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หลักสูตรการอบรม 

 Train the Trainer  

 “เศรษฐกิจแดนมังกร และชองทางเจาะตลาดจีน” 
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง 

ภายใตโครงการ ASEAN SME Gateway to China  
(กิจกรรมการพัฒนาความรวมมือเพื่อสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ASEAN SME 

Regional Gateway สวนท่ี 2)  

 
วันแรก 
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ขอเท็จจริงตลาดจีน (1.30 ช่ัวโมง) 
โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี  พานิชสาสน 
 คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
หัวขอท่ี 2   
เศรษฐกิจมณฑลจีนท่ีควรรูสําหรับ SME ไทย (1.30 ช่ัวโมง) 
โดย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี  พานิชสาสน 
 คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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หัวขอท่ี 4 
ขอควรรูสําหรับ SMEs ไทยกอนคาขาย/ลงทุนกับจีน : วัฒนธรรมการทําธุรกิจแบบจีน (1.30 
ช่ัวโมง) 
โดย อาจารย Li Renliang ผูอํานวยการสถาบันไทย-จีน ศึกษา  
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วันท่ีสอง 

หัวขอท่ี 5 
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีควรรูสําหรับ SMEs ไทยกอนคาขาย/ลงทุนกับจีน (1.30 ช่ัวโมง) 
โดย   อาจารยวิบูลย  ตั้งกิตติภาภรณ 
 ผูเชี่ยวชาญกฎหมายจนีและประธานบริษทั ที่ปรึกษากฎหมายฟารอีสต จํากัด 
 
หัวขอท่ี 6 
เปด Clinic กฎหมายคาขายและลงทุนในจีน (1.30 ช่ัวโมง) 
โดย   อาจารยวิบูลย  ตั้งกิตติภาภรณ 
 ผูเชี่ยวชาญกฎหมายจนีและประธานบริษทั ที่ปรึกษากฎหมายฟารอีสต จํากัด 
 
หัวขอท่ี 7 
ประสบการณดานการคา – การลงทุนของไทยในจีน  (1.30 ช่ัวโมง) 
โดย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อักษรศรี  พานิชสาสน 
 คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
หัวขอท่ี 8 
ประสบการณของ SMEs ไทยตลาดจีน (1.30 ช่ัวโมง) 
โดย คุณพงษอนนัต จิรธราวัฒน 
 ผูประกอบการ SMEs ผูมีประสบการณตรงสงออกไปยังประเทศจีน 
และ 
โดย   คุณสุเทพ ศุภภทัรานนท 
 ที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพ และผูมีประสบการณในการตดิตอเศรษฐกจิกับจีน 
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เนื้อหาหลักสูตร 
หัวขอท่ี 1  

ขอเท็จจริงตลาดจีน 
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หัวขอท่ี 1 ขอเท็จจริงตลาดจีน (1.30 ชั่วโมง) 
 

ขอเท็จจริงพื้นฐานของจีน 

 ประเทศจีน มพีื้นที่กวางใหญเปนอันดับ 3 ของโลก เสมือนเปนหนึ่งทวีป และมีขนาดGDP 
ใหญเปนอนัดบั 2 ของโลก แซงหนาญี่ปุนเมื่อเดือนสิงหาคม 2010 ที่ผานมา และจีนยังมีทุนสํารอง
เงินตราระหวางประเทศอันดบั 1 ของโลก เปนผูสงออกอันดับ 1 ของโลก และเปนผูนําเขาอันดับ 2 
ของโลก  
 จีนประกอบไปดวย 22 มณฑล (ไมนบัไตหวนั) 5 เขตปกครองตนเอง (Autonomous 
Regions) 4 มหานคร (Municipalities) และ 2 เขตบริหารพิเศษ (Special Administrative Regions) 
สําหรับ 5 เขตปกครองตนเองนั้น ประกอบไปดวยเขตปกครองตนเองกวางสี (ชนชาติจวง) เขต
ปกครองตนเองทิเบต (ชนชาติทิเบต) เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย (ชนชาติหุย) เขตปกครองตนเอง
มองโกลเลียใน (ชนชาติมองโกล) และเขตปกครองตนเองซินเจียง (ชนชาติอุยกูร) โดยผูวาการของ
เขตปกครองตนเองเหลานีจ้ะมาจากชนชาตทิี่เปนประชากรสวนใหญของพื้นที่นั้นๆ  

สําหรับ 4 มหานคร ประกอบดวยปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เทียนจิน และฉงชิ่ง การบริหารงานของ
มหานครทั้ง 4 นี้ ขึ้นตรงกบัรัฐบาลกลาง ใน 4 มหานครนี้ ฉงชิ่ง จัดเปนมหานครแหงใหมลาสุด
ไดรับการยกระดับเปนมหานครเมื่อป 1997 และเปนมหานครแหงเดยีวที่ตั้งอยูในภาคตะวนัตกของ
จีน ซ่ึงทําใหมปีจจัยทางภูมิศาสตรที่สําคัญตอไทยอยางยิง่  

สําหรับ 2 เขตบริหารพิเศษ ประกอบดวยฮองกง และมาเกา ซ่ึงจีนไดรับคืนฮองกงจาก
อังกฤษและมาเกาจากโปรตุเกสในป 1997 และ 1999 ตามลําดับ ในการปกครอง 2 เขตบริหารพิเศษ
นั้น จีนใชนโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” (One Country Two System) กลาวคือ จีนอนุญาตให
ฮองกงและมาเกาสามารถบริหารจัดการกิจการตางๆตามรูปแบบที่เคยเปนมากอนการรับมอบคืน 
โดยรัฐบาลจีน ยกเวนในเรื่องการทหารและการระหวางประเทศ และจีนใหคํามั่นสญัญาวา จะเปน
หนึ่งประเทศ สองระบบไปเชนนี้เปนระยะเวลาอยางนอย 50 ปนับจากปที่ไดรับมอบคืน 
 ในสวนของมณฑลตางๆ ของจีน มณฑลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกจิมากที่สุด  คอื มณฑล
กวางตุง เนื่องจากเปนมณฑลอันดับ 1 ของจีนในแงขนาดเศรษฐกิจ จํานวนประชากร ปริมาณการ
นําเขาและสงออก และมูลคาการคาปลีก โดยเปนอนัดบั 1 เมื่อเทียบกับ 31 มณฑลทั้งหมดของจีน 
GDP ของกวางตุงยังมีขนาดใหญกวา GDP ของไทยทั้งประเทศ และในดานตําแหนงทีต่ั้งนั้น 
มณฑลกวางตุงตั้งอยูทางตอนใตของจีน ซ่ึงไมไกลจากภาคอีสานของไทย 



 คูมือการอบรม SME Gateway to China  
โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China         5                                                            กันยายน  2553 
                                                            ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของจนี ทําใหจนีกลายเปนประเทศมหาอํานาจสาํคัญที่
หลายฝายใหความสนใจศกึษาเรียนรู  

อยางไรก็ด ีนอกจากตวัเลขทางเศรษฐกิจที่สวยหรู ยังมขีอเท็จจริงอีกหลายดานทีจ่ําเปนตอง
ทราบ เพื่อใหเห็นภาพและมคีวามเขาใจตอเศรษฐกิจจีนทีร่อบดานมากขึน้ เชน แมวาจีนจะมี GDP 
เปนอันดับ 2 ของโลกแตมีสัดสวนเพยีงรอยละ 8.8 ของ GDP โลก ในขณะที่ สหรัฐฯ ซ่ึงมีขนาด 
GDP เปนอันดับ 1 ของโลกมีสัดสวนถึงรอยละ 24.5 ของ GDP โลก สะทอนถึงความแตกตางอยาง
มากระหวางขนาดเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในโลกของสหรัฐฯ กับขนาดเศรษฐกิจทีใ่หญเปนอันดับ 2 
เชนจีน 

 นอกจากนี้ GDP จีนที่เปนที ่2 ของโลกก็มีมูลคาและมีสัดสวนมากกวาญี่ปุน ซ่ึงอยูอันดับ 3
เพียงเล็กนอยโดยท่ี GDP ญ่ีปุนครองสัดสวนประมาณรอยละ 8.7 ของ GDP โลก 

จากขอเท็จจริงนี้จะเห็นไดวา เศรษฐกิจจนียังมีความสําคัญและมีขนาดนอยกวาสหรัฐฯอยู
หลายเทาตวั  

สําหรับขอเท็จจริงอีกประการที่สําคัญ คือ รายไดเฉลี่ยตอหวัตอป (GDP Per Capita 
Income) ซ่ึงเมื่อเทียบขนาดเศรษฐกิจกับประชากรจํานวนมากของจีน จะเห็นวา รายไดเฉลี่ยตอ
หัวตอปของจนียังต่ํามากเปนอันดับที่ 90 กวาของโลกและเมื่อเทียบกบัญี่ปุน รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป
ของจีนจะต่ํากวารายไดฯ ของญี่ปุนประมาณ 10 เทาตัว 

สําหรับบทบาททางเศรษฐกจิของจีน มีความเคลื่อนไหวที่นาจับตามองของจีนในชวงไมกี่ป
ที่ผานมา ไดแก การออกไปลงทุนในตางประเทศของจีน (Outward Foreign Direct Investment : 
FDI) ซ่ึงมีอัตราเติบโตสูงขึ้นหลายเทาตวันับตั้งแตป 2005 โดยมีปจจยัสําคัญ คือ รัฐบาลมีนโยบาย
ผลักดันใหผูประกอบการจนี “เดินออกไป” (Zou Chu Qu) เนื่องจากจนีมีปริมาณเงนิทุนสํารองมาก
เปนอันดับ 1 ของโลกและเงินหยวนกเ็ร่ิมแข็งคาขึ้น จึงเปนโอกาสอันดีสําหรับรัฐวิสาหกจิและ
บริษัทจีนในการออกไปลงทุนยังตางประเทศ รัฐบาลจีนจึงมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนอยาง
เต็มที่ โดยมีมาตรการตางๆ เชน การใหกูดอกเบี้ยต่ํา การค้ําประกันเงนิกู เปนตน  

พื้นที่เปาหมายที่ทุนจีนออกไปลงทุนในตางประเทศนั้น แตกตางกนัไปตามวัตถุประสงค
หลักในการลงทุน เชน การไปลงทุนในแอฟริกาเพื่อแสวงหาแหลงพลังงาน การไปลงทุนใน
สหรัฐอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการกีดกนัทางการคา การไปลงทุนในสหภาพยุโรปเพื่อเรียนรู
เทคโนโลยี เปนตน  

 
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจีน 

 ในอดีต จีนใชเงินสองระบบ โดยแบงเปนเงินหยวน (Renminbi) สําหรับใชภายในประเทศ
จีน และ Foreign Exchange Certificate (FEC) สําหรับชาวตางชาติ ตอมา ในป 1994 จีนประกาศ
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ยกเลิก FEC โดยกําหนดใหใชเงินหยวน (Renminbi) เพียงระบบเดียว และกําหนดระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนใหเปนแบบคงที ่ (Fixed Exchange Rate System) โดยผูกคาเงินติดกบัคาเงินดอลลาร
สรอ.ไวที่ 8.62 หยวนตอ 1 ดอลลารสรอ. การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ทาํใหเงินหยวนออนคาลงอยาง
มาก และเปนจุดเริ่มตนของการสงออกสินคาจีนไปทั่วโลก เนือ่งจากคาเงินทีอ่อนคาลงไดเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขนัดานราคาของสินคาจีน  

จีนใชระบบดงักลาวจนถึงป 2005 จึงเปลี่ยนมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตวัแบบมี
การจัดการ (Managed Floating Exchange Rate System) ตอมา เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 
2008 จีนไดประกาศตรึงคาเงินหยวนกับเงนิดอลลารสรอ. ที่ 6.28 หยวนตอ 1 ดอลลารสรอ. และ
ลาสุด ในเดือนมิถุนายน 2010 ที่ผานมา จีนไดประกาศใหเงินหยวนสามารถ “ยืดหยุน” ได  

อยางไรก็ด ี ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คาเงินหยวนของจีนเคลื่อนไหวในชวงแคบๆและถูก
ควบคุมอยางระมัดระวังเพื่อไมใหความผันผวนของคาเงินมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของจีนโดยรวม 
 นอกจากนี้ จนียังมีความพยายามในการเพิม่ความสําคัญของคาเงินหยวนในเวทีโลก โดย
ธนาคารกลางของจีนจีนไดทําสัญญา SWAP เงินหยวนเพื่อการทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศ 
(Renminbi Trade Settlement) กับธนาคารกลางของประเทศ/เศรษฐกิจตางๆ เชน มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และสิงคโปร ซ่ึงการคาขายของประเทศเหลานี้กับจนี สามารถกระทําผานสกุลเงิน
ทองถ่ินของประเทศตนกับสกุลเงินหยวนของจีนโดยตรง โดยไมจําเปนตองผานเงินดอลลารสรอ.    

 
หลากหลายกลุมผูบริโภคของจีน 

 ในปจจุบนั ถึงแมวาจนีจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว แตชองวางของรายได
ระหวางผูอยูอาศัยในเมืองและผูอยูอาศัยในชนบทยังคงหางกันมาก เชน รายไดของผูอยูอาศัยใน
เมืองอยูที่ประมาณ 14,000 หยวน ขณะที่ ลาสุดรายไดของผูอยูอาศัยในชนบทนั้น อยูที่ 4,000 หยวน 
 นอกจากนี้ ตลาดจีนมีลักษณะเปนตลาดแบบแยกยอย (Fragmented Market) ไมใชตลาด
เดี่ยว(Single Market) การเขาสูตลาดจีน จึงจําเปนตองมีตลาดเปาหมายเฉพาะกลุม  

ในดานกลุมผูบริโภคจีนยุคใหม จากสํานกังานสถิติแหงชาติของจีน จีนมีชนชั้นกลาง ซ่ึง
เปนผูที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอยูทั้งสิน้ประมาณ 80 ลานคน ดังนั้น ในการเขาสูตลาดจีน ควร
ถือเอาคนกลุมนี้เปนเปาหมาย  

เมื่อพิจารณากลุมผูบริโภคจีนตามอายุและพฤติกรรม รสนิยมความชอบ สามารถแบงได
เปน 4 กลุมหลัก ดังนี ้

1. วยัหนุมสาวในเขตเมือง ผูบริโภคกลุมนี้มีกําลังซื้อสูง เนื่องจากเปนลูกคนเดยีว มีโอกาส
ทางการศึกษา ทันสมัย มีลักษณะนิสัยเปดรับสิ่งใหม มีเสรีภาพในการใชชีวิตสูง นิยมความหรหูรา
รวมสมัย ผูบริโภคกลุมนี้ จึงเหมาะเปนกลุมเปาหมายของสินคาแบรนดเนมที่นําสมัย และสินคา
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ฟุมเฟอยตางๆ เชน อัญมณ ีซ่ึง ณ ปจจุบันนี้ จีนเปนตลาดสําหรับสินคาหรูหรา (Luxurious Market) 
อันดับ 2 โลกรองจากญี่ปุน หรืออาจเปนผลิตภัณฑสําหรับสัตวเล้ียง โดยวยัรุนจีน/ชนชั้นกลางจนีที่
อาศัยอยูคนเดยีว มักมีสัตวเล้ียงแกเหงา เปนตน ตวัอยางสินคาที่ประสบความสําเร็จในจนีในการ
เจาะตลาดผูบริโภคกลุมนี้ ไดแก อัญมณียีห่อ Love Love สินคายี่หอดังกลาว ถูกออกแบบและผลิต
ออกมาเปนคู  เพื่อดึงดูดคูรักวัยรุน  

2. วัยเด็ก ผูบริโภคกลุมนี้เปนลูกคนเดยีวที่มีพอแมและปูยาตายายคอยดูแล และเปนผู
จายเงินให สินคาและบริการที่เหมาะสําหรับผูบริโภคกลุมนี้ ไดแก อุปกรณการศึกษา ของเลน 
รวมทั้งธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ หรือโรงเรียนนานาชาติ ซ่ึงถึงแมจะมีคาใชจายสูง แตกําลัง
ไดรับความนยิมเปนอยางมาก อยางไรก็ด ี ขอควรระวังกอนจะสงสินคาที่มีการออกแบบดีไซดไป
จีน ไดแก การลอกเลียนแบบสินคาโดยผูประกอบการชาวจีน 

3. วัยกลางคน ผูบริโภคกลุมนี้ เปนกลุมที่เคยใชชีวิตอยูในยุคคอมมิวนิสต และรับรูถึง
ชวงเวลาเปลีย่นผานของเศรษฐกิจจีน จากเดิมเปนระบบสวัสดิการรัฐวิสาหกจิ มาเปนระบบที่ตอง
แขงขันในกลไกตลาดเพื่อความอยูรอด คนเหลานี้จํานวนไมนอยมีประสบการณการสูญเสียรายไดที่
เคยมั่นคงหรือถูกเลิกจางจากรัฐวิสาหกจิ เนื่องจากมกีารแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนตน คนกลุมนี้
บางสวนจึงมแีนวคิดอนุรักษนิยมและตอตานระบบใหม ไมเปดรับความเปลี่ยนแปลง โดยจะเนน
การใชจายอยางประหยดั เนื่องจากตองดิ้นรนเพือ่อยูรอดในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม ซ่ึง
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

4. วัยสูงอายุ กําลังซื้อของกลุมนี้สวนหนึง่มาจากเงินบํานาญจากรัฐบาลจีน ผูบริโภคกลุมนี้
นิยมชวีิตที่เรียบงายและรกัษาสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพจึงเปนสินคาที่เหมาะสําหรับผูบริโภคกลุม
นี้ เชน เนื้อจระเข ตุกแก ตะพาบน้ํา รังนก เปนตน อยางไรก็ดี ควรพิจารณาดวยวา สินคานั้นๆ จนี
สามารถผลิตไดเองหรือไม และมีกฎระเบยีบในการนําเขาหรือไม อยางไร 

จากขอมูลเชิงสถิติ ยังสามารถตั้งขอสังเกตไดอีกวา กลุมที่มีรายไดสูง ไดแก กลุมที่จบ
การศึกษาระดบัสูงดานธุรกิจและทํางานกับบริษัทตางชาต ิ สําหรับสินคาที่ไดรับความนิยมเปนอยาง
สูงในหมูผูบริโภคชาวจนียุคใหม คือ สินคาเทคโนโลยี สินคาที่นําสมัย และพฤตกิรรมการบริโภค
แบบชาวอเมรกิัน  เชน ราน Pizza Hut ราน Starbucks เปนตน 

หากพิจารณารายอุตสาหกรรมที่สําคัญ จะพบวา อุตสาหกรรมรถยนตในจนี กําลังเติบโต
อยางมาก โดยในสมัยกอนเปดประเทศป 1978 จีนมีอัตราการครองครองรถยนตอยูที ่ 1.35 ลานคัน 
ขณะที่ปจจุบัน อัตราการครอบครองรถยนตของจีน เพิ่มเปน 36 ลานคัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ ในป 2009 ที่ผานมา จีนยังผลิตรถยนตไดมากที่สุดในโลกที่ประมาณ 14 ลานคัน โดยรถที่จนี
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ผลิตเกือบทั้งหมดขายภายในประเทศจีนเอง เนื่องจากมคีวามตองการรถยนตภายในประเทศสูงและ
ตลาดตางประเทศยังขาดความเชื่อมั่นในรถยนตจนี สําหรับยี่หอรถยนตที่ประสบความสําเร็จมาก
ที่สุดในจนี ไดแก ยีห่อ Volkswagen ของเยอรมัน เนื่องจากเปนบรษิทัรถยนตตางชาติบริษัทแรกที่
เขาสูตลาดจีนตั้งแตตนทศวรรษที่ 1990 และจากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ของอัตราการครอบครอง
รถยนตของจนีโอกาสสําหรับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยกน็าจะเพิ่มขึ้นตามไปดวย  

นอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมเครื่องสําอางคก็กําลังเปนที่นาจับตา
เชนกัน โดยลักษณะนิสัยของผูหญิงจีนนั้น รักสวยรักงาม และจากขอมูลในปจจุบนั พบวา ชาวจนี
นิยมมาจับจายซื้อของที่รานคาปลอดภาษทีี่สนามบินสุวรรณภูมิของไทย เนื่องจากไดรับสวนลด
ราคาสินคา เปนตน 

อยางไรก็ดี ผลิตภัณฑเครือ่งสําอางคที่ไทยผลิตเองและไมมีภาพลักษณของการเปนสินคา
ระดับโลกอาจจะไมไดรับความสนใจจากผูหญิงจีน เนื่องจากผูหญิงจนี นยิมเครื่องสําอางคแบรนด
เนมระดับโลก พรอมกันนี ้ ธุรกิจที่กําลังไดรับความสนใจในจนีอีกอยางหนึ่ง คอื การซื้อสินคา
ออนไลนผานสื่อ internet ซ่ึงมีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะการซื้อขายในกลุมวยัรุน แมวาโดยรวม
แลวกลุมผูบริโภคอื่นๆยังคงนิยมซื้อสินคาโดยตองสัมผัสหรือเห็นสินคาดวยสายตาตนเองกอน 

จากขอมูลที่กลาวมา ตลาดจีน จึงเปนตลาดที่นาสนใจ และมีศักยภาพสูง แตในขณะเดียวกัน 
การแขงขันก็สูงมาก เนื่องจากประเทศตางๆ ทั้ง ASEAN อ่ืนอีก 9 ประเทศ หรือประเทศในยุโรป 
และจากทั่วโลก ตางก็ตองการเขามาแสวงหาสวนแบงผลประโยชนในตลาดจีน และอีกปญหาหนึ่ง
ที่สําคัญ คือ การเขาสูจีนในระดับมณฑล ซ่ึงมีความซับซอนแยกยอยลงไปในแตละพื้นที ่
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เนื้อหาหลักสูตร 

หัวขอท่ี 2 

เศรษฐกิจมณฑลจนี 
ท่ีควรรู 

สําหรับ SMEs ไทย 
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หัวขอท่ี 2  เศรษฐกิจมณฑลจีนที่ควรรูสําหรับ SMEs ไทย (1.30 ชั่วโมง) 
 
หากพิจารณาตามสภาพภูมิศาสตรของประเทศจีน จะพบวา ภูมิประเทศทางตะวนัตกของ

จีนสวนมากเปนภูเขา เนนิเขาสูง มีที่ราบไมมาก ซ่ึงจะเปนแหลงเกษตรและมีประชากรอยูอาศัยมาก 
เชน มณฑลเสฉวน ซ่ึงเปนที่ราบลุมในทามกลางเนินเขาของจีนตะวนัตก ทําใหเอือ้ตอการเกษตร
และตอยอดเปนอุตสาหกรรมการเกษตร และมีประชากรอยูอาศัยจํานวนมาก เสฉวนจึงเปนมณฑลที่
มั่งคั่งที่สุดในภาคตะวันตกของจีน โดยเฉพาะที่ราบบริเวณนครเฉิงตู ในขณะที่ เมื่อเปรียบเทียบกัน
แลว  มณฑลยูนนานมีพื้นทีเ่ปนภูเขาเกือบทั้งหมด สวนกวางสี เปนจนีตะวันตกเพียงแหงเดียวที่มี
ทางออกทะเล เปนตน 

นอกจากนี้  จนีมีแมน้ําหลัก 4 สาย ไดแก แมน้ําฮวงโห (Yellow River) ยาว 5,464 กิโลเมตร 
แมน้ําแยงซี (Yangtze River) ยาวประมาณ 6,300 กิโลเมตรยาวที่สุดในประเทศจนีและ เปนที่ตั้งของ
เขตเศรษฐกจิปากแมน้ําแยงซี (Yangtze River Delta-YRD) แมน้ําจเูจียง (Pearl River) เปนที่ตั้งของ
เขตเศรษฐกจิปากแมน้ําจูเจยีง (Pearl River Delta-PRD) และ แมน้ําโขง หรือ แมน้ําหลานชาง 
(Lancang) ในภาษาจนี ยาว 4,909 กิโลเมตร โดยมีระยะทางที่อยูในจีนถึง 2,198 กิโลเมตร เมือง
สําคัญทางเศรษฐกิจตางๆ ของจีนก็จะตั้งอยูตามริมแมน้ําหรือสามเหลี่ยมปากแมน้ําดังกลาว 

อีกประเดน็สําคัญ คือ จีนเปนชาติที่กลาทาทายและเอาชนะธรรมชาติมาตั้งแตโบราณ เชน 
การรวบรวมแนวกําแพงเมืองจีนไดสําเร็จในสมัยจิ๋นซีฮองเต และในยุคปจจุบัน จนียังมีส่ิงปลูกสราง
สําคัญระดับโลกหลายแหง โดยเฉพาะเขือ่นสามโตรก (Three Gorges Dam) ซ่ึงเปนเขื่อนที่ใหญ
ที่สุดในโลก และจีนมแีนวคิดในการสรางเขื่อนเพื่อบริหารจัดการแมน้ําแยงซีมาตั้งแตสมัยดร.ซุน 
ยัตเซ็น โดยมีวตัถุประสงคเพื่อบริหารจัดการน้ําและผลิตพลังงาน  
 อยางไรก็ดี จดุออนสําคัญของจีน คือ ชองวางทางรายได เชน ในป 2009 จีนมีปญหา
ชองวางทางรายไดมากที่สุดนับตั้งแตปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศ โดยมณฑลชายฝงตะวันออก
ของจีนเปนมณฑลที่มั่งคั่ง เชน รายไดเฉลีย่ตอหวัตอปของชาวเซี่ยงไฮ จัดอยูในอันดบัสูงที่สุดในจนี 
ขณะที่กุยโจวเปนมณฑลตอนในที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัวต่าํที่สุด  
 

มหานครฉงชิง่ 
 เดิมเปนสวนหนึ่งของมณฑลเสฉวน ตอมา ไดรับการยกระดับเปนมหานครขึ้นตรงกับ
รัฐบาลกลางเมื่อป 1997 ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับที่ 10 รัฐบาลไดกําหนดยทุธศาสตรของ
ฉงชิ่งใหเปน “เซี่ยงไฮตะวันตก” โดยมีประชากร 30 ลานคน   

ในแงการคมนาคมขนสง มหานครฉงชิ่งอยูหางจากนครเซี่ยงไฮ 2,260 กิโลเมตร โดยมี
แมน้ําแยงซีเกยีงไหลผาน สําหรับสิ่งที่รัฐบาลจีนสรางขึ้นมาและมีผลทางยุทธศาสตรตอฉงชิ่งอยาง
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ยิ่ง คือ เขื่อนสามโตรก (Three Gorges Dam) โดยเขื่อนนีใ้ชเวลากอสรางราว 17 ป ตั้งอยูที่เมืองอี๋ชาง 
มณฑลหูเปย ดวยอานิสงคของเขื่อนสามโตรก ทําใหสามารถเดินเรือทะเลขนาด 10,000 ตันจาก
ชายฝง เขามายงัฉงชิ่งได และยังผลิตไฟฟาพลังงานน้ําไดอีกมาก 

อยางไรก็ดี การกอสรางเขื่อนดังกลาวสงผลใหเกดิความเปลี่ยนแปลงอยางมากตอธรรมชาติ
และที่อยูอาศยัของผูคนจํานวนมาก รวมทั้งมี NGO จากตางประเทศตอตานโดยตั้งขอกลาวหาตางๆ 
เชน การสรางเขื่อนดังกลาวอาจจะทําทําใหโลกหมุนชาลงไป  เปนตน 

ในดานการขนสงคมนาคม ฉงชิ่งไดสรางทาเรือชุนทาน ซ่ึงเปนทาเรือแมน้ําที่มีศักยภาพ
รองรับสินคาไดเทียบเทากับทาเรือกรุงเทพของไทยที่คลองเตย และมีหนวยงานที่ดําเนินงานดาน
ศุลกากรครบครัน ในขณะนี้ มีการสงออกสินคาของฉงชิ่งไปสูตลาดโลกโดยตรงดวยแมน้ําสายนี้ 
เชน รถยนตที่ผลิตในฉงชื่ง ก็จะถกูขนลงเรือเพื่อขนสงผานแมน้ําแยงซีเกียง ผานเมืองอี๋ชาง อูฮ่ัน 
นานกิง ไปออกทะเลที่เซี่ยงไฮ โดยใชเวลา 7-10 วัน แลวขนสงตอไปประเทศเปาหมายในตลาดโลก 
โดยที่ฉงชิ่งเปนฐานผลิตรถยนตอันดับ 4 ของจีน และรถจักรยานยนตอันดับ 1 ของจีน  
 นอกจากนี้ อีกตัวอยางของสิ่งปลูกสรางที่สะทอนถึงความยิ่งใหญและตองการชนะจดุออน
ทางธรรมชาติของจีน คือ การสรางสะพานยาว 32.5 กิโลเมตรยื่นไปในทะเลเพื่อเชื่อมโยงกับทาเรอื
น้ําลึกของเซี่ยงไฮในเกาะหยางซาน  

เนื่องจากแตเดมิ นครเซี่ยงไฮมีจุดออนของการมีทาเรือแมน้ํา เชน ทาเรือไวเกาเฉียว ซ่ึงมี
ปญหาของรองน้ําที่ไมลึกพอที่จะรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ ทําใหเรือบรรทุกสินคาสมัยใหมที่
หนักกวาแสนตันไมสามารถเทียบทาที่เซี่ยงไฮได ตองไปขนถายสินคาที่ทาเรือหนงิปอ (Ningbo) 
ของมณฑลเจอเจียง ทําใหเซี่ยงไฮตองสูญเสียตัวเลขสถิติการคาใหกบัเจอเจยีง เปนตน 
 รัฐบาลเซี่ยงไฮจึงสรางทาเรือน้ําลึกขึ้นบนเกาะหยางซานเพื่อขจัดจุดออนในเรื่องรองน้ําลึก
ของทาเรือแมน้ํา และไดเปดใหบริการในป2007 ปจจุบนั ทาเรือหยางซานเปนทาเรอืที่น้ําลึกที่ใหญ
ที่สุดในจนี รองรับเรือบรรทุกสินคาขนาดแสนตัน อยางไรก็ด ี เนือ่งจากการเดินทางไปยังทาเรอื
ดังกลาวตองใชสะพานยาวถงึ 32.5 กิโลเมตรที่ทอดขามทะเล จึงมีขอจาํกัดจากการทีส่ะพานดังกลาว
ไมสามารถเปดใชไดตลอดปโดยเฉพาะในฤดูมรสุม โดยเฉลี่ยตองปดสะพานปละ 20 วัน ในขณะนี ้ 
ทาเรือหยางซาน จะรองรับเรอืขนาดใหญจากยุโรป สวนทาเรือเดิมของเซี่ยงไฮ คือ ทาเรือไวเกาเฉียว 
ก็จะรองรับเรอืที่ขนาดยอมกวา เชน เรือจากประเทศในเอเชีย เปนตน 
 

มณฑลยูนนาน (Yunnan) 
 มณฑลยูนนาน เปนมณฑลที่มีชายแดนติดกับพมา ลาว และเวยีดนาม มีภูมิประเทศเปน
ภูเขาถึงรอยละ 93 ยูนนานเปนมณฑลยุทธศาสตรประตูสูอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ตั้งแตป 
1992 และยังเปนประตูสูเอเชียใตอีกดวย  



 คูมือการอบรม SME Gateway to China  
โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China         12                                                            กันยายน  2553 
                                                            ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ยูนนานเปนมณฑลที่มีจุดแข็งในดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะสําหรับชาวจีนภาคเหนือซ่ึง
นิยมเดนิทางมาทองเที่ยวทีย่นูนาน มาชมการแสดงเชิงวฒันธรรมของชนกลุมนอยเผาตางๆ เปนตน 

 ในดานการเกษตร ยาสูบเปนพืชที่เพาะปลูกมากที่สุดในยูนนาน รองลงมา ไดแก ดอกไม
สด ผักออรแกนิค และยางพารา คูคาของยูนนานอันดับหนึ่ง คือ พมา รองลงมาคือ เวียดนาม และ
อินเดีย โดยไทยเปนคูคาในอนัดับ 9  

เนื่องดวยขนาดเศรษฐกจิของยูนนานที่ไมใหญมาก และการคมนาคมขนสงเชื่อมโยง
ระหวางมณฑลยังมีขอจํากัด ดังนั้น การเขาไปลงทุนและคาขายในคุนหมิงของนักธุรกจิไทยนั้น ควร
ที่จะเนนการเจาะตลาดคุนหมิง หรือเมืองใหญของยูนนานเปนสําคัญ  

สําหรับการคาขายระหวางยนูนานกับคูคา อันดับ 1 คือ พมานั้น ใชเสนทางรุยล่ี-มูเซถึงรอย
ละ 90 และกาํลังจะสรางรถไฟขามจากรุยล่ีไปฝงพมา คาดวาจะเสร็จในป 2013 สําหรับแผนการ
สรางรถไฟคุนหมิงลงมายังลาวเขาสูไทยที่เชียงรายนัน้ รัฐบาลลาวตองการใหมีเสนทางรถไฟผาน
ไปยังเมืองสําคัญของลลาว เชน หลวงพระบางหรอืเวียงจันทรมากกวาทีจ่ะมีรถไฟผาดผานสอง
แขวงทีย่ากจนของลาว คือ หลวงน้ําทา และบอแกว ตามแนวเสนทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ เพราะ
จะมีความคุมคาทางเศรษฐกจิมากกวา รัฐบาลลาวจึงไมคอยกระตือรือรนในการสรางเสนทางรถไฟ
ผาน R3A ดังกลาว เนื่องจากลาวจะไมไดประโยชนทางเศรษฐกิจเทาทีค่วร  

เนื่องดวยจดุออนของยูนนาน ในการเปนมณฑลตะวันตกที่ไมมีทางออกสูทะเล ยนูนานจึง
จําเปนตองใชทาเรือตางๆ ทั้งในจนี เชน ทาเรือในกวางตุงหรือกวางสี และทาเรือในเวียดนาม 
(ทาเรือไฮฟอง) เนื่องจากมีทัง้ถนนและรถไฟเชื่อมโยงคนุหมิงกับกรุงฮานอยของเวียดนามโดยตรง 

 สําหรับการออกสูทะเลที่ฝงอันดามัน จีนตองการลดการพึ่งพาชองแคบมะละกา และกําลัง
มองหาทาเรือน้ําลึกที่สามารถออกทะเลอันดามันได เชน เสนทางผานไทย ทวาเนื่องจากการ
ดําเนินงานของไทยนัน้เชื่องชาและอาจจะติดขัดเรื่อง NGO ปจจุบัน จนีจึงกําลังจะเขาไปสรางทาเรือ
น้ําลึกในพมา ช่ือ ทาเรือเจียวเพยีว เพื่อออกสูทะเลฝงอันดามันผานพมา ขณะเดียวกัน จีนยังสราง
แนวทอสงน้ํามัน/กาซธรรมชาติในแนวเสนทางไปยังทเรือเจียวเพียวดงักลาว ที่เชื่อมสูจีนดวย โดย
เสนทางดังกลาวไมตองผานไทย  

อยางไรก็ดี การเขาไปกอสรางในพมาของจีน อาจจะยังไมไดเปนที่เปดเผยหรือรับทราบใน
วงกวาง เนือ่งจากในการคบหากับพมา อาจทําใหจีนถูกโจมตีดานการเมืองระหวางประเทศที่
นานาชาติกําลังกดดันรัฐบาลทหารพมา นอกจากนี้ จีนยังกังวลเรื่องความไมสงบระหวางรัฐบาล
ทหารพมากับชนกลุมนอยในพมาอีกดวย  
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เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางสี (Guangxi) 
 กวางสีเปนคูแขงของมณฑลยูนนานในการเชื่อมตอกับอาเซียน ซ่ึงกอนป 2003 กวางสีเปน
เขตปกครองตนเองเทียบเทามณฑลที่คอนขางลาหลัง และประชากรอยูในชนบท จนกระทั่ง รัฐบาล
กลางไดกําหนดยุทธศาสตรในการเชื่อมโยงกับอาเซียน และรัฐบาลจีนตองการจดังาน China-
ASEAN Expo เปนประจําป จึงไดพจิารณาเลือกนครหนานหนิง เมืองเอกของกวางสี เปนเมืองหลัก
ในฐานะ “ประตูสูอาเซียน” และจัดงาน China-ASEAN Expo เปนประจําทุก 
  รัฐบาลจีนประกาศใหหนานหนิงเปนประตูสูอาเซียน เนื่องจากกวางสีเปนมณฑลจีน
ตะวนัตกเพียงแหงเดียวที่มีทางออกทะเล และยังมพีรมแดนติดกับเวยีดนาม และอยูติดกับมณฑล
กวางตุง ซ่ึงเริม่มีตนทุนการผลิตที่สูง จึงสามารถโยกยายขยายโรงงานไปผลิตที่กวางสีมากขึ้นได 

นอกจากนี้ กวางสี ยังมีโครงขายรถไฟที่สมบูรณ มีทางรถไฟเชื่อมตรงถึงทาเรือน้ําลึกทั้ง 3 
แหงสําคัญของกวางสี คือ ทาเรือฝางเฉิง ทาเรือชินโจว และทาเรือเปยไห  

ภายหลังจากไดรับเลือกใหเปนมณฑลยุทธศาสตรสูอาเซียน นักลงทุนจากมณฑลใกลเคียง
อยางมณฑลกวางตุง รวมทัง้ทุนตางชาติ เชน จากสิงคโปร ลวนเขาไปลงทุนในกวางสีเพิ่มมากขึ้น 
ทําใหตวัเลขสถิติการคาการลงทุนตางๆ เชน รายไดเฉลี่ยตัวหวัตอป ปริมาณการลงทุน การคาปลีก 
การสงออก/นาํเขา และ FDI ของกวางสีขึ้นแซงหนามณฑลยูนนาน 
 ในการสงเสริมความสัมพันธและภาพลักษณที่ดกีับอาเซียน หนานหนิงไดลงทนุสรางสิ่ง
ปลูกสรางในเชิงสัญลักษณจาํนวนมาก เชน การประดับตกแตงดวยธงชาติของชาติตางๆในอาเซียน
บนเกาะกลางถนนที่เชื่อมระหวางสนามบนิกับตัวเมืองหนานหนิง การจัดงาน China-ASEAN Expo 
เปนประจําทกุป เปนตน โดยประโยคที่จีนใชในการสื่อถึงความสัมพันธอาเซียน-จีน คอื “10+1>11” 

 ในดานการคา คูคาอันดับหนึ่งของกวางสี คือ เวียดนาม โดยปจจุบันมีการเดินรถไฟ
ระหวางประเทศ คือ หนานหนิง-ฮานอย โดยเปนรถไฟของจีนวิ่งเขาไปในเวียดนาม ซ่ึงไดสรางราง
ที่ 3 เพื่อรองรับรถไฟจีน แตฝายจีนตองเสยีคาใชทางรถไฟใหกับเวียดนามประมาณ 1,000 หยวนตอ 
1 ตูโบกี้ เปนตน 

นอกจากนี้ ในดานการขนสงทางทะเล ทาเรือศักยภาพทั้ง 3 แหงของกวางสี คือ ทาเรือฝาง
เฉิง ทาเรือชินโจว และทาเรอืเปยไห ซ่ึงรัฐบาลจีนไดแบงวัตถุประสงคในการใชทาเรือแตละแหงได
อยางชัดเจน  คือ ทาเรือฝางเฉิง สําหรับรองรับสินคาตูคอนเทนเนอร และทาเรือแหงนี้มีระบบ
ควบคุมที่ทันสมัย และมีเสนทางรถไฟวิ่งถึงทาเรือ ทําใหการขนถายสินคาจากเรือขึ้นรถไฟสามารถ
ทําไดทันทีที่ทาเรือ  

ขณะที่ ทาเรือชินโจวจะใชสําหรับนําเขาน้ํามัน ทรัพยากรและโภคภณัฑตางๆจากทั่วโลก 
ลาสุด Sinopec  ไดตั้งโรงกลั่นน้ํามันขึ้นทีชิ่นโจว เพื่อกล่ันน้ํามันดิบทีข่นสงมาจากซูดาน โดยมีการ
สรางทอสงน้ํามันจากชินโจวไปถึงหนานหนิง พรอมกับแผนการสรางทอสงน้ํามันไปถึงเซี่ยงไฮ 
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 สําหรับทาเรือเปยไห จัดใหเปนทาเรือที่เนนการขนสงผูโดยสารเพื่อการทองเที่ยว เชน จาก
ทาเรือเปยไหสามารถนั่งเรือไปทองเที่ยวเกาะไหหลํา  
 

เสนทางขนสงโลจิสติกสเชื่อมโยงกับมณฑลจีน :  ถนนการคาสูจีน R3A/R12/R9 
 ประเทศไทยมเีสนทางบกทีส่ามารถเชื่อมโยงกับจีนโดยผานประเทศเพื่อนบาน และสําหรับ
ถนนการคาสูจนีที่เปนเสนทางยุทธศาสตรจากอีสานไทยไปยังจีน ไดแก ทางหลวงหนานหนิง-
กรุงเทพ เชื่อมโยงจากไทยไปกวางสีของจีน และเสนทางนี้ผูประกอบการเอกชนใชในการขนสง
ผลไมไทยผานกวางสีไปยังตลาดขายสงที่นครกวางเจาของจีนดวย 

โดยเฉพาะการขนสงผานเสนทาง R12 ซ่ึงขามจากชายแดนไทยทีจ่ังหวดันครพนม เขาสูทา
แขกในแขวงคํามวนของลาว ซ่ึงตองขามแมน้ําโขงไปฝงลาว และในกําลังมีการกอสรางสะพานขาม
แมน้ําโขงแหงที่ 3 คาดวาจะแลวเสร็จกลางป 2554 และจากเมืองทาแขกของลาว เสนทางจะเชื่อมเขา
สูเวียดนามที่ดานจาลอ และวิ่งตรงขึ้นไปยังเมืองวิงหและฮานอยตอไป กอนจะเขาชายแดนจีนที่
เมืองผิงเสียงและตอไปถึงหนานหนิง รวมระยะทางของทางหลวงหนานหนิง-กรุงเทพฯ ประมาณ
1,769 กิโลเมตร 

ในการใชเสนทางถนน R12 ในขณะนี้ เนือ่งจากยังไมมสีะพานขามแมน้ําโขง จึงจําเปนตอง
ใชแพขนานยนต หรืออาจเลือกใชสะพานขามโขงแหงที่ 2 ที่มุกดาหารเพื่อขามไปฝงลาวกอนที่จะ
ขึ้นวิ่งรถไปอกี 105 กิโลเมตรเพื่อไปใชเสนทาง R12  

ทั้งนี้ ในป 2010 รัฐบาลลาวไดประกาศเกบ็ “คานําเขาเพื่อสงออก” ณ ดานพรมแดนทาแขก 
โดยคิดเปนรอยละ 2-6 ของมูลคาสินคาขึ้นอยูกับประเภทสินคา ในขณะที ่ ไมมีการเก็บ  “คานําเขา
เพื่อสงออก” ณ ดานในแขวงสะหวนันะเขต โดยอางวา เปนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวนัตก 

สําหรับเสนทาง R9 ซ่ึงขามมาจากสะพานขามโขงแหงที่ 2 ที่มุกดาหารขามไปยังแขวง
สะหวนันะเขตนั้น จะเปนเสนทางที่ออมมาก หากมเีปาหมายปลายทางในประเทศจีน แตจะเปน
เสนทางที่เหมาะสําหรับการขนสงเขาสูเปาหมายที่เวียดนามตอนกลาง 
 นอกจากนี ้ เสนทางบกสําคัญที่เชื่อมภาคเหนือของไทยไปจนีและเปนที่รูจักกนัมานาน 
ไดแก เสนทาง R3A หรือ คุนมั่นกงลู ระยะทางจากกรุงเทพถึงคุนหมิงยาวทั้งสิ้น 1,887 กิโลเมตร 
 เมื่อเปรียบเทียบระหวางเสนทาง R12 และ R3A นั้นขึ้นอยูกับวา มีเปาหมายปลายทางอยูที่
มณฑลใดของจีน หากจะคาขายกับยนูนาน เสน R3A ยอมเหมาะสมที่สุด แตถาจะคาขายกับกวางสี
และกวางตุงควรใชเสนทางบกจากอีสานไทยเชื่อมผานลาวและเวยีดนาม เชน เสนทาง R12 จะ
เหมาะสมกวา  
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 นอกจากการขนสงทางบกโดยรถยนตแลว การขนสงรูปแบบอื่นระหวางไทย-จีน ไดแก 
การขนสงโดยเครื่องบิน ซ่ึงจุดหมายปลายทางไดแกเมืองใหญๆ เชน ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ กวางเจา เฉิงตู 
เสฉวน เปนตน การคมนาคมทางอากาศนัน้ มีขอดีตรงนี้ประหยัดเวลา แตขณะเดยีวกัน มีคาใชจาย
สูงมาก เหมาะสําหรับการขนสงสินคาที่มีมูลคากําไรสวนเกินสูง เชน อัญมณี เปนตน  

สําหรับการขนสงทางเรือ เปนรูปแบบการขนสงหลักจากไทยไปจีน โดยมีสัดสวนอยูที่รอย
ละ 40 ของการสงสินคาไทยไปจีนทั้งหมด การขนสงทางเรือโดยมากจะไปที่กวางตุง ซ่ึงมี 3 ทาเรือ
หลัก ไดแก หวงผู เสอโขว และเหยียนเถียน ขณะที่ บางสวนจะขนสงไปถึงทาเรือหนิงปอ ทาเรือชิง
ในซานตง หรือเทียนจนิ ซ่ึงอยูถัดขึ้นไปทางภาคกลางและภาคเหนือของจีน โดยจุดหมายปลายทาง
ในการขนสงนั้น ขึ้นอยูกับสินคาและตลาดเปาหมาย การขนสงทางเรือนั้นสะดวกและคาใชจายไม
มาก แตใชระยะเวลาในการขนสงนาน  

การขนสงอีกรูปแบบหนึ่ง คอืการขนสงผานแมน้ําโขง ซ่ึงสามารถมาไดไกลที่สุดทีอํ่าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากสวนของแมน้ําโขงในไทยหรือลาวที่เลยไปจากเชียงแสนจะเตม็
ไปดวยเกาะแกง ไมสามารถใชเดินเรือได 
 สําหรับการขนสงทางรถไฟ ในปจจุบัน ยังไมมีเสนทางรถไฟเชื่อมโยงไทยกับจนี โดย
แนวทางที่มีความเปนไปไดมากที่สุด คือ การเชื่อมโยงเสนทางรถไฟที่มีอยู ซ่ึงมาจากยูนนาน หรือ
มาจากกวางสีเขาสูฮานอย ของเวียดนามและออมลงมาตลอดประเทศเวียดนามจนถึงโฮจิมินห จาก
โฮจิมินฮผานกัมพูชาเขาสูไทย โดยสวนที่ยังตองสรางเสนทางรถไฟใหมมีไมมาก  ไดแก สวนตอ
ระหวางเวยีดนามและพนมเปญ ระยะทางประมาณ 200 กวากิโลเมตร และสวนตอระหวางปอยเปต
ชายแดนกัมพชูากับจังหวัดสระแกวของไทย ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  

อยางไรก็ด ี แนวเสนทางรถไฟคุนหมิง-สิงคโปร หรือแนวรถไฟหนานหนงิ-สิงคโปร
ดังกลาว จะตองออมเวียดนามเกือบทั้งประเทศ จึงทาํใหจนีเริ่มสนใจที่จะสรางทางรถไฟอีกสาย
หนึ่ง นั่นคือ การสรางสวนตอจากกรุงฮานอยเขาสูนครเวียงจนัทนของลาว จากนัน้ เชื่อมเขากบั
รถไฟสายหนองคาย-กรุงเทพของไทยที่มอียูแลว ทําใหไมตองไปออมเวียดนามทั้งประเทศ 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไทย ไดอนุมัตแิผนเสนทางรถไฟความเร็วสูงระหวางกรุงเทพถึง
หนองคาย ซ่ึงกรอบแผนการพัฒนาดังกลาวมีช่ือเรียกอยางเปนทางการวา “รางกรอบการเจรจาความ
รวมมือดานการพัฒนากิจการรถไฟระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน” 
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เนื้อหาหลักสูตร 
หัวขอท่ี 3  

FTA  
กุญแจไขตลาดจีน 
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หัวขอท่ี 3 FTA กุญแจไขตลาดจีน  (1.30 ชั่วโมง) 
 

ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area : ACFTA) 
ในดานการทําความตกลง FTA ของจีน จนถึงขณะนี้ รัฐบาลจีนไดลงนามในความตกลง

การคาเสรี (FTA) ทั้งสิ้น 10 ฉบับ และมีความเปนไปไดทีจ่ีนจะลงนามเพิ่มอีก เชน ความตกลง FTA 
กับออสเตรีเลีย เปนตน สําหรับ ความตกลงการคาเสรีที่เกี่ยวของกับไทย ไดแก ความตกลงการคา
เสรีจีน-อาเซียน (ASEAN-China FTA : ACFTA) 

ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน มีเปาหมายเพื่อลดภาษีนําเขาสินคาระหวางกัน และใน
การลดภาษฯี ไดมีการแบงรายการสินคาออกเปนบัญชีตางๆ คือ บัญชีสินคาปกติ (Normal List)ซ่ึง
ครอบคลุมประเภทสินคาเกอืบทั้งหมด บัญชีสินคาออนไหว (Sensitive List) และบัญชีสินคา
ออนไหวสูง (Highly-Sensitive List)  

สําหรับภาษีนาํเขาสินคาในบัญชีสินคาปกตินั้น ไดลดลงเหลือรอยละ 0 ตั้งแตเมื่อ 1 
มกราคม 2010 อยางไรก็ดี จนียังคงเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) กับสินคานําเขา ซ่ึงจะเก็บทนัทีที่มกีาร
นําเขาสินคา ขึ้นอยูกับประเภทสินคา เชน VAT อัตรารอยละ 13 สําหรับสินคาสดยังไมแปรรูป เชน 
ลําไยสด และอัตรรอยละ 17 สําหรับสินคาอุตสาหกรรมหรือแปรรูป เชน ลําไยอบแหง ทั้งนี้ จีนยงัมี
นโยบายเพื่อนบานที่ดี ซ่ึงรัฐบาลจีนลดอตัราภาษีมูลคาเพิ่ม VAT ลงครึ่งหนึ่งของอัตราปกติใหกบั
สินคาที่นําเขาจากประเทศทีม่ีพรมแดนตดิตอกับจีนโดยตรง 

ในดานการคาระหวางไทย-จีน มีการขยายตัวอยางตอเนือ่ง  ซ่ึงปจจัยเชิงจิตวิทยาที่ทําให
ไทย-จีนหนัมาคาขายกันมากขึ้นจนมีมูลคาการคาระหวางกันเพิ่มขึ้นมาก คือ การทําความตกลง
การคาเสรีระหวางกัน โดยเริ่มในป 2003 ที่มีการทําความตกลงเรงลดภาษีศุลกากรขาเขาสินคาผัก 
(07) และผลไม (08) หรือที่เขาใจกันทัว่ไปวาเปน “เอฟทเีอไทย-จีน” แตแทจริงแลวเปนเพียง partial 
FTA เพราะครอบคลุมสินคาเพียง 2 รายการคือ ผักและผลไม และตอมาก็ไดมาอยูภายใตกรอบใหญ 
คือ ASEAN-China FTA เมื่อเปรียบเทียบในป 1992 กับป 2009 จะเหน็ชัดเจนวา ไทยมีสัดสวน
มูลคาการสงออกและการนําเขากับจีนที่สูงขึ้น ในขณะที่ สัดสวนการคาของไทยกบัสหรัฐอเมริกา
และญี่ปุนกลับลดลง 

สรุป ความตกลงทางการคากับจีนที่เกี่ยวของกับไทยมีทัง้สิ้น 4 ฉบับ ไดแก  
(1) ความตกลงเรงลดภาษีศลุกากรขาเขาสินคาผัก (07) และผลไม (08) เร่ิมมีผลบังคับใช

เมื่อเดือนตุลาคม 2003  
(2) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน ซ่ึงเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตป 2005 และลดภาษสิีนคา

ปกติลงเหลือรอยละ 0 เมื่อ 1 มกราคม ป 2010 ที่ผานมา  
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(3) ความตกลงการเปดเสรีดานบริการภายใตกรอบ ACFTA ลงนามเมือ่ป 2007  
(4) ความตกลงการเปดเสรีดานการลงทุนภายใตกรอบ ACFTA ลงนามเมื่อป 2009  
อยางไรก็ด ี ความตกลง 2 ฉบับหลังนี้ ไมไดมีผลตอเศรษฐกิจของทั้งสองฝายเนื่องจากเปน

เพียงความตกลงแบบหลวมๆ และเปนไปตามขอผูกพันตางๆ ใน WTO ที่มีอยูแลว 
ทั้งนี้ การใชสิทธิประโยชนจากความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนไมไดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 

เนื่องจากผูประกอบการไทยตองดําเนินเรื่องยื่นขอแบบฟอรมที่เรียกวา Form E เพื่อแนบไปกบั
สินคาสงออกของไทยไปจนี เพื่อแสดงตอฝายศุลกากรจีน โดยสามารถยื่นขอ Form E ไดจาก
กรมการคาตางประเทศ หรือสํานักงานพาณิชยประจําจังหวัดตางๆ และมีคาใชจายในการขอ Form 
E ประมาณ 30 บาทตอใบ  

สําหรับสินคาที่จะผานการพจิารณาไดรับ Form E นั้นจะตองผานเงื่อนไขของกฎวาดวย
แหลงกําเนินสนิคา เชน ตองผลิตในไทยทั้งหมด หรือ ตองมีการใชวัตถุดิบในไทยและในอาเซยีน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 40 หรือ ตองเปนรายการที่ระบุอยูในบัญชี PSR  เปนตน 

ปจจุบัน การสงออกจากไทยไปจนีที่มีการแนบ Form E เพื่อใชประโยชนจากความตกลง
การคาเสรีดังกลาวมีไมมาก มีประมาณรอยละ 24.5 ของการสงออกไปจีนทั้งหมด ในขณะที่ การ
นําเขาจากจีนมาไทยก็มกีารแนบ Form E มาเพื่อขอใชประโยชนการลดภาษีฯ ไมมากเชนกนั มี
สัดสวนประมาณรอยละ 9 กวาๆ ของการนําเขาจากจนีทั้งหมด ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหมีการขอ
ใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรี  ACFTA ไมมากเทาที่ควร อาจจะมาจากเอกชนไทยไม
ตองการแจงขอมูลปริมาณการคาที่แทจริงกับภาครัฐ ดวยขอกังวลเรื่องการชําระภาษรีายการอื่นๆ ที่
อาจจะสูงกวาผลประโยชนเร่ืองภาษีนําเขาฯ  รวมทั้งผูประกอบการอาจจะไมทราบขอมูลขาวสาร 
ไมทราบวา จะตองไปติดตอหนวยงานไหน อยางไร เปนตน 
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เนื้อหาหลักสูตร 

หัวขอท่ี 4 

ขอควรรูสําหรับ 
SMEs ไทย 

กอนคาขาย/ลงทุน 
กับจีน : วัฒนธรรม
การทําธรุกิจแบบจีน 
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หัวขอท่ี 4 ขอควรรูสําหรับ SMEs ไทยกอนคาขาย/ลงทุนกับจีน : วัฒนธรรมการทํา
ธุรกิจแบบจนี (1.30 ชั่วโมง) 

 
วัฒนธรรม เปนคําที่มีความหมายกวางและเปนนามธรรม โดยในปจจุบัน มีการแปล

ความหมายของ “วัฒนธรรม” ไวถึง 134 ความหมายดวยกัน อยางไรกด็ี วัฒนธรรมสามารถสะทอน
ออกมาไดใน 3 ลักษณะ ดังนี้  

1. ความเชื่อ ซ่ึงมีความเปนนามธรรมสูงสุด 
2. คานิยม 
3. พฤติกรรมการแสดงออก สามารถสังเกตไดงาย เปนรูปธรรมที่สุด 

 ความเชื่อของคนไทยและคนจีนนัน้มีความคลายคลึงกันอยางมาก ไทยเชื่อในศาสนาพุทธ
นิกายหินยาน สําหรับจีนนัน้ กอนหนาที่ศาสนาพุทธจะเขาไปในจนี สังคมจีนกม็ีคําสั่งสอนของ
ลัทธิตางๆอยูกอนแลว เชน ลัทธิขงจื๊อ ซ่ึงปนี้เปนปที่ครบรอบ 2,561 ปของการเกิดของขงจื๊อ ลัทธิ
เตา เปนตน ตอมา เมื่อ ค.ศ. 8 สมัยราชวงศฮ่ัน ศาสนาพทุธจึงเขาสูจีน ทําใหจนีนําคาํสั่งสอนตางๆ
มาปรับใชรวมกัน พุทธศาสนาดํารงอยูในจีนตั้งแตนั้นมา และรุงเรืองสูงสุดสมัยราชวงศถัง ในยุค
สมัยนั้น พระถังซัมจั๋งไดไปอัญเชิญพระไตรปฎกมาจากอินเดยีเพื่อทาํการแปลเปนภาษาจนี ซ่ึง
สะทอนถึงความเจริญรุงเรืองอยางมากของศาสนาพุทธในเวลานัน้ ตอมา ศาสนาพุทธ คอยๆเสื่อมลง 
ในสมัยปฏิวัตวิัฒนธรรม ชวงป 1966-1976 ศาสนาทุกศาสนาถูกมองวาเปนความเชื่องมงาย นําไปสู
การทําลายวัดวาอารามและศาสนวัตถุตางๆ ซ่ึงสรางความเสียหายอยางมากมาย 
 ในปจจุบนันี ้ ความเชื่อตางๆไดคอยๆฟนกลับคืนมา เนื่องจากประชาชนเริ่มรูสึกวาขาด
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อยางไรก็ดี ความเชือ่ตางๆที่ยอนกลับคืนมา ในอีกดานหนึ่ง ก็นําไปสูการหา
ประโยชนในเชิงพานิชย เชน เจาอาวาสของวัดเสาหลิน ปจจุบนัก็บริหารวัดเสาหลินในฐานะ CEO 
โดยมีหนาที่แสวงหาผลกําไรใหกับวัดซึ่งมีฐานะเปนบรษิัท พระรูปหนึ่งในวัดหยกขาวในเซีย่งไฮ ก็
ปวยเปนโรคเบาหวาน เนื่องจากมีความเปนอยูที่ดีเกินไป เปนตน กระนั้น ความเชื่อพื้นฐานของจีน
และไทย ก็ไมไดแตกตางกนัมาก เชน ทําดีไดดี ทําชัว่ไดช่ัว ซ่ึงในภาษาจีนก็มีคํากลาวในทํานอง
เดียวกัน เปนตน 
 ตอมา คานิยม คือ ส่ิงที่ประชาชนในสังคมเห็นพองและปฎิบัติตาม และทายสุด คือ 
พฤติกรรมการแสดงออก เชน การเดินทาง อาหารการกิน เปนตน โดยในการบรรยายหวัขอ
วัฒนธรรมการทําธุรกิจแบบจีนครั้งนี้นั้น จะเนนอธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการคา 
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พบกันทางธุรกิจ  
การนัดหมาย ควรไปใหตรงเวลา หรือกอนเวลาเล็กนอย 5-10 นาที ซ่ึงการไปกอนเวลานัน้ 

เปนการแสดงออกถึงความจริงใจ และชาวจีนนั้น ใหความสําคัญกับเวลา โดยมีคํากลาววา “เวลา
เปนเงินเปนทอง เวลาก็คือชีวิต” และหากเปรียบเทียบทัศนคติกับชาวตะวนัตก ความเชื่อของชาวจีน
จะตางจากความเชื่อของชาวตะวนัตก โดยชาวตะวันตก จะถนอมคนและเวลามากกวาวัตถุ กลาวคือ 
ชาวตะวันตกจะคิดวาชวีิตและเวลามีคา ขณะที่ ชาวจีน ถนอมวัตถุมากกวาคนและเวลา กลาวคอื 
ชาวจีนจะทํางานหนกัตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุและถนอมวัตถุนั้นใหลูกหลาน ขณะที่ ชาวตะวันตก
ไมคอยถนอมทรัพยสินใหลูกหลาน  

นอกจากนี้ โครงสรางครอบครัวจีนในปจจบุันเปนลักษณะ 4-2-1 นั่นคือ มีปูยาตายาย พอ
แม และลูก ทําใหลูกกลายเปนศูนยรวมของความเอาใจใส ซ่ึงทําใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับการศึกษา
และเดก็กาวหนาไปอยางรวดเร็วมาก 

การเรียกชื่อ ช่ือแซของชาวจนีนั้น แซจะอยูขางหนาแลวตามดวยช่ือซ่ึงอาจมี 1-2 ตัวอักษร 
ซ่ึงตรงกันขามกับไทยทีจ่ะวางชื่อไวหนานามสกุล การทักทายกับคนจนีจะเรยีกแซเปนหลัก แลว
ตามดวยตําแหนง เชน คุณหมอแซหล่ี เรียกวา หล่ีไตฝู อาจารยแซจาง เรียกวา จางเหลาซือ เปนตน 
นอกจากนี้ การเรียกตําแหนงนั้น โดยปกตจิะตัดคําวา “รอง” ออก เชน เรียกรองอธิบดีวา อธิบดี เปน
ตน นอกจากนี้ ตําแหนงหนาที่การงาน โดยเฉพาะตําแหนงทางราชการนั้น จะสําคัญกวาวฒุิ
การศึกษา กลาวคือ จะเรียกแซและตามดวยตําแหนงหนาที่การงานนั้นมากกวาการใชดอกเตอร
นําหนาชื่อ 

ในการแนะนําบุคคลนั้น จะเริ่มแนะนําจากผูที่มีอาวุโสสูงสุดถึงผูที่มีอาวุโสต่ําสุด สําหรับ
การใชนามบัตรนั้น ควรมภีาษาจนีควบคูไปกับภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ซ่ึงจะเปนประโยชน
อยางมากในการติดตอเจรจาการคา และในเวลายืน่นามบัตรนั้น ควรเอาภาษาจนีหงายขึ้น ซ่ึงจะชวย
ใหชาวจีนจดจาํชื่อเราไดแมนยํามากขึน้ และยังเปนการแสดงถึงความจริงใจและเตรยีมพรอม 

การแตงกาย จากภาพพจนเดมิที่นักธุรกิจมกัแตงกายไมถูกกาลเทศะ ปจจุบันนี้ การแตงกาย
ของนักธุรกิจจนีมีพัฒนาการขึ้นมากโดยเฉพาะในกลุมวยัหนุมสาว โดยมีความเปนสากลนิยมมาก
ขึ้น นอกจากนี ้นักธุรกิจจนี โดยเฉพาะผูชายนั้นไมนิยมใสน้ําหอม  

นักธุรกิจวัยหนุมสาวของจนี มีรายไดเพิ่มขึ้นมากจากยุคกอนหนา โดยนักธุรกิจเหลานี ้
สามารถแบงไดเปน 

1. กลุมลูกหลานผูนําจีน ซ่ึงในสมัยจนีเพิ่งเปดประเทศใหมๆ จีนขาดขาวของเครื่องใชตางๆ
อยางมาก คนกลุมนี้ มีชองทางในการนําสินคาเขามาจําหนายและประกอบธุรกจิระหวางประเทศ
ตางๆ จึงประสบความสําเร็จเปนกลุมแรกๆ 
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2. กลุมอาศัยเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ เปนกลุมที่มีความรูความสามารถในดาน
เทคโนโลยี และสรางรายไดจากความรูดังกลาวในยุคที่จีนกําลังกาวสูความเปนสมัยใหม 

3. กลุมอาศัยการผลิตสินคาเลียนแบบ โดยกลุมที่โดดเดน คือ กลุมพอคาเวินโจว ซ่ึงเริ่ม
ลอกเลียนแบบสินคาตั้งแตเมือ่สินคาตะวันตกเริ่มเขาสูตลาดจีน จนกระทั่งในปจจบุัน ไดมี
พัฒนาการขึ้นมาเปนอุตสาหกรรมประจําตาํบล กลาวคือ เชน ตําบลหนึ่ง ผลิตเฉพาะรองเทา อีก
ตําบลหนึ่ง ผลิตเฉพาะเนคไท เปนตน เมือ่พอคากลุมนี้ รํ่ารวยขึ้นมา ก็นําเงินไปลงทุนและเก็งกําไร
ในตลาดหลักทรัพย และในปจจุบนั พอคากลุมนี ้ นิยมนําเงนิไปลงทุนและเก็งกําไรในตลาด
อสังหาริมทรัพย ทําใหราคาอสังหาริมทรัพยปรับตัวเพิม่ขึ้นมาก  

การโอภาปราศรัยกับชาวจีนนั้น สามารถทําไดหลากหลาย แตเดิมนัน้ การทักทายเมื่อเจอ
หนากนั มักถามวา “กินขาวหรือยัง” เนื่องจากอาหารการกินไมคอยอุดมสมบูรณ การกินจึงเปนเรื่อง
สําคัญ ในปจจบุันนั้น อาจทกัทายโดยการชื่นชมการพัฒนาของเมือง หรือกลาววา “ไดยินชื่อเสยีงมา
นาน วนันี้ไดพบกันแลวนะครับ” 

 
การสรางความสัมพันธ 
การจัดงานเลี้ยง เชน งานเลี้ยงตอนรับ งานเลี้ยงขอบคุณ เปนตน ซ่ึงผูที่ไดรับเชิญไมควร

ปฏิเสธ ภัตตาคารรานอาหารในจีนนั้น มอียูมากมายและพัฒนากวาแตกอนมาก สําหรับอาหารจนี
นั้น ก็มหีลากหลายรูปแบบแตกตางกันไปตามพื้นที่ เชน อาหารซัวเถา นิยมอาหารทะเล อาหาร
กวางตุง นยิมซุป อาหารเซี่ยงไฮ นยิมอาหารที่มีความสวยงาม ประณีต ถวยเล็กๆ รสชาติจืด อาหาร
เสฉวน ยูนนาน และหหูนาน นิยมรสชาติเผ็ด อาหารภาคเหนือ นิยมรสเค็ม เปนตน นอกจากนี้ 
อาหารไทย ไดรับความนยิมในจีนอยางมาก แตเจาของสวนใหญไมใชชาวไทย มกัเปนชาวฮองกง 
ชาวไตหวัน และชาวจนีเอง 

ในงานเลีย้งของจีนนั้น ตองมีสุรา เหลาที่มีช่ือเสียงไดแก เหลาขาวเสฉวนที่มีช่ือเสียง 8 
ชนิด เหลาเหมาไถของกุยโจว ซ่ึงชื่อเสียงโดงดังที่สุด นอกจากนี้ ชาวจนีมีความนยิมบริโภคไวนเพิม่
มากขึ้น ขณะที่เบียรนั้น มกีารดื่มกันอยางแพรหลายอยูแลวเพราะมีราคาถูก ในงานเลีย้งของชาวจนี
นั้น คาจัดเลี้ยงมักแบงเปนคาอาหาร คาสุรา คาบุหร่ี อยางละ1 ใน 3 โดยประมาณ ในระหวางจัดเลี้ยง
นั้น การชนแกวกับผูที่มารวมงาน เปนธรรมเนียมที่ขาดไมได และถึงแมวาจะดื่มถึงขั้นเมามาย ชาว
จีน โดยเฉพาะชาวจีนภาคเหนือ จะมองวา ผูนั้นมีความจริงใจ 

การใชตะเกียบบนโตะอาหารเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยชาวจีนจะชืน่ชมชาวตางชาติที่
สามารถใชตะเกียบ ซ่ึงถูกมองวาเปนการยอมรับวัฒนธรรมของชาวจีน นอกจากนี้ การใชตะเกียบ
คีบอาหารนั้น ไมควรถือตะเกียบแกวงวนไปมา หรือใชตะเกยีบเคลื่อนขยับจาน และเมื่อใชเสร็จ ให
วางใหเรียบรอย หามนํามาปกบนจานขาว 
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การสูบบุหร่ีในจีนนัน้ เปนเรื่องที่แพรหลาย โดยในจีนมีคํากลาวที่วา “เหลาและบหุร่ีไม
แบงเจาของ” โดยการสูบบหุร่ีของชาวจีนนั้น ไมใชการสูบคนเดียว แตจะแบงปนกนัสูบ ซ่ึงถือเปน
การสรางสัมพันธทีเปนกันเองระหวางกัน และเปนการใหเกยีรติกันและกัน นอกจากนี้ บหุร่ีในจนี
นั้น มีราคาแพง โดยเฉพาะยีห่อที่มีช่ือเสียงของจีนเอง เชน ยี่หอหมแีพนดา มีราคา 80 หยวนตอซอง 
ในงานเลีย้งของจีนนั้น จะมสุีราและบุหร่ีเปนองคประกอบที่สําคัญ 

การมอบของขวัญ เปนการแสดงเอกลักษณและน้ําใจ จงึควรเอาของที่มีเอกลักษณของไทย
และสวยงาม โดยส่ิงที่ควรคาํนึงถึง คือ สีของกระดาษหอของขวัญ เชน สีแดงแสดงถึงความเปน
มงคล เปนตน นอกจากนี ้ ของขวัญบางประเภทมีความเหมาะสมกบัคนบางกลุม เชน ในหมู
ปญญาชน ของขวัญที่เหมาะสมคือ ใบชา โดยใบชาที่มีช่ือเสียงก็แตกตางกันไปตามพืน้ที่ เชน ชา
หลงจิ่งของหางโจว ชาผูเออรของยูนนาน ชาอูหลงและชาทิกวนอิมของฮกเกีย้นและแตจิว๋ เปนตน  
 

ความสัมพันธระหวางบุคคล 
 - กิริยามารยาท ในแงกิริยามารยาทนั้น ชาวจีนไมคอยถือมารยาทมากเหมือนคนไทย เชน 
ใชวิธีการโยนของใหแทนการสงของใหกบัมือ ใชเทาชีท้ิศทางแทนทีจ่ะใชนิ้วมือช้ี เปนตน ซ่ึงคน
ไทยอาจไมมีความคุนเคยและรูสึกวาชาวจนีไมมีมารยาท  

- ไมตรีจิต ชาวจีนมไีมตรีจติดี โดยเฉพาะกับชาวตางชาติ  
- การรักษาหนาตา ชาวจีน มคีํากลาวอยูวา “อดตายเปนเรื่องเล็กนอย หนาตาเปนเรื่องใหญ” 

เชน ในการจัดงานเลี้ยง การใหเกียรติเขารวมเปนการรักษาหนาตาของเจาภาพ และในการสั่งอาหาร
นั้น ก็นยิมส่ังมามากกวาที่จาํเปนและไมนาํกลับบาน หากวาตองการจะปฏิเสธ ชาวจีนจะไมปฏิเสธ
ตรงๆ แตจะพดูโดยออม 

- ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา โดยผูที่อยูใตบังคบับัญชา
โดยทั่วไปจะไมกลาขัดผูบังคับบัญชา โดยมีคํากลาวในภาษาจีนวา “ผูมีตําแหนงสูงกวาหนึ่งขั้น
สามารถทับผูที่มีตําแหนงต่าํกวาใหตายได” 

- ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน ยังมลัีกษณะที่สืบยอนไปไดถึงยคุสมัยชีวิตรวมหมูใน
คอมมูน โดยไมมีใครอยากเดนกวาใคร ชวยเหลือกันในหมูเพื่อนฝูง ถึงแมวาระหวางเพื่อนอาจมีบาง
ส่ิงไมเห็นดวย แตการแสดงออกจะเปนไปในสายกลาง 

- ความสัมพันธกับลูกคา ผูที่ทําการคาขายในจีนโดยเฉพาะแถวมณฑลกวางตุง จะมีคํากลาว
วา “ลูกคาคือพระเจา” ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญอยางมากของลกูคาในการคาขาย 

- ความสัมพนัธกับรัฐบาล หนวยธุรกจิตางๆ ตองหาความเชื่อมโยงกับหนวยงานของรัฐ
หรือขาราชการ โดยจีนจะใหความเชื่อถือกับการเจรจาธุรกิจที่มีรัฐบาลนําไป เพราะนั่นแสดงวา 
รัฐบาลใหการรับรอง และเมื่อหนวยงานของรัฐทั้งสองฝายรับทราบ จะทําใหการติดตอกับหนวย
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ราชการของจีนสะดวกขึ้น เชน ในกรณีของหางเซ็นทรลัที่ไปเปดในหางโจว เซ็นทรัลไปพรอมกับ
หนวยงานของรัฐ ซ่ึงทําใหการเจรจากับหนวยงานของรัฐงายขึ้นมาก เปนตน 

- ความสัมพนัธกับหุนสวนจีน การเลือกหุนสวนจีนควรพิจารณาใหดี เชน หากเลือก
หุนสวนทีแ่ข็งเกินไป อาจทาํใหตกเปนฝายเสียเปรยีบ แตหากเลือกหุนสวนที่ออนแอเกินไป ก็อาจ
ทําใหธุรกิจมปีญหาได เปนตน 
 

การเจรจา 
- การเลือกคน ขอควรพิจารณาในการเลือกคนนั้น ควรพิจารณาความอาวุโส โดยความ

อาวุโส จะแสดงถึงบารมีและความนาเชื่อถือไววางใจ 
- การตอรองราคา ชาวจนีนยิมการตอรองราคา แมวาในการซื้อของนั้น ราคาของสินคาจะ

ต่ําแลว ชาวจนีก็ยังนิยมตอรองราคา เพื่อไมใหรูสึกวาเสียเปรียบ ดังนั้น การตั้งราคาสินคา จึงควรตั้ง
ราคาเผื่อไวใหตอรอง  

- การทําสัญญา แมชาวจนีจะมภีาพพจนวาไมรักษาสญัญา แตขอเท็จจริงก็แตกตางกันไป
ตามพื้นที่ เชน คนเซี่ยงไฮ ยดึมั่นในสัญญา และอยากใหรายละเอียดในสัญญาครอบคลุมทุกประเดน็ 
โดยทั่วไปนั้น คนจีนสวนมากมองสัญญาวาเปนภาระผูกพันทางใจมากกวาทางกฎหมาย นอกจากนี้ 
หากมีการผิดสญัญาจะนิยมใชวิธีการไกลเกลี่ยมากกวาการขึ้นศาล 
 

การบริหารจัดการ 
- บริษัทของจีนใหความสําคัญกับแผนกการเงินและแผนกบุคคล ในการจัดการกบัเรื่อง

บุคลากรนั้น บริษัทตางๆไมนิยมใชกฎหมาย แตจะใชจิตวิทยาผูกมดัจิตใจของพนกังาน 
- ตั้งแตป 2007 มีการประกาศใชกฎหมายแรงงานฉบับใหม ซ่ึงมีความเขมงวดมาก โดยมี

ขอกําหนดที่สําคัญคือ คาตอบแทนการทํางานลวงเวลา และการใหมีประกันสังคมสุขภาพพนกังาน 
ซ่ึงคิดเปนประมาณ 1 ใน 3 ของเงินเดือนที่ไดรับ โดยแบงเปน สวนตวัพนกังานจายรอยละ 8 และ
บริษัทจายรอยละ 22   
 

ความเชื่อสัญลักษณแหงความเปนมงคล 
เลขสี่ และเลขเจ็ด เปนตวัเลขที่ไมคอยใช เนื่องจากเสยีงเลขสี่ในภาษาจนีพองเสียงกับคําวา 

“ตาย” ขณะที่ เลขเจ็ดนั้น เกีย่วของกับพิธีที่ไมเปนมงคลตางๆ  
ชาวจีนนิยมเลขคู ไดแก เลขสอง เลขหก ซ่ึงพองเสียงกบัคําวา “ราบรื่น” เลขแปด ซ่ึงพอง

เสียงกับคําวา “รํ่ารวย” นอกจากนี้ ยังนิยมเลขเกา ซ่ึงพองเสียงกับคําวา “ยั่งยืน ช่ัวนรัินดร” และยงั
เปนตัวเลขเดี่ยวที่ใหญที่สุด 
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สัตวสิริมงคลของชาวจีน ไดแก มังกร กิเลน กวาง เตา กระเรียน เปนตน ขณะที่สัตวที่พบ
ไดทั่วไป อยางสุนับหรือแมวนั้น ไมมีความเปนมงคลเทาที่ควร 

สีที่มีความเปนมงคล ไดแก สีเหลือง ซ่ึงเปนสีของราชสํานักโบราณ สีแดง เปนตวัแทนของ
สิริมงคล ในทางตรงกันขาม สีขาวและสีดาํ ก็เปนสีที่ไมเปนมงคล ขณะที่ สีเขียวมีทัง้ความหมายดี 
เชน การรักสิ่งแวดลอม และความหมายไมดี เชนในวลีของจีนที่วา “สวมหมวกสีเขียว” ซ่ึงหมายถึง 
ภรรยามีชู 

 
อุปนิสัยของชาวจีนในพื้นท่ีตางๆ 
คนปกกิ่ง มีลักษณะคุยเกงและสนใจการเมือง เนื่องจากใชภาษาจนีปกกิ่งไดถูกกําหนดให

เปนภาษาจีนกลาง และเปนเมืองหลวง อยูทามกลางขอมูลขาวสารทางการเมือง   
คนเซี่ยงไฮ มคีวามสามารถในการคาขาย ไมคอยหลอกลวง คิดปลีกยอย ครอบคลุมทุกบาท

ทุกสตางค คนเซี่ยงไฮจะถือวา “ไมเอาเปรียบใคร และไมใหใครมาเอาเปรียบ” 
คนยูนนาน นยิมดําเนินชีวติแบบสบายๆ ไมกระตือรือรน ซ่ึงคลายกับคนเสฉวนและคนฉง

ช่ิง แตคนเสฉวนและคนฉงชิ่ง จะเปนคนหนักเอาเบาสู เนื่องจากพื้นทีข่องเสฉวนและฉงชิ่งตั้งอยูใน
เขตภูเขา จึงจําเปนตองดิ้นรนในการใชชีวติ  

คนกวางตุง เปนคนขยัน หัวไว และทํามาคาขายเกง กลาไดกลาเสีย สนใจเรื่องทํามาหากิน
เปนหลัก เร่ืองวัฒนธรรมเปนเรื่องรอง จึงมักมีปญหาเรือ่งความซื่อตรงในการทําการคา 

คนกวางสี เนื่องจากพื้นที่อยูหางไกลจากชายฝง ทําใหยังคงรักษาขนบธรรมเนียมจีนดั้งเดิม 
และคนเจอเจยีงและฮกเกี้ยนนั้น เปนคนทนัสมัย สนใจความเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก กลา

บุกเบิก กลาเสี่ยง เชื่อในโชคลางความเปนสิริมงคล เนื่องจากพืน้ที่เหลานี้ติดทะเล ทําใหการออก
ทะเลเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการใชชีวิต 
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เนื้อหาหลักสูตร 

หัวขอท่ี 5 

กฎหมายและ
กฎระเบียบที่ควรรู
สําหรับ SMEs ไทย
กอนคาขาย/ลงทุน 

กับจีน 
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หัวขอท่ี 5 กฎหมายและกฎระเบียบที่ควรรูสําหรับ SMEs ไทยกอนคาขาย/ลงทุนกับ
จีน (1.30 ชั่วโมง) 
 

กฎหมายของจีน 
 ระบบกฎหมายของจีน คือ ระบบลายลักษณอักษร (Civil Law) โดยใชปรัชญากฎหมาย
แบบสังคมนิยม ซ่ึงแตกตางจากไทยที่ยดึปรัชญากฎหมายแบบทุนนิยม กลาวคือ กฎหมายทุนนิยม
นั้น มุงรักษาผลประโยชนของปจเจกชน บทลงโทษของความผิดตอปจเจกชนจะรุนแรงกวา
ความผิดที่ละเมิดสวนรวม ขณะที่ กฎหมายสังคมนิยม หากความผดินั้น มีผลตอคนในวงกวางหรือ
สังคม บทลงโทษจะรุนแรงกวาความผิดตอปจเจกชน หากเปรียบเทยีบมาตรฐานของกฎหมายในเชงิ
วิชาการแลว กฎหมายจีนมมีาตรฐานที่ด ี ทวา ในแงของการบังคับใชนั้น ยังไมไดมาตรฐานโดย
สมบูรณ กฎหมายของจีนแบงเปน กฎหมายระดับประเทศและกฎหมายทองถ่ิน ดังนี ้
 

กฏหมายระดบัประเทศ 
- กฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุด  
- พระราชบัญญัติ (Fa) ซ่ึงออกโดยสภาประชาชน มีลักษณะเปนกฎหมายสูงสุด แกไขไดยาก  
- กฎระเบยีบบริหาร (Fagui) เปนกฎที่ออกโดยฝายบริหาร สามารถแกไขไดงายกวาพระราชบัญญัติ 
- คําวินจิฉัยกฎหมายโดยศาลประชาชนสูงสุด ซ่ึงเปนการประยุกตใชจากระบบกฎหมาย Common 
Law และปรชัญาลัทธิมารกซที่วา ส่ิงตางๆเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจเปนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน แตโครงสรางสวนบนอยางกฎหมายและระบบการเมือง
ไมไดเปลี่ยนตามเศรษฐกิจ เนื่องจากกฎหมายตองสอดคลองกับเศรษฐกิจ จงึจําเปนตองมกีาร
เปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่ออุดชองวางที่เกดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั้น การตีความ
ขอกฎหมายโดยศาลประชาชนสูงสุด ซ่ึงมีผลบังคับใชเยีย่งกฎหมาย จึงถือเปนการอุดชองวาง
ดังกลาว  
- สนธิสัญญาระหวางประเทศ เชน ความตกลงทวิภาคจีีนกับประเทศตางๆ ความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-จีน เปนตน 

 
กฎหมายระดบัทองถิ่น 
- กฎระเบยีบทองถ่ิน ออกโดยสภาทองถ่ิน ซ่ึงไดรับการกระจายอํานาจมาจากสวนกลาง 

กฎหมายดังกลาวจึงมีผลบังคับใชเฉพาะเขตปกครองของตัวเองเทานัน้ 
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- กฎระเบียบบริหารทองถ่ิน ออกโดยรัฐบาลทองถ่ินนั้นๆ มีผลบังคับใชเฉพาะเขตปกครอง
ของตัวเองเชนกัน 

การจําแนกประเภทของกฎหมายนั้น สามารถทําไดโดยดสูวนตนของชือ่กฎหมาย เชน หาก
ขึ้นตนดวย “People Republic of China” นั่นหมายถึง กฎหมายระดบัสูงสุด บังคับใชทั้งประเทศ 
หรือหากขึ้นตนดวยช่ือของหนวยงาน องคกร หรือช่ือพื้นที่ทองถ่ิน ก็เปนกฎหมายที่ออกโดย
หนวยงาน องคกร หรือพื้นที่นั้นๆ  
 

กฎหมายวิสาหกิจทุนตางชาต ิ
หากเปรียบเทยีบกับกฎหมายไทยดานการควบคุมการลงทุนของตางชาติ กฎหมายจนีไมได

จํากัดสัดสวนการถือหุนของชาวตางชาตทิี่เขามาลงทุน กลาวคือ ในขณะที่ไทยกําหนดให
ชาวตางชาติที่เขามาลงทุนในไทยถือหุนในบริษัทที่เขามาลงทุนไดไมเกนิรอยละ 49 กฎหมายจีน
กลับกําหนดใหชาวตางชาตทิี่เขามาลงทุนในจีนตองถือหุนในบริษัททีเ่ขามาลงทุนไมต่ํากวารอยละ 
25  

สาเหตุที่กฎหมายของทั้งสองประเทศมีขอกําหนดตรงกนัขามนั้น เนื่องมาจากปรชัญาการ
มองระบบสังคมเศรษฐกิจไมเหมือนกนั โดยสําหรับไทยนั้น มองวาทีด่ินเปนของปจเจกชน 
กฎหมายมีหนาที่ปกปองที่ดนิอันเปนทรัพยของเอกชน ในอีกดานหนึง่นั้น จีนกลับมองวา ภายหลัง
การปลดปลอยพลังการผลิต ปจจัยการผลิตตางๆตองเปนของประชาชนโดยรวมโดยมีรัฐเปนผูดแูล 
กระทั่งปจจบุนันี้ จีนไดปลอยปจจัยทนุและปจจัยแรงงานใหปจเจกชนสามารถเปนผูตัดสินใจได
ภายใตการดแูลควบคุมโดยฎหมาย มีเพียงปจจยัที่ดนิเทานั้น ที่รัฐยังยึดถือเอาเปนกรรมสิทธิ์
สวนรวม ปจเจกชนไมมีสิทธิในการถือครอง โดยสามารถมีไดเพียงสทิธิในการใชทีด่ินเทานัน้ โดย
เปลี่ยนสถานะจากที่ดนิเพื่อการปฏิรูปทางการเมือง เปนที่ดินที่มีคาตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยจะมี
กําหนดระยะเวลาแตกตางกนัไป 

 
กฎหมายที่เก่ียวของกับการลงทุน 
1. กฎหมายวสิาหกิจรวมทนุ (Equity Joint Venture) หมายถึง ผูที่รวมลงทุนอาจลงทุนดวย

เงินสดหรือทรัพยสิน จากนัน้ จึงมีการประเมินเปนสัดสวนการถือหุนของแตละฝาย ตางฝายตางมี
หนาที่รับผิดชอบกําไรและขาดทุนตามสัดสวนการถือหุนของฝายตน 

2. กฎหมายวาดวยวิสาหกิจรวมมือหรือรวมประกอบการ (Contractual Joint Venture) 
หมายถึง การรวมทุนโดยยดึเอาขอตกลงในสัญญาเปนสําคัญ ในสัญญาจะมีการระบุชัดเจนถึงหนาที่ 
ผลประโยชน และความรับผิดของแตละฝาย  
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3. กฎหมายวาดวยวิสาหกิจทุนตางชาติทั้งหมด (Foreign Capital Enterprise) หมายถึง การ
ลงทุนโดยตางชาติถือหุนทั้งหมด  

สําหรับวิสาหกิจ SME ที่เขาไปลงทุนในจีน ไมวาจะเขาไปในรูปแบบใด ไมไดมีสถานะ
เหมือนวิสาหกิจ SME จีน จงึไมสามารถใชประโยชนจากกฎหมายสงเสริมวิสาหกิจ SME จีนได    
 

กฎหมายและระบบกฎหมายทางดานการคาท่ีสําคัญ  
1. กฎหมายการคาระหวางประเทศ ซ่ึงมีสถานะเปนพระราชบัญญัติออกโดยสภาประชาชน 

เปนกฎหมายหลักที่ครอบคลุมที่สุด โดยสองบทบัญญัติสุดทาย จะเกี่ยวของกับระบบการคา
ชายแดน   

2. ระบบการคาชายแดน ซ่ึงไมไดมีสถานะเปนกฎหมาย แตรายละเอียดตางๆจะแฝงอยูใน
สองมาตราสุดทายของกฎหมายการคาระหวางประเทศ และกฎระเบียบบริหารของหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงพาณิชย ศุลกากร เปนตน โดยหลักการแลว ไทยไมสามารถใชประโยชน
จากระบบการคาชายแดนได เนื่องจากไทยไมมีพรมแดนติดกับจนี อยางไรก็ดี วิสาหกิจไทยที่เขาไป
ลงทุนในประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีน อยางพมา ลาว หรือเวยีดนาม อาจใชประโยชนจากระบบ
การคาชายแดนนี้ได 

3. กฎระเบยีบแหลงกําเนิดสนิคา เกีย่วของกับการยกเวนภาษี เชน ในความตกลงการคาเสรี 
จะมีบทบัญญตัิเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคา ซ่ึงมีผลตอการยกเวนภาษ ี

4. กฎหมายศลุกากร มีเนื้อหาเกีย่วกับวา สินคาชนิดไหนไดรับหรือไมไดรับยกเวนภาษ ี
ระบบภาษใีนจีนแบงเปนระบบโควตา กลาวคือ รัฐจัดสรรโควตาวาบริษัทใดมโีควตานําเขาใน
ปริมาณเทาใด และระบบใบอนุญาต นั่นคอื รัฐจะออกใบอนุญาตใหบริษัทหนึ่ง ทําการนําเขาสินคา
ชนิดหนึ่ง โดยระบบที่ตางกนั จะมกีารเก็บภาษีไมเทากัน 

5. ระบบปริวรรตเงินตราระหวางประเทศ รัฐบาลยังคงคุมการปริวรรตเงินตราอยางเขมงวด 
โดยมีสํานักปริวรรตเงินตราเปนผูควบคุม แตหากปรมิาณเงินอยูในปริมาณที่กําหนด ธนาคารมี
อํานาจในการปริวรรตเงินตราแทนได 

6. ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบสินคา โดยจะเกีย่วของกับการตรวจสอบคุณภาพ
สินคา โดยมีสํานักงานมาตรฐานและการกกักันโรค (AQSIQ) เปนตัวหลักในการบังคบัใชกฎหมาย 
 

กฎหมายและระบบกฎหมายทางดานการลงทุนท่ีสําคัญ 
1. กฏหมายตอตานการแขงขันที่ไมเปนธรรม ออกเมื่อป 1997 มีจุดประสงคเพื่อไมใหเกิด

การเอารัดเอาเปรียบกันระหวางวิสาหกิจดวยกัน โดยการเอาเปรียบสวนมากในจีนคอืการเอาเปรียบ
ในทรัพยสินทางปญญา 
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2. กฎหมายปองกันการผูกขาด ออกเมื่อ 3 ปกอน มีสถานะคลายกับกฎหมายการแขงขัน
ทางการคาของไทย มีจดุประสงคเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบของผูที่ครอบงําและผูกขาดตลาด 

3. กฎหมายคุมครองผูบริโภค โดยกําหนดวา ผูจําหนายสินคาตองรับผิดชอบดานการซอม 
รับเปลี่ยน และรับคืน 

4. กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ (Product Liability) โดยกฎหมายดังกลาวมคีวาม
เครงครัดมาก เนื่องจากจีนใหความสําคัญกับผูบริโภค ซ่ึงตางจากสหรัฐอเมริกาที่ใหความสําคัญกับ
ผูผลิตมากกวา 

5. กฎหมายโฆษณา 
6. กฎหมายวาดวยการกําหนดราคา 
7. กฎหมายทรพัยสินทางปญญา การละเมดิลิขสิทธิ์ในจีนเปนสิ่งที่พบเหน็ไดทัว่ไป การเขา

ไปลงทุนคาขายในจีนนัน้ จึงควรคํานึงวาสนิคาที่นําเขาไปมีศักยภาพในการแขงขันหรือไม และหาก
มีศักยภาพนัน้แลว ผูประกอบการสามารถผูกขาดการผลิตสินคาดังกลาวไดหรือไม โดยการผูกขาด
นั้น แบงเปน การผูกขาดโดยธรรมชาติ เชน ผลไมเมืองรอน ยางพารา การผูกขาดโดยกฎหมาย เชน 
การจดสิทธิบัตร การจดเครื่องหมายการคา การขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ เปนตน ซ่ึงถึงแมจะไมสามารถ
ปองกันการลอกเลียนแบบไดอยางสมบูรณ แตอยางนอยทีสุ่ดก็มีภูมิคุมกนัทางกฎหมาย  

8. กฎหมายอสงัหาริมทรัพย  
 

ประเภทขององคกรวิสาหกิจจีน 
1. วิสาหกิจชมุชน เปนองคกรที่มาจากคอมมูนเดิม เปรยีบเหมือนเจาพอทองถ่ิน มีอิทธิพล

ในทองถ่ินนั้น แตการบริหารจัดการยังไมมีความเปนสากล 
2. รัฐวิสาหกจิ เปนของรัฐบาล มีขนาดใหญ แตโครงสรางการบริหารจัดการอาจอุยอาย

เทอะทะ 
3. วิสาหกิจบรหิารโดยเอกชน หมายถึง รัฐวิสาหกจิที่เปนของรัฐ แตใหเอกชนเปนผูบริหาร

จัดการ 
4. วิสาหกิจเอกชน เปนวิสาหกิจที่เอกชนลงทุนเอง มีความคลองตัวในการบริหารจดัการ 

แตบางแหงอาจไมมีความเปนระบบเทาที่ควร หรือมีขนาดเล็ก 
5. คณะบุคคล 
6. บริษัทจํากดัความรับผิด มีสถานะเหมือนกับหางหุนสวนในไทย เปนการรวมทุนกัน แต

ไมมีใบหุน จึงไมสามารถเขาตลาดหลักทรพัยได  
7. บริษัทจํากัด  
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กฎหมายแพง กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
1. กฎหมายแพง ในจีนยังไมมีตัวบทกฎหมายแพง มีเพียงกฎหมายแพงทั่วไป 
2. กฎหมายวาดวยสิทธิในทรัพยสิน เปนกฎหมายที่ผานการถกเถียงกนัถึง 17 ปในประเด็น

การถือครองกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตของปจเจกชน เนื่องจากในระบอบสังคมนิยมนั้น ปจเจกชน
ไมมีสิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์สวนบุคคล ในทายที่สุด จึงมีการยินยอมใหปจเจกชนถือครอง
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินได ยกเวนเพยีงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่รัฐยังคงเปนผูถือครองแตเพียงผูเดยีว 

3. กฎหมายอาญา 
4. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
5. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
6. กฎหมายวิธีพิจารณาความความปกครอง 

 สําหรับวิธีพิจารณาความของจีนนั้น ศาลมทีั้งสิ้น 3 ศาล แตใชระบบพจิารณาความ 2 ศาล 
กลาวคือ ในระดับทองถ่ิน ไดแก อําเภอ เมือง และมณฑล จะมีศาลอยู 3 ระดับ ไดแก ศาลชั้นตน 
ศาลชั้นกลาง และศาลชั้นสูง และมีศาลประชาชนสูงสุดแหงเดียวในระดับประเทศ มีหนาที่พิจารณา
ความคดีสําคัญ หรือตีความขอกฎหมาย  

การพิจารณาดใีนระดบัทองถ่ิน ซ่ึงใชระบบพิจารณาความ 2 ศาลนั้น หมายถึง หากคดีนั้นๆ
เปนคดีมโนสาเร อํานาจในการพิจารณาคดจีะอยูที่ศาลชั้นตน และเมื่อศาลชั้นตนตัดสนิแลว คูกรณี
ที่ไมพอใจคําตดัสินของศาลชั้นตนสามารถอุทธรณไปที่ศาลชั้นกลาง แตไมสามารถอุทธรณไปที่
ศาลชั้นสูงได หากเปนคดีที่ไมใชคดีมโนสาเร หรือคดีที่คูกรณีเปนคนจีนกับคนตางชาติ อํานาจใน
การพิจารณาคดีจะอยูที่ศาลชั้นกลาง และเมือ่ศาลชั้นกลางตัดสินแลว คูกรณีที่ไมพอใจคําตัดสินของ
ศาลชั้นกลางสามารถอุทธรณไปที่ศาลชั้นสูงได สําหรับศาลประชาชนสูงสุดนั้น คูกรณีที่ไมพอใจ
ในคําตัดสินของศาลระดับทองถ่ินสามารถฎีกาไปยังศาลประชาชนสูงสุดได หากแตศาลประชาชน
สูงสุดมีอํานาจในการเลือกรับหรือไมรับพจิารณาคดีนัน้ และในอกีทางหนึ่ง หากศาลประชาชน
สูงสุดเห็นวาคดีไหนมีความนาสนใจ ก็สามารถเลือกหยบิคดีนั้นขึ้นมาพิจารณาได 
 

ระบบยุติธรรมของจีนและการระงับขอพพิาท 
1. ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท เชน คณะกรรมการไกลเกลีย่ระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือ

คณะกรรมการประเภทแรงงาน เปนตน โดยระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทจะทําการกรองคดีความกอน
ขึ้นสูช้ันศาล ระบบดังกลาวของจีนมีประสิทธิภาพมาก ซ่ึงหากเปรียบเทียบอัตราสวนคดีความทีข่ึ้น
สูช้ันศาลกับจาํนวนประชากรแลว ไทยมีอัตราสวนที่สูงกวามาก 
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2. ระบบอนุญาโตตุลาการ เปนศาลเอกชน กลาวคือ เอกชนจะเปนผูกําหนดในสัญญาวา 
เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้น องคกรใดจะมีอํานาจตัดสินชี้ขาด และถาในสญัญากําหนดองคกรที่ทําหนาที่
เปนอนุญาโตตุลาการไวเรียบรอยแลว ศาลจะไมรับพิจารณาคดีความนั้น  

3. ระบบทนายความ  
4. ระบบอัยการและระบบตลุาการ 
นอกจากนี้ ในจีนยังมีระบบรับรองเอกสารระหวางประเทศ (Notary Public) ทาํหนาที่

รับรองสําเนาเอกสารหลักฐานที่ทําสําเนา เอกสารหลักฐานภาษาจีนทีแ่ปลเปนภาษาอืน่ สถานภาพ
ของบุคคลในบริษัทหรือหนวยงาน ลายเซ็น และขอเท็จจริง (Affidavit) จากนัน้ เอกสารหลักฐาน
หรือขอเท็จจรงินั้น จะถูกสงให สถานฑูตหรือสถานกงศุลของประเทศที่เกี่ยวของลงนามรับรองอีก
ทอดหนึ่ง ระบบดังกลาวนี้ เหมาะอยางยิ่งสําหรับการเจรจาการคาที่สําคัญ 

ในทางกลับกนั หากเอกสารหลักฐานของฝายไทยในการไปลงทุนที่จีนนั้น เนื่องจากไทยไม
มีระบบรับรองเอกสารระหวางประเทศทาํหนาที่รับรองเอกสารหลักฐาน (Notarize) จึงใชระบบทาํ
เอกสารนั้นใหถูกตองตามกฎหมาย (Legalize) โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบรับรอง
เอกสารหลักฐานนั้น ในกรณีที่เอกสารดังกลาวเปนเอกสารแปล ผูมีหนาที่แปลความในเอกสารนั้น 
คือ ทนาย จากนั้น ตองใหกระทรวงตางประเทศรับรองทนายผูนั้น และจึงใหสถานฑตูจีนรับรอง 

การไปลงทุนในจีนนัน้ ควรใชศาลจีนในการพิจารณาขอพิพาท เนื่องจากศาลจีนสามารถ
บังคับใชกฎหมายกับคูกรณชีาวจีนได ขณะที ่ หากเปนการลงทุนในไทยนั้น ควรใช
อนุญาโตตุลาการของไทย ซ่ึงคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการไทยสามารถนําไปฟองบังคับคดีกับ
ศาลจีนได เนือ่งจากจีนและไทยตางเปนสมาชิกของสนธิสัญญาวาดวยการยอมรับการบังคับใชตาม
คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ 

 
สรุป ปราการดานจีน 
1. กฎระเบยีบทางการคา ผูประกอบการควรเขาใจรายละเอียดของกฎหมายจีนในสวนที่

เกี่ยวของกับธรุกิจของตน เชน การคานัน้เปนการคาชายแดนหรือการคาระหวางประเทศ เปนการคา
บริการหรือการคาสินคาหรือการถายทอดเทคโนโลยี เปนตน  

2. ความปลอดภัยชายแดน (CII) เกี่ยวกับการคาที่เกี่ยวของกับความมัน่คง เชน ยาