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เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2015 ไดเกิดเหตุระเบิดที่บริเวณศาลทาวมหาพรหมของโรงแรมเอราวัณ จนมีผูเสียชีวิต 

20 รายและบาดเจ็บอีกนบัรอยราย เหตรุะเบิดใจกลางพระนครคร้ังนีจ้งึเปนเหตกุารณรายแรงย่ิง เพราะไดนําพาใหความรูสกึ

ของชาวไทยตองส่ันสะเทือน ดวยหน่ึงวันกอนหนาน้ันชาวไทยเพ่ิงมีความปติยินดีจากการแสดงความจงรักภักดี เน่ืองใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ดวยกิจกรรม “ปนเพื่อแม” ที่มีผูเขารวมขับขี่จักรยานในใจกลาง

พระนครหลายหม่ืนคน

วันเวลาที่ลวงเลยไปหลังเหตุรายแรงสงบลง เจาหนาที่สามารถจับกุมและออกหมายจับผูที่เกี่ยวของกับเหตุการณ

น้ีนับสิบคน และพอเห็นเคาเงื่อนของขบวนการน้ีไดระดับหน่ึง วาแทบท้ังหมดเปนผูนับถือศาสนาอิสลามชาวตางชาติ และมี

ชาวไทยจํานวนหน่ึงมีสวนรวมทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการตอมา กรณีที่เปนมุสลิมชาวตางชาติน้ันพบวาเปนชนชาติ

พันธุเติรก ที่สําคัญคือ พบพาสปอรตของประเทศหน่ึงนับรอยเลมที่คาดวาจะเปนพาสปอรตปลอม

ปมสาํคัญทีน่าสนใจในท่ีน้ีคอื ชนชาติพนัธุเตริก  ชนชาติน้ีถอืเปนชนชาติทีม่พีฒันาการทางประวัติศาสตรทีย่าวนาน 

ปจจบัุนนอกจากจะอยูในตุรกแีลว กย็งักระจดักระจายอยูในแถบเอเชียกลางและในจีน สภาพการกระจายตัวเชนน้ีทาํใหชนชาติ

พันธุเติรกประกอบไปดวยอนุชนชาติอีกมากมาย แตละอนุชนชาติมีคําเรียกขานตนเองตางกันไป ซึ่งกลาวเฉพาะในจีนจะ

เรียกวาอุยกูร อันเปนชนชาติที่มีถิ่นฐานอยูในเขตปกครองตนเองอุยกูรซินเจียง

หลายปมาน้ีชาวอุยกรูมคีวามขุนเคอืงตอแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลจีนอยางมาก จนกลายเปนสาเหตหุนึง่ทีนํ่าไป

สูการจลาจลคร้ังใหญในป 2009 หลังเหตุการณคร้ังน้ันไปแลวชาวอุยกูรจํานวนหน่ึงที่ผูกใจเจ็บกับรัฐบาลจีนไดผันตัวเองไป

เปนผูกอการราย และกอเหตุรายแรงในจีนอยูเปนระยะ แตละคร้ังที่กอเหตุมักนํามาซ่ึงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอยูเสมอ  

ที่สําคัญคือ ไมเคยมีขอมูลใดท่ีบงชี้วาขบวนการน้ีมีปฏิบัติการที่นอกประเทศ

เหตฉุะน้ัน เหตุระเบิดใจกลางพระนครท่ีเกดิข้ึนจึงมเีรือ่งนาเศราอยูทีผู่ถูกจบักมุหรอืถูกออกหมายจับตางเปนชนชาติ

พันธุเติรกที่นับถือศาสนาอิสลาม ไมวาผูกอเหตุเหลาน้ีจะเปนใครระหวางขบวนการกอการรายกับขบวนการคามนุษย แตผล

ทีต่ามมาประการหน่ึงอยางแนนอนก็คอืวา ความเหน็อกเหน็ใจในเพ่ือนมนุษยดวยกนัคงจางหายไปจากผูคน และนับจากน้ีไป

เวลาท่ีชนชาติน้ีปรากฏตวัในทีใ่ดกจ็ะนํามาซึง่ความวิตกของผูคน การตอนรับขบัสูทีเ่คยมกีจ็ะไมปรากฏใหเหน็อีก เพราะผูคน

ตางหวาดระแวงคนเหลาน้ีดวยไมรูวาจะมาดีหรือมาราย

น่ีคือผลตอบกลับตอผูกอเหตุในคร้ังนี้ เราไมรูวาผลเชนน้ีพวกเขาจะไยไพมากหรือนอยเพียงใด แตมันก็เกิดขึ้นแลว  

อีกไมนานหลังจากน้ีผลที่วาจะแสดงอานุภาพโดยตัวของมันเอง
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สรุปเหตุการณ

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

เดือนกรกฎาคม

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 - คณะกรรมการประจํา

สภาผูแทนประชาชนแหงชาติจนีไดผานกฎหมายความมัน่คง

ฉบับใหม ซึ่งครอบคลุมความม่ันคงทางการเมือง เขตแดน  

การทหาร วัฒนธรรม เทคโนโลยี และอวกาศรวม 11 ดาน  

โดยม.11 และ ม.40 วรรค 3 ดานเขตแดน ไดระบุใหครอบคลุม

ฮองกง ไตหวัน และมาเกาเปนคร้ังแรกดวย

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 - จากเหตุการณหุนใน

ตลาดเซ่ียงไฮของจีนไดตกลงอยางรุนแรงในชวงต้ังแตวันที่ 

15 มิ.ย.58 เปนตนมา จาก 5,178 จุดเปน 3,795 จุดหรือ

ลดลง 27% และมูลคาหุนหายไปรวม 18 ลานลานหยวน  

ทําใหธนาคารโลกและวงการตางๆ วิตกวาจะมีผลกระทบตอ

เศรษฐกจิของจีน ทัง้น้ี ทางการของจีนไดมมีาตรการชวยเหลอื

อยางเรงดวนดวย อน่ึง มตัีวเลขวาจีนมีผูเลนหุนจํานวนถึง 90 

ลานคน ซึ่งมีผูวิจารณวามากกวาพรรคคอมมิวนิสตจีน ซึ่งมี

สมาชิก 87.8 ลานคนเสียอีก 

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2558 - กระทรวงกิจการ

พลเรือนของจีนเปดเผยในรายงานประจําปน้ีวา ในป 2557 

มกีารหยาราง 3.63 ลานคู ซึง่เพิม่ขึน้ตลอดมา โดยมากสดุใน

ปกกิง่ เซีย่งไฮ และกวางโจว ทัง้น้ี นักวชิาการกลาววา เนือ่งจาก

กฎหมายไดผอนคลายกฎระเบียบการหยาราง การแบงปน

หรือครอบครองทรัพยสินไดมากขึ้น รวมทั้งมีสื่อสังคมที่

กอใหเกิดการประพฤติที่ผิดมากข้ึน

- บริษทัดานการทองเทีย่วของจนีไดเปดเผยตวัเลข

วา ในป 2557 มชีาวจีนออกนอกประเทศ 107 ลานคนใชจาย

เปนมูลคา 15,000 ลานหยวนและเฉล่ียมีการเดินทางออก

นอกประเทศวันละ 293,000 คน

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2558 - เมือ่เร็วๆ น้ี สภาปฏิรูป

แหงชาติกับกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงพาณิชย

ของจีนไดรวมกันประกาศ “แผนทํางานเก่ียวกบัเศรษฐกจิบน

เสนทางสายไหมทางบกและทางทะเลในศตวรรษท่ี 21” หรอื

ทีรู่จกักนัวา “หนึง่เขตหนึง่เสนทาง” (一带一路) อยางเปน

ทางการ ซึ่งจะครอบคลุมถึง 65 ประเทศท้ังเอเชีย ยุโรป และ

แอฟริกา โดยอาเซียนจะไดรับประโยชนมากที่สุด 

- น.ร.ม.หลี่เคอเฉียงไดตอนรับนักธุรกิจชาวจีน

โพนทะเลท่ีเขารวมประชุมนักธุรกิจชาวจีนโพนทะเลโลกท่ี

กรุงปกกิ่ง ซึ่งมีผูเขารวมประชุม 221 คนจาก 79 ประเทศ 

และกลาวสุนทรพจนเนนวา เศรษฐกิจของจีนมีแนวโนมที่ดี

และม่ันคง

วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558 - ประธานาธิบดี

สีจิ้นผิงไปรวมประชุมผูนํากลุมประเทศ BRICS คร้ังที่ 15 

ที่เมือง Ufa ในรัสเซีย ไดแยกพบปะทวิภาคีกับผูนําของกลุม 

BRICS รวมท้ังปากสีถาน อัฟกานิสถาน และกลาวสุนทรพจน

ตอที่ประชุมเนนความรวมมือของกลุมตอประชาคมโลก 

อน่ึง รมว.คลังรัสเซียไดใหขาววา ปน้ีนักลงทุนชาวจีนไดซื้อ

พันธบัตรเงินกูรัสเซียมูลคา 60,000 ลานรูเบิล (6,400 

ลานหยวน) 

- ประธานาธิบดีหมาอิงจิ่วแหงไตหวันเยือนสหรัฐ

อยางไมเปนทางการ และเยือนละตินอเมริกา 3 ประเทศคือ 

โดมินิกัน เฮติ และนิคารากัว ในระหวางเยือนสหรัฐฯ นาย

หมาไดไปเยอืนมหาวิทยาลยัฮารวารดซ่ึงเปนสถานศึกษาเกา

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 - พายุไตฝุน “หลนิฟา”

(莲花) และ ไตฝุน “จันหอม” (灿鸿) พัดเขาไตหวันและ

กวางตุง ตองยกเลิกเที่ยวบินและคมนาคม รวมท้ังอพยพ

ประชาชน 4.8 แสนคน เสยีหายเปนมูลคา 248 ลานหยวน และ

ลูกที่สองไดพัดเขามณฑลเจอเจียงตองอพยพประชาชนกวา

ลานคนและไฟฟาดับ 3 แสนครัวเรือน ยกเลิก 400 เที่ยวบิน

การคมนาคมทั้งทางบกและทางนํ้าหยุดชะงัก เสียหายทาง

เศรษฐกิจกวา 2 พันลานหยวน
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วันท่ี 12 กรกฎาคม 2558 - คณะกรรมการวินัย

พรรคคอมมิวนิสตจนีไดตรวจสอบนายซีเสีย่วหมิง (奚晓明)

รองประธานศาลสูงประชาชนจีนในขอหาทุจริต และเปน

เจาหนาท่ีฝายตุลาการสูงที่สุดที่ถูกตรวจสอบ นับแตเริ่มการ

ปราบคอรรัปช่ันอยางเขมขนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง

- ทางการจีนไดจับกุมทนายความท่ีรับวาความให

กบัประชาชนท่ีไปรองทกุขตอรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลทองถ่ิน

ในมณฑลตางๆ คร้ังใหญ ในขอหายุยงสรางความวุนวายตอ

บานเมือง โดยมีจํานวนกวา 20 คน ทั้งน้ี ทางการไดเคยนํา

ทนายความกวา 30 คนไปปรับทัศนคติ หรือจํากัดเสรีภาพ

ในชวงไลเลี่ยกันดวย

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 - นายวานหล่ี (万里)

อดีตประธานสภาผูแทนประชาชนแหงชาติจีนถึงแกกรรมท่ี

กรงุปกกิง่ดวยวัย 99 ป ทัง้น้ี นายวานเปนผูนําพรรคคอมมิวนิสต

รุ นแรกที่มีชีวิตอยู ถึงวันน้ี ในขณะที่บุคคลอ่ืนสวนใหญ

ไดเสียชีวิตไปแลว

- สํานักนายกรัฐมนตรีมีประกาศเร่ือง “Roadmap 

ของธุรกิจจีนในหน่ึงเขตหนึ่งเสนทาง” ซึ่งมีความวาจนถึงป 

2557 มรัีฐวสิาหกจิ 107 แหง จากทัง้หมด 110 แหง ไดไปตัง้

สาขายอยในกวา 150 ประเทศรวม 8,515 แหง เชน การสราง

ทอสงน้ํามัน ทอสงกาซธรรมชาติในรัสเซียและเอเชียกลาง 

และการสรางเสนทางรถไฟ ทางดวน ในเอเชียหลายประเทศ

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 - มรีายงานวิจยัของสํานัก

จดัหางานจือ้เหลยีน (智联) ใหขอมลูการจางงานวา มคีาจาง

เฉลีย่เดอืนละ 6,320 หยวน โดยปกกิง่สงูสดุที ่7,873 หยวน 

เซี่ยงไฮ 7,546 หยวน เซินเจิ้น 6,935 หยวน รองลงไปคือ 

หังโจว ฉงช่ิง ซูโจว เฉิงตู หนิงโป อูซี และกวางโจว และอัตรา

การแขงขันสมัครงานเฉล่ียอยูที่ 29.3 คน โดยเหลียวหนิง

สูงสุดคือ 34 คน ตามมาดวย เสฉวน 33 คน ซูโจว 30 คน

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 - จีนกับฝร่ังเศสไดทํา

ขอตกลงแลกเปล่ียนผูกระทําผิดกฎหมาย ซึง่มผีลเม่ือ 17 ก.ค.

58 มี 23 มาตรา และไดผานการรับรองจากสภาผูแทน

ประชาชนของแตละประเทศแลว ทัง้น้ี เปนขอตกลงท่ีสบืตอมา

จากขอตกลงความรวมมือดานกฎหมายอาญาจีน-ฝรั่งเศส

เมื่อวันท่ี 20 ก.ย. 2550

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2558 - กระทรวงพาณิชย

จีนเปดเผยวาในชวง 6 เดือนแรกของปน้ี มีการออกไปรวม

ลงทุนใน 68 ประเทศ มูลคา 4,590 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้น 29.2% และเกิดการจางงาน 4.8 ลานคน และเสีย

ภาษีใหทางการทองถ่ิน 1,280 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ี 

จีนไดทําขอตกลงคุมครองการลงทุนกับ 132 ประเทศ และมี

คณะกรรมการรวมการลงทนุกวา 100 ประเทศ รวมทัง้ยกเวน

การเก็บภาษีซอนกับ 90 ประเทศ

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2558 - ที่ประชุมของพรรค

กกมินต๋ังซึ่งเปนรัฐบาลไตหวันไดลงมติเลือกนางสาวหงซ่ิวจู

(洪秀柱) วัย 68 ป รองประธานสภาผูแทนราษฎรเขาแขงขนั

ตําแหนงประธานาธิบดีไตหวนัในตนป 2559 โดยไมมผีูสมัคร

แขง ทั้งน้ี พรรคกาวหนาประชาธิปไตยซ่ึงเปนพรรคฝายคาน

ไดสงนางสาวไชอิงเหวนิ (蔡英文) หวัหนาพรรคเปนตัวแทน

กอนหนาแลว

วันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 - มีพิธีเปดสํานักงาน

ใหญธนาคาร The New Development Bank (NDB) ซึ่งเปน

การรวมทนุของกลุมประเทศ BRICS ทีเ่ซ่ียงไฮ โดยมีนาย K.V. 

Kamath ชาวอินเดียวัย 68 ป เปนประธานธนาคารคนแรก 

วาระ 6 ป โดยมีทนุดําเนินการ 100,000 ลานเหรียญสหรฐัฯ  

เปนข้ันแรก 50,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากสมาชิก 5 

ประเทศๆ ละ 10,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ชําระภายใน 7 ป

- วารสาร “Forbes” ไดจดัอันดับประเทศท่ีมช่ืีอเสียง

ดีที่สุด โดยแคนาดาไดอันดับที่ 1 ทั้งน้ี จีนอยูอันดับที่ 47 

เลือ่นจากอันดับที ่50 ในปกอน โดยได 7.9 คะแนนจากดัชนี

ช้ีวัดคือ ประชากรและการสงออกไดที่ 1 การลงทุนจากตาง

ประเทศไดที่ 2 การทองเที่ยวไดที่ 4 เปนตน

- พรรคคอมมิวนิสตจนีไดประกาศถอดนายล่ิงจ้ีฮวา

(令计划) อดีตเลขานุการของประธานาธิบดีหูจิ่นเทาออก

จากสมาชิกพรรคและฟองตอศาลในขอหาความผิด 7 กระทง  

อาทิ รับสินบน เปดเผยความลับ และประพฤติผิดทางชูสาว 

เปนตน ซึ่งมีโทษรุนแรงกวานายโจวหยงคังซึ่งเปนกลุมเดียว

กับนายปอซีไหลดวย

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 - มีรายงานขาวของ

นสพ.ปากีสถานวา ปากีสถานตกลงจะซ้ือเรือดําน้ํา 8 ลํา

มูลคาประมาณ 4,000–5,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากจีน
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โดยจะมีการหารือในรายละเอียดตอไป ซึ่งนับเปนการซ้ือที่มี

มูลคาสูงสุด ซึ่งจะทยอยสงใหและชําระเงินเปน 4 งวด

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2558 - เกดิเหตรุะเบิดรุนแรง

จากการกอการรายที่โรงแรม 5 ดาวในกรุงโมกาดิชู ประเทศ

โซมาเลียซึง่มสีถานเอกอัครราชทูตต้ังอยูหลายแหงรวมทัง้จนี

ดวย ทําใหรปภ.ชาวจีนเสียชีวิต 1 คนและเจาหนาที่บาดเจ็บ 

3 คน ทั้งน้ี ทางการจีนไดแสดงความเสียใจและประสานกับ

โซมาเลียในเร่ืองน้ี

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 - บริษทั Gazprom ของ

รัสเซียกับบริษัทปโตรเลียมและกาซแหงชาติจีนทําขอตกลง

รวมมือดานกาซธรรมชาติไซบีเรีย มูลคา 400,000 ลาน

เหรยีญสหรฐัฯ ซึง่จะสงกาซธรรมชาติใหจนี 30,000 ลานควิบิก

เมตร ทัง้น้ี จนีเปนผูซือ้กาซธรรมชาติจากรัสเซยีรายใหญทีส่ดุ

วันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2558 - นาย Recep 

Tayyip Erdogan ประธานาธิบดีตุรกีเยือนจีนไดหารือกับ

ประธานาธิบดีสจีิน้ผิงในระหวางการประชุมสมัมนาเศรษฐกจิ

จีน-ตุรกี ที่กรุงปกกิ่ง ซึ่งทั้งสองฝายเห็นชอบในความรวมมอื

ดานตางๆ และแนวทาง “หนึ่งเขตหนึ่งเสนทาง” ของจีน โดย

เนนการสรางเสนทางรถไฟและการบินระหวางกัน

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 - ทีป่ระชุมคณะกรรมการ

โอลิมปกครัง้ที ่128 ซึง่มขีึน้ทีก่รงุกวัลาลัมเปอรไดลงมติเลอืก

กรงุปกกิง่เปนเจาภาพจัดการแขงขนัโอลิมปกฤดหูนาว คร้ังที่

24 ในป 2565 ดวยคะแนนเสียง 44 ตอคาซัคสถานที่ได 

40 คะแนน นับเปนเมืองแรกของโลกท่ีไดจดักฬีาโอลิมปกทัง้

ฤดูรอนและฤดูหนาว

- ทีป่ระชุมกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสตจนีมีมติ

ปลดพล.อ.กัวปอสง (郭伯雄) อดีตรองเลขาธิการกองทัพ

ออกจากสมาชิกพรรค และสงเรื่องใหฝายอัยการกองทัพ

ดําเนนิการคดทีจุริตรับสินบนจากการขายตาํแหนงทหารและ

เปอรเซ็นตจัดซ้ืออาวุธรวมกวาแสนลานหยวน

- เมยีนมารไดนิรโทษกรรมใหผูกระทาํผดิกฎหมาย

จํานวน 6,966 คน รวมชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการลักลอบ

ตัดไม 155 คน ซึ่งทางการเมียนมารไดนํามาสงที่ชายแดน

จีนค่ําวันน้ี

เดือนสิงหาคม

วันท่ี 1 สงิหาคม 2558 - ในโอกาสครบรอบ 60 ป

ความสัมพันธจีน-เนปาล จีนไดสงกองกําลังตํารวจติดอาวุธ

กวา 100 นายไปรักษาความปลอดภัยเสนทางชายแดน

รวมกับฝายเนปาลเพ่ือใหประชาชนท้ัง 2 ประเทศเดินทาง

ไดสะดวก

วันท่ี 4 สิงหาคม 2558 - รมว.กต.หวางอ้ีไปรวม

ประชุมรมว.กต. ASEAN+3 คร้ังที ่48 ทีก่รงุกวัลาลัมเปอร ได

กลาวสุนทรพจนวา ปญหานานน้ําทะเลใตไมใชปญหาระหวาง

จีน-อาเซียน แตเปนปญหาระหวางจีนกับแตละประเทศ 

และไมควรใหมีการสรางความวุนวายข้ึน แตควรจะเจรจาตอ

กัน ทั้งน้ี นายหวางไดหารือทวิภาคีกับรมว.กต.จอหน แครร่ี 

แหงสหรัฐฯ ในเร่ืองขางตนรวมท้ังความสัมพันธสองฝายและ

ไดตําหนินโยบายของญ่ีปุนกับฟลิปปนสดวย

วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 - จีนไดชวยกัมพูชาซอม

สรางถนน 17 เสนทางรวม 1,629 กม. มูลคา 756.8 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ และชวยสรางสะพาน 6 แหง รวมมีความยาว 

6.4 กม.มูลคา 196.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เสร็จสิ้น ทั้งน้ี จีน

ยังมีโครงการซอมสรางถนนและสะพานอีกหลายแหงตาม

โครงการเงินกูดอกเบ้ียต่ํา

วันท่ี 6 สงิหาคม 2558-นายซงฉูหยวี (宋楚瑜) 

หรอืเจมส ซงุ หวัหนาพรรคชินหมนิต่ัง (亲民党) อดีตผูวาการ

นครไทเปไดประกาศลงแขงขันตําแหนงประธานาธิบดีเปน

รายที่ 3 โดยมีแนวทางจัดต้ังรัฐบาลผสม ทั้งนี้ นายซงเคย

พลาดจากการสมัครประธานาธิบดีมา 3 คร้ังแลว

- กระทรวงพาณชิยของจนีไดประกาศจะจัดสงความ

ชวยเหลือดานส่ิงของไปชวยเหลือผูประสบภัยในเมียนมาร

มลูคา 10 ลานหยวน ซึง่สวนใหญเปนเรือท่ีจะใชขนสงสิง่ของ

และประชาชนในเขตอุทกภยั ทัง้น้ี สถานเอกอัครราชทูตจีนใน

เมียนมารไดสงสิ่งของไปชวยเหลืออยูกอนแลว

วันท่ี 8 สงิหาคม 2558 - ไตฝุน “Soudelor” พดัเขา

เกาะไตหวันเวลาเชา สงผลใหการคมนาคมตางๆ หยุดชะงัก

และกระแสไฟฟาดับในนครไทเปและเมืองอ่ืนๆ กวา 3.2 ลาน

ครัวเรือน มผีูเสยีชีวิต 6 คน สญูหาย 4 คน บาดเจ็บ 101 คน
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และผลเสียหายทางเศรษฐกิจมูลคากวา 600 ลานหยวน

ไตหวัน  หลังจากน้ันไดพัดเขามณฑลฝูเจี้ยน เจอเจียง รวม 8 

มณฑล มีผลกระทบตอประชากรกวา 55 ลานคน

วันท่ี 16 สงิหาคม 2558 - ตามท่ีไดเกดิเหตุระเบิด 

2 คร้ังซึ่งมีความรุนแรงขนาด TNT 21 ตัน ในรัศมี 3 กม. ขึ้น

ทีโ่กดงัสนิคาในทาเรอืปนหาย (滨海) ของมหานครเทียนจิน

และสรางความเสียหายอยางมากเม่ือเวลา 23.30 น. ของ

วันที ่12 ส.ค.น้ัน ทางการเทยีนจินไดจดัแถลงขาววา มผีูเสยีชีวิต

142 คน เปนพนักงานดับเพลิงถึง 85 คน สูญหาย 70 คน

และยังมสีารเคมีตกคางอยูมาก ตองอพยพประชาชนออกจาก

พื้นท่ีใกลเคียงไปยังที่อ่ืน ทั้งนี้ น.ร.ม.หลี่เคอเฉียงไดไปยัง

สถานท่ีเกิดเหตุบายวันน้ี และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไดกําชับ

ใหเขมงวดเร่ืองความปลอดภัยอยางเต็มที่

วันท่ี 17 สงิหาคม 2558 - กรมการบนิพลเรือนของ

จีนไดออกกฎหมายควบคุมความปลอดภัยของเคร่ืองบินเพื่อ

ปองกนัเหตรุายวุนวายซ่ึงเกดิขึน้บอย โดยไดกาํหนดความผิด 

11 ขอ อาทิ การปดกัน้ทางขึน้ลงเครือ่งบิน การทาํลายส่ิงของ  

การฝาฝนขึ้นลงโดยพลการ เปนตน โดยมีโทษจําคุก 5–12 

วันและปรับเปนเงิน 1,000–3,000 หยวน

วันท่ี 18 สงิหาคม 2558 - ทางการสหรัฐฯ ไดขอให

ฝายจนีระงับการสงเจาหนาทีจ่นีไปไลลาจับชาวจีนทีห่ลบหนี

คดีทจุริตไปยังสหรฐัฯ ตามโครงการ “ลาสุนัขจิง้จอก” โดยขอให

สงหลกัฐานไปใหสหรฐัฯ ดําเนินการจับกมุแทน ทัง้น้ี ตามขอมูล

ของตาํรวจจีนในชวงเดอืนก.ค.–ธ.ค. 57 จบักมุตามโครงการ

ได 680 คน จาก 69 ประเทศ โดยเปนผูมอบตัวเอง 390 คน

เทากับ 57.35%

วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 - มีตัวเลขนักศึกษาจีน

ในตางประเทศที่กลับไปจีนนับถึงป 2557 รวม 1.8 ลาน

คนเทากับ 51.4% ของทั้งหมด ซึ่งสวนใหญมีปญหาในการ

ปรับตัวเขากบัสงัคมจนีและมีการแขงขนัมากขึน้ในการหางาน 

โดยปรับตัวไดเรว็มี 32.7% ปรับตัวไดตามลําดับ 54.4% และ

ปรับตัวไดยาก 12.9%

วันที่ 20-28 สิงหาคม 2558 - กองทัพเรือ

จีนและรัสเซียไดรวมซอมรบประจําป 2015 (II) ที่นานน้ํา

ทะเลญ่ีปุนเปนคร้ังแรก โดยแตละฝายจะสงเรือรบ 22 ลํา 

เรอืบิน 20 ลํา เรือยกพลข้ึนบก 40 ลํา และทหารนาวิกโยธนิ 

500 คน เพื่อฝกซอมการยกพลข้ึนเกาะตางๆ ขาวกลาววา มี

เปาหมายเพื่อโตตอบญ่ีปุนและสหรัฐฯ

 

วันท่ี 22-23 สิงหาคม 2558 - เกิดระเบิดและ

ไฟไหมขึ้นที่โกดังเก็บเคมีภัณฑของโรงงานเคมีภัณฑยรุนซิง 

(润兴) ในมณฑลซานตงค่ําวันน้ี  มผีูเสยีชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ

9 คน สงผลกระทบเปนรัศมี 5 กม. มีรถดับเพลิง 20 คันและ

พนักงาน 150 คน ไดไปดับเพลิงคร้ังน้ี

วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 - นายหลิวฉือซิน 

(刘慈欣) วัย 52 ป นักเขียนนวนิยายเชิงวิทยาศาสตร

ชาวจีนไดรับรางวัล “Hugo Gernsback” คร้ังที่ 73 ซึ่งเปน

ช่ือนักเขียนเชิงวิทยาศาสตรชาวสหรัฐฯ ที่ต้ังขึ้นเมื่อป 2496 

และเปรียบวาเปนรางวัลโนเบลดานวรรณกรรมวิทยาศาสตร 

โดยนวนิยายเร่ือง “ซานถ่ี” (三体) หรือช่ืออังกฤษวา The 

Three-Body Problem ของนายหลิวไดรับการโหวตดวย

คะแนน 5,950 คะแนน สูงสุดเปนประวัติการณ และเปน

นักเขียนชาวเอเชียคนแรกท่ีไดรางวัลน้ี

วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 - สหพันธธุรกิจแหง

ชาติจีนไดประกาศรายช่ือธุรกิจจีนที่แข็งแกรง 550 ช่ือของ

จีนประจําป 2558 ซึ่งมีบรรษัทกลุม Petrochem เปนอันดับ

หนึ่งดวยรายได 2.89 ลานลานหยวน เปนปที่ 11 ติดตอกัน  

ตามมาดวยบรรษัทนํา้มนัเชือ้เพลิง CNOOC รายได 2.73 ลาน

ลานหยวน และ China Electric Grid รายได 2.73 ลานลาน

หยวนเชนเดียวกนั ทัง้น้ี ธนาคารขนาดใหญ 5 แหงตางอยูใน

อันดับที ่4–8 สวน China Mobile ที ่9 และบริษทัผลติรถยนต

เซ่ียงไฮที่ 10

วันท่ี 29 สงิหาคม 2558 - กระทรวงการกอสราง  

กระทรวงพาณิชย และหนวยงานอ่ืนๆ ไดออกประกาศผอน

คลายกฎระเบยีบเกีย่วกบัการอนุมติัใหคนตางดาวสามารถซ้ือ

บานพักหรือหองเชาไดโดยไมจํากัดจํานวน เพื่อกระตุนการ

ลงทุนดานอสังหาริมทรัพยของจีน ซึ่งในชวงเดือน ม.ค.-ก.ค.

ศกนี ้มกีารลงทนุจากตางประเทศ 18,500 ลานหยวน ลดลง

24.5%

- ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไดมีคําส่ังอภัยโทษใหกับ
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ผูกระทําผิดในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 รวม 4 ประเภท

และไดรับการเห็นชอบจากสภาผูแทนประชาชนแหงชาติจีน 

กอนท่ีจะมีพิธีสวนสนามฉลองครบรอบ 70 ปสงครามชนะ

ญี่ปุนในวันที่ 3 ก.ย.น้ี

- รายงานเก่ียวกับการออกทองเท่ียวตางประเทศ

ประจําป 2558 ซึง่สภาวจิยัดานการทองเทีย่วนําออกเผยแพร

มีความวา ในรอบป 2557 มีชาวจีนออกนอกประเทศ 107 

ลานคน เปนคร้ังแรกทีม่ากกวา 100 ลานคน มากเปนอันดับ

หนึง่ของโลกติดตอมา 3 ป และอาจจะเพ่ิมขึน้อีก 16% ในปน้ี

ทั้งน้ี มีคาใชจายคนละกวา 15,000 หยวน ถึง 40% และมี

ยอดใชจายรวม 164,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

วันท่ี 30 สิงหาคม 2558 - สภาผูแทนประชาชน

แหงชาติจีนไดมีมติแกไขประมวลกฎหมายอาญาเพ่ิมโทษ

ผูกระทําผิดดานเพศตอสตรีอายุไมเกิน 14 ป จะมีโทษ

เชนเดียวกับขมขืน นอกจากนี้ผูกอการรายและผูนําขอมูล

สวนตัวมาเปดเผยเปนตน จะถูกลงโทษ 3–7 ป โดยจะมีผล

บังคับใชต้ังแต 1 พ.ย.ศกนี้

เดือนกันยายน

วันท่ี  3  กันยายน  2558 - มพีธิสีวนสนามขนาดใหญ

ในโอกาสครบรอบ 70 ปของการตอสูรบญ่ีปุนทีห่นาเทยีนอัน

เหมนิในกรุงปกกิง่ โดยมีทหาร 12,000 นาย รถถังและอาวุธ

ยุทโธปกรณอ่ืนกวา 300 คัน เรือบิน 200 ลําเขารวม และ

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไดยืนบนรถตรวจพลเปดพิธี ซึ่งมีผูนํา

และตัวแทนจากกวา 30 ประเทศรวมท้ังไทยดวย และมีกอง

กาํลังจาก 17 ประเทศเขารวมพิธทีีม่กีารถายทอดโทรทัศนไป

ทัว่โลก ในโอกาสน้ีนายสีไดพบปะหารือกับผูนําหลายประเทศ

วันท่ี 7 กันยายน 2558 - คณะวอลเลยบอลหญิง

ของจีนไดถวยชนะเลิศวอลเลยบอลหญิงโลกประจําปน้ีเปน

คร้ังที่ 4 หลังจากเวนไป 12 ป ซ่ึงจะมีสิทธิเขาแขงขันกีฬา

โอลิมปกที่บราซิลทันที โดยจีนมีผลการแขงขันชนะ 10 คร้ัง

แพ 1 คร้ังใหสหรัฐฯ เทาน้ัน

วันท่ี 8 กันยายน 2558 - มีพิธีฉลองครบรอบ 

50 ปของการกอต้ังเขตปกครองตนเองซีจาง (ทิเบต) ที่นคร

ลาซาอยางย่ิงใหญ โดยนายหยีวเจิ้งเซิง (俞正声) ประธาน

สภาที่ปรึกษาทางการเมืองนําคณะจากรัฐบาลเขารวมดวย

วันท่ี 9-11 กันยายน 2558 - น.ร.ม.หล่ีเคอเฉียง

ไดกลาวปราศรัยเปดการประชุม “Annual Meeting Of The New 

Champions 2015” ซึ่งเปนการประชุม Davos ภาคฤดูรอน

ที่มีขึ้นในเมืองตาเหลียน โดยเนนวาเศรษฐกิจของจีนจะไม

ประสบกับภาวะ “hard landing” ทั้งนี้มีผูแทนจากกวา 90 

ประเทศมากกวา 1,700 คนเขารวมการประชุมคร้ังน้ี

วันท่ี 9 กันยายน 2558 - เกิดเหตุการณคนราย

ที่น่ังฟงในหองพิจารณาคดีของศาลประชาชนจีนในเมือง

สือเย่ียน (十堰) มณฑลเหอเปยไดใชมีดทํารายผูพิพากษา 

4 คน ทําใหบาดเจ็บสาหัส 2 คน โดยคนรายใชกระดาษหอ

มีดผานการตรวจคนเขาฟงการตัดสินคดีที่เปนจําเลย

วันท่ี 12 กันยายน 2558 - กองทัพเรือจีนไดสง

เรือรบ 3 ลํา เรือบินขนสง 4 ลํา เฮลิคอปเตอร 3 ลํา และ

กําลังพล 1,160 คนไปรวมซอมรบรหัส “มิตรภาพสันติภาพ 

2015” รวมกับกองทัพเรือมาเลเซียที่ชองแคบทะเลมะละกา 

ระหวางวันที่ 17-22 ก.ย. โดยเนนการกูภัยทางทะเลและ

ปราบปรามการปลนสะดมเรือ นับเปนการรวมซอมรบท่ีมี

ขนาดใหญคร้ังหนึ่งระหวางจีนกับอาเซียน

วันท่ี 15 กันยายน 2558 - กระทรวงศึกษาธิการ

จีนไดประกาศยกฐานะวิทยาลัยในพ้ืนที่ตอนกลางทางฝง

ตะวันออกข้ึนเปนมหาวิทยาลัย 18 แหง และต้ังวิทยาลัย

เฉพาะสาขาวิชาเพ่ิมอีก 17 แหง รวมท้ังมกีารควบรวมสถาบัน

การศึกษาอีกจํานวนหน่ึงดวย

- คณะกรรมการโอลิมปกแหงเอเชียไดประกาศวา 

นครหังโจวไดรับเลือกใหจดัการแขงขนักฬีาเอเชียนเกมสในป 

2565  ทั้งน้ี จีนไดจัดเอเชียนเกมสที่กรุงปกกิ่งเมื่อป 2533 

และท่ีนครกวางโจวเม่ือป 2553 คร้ังน้ีเปนคร้ังที่ 3 ของจีน  

นอกจากนี้ กรุงปกกิ่งยังไดรับเลือกใหจัดโอลิมปกฤดูหนาว

ในป 2565 ดวย

วันท่ี 18 กันยายน 2558 - มพีธิเีปดงานแสดงสนิคา

จีน-อาเซียน คร้ังที่ 12 ที่นครหนานหนิง ในกวางซี โดยนาย

จางเกาล่ี รองน.ร.ม.กลาวเปดงานรวมกับผูแทนจากประเทศ

ในอาเซียน ซึง่ไดรวมออกรานในงานท่ีมหีวัขอเนน “การสราง



8    ขาวจีนศึกษา ปที่ 16 ฉบับที่ 3 ก.ค. – ก.ย. พ.ศ. 2558

เสนทางสายไหมทางบกและทางทะเลในศตวรรษท่ี 21”

วันท่ี 22 กันยายน 2558 - ประธานาธิบดีสจีิน้ผงิ

และภริยาพรอมคณะชุดใหญเยือนสหรัฐฯ อยางเปนทางการ 

โดยแวะเมืองซีแอตเทิลเปนแหงแรกเพ่ือเย่ียมชมบริษัทผลิต

เครื่องบินโดยสารโบอ้ิง ซึ่งมีการส่ังซื้อรวม 300 ลํา และ

ไดพบปะกับผูนําบริษัทไมโครซอฟทและเย่ียมชมโรงเรียน

มัธยมลินคอลน และไดเดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันในวันที่ 

24 ก.ย. ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาไดจัดพิธีตอนรับดวยงาน

เลี้ยงอาหารระดับรัฐอยางย่ิงใหญ นอกจากน้ี ไดพบปะเจรจา

เปนเวลา 3 ชม. และรวมกันใหสัมภาษณผูสื่อขาวดวย ตอมา

นายสีไดกลาวปราศรัยตอท่ีประชุมใหญของสหประชาชาติ

ที่นครนิวยอรกเนนการใหความชวยเหลือตอกลุมประเทศที่

กําลังพัฒนาในโครงการ 5 ปเปนมูลคาหลายพันลานเหรียญ

สหรัฐฯ เปนตน

วันท่ี 23 กันยายน 2558 - คลังสมองการเงนิของ

อังกฤษชื่อ Z/YEN ไดประมวลดัชนีวัดศูนยการเงินของโลก 

(GFCT) 500 อันดับ โดยกรุงลอนดอนเปนอันดับ 1 นําหนา

นครนิวยอรก ในขณะท่ีจีนมี 4 แหงที่เขาอันดับไดแก เซี่ยงไฮ 

698 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน เซินเจิ้น 694 

คะแนน และปกกิ่ง 676 คะแนน เปนอันดับที่ 21, 23 และ 

29 รองลงไปคือเมืองตาเหลียน

วันท่ี 24 กันยายน 2558 - ตามรายงานขาว

กลาววา มหาเศรษฐชีาวจีนนายลีกาซงิแหงฮองกงไดเขาลงทนุ

ในอังกฤษมูลคากวา 390,000 ลานเหรียญฮองกง โดยซ้ือ

กจิการทาเรือ 3 แหง หางสรรพสินคา 3 แหง บริษทัโลจิสติกส 

1 แหง กิจการรถไฟ 1 แหง โรงงานจายกระแสไฟฟา 1 แหง 

บริษัทขุดถานหิน 2 แหงและการประปา 1 แหง นอกจากน้ี

ยงัม ีอาคารท่ีพกัอาศัยในกรุงลอนดอนกวา 3,500 ยนิูต ทัง้น้ี 

สื่อมวลชนของจีนไดมีบทความกลาวหาวา นายลีขายกิจการ

ในจีนท้ิงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจีนทรุดตัว

วันท่ี 25 กันยายน 2558 - คณะทํางานดาน

การสรางระบบความปลอดภัยในสังคม ซึ่งมีนายเม่ิงเจี้ยนจู 

(孟建柱) สมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสตจีนเปน

ประธานไดเปดเผยตัวเลขการเกิดฆาตกรรมของจีนวาอยูใน

อัตราต่ําของโลก โดยเกณฑที่วัดจากการเกิดฆาตกรรมตอ 

1 แสนคนเทากับ 0.7 เทากับสวิตเซอรแลนดและเยอรมนี 

ขณะที่อังกฤษเทากับ 1  ฝรั่งเศส 1.2  แคนาดา 1.4  อินเดีย 

3.3  สหรัฐฯ 3.8  รัสเซีย 9 และ บราซิล 26.5

วันท่ี 26 กันยายน 2558 - มรีายงานเร่ือง “บริษทั

ทีแ่ข็งแกรง 500 อันดับของเอเชีย” ป 2558 วา จนีมีบริษทัเขา

อันดับ 204 ราย (รวมฮองกง มาเกา ไตหวนั) เปนอันดับหน่ึง 

ตามดวยญ่ีปุน 156 รายและเกาหลีใต 48 ราย และใน 10 

อันดับแรกมีซมัซงุจากเกาหลเีปนอันดับหน่ึง ตามดวยโซน่ีของ

ญีปุ่น และธนาคารพาณิชยและอุตสาหกรรมของจนีเปนอันดับ 

สาม นอกจากน้ี บริษัทสงกระแสไฟฟา (State Grid) บริษัท

China Life Insurance และบริษทัหวัเหวยกอ็ยูใน 10 อันดับแรก

ดวย

วันท่ี 28 กันยายน 2558 - ประธานาธิบดีสจีิน้ผงิ

ซึ่งรวมการประชุมผูนํากลุมประเทศรักษาสันติภาพของ UN 

70 ประเทศไดกลาววา จีนจะจัดต้ังหนวยรักษาสันติภาพ

จํานวน 8,000 คน จะใหความชวยเหลือดานเวชภัณฑ 

อุปกรณและยานพาหนะตางๆ และบุคลากร ฝกบคุลากรดาน

รักษาสนัติภาพใหนานาประเทศ และเงินบริจาคอีก 100 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เปนตน

- ไตฝุน “ตูเจวียน” (杜鹃) ไดพัดเขาเกาะไตหวัน

สรางความเสียหายอยางมากมีผูเสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บกวา 

300 คน หลังจากน้ัน ไดพัดเขายังมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑล

เจอเจียง ทาํใหการคมนาคมตองถูกระงับทกุดานและมีความ

เสียหายซ่ึงยังไมปรากฏตัวเลข

วันท่ี 30 กันยายน 2558 - เกิดเหตุการณระเบิด

จาก 17 แหงพรอมกนัในอําเภอหลิว่เฉงิ (柳城) เมอืงหลวิโจว

ในกวางซี เมือ่เวลา 15.15 น. มผีลใหผูเสยีชีวิต 7 คน บาดเจ็บ

51 คน และอาคารพัง 1 หลงั ทางการไดตัวผูตองสงสยัวาเปน

ชายวัย 35 ป แซเหวย (韦) อาศัยอยูในอําเภอขางตนและยัง

ไมทราบสาเหตุการระเบิดคร้ังน้ี
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ขาวความสัมพันธไทย - จีน

เดือนกรกฎาคม

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 - มีพิธีเปด บ.ผลิตยาง

รถยนตจงเชอ (中策) ทีนิ่คมอุตสาหกรรม จว.ระยอง เมือ่วันที่

29 มิ.ย. 58 ซึ่งเปนการลงทุนจาก บ.ยางรถยนตที่ใหญที่สุด

ของจีนดวยมูลคาการลงทุน 1,000 ลานหยวน บนพ้ืนที ่840 

เอเคอร และจะเพ่ิมทนุเปน 3,000 ลานหยวน เพือ่ขยายตลาด

ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศตะวันตกดวย อน่ึง 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศของไทยไดจัดงานเจรจา

ซือ้ขายไมยางพาราไทยท่ีเซีย่งไฮ ซึง่จนีไดซือ้ไมพาราไทยเม่ือ

ป 2557 เปนมูลคาถึง 1,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

- มกีารจัดแขงขนัมวยไทย 2015 T-ONE ขึน้ทีป่กกิง่

โดยมคีณะนักชกมวยไทย-จนีผสม 8 คน แขงขนักบัคณะผสม

สหรัฐฯ-ยโุรป ผลการตอสูคณะไทย-จนี ชนะ 6 ตอ 2 คู ทัง้นี ้เปน

การจัดข้ึนในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปความสัมพนัธไทย-จนี

โดยรองน.ร.ม.นายวิษณุ เครืองาม ไปชมดวย

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 - นสพ.ซนิเสยีนเยอะเปา

ของไทยรายงานขาวเก่ียวกับนายหวงเตา (黄道) หมอดูฮวงจุย

ทีม่ช่ืีอของจีนซ่ึงจะมาบรรยายท่ีกทม.ในวันที ่6 ก.ค. น้ี โดยให

รายละเอียดวานายหวงเคยดูฮวงจุยใหกบัการกอสรางสถานที่

สําคัญหลายแหงของจีน อาทิ สนามกีฬาโอลิมปก โรงละคร

แหงชาติ ฯลฯ และเม่ือวันที่ 2 ก.ค. ไดรับเชิญใหไปดูฮวงจุย

กับสถานท่ีกอสรางรัฐสภาแหงใหมของไทยดวย

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 - มีการเปดเสนทางบิน

ตรงระหวางเมอืงฉางโจว-กทม. จากมณฑลฝเูจีย้น สปัดาหละ 

2 เทีย่ว  โดยสายการบินเซ่ียเหมนิแอรไลนในราคาพิเศษชวงน้ี

ไป-กลับ 1,400 หยวน นอกจากน้ี สายการบิน Eastern

China Airlines จะเปดเสนทางบินตรงเมืองชิงเตา-กทม. ในวันท่ี

7 ก.ค. สปัดาหละ 3 เทีย่วบินอีกดวย อน่ึง สมาคมอุตสาหกรรม

การทองเทีย่วของไทยคาดวาจะมีนักทองเทีย่วจีนมาไทยในปน้ี

กวา 7 ลานคน

- สภาอุตสาหกรรม จว.เชียงใหม  คาดวาจะมี

นักทองเที่ยวชาวจีนมาเชียงใหมปน้ีกวา 4 แสนคน ทําใหมี

นักลงทนุชาวจีนมาซ้ือกจิการในเชียงใหมถงึ 20 แหง และเม่ือ

เร็วๆ มบีริษทัของจีนในฮองกง 50 แหงมาเจรจาการลงทุนดาน

การทองเที่ยว คาดวาไมต่ํากวา 2 หมื่นลานบาทภายในปน้ี

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2558 - พล.อ.อ.ประจิน จัน่ตอง 

รมว.คมนาคมไดใหสัมภาษณวา การรวมทุนกับจีนสรางทาง

รถไฟสายหนองคาย-นครราชสีมา-สระบุรี-มาบตาพุด และ

สระบุรี-กรุงเทพฯ น้ัน คาดวาจะหารือการกอสรางรูปแบบ 

EPC ไดในเดือนส.ค.น้ี โดยจีนออกทุน 30% และไทย 70% 

มูลคา 42,000 บาท ความเร็ว 250 กม.ตอชม. แตถาเปน 

180 กม.ตอชม. กจ็ะมีมลูคาต่ํากวาน้ี โดยจีนจะกอสรางสวนท่ี

ตองผานเขตภูเขาซ่ึงตองใชเทคโนโลยีระดับสูง

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 - มีขาวจากกระทรวง

อุตสาหกรรมวา มีบริษัทผลิตยางรถยนตของจีน 8 บริษัท

แสดงความสนใจจะเขามาต้ังโรงงานในไทย และขณะน้ีมี 3 

บริษัทที่ไดรับอนุมัติแลว รวมเงินลงทุน 269 ลานบาท โดย

จะผลิตยางรถยนตปละ 2.2 ลานเสน

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 - นางหัวชุนอ๋ิง (华春莹)

โฆษกกระทรวงการตางประเทศจีนกลาวในงานแถลงขาว

ประจําวันวา จีนจะรวมมือกับนานาประเทศในการควบคุม

การเขาออกเมอืงทีผ่ดิกฎหมาย  ซึง่ไดกอความไมสงบระหวาง

ประเทศอยางเขมขนมากขึน้ และไดตอบคําถามเกีย่วกบัไทยสง

ชาวอุยกรูกลบัจีนกวา 100 คนวา จะยึดหลกักฎหมายพจิารณา

ในเร่ืองน้ีตามความผิดทีเ่กดิขึน้ ทัง้น้ี ทางตํารวจไทยไดจดักาํลัง

เขาดูแลสถานเอกอัครราชทูตจีนและตุรกใีนไทยมากขึน้ ทัง้นี้ 

น.ร.ม.พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไดเรียกรองใหจีนกับตุรกี

รวมกันแกไขปญหาและเช่ือวาจีนจะยึดหลักกฎหมายในการ

จัดการเร่ืองน้ี นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศจีนไดมี

แถลงการณตอบโตสหรัฐฯ และองคการตางๆ ทีโ่จมตีไทยดวย

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 - มรว.สุขุมพันธ 

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558ฏ
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บริพตัร ผว.กทม.และนายอายเสวียเฟง (艾学峰) รองนายก

เทศมนตรีเมืองเซินเจิ้นลงนามในขอตกลงสถาปนาความ

สัมพันธเมืองพ่ีเมืองนองเปนแหงที่ 8 ในจีนที่กทม. และมี

โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานตางๆ อาทิ ใหทุน

ศึกษาฝกอบรม การคา การลงทุน และการทองเที่ยว เปนตน

 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2558 - นายเซี่ยอูเฉียว 

(谢武樵) อายุ 60 ป หวัหนาสาํนักผูแทนเศรษฐกจิและการคา

ไตหวันประจําประเทศไทยคนใหมไดเดินทางมารับตําแหนง 

โดยมีบุคคลท่ีเกีย่วของใหการตอนรับทีส่นามบิน ทัง้น้ี นายเซ่ีย

เคยเปนเจาหนาที่ดานการทูตในหลายประเทศ และอธิบดี

กรมอเมริกาในกระทรวงการตางประเทศของไตหวัน

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 - รมว.กต.พลังงาน 

นายณรงคชัย อัครเศรณี ใหสมัภาษณวา ไทย-จนี-เมยีนมาร 

จะรวมลงทุนสรางสถานีไฟฟาพลังนํ้าบนแมน้ําสาละวินที่ 

Mong Tong โดยไทย-จีนลงทุนฝายละ 40% และเมียนมาร 

20% ใชเวลากอสราง 5 ป สงกระแสไฟฟาได 7,000 เมกะวตัต

และสงใหไทยสวนหน่ึง

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 - กระทรวงเกษตรและ

สหกรณเปดเผยวา จนีสงผกัผลไมผานดานดานเชียงของในป 

2556 เปนน้ําหนัก 1.66 แสนตัน มูลคากวา 700 ลานบาท  

และไทยสงออกผักผลไมไปจีน 1.11 แสนตัน มลูคากวา 400 

ลานบาท โดยใชเสนทาง R3A

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 - สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ ทรงรวมงานเปดตัวหนังสือเร่ือง “โรงน้ําชา” ซึ่ง

เปนบทละคร 3 องค จากบทประพันธของเหลาเสอ (老舍) 

ทีส่ยามพารากอน โดยมีเอกอคัรราชทูตจีนประจําประเทศไทย 

ภริยาและแขกรวมงานจํานวนมาก

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2558 - สภาวัฒนธรรม

ไทย-จนีและสงเสรมิความสัมพันธ และสถานเอกอัครราชทูต

จีนประจําประเทศไทยรวมกับองคกรอื่นๆ จัดงานฉลอง

ครบรอบ 40 ปความสมัพนัธไทย-จนีขึน้ทีศ่นูยวัฒนธรรมจีน

ประจําประเทศไทย โดยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธาน

องคมนตรี อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย และ

ปจจุบันไดรวมกันเปดงาน

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 - นายอนุสษิฐ คณุากร 

ผอ.สภาความม่ันคงแหงชาติไดแถลงผลการเดินทางไปดู

สภาพความเปนอยูของชาวอุยกรู 109 คนทีไ่ทยสงกลบัไปจนี

วา ทางการจีนไดดูแลดวยดี นอกจาก 13 คนที่มีความผิด

อาญาตองถูกสอบสวนตามกฎหมาย

วันท่ี  21  กรกฎาคม  2558 - นายหยีวเจิง้เซิง (俞正

声) ประธานสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองเยือนไทยตามคําเชิญ

ของสภานิติบัญญัติ ไดเขาเฝาฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

และเขาเย่ียมคารวะ น.ร.ม.พล.อ.ประยุทธ จนัทรโอชา โดยเนน

ความรวมมอืสองฝายซ่ึงเปนไปอยางกวางขวาง ทัง้น้ี นายหยีว

ไดไปเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมจีนที่จว.ระยองดวย

- ผูแทนของบริษทั China National Heavy Machinery

Corporation (CHMC) ไดเขาย่ืนหนังสอืตอเจาหนาทีข่องสาํนัก

นายกรัฐมนตรีเพื่อรองเรียนกรณีรัฐบาลยุค น.ส.ยิ่งลักษณ

ชินวัตร ไดซื้อรถบัส NGV 3183+3183 คัน ในรูปแบบ G2G 

แตไมมคีวามคืบหนา ทัง้น้ี สามารถประหยัดงบประมาณไดถงึ 

7,000 ลานบาทในการดูแลรักษาใหฟรี

วันท่ี  26  กรกฎาคม  2558 - องคกรสมาคมจนีตางๆ

ในไทยรวมกบัเขตสัมพนัธวงศและสมาคมเยาวราชรวมจัดงาน

ฉลองครบรอบ 40 ปความสัมพนัธไทย-จนีข้ึนทีถ่นนเยาวราช

โดยมีรองน.ร.ม.นายวิษณ ุเครืองาม เอกอัครราชทูตจีนประจํา

ประเทศไทยและบุคคลในวงการเขารวมงานจํานวนมาก

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 - หมแีพนดา “หลนิปง”

ซึ่งไทยไดสงคืนไปจีนไดคลอดลูกแฝดเมื่อเวลา 18.33 น. ที่

ศูนยเพาะเล้ียงหมีแพนดาในมณฑลเสฉวน

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 - มีการจัดพิธีจุด

ตะเกียงตามหลักพุทธศาสนาท่ีวัดคายหยวนซ่ือ (开元寺) 

ที่นครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) เพื่อขอพรใหเกิดความ

สิริมงคลแกประชาชนจีน-ไทย  โดยมีพระสงฆช้ันผูใหญของ

ไทยและจีนและประชาชนเขารวมกวาพันคน

- มกีารประชุมสมัมนาความรวมมือเชิงยทุธศาสตร

ไทย-จีน คร้ังที่ 4 ในโอกาสครบรอบ 40 ปความสัมพันธ

ไทย-จนี ขึน้ที ่มหาวิทยาลัยเซ่ียเหมนิ โดยมีผูแทนสวนราชการ

และนักวิชาการไทยเขารวมงาน ซึ่งเนนเสนทางสายไหมและ

อาเซียน
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วันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 - นักธรุกิจจากกวางโจว

จีห่นาน กุยหยาง และคุนหมิงกวา 30 คนไดจดัขบวนรถมาเยือน

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม อยุธยา เกาะชาง และกรุงเทพฯ  

เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจการคาและทองเที่ยว

เดือนสิงหาคม

วันท่ี 1 สิงหาคม 2558 - จากกรณีที่วัดเสี่ยวล้ิมยี่

หรือเสาหลินจะสงคณะนักมวยกังฟูมาแสดงในไทยตาม

คาํเชญิขององคการสมาคมจนีในไทยในโอกาสฉลองตางๆ ของ

ไทย และเจาอาวาสซ่ือหยงซิ่น (释永信) จะนําคณะมาดวย

น้ัน วันน้ีเจาอาวาสไดมีหนังสือถึงฝายไทยขอโทษที่ไมอาจจะ

มาไดเนือ่งจากตนเองติดภารกิจ ทัง้น้ี มขีาววาเจาอาวาสกําลัง

ถูกทางการจีนสอบสวนจากคํากลาวหาหลายขอ

วันท่ี 2 สิงหาคม 2558 - องคกรสมาคมจีน

หลายแหงไดร วมกันจัดงานฉลองวโรกาสครบรอบ 60 

พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และครบรอบ 40 ป 

ความสัมพันธไทย-จีนข้ึนที่หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รมว.แรงงานและแขกคนอ่ืนๆ 

เขารวมงานอยางคบัค่ัง รวมทัง้รองเจาอาวาสวัดเสาหลนิดวย

 

วันท่ี 4 สงิหาคม 2558 - ตํารวจของไทยไดจบักมุ

ขบวนการคามนุษยชาวไทย 5 คน ซึ่งลวงสาวไทย 4 คน 

ไปขายบริการทางเพศที่มหานครฉงช่ิง มณฑลเสฉวน โดย

สาวไทยคนหนึง่ไดรับการปลอยตัวกลบัไทยหลงัจากญาตจิาย

เงินให 50,000 บาท จึงไดแจงมูลนิธิปวีณาประสานตํารวจ

จับกุมและขอใหฝายจีนชวยสาวไทยอีก 3 คนไดในภายหลัง

- รมว.กต.พล.อ.ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร ไดเขารวม

ประชุม รมว.กต.อาเซียน+3 คร้ังที ่48 ทีก่รงุกวัลาลัมเปอรและ

ไดหารือกบัรมว.กต.หวางอ้ีของจีน รวมท้ังไดรวมกนัแถลงขาว

วา ประเทศอาเซียนกับจีนควรหารือในเหตุการณนานน้ํา

ทะเลจีนใต และสราง “สายดวน” ระหวางกันดวย

- การรถไฟแหงประเทศไทยไดทาํขอตกลงซ้ือตูรถไฟ

308 ตูและอุปกรณกบับริษทั Siam Bogie ทีช่นะประมูลมลูคา

กวา 700 ลานบาท ซึ่งสรางโดยบริษัท CSR และนําเขาโดย

บริษัท CMC ของจีน โดยจะจัดสงมากอนเดือนพ.ย.2559  

งวดแรก 150 ตูภายใน 4 เดือน และท่ีเหลือภายใน 5 เดือน

- มขีาววา ศาลปกครองสูงสดุของไทยไดมคีาํพิพากษา

ใหผูนับถอืลัทธฝิาหลุนกง (法轮功) สามารถขอจดทะเบยีน

เปนสมาคมตามกฎหมายของไทยได หลังจากที่ไดยื่นคําขอ

จดทะเบียนตอนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 

พฤษภาคม 2548 แตถูกปฏิเสธจึงไดรองตอศาลปกครอง

ช้ันตนแตไมเปนผล จึงรองตอศาลปกครองสูงสุด 

วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 - สมเด็จพระองคเจา

โสมวลีฯ เสด็จไปวัดไตรมิตรเพื่อทรงรวมพิธีเบิกพระเนตร

พระพุทธรปู 7 องคทีอั่ญเชญิมาจากวดัเสาหลิน เพือ่ถวายเปน

พธิสีริิมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและพระราชวงศ

รวมทั้งประชาชนชาวไทย ซึ่งเปนการกระชับความสัมพันธ

อันดีระหวางกัน

วันท่ี 6 สิงหาคม 2558 - คณะกรรมการยาและ

สุขภาพแหงชาติและกรมควบคุมยารักษาโรคของจีนไดทํา

ขอตกลงความรวมมือดานการควบคุมยา อาหาร เวชภัณฑ 

เครือ่งสาํอางยาระงับประสาท และยาอันตรายรวม 6 ประเภท

เปนเวลา 2 ป โดยมีการแลกเปล่ียนขอมูล การทดลองทาง

วิชาการ และบุคลากร

วันท่ี 21 สิงหาคม 2558 - นายหลิวเจ้ินหมิน 

(刘振民) รมช.กต.จีนไดนําคณะมาประชุมความรวมมือ

แมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง คร้ังที ่4 ทีจ่ว.เชียงรายรวมกบัผูแทน

ของไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมาร เพื่อหารือถึงแผนการ

รวมมอืระหวางกนัในการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนา

บนแมน้ําแหงน้ี

วันท่ี 23 สิงหาคม 2558 - ตามท่ีไดเกิดเหตุ

ระเบิดทีร้ั่วของศาลพระพรหมราชประสงค เมือ่วันที ่17 ส.ค. 

นายอูจือ้อู (吴志武) อุปทตูจีนประจําประเทศไทยและคณะ

ไดไปวางดอกไมแสดงความไวอาลัยผูเสียชีวิตในคร้ังนี้ ซึ่งมี

ชาวจีนเสียชีวิต 3 คน ฮองกง 2 คน ไตหวัน 1 คน และมี

ผูบาดเจ็บ 34 คน ตองเขาโรงพยาบาล 24 คน ทั้งน้ี ไดมี

อาสาสมัครเปนลามภาษาจีนรวมทั้งองคกรจีนตางๆ ไดรวม

ชวยเหลือและแสดงความอาลัย และทางการจีนไดประณาม

การกระทําคร้ังน้ีดวย

วันท่ี 27 สงิหาคม 2558 - นายจูซจีวิน (朱锡均)

ผจก.บริษทัรถไฟจนีประจําภมูภิาคไดกลาววา หลงัจากทีไ่ดมี
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การเจรจาระหวางไทย-จีนในการสรางเสนทางรถไฟรวม 6 

คร้ัง จะไดมกีารทําขอตกลงในตนเดือนก.ย.น้ี และเร่ิมกอสราง

ไดในเดือนต.ค.ศกนี้ ซึ่งจะชวยใหสามารถเดินทางระหวาง

กทม.-คุนหมิงดวยคาโดยสารเพียง 3,600 บาทนอยกวา

คาเคร่ืองบินอยูที่ 1/2 หรือ 1/3 สวน

เดือนกันยายน

วันท่ี 4 กันยายน 2558 - พล .อ .ประวิตร 

วงศสุวรรณ รองน.ร.ม.ควบรมว.กลาโหมเดินทางไปรวมพิธี

ฉลองครบรอบ 70 ปที่ชนะสงครามญ่ีปุนที่กรุงปกกิ่งและได

หารือกับน.ร.ม.หลี่เคอเฉียง โดยมีการกระชับความสัมพันธ

สองฝาย  โดยขอใหจนีรับซ้ือยางพาราและผลิตผลเกษตรอ่ืนๆ 

รวมท้ังการสรางทางรถไฟดวย

วันท่ี  5  กันยายน  2558 - มคีลิปทีถ่ายจากโทรศัพท

มือถือ ภาพที่นักทองเที่ยวชาวจีนรวม 30 คน จับมือกัน

รองเพลงชาติจีนภายในหองโดยสารของสนามบินดอนเมือง

ปรากฏแพรหลายทางส่ือ และมีขอความวามาจากเหตุที่

เครือ่งบินโดยสารโอเรียนทแอรไลนเลือ่นกําหนดบินไปฉงช่ิง

ลาชา 10 ช่ัวโมง ทําใหเกิดความไมพอใจและวุยวายตามมา 

อน่ึง มกีารเปดใชสนามบินอูตะเภา จว.ชลบุรีโดยมเีสนทางบนิ

ไป-กลับหนานหนิงและหนานชางในจีนเปนประจํา

วันท่ี 7 กันยายน 2558 - ผูแทนคณะกรรมการ

ศกึษาเอกชนของกระทรวงศึกษาธกิารเยือนจีนและเขาพบปะ

หารือกับนายเยิ่นฉ่ีเลี่ยง (任启亮) รองประธานคณะ

กรรมการกจิการชาวจีนโพนทะเลของจนี โดยเนนการรวมมอื

ดานการสอนภาษาจีนในไทย ซึ่งฝายจีนไดใหความรวมมือ

เปนอยางดี และไดอบรมภาษาจีนใหจนีขาราชการไทย 10 รุน

รวม 480 คน

วันท่ี  11  กันยายน  2558 - สถานเอกอัครราชทูตจีน

ประจําประเทศไทยไดมีหนังสือเวียนแสดงความขอบคุณตอ

อาสาสมคัร บุคลากร และหนวยงานองคกรของชาวจนี ชาวจีน

ในไทยและชาวตางชาติที่ไดรวมชวยเหลือผูประสบภัยและ

ครอบครัวในเหตุการณระเบิดที่ศาลพระพรหมเมื่อวันที่ 17 

ส.ค. 58 ซึ่งมีชาวจีนเสียชีวิต 7 คนและบาดเจ็บกวา 20 คน

วันท่ี 12 กันยายน 2558 - มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ

ไดเปดสถาบันขงจื่อข้ึนเปนแหงที่ 12 ในไทย โดยรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยเทียนจิน ทั้งน้ี ปจจุบันม.อัสสัมชัญมีนักศึกษา

รวม 2 หมืน่คน และมีนักศกึษาตางชาติจาก 90 ประเทศและ

มีนักศึกษาจากจีนเปนจํานวนมาก

วันท่ี 13 กันยายน 2558 - มขีาววา ในการประชุม

The Party And The World Dialogue 2015 ซึ่ง พคจ. จดัขึ้นที่

กรุงปกกิ่ง มีอดีตผูนําประเทศแอฟริกาใต ออสเตรเลีย อิตาลี 

และผูนําการเมืองเขารวมการประชุม และมีดร.หงเฟง (洪风)

คณบดีคณะบริหารธุรกจิจากสถาบันปญญาภิวัฒนเขารวมดวย

วันท่ี 14 กันยายน 2558 - ตํารวจไทยไดจับกุม

สามีภริยาชาวจีนท่ีแอบเปล่ียนเพชรขนาด 9 กะรัตมูลคา 

10 ลานบาทไดที่สนามบินสุวรรณภูมิและใหยาถายแกนาง

จางซเูหลยีวเพือ่ถายเพชรออกมาแตไมเปนผล  ในทีส่ดุแพทย

ไดใชคีมคีบเพชรออกมาไดและนําตัวทั้งสองไปคุมขังตอไป

- กระทรวงการทองเที่ยวแหงชาติจีนไดขึ้นบัญชีดํา

นักทองเที่ยวชาวจีน 4 คนเปนเวลา 2–3 ป จากการที่ไดยุให

เพือ่นรวมกรุปทวัรรองเพลงชาติจนีในสนามบินดอนเมืองเพ่ือ

ประทวงเคร่ืองบินลาชาจาก 17.40 น. เปน 03.00 น.

วันท่ี 18 กันยายน 2558 - สมเด็จพระเทพ

ราชสุดาฯ ไดเสด็จไปโรงแรมพลาซาแอทธินีทรงเปดงานแสดง

ภาพเขยีนของจติรกรจนีทีจ่ดัขึน้ โดยสถานเอกอคัรราชทูตจีน

ประจําประเทศไทย สภากาชาดไทย และหนวยงานอ่ืนๆ ซึง่มี

เอกอัครราชทูตจีนฯ และผูนําชาวจีนเขารวมเปนจํานวนมาก 

ทัง้นี ้ฝายจัดงานไดถวายเงนิจากการประมูลขายภาพวาดรวม 

6 ลานบาทสําหรับสภากาชาดไทยดวย

วันท่ี 19 กันยายน 2558 - มีการประชุมวิชา

การแพทยแผนจีนคร้ังแรกข้ึน เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป 

ความสัมพันธไทย-จีน และครบรอบ 15 ปที่แพทยแผนจีน

ไดรับรองเปนทางการจากไทย โดยสถานกงสุลใหญประจํา

เชียงใหม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยเซีี่ยเหมิน 

และกระทรวงสาธารณสุข รวมกันจัดข้ึนเพ่ือรวมกันพัฒนาการ

แพทยแผนจีนในไทย

วันท่ี 20 กันยายน 2558 - ตามที่การรถไฟไทย
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ไดเปดประมูลจัดซ้ือตูรถไฟสายแอรพอรตลิงค 28 ตู มูลคา 

4,000 ลานบาท ซึ่งมีผูเขาประมูล 4 ราย โดยบริษัทสราง

ตูรถไฟฉางชุน (长春) ของจีนชนะการประมูลเมือ่เดือนก.ค. 

ศกน้ี ทางการรถไฟไทยไดอนุมัติงบประมาณจัดซ้ือ 4,400 

ลานเม่ือวันท่ี 8 ก.ย. แลว

วันท่ี 21 กันยายน 2558 - มีพิธีเปดการถาย

ภาพยนตรจีนเรื่อง “กวานจวินเตอซิน (冠军的心)” ที่

ศูนยวัฒนธรรมจีนประจําประเทศไทย โดยมีแขกจากวงการ

วัฒนธรรมไทย-จีนเขารวมงาน ทั้งน้ี เปนภาพยนตรจีนที่มา

ถายทําหลังจากเรื่อง “Lost in Thailand” ที่ทํารายไดสูง โดย

มีหยางคุน (杨坤) นักรองมีช่ือของจีนรวมแสดงดวย

วันท่ี  22  กันยายน  2558 - มขีาววา ในระหวางงาน

แสดงการบินคร้ังที่ 16 ที่กรุงปกกิ่งเมื่อวันที่ 16 ก.ย.ศกนี้

บริษัทการบินเมโทรของไทยไดลงนามขอตกลงกับบริษัท

การบินพาณิชยจีน และบริษัทสินเช่ืออุตสาหกรรมของจีน 

รวม 3 ฝายจัดเชาเคร่ืองบินโดยสารขนาดใหญรุน C919 รวม 

10 ลํา และเคร่ืองบินโดยสารรุน ARJ 21-700 รวม 10 ลํา 

โดยจะทําการสงมอบงวดแรกรุนละ 3 ลํา เพือ่ทําการบินแบบ

เหมาลําระหวางไทย-จีนตอไป

วันท่ี 24 กันยายน 2558 - การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยไดเชิญดาราหญิงหมีเซียะ (หมีเสว) และดารา

ชายเย่ินตะหัว (เยิ่นตาหัว) จากฮองกงมาสักการะศาล

ทาวมหาพรหมท่ีสีแ่ยกราชประสงค เพือ่สงเสริมใหชาวฮองกง

กลบัมาเทีย่วไทย ทัง้น้ี การทองเทีย่วฯ ไดนําดาราเหมาเวยเทา

จากคณะนาฏศิลปของมณฑลเจอเจียงซึ่งมารวมแสดงใน

สปัดาหวัฒนธรรมท่ีกรงุเทพฯ มาสักการะศาลทาวมหาพรหม

เมื่อวันท่ี 15 ก.ย. ศกนี้กอนแลว

- มีการตีปงปองมิตรภาพในโอกาสครบรอบ 40 ป

ความสัมพันธไทย-จีน ระหวางนายพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติกับออท.จีนประจําประเทศ

ไทยนายหนงิฟูขยุ ทีรั่ฐสภา นอกจากน้ี ไดจดังานนิทรรศการ

ภาพถายที่เกี่ยวเน่ืองกับความสัมพันธไทย-จีนดวย

วันท่ี 25 กันยายน 2558 - น.ส.ปาริชาติ เศวต

เศรนี ผอ.ฝายการตลาดและภาพลักษณของคณะกรรมการ

จัดงานแสดงของไทย (TCEB) ไดใหสัมภาษณที่เซี่ยงไฮวา 

ในป 2557 มีบริษัทจีนสงนักเดินทางเชิงตอบแทนทางธุรกิจ 

(MICE) 1.2 แสนคนมาไทยและมีคาใชจายเปนมูลคา 300 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในอนาคตจะเปนแหลงสงออกมาไทย

เปนอันดับหน่ึง ทั้งน้ี ทางคณะกรรมการมีการรวมมือกับ

หนวยงานของไทยอีก 2 แหงในเร่ืองน้ี

-มีขาววานักธุรกิจจีนจะรวมลงทุน 20,000 ลาน

หยวน สราง “เมอืงไทย” บนพ้ืนที ่7 ตร.กม. ขึน้ท่ีเมอืงหนิงโป

มณฑลเจอเจียง โดยใชเวลา 6 ป ซึ่งจะมีการแบงออกเปน 

4 โซน เชน โซนทองเที่ยววัฒนธรรม โซนวัฒนธรรมอาหาร 

โซนผลิตภัณฑโอทอป และโซนสถานท่ีพักผอน เปนตน

วันท่ี 26 กันยายน 2558 - ออท.จีนประจํา

ประเทศไทยโดยนายหนิงฟูขยุไดกลาวสุนทรพจนในงานเล้ียง

อาหารเท่ียงของสมาคมนักทองเที่ยวไทย-จีนเน่ืองในโอกาส

ครบรอบ 40 ป ความสัมพันธไทย-จีนวา การสรางเสนทาง

รถไฟหนองคาย-กทม. จะไมทาํใหไทยขาดทนุ และกลาวอีกวา

 จีนจะรวมทุนกับไทยใน 3 ดานคือ ดานการพัฒนาตามท่ี

ไทยประสงค ดานพลังงานแสงอาทิตยและขยะ และดานการ

พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากเกษตรกรรม

- แอรเอเชียไดเปดเสนทางบินจากพัทยาไปเมือง

หนานชาง มณฑลเจียงซี โดยใชสนามบินอูตะเภาเปนคร้ังแรก

ซึ่งจะอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวชาวจีนยนเวลา

เดินทางได 2 ชม.

วันท่ี  29  กันยายน 2558 - สถานเอกอัครราชทูต

จีนประจําประเทศไทยไดเปดศูนยบริการดานวีซา (www.

visaforchina.org) ขึ้นที่ช้ัน 5 อาคารธนาภรณ ถนนเพชรบุรี

ตัดใหม โดยมีเอกอัครราชทูตจีนฯ และนายกอบกาญจน 

วัฒนวรางกูร รมว.การทองเทีย่วและกีฬาและบุคคลอ่ืนๆ รวม

พิธีคร้ังน้ี เพื่อใหวีซาประเภทธรรมดา ทองเที่ยว ธุรกิจ และ

ศกึษา เปนตน สวนวีซาประเภทการทตูและราชการยังตองไป

ขอที่สถานทูตฯ เชนเดิม

วันท่ี  30  กันยายน 2558 - สาํนักวจิยั BROOMBERG 

ไดอางขอมูลจากหนวยงานทองเที่ยวของจีนวาในชวงหยุด

วันชาติจนี ชาวจีนจะออกทองเทีย่วไปเกาหลีใตเปนอันดบัหน่ึง

ตามดวย ญีปุ่น ไตหวนั ไทย สหรัฐฯ และฮองกง เปนตน  ทัง้นี้ 

ชาวจีนทีไ่ปเทีย่วญ่ีปุนเพิม่ขึน้ 40% ในขณะทีไ่ปฮองกงลดลง 

40% สวนไตหวันคงที่เมื่อเทียบกับปกอน
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วิเคราะหการเมือง - ความมั่นคงของจีน

1. เหตุการณที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2557 เวลา 21.00 น. ไดเกิด

เหตุการณฆาตกรรมขึ้นในรานอาหารฟาสตฟูดแมคโดนัลด

ทีเ่มอืงจาวหยวน (招远) มณฑลซานตง โดยลูกคาหญิงผูหนึง่

ไดถูกกลุมชายหญิงรวม 6 คน รุมทํารายอยางโหดเหี้ยม

จนเสียชีวิต สาเหตุจากการท่ีหญิงผูเคราะหรายไมยอมให

หมายเลขโทรศัพทตามที่คนรายตองการและตํารวจไดจับกุม

คนรายทั้งหมดทันที คดีดังกลาวไดกลายเปนขาวใหญใน

สือ่มวลชนของจีน เนือ่งจากปรากฏวาคนรายทัง้หมดตางกเ็ปน

สมาชิกของกลุมนอกรีตทีม่ช่ืีอวา “ฉวนเหนิงเสนิ” (全能神)

หรือ “พระเจาที่ทรงพลังอํานาจ”

เว็บไซต “ซินหัวหวาง” (新华网) ในวันที่ 5 มิ.ย. 

ปเดียวกันไดรายงานขาวเร่ืองน้ี โดยผูสื่อขาวไดไปสัมภาษณ

ผูตองหาบางคนและไดขอมูลเพิม่เตมิวา กลุมคนรายทีท่าํราย

หญิงคนดังกลาวจนเสียชีวิตน้ี มีทั้งผูที่เปนพอคา นักศึกษา

ธรรมดา แตหลังจากที่ไดเขาไปเปนสมาชิกของกลุมนอกรีต

น้ีแลวกม็พีฤตกิารณเปลีย่นแปลงไปอยางหนามอืเปนหลังมอื

จะไมทาํงานทาํการ นอกจากการใชชีวิตประจําวันเทาทีจ่าํเปน

แลว พวกเขาจะไมติดตอกับโลกภายนอก จะเก็บตัวอยูแต

ภายในบาน เขียนบันทึก “ฝกฝนจิตวิญญาณ” (灵修) เพื่อ

อัดฉีดแนวคิดของกลุมนอกรีตน้ีตอกัน

จากคลิปวีดีโอท่ีมีผู ถายไวได และเผยแพรทาง

โซเชียลมีเดียแสดงใหเห็นถึงความอํามหิตของบุคคลเหลาน้ี

และเปดเผยถึงธาตุแทอันช่ัวรายของกลุมนอกรีตกลุมนี้ได

เปนอยางดี

จากการสอบสวนของตํารวจ ผูรายกลุมนี้ประกอบ

ดวยนายจางล่ีตง (张立冬) วัย 55 ป ผูเปนพอ บุตรสาวคนโต

อายุ 30 ป คนรองอายุ 18 ป และบุตรชายท่ียงัไมบรรลุนิติภาวะ

วัย 12 ป รวมกับหญิงอีก 2 คน และเหตุที่ไดไปขอหมายเลข

โทรศัพทของหญิงเคราะหรายผูน้ันก็เพื่อจะชักจูงใหเขาเปน

สมาชิกในภายหลัง เมื่อไดรับการปฏิเสธก็ถูกรุมทํารายทันที

องคกรนอกรีตในจีนกับการกออาชญากรรม
ทวี ธีระวงศเสรี

แปลและเรียบเรียง

ผูสือ่ขาวไดไปสมัภาษณนายจางซ่ึงมอีายุมากทีส่ดุที่

ถกูคมุขงัไวและไดรับคําตอบวา ตนเองน้ันไดรับการชักจงูจาก

บุตรสาวคนโตใหเขารีต หลังจากนัน้ตนเองก็ไมทาํงาน อาศัย

เงินออมไวเล้ียงดูครอบครัวและอางวาโชคดีของตนน้ันเปน

เพราะพระเจาประทานให สวนท่ีตนทํารายหญิงผูน้ันก็เพราะ

บุตรสาวคนโตบอกตนเองวา หญงิผูน้ันเปน “ปศาจ (恶魔)”

และตนก็ไมเสียใจเลยท่ีทําใหหญิงผูน้ันเสียชีวิต เพราะวา

ปศาจควรจะตองลงไปอยูในนรก

คนตอมาที่ไดสัมภาษณคือ น.ส.จางฟาน (张帆)

ซึ่งเปนลูกสาวคนโตเกิดป 2527 เปนผูที่ไดเขาเปนสมาชิก

ของกลุมนอกรีตน้ีเปนคนแรก เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแหง

หนึ่งและเคยไปตางประเทศมาแลว น.ส.จางและเพ่ือนหญิง

ที่ถูกจับอีกคนหนึ่งตางก็มีฐานะนําสูงกวาคนอ่ืนๆ และได

กลาววา หลังจากที่ตนไดอานหนังสือของกลุมนอกรีต ก็เริ่ม

เลื่อมใสศรัทธาและเห็นวาสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุมเปนมาร 

มแีตครอบครัวของตนคือบิดา นองสาว นองชาย และเพ่ือนหญิง

อีก 2 คนเทาน้ันที่เปนสมาชิกของกลุม “พระเจาที่ทรงพลัง

อํานาจ” อยางแทจริง และยังเหน็วามารดาของพวกตนทีไ่มได

เขารีตตางก็เปนมารท่ีจะตองถูกกําจัด สวนเพ่ือนหญิงที่ช่ือ

หลูวหยิงชุน (吕迎春) น้ีรูจักกันโดยผานเว็บไซตเมื่อป 

2551 และเมือ่รูวาตางกเ็ปนสมาชิกในกลุมเดยีวกนั น.ส.จาง

ก็ไดรับเอา น.ส.หลูวมาอยูดวยกัน

ผูสือ่ขาวไดไปยงัทีบ่านของกลุมคนรายน้ีและพบวามี

ปายกระดานสีขาวซ่ึงมตัีวอักษร “ฉานซา เนวีย่ซา” (残杀虐

杀) ซื่งมีความหมายวา “สังหารอยางเหี้ยมโหด” นอกจากน้ี 

ในคืนกอนเกิดเหตุทีร่านแมคโดนัลด น.ส.จางไดฆาสุนัขเล้ียง

ตัวเล็กของตนดวยเหตุผลเพียงเพราะวาคืนน้ันเพ่ือนหญิงมี

อาการไมสบายและเขาใจวาถูก “มาร” เขาสิง แตภายหลัง

น.ส.จางเช่ือวาส่ิงท่ีทําใหเพื่อนหญิงไมสบายก็คือ สุนัขเล้ียง 

ดังน้ัน จงึถกูฆาตาย ในวันตอมา น.ส.จางยังกลาววา ถาหากได

พบมารดาในขณะน้ีกจ็ะหวัเราะเยาะและจะบอกวา แมตนเอง
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จะตายไปข้ึนสวรรคก็จะตามมาฆาเธออีก

น.ส.จางไดพดูกบัผูสือ่ขาววา ตนมีความคลางแคลง

ใจตอ “พระเจา” สองคร้ัง คร้ังแรกคือ ตอนท่ีมาที่เมืองน้ีและ

คร้ังทีส่องเมือ่ตอนถูกจบั แตตอมาตนก็กลบัมกีาํลังใจและเช่ือ

วา “พระเจา” มีพลังทําลายผูตอตานได

เว็บไซตรายงานเรื่องน้ีไดกลาวในทายสุดวา พวก

คนรายไมเกรงกลัวกฎหมาย และไมสํานึกผิดแตอยางใด นับ

วาเปนส่ิงทีน่ากลวั  เมือ่ตกอยูในหวงเหวของลัทธนิอกรีตพวก

เขาก็หางเหินจากสังคมภายนอก และผูที่อยูในวงการไดให

ความเห็นวา เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการเปดเผยใหเห็นวา

กลุมนอกรีตเหลาน้ีตอตานมนุษยชาติ  ตอตานวิทยาศาสตร 

และสภาวะสังคม และถูกลางสมองจนสญูเสยีความเปนมนษุย

ผูแปลเรียบเรียงไดติดตามขาวเร่ืองน้ีจากส่ือมวลชน

ของจีนซ่ึงมขีาววา เมือ่วันที ่1 ก.ค. 2557 ศาลประชาชนของ

เขตอูชาง นครอูฮ่ันไดตัดสินลงโทษจําคุก นางเชาหยินฮวา 

(曹银花) หัวหนากลุมนอกรีตประจําเขตเหลี่ยงหูมู (两湖

牧) เปนเวลา 4 ปในขอหาใชองคกรนอกรีตละเมิดกฎหมาย

บานเมือง  โดยนางเชาไมขออุทธรณแตอยางใด

ขาวกลาววา นางเชาเปนชาวมณฑลหูเปยไดเขาเปน

สมาชิกของกลุมนอกรีต “พระเจาทรงพลังอํานาจ” มาต้ังแต

เดือน ก.พ. 2541 และตอมาป 2556 ไดรับมอบหมายเปน

หวัหนาเขตมณฑลหเูปยและหหูนานเพ่ือขยายงานและสมาชิก

สวนคนราย 6 คนขางตนไดถกูตาํรวจจับกมุตวัสงขึน้

ศาลพิจารณาเปนคร้ังแรกในวันที ่21 ก.ค. และคร้ังที ่2 ในวัน

ที ่21 ส.ค. และคร้ังที ่3 ในวันที ่12 ธ.ค. 57 โดยศาลไดตัดสิน

ประหารชีวิต 2 คนคือ น.ส.จางและนายจางผูพอ สวนอีก 3 คน

ไดรับโทษจําคุกตลอดชีวิต 10 ป และ 7 ป ลดหล่ันกนัไป ในขณะที่

ลูกชายคนเล็กยังไมบรรลุนิติภาวะไดแยกเปนคดีตางหาก 

สวนคดีฟองรองทางแพงน้ันโจทกไดถอนคําฟองไป ขาวกลาว

วา บุคคลท้ังหมดตางมีสหีนาเรียบเฉยไมแสดงอาการวิตกแต

อยางใด โดยขาวเร่ืองน้ีเปนที่สนใจไปทั่วประเทศจีน

อน่ึงรายงานขาวไดใหขอมูลเพิม่เตมิวา กอนป 2540

จีนยังไมมีประมวลกฎหมายอาญาจึงยังไมมีการกําหนดโทษ

เกี่ยวกับกลุมนอกรีตโดยเฉพาะ จนถึงเดือน ต.ค. 2542 และ

เดอืน ม.ิย. 2544 ศาลประชาชนสูงสดุและสํานักอยัการสูงสดุ

จึงไดมีคําพิพากษาคดีกลุมนอกรีตกําหนดลักษณะโทษ 11 

ประการ หลงัจากนัน้ จงึไดใชเปนบรรทัดฐานในการพจิารณา

ตัดสินคดีประเภทน้ี

ตามที่ไดกลาวมาขางตนส่ือมวลชนไดรายงานขาว

เรื่องน้ีกันอยางครึกโครม และมีการทําเบ้ืองหลังขาวเชิง

วิเคราะห รวมท้ังการสงผูสื่อขาวไปติดตามสภาพความเปน

อยูของบุคคลเหลาน้ี ดังเชน วารสารรายสัปดาห “หนานฟาง

โจวมอ” (南方周末) ซึ่งมีสํานักพิมพในนครกวางโจวและ

มียอดจําหนายจํานวนมาก ไดสงผูสื่อขาวไปสํารวจท่ีพักของ

ครอบครัวนายจางและสืบหาประวัติความเปนมา ตลอดจน

ไดสัมภาษณชาวบานดวย ซึ่งพบวาครอบครัวของนายจางมี

ความเปนอยูเชนเดียวกับชาวบานท่ัวไป แตไมเปนที่เปดเผย

ตอสังคมภายนอก และชาวบานเองก็ใหขอมูลวาไมมีความ

สมัพนัธกบัลัทธ ิ“พระเจาทีท่รงพลังอํานาจ” น้ี แตมชีาวบาน

ทีรู่จกักลุมลัทธทิีเ่รยีกวา “ฉวนฝูยนิ” (传福音) ซึง่เปนแขนง

หนึง่ของคริสตศาสนาท่ีมุงเผยแพรคาํสอนของศาสนามากกวา

2. องคประกอบของสํานักนอกรีต

ผูเรียบเรียงไดคนหาความหมายหรือคํานิยามของ

ลัทธินอกรีตหรือเสียเจี้ยว (邪教) จากพจนานุกรมหรือ

วิทยานุกรมภาษาจีนหลายเลมที่คอนขางเกาแตไมพบคําน้ี 

จะมปีรากฏกจ็ากพจนานกุรมรุนใหมเทาน้ัน ซึง่พอจะอนุมาน

ไดวาคําศัพทน้ีเพิ่งจะมีการใชเรียกมาไมนานนัก ดังเชน ใน

พจนานุกรม Xiandai Hanyu Guifan Cidian (现代汉语规

范词典) ป พ.ศ. 2557 หนา 1452 ไดใหความหมายแปล

ไววา “邪教” xiejiao เปนคํานามหมายถึง เปนองคกรนอก

กฎหมายที่เปนอันตรายตอสังคมโดยใชศาสนาเปนธงนําใน

การชักจูงของผูคน และในพจนานุกรมจีนไทย (汉泰词典) 

พ.ศ. 2553 หนา 1137 ไดใหความหมายวา “ลัทธินอกรีต, 

ลัทธิที่สอนใหคนกระทําผิด” เปนตน  

อยางไรก็ตาม จากการคนหาผานเว็บไซต Baidu 

(百度) ซึ่งเปรียบเสมือน Wikipedia ของจีนก็ไดเนื้อหาท่ี

ละเอียดยืดยาวถึง 19 หนา ซึง่มสีาระนาสนใจโดยไดกลาวถึง

เรือ่งน้ีทัง้ในดานประวัติศาสตร นิติศาสตรและสังคมศาสตรไว

อยางครบครัน ซึ่งผูแปลเรียบเรียงจะขอสรุปเปนลําดับตอไป 

โดยจะขอเร่ิมในเชิงประวัติศาสตรเปนลําดับแรกดังน้ี

2.1 สาํนักนอกรตีในดานประวตัศิาสตรของจนี

อาจกลาวไดวา ลัทธนิอกรีตไดมกีาํเนดิมานับต้ังแต

ในยุคสมัยของราชวงศเหนือ-ใต (南北朝) ป พ.ศ. 963-

1132 ศาสนาพุทธไดแพรเขาสูจนีแลวในนิกายมหายาน ซึง่มี

สาขายอยเปนสํานักตางๆ เชน สาํนักบวัขาว (白莲宗) สาํนัก

เมฆขาว (白云宗) เปนตน โดยเฉพาะพระศรีอริยเมตไตรย

(弥勒教) ไดเปนที่นิยมนับถือไปทั่วจากชนช้ันระดับสูงลง
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ไปสูระดับลาง มีการรวมชาวบานกับพระสงฆและชีเขาเปน

กลุมเรียกวา อ้ี (邑) คลายกับเมืองหรืออําเภอ กอความ

วุนวายดวยคําสอนท่ีนอกรีต เชน การฆามนุษยจะบรรลุสู

แดนสุขาวดีได เปนตน

ในสมัยราชวงศซง (宋) ป พ.ศ. 1503-1823 น้ัน 

พุทธศาสนาแยกออกไดเปน ฝายที่สอนตรงตามหลักพุทธ  

และฝายทีแ่ปลกแยกออกไปตามการตคีวามของเจาสาํนักเพือ่

โนมนาวจิตใจของชาวบาน ซึง่แมจะถูกทางการปราบปรามแต

ก็ไมอาจจะหมดส้ินไปได

จนถึงยุคของราชวงศหยวน (元) พ.ศ. 1823-

1911 สาํนักนอกรีตเหลาน้ีกย็งัดํารงสืบเน่ืองมา และมีสาํนัก

บัวขาว สาํนักเมฆขาว และสํานักหมอหนีเจีย้ว (摩尼教) หรือ 

หมิงเจี้ยว (明教) หรือ Manicheism ในภาษาอังกฤษ เปน 

3 สํานักใหญที่มีบทบาทในสังคมบานเมือง โดยเฉพาะสํานัก

บัวขาวน้ัน แมวาจะมีบทสวดพุทธมนต แตก็ไดแปรเปล่ียน

ไปเปนรูปแบบของสมาคมลับ ซึ่งไมตางไปจากสํานักนอกรีต

เทาใดนัก (ดังมีปรากฏในนิยายและภาพยนตรกําลังภายใน

ของจีนอยูมาก ซึ่งชาวไทยจะรูจักกันดี : ผูแปลเรียบเรียง)

และตอมาในชวงปลายราชวงศหยวนสํานักใหญทั้ง 3 สํานัก

ไดหลอมเขาดวยกันแพรเขาไปในมวลชนรากหญา เกิดการ

กระตุนใหชาวนากอความวุนวายทางสังคมขึ้น

ตอมาในชวงของราชวงศหมิง (明) พ.ศ. 1911-

2187 และราชวงศชิง (清) พ.ศ. 2187-2454 มเีอกลกัษณ

ที่เดนชัด 3 ประการ คือ (1) มีสํานักตางๆ เกิดขึ้นมากมาย

และแพรหลายกวางขวาง (2) มีสํานักบัวขาวท่ีแยกเปนกลุม

พระศรีอริยเมตไตรย เปนแกนหลัก ผูเลื่อมใสศรัทธามีความ

หลากหลายทัง้ระดับบนและลาง และ (3) การตอตานสังคมและ

ทางการของสํานักนอกรีตเกิดขึ้นอยางแจงชัด และทางการก็

เพิ่มการปราบปรามอยางเขมขนมากข้ึนตามลําดับ

ที่จะตองกลาวถึงก็คือ จูหยวนจาง (朱元璋) ผูลม

ราชวงศหยวนและต้ังตนเปนฮองเตองคแรกของราชวงศหมิง  

ในชวงที่ยังเปนชาวบานก็ไดเขารวมกับสํานักนอกรีตเหลาน้ี  

แตเมื่อยึดอํานาจประเทศไดแลวก็เปลี่ยนมาปราบปรามออก

กฎหมายหามชาวบานเขาเปนสมาชิกของสํานักเหลาน้ี

ในสมัยราชวงศชิงนั้น จากการที่ไดลมลางราชวงศ

หมิง ก็มีกลุมกอนท่ีซองสุมตอตานแตก็ถูกปราบปรามเชน

เดียวกัน อยางไรก็ตามในสมัยของฮองเตคังซี (康熙) และ

หยงเจิ้ง (雍正) ซึ่งมีใจใฝรูชีวิตประชาชนและไดปลอมตัว

เปนชาวบานเสด็จไปตามสถานท่ีตางๆ อยางลับๆ ดังที่มี

นิยายและภาพยนตรออกฉายหลายเรื่อง ทางการจึงมิไดมี

การดําเนินการในเร่ืองน้ีเทาใดนัก จนเมือ่ถึงยคุของเฉยีนหลง 

(乾隆) และเจียช่ิง (嘉庆) มีสํานักตางๆ ผุดขึ้นมาทั่วจนมี

การบันทึกไววามีกวา 300-400 สํานัก

ในสมัยฮองเตเฉียนหลงน้ียังไดมีการกําหนดให

สํานักหนึ่งของศาสนาอิสลาม ซึ่งแพรเขาจีนในกลางคริสต

ศตวรรษท่ี 7 วาเปนสํานักนอกรีต คือ เจอเหอเหริ่นเสีย 

(哲合忍耶) หรือเรียกกันทั่วไปวาเสวี่ยปวจ่ือเจี้ยว (血脖

子教) ซึ่งตั้งขึ้นที่บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซ่ึง

มชีนเผาหยุ (回) ทีนั่บถือศาสนาอิสลามอาศัยอยูมากและได

กอความวุนวายข้ึนเนอืงๆ แตตอมาหลงัจากป 2501 รัฐบาล

จีนไดมีการปฏิรูปศาสนาคร้ังใหญจึงไดยกเลิกการกําหนด

ขางตนน้ีไป

หลั งจาก ท่ีมีการ เป ล่ียนแปลงประเทศเป น

สาธารณรัฐในป 2454 จนถึงป 2483 ยังมีสํานักนอกรีต

เกิดขึ้นประปราย อาทิ สํานักอ๋ีกวานเตา (一贯道) ซึ่งรวม

เอาศาสนาตางๆ เขาดวยกัน และแบงโลกเปน 3 ยุค คือ ยุค

พระอาทิตยสีแดง ยุคพระอาทิตยสีเขียว และยุคพระอาทิตย

สีขาว แตละยุคมีอายุ 18,000 ป และขณะน้ันเปนปลายยุค

พระอาทิตยสีขาวซ่ึงโลกจะพินาศ ผูที่ไมนับถือจะประสบภัย

พิบัติ สํานักแหงนี้แพรขยายเขาไปถึงเจาหนาที่ระดับสูงของ

รัฐบาลชวงนายวางจิงไวที่ญี่ปุนต้ังขึ้น และไดสืบตอมาถึงชวง

การตอสูระหวางพรรคกกมนิต๋ังกบัพรรคคอมมิวนิสตอีกดวย

2.2 สํานักนอกรีตในดานรัฐศาสตร

ตามขอมูลที่นํามาจากประเทศตะวันตกโดยเนน

ประเทศฝร่ังเศสซ่ึงไดมีการศึกษาวิเคราะหเรื่องลัทธินอกรีต

หรือสํานักนอกรีตเชิงลึก รวมทั้งในอังกฤษและเยอรมนีได

ใชคําวา CULT Pseudo Religon ทั้งนี้ องคกรขาวกรองของ

ฝร่ังเศสไดช้ีวา สํานักนอกรีตเหลาน้ีจะมีลักษณะพิเศษ 10 

ประการ ซึ่งจะขอสรุปยอๆ วาประกอบดวย การควบคุมจิตใจ

ความคิด การรวมบริจาคเงินบํารุง การละท้ิงออกจากสังคม 

การลวงละเมิดตอสมาชิก เปนตน

นอกจากน้ีแลว ในดานการเมืองหรือรัฐศาสตรน้ัน 

กลาวไดวา ในชวงแรกของศาสนาคริสต ผูครองอาณาจักร

โรมันไดเพงเล็งการเกิดขึ้นของศาสนาคริสตวาจะเปนภัยตอ

ความม่ันคง จึงไดทําปราบปรามอยางรุนแรงจนถึงชวงคริสต

ศตวรรษท่ี 4 พระเจาคอนสแตนติน ผูครองโรมันในขณะน้ันได

ทดลองใชศาสนาคริสตในการรวบรวมความเปนเอกภาพของ

อาณาจักรและขยายขอบเขตออกไป จนเกิดการเปล่ียนแปลง
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ขนานใหญยอมรับเอาศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติ

ตอมาในสมัยกลางของประวัติศาสตรตะวันตก เกิด

การแบงแยกในศาสนาคริสตและนิกายที่เกิดข้ึนใหมก็ถูก

กลาวหาวาเปนพวกนอกรีตมีการตอสูขัดแยงกวา 30 ป จน

แยกออกเปนฝายคริสตังและคริสเตยีน ในชวงตอมาท่ีฮิตเลอร

ปกครองเยอรมนีดวยลัทธินาซี ก็ไดปราบปรามพวกยิวซ่ึง

นับถือศาสนายิวหรือพระโยฮาวาวิทเนส ก็ถูกจัดเปนพวก

นอกรีตเชนกัน

2.3 สํานักนอกรีตในดานนิติศาสตร

ตามประมวลกฎหมายอาญาของจีนมาตรา 300 

ไดบัญญัติไววา “องคกรหรือการใชชองทางขององคกรจัดต้ัง

องคกรนอกรีต หรือใชการเช่ือถืองมงายละเมิดกฎหมายของ

บานเมือง และกฎหมายการปกครองของบานเมือง จะไดรับ

โทษลงอาญา 3–7 ป สวนท่ีมีการกระทําที่รายแรงจะมีโทษ

ทางอาญาสูงกวา 7 ป หากมีการหลอกลวงผูอ่ืนจนเสียชีวิต

ก็จะไดรับโทษตามกฎหมาย หากมีการหลอกลวงขมขืนสตรี

หลอกลวงทรัพยสินจะถูกลงโทษตามมาตรา 236” เปนตน

นอกจากน้ี ยังมีรายงานคําอธิบายของศาลสูงและ

อัยการสูงสดุของจีนทีช้ี่แจงขอสงสัยเกีย่วกับเร่ืองสํานักนอกรีต

น้ีไว 10 ขอ ซึง่เปนการตีกรอบมาตราขางตนใหมคีวามชัดเจน

มากขึ้น ซึ่งผูเขียนจะไมขอลงไปในรายละเอียด อาทิ ลักษณะ

ของสํานักนอกรีตตามมาตรา 300  ลักษณะการกระทําที่

เขาขายมาตรา 300  การจดัวาเปนโทษหนักทีเ่ขาขายมาตรา 

300 วรรค 2 ในเร่ืองบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือสงผลกระทบ

รายแรง กรณีที่เปนภัยตอสังคมหรือบานเมืองจะมีโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 103 มาตรา 105 และมาตรา 

113 ทรัพยสินและอุปกรณที่ใชกระทําผิดจะถูกริบยึดตาม

กฎหมาย ผูที่ยอมรับผิดเขามอบตัว หรือชวยเหลือทางการ

จะไดรับการลดโทษตามกฎหมายและขอสุดทายผูทีถ่กูหลอก

ลวง หรือถูกบังคับใหเขารวมแตไดถอนตัวออกมา จะไมถูก

ลงโทษทางกฎหมาย

3. สํานักนอกรีตของจีนในปจจุบัน

ปจจุบันทางการจีนไดกําหนดวานอกเหนือไปจาก

สํานักฝาหลุนกงซึ่งมีขนาดใหญที่สุดและเปนที่รูจักกันแลว

มีกลุมลัทธินอกรีตตามกฎหมายของจีนอีก 14 สํานักไดแก

3.1 กลุมรองเรียก (呼喊派呼喊派)

สภาพของกลุม จดัต้ังขึน้โดยนายหล่ีฉางอาย (李常

爱) ทีส่หรฐัฯ เมือ่ป 2505 และแพรขยายเขาสูจนีในป 2522 

ในป 2526 ไดกระจายไปตามมณฑลตางๆ 20 มณฑล และ

เมือง 360 แหง มีผูถูกหลอกใหเขารีตจํานวนกวา 200,000 

คน

เอกลักษณของกลุ ม นายหล่ีชอบใช วลีที่ว า 

“คริสเตียนคือตนเอง ตนเองคือคริสเตียน” คดีฆาตกรรม

ที่เมืองเจาหยวนซานในขางตนก็เกิดข้ึนจากแกนนําในเขต

เฮยหลงเจียงของกลุมน้ี ในชวงหลายปมาน้ี ทางกลุมยังได

แยกออกเปนแขนงตางๆ ซึ่งมีช่ือเรียกโดยเฉพาะของตนอีก 

4–5 แขนงดวย

3.2 กลุมศิษยานุศิษยถูตี้ฮุย (徒弟会徒弟会)

สภาพของกลุม นายหล่ีซานเปา (李三保) ชาวนา

ในมณฑลสานซีต้ังขึ้นเมื่อป 2532 ตอมาในป 2538 ก็มี

สมาชิกจํานวนถึงกวา 350,000 คน โดยแพรขยายไปกวา 

14 มณฑล

เอกลักษณของกลุม นายหล่ีขนานนามใหตนเอง

วาเปน “คริสเตียนที่พระเจาทรงสรางขึ้นมา” หรือ “บุตรของ

พระเจา” มีพลังวิเศษสามารถสรางปรากฏการณมหัศจรรย  

และรักษาโรคใหหายขาดได แตกลับทําใหเสียชีวิต สาวกจะ

ตองสวดมนตทั้งวันละท้ิงชีวิตประจําวัน

3.3 กลุมสํานักครอบคลุมรอบดาน (全范围全范围

教会教会) 

สภาพของกลุม นายสวีหยงเจอ (徐永泽) ชาว

มณฑลเหอหนานต้ังขึ้นบนยอดเขาผิงเซี่ยงซาน (平项山) 

เมื่อป 2527 มีสมาชิกรวมหลายหม่ืนคน โดยแพรไปกวา 

15 มณฑล

เอกลักษณของกลุม นายสวีไดเขียนหนังสือช่ือ 

“โครงรางการสรางสํานัก” โดยเสนอใหมี “การบรรลุใหจีนมี

พืน้ฐานวัฒนธรรมเชิงคริสเตียน เชงิคมัภรีประเสริฐ” มรีะบบ

ประเทศเชิงสํานักคริสเตียน เพื่อรวมกันปกครองกับพระเจา  

ทําใหสาวกเฝาแตรอวันดังกลาวกัน

3.4 กลุมวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิ (灵灵教灵灵教) 

สภาพของกลุม นายหัวเสว่ียเหอ (华雪和) ชาวนา

ในมณฑลเจียงซูต้ังขึ้นเมื่อป 2526 จนถึงป 2533 มีสมาชิก 

15,000 คน เปนการรวมกลุมที่คอนขางหลวมแตก็มีการ

แบงงานที่ชัดเจน

เอกลักษณของกลุม นายหวัไดขนานนามตนเองวา 

“พระเยซูองคที่ 2 หัวหนาของคริสเตียน” และเปน “พระเยซู

ที่ทรงจุติเปนมนุษย คร้ังที่ 2” ชักจูงใหสาวกมาเขารีตเพ่ือ

รอดพนจากวันส้ินโลก
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3.5 กลุมพันธะสัญญาใหม (新约教会新约教会) 

สภาพของกลุม ต้ังขึ้นโดยเหมยฉี่ (梅绮 หรือ 

江端仪 เจียงตวนอ้ี) ดาราภาพยนตรสาวชาวฮองกงในป 

2503 ตอมาบุตรสาวช่ือจางลูไดสืบทอดไปขยายท่ีไตหวัน 

และป 2507 มีการแตกแขนงยอยไปตามเมืองอ่ืนๆ ใน 20 

มณฑลและตัวเมือง

เอกลักษณของกลุม ทั้งผูต้ังและแกนนําตางเรียก

ตนเองวา “ผูรูกอน” (先知) เปนตัวแทนของพระเจาสูงสุด

มาใชอํานาจของพระเจา และประกาศวา “จะลมประเทศชาติ

ของมนุษยโลก เพื่อสรางประเทศของพระเจาขึ้นแทน” 

3.6 กลุมวิถีพระกวนอิม (观音法门观音法门) 

สภาพของกลุม นายซ่ือชิงไห (释清海) ชาวจีน

สัญชาติอังกฤษตั้งขึ้นที่ไตหวันเม่ือป 2531 และตอมาเดือน

พฤษภาคม 2541 นายสว่ีเฉิงเจียง (许成江) แกนนําคน

สําคัญไดต้ังสาขายอยข้ึนมีสมาชิกเขารีต 5,000 คน 

เอกลักษณของกลุ ม นายซ่ือไดต้ังตนเองเปน 

“ปรมาจารยชิงไห” (清海无上师) ซึ่งมีฐานะเทียบเทา

พระศากยมุนี พระเยซู และพระโมฮัมหมัด เปนตน

3.7 กลุมเจาแหงเทพ (主神教主神教) 

สภาพของกลุม นายหลวิเจยีหยวน (刘家园) ต้ังขึน้

เมื่อป 2536 ในกลุมจะแบงสมาชิกออกเปนระดับตางๆ รวม 

7 ระดับ เชน ระดับมณฑล และระดับทํางานเปนตน

เอกลักษณของกลุม นายหลิวไดต้ังตนเองเปน 

“เจาแหงเทพ” เผยแพรคาํทาํนายวา “วันสุดทายของโลกใกล

จะมาถึง มแีตผูทีนั่บถอื “เจาแหงเทพ” เทาน้ันทีจ่ะไดรับความ

ชวยเหลือ ตองสามัคคีอยูกบั “เจาแหงเทพ” และรวมกนัสราง

ประเทศของเทพ เปนตน

3.8 กลุมไดรับการแตงตั้งใหเปนเทพเจา (被

立王立王) 

สภาพของกลุม นายอูหยางหมงิ (吴扬明) แกนนาํ

สําคัญของกลุมรองเรียกไดแยกมาต้ังขึ้นเม่ือป 2531 และมี

สมาชิกนับหมื่นคนภายในกลุมไดแบงออกเปน “เทพบิดร” 

“ผูรับคําส่ัง” รวม 5 ระดับ ไดกําหนดระเบียบที่เขมงวด

เอกลักษณของกลุม นายอูไดใชประโยชนจาก

คาํวา “ไดรับการแตงต้ัง” (被立) ซึง่มอียูในคัมภรีไบเบิล้มา

ต้ังตนเองเปน “เทพเจาที่ไดรับการแตงตั้ง” และประกาศวา 

“วันส้ินโลกใกลจะมาถึงแลว ผูทีเ่ชือ่ถือตนจึงจะไดอยูรอด และ

หากไมเชื่อถือก็จะถูกลงโทษประหาร”

3.9 กลุมรวมเปนหน่ึงเดียว (统一教统一教) 

สภาพของกลุม นายเหวินเซียนหมิง (文鲜明) 

ชาวเกาหลีใตสญัชาติสหรัฐฯ ต้ังขึน้เมือ่ป 2497 ในช่ือเต็มวา

“สหพันธคริสตรวมเปนหน่ึงเดียวแหงโลก” (世界基督教

统一神灵协会) ที่เมืองปูซานในเกาหลีใต 

เอกลักษณของกลุม กลุมไดกําหนดกฎระเบียบให

สมาชิกตองมคีวามสัมพนัธทางเพศกับเพศตรงขาม ซึง่เรยีกวา

“การลางบาป” (洗礼) และมีงานสมรสหมูขนาดใหญขาม

ชาติที่จัดโดยนายเหวิน

3.10  กลุมคนรับใชสามหนวย (王班仆人派王班仆人派)

สภาพของกลุม ต้ังขึน้โดยนายสวีเหวนิคู (徐文库

หรืออีกช่ือหน่ึงคือ สวีซวงฟู 徐双富) ชาวอําเภอเจิ้งผิง

ในมณฑลเหอหนาน สมาชิกของกลุมแบงออกเปนระดับ 

“คนรับใชใหญ” และ “คนรับใชรอง” เปนตน รวม 6 ระดับ 

มีกิจกรรมแพรหลายไป 18 มณฑลและเมือง

เอกลักษณของกลุม เผยแพรคํากลาววา “จะมี

อุบัติภยัรายแรงและเกิดข้ึนในโลกใบน้ี และวันสุดทายของโลก

มาถงึ มแีตเพยีงกลุมคนรับใชสามหนวยเทาน้ันทีเ่ปนผูทีบ่รรลุ

ธรรมอยางแทจริง”

3.11  กลุมเซียนศักด์ิสิทธ์ิและพุทธท่ีแทจริง 

(灵仙真佛宗灵仙真佛宗) 

สภาพของกลุม ต้ังขึ้นโดยนายหูเซิ่งเยี่ยน (虎胜

彦) สัญชาติสหรัฐฯ เมื่อป 2522 มีสํานักงานใหญอยูที่วัด

เหลยตั่วซ่ือ (雷躲寺) เมืองซีแอตเทิล สหรัฐฯ 

เอกลักษณของกลุม นายหลูไดต้ังตนเองเปน 

“พระพุทธที่มีชีวิต” (活佛) และ “องคพุทธ” (佛主) 

3.12  บุตรของพระผูเปนเจา (灵父之儿女灵父之儿女) 

สภาพของกลุม “บุตรของพระเจา” หรอื “ครอบครัว

ที่รัก” (爱的家庭) ต้ังขึ้นโดยนายเดวิด มอรซี ปารเกอรที่

สหรัฐฯ เมือ่ป 2511 โดยมีหนวยพ้ืนฐานอยูทีค่รอบครัว และ

กองบัญชาการสูงสดุคือ “พระราชวัง” โดยนายเดวิด ต้ังตัวเปน

“กษัตริย” 

เอกลักษณของกลุม โจมตีระบบสังคมและการรับรู

ทกุสิง่และประกาศวา “ความรักของพระเจากคื็อเซ็กซ” ภายใน

ครอบครัวจะใชชีวิตรวมกันและมีเซ็กซหมู

3.13  กลุมสมาคมเผยแพรศาสนาตาหม่ี (达米达米

宣教会宣教会) 

สภาพของกลุม นายหล่ีฉางหลิน (李长林) ชาว

เกาหลใีตต้ังขึน้เมือ่ป 2531 มอีงคกรสงูสดุคือ “สาํนักงานใหญ
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ของสมาคมเผยแพรศาสนาตาหมี่” 

เอกลักษณของกลุม กลุมมีภาระสําคัญคือการ

ประกาศเผยแพร “เรื่องวันส้ินโลก” โดยเคยประกาศวา เวลา 

23.00 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2535 เปนการเร่ิมตนของ

วันส้ินโลก

3.14  กลุมสมาคมเผยแพรเสียงแหงความสุข

เอลียาหแหงโลก (世界以利亚福音宣教会世界以利亚福音宣教会)

สภาพของกลุม นายเผียวเจี้ยวฮู (朴叫呼) ชาว

เกาหลีใตต้ังขึ้นเมื่อป 2523 สมาชิกจะถูกแบงออกเปน 

“พระผูเปนเจา” (上帝) และผูจัดการรวม 5 ระดับ ไดแพร

เขาสูจีนเม่ือป 2536

เอกลักษณของกลุม นายเผยีวไดขนานนามตนเอง

วาเปน “เอลียาห” ผูรูกอนลวงหนาคนสุดทาย และเรียกรอง

ใหสมาชิกถือเอา “หินภูผาเทพเจา” (石) เปนที่บูชา และ

เรียกกลุมของตนวา “ประเทศหินภูผา” (石国) 

4. บทสงทาย

กอนจบบทความเร่ืองน้ี ผูแปลเรียบเรียงขอเพ่ิมเตมิ

เกีย่วกบัศาสนาในจีนโดยนําบทบญัญติัในรัฐธรรมนญูของจนี

ฉบับลาสุดซ่ึงเปนการแกไขปรับปรุงคร้ังที่ 5 และประกาศใช

เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2547  ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับศาสนา

ไวในบทท่ี 2 มาตรา 36 มีความแปลไดดังนี้

“มาตรา 36 พลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน

มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา

องคกรหรือหนวยงานใดของรัฐ องคกรทางสังคม

และสวนบุคคลไมอาจจะบังคับใหพลเมืองนับถือศาสนาหรือ

ไมนับถือศาสนา และไมเลือกปฏิบัติตอพลเมืองที่นับถือ

ศาสนาหรือไมนับถือศาสนา

รัฐจะคุมครองกจิกรรมทางศาสนาทีเ่ปนไปตามปกติ

บุคคลใดๆ ไมอาจจะใชศาสนาเพ่ือทําลายระเบียบของสังคม 

ทํารายสภาวะสงบสุขของพลเมือง หรือขัดขวางกิจกรรมของ

ระบบการศึกษาของประเทศ

องคกรทางศาสนาจะตองไมถูกบงการจากอิทธิพล

นอกประเทศ”

นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดประกาศใชกฎระเบียบของ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกิจกรรมดานศาสนา เมื่อวัน

ที่ 7 กรกฎาคม 2547 มีขอความรวม 48 มาตรา ซึ่งเปน

รายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนอกจาก

เรื่องเสรีภาพแลว ก็เปนกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดต้ังองคกร

หนวยงานทางศาสนา โรงเรียนสอนศาสนา การเผยแพร

สิ่งตีพิมพและการจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งตองมีการจดทะเบียน

และขออนุญาตตอทางการกอน เปนตน

นอกจากน้ี ก็มีบทที่กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ

ทางกฎหมาย ซึ่งหากมีการกระทําที่ผิดกฎหมาย ก็อาจจะ

ถูกหาม หรือระงับจับกุมหรือปรับยึดทรัพยหรือยุบเปนตน 

โดยมีสํานักกิจการศาสนาซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปน

ฝายกํากับควบคุมดูแลโดยตรง และมีสํานักยอยๆ ประจํา

มณฑล เมือง อําเภอลงไปตามลําดับ

นอกจากหนวยงานของรัฐแลว พรรคคอมมิวนิสต

แหงชาติจีนก็มีหนวยงานหน่ึงที่มีสวนเก่ียวของก็คือ ฝาย

แนวรวมสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน (中共中央组

织部) หรือ United Front Work Department ซึ่งมีหนา

ที่คอยประสานเติมเต็มนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับกลุม

ผลประโยชนตางๆ ทีม่อียูนอกพรรคคอมมิวนิสตจนี อาทิ กลุม

การเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ และศาสนา โดยมหีนวยงานยอยๆ 

ไปตามมณฑล เมืองและอําเภอเชนกันในลักษณะทับซอนกับ

สํานักกิจกรรมศาสนาในบางคร้ังอีกดวย

จากทีไ่ดกลาวมาท้ังหมดขางตน จะเหน็วาในประเทศ

จีนน้ันไดใหเสรีภาพทั้งการนับถือศาสนาและการไมนับถือ

ศาสนา เนื่องจากหลังจากที่ไดมีการเปล่ียนการปกครองของ

ประเทศเปนสังคมนิยม ทางการจีนก็ไมสนับสนุนการนับถือ

ศาสนาหรือลัทธิความเช่ือใดๆ เพราะเห็นวาจะเปนการสราง

ความแปลกแยกออกไปจากลัทธิคอมมิวนิสตที่เปนแนวทาง

ในการปกครองประเทศ ในขณะเดียวกันก็สงเสริมปลูกฝง

ลัทธคิอมมวินิสตใหกบัประชาชนทุกคนอยางเขมขนและแมวา

ประชาชนทุกคนจะไมไดเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตกต็าม  

แตผูที่เปนสมาชิกก็มักจะมีโอกาสกาวหนาไดมากกวา 

สาํหรับประเทศจีนไดรับเอาลัทธเิตา ลัทธขิงจือ๊ และ

ศาสนาพุทธเปน 3 ศาสนาหรือความเช่ือหลักของประเทศ

ที่มีผูนับถือมากที่สุดมาแตสมัยโบราณ ดังจะพบเห็นไดใน

ภาพยนตร และละครโทรทัศนของจีน แตปจจุบันก็มีศาสนา

คริสต ศาสนาอิสลาม และลัทธิอ่ืนเผยแพรเขาไปและมีการ

ต้ังองคกรสมาคมศาสนาข้ึน จนมีผูนับถือไมนอยและบางคร้ัง

กไ็ดเกดิปญหากระทบตอสังคมและการเมือง ทางการจีนจึงมี

การควบคมุดแูลทีค่อนขางใกลชิด ซึง่เปนหวัขอไดอีกเรือ่งหนึง่

หากจะมีการกลาวถึงตอไป
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วิเคราะหเศรษฐกิจ - สังคมจีน

เศรษฐกิจกอนยุคสงัคม “เสีย่วคงั” และการจดัการเร่ืองอาหารของจีน
วรรณรัตน ทาหอง แปลและเรียบเรียง

“ขาพเจาเช่ือม่ันวา เมื่อถึงวาระครบรอบศตวรรษในการกอต้ังพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน 

เปาหมายเร่ืองความสมบูรณในการสรางสรรคสังคมที่อยูดีกินดี (เสี่ยวคัง) จะเปนจริง

และเม่ือถึงวาระครบรอบศตวรรษของการกอต้ังจีนใหม 

เปาหมายในการสรางประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยซ่ึงมีอารยธรรมม่ังคั่งเขมแข็ง เปนประชาธิปไตย 

และผสมกลมกลืนจะเปนจริง

ความฝนในการฟนฟูประชาชาติจีนจะเปนจริงไดอยางแนนอน”

-- คํากลาวของสีจิ้นผิงเมื่อคร้ังชมนิทรรศการ “เสนทางแหงการฟนฟู” ป 2012

คํากลาวของสีจิ้นผิง ผูนําสูงสุดของจีนขางตนถูก

บันทึกไวในเอกสารพรรคเร่ือง หนังสือของผูปฏิบัติงานของ

พรรคคอมมิวนิสตวาดวย “ความสมบูรณสี่ประการ” ใน

เว็บไซตขาวของพรรคคอมมิวนิสตจีน (www.theory.people.

com.cn) เมื่อชวงตนป 20151 ไดแสดงใหเห็นวา พรรคฯ ได

ใหการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนหน่ึงในเข็ม

มุงของการพัฒนาประเทศ โดยหากนับหมุดหมายชวงเวลาท่ี

กําหนดความสําเร็จใหบรรลุเปาประสงคสองประการขางตน

แลว จะเห็นวา เปาหมายในการสรางสรรคสังคมที่อยูดีกินดี

หรือสังคมเสี่ยวคัง (小康) เปนเปาหมายระยะใกลที่ผูนําจีน

กาํลังนําพาประเทศใหบรรลุสาํเร็จได เพราะหากนับระยะเวลา

ต้ังแตพรรคฯ กอต้ังขึน้ในวันที ่1 กรกฎาคม 1921 ถงึป 2015 

ก็รวมเปน 94 ปแลว น่ันหมายความวาตามกําหนดเวลาและ

เปาหมายท่ีวางไว อีก 6 ปขางหนาหรือป 2021 จีนก็จะเขาสู

ชวงเวลาสังคม “เสี่ยวคัง”

1 เหรินหมินหวาง 人民网 , หนังสือของผู ปฏิบัติงานของพรรค

คอมมิวนิสตวาดวย “ความสมบูรณสี่ประการ” “四个全面” 党员干

部读本 [ออนไลน], 13 มีนาคม 2015. เขาถึงไดจาก: http://theory.

people.com.cn/n/2015/0313/c394705-26688224.html

หนงัสอืสําคัญของพรรคฯ ยงัไดขยายความวา คาํวา

สังคมที่อยูดีกินดี หรือสังคมเสี่ยวคัง ในท่ีน้ีเมื่อเปรียบเทียบ

กับ สังคมในอุดมคติ (大同社会) แลวถือวาอยูในระดับต่ํา

กวาหน่ึงช้ัน เปนสังคมที่ชีวิตความเปนอยูดําเนินไปอยางมี

เสถียรภาพ มีเสื้อผามีอาหารพอเพียง ประเทศสงบสุข

บทความช้ินน้ีจึงตองการนําเสนอความคืบหนาใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนวามีผลตอการยกระดับ

ชีวิตความเปนอยูของประชาชนจีนอยางไรบาง พรอมกันน้ัน

ไดนําเสนอสถานะการจัดการปญหาเร่ืองอาหาร ซึง่เปนปจจัย

พืน้ฐานของการดํารงชีวิตทีอ่ยูดีกนิดีทีผู่นําจีนใหความสําคัญ

และกลาวถึงบอยคร้ังในปจจุบัน

ความเปนอยูที่ดีขึ้นกับเศรษฐกิจท่ียังติดกับ?

ปฏเิสธไมไดวา หลงัจากทีจ่นีไดกลายเปนประเทศท่ี

มเีศรษฐกจิใหญเปนอันดับสองของโลกเมือ่ป 2010 เปนตนมา 

ฐานะความเปนอยูของชาวจีนทีส่ะทอนผานการจับจายใชสอย

ในสินคานําเขาภายในประเทศ หรือการจับจายใชสอยและ

การเดินทางออกไปทองเทีย่วยังตางประเทศลวนแสดงใหเหน็

แนวโนมวาเปนไปในทางท่ีดีขึ้นตามลําดับ
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แตเมือ่มองผานเกณฑวัดระดับรายไดในการจัดแบง

กลุมประเทศของธนาคารโลกแลว ปรากฏการณการพัฒนา

ของเศรษฐกิจจีนในชวงที่รายไดรวมของประเทศยังอยูใน

ระดับต่ําผานมาจนถึงวันน้ีทีร่ายไดอยูในระดับปานกลาง เปน

ความสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้ไดงาย แตตอจากนีไ้ปคอืการกาวออกจาก

การเปนประเทศในกลุมรายไดระดับปานกลางสูกลุมรายได

ระดับสูงตางหากที่เปนความทาทายที่สําคัญ

“กบัดักของกลุมรายไดระดับกลาง” มาจากคําภาษา

อังกฤษวา middle-income trap (中等收入陷阱) เปน

คําบัญญัติขึ้นใหมและใหความหมายโดยธนาคารโลกในชวง

ป 2006-2007 นับต้ังแตน้ันเปนตนมา คําศัพทดังกลาว

ก็ไดรับความสนใจอยางมากจากผู กําหนดนโยบายและ

นักวิชาการเว็บไซตของธนาคารโลกอางอิงการคนหาโดย 

Google Scholar ในเดือนพฤษภาคม 2015 พบวา มบีทความ

กวา 3,000 บทความที่พูดถึงกับดักของกลุมรายไดระดับ

กลาง และมีบทความอีกประมาณ 300 บทความท่ีมีคําศัพท

เฉพาะน้ีไวในช่ือบทความ2 

จากผลการคนหาดังกลาว จํานวนท่ีปรากฏอาจยัง

มิไดนับรวมบทความภาษาจีนที่กลาวถึง “กับดักของกลุม

รายไดระดับกลาง” ไวดวย แตก็ใชวาผูนําหรือนักวิชาการ

ของจีนมิไดใหความสําคัญกับคําศัพทบัญญัติดังกลาว เพราะ

ความหมายของศัพทบัญญัติคําน้ีสะทอนความเปนไปของ

ประเทศในกลุมที่มีรายไดระดับกลาง ซึ่งเปนการเขาสูชวงที่

การพัฒนาเศรษฐกิจจะพบอุปสรรคจากการหดหายไปของ

ปจจัยคาแรงราคาถูกและการใชเทคโนโลยีขัน้ต่ําทีเ่คยผลักดนั

ใหเศรษฐกจิเตบิโตอยางรวดเร็ว ดวยเหตน้ีุการพัฒนาเศรษฐกจิ

ของกลุมประเทศทีม่รีะดับรายไดปานกลางในระยะตอไป หรอื

การพัฒนาประเทศท่ีมีระดับรายไดปานกลางสูระดับรายได

สูง ที่อีกนัยหนึ่งคือการยกระดับประเทศกําลังพัฒนาสูการ

เปนประเทศที่พัฒนาแลว จะหยุดชะงักเหมือนติดกับ3 จึงมี

ความเก่ียวของกับประเทศกําลังพัฒนาขนาดใหญอยางจีน

2 Indermit S. Gill and Homi Kharas, The middle-income trap turns 

ten [Online], 26 August 2015. Available from: http://documents.

worldbank.org/curated/en/2015/08/24954519/middle-

income-trap-turns-ten

3 The World Bank, China 2030: Building a Modern, Harmonious, 

and Creative High-Income Society [Online], n.d. Available from: 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/

China-2030-overview.pdf

แนนอน แมจะเปนเชนน้ัน แตที่มาของศัพทบัญญัติ “กับดัก

ของกลุมรายไดระดับกลาง” มาจากการอธิบายความเปนไป

ของประเทศละตินอเมริกาและประเทศตะวันออกกลางที่เคย

มีเศรษฐกิจเติบโตตอเน่ืองในอดีต แตก็ยังไมสามารถกลาย

เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวได

ในบทความเร่ือง ความสุขของประเทศจะเปลี่ยน

เปนความสุขของประชาชนไดหรอืไม: “กบัดักของกลุมรายได

ระดับกลาง” เปนบททดสอบของจีน ทีเ่ผยแพรในเว็บไซตซนิหวั

ของจนีเมือ่ป 2011 ไดกลาวถึง เมก็ซโิก เปนตัวอยางประเทศ

หนึง่ทีติ่ดกบัดักดงักลาว โดยตลอดชวงทศวรรษ 1940 ถงึกลาง

ทศวรรษ 1970 เศรษฐกจิของเม็กซโิกเติบโตอยางแข็งแกรงอยู

กวารอยละ 6 ตอปจนถูกเรยีกขานวาเปน “มหศัจรรยเมก็ซโิก”

แตในชวงคร่ึงหลงัของทศวรรษนี ้กเ็กดิความเปล่ียนแปลงและ

วิกฤตการเงินและเศรษฐกิจ และจวบจนป 2011 จํานวน

ประชากรท่ียากจนมถีงึรอยละ 46 ของทัง้ประเทศ หนงัสอืพิมพ

ของเม็กซิโกไดกลาววา เม็กซิโกไดเขาสู “กับดักกลุมรายได

ระดับกลาง” และจนชวงทศวรรษ 1980 รัฐบาลจึงไดเริ่มรับ 

“ใบส่ังยา” ตามระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมที่สหรัฐอเมริกา

ออกให กระบวนการการปฏิรูปโดย การโอนกลับเปนของ

เอกชน (去国家化) การทําใหเปนเอกชน (全面私有化) 

การปลอยเสรีตลาด (市场自由化) และมาตรการเขมงวด

การปลอยสินเช่ือ (紧缩银根) ซึ่งลวนแลวเปนใบส่ังที่ให

ผลขางเคียง คือทําใหเม็กซิโกกลายเปนประเทศที่ตองพ่ึงพา

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ผลกระทบอีกดานหน่ึงตอความเปน

ไปภายในประเทศก็คอื การใชนโยบายการเก็บภาษทีีผ่อนปรน

ใหคนที่มีฐานะร่ํารวย ทําใหความแตกตางของคนรวยและ

คนจนภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น

บทความช้ินน้ียังไดต้ังประเด็นสําคัญวา จีนจะ

สามารถรักษาอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจใหเขาไปอยูในกลุม

ประเทศที่มีรายไดสูงไดหรือไมหรือจะติดกับดักกลุมรายได

ระดับปานกลางเชนเดียวกับหลายประเทศ โดยประเด็น

ดังกลาวต้ังอยูบนสมมติฐานที่วา การพัฒนาจากประเทศท่ีมี

รายไดระดับต่ําเปนประเทศท่ีมีรายไดปานกลางน้ัน งายกวา

การพัฒนาจากประเทศรายไดปานกลางสูประเทศท่ีมีรายได

สูง

นอกจากน้ี ผู  เขียนยังไดกลาวถึงรายงานของ

ธนาคารโลกเร่ือง The East Asian Renaissance ที่อางการ

วิเคราะหของนักเศรษฐศาสตรช้ันนําของโลกสองคนท่ีเห็น

ตรงกันวา เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกมีอนาคตความ
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กาวหนาทีดี่ และประเทศท่ีกาวไปอยูในกลุมประเทศท่ีมรีายได

ระดับสูงลวนอยูในเอเชียตะวันออกท้ังน้ัน ซึง่ความเปนไปของ

เศรษฐกิจจีนต้ังแตน้ันจวบจนป 2015 ก็ไมผิดไปจากการ

คาดการณเทาใดนัก โดยจีนยังคงสามารถรักษาการพัฒนา

เศรษฐกิจในอัตราท่ีคอนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  

ทาํใหคาเฉลีย่ตวัเลข GDP ตอคนจากป 2010 ซึง่อยูที ่4,514.90

เหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ในป 2014 เปน 7,593.90 เหรยีญสหรัฐ

(ขณะทีข่องไทยนัน้อยูที ่4,802.7 และ 5,560.7 เหรยีญสหรัฐ

ตามลําดับ)

การเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาวทําใหจีนถูกจัดอยู

ในกลุมประเทศรายไดปานกลางคอนสูง ซึ่งทําใหเปาหมาย

ของการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนจีนสวนหน่ึง

ยกระดับสูงขึ้นตามไปดวย

ความเปล่ียนแปลงในการบริโภคของชาวจีนกับขอเสนอ

เรื่องความมั่นคงทางอาหาร

การบริโภคที่ดีขึ้นของชาวจีนในปจจุบันสามารถ

สะทอนความเปนอยูที่ดีขึ้นไดไมมากก็นอย และหากเปรียบ

เทียบกับหลายทศวรรษท่ีผานมาแลว ประชากรจีนในยุค

ปจจุบันมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นในทุกดาน ที่เห็นไดชัดเจน

จากขอมลูขาวสารทัว่ไปกค็อื การบรโิภคสนิคาอุปโภคบรโิภค

ของประชาชนจีนท้ังดานปริมาณและคุณภาพอยูในระดับสูง

ขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคอาหารซึ่งเปนส่ิงที่ชาวจีนใหความ

สําคัญมาแตโบราณ ดังเห็นไดจากสํานวนจีนซ่ึงสะทอนการ

ใหความสําคัญตออาหารอยางมากของชาวจีน ทีแ่ปลตรงตาม

ตัวอักษรจีนไดวา ราษฎรถือวาอาหารสําคัญเยี่ยงฟา (民以

食为天 หมิน อ่ี สือ เหวย เทียน)

เมื่ออาหารเปนส่ิงพื้นฐานท่ีชาวจีนใหความสําคัญ

เชนน้ี การท่ีรายไดเฉล่ียตอคนของชาวจีนเพ่ิมมากขึ้น

ก็ไดสงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร

จีนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ความเปล่ียนแปลง

ของการบริโภคอาหารของประชากรจีนจากบทความเร่ือง 

สํารวจมุมมองใหมตอความม่ันคงทางอาหาร (ธัญญาหาร) 

ของจีน - จากความม่ันคงทางธัญญาหารถึงความม่ันคงทาง

อาหาร ทีนํ่าเสนอโดยเว็บไซตสงัเกตการณการพัฒนาของจีน 

(中国发展观察)4 ไดสะทอนความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

4 “นิตยสารสังเกตการณการพัฒนาของจีน” เปนนิตยสารรายเดือนท่ี

มเีนือ้หาหลากหลายแตมจีดุเนนในดานเศรษฐกจิเปนหลัก บริหารงาน

โดย ศนูยวิจยัการพัฒนาของคณะรัฐมนตรี ดูบทความเต็มไดจาก นิตยสาร

ดังน้ี

1. ความตองการธัญพืชลดลง (口粮) ขณะที่

ความตองการอาหารสําหรับสัตว (饲料用粮) เพิ่มขึ้น 

สาเหตุเนื่องจากความตองการในการบริโภคเน้ือ นม ไขของ

ประชากรเพ่ิมขึน้ โดยสัดสวนการบริโภคขาว (ในบทความวา

ขาวเปลือก 稻谷 - ผูเรียบเรียง) ซึ่งเปนธัญพืชหลักอันดับ

แรกของประเทศมีแนวโนมลดลงนับต้ังแตทศวรรษ 1990 

จากเดิมในป 1978 สัดสวนการบริโภคอยูที่รอยละ 40.30 

แตสามสิบกวาปตอมาหรือในป 2010 อยูที่รอยละ 33.58

ขณะที่การบริโภคธัญพืชของประชากรซ่ึงในป 

2007 อยูที่สัดสวนรอยละ 51.61 ถูกคาดการณวาจะลดลง

เหลือเพียงรอยละ 43 เปนแนวโนมลดลงที่สวนทางกับความ

ตองการอาหารสําหรับสัตวที่เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จนเกือบจะเทียบ

เทากบัความตองการบริโภคธัญญาหารซ่ึงเปนอาหารหลัก

การขยายตัวของเ มืองทําให สัดส  วนในการ

บริโภคอาหารท่ีมิใชกลุมอาหารหลัก (非主粮食物) สูงขึ้น

เนื่องจากประชากรในเมืองมีความตองการบริโภคอาหารที่

มิใชกลุมอาหารหลักเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จากการสํารวจ

ของสํานักงานสถิติแหงชาติป 2012 พบวา ในป 2011 การ

บริโภคธัญพืชสําเร็จรูปโดยเฉล่ียของคนชนบท (ในบทความ

วา ชาวนา 农民 - ผูเรียบเรียง) อยูที่ 120 กิโลกรัม แตการ

บริโภคของคนเมืองอยูที่ประมาณ 80 กิโลกรัม หรือคิดเปน

สัดสวนนอยกวาคนชนบทอยูรอยละ 30 หรือ ขณะที่การ

บริโภคสนิคาเกษตรอืน่ๆ ของคนเมอืงสงูกวาคนชนบท ไมวา

จะเปนกลุมผักสดที่สัดสวนสูงกวาอยูที่รอยละ 28 น้ํามันพืช

สูงกวาอยูที่รอยละ 24 เนื้อสัตว (รวมเน้ือหมู เนื้อวัว เน้ือ

แพะ) สงูกวาอยูทีร่อยละ 56 สตัวปกสงูกวาอยูทีร่อยละ 136 

ไขสูงกวาอยูที่รอยละ 87 หรือผลิตภัณฑจําพวกน้ําสูงกวาอยู

ที่รอยละ 200

2. ระดับความเปนอยูที่ดีขึ้นทําใหแนวคิดในการ

กินสอดคลองกับหลักโภชนาการมากข้ึนตามไปดวย ดังเห็น

ไดจากหลักฐานประการหน่ึงคือ ความตองการอาหารท่ีหลาก

หลายมากขึ้น ซึ่งเปนส่ิงสะทอนระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมที่สําคัญ โดยเฉพาะการเปล่ียนจากการกินอ่ิม (吃饱) 

สงัเกตการณการพัฒนาของจีน中国发展观察杂志社, การสํารวจมุมมอง

ใหมตอความม่ันคงทางอาหาร (ธญัญาหาร) ของจีน - จากความมัน่คง

ทางธัญญาหารถึงความมั่นคงทางอาหาร 审视中国粮食安全需要新

视角—从粮食安全观到食物安全观 [ออนไลน], 10 เมษายน 2015. 

เขาถึงไดจาก: http://www.chinado.cn/?p=2289
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เปนการกินที่มีคุณภาพ (吃好、吃健康) น่ันเอง

ความเปล่ียนแปลงของการบริโภคท่ีเกิดข้ึนจึงนํา

มาสูขอเสนอของผูเขียนทายบทความวา ในภาวะการณการ

บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปของชาวจีนในปจจุบัน ทางการจีน

อาจตองปรับแนวคิดเร่ือง “ความม่ันคงทางอาหาร” เสียใหม

จาก “ความม่ันคงทางธัญญาหาร” (粮食安全) เปน 

“ความม่ันคงทางอาหาร” (食物安全) ทั้งนี้ ต้ังแต

ทศวรรษ 1970 ซึ่งเปนชวงที่สถานการณการผลิตอาหาร

ของโลกลดลง ราคาอาหาร เพิ่มขึ้นจากเดิม 2 เทา จนเกิด

วิกฤตการณอาหารรายแรงที่สุดในชวงหลังสงครามโลก

คร้ังที่สอง องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

(United Nations Food Agriculture Organization,

UNFAO) ไดประชุมสุดยอดอาหารโลกคร้ังแรกในเดือน

พฤศจกิายน 1974 และไดออกแนวคิดเรือ่ง “ความมัน่คงทาง

อาหาร” โดยเจตนารมณในเวลาน้ันมุงที่จะสรางหลักประกัน

วา มนุษยทุกคนจะตองสามารถมีอาหารเพียงพอตอความ

ตองการในการดํารงชีวิตและท่ีจะมีสุขภาพแข็งแรงไดใน

ทกุเวลาท่ีตองการ นับแตน้ันเปนตนมา จนีใชคาํวา ความม่ันคง

ทางธัญญาหาร หรือ เหลียงสือ อานฉวน (粮食安全 - 

“เหลยีงสอื” แปลวาธัญญาหาร “อานฉวน” แปลวาความม่ันคง

หรือความปลอดภัย – ผูแปลเรียบเรียง) เพื่อส่ือแนวคิด 

“ความม่ันคงทางอาหาร” ในภาษาไทย หรือ Food Security 

ในภาษาอังกฤษ แมคาํวา “เหลยีงสอื” จะแปลวาอาหารท่ัวไป 

แตกม็นัียยะทีจ่าํกดัการใหความสําคัญกบักลุมธญัญาหารเปน

หลัก เพราะคําวา เหลียง (粮) คือ ธัญพืช  สือ (食) แปลได

วา กิน (คํากริยา) หรืออาหาร (คํานาม) หากแตปจจุบันน้ี

การบริโภคของชาวจีนเปลี่ยนไปแลว จากเดิมที่มุงเนนการ

บริโภคธัญญาหารเปนการบริโภคอาหารอยางหลากหลาย

มากขึ้น ซึ่งผู เขียนบทความดังกลาวเห็นวา สภาพการณ

เชนน้ี การใชคาํวา ความม่ันคงทางอาหาร หรอื สอือู อานฉวน 

(食物安全 - “สืออู” แปลวา ของกิน อาหาร – ผูแปลเรียบ

เรยีง) ซึง่ครอบคลุมความหมายกวางกวา นาจะสอดคลองกบั

ความเปนไปในปจจุบันมากกวา

อยางไรก็ตาม ขอเสนอดังกลาวยังมิไดถูกหยิบยก

ขึน้มาพูดถึงในวงกวางมากนัก สาเหตุนาจะเปนเพราะเฉพาะ

ธัญญาหารแลว จีนไดประสบกับภาวะอุปทานในการผลิต

ไมเพียงพอตออุปสงคการบริโภคมาต้ังแตป 2004 แมวา

ในเวลาน้ันจะมีปริมาณธัญญาหารมากข้ึนแลวก็ตาม แมวา

หลังจากป 2004 อุปทานของหนวยการผลิตไดเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ืองไปจนถึงป 2008 จนปริมาณการผลิตธัญญาหารมี

มากกวาอุปสงค แตแลวก็เขาสูภาวะขาดแคลนในป 2009 

จนเมื่อป 2010 ก็เขาสูภาวะการผลิตไมเพียงพอตอความ

ตองการอีกคร้ัง5

นอกจากน้ี ตัวเลขทางสถิติของสํานักงานสถิติแหง

ชาติของจีนไดแสดงใหเห็นวา ภาระของรัฐบาลจีนในการ

จดัการเร่ืองอาหารใหเพยีงพอแกความตองการไมใชเรือ่งงาย 

ปริมาณการคาธัญญาหารของโลกซึ่งอยูที่ประมาณ 2.5-3 

แสนลานกิโลกรมั6 ยงัไมถงึกึง่หนึง่ของการบรโิภคธญัญาหาร

หนึง่ปของจนี สวนปริมาณการคาขาวทัว่โลกกเ็ทากบั 1 ใน 4

ของปริมาณการบริโภคของจีนเทาน้ัน7 ดังน้ันการจัดการ

อุปทานของธัญญาหารใหเพียงพอแกความตองการบริโภค

ของประชากรจีนจํานวน 1,300 กวาลานคนจึงเปนเร่ืองยาก

เย็นพออยูแลว

ติดตามอานตอไดในฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 58

5 ฉิวซ่ือ 求实, วิเคราะหสถานการณความตองการและความม่ันคงทาง

อาหาร (ธญัญาหาร) ของจีน 中国粮食安全及供需状况分析 [ออนไลน] 

15 กุมภาพันธ 2015. เขาถึงไดจาก: http://www.qstheory.cn/

economy/2015-02/15/c_1114379549.htm

6 ในบทความวา 5-6 แสนลานจิน โดย 1 จินเทากับ 0.5 กิโลกรัม

7 สํานักงานสถิติแหงชาติ中华人民共和国国家统计局, อธิบายความ

รายงานป 2014: การผลิตธัญญาหารเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง 11 ป 2014

公报解读：粮食产量实现 “十一连增” [ออนไลน], 10 มนีาคม 2015.

เขาถึงไดจาก: http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201503/

t20150310_691875.html
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เร่ืองเดนประจําฉบับ

คําจีนสยาม: ภาพสะทอนปฏิสัมพันธไทย-จีน*

อันวา “คําจีนสยาม” น้ันคือฉันใด?

จากเทาที่รูอยางคอนขางชัดเจน พบวา วัฒนธรรม

จนีไดเขามาในสงัคมไทยตัง้แตเมือ่คร้ังทีส่โุขทยัเปนอาณาจักร

ที่เรืองอํานาจ และเมื่ออยุธยาเรืองอํานาจในสมัยถัดมา 

วัฒนธรรมจีนกย็งัคงอยูในสังคมไทย และในสมัยอยุธยาน้ีเอง

ทีท่าํใหรูวา วัฒนธรรมจีนในสังคมไทยน้ัน สวนหน่ึงนอกจาก

จะมาในรูปของสินคาอันเกิดจากการคาขายแลว ภาษาจีนก็

นับวามีบทบาทอยูดวย

ประเด็นตอมาคือ เปนที่รูกันอีกเชนกันวา ดินแดน

ทีเ่ปนสยามประเทศน้ีหาไดมคีนไทยอาศยัอยูแตเพยีงชนชาติ

เดยีวไม หากยงัมชีนชาติอ่ืนอาศัยอยูอีกดวย และนอกจากกลุม

ชนชาติพันธุแลว ก็ยังมีคนตางชาติอีกจํานวนไมนอยท่ีไมได

ไปๆ มาๆ ระหวางสยามกบัประเทศแมของตน (จะเพือ่คาขาย

หรอือะไรก็ตามแต) แตเลอืกทีจ่ะปกหลกัหรอืต้ังถิน่ฐานอยูใน

สยาม คนตางชาติเหลาน้ีเมือ่อยูไปนานๆ เขา กถ็กูกลนืเขาไป

เปนสวนหน่ึงของคนสยามในท่ีสุด

แตกระนั้น ภายใตเงื่อนไขขางตนก็กลับพบดวยวา 

ในสมัยตนรัตนโกสินทรน้ัน สยามไดเปดรับเอาชาวจีนเขามา

เปนจํานวนมาก จนอาจเรียกไดวามากกวายคุสมยักอนหนาน้ี

นับสิบเทาหรือรอยเทา และมากกวาชนตางชาติอ่ืนๆ แตที่

แตกตางอยางเหน็ไดชัดกค็อื ในบรรดาชาวจีนทีเ่ขามายงัสยาม

เหลาน้ีเกือบทั้งหมดเปนสามัญชนคนธรรมดา หาใชคนที่

ถูกกําหนดหนาที่ดังพนักงานคนหนึ่งที่พึงตองสัมพันธกับ

ทางการสยามโดยตรงดังที่เปนมาแตอดีตไม

ปรากฏการณที่วาน้ี ไดสงผลใหบทบาทของชาวจีน

แตกตางไปจากชนชาตอ่ืิน คอืเปนบทบาททีจ่าํตองสมัพนัธกบั

ชุมชนไทยอยางแยกไมออก และเม่ือมีจาํนวนมาก “ปริมาณ” 

ทีว่าจึงนาํไปสู “คณุภาพ” อันสงผลตอการดํารงชีวิตของชุมชน

ไทยไปดวย กลาวอีกอยางคือ ชาวจีนเหลาน้ีไดทําใหคนไทย

เปดพ้ืนที่ของตนเพื่อใหวัฒนธรรมจีนเขามาแสดงบทบาท 

และคนไทยก็นําเอาวัฒนธรรมจีนน้ันมาใชในบางสวนของ

ชีวิตประจําวันไปดวย

ดวยปรากฏการณที่วาน้ีเอง ที่ทําใหทางการสยาม

พลอยมคีวามสมัพนัธกบัชาวจีนมากกวาชนชาติอ่ืนๆ ไปดวย 

และเมือ่ชาวจีนเหลานีอี้กจาํนวนไมนอยไดตัดสนิใจปกหลกัอยู

ในสยาม และเปนสวนหน่ึงของพลเมืองในเวลาตอมาดวยแลว 

ปริมาณและคุณภาพที่วาจึงทําใหทางการสยามเรียกชาวจีน

เหลาน้ีแยกออกไปจากชนชาติอ่ืนๆ วา ชาวจีนสยาม จะเห็นได

วา คาํเรียก ชาวจีนสยาม น้ีจะมีความหมายอยู 2 นัย นัยหน่ึง

ชาวจีนเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของชาวสยาม อีกนัยหน่ึง ถึงจะ

เปนชาวสยาม แตก็มีชาติพันธุเปนชนชาติจีน

อยางไรก็ตาม คําวา จีนสยาม ไมใชคําที่คนไทย

ใชเรียกชาวจีนในชีวิตประจําวัน แตเปนคําที่ติดขางจะเปน

ทางการ คอืเปนคําทีท่างการสยามใชเรยีกคนจีนในเวลาท่ีจะ

ตองระบุเช้ือชาติใหชัดเจน คําวา จีนสยาม จึงไมใชคําที่แพร

หลายในการใชเรยีกชาวจีน แตคนไทยกลับเขาใจความหมาย

ของคําน้ีดีวาหมายถึงใคร และในเม่ือยังคงมีปฏิสัมพันธกับ

ชาวจีน สงัคมไทยจึงรับเอาคําทีช่าวจีนใชกนัมาใชในชีวิตของ

ตนบาง เหตุฉะน้ัน หากกลาวอยางเปนทางการแลว คําจีน

ที่เกิดจากปรากฏการณที่วาจึงควรท่ีจะถูกเรียกวา คําจีน

สยาม ไปดวย

ดวยเหตุน้ี คําจีนสยาม จึงหมายถึง คําจีนหลาย

สําเนียงที่มีการใชกันในสังคมไทยอยางกวางขวางระดับหน่ึง  

คาํเหลาน้ีเมือ่ถูกสงัคมไทยทีม่วัีฒนธรรมตางจากจนีนํามาใช 

การออกเสยีงจงึอาจจะตรงหรอืไมตรงกบัเสยีงเดมิกไ็ด ดวยวา

วรศักดิ์ มหัทธโนบล**

*
 บทความน้ีสงัเขปและเรียบเรียงจากบทความช่ือเรือ่งเดียวกนัท่ีตีพมิพ
ใน วรศักดิ ์มหทัธโนบล, คาํจีนสยาม: ภาพสะทอนปฏิสมัพนัธไทย-จนี 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทร, 2555).
** ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 

คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ และผูอํานวยการศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชีย

ศึกษา จุฬาฯ 
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คนไทยไมใชเจาของภาษา เชนเดียวกับความหมายของคําบาง

คํา ที่เมื่อถึงเวลาหน่ึงก็อาจเปล่ียนความหมายไปก็ไดเชนกัน 

ทั้งน้ีโดยมีจุดรวมท่ีสําคัญประการหน่ึงอยูตรงท่ีตางก็เขาใจ

ความหมายของคําจีนที่ตนใชอยู และใชกันมาจนทุกวันน้ี

จึงมาเปนคําจีนสยาม

สยามประเทศแตเดมิมคีวามสมัพนัธกบัชนชาติพนัธุ

ท่ีอยูติดชายแดนทางภาคเหนือข้ึนไปจนถึงบางสวนของจีน 

(มณฑลอว๋ินหนาน) น้ัน กนั็บวาไดมกีารถายทอดแลกเปลีย่น

กนัในทางภาษาอยูแลวในระดับหน่ึง แตพอถึงเมือ่กวา 200 ป

กอนท่ีชาวจีนทางภาคใตของจีนเขามายังสยามน้ัน ก็กลับมี

การถายทอดแลกเปล่ียนทางภาษาข้ึนมาอีกระดับหน่ึง

อยางไรก็ตาม กาลเวลาที่ผานไปพรอมกับความ

กาวหนาในทางภาษาศาสตร ตอมาภาษาจีนก็ถูกศึกษา

วิจัยใหเปนระบบและมีความลึกซึ้งมากขึ้น จนปจจุบันน้ีนัก

ภาษาศาสตรสามารถแยกภาษาจีนที่ใชกันอยูในจีนแผนดิน

ใหญออกเปน 7 ถิ่นดวยกัน ดังน้ี

1. ถิ่นภาษากวนฮวาหรือถ่ินภาษาจีนกลาง ถิ่นน้ี

จะใชกนัในแถบภาคเหนือของจีนเปนสวนใหญในบริเวณและ/

หรอืบางสวนของมณฑลเหอเปย ซานตง ซานซี สานซี เหอหนาน

หูเปย เจียงซี เปนตน

2. ถิ่นภาษาอู (อูหยี่ว) ถิ่นน้ีจะใชกันในบริเวณ

และ/หรือบางสวนของเมืองซูโจว ซางไห (เซี่ยงไฮ) คุนซาน 

ฉางโจว หูโจว เวินโจว ไถโจว เปนตน ซึ่งสังเกตไดวา มักจะ

เปนพ้ืนท่ีทางชายฝงตะวันออก

3. ถิ่นภาษาเซียง ถิ่นน้ีใชกันในมณฑลหูหนาน

เกือบท้ังหมด

4. ถิ่นภาษากาน ถิ่นน้ีใชกันในมณฑลเจียงซี เปน

ภาษาท่ีคลายกับภาษาจีนฮากกาหรือจีนแคะ

5. ถิ่นภาษาหมิ่น (หมินหย่ีว) ถิ่นน้ีจะใชกันใน

พื้นท่ีแถบชายฝงตะวันออกเชนกัน ทั้งนี้รวมถึงทางตอนใตที่

เปนเขตช้ันในเขาไป สวนพ้ืนที่ที่ใชกันก็เชนบริเวณและ/หรือ

บางสวนของฝโูจว กูเถยีน เซีย่เหมนิ (เอหมงึ) จางโจว เฉาโจว 

(แตจิ๋ว) ซานโถว (ซัวเถา) และเหวินชาง เปนตน

6. ถิน่ภาษาเยว (เยวหยีว่) ถิน่น้ีจะใชกนัในบริเวณ

และ/หรือบางสวนของมณฑลกวางตงกับเขตปกครองตนเอง

กวางซี เชน หนานไห ซุนเตอ ซินอว๋ิน จงซาน ไถซาน ไคผิง 

หลอต้ิง เกาโจว เหลยโจว กุยเสี้ยน เปนตน  

7. ถิ่นภาษาเคอเจีย (เคอเจียหยี่ว) หรือถ่ินภาษา

ฮากกาหรือจีนแคะ ถิ่นน้ีใชกันคอนขางกระจัดกระจาย คือ

ใชกนัในแถบชายฝงทะเลตะวันออกทางตอนใต และลึกเขาไป

ในบางพ้ืนที่ของมณฑลชั้นในของจีนแผนดินใหญ พื้นที่ที่ใช

จึงกระจายไปตามบริเวณและ/หรือบางสวนของเหมยเสี้ยน 

ไถซาน เตีย้นไป เจยีงซ ีฝเูจีย้น กวางซี ซือ่ชวน หหูนาน เปนตน 

จากทัง้เจด็ถิน่ดังกลาวจะเหน็ไดวา ภาษาจนีทีใ่ชกนั

ในสยามนับแตสมัยรัตนโกสินทรเรื่อยมาน้ัน คือภาษาจีนใน

สายที่ 3 ที่ 4 และท่ี 5 ซึ่งก็คือ ถิ่นภาษาหมิ่น ถิ่นภาษาเยว

และถ่ินภาษาเคอเจีย ตามลําดับ ซึ่งก็คือภาษาจีนในสําเนียง

จีนแตจิ๋ว จีนฮกเกี้ยน จีนไหหลํา อันเปนถิ่นภาษาหมิ่น 

สําเนียงจีนกวางตุงอันเปนถ่ินภาษาเยว และสําเนียงจีนแคะ

อันเปนถ่ินภาษาเคอเจีย

การทีภ่าษาใดภาษาหน่ึงจะมีอิทธพิลทาํใหอีกสงัคม

หนึ่งตองหยิบยืมมาใชน้ัน โดยท่ัวไปแลวมักจะเปนไปใน 2 

ทาง ทางหนึ่ง เปนการยัดเยียดเชิงบังคับ ในทางน้ีมักเปนไป

โดยการใชอํานาจเขาครอบครองสังคมนั้นแลวกดบังคับเอา 

ในทางน้ีจะเกิดจากประเทศนักลาเมืองข้ึนกระทําตอเมืองข้ึน

ของตน อีกทางหนึ่ง เปนการรับเอาภาษาตางชาติน้ันมาใช

โดยคนพ้ืนเมอืงเดิมโดยไมไดถกูกดบงัคบั และเม่ือใชไปนานๆ

ก็ติดเขาไปเปนสวนหน่ึงของภาษาที่ตนใชไปในที่สุด

ในกรณีที่เกิดกับสยามน้ันเปนทางหลัง แตในทางน้ี

จะเกดิขึน้ไมไดเลยถาหากชนช้ันปกครองสยามไมอนุญาตให

ชาวจีนที่เขามามีความเปนอยูอยางคอนขางอิสระ ที่สําคัญ

มณฑลกรุงเทพฯ เปนถ่ินที่มีชาวจีนมาอาศัยอยูมากที่สุด  

สภาพเชนน้ีมผีลตอการสงผานหรือถายทอดกันในทางภาษา 

นานวันเขาคนไทยก็เริ่มรูจักและใชภาษาจีนทีละคําสองคํา 

และพอเวลาลวงเลยไปอีก คําจีนเหลาน้ีก็เขาไปเปนสวนหน่ึง

อยูในชีวิตประจําวันของคนไทย และกลายเปน “คาํจีนสยาม” 

มาจนทุกวันน้ี 

ในบรรดาชาวจีนกลุมภาษาพูด 5 กลุมนั้น ปรากฏ

วา จีนแตจิ๋วเปนกลุมภาษาพูดที่ใหญที่สุด คือมีสัดสวนของ

กลุมสูงถึงเกือบรอยละ 50 ของชาวจีนทั้งหมดที่อยูในสยาม  

ดังนั้น คําจีนที่ถูกสงผานมายังคนไทยจึงเปนคําจีนแตจิ๋ว

เสยีเปนสวนใหญ และทําใหคาํจีนสยามมพีืน้ฐานมาจากคําจีน

แตจิ๋วไปดวย

เกณฑที่พึงประสงคในการศึกษาคําจีนสยาม 

การศกึษาเกีย่วกับคําจีนสยามกไ็มตางกบัการศึกษา

ในเร่ืองอ่ืนๆ ทีม่กัมเีกณฑต้ังเอาไวเพือ่ใหการศึกษามแีนวทาง
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ในระดับหน่ึง และแนนอนวา เกณฑที่วาน้ียอมใชเฉพาะกับ

การศึกษาในที่น้ีเทาน้ัน ดังน้ัน เกณฑน้ีจึงอาจใชไมไดหรือ

อาจไมสอดคลองกับทัศนะของผูรูทานอ่ืนๆ ในขณะเดียวกัน

กม็อิาจกลาวไดวาเปนเกณฑทีส่มบรูณดวยเชนกนั เกณฑทีว่า

มี ดังน้ี

1. คําที่รูแนวาเปนคําจีน โดยท่ัวไปแลวคําจีน

สยามมากกวารอยละ 90 เปนคําที่รูแนอยูแลววาเปนคําจีน 

คําท่ีไมรูแนชัดจะไมพึงนํามาอธิบาย

2. คําที่รูจักและใชกันโดยท่ัวไป หมายความวา

เมื่อเอยคําใดท่ีเปนคําจีนสยามแลว คนไทยสวนใหญจะรูจัก  

แตกระน้ันก็ควรกลาวดวยวา คําจีนสยามท่ีคนไทยทั่วไปรูจัก

บางคร้ังกข็ึน้อยูกบัพ้ืนทีด่วย กลาวคือ อาจไมใชหรอืไมจาํเปน

ตองเปนคนไทยท้ังประเทศเสมอไป เพราะยังมีคําจีนสยาม

อีกไมนอยท่ีคนไทยในชนบทอาจไมรูจักหรือไดยินมากอน  

สาเหตทุีเ่ปนเชนน้ีกเ็พราะคนจนีท่ีเขามายังสยามนบัแตอดีต

น้ัน สวนใหญมักจะกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ 

หรือถาหากไปตั้งถิ่นฐานในชนบทบาง ชนบทน้ันก็มักจะเปน

ชุมชนขนาดใหญ ฉะน้ัน คนไทยท่ีหางไกลออกไปจากพ้ืนทีท่ีว่า

จงึรูจกัคาํจีนสยามนอยกวาคนในเมือง หรอืคนกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล

3. คําที่เคยใชกันในอดีต จะวาไปแลวเกณฑน้ี

ไมควรถูกนาํมาใช เพราะนอกจากจะขัดกบัเกณฑขอที ่2 แลวก็

ยงัเหน็ไดวา คาํจีนสยามในเกณฑขอน้ีจาํนวนหน่ึงอาจไมเปน

ทีรู่จกักนัในปจจุบันแลว หรือไมกรู็จกัแตในวงแคบ แตทีเ่ลือก

เกณฑน้ีกเ็พราะคร้ังหน่ึงคาํเหลาน้ีเคยมกีารใชกนัเปนปกติมา

กอน และเม่ือสังคมไทยเปลีย่นแปลงตามกาลเวลา คาํเหลาน้ี

จึงคอยๆ เลือนไปจากการใชหรือการรูจักในที่สุด

ฉะน้ัน การเลือกนําคําจีนสยามในกลุมนี้มาอธิบาย

ในดานหน่ึงจึงเปนไปเพื่อตองการบันทึกใหเห็นวา คร้ังหนึ่ง

สังคมไทยเคยใชคําน้ีมากอน และเม่ือไมใชแลวก็จะเห็นตอ

ไปวา การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในแตละชวงมผีลตอการ

เปล่ียนแปลงการใชภาษาไมนอย ดังนัน้ การบนัทกึเอาไวเปน

หลกัฐานจึงนาจะเปนประโยชนแกการศึกษาสงัคมไทยเราเอง

ไดบางไมมากก็นอย แตกระน้ันก็ตาม คําเหลาน้ีมีอยูไมมาก 

เชนคําวา ผะหมี (การเลนทายปญหาแบบหน่ึง) โปเจียม 

(เครื่องหมายสําหรับตําแหนงกรรมการตรวจโตะ) เปนตน

4. คําทีส่ะทอนปฏสิมัพันธทางสงัคม คาํในกลุม

น้ีหมายถงึคาํทีถ่กูใชในความหมายท่ีกวางกวาความหมายเดิม

ในคําจีน คือเปนคําที่อาจคงความหมายเดิมในคําจีนเอาไว 

แตก็ถูกใชในความหมายอ่ืนดวย หรือไมก็ใชโดยใกลเคียงกับ

ความหมายเดิม คําเหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงปฏิสัมพันธทาง

สงัคมระหวางวัฒนธรรมจีนกบัวัฒนธรรมไทยคอนขางสงู ซึง่

อาจแยกอธิบายได ดังน้ี 

ก. คําที่ถูกนํามาใชเพื่อเปรียบเปรย เปนคําที่ผูใช

ตองการเปรยีบเปรยเพือ่ยกยองหรอืเพือ่แสดงถึงความนาเกรง

ขามของบคุคล เชน ถาตองการเปรียบเปรยบุคคลผูกวางขวาง 

ก็จะใชคําวา ต้ัวเฮีย ที่แปลวา พี่ใหญ กับบุคคลผูน้ัน เปนตน

ข.  คําที่ถูกนํามาใชเพื่อกระทบกระเทียบ เปน

คําที่ถูกนํามาใชกระทบกระเทียบบุคคลเพ่ือใหเห็นถึงความ

ไมพอใจของผูพูดหรือผูใช เชน ถาตองการประชดพฤติกรรม

ของบุคคลหรือของกินของใชอยางใดอยางหนึ่งวา ใชไมได ก็

จะใชคําวา เจี๊ยะบอโละ ที่แปลวา กินไมลง เปนตน

ค. คําที่ถูกนํามาใชเพื่อตําหนิหรือดาทอ เปนคํา

ที่ถูกนํามาใชเมื่อผูใชเกิดความไมพอใจหรือโกรธตอเรื่องใด

เรื่องหน่ึงจนถึงกับตองตําหนิหรือดาทออยางรุนแรง เชน 

เมื่อตองการตําหนิบุคคลที่ทําการใดโดยไมเอาใจใสหรือไร

ความรอบคอบก็จะใชคําวา ซี้ซั้ว ที่แปลวา กระจัดกระจาย 

เกลื่อนกลาด ซึ่งหมายถึงการทําอะไรไมเปนระบบระเบียบ 

เอาแนนอนไมได เปนตน

ง. คําที่ถูกนํามาใชเพื่อยกยอง เปนคําที่ถูกใชเมื่อ

พอใจหรือตองการช่ืนชมบุคคลเพือ่แสดงใหเหน็ถงึความรูสกึ

นึกคดิของผูพดูหรอืผูใช เชน เมือ่เหน็วาบุคคลคนหน่ึงมคีวาม

สามารถอยางย่ิงยวดก็จะยกยองดวยคําทีฟ่งดูอาจเกินจริงดวย

คําวา ซูฮก ที่แปลวา ยอมให เปนตน

จ. คําที่ถูกนํามาใชเพื่อสะทอนความสัมพันธของ

บุคคล เปนคําทีใ่ชสือ่วาบุคคลหรือสังคมกลุมใดมคีวามสัมพันธ

อยูในสถานะใด ดีหรือไมดี ขัดแยงหรือไมขัดแยง เชน เมื่อ

ตองการส่ือวาความสัมพันธของบุคคล 2 คนหรือ 2 กลุมไม

ถกูกนักจ็ะใชคาํวา เกาเหลา ทีแ่ปลวา อาคารสูง แลวตอมาถูกนาํ

มาใชในความหมายของอาหารจีนช้ันดีทีม่วัีตถุดิบจําพวกแปง

อยูนอย1 หรอืเมือ่ตองการส่ือวาบุคคลไดสมคบคิดหรือรวมมอื

กนัทําการใดการหน่ึง กจ็ะใชคาํวา ฮ้ัว ทีแ่ปลวา ประนีประนอม 

สามัคคี หรือใชคําวา ซูเอ๋ีย ที่แปลวา แพชนะ การสมยอมกัน 

1 “เกาเหลา” เปนอาหารประเภทกวยเต๋ียวที่ไมใสวัตถุดิบจําพวกแปง

หรอืเสน ผูทีส่ัง่เกาเหลามารบัประทานจึงถูกลอวาเปนพวกที ่“ไมกนิเสน”

แตดวยเหตุที่คําวา “ไมกินเสน” ในคําไทยมีอีกความหมายหน่ึงวา

หมายถึง คนทีไ่มถกูกนั คาํวา เกาเหลา จงึถกูนาํมาใชเพ่ือลอความหมาย

ที่วาน้ี คือ “ไมกินเสน”
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เปนตน 

วิเคราะหคําจีนสยาม

คําจีนสยามที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทยไดถูกใชจน

กลายเปนสวนหน่ึงในวิถีชีวิตของคนไทย คําจีนสยามเกิดขึ้น

และดํารงอยูคูกับสามัญชนคนธรรมดาเปนสวนใหญ และ

ทําใหแยกกลุมคําตามหนาที่ที่ถูกใช ดังน้ี

1. กลุมคําที่มีความหมายในทางการเมือง เชน

คําวา กก กังฉิน ตงฉิน กุนซือ จอหงวน ฮองเต ออง ฯลฯ

2. กลุมคําที่มีความหมายในทางเศรษฐกิจ เชน

คําวา กงสี แปะเจ๊ียะ หาง เซ็งลี้ เถาแก โชหวย ฯลฯ

3. กลุมคําที่มีความหมายในทางความเชื่อ เชน

คําวา เซียมซี เซียน เตาหยิน เตา กงเต็ก ฯลฯ

4. กลุมคําที่มีความหมายในทางโภชนาการ เชน

คําวา เจี๊ยะ เกาเหลา (ที่เปนอาหารประเภทหน่ึง) กวยเต๋ียว 

ปาทองโก ฯลฯ

5. กลุ มคําที่มีความหมายบงบอกสถานะของ

บุคคล เชนคําวา แซ กู เฮีย เสี่ยวเออ เตี่ย ซิ้ม ซอ ต้ัวเฮีย 

โตโผ ล่ิวลอ ฯลฯ

6. กลุมคําที่มีความหมายในทางสังคม เชนคําวา 

เกาเหลา (ทีห่มายถงึความสัมพนัธทีไ่มลงรอยกนัของบคุคล) 

กันเปย แตะเอีย ตาอวย เกี้ยเซี้ย กากี่น้ัง ฯลฯ

7. กลุมคาํทีม่คีวามหมายในทางตาํหน ิดา ดูแคลน

หรือแสดงความรูสึกเชิงลบ เชนคําวา เซ็ง เกาเจี๊ยะ เกาเจง 

เจี๊ยะบอโละ เจกอัก ทูซี้ บอเหยียะโจย ติงตอง เฮงซวย ฯลฯ

8. กลุมคาํทีม่คีวามหมายเปนส่ิงของเครือ่งใชและ

เคร่ืองประดับ เชนคําวา เกีย๊ะ ขมิ โตะ เกาอ้ี ปงตอ เทยีบ เลาเตง

ตะเกียบ หยก ปาน ปุงกี๋ ฯลฯ

9. กลุมคําที่มีความหมายในทางสะทอนอุปนิสัย

ใจคอและอากัปกิริยาของบุคคล เชนคําวา เขียม ลุน เหลาซิด 

เฮี้ยว เฮ้ียบ เลียะพะ กากั่น ฯลฯ

10. กลุมคําที่มีความหมายในทางการละเลนและ

กิจกรรม เชนคําวา ปาห่ี ยี่อิด ผะหมี งิ้ว หยําฉา ฯลฯ

การแยกกลุ มคําจีนสยามออกไปตามหนาที่น้ัน 

นอกจากจะทําใหเห็นภาพโดยกวางแลวก็ยังเห็นความหมาย

ของคําแตละคํา วาสวนใหญหรือแทบท้ังหมดก็วาไดจะเปน

คําพ้ืนๆ ที่สามัญชนคนธรรมดาตางใชกันในชีวิตประจําวัน

ของตน ไมใชคําที่สูงสงหรือศักดิ์สิทธิ์ท่ีใชกันในหมูชนช้ันสูง  

ทั้งนี้ควรกลาวดวยวา นอกจากกลุมคําขางตนแลว ก็ยังมีอีก

บางกลุมทีไ่มไดถกูนาํมานับรวมหรือจัดกลุมเขามาดวย เน่ือง

เพราะเปนคําที่มีเปนจํานวนนอย อยางคําที่มีความหมายใน

ทางธรรมชาติ เชนคําวา ไตฝุน เปนตน

ฉะน้ัน การปรากฏข้ึนมาของคําจีนสยามแทที่จริง

แลวมิใชอะไรอ่ืน หากคือภาพสะทอนปฏิสัมพันธที่เปนไป

อยางแนบแนนระหวางคนไทยกบัคนจีน จนฝายหนึง่สามารถ

รับเอาคําของอีกฝายหน่ึงมาใชโดยไมรูสึกขัดเขิน เปนภาพ

ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของการยอมรับวัฒนธรรม

ของกันและกันโดยแท 
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เกร็ดและประเด็นนารูเก่ียวกับจีน

เมื่อเร็วๆ น้ี หนวยงานดานการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางของจีนไดรวมกันจัด

สัมมนาวาดวยการพัฒนาตัวเมืองและปญหาท่ีเกี่ยวของ และไดจัดลําดับเมืองตางๆ ในจีนที่มีการพัฒนาตัวเมืองเชิงคุณภาพ

มากทีส่ดุ โดยนําเอาปจจัยตางๆ อาทิ ผลสัมฤทธิข์องการพัฒนา การใชความรูอยางเขมขน การขจัดมลภาวะ การเพ่ิมความเปน

สีเขียว  และการสรางความสมานฉันท เปนตน มาพิจารณาประเมินผลซ่ึงมีดังน้ี

1. เมืองคุนซาน (昆山市) ในมณฑลเจียงซู 

2. เมืองอ้ีอู (义乌市) ในมณฑลเจอเจียง

3. เมืองเซาซิง (绍兴市) ในมณฑลเจอเจียง

4. เมืองฉางซา (长沙县) ในมณฑลหูหนาน

5. เมืองจางเจียกั่ง (张家港市) ในมณฑลเจียงซู

6. เมืองเจียงยิน (江阴市) ในมณฑลเจียงซู

7. เมืองฉือซี (慈溪市) ในมณฑลเจอเจียง

8. เมืองไทชาง (太仓市) ในมณฑลเจียงซู

9. เมืองซวงหลิว (双流县) ในมณฑลเสฉวน

10.  เมืองไหเฉิง (海城) ในมณฑลเหลียวหนิง

10 อันดับเมืองท่ีมีความเปนเมืองเชิงคุณภาพมากที่สุดของจีน
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ชิงรางวัลจีนศึกษา

เพื่อเปนกิจกรรมรวมกันระหวางศูนยจีนศึกษากับสมาชิกขาวจีนศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป กองบรรณาธิการ 

จึงไดจัดใหมีกิจกรรม ชิงรางวัลจีนศึกษา โดยใหทานสมาชิกและผูสนใจรวมเลนเกมตอบคําถามจากภาพที่ปรากฎ

อยู และสงคําตอบมาทางอีเมลหรือโทรสารเทาน้ัน โดยสงมาทางอีเมลไดที่ี  csc_n303@hotmail.com หรือโทรสาร

หมายเลข 02-255-1760 (กรุณาสงช่ือพรอมที่อยูแนบมาดวย ถึงคุณเกศริน) รางวัลที่จะไดรับคือ เปนสมาชิก

ขาวจีนศึกษาฟรี 2 ป และทางกองบรรณาธิการจะเฉลยคําตอบท่ีถูกตองพรอมประกาศรายช่ือผูที่ไดรับรางวัลจํานวน

5 ทานแรกใหทราบในฉบับถัดไป และจะสงรางวัลไปใหตามที่อยูที่แจงมา

คําเฉลยรูปภาพ

ในขาวจีนศึกษา ปท่ี 16 ฉบับท่ี 2 เม.ย. - มิ.ย. 58

เปนภาพของสถานท่ีประชุมสภาผูแทนประชาชนท่ีรัฐบาลพรรคกกมินต๋ังตั้งขึ้นคร้ังที่ 1

ท่ีกวางโจว ในป 2469

คําถาม เปนภาพของสถานท่ีสําคัญแหงหนึ่งในประวัติศาสตรการเมืองของจีน
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แนะนําหนังสือใหมและเว็บไซต

  

  

 

โจวเอินไหล เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกวาเปนผูที่มีความสามารถไมวาจะเปนดานการตางประเทศ 

การเมือง การทหาร เปนบุคคลท่ีคิดถึงผลประโยชนของชาติเปนหลักจวบจนชวงสุดทายของชีวิต

หนังสอืเลมนีเ้ปนหนงัสอือัตชีวประวัติของโจวเอินไหล ทีเ่รยีบเรยีงเรือ่งราวมาต้ังแตกาํเนดิ จดุเริม่ตนของการเขารวม

พรรคคอมมิวนิสตจีน เสนทางการตอสูทางการเมืองภายในประเทศ จนกาวข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน พรอมท้ังรับหนาทีใ่นดานการตางประเทศ อันเปนความสามารถท่ีโดดเดนเปนทีป่ระจักษแกนานาประเทศ และยัง

ไดกลาวถึงชวงบ้ันปลายชีวิตจวบจนถึงแกอสัญกรรมดวย โดยหนทางทีก่วาโจวเอินไหลจะไดรับการยอมรับในระดับโลกน้ันไมได
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ช้ันนําท่ัวไป

บทความวิชาการภาษาไทย วิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นในสวนตางๆ ของโลก
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กิจกรรมศูนยจีนศึกษา

การจัดสัมมนา/เสวนา

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558   ศูนยจีนฯ รวมกับ นิตยสารเมืองโบราณ และมูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ 

จัดเวทีเสวนาเร่ือง “จากเหมยโจว... 100 ปแหงความเปล่ียนแปลง” ณ หองประชุมชั้น 3 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ทั้งน้ีมี

ผูเขาฟงทั้งหมด 41 คน

การใหสัมภาษณและการเปนวิทยากร

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผอ.ศูนยจีนฯ ใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

เรื่อง “กวาจะรูเทาทันจีน” โดยไดตีพิมพในหนังสือพิมพฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผอ.ศูนยจีนฯ ใหสัมภาษณสถานีวิทยุซีอารไอ (CRI) 

ประเทศไทย เพ่ือประกอบสารคดีเรื่อง “คนจีนที่อพยพมาในประเทศไทย”

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผอ.ศูนยจีนฯ ไดรับเชิญใหรวมเสวนาในประเด็น 

“ประวัติศาสตรบาดแผล อุยกูร – จีน” ในงานสัมมนาวิชาการเร่ือง “ ‘ตุรกี – อุยกูร – จีน’ กับปญหาผูอพยพขามชาติและ

ทางออกของไทย” ที่ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ

วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ผศ.วรศักด์ิ มหัทธโนบล ผอ.ศูนยจีนฯ ใหสัมภาษณกับคณะนักวิชาการจีนจาก National 

Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences ซึ่งนําโดย Prof. Li Wen รองผูอํานวยการสถาบัน

ดังกลาว โดย ผศ.วรศักด์ิใหสัมภาษณเรื่อง “ความสัมพันธไทย – จีน ทางดานเศรษฐกิจ”

วันพุธที ่2 กนัยายน 2558 ผศ.วรศักดิ ์มหทัธโนบล ผอ.ศนูยจนีฯ ใหสมัภาษณทางโทรศัพทกบัสถานีโทรทัศน Voice 

TV เรื่อง “วินาศกรรมท่ีราชประสงค”

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558  ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผอ.ศูนยจีนฯ ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยบรูพาให

เปนวิทยากรงาน “เสวนาทางวิชาการ ดานรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และความม่ันคง” โดย ผศ.วรศักดิ์ เสวนาใน

หวัขอ “ความม่ันคงของมนุษยในมติิความม่ันคงแบบทหาร: บทเรยีนของประเทศไทยจากเหตกุารณราชประสงค” ณ โรงแรม 

Prime Time จ.ชลบุรี

กิจกรรมอื่นๆ

วันอาทิตยที่ 2 – วันอาทิตยที่ 9 สิงหาคม 2558 คุณสิรีธร โกวิทวีรธรรม นักวิจัยประจําศูนยจีนฯ ไดเปนผูแทน

ประเทศไทย 1 ใน 10 คนเขารวมโครงการ 2015 China – ASEAN Youth Camp ณ เมอืงกุยโจวและเมืองกวางโจว สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และมีผูแทนจากประเทศอาเซียนอีก 9 ประเทศเขารวมโครงการดวย โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสราง

เสนทางสายไหมและการตระหนักถงึความใฝฝนของเยาวชนรวมกัน ทัง้น้ี สหพนัธเยาวชนแหงประเทศจีน และกรมกิจการเด็ก

และเยาวชนของไทยเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตลอดโครงการ
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เจ้าของ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณี ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท กรุงเทพฯ

10330 โทรศัพท์ 0-2218-7416-7, โทรสาร 0-2255-1760 http://www.csc.ias.chula.ac.th, e-mail: csc_n303@hotmail.com ทปีรึกษา

ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์, รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์, ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช, รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์, รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ 

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ บรรณาธิการอาํนวยการ : ผศ.วรศักด์ิ มหัทธโนบล, ดร.ทวี ธีระวงศ์เสรี กองบรรณาธิการ : ไสว วิศวานันท์, 

รศ.อาทร ฟุ้งธรรมสาร, สิรีธร โกวิทวีรธรรม, วรรณรัตน์  ท่าห้อง ธุรการ : เกศริน แสนสุข ศิลปกรรม : สุธีย์ บุญลา

่

1.  ศาสตราภิชาน อําพล  พรรณเชษฐ

 (ถึงแกกรรม)

2.  คุณปรีชา  พิสิษฐเกษม (ถึงแกกรรม)

3.  คุณกอบสุข  เอี่ยมสุรีย

 (แทนคุณกําจาย  เอี่ยมสุรีย)

4.  คุณไกรสร  จันสิริ

5.  คุณชาตรี  โสภณพนิช

6.  คุณชาติศิริ  โสภณพนิช

7.  คุณสมศักด์ิ  ลีสวัสด์ิตระกูล

8.  คุณผุสดี  คีตวรนาฏ

9.  คุณวิจิตร  อุปติศฤงศ

10.  คุณวิสุทธิและคุณสาลี  อุปติศฤงศ

11. คุณสุนทรา  เอี่ยมสุรีย

12. คุณอัมพร  เอ่ียมสุรีย (ถึงแกกรรม)

13. คุณบุญจิตต  สันติกาญจน

14. คุณสุเทพ  ศุภัทรานนท

15. คุณสุวิมล  อรามวิทย

16. คุณกังวาฬ  ตันติพงศอนันต (ถึงแกกรรม)

17. ศาสตราจารย เจีย  แยนจอง

 (ยรรยง  จิระนคร)

18. ดร.สารสิน  วีระผล

19. ดร.เตช  บุนนาค

20. ศาสตราจารย  ดร.เขียน ธีระวิทย

21. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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