถ่ินฐานมายงัประเทศไทย 

ถึงแมว้า่ในยุคของสงครามเยน็ของการแบ่งขั้วอาํนาจระหวา่งประเทศท่ีมีระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย กบัคอมมิวนิสตท์าํให้ในช่วงเวลาดงักล่าวจีนและไทยมี

การลดการติดต่อระหว่างทางการในระดบัหน่ึง แต่ทั้งน้ีกระแสของการแบ่งแยกขั้ว

อาํนาจของการปกครองก็มิอาจสกดักั้นความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม และการคา้ของ

จีนกบัไทยลงได ้จีนและไทยยงัคงมุ่งมัน่กระชบัความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองโดยได้

สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2518 ซ่ึงใน

ปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) ความร่วมมือในความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งสองประเทศจะ

มีอายคุรบ 38 ปี ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งสองประเทศมีการพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง

และรวดเร็ว และเป็นตวัอยา่งของการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีมีระบอบ

การปกครองแตกต่างกนั โดยจีนและไทยไดพ้ฒันาความสัมพนัธ์อย่างจริงจงัเพื่อให้

เกิดเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน โดยประกอบไปดว้ยดา้นการทูต (การเมือง) ดา้นการศึกษา 

และดา้นวฒันธรรม(ศูนยบ์ริการขอ้มูลธุรกิจไทยในจีน,2556) 

 สําหรับด้านการทูต  (การเ มือง) ในช่วงสิบปีแรกของการสถาปนา

ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนั จีนและไทยไดร่้วมมือกนัสร้างความเขา้ใจและ

ความเช่ือใจระหว่างกันเพื่อท่ีจะร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาความไม่มัน่คงใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งน้ีจีนและไทยไดพ้ฒันาความร่วมมือทางการทูตจน

สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญได้นั่นคือ “การเปล่ียนแปลงสนามรบให้

กลายเป็นสนามการคา้” ซ่ึงกลายเป็นคาํกล่าวท่ีคุน้เคยนบัจากสมยันั้นมาจนปัจจุบนั 

นอกจากน้ีไทยยงัมีส่วนสําคญัในการพฒันา สนบัสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของ

จีนกบัประเทศต่างๆ ในอาเซียน สําหรับความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจภายหลงัจาก

ช่วงสิบปีแรกของการสถาปนาความสัมพนัธ์ของจีนและไทยจนเกิดความเช่ือใจไดท้าํ

ใหเ้กิดความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจการคา้อยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่จีนไดเ้ร่ิมนโยบายการ

เปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วงยุคสมยัของนายเต้ิง เส่ียวผิง เม่ือปีพ.ศ. 2521 

หลงัจากนั้นความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจของจีนและไทยไดมี้การพฒันาและขยาย
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ตวัอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ดา้นการคา้มูลค่าการคา้ระหว่างจีนและไทย ไดเ้พิ่มข้ึน

จากปีแรกท่ีสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตท่ี 25 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น 31,062 

ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ.2550และในปี พ.ศ. 2555การคา้ของทั้งสองประเทศมี

มูลค่ารวมกนักวา่ 63,856.24 (กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2555)โดยจีนเป็น

ตลาดส่งออกอนัดับหน่ึงของประเทศไทย ขณะท่ีไทยพึ่ งพาการนําเข้าสินค้าและ

วตัถุดิบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอนัดบัสองรองจากประเทศญ่ีปุ่น ดา้นการคา้

จีนจึงมีความสําคญัสําหรับไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะภาคการส่งออกเน่ืองจากประเทศ

ไทยพึ่งพาการส่งออกกว่าร้อยละ 70 ของประเทศ  (กรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศ, 2556) และสําหรับดา้นสังคมและวฒันธรรม จีนและไทยมีความสัมพนัธ์

ใกลชิ้ดกนัมาโดยตลอดประชาชนของทั้งสองประเทศมีการเดินทางไปมาระหวา่งกนั

เพื่อแลกเปล่ียนและเผยแพร่วฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีในระบบการศึกษาของจีน

และไทยในปัจจุบันได้ขยายความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง เช่น การทาํ

ขอ้ตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัของทั้งสองประเทศในการจดัทาํ

หลกัสูตรการศึกษาระหวา่งกนั ทั้งน้ียงัไดมี้การแลกเปล่ียนนกัศึกษาเพื่อให้ไดย้า้ยมา

เรียนยงัประเทศของทั้งสอง ทาํให้เกิดความใกลชิ้ดและไดมี้การเรียนและแลกเปล่ียน

วฒันธรรมของทั้งสองชาติอยา่งจริงจงั ทั้งน้ีทางรัฐบาลจีน สถานทูตจีนและหอการคา้

ไทย-จีน ไดส่้งเสริมการศึกษาทางดา้นภาษาจีนในประเทศไทยผา่นการสนบัสนุนดา้น

ค่าใช้จ่ายให้กับเยาวชนหรือประชาชนชาวไทยท่ีสนใจเรียนรู้ภาษาจีนผ่านทาง

โรงเรียนสอนภาษาจีนหอการคา้ไทย-จีน(ปุญญภณ เทพประสิทธ์ิ, 2556) นอกจากน้ี

สาธารณรัฐประชาชนจีนและไทยยงัไดร่้วมมือกนัทางดา้นศาสนาพุทธระหว่างกนั 

โดยแลกเปล่ียนความรู้ และความเขา้ใจทางศาสนามาอยา่งยาวนาน ทั้งน้ีปัจจุบนัจีนได้

แสดงบทบาททางสังคมโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยแนวทางของการใช้อาํนาจละมุน 

เช่น การแสดงความเป็นกลางในความขดัแยง้ของคาบสมุทรเกาหลี ตลอดจนความ

พยายามท่ีจะทาํใหเ้กาหลีเหนือและใตเ้ขา้สู่การเจรจาและลดความรุนแรงทางการเมือง

ของทั้ งสองประเทศ การสนับสนุนและความพยายามในการผลักดันให้เ กิด

ประชาธิปไตยในประเทศพม่า เป็นตน้ นอกจากน้ีการใช้อาํนาจละมุนของจีนยงัมุ่น
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มัน่ให้การช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนทั้งเร่ืองของทางเศรษฐกิจ การ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (Bronson 

Percival, 2007,pp.111-112.and Hugo Restall, 2007) ในเหตุการณ์วิกฤตการเงินของ

เอเชียพ.ศ. 2540ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมากต่อประเทศในอาเซียน จีนจึงใชโ้อกาสน้ีใน

การดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยการให้ความช่วยเหลือกบัประเทศในภูมิภาค

อาเซียน เช่น ประเทศไทย ทั้งน้ีจีนให้ความช่วยเหลือ1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เพื่อพยงุเศรษฐกิจไทยในช่วงวกิฤตการณ์ทางการเงิน บทบาทการใชอ้าํนาจละมุนของ

จีนยงัไดรั้บการยอมรับจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เม่ือจีนช่วยรักษาฐานะ

ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน โดยการคงค่าเงินหยวนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจใน

เอเชีย นอกจากน้ีจีนยงัมีการลดความแขง็กร้าวท่ีมีต่อประเทศท่ีอา้งสิทธ์ิถึงหมู่เกาะท่ีมี

กรณีพิพาท โดยไดย้อมทาํขอ้ตกลงสัญญาความร่วมมือ (Conduct of Parties)ในทะเล

จีนใต ้เม่ือ พ.ศ. 2545 ซ่ึงยงัไดช่้วยลดความตึงเครียดในขอ้พิพาทดงักล่าว อีกทั้งจีน

ยงัให้เงินกู้แบบเง่ือนไขน้อยหรือปราศจากเง่ือนไขกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

อาเซียนเพื่อให้สามารถพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ประเทศต่างๆ ของภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทย 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจและมุ่งหวงัในการศึกษาวิเคราะห์

นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทยและผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ไทย-จีน การใช้

อาํนาจละมุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน(China’s Soft Power) ท่ีมีต่อประเทศไทย

ในดา้นการทูต วฒันธรรม และการศึกษา เพื่อท่ีจะทาํให้ผูท่ี้สนใจ หน่วยงานราชการ 

และเอกชนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองของอาํนาจละมุน ตลอดจนเขา้ใจหลกัการ 

และวิธีการนํามาใช้ของรัฐบาลจีนต่อประเทศไทยเพื่อท่ีจะได้มีการปรับแนวคิด 

วิธีการและกลยุทธ์การดาํเนินงานต่างๆ ให้สอดคลอ้งและสร้างประโยชน์ส่วนรวม

ร่วมกนั และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและประเทศชาติมีระบบ

เศรษฐกิจและการเมืองท่ีเขม้แขง็กา้วไปสู่การเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
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คําถามการวจัิย 

นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทยมีลกัษณะ วิธีการและรูปแบบอย่างไร 

และส่งผลต่อการเสริมสร้างหรือเป็นอุปสรรคต่อความสัมพนัธ์ไทย-จีนในปัจจุบนั

มากนอ้ยเพียงใด 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาพฒันาการความสัมพนัธ์ไทย-จีน ดา้นการทูต วฒันธรรม และ

การศึกษาในอดีต 

2.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทย ด้านการทูต 

วฒันธรรม และการศึกษา ในปัจจุบนั 

3.  เพื่อศึกษาผลจากการใช้นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทยในดา้นการ

ทูต  ว ัฒนธรรม และการศึกษาว่า มี ต่อการเส ริมสร้างหรือเ ป็นอุปสรรคต่อ

ความสัมพนัธ์ไทย-จีนในปัจจุบนัและอนาคต มากนอ้ยเพียงใด 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการซ่ึงสามารถเขา้ใจถึง

รูปแบบการใชอ้าํนาจละมุนของรัฐบาลจีน เพื่อท่ีจะไดมี้การเตรียมพร้อมและวางแผน

ดา้นนโยบายทางราชการและการพฒันาบริหารประเทศไทยให้มีความสอดคลอ้งกบั

การนโยบายอาํนาจละมุนของประเทศจีน เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการ

ทูต การศึกษา และวฒันธรรมเพื่อนาํมาสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยให้มีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืนตามเศรษฐกิจของประเทศจีนท่ีเป็น

ประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจ 

 2. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเอกชน และธุรกิจในประเทศไทยท่ีจะมีความรู้

ความเขา้ใจในวิธีการและแนวทางการปฏิบติัของรัฐบาลจีนมากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะนํา

ขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ีมาใชส้นบัสนุนการวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์รให้

มีการดํา เ นินกิจการด้านการค้ากับประเทศจีนอย่างเหมาะสมและก่อให้เ กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเขา้ถึงตลาดประเทศจีนได้อย่างไร้ขอ้ขดัแยง้ 
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เป็นโอกาสในการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด

ประเทศจีนเพิ่มมากข้ึน 

 3. เป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจทัว่ไป โดยจะทาํให้เขา้ใจถึงองค์ประกอบและ

ลกัษณะของนโยบายอาํนาจละมุน (Soft Power) ซ่ึงในปัจจุบนังานวิจยัและบทความ

เก่ียวกบัประเด็นน้ียงัมีอยูน่อ้ยในสังคมและวงการศึกษาของไทย ทาํให้ผูส้นใจทัว่ไป

ยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียด และเน้ือหาอย่างชัดเจนการศึกษาคร้ังน้ีจึงเติมเต็ม

ความรู้ความเข้าใจให้กับผู ้สนใจในการท่ีจะอ่านและทําความเข้าใจเก่ียวกับ

รายละเอียดและองคป์ระกอบของ Soft Power เพื่อท่ีจะทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ี

ชดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคค์วามรู้ของประชาชนชาวไทย 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษานโยบายอาํนาจละมุน

ของจีนต่อไทยและผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ไทย-จีนคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

Nye (2004) คือบุคคลแรกท่ีไดน้าํเสนอถึงความสําคญัของอาํนาจละมุน มา

ตั้งแต่ตน้ พ.ศ. 2533โดยไดอ้ธิบายเก่ียวกบัคาํวา่ อาํนาจ ไวว้า่เป็นความสามารถในการ

ไดม้าซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเราตอ้งการ (the ability to get the outcomes one wants) เช่น การใช้

อาํนาจทางทหาร ทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นการบีบบงัคบัให้ประเทศอ่ืนๆ ปรับเปล่ียน

วธีิการแสดงออกหรือบทบาทท่ีมีต่อประเทศตน ซ่ึงเป็นนโยบายการใชไ้มแ้ข็งในการ

ดาํเนินนโยบายการต่างประเทศ Nye (1990) วธีิการดงักล่าววา่ hard power   

Nye (1990) ยงัไดแ้สดงถึงอาํนาจในรูปแบบตรงกนัขา้ม คือ soft power หรือ

เรียกว่าอํานาจละมุนซ่ึงมีนัยท่ีสําคัญคือ การใช้วิธีการของอาํนาจละมุนท่ีทาํให้

ประเทศอ่ืนๆปฏิบติัตามความตอ้งการ (Co-opt) โดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการบงัคบั 

(Coerce) หรือสร้างขอ้กาํหนดหรือขอ้แลกเปล่ียนในการต่อรอง ซ่ึง Nye (1990) ได้

อธิบายให้ชัดเจนด้วยการกล่าวถึงอาํนาจละมุนว่าเป็นการกระทาํให้ประเทศอ่ืนๆ 

พร้อมใจหรือพึงพอใจท่ีจะปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีประเทศของเราตอ้งการซ่ึงเป็นการ

ใช้อํานาจเชิงดึงดูด (Attractive power) เพื่อนําไปสู่การยอมรับโดยดุษณี 
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(Acquiescence) ซ่ึงแตกต่างไปจากการใชอิ้ทธิพล (Influence) ท่ีตอ้งอาศยัอาํนาจแบบ 

hard power  

จากการศึกษาบทความวิชาการ และงานวิจยั ตลอดจนตาํราต่างประเทศและ

ในประเทศ เช่น Bound to Lead (1990)UCLA (2005)Ding (2006) Perkins (2007) 

Cho &Jeong (2008)Vuving(2009)Li & Worm(2011) และพิทยา สุวคนัธ์ (2552) เป็น

ตน้ จะพบวา่ไดอ้า้งอิงองคป์ระกอบของอาํนาจละมุน (Soft Power) จาก Nye (1990, 

2004)เป็นหลกัเน่ืองจากเป็นแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับถึงการเป็นผูบุ้กเบิก

หรือผูเ้ช่ียวชาญในทฤษฎีน้ีโดย Nye (1990, 2004)ไดน้าํเสนอท่ีมาของ Soft Power วา่

จะประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. วฒันธรรม (Culture) ถา้วฒันธรรมของประเทศหน่ึงมีความสอดคลอ้งกบั

ผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ โอกาสท่ีวฒันธรรมดงักล่าวจะกลายเป็น

อาํนาจละมุนของประเทศนั้นก็จะมีมากข้ึน ช่องทางท่ีทาํให้วฒันธรรมของประเทศ

หน่ึงเป็นท่ีรู้จกัในประเทศอ่ืนๆนั้นมีมากมายหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการคา้ การเยี่ยม

เยอืน การติดต่อส่ือสาร และการแลกเปล่ียนเช่น วฒันธรรมของประเทศเกาหลีท่ีกาํลงั

เป็นท่ีนิยม และไดส่้งผลใหป้ระเทศต่างๆ มีการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกาหลีมากยิ่งข้ึน เช่น 

บริษทัทวัร์ การผลิตสินคา้ การนําเขา้ เป็นตน้ ซ่ึงทาํให้ประเทศไทยรับวฒันธรรม

เกาหลีเขา้มาจาํนวนมาก นอกจากน้ีกรณีของวฒันธรรมจีน ซ่ึงมีเร่ืองของความเช่ือถือ

ในโชคลาง การเคารพบูชาเทพเจา้ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลดี เช่น การแกปี้ชงของชาวจีน ก็จะ

เขา้มามีบทบาทกบัวฒันธรรมไทย เพราะค่านิยมของคนไทยท่ีเป็นทั้งเช้ือสายจีนและ

เช้ือสายอ่ืนๆ มีวฒันธรรมความเช่ือเช่นนั้นไม่แตกต่างกนั หรือในทางการคา้ก็มีการ

เติบโตอยา่งมากจากวฒันธรรมของจีนทาํใหธุ้รกิจร้านอาหาร การท่องเท่ียวเติบโตตาม  

2. ค่านิยมทางการเมือง (Political Values) ถา้ประเทศดงักล่าวมีค่านิยมทาง

การเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัประเทศอ่ืนๆ อาํนาจละมุนของประเทศนั้นจะเพิ่มข้ึน ในทาง

กลบักนัถ้าค่านิยมของประเทศดงักล่าวขดักบัค่านิยมของประเทศอ่ืนๆอย่างชัดเจน

อาํนาจละมุนของประเทศนั้นก็จะลดลง ตวัอยา่งเช่น การท่ีสหรัฐอเมริกาในพ.ศ. 2493 

ยงัคงมีการแบ่งแยกสีผิว (Racial Segregation) ทาํให้อาํนาจละมุนของสหรัฐอเมริกา
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ในทวีปแอฟริกานั้นมีนอ้ย เป็นตน้ หรือค่านิยมทางการเมืองของจีนท่ีมีความสัมพนัธ์

กนัยาวนานกบัประเทศไทยนบัแต่อดีตทาํให้นโยบายของรัฐบาลต่อประเทศไทยเป็น

นโยบายท่ีไม่ใชก้าํลงักดดนั หรือบีบบงัคบัให้ประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตามโดยไม่เต็ม

ใจ ผิดกบักรณีท่ีทางรัฐบาลจีนพยายามใช้กาํลงัข่มขู่ไตห้วนัให้ยุติบทบาทการแสดง

จุดยืนการเป็นเอกราช หรือปัญหาการทะเลาะเก่ียวกบัสิทธิในการยึดครองเกาะเตียว

หย(ูภาษาจีน) หรือเกาะเซ็นกาคุ (ภาษาญ่ีปุ่น) กบัทางรัฐบาลญ่ีปุ่น ซ่ึงก็มีการใชก้าํลงั

ในการปิดลอ้ม กดดนัอย่างต่อเน่ืองของทั้งสองฝ่ายเรียกว่าเป็นการใช้ Hard Power 

ตอบโตก้นั 

3. นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policies) ถา้ประเทศหน่ึงดาํเนินนโยบายท่ี

หน้าไหวห้ลงัหลอก (Hypocritical) กา้วร้าว และไม่แยแสต่อท่าทีของประเทศอ่ืนๆ 

โอกาสท่ีจะสร้างอาํนาจละมุนจะมีนอ้ย ดงัเช่นกรณีของสหรัฐอเมริกาท่ีบุกยึดอิรักใน 

พ.ศ. 2546 โดยไม่ฟังเสียงคดัคา้นของประเทศอ่ืนๆ เป็นตน้ แต่ถา้ประเทศดงักล่าวมี

แนวนโยบายต่างประเทศท่ีรักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสท่ีจะสร้าง

อํานาจละมุนให้เกิดข้ึนจะมีมาก เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ในนโยบายการ

ต่างประเทศของจีนและไทยจะพบวา่มีลกัษณะท่ีถอ้ยทีถอ้ยอาศยั โดยทางไทยและจีน

ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงพิจารณาไดจ้ากภาพลกัษณ์เวลามีการประชุม 

หรือการสร้างความสัมพนัธ์ต่างๆ โดยตลอด 

ระเบียบวธีิวจัิย 

รูปแบบการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบการวิจยั

เชิงเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงผูว้ิจยัจะทาํการรวบรวมขอ้มูลเอกสารจาก

หน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย และจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้นโยบายอาํนาจละมุน

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีต่อประเทศไทยในด้านการทูต วฒันธรรม และ

การศึกษา 
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ขอบเขตของการวจัิย 

สําหรับการศึกษานโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทยและผลกระทบต่อ

ความสัมพนัธ์ไทย-จีน  มีขอบเขตการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบันโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อ

ไทยและผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ไทย-จีน  ดงันั้นจึงไดท้าํการศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกบัอาํนาจละมุนนโยบาย การใชน้โยบายผลกระทบและแนวโน้มการใช้

อํานาจละมุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีมีต่อประเทศไทยในด้านการทูต 

วฒันธรรม และการศึกษา ก่อนและหลงัการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตไทย-

จีน พ.ศ. 2518 โดยเนน้ตั้งแต่เร่ิมขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีไทย-จีนถึงปัจจุบนั เป็นสาํคญั 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพการศึกษาวิจยัเอกสาร โดยเป็นการ

รวบรวมขอ้มูลคน้ควา้จากวารสาร หนงัสือ บทความวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ดงันั้นขอบเขตด้านพื้นท่ีการศึกษาจึงจะศึกษาขอ้มูล

เอกสารท่ีสามารถรวบรวมไดใ้นประเทศไทยและสามารถคน้ควา้เพิ่มเติมไดจ้ากระบบ

อินเทอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้งกบั นโยบาย บทบาทและผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการใชอ้าํนาจละมุน

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้กาํหนดระยะเวลาการศึกษาโดยจะเร่ิมต้น

ตั้งแต่ก่อนและหลงัการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ. 2518 โดยเนน้

ตั้งแต่เร่ิมขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีไทย-จีนถึงปัจจุบนั เป็นสาํคญั 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ แบบการวิจยัเชิงเอกสาร ดงันั้นกลุ่ม

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นบทบาทนโยบายและนโยบาย

อาํนาจละมุนของจีนต่อไทยและผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ไทย-จีน  
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วธีิดําเนินการวจัิย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เน่ืองจากเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพแบบการวิจยัเชิงเอกสารดงันั้นการรวบรวม

ขอ้มูลจึงเป็นแบบขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้

จากวารสาร หนงัสือ บทความวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงค์ของ

การวิจยัเพื่อนํามาสนับสนุนการสร้างแนวทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและ

อา้งอิงผลการศึกษา 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพแบบการวิจยัเชิงเอกสาร ดงันั้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลจึงเป็นการวิเคราะห์1เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยทาํการศึกษา

เอกสารเก่ียวกับนโยบาย 1บทบาทและผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการใช้อาํนาจละมุนของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับการวิ เคราะห์เชิงเ น้ือหา 1 จะใช้ 1 นฤมิตนิยม 

(Constructionism) (โยธินแสวงดี, 2554)โดยให้ความสําคญักบัความคิดรวบยอดท่ี

สรุปออกมาว่ามีเน้ือหาท่ีสําคญัท่ีสุดจากประเด็นท่ีปรากฏอย่างไรบา้งในการแยก

ประเด็นเป็นขอ้ๆตามเน้ือหา โดยจะทาํการสรุปประเด็นท่ีเกิดข้ึน จากการนาํไปใช ้

และบทบาท ทางดา้นการทูต วฒันธรรม และการศึกษานอกจากน้ีจะใช้หลกันยันิยม 

(Interpretivism) โดยเป็นการการตีความตามความจริงท่ีคาดวา่มีนยัยะหรือส่อเคา้วา่จะ

เป็นอย่างท่ีให้เน้ือความไวซ่ึ้งจะนาํการสรุปประเด็นท่ีเกิดข้ึนมากล่าวถึงผลกระทบ

และแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปในอนาคตของการใชอ้าํนาจละมุนของสาธารณรัฐประชาชน

จีนท่ีมีต่อประเทศไทยวา่จะเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบประการใด 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปการศึกษาพฒันาการความสัมพนัธ์ไทย-จีน ด้านการทูต วฒันธรรม 

และการศึกษาในอดีต 

 จากการศึกษาคน้ควา้และทาํการวเิคราะห์จะพบวา่ในอดีตนั้นคร้ังแรกสุดของ

ความสัมพนัธ์ในยุคสุโขทยั จีนใช้อิทธิพลทางความแข็งแกร่งทางกาํลงัทหารทาํให้

ไทยตอ้งส่งเคร่ืองราชบรรณาการไปให้จีนในทุกๆ ปี ในยุคน้ีไทยไดรั้บการถ่ายทอด
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วฒันธรรมเคร่ืองป้ันดินเผาจนกลายเป็นการผลิตเคร่ืองชามสังคโลก และมีการ

แลกเปล่ียนดา้นภาท่ีมาจากการคา้ขายระหวา่งกนั แต่ในยุคกรุงศรีอยุธยาความหมาย

ของเคร่ืองราชบรรณาการเปล่ียนเป็นการส่งมอบมิตรไมตรีจิตระหว่างกนั ซ่ึงจีนก็มี

มิตรไมตรีจิตท่ีดีต่อไทย ความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศมีความใกลชิ้ดมากยิ่งข้ึน 

แต่ทั้งน้ีเม่ือไทยถูกคุกคามจากประเทศตะวนัตก ขณะเดียวกนัจีนเร่ิมเส่ือมอาํนาจทาํ

ใหไ้ทยตดัสินใจยติุการเจริญความสัมพนัธ์ต่อจีน และเม่ือชาวจีนยา้ยถ่ินฐานมายงัไทย

มากยิ่งข้ึนประกอบกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนประกาศกฎหมายสัญชาติ ทําให้

สถานการณ์ของสองชาติตรึงเครียดเพราะไทยเกรงกลวัคนจีนโพน้ทะเลท่ีอาศยัใน

ประเทศไทยจะทาํการคุกคามและแทรกแซงกิจการภายใน จึงมีการตอบโตท้างดา้น

กฎหมาย เช่น กฎหมายเนรเทศ เป็นตน้ แต่ทั้งน้ีรัชกาลท่ี 7 ทรวงเห็นวา่ไม่ใช่หนทางท่ี

ดีท่ีสุดจึงเร่ิมผ่อนพลายเปล่ียนมาสนับสนุนการผสมผสานวฒันธรรมของสองชาติ 

ความรู้สึกของคนไทยและจีนเร่ิมดีข้ึนเม่ือเขา้สู่สงครามโลกคร้ังท่ีสองเน่ืองจากมีศตัรู

เดียวกนัคือญ่ีปุ่นซ่ึงชาวจีนได้ช่วยขบวนการเสรีไทยในการต่อตา้นการรุกรานของ

ญ่ีปุ่น  และหลังสงครามโลกไทยยงัคงเกรงกลัวอิทธิพลของจีนเน่ืองจากจีนกาํลัง

สนบัสนุนพรรคคอมมิวนิสตใ์นประเทศต่างๆ ในอาเซียน ขณะเดียวกนัจีนตอ้งการให้

ชาติในอาเซียนยอมรับการเป็นจีนเดียว หลงัจากท่ีไตห้วนัแยกตวัออกไป ทาํให้ทั้ง

สองฝ่ายเขา้สู่การเจรจาร่วมกนั เพื่อหวงัประโยชน์ต่อกนัและกนั ความสัมพนัธ์เร่ิมดี

ข้ึน การใชอ้าํนาจ Hard Power ของจีนลดลง และเม่ือราชวงศไ์ทยเสด็จเยือนจีนเพื่อ

กระชับความสัมพนัธ์ทาํให้นโยบายอาํนาจละมุนด้านวฒันธรรมและการศึกษามี

เกิดข้ึนจาํนวนมากจนถึงปัจจุบนั  

2. สรุปการศึกษาวิเคราะห์นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทย ดา้นการทูต 

วฒันธรรม และการศึกษา ในปัจจุบนั 

จากผลการวเิคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ในดา้นการทูตจีนไดใ้ชน้โยบายอาํนาจ

ละมุนท่ีมุ่งเน้นการให้ความสําคญัในความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีเท่าเทียมกนั และเป็น

มหามิตรโดยไม่แทรกแซงกิจการภายใน ทาํให้ไทยได้รับโอกาสในการมีบทบาท

สําคญัท่ีจะเช่ือมโยงจีนกบัประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน  สําหรับดา้นวฒันธรรมจีน
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มุ่งเน้นพฒันาความสัมพนัธ์ด้านวฒันธรรมภาษา ศิลปะ ดนตรี และประเพณี ทั้งใน

ระดบัรัฐบาลต่อรัฐบาลและรัฐบาลจีนต่อราชวงศไ์ทย เพื่อท่ีจะให้วฒันธรรมเป็นส่วน

หน่ึงในการสร้างความเข้าใจของทั้ งสองประเทศ และสานความสัมพันธ์ด้าน

วฒันธรรมต่อกนั สาํหรับดา้นการศึกษา เป็นประเด็นสําคญัท่ีจีนไดใ้ชน้โยบายอาํนาจ

ละมุนจาํนวนมากในการส่งเสริมดา้นการศึกษาให้กบัไทย ทั้งการพฒันาศกัยภาพของ

บุคลากร เยาวชนไทยในการให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในประเทศจีน การ

ร่วมกนัพฒันาโครงการความร่วมมือทางการศึกษา เช่น การยกร่างหลกัสูตรการศึกษา 

หรือการส่งมอบส่ือการเรียนการสอนเพื่อโรงเรียนในประเทศไทย เป็นตน้  

3. สรุปการศึกษาผลจากการใช้นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทยในดา้น

การทูต วฒันธรรม และการศึกษาว่ามีต่อการเสริมสร้างหรือเป็นอุปสรรคต่อ

ความสัมพนัธ์ไทย-จีนในปัจจุบนัและอนาคต มากนอ้ยเพียงใด 

การวเิคราะห์ในประเด็นน้ีสามารถสรุปไดว้า่ประเทศไทยไดรั้บผลประโยชน์

อยา่งมากจากนโยบายอาํนาจละมุนของจีน เช่น ดา้นการทูต จีนไดใ้ห้ความสําคญัต่อ

ไทยอย่างมากทาํให้ไทยได้รับบทบาทท่ีสําคญัในอาเซียนท่ีจะสนับสนุนและเช่ือม

ประเทศจีนกบัประเทศต่างๆ อีกทั้งไทยยงัสามารถเจรจาต่อรองกบัจีนไดอ้ย่างทดัเท

ยมจากากรท่ีจีนให้ความเสมอภาคในระดับการเจรจาระหว่างกัน สําหรับด้าน

วฒันธรรมนโยบายอาํนาจละมุนทาํให้เกิดการสืบสานวฒันธรรมทั้งสองชาติอย่าง

ย ัง่ยนื เพราะการแลกเปล่ียนวฒันธรรมทาํให้วฒันธรรมของสองชาติไดเ้กิดการเรียนรู้ 

แลกเปล่ียนและกระจายไปสู่ประชาชนต่างๆ จนเกิดการดาํรงซ่ึงไวด้ว้ยวฒันธรรมอนั

ดีงาม นอกจากน้ีวฒันธรรมยงัทาํให้เกิดการยอมรับของประชาชนกนัและกนัทาํให้

เกิดความร่วมมือและโอกาสในการคา้และเศรษฐกิจระหว่างกนัให้เติบโตข้ึนอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับดา้นการศึกษาไดส้ร้างคุณประโยชน์อยา่งมาก

ต่อระบบการศึกษาไทย บุคลากรการศึกษาและเยาวชนไทยให้ไดรั้บโอกาสในการ

พฒันาสมรรถนะท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของชาติไทย และท่ีสําคญั

เม่ือมีการศึกษาเกิดข้ึนจะทาํให้ประชาชนของไทยท่ีได้รับโอกาสได้เกิดการเรียนรู้

วฒันธรรมและศาสตร์ของจีน จนเกิดการยอมรับในความเป็นจีนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกั



645 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2(เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

ของนโยบายอาํนาจละมุน ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพฒันาความร่วมมือต่างๆ จาํนวนมาก

โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ 

4.สรุปการศึกษาการวิเคราะห์ลกัษณะ วิธีการและรูปแบบนโยบายอาํนาจ

ละมุนของจีนต่อไทย 

 สาํหรับการวเิคราะห์ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอให้เห็นถึงลกัษณะวิธีการและ

รูปแบบของนโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ลกัษณะของนโยบายอาํนาจละมุนของจีนท่ีมีต่อไป จะมุ่งเนน้ไปท่ี 3 ประเด็น

อย่างท่ีผูว้ิจยัได้นาํเสนอมาโดยตลอด โดยจีนไดมุ้่งเน้นใช้นโยบายอาํนาจละมุนใน

ลกัษณะทางการทูต วฒันธรรมและการศึกษา ซ่ึงทั้งสามลักษณะเป็นแนวคิดท่ีอยู่

ภายใตก้รอบของนโยบายอาํนาจละมุนท่ีชดัเจน การทูตเป็นแนวทางการนาํไปสู่การ

เจรจาเชิงสันติท่ีจะบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนั นัน่หมายความวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีไดรั้บการ

ยอมรับซ่ึงกนัและกนั วฒันธรรม เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีจะทาํให้ประเทศอ่ืนๆ เกิด

การเรียนรู้ในวฒันธรรมของตนจนเกิดความคล้อยตามและเกิดการยอมรับเอา

วฒันธรรมไปปฏิบัติด้วยความยินดี การศึกษาเป็นอีกเคร่ืองมือท่ีควบคู่ไปกับ

วฒันธรรมเพราะการศึกษาทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียน ถ่ายทอดวฒันธรรมและทาํให้เกิด

การสร้างการหลอมรวมกลุ่มเป้าหมายท่ีจีนตอ้งการเพื่อใหเ้กิดการยอมรับในความเป็น

จีนจนปฏิบติัตามท่ีจีนตอ้งการดว้ยความเต็มใจ หมดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนในมุมมอง

ของอาํนาจละมุน  

 สําหรับวิธีการในการใช้อาํนาจละมุนของจีนจะเน้นไปท่ีการแสดงท่าทีเป็น

กลางในสายตาประชาคมโลก ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศใด รวมทั้งเม่ือมี

ขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนจีนก็พร้อมท่ีจะเปิดการเจรจาเพื่อหาแนวทางสันติ เห็นได้

ชัดว่าวิธีการใช้นโยบายด้านการทูตของจีนมุ่งเน้นไปท่ีการเจรจาท่ีหาผลลพัธ์แห่ง

ความสันติและขอ้ตกลงร่วมกนักบัประเทศคู่เจรจา ซ่ึงทาํให้จีนสามารถลดภาพลกัษณ์

ในอดีตของจีนท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นประเทศระบอบคอมมิวนิสต์ท่ีใช้ความรุนแรงเป็น

ลาํดบัแรกเสมอ ทาํให้จีนทุกวนัน้ีกลายเป็นมหาอาํนาจในฝ่ังเอเชียท่ีหลายประเทศให้

ความสนใจและพร้อมเปิดการเจรจาท่ีนําไปสู่ประโยชน์ร่วมกัน สําหรับด้าน
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วฒันธรรม จีนไดใ้ชว้ธีิการสนบัสนุนการเรียนรู้วฒันธรรมกบัประเทศไทยผา่นระบบ

การศึกษา เช่น การให้ทุน เป็นตน้ ทาํให้ปัจจุบนัมีบุคลากรดา้นการศึกษาและเยาวชน

ไทยจาํนวนมากไดรั้บโอกาสไปเรียนรู้วฒันธรรมต่างๆ ในประเทศจีน ซ่ึงเป็นทุนให้

เปล่าจากรัฐบาลจีน และยงัมีการเปิดศูนยก์ารเรียนรู้วฒันธรรมจีนในประเทศไทยเพื่อ

หวงัให้เป็นศูนยก์ลางถ่ายทอดและเผยแพร่วฒันธรรมจีนให้กบัประชาชนชาวไทย 

สําหรับดา้นการศึกษาวิธีการท่ีคือการสนบัสนุนการให้ทุนดา้นการศึกษากบับุคลากร

ของไทยและเยาวชนในการเขา้มาศึกษาในประเทศจีน และยงัสร้างโครงการด้าน

การศึกษาให้เกิดข้ึน เช่น โครงการแลกเปล่ียน เป็นตน้ ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่ามุ่งเนน้ไปท่ี

การพฒันาบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหลักเพื่อให้เกิดการสร้างแม่พิมพ์ของชาติ 

นอกจากน้ียงัมีการให้เปล่าในเร่ืองของส่ือการเรียนการสอนโดยกระจายให้กับ

โรงเรียนต่างๆ สาํหรับวิธีการดา้นการศึกษาจึงสรุปไดว้า่เป็นการจดัทาํโครงการความ

ร่วมมือต่างๆ ระหวา่งกนัพร้อมทั้งการใหทุ้นเปล่าในดา้นต่างๆ  

ด้านรูปแบบจะพบว่าการใช้นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทย มีหลาย

รูปแบบ เช่น รัฐบาลต่อรัฐบาล เช่น การเจริญความสัมพนัธ์ทางการทูตท่ีนาํไปสู่การ

เจรจาขอ้ตกลงการคา้ร่วมกนั หรือความร่วมมือในการแกไ้ขขอ้พิพาทระหวา่งทวิภาคี

หรือพหุภาคี เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีความร่วมมือในระดับรัฐบาลต่อเอกชน เช่น 

รัฐบาลจีนกบัหน่วยงานหมาวิทยาลยั สมาคมการคา้ของไทยในการเจรจาด้านเพื่อ

สนับสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูลการคา้ และการแลกเปล่ียนด้านการศึกษา หรือใน

ระดบัรัฐบาลจีนต่อราชวงศไ์ทยท่ีมุ่งเนน้ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมและ

การศึกษาภาษาจีน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การใชอ้าํนาจละมุนของจีนมีรูปแบบท่ีหลากหลาย

ข้ึนอยูก่บัระดบัความเก่ียวขอ้งของเร่ืองท่ีดาํเนินการ ถา้เป็นดา้นการทูตจะมุ่งเนน้ไปท่ี

รูปแบบรับบาลต่อรัฐบาล เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ผลการศึกษาพบว่านโยบายอาํนาจละมุนของจีนได้สนับสนุนให้เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศไทยจาํนวนมาก ดงันั้นไทยควรมีการพิจารณาและเตรียมความ

พร้อมอย่างเต็มท่ีโดยควรมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตามและประสานงานในเร่ือง

ดงักล่าวท่ีชดัเจนเพื่อนาํเอาประโยชน์ท่ีจะไดรั้บมาขยายและกระจายไปสู่ระดบัต่างๆ 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเจริญความสัมพนัธ์ร่วมกนั 

2. ไทยควรมีการขยายความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ เพื่อเป็นการสนับสนุน

โอกาสใหจี้นพิจารณานโยบายอาํนาจละมุนในประเด็นอ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนการพฒันา

ของประเทศไทย เช่น ด้านการกีฬา เพื่อยกระดบัขีดความสามารถของนกักีฬาไทย 

ด้านสุขภาพเพื่อท่ีจะพฒันานวตักรรมทางการแพทยร่์วมกนั หรือด้านมนุษยธรรม

อ่ืนๆ เพื่อเตรียมพร้อมการทาํงานของภาครัฐและเอกชนในการรับมือปัญหาต่างๆ เช่น 

ภยัพิบติั เป็นตน้  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถทาํการศึกษาเปรียบการใชอ้าํนาจละมุนของจีน

ต่อไทย กับประเทศอ่ืนๆ เช่น กลุ่มประเทศในอาเซียน เป็นต้นเพื่อท่ีจะทาํให้เกิด

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบท่ีจะใหผ้ลลพัธ์ท่ีน่าสนใจในการยกระดบัของการศึกษา 

 2. การศึกษาคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาดว้ยกระบวนการวิจยัแบบอ่ืนๆ เช่น 

เทคนิคเดลฟาย ในการขอความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อท่ีจะศึกษาถึงอนาคตของ

ผลลัพธ์หรือนโยบายท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อให้ได้รับผลการศึกษาท่ีหลากหลายและเป็น

ประโยชน์ต่อไป  
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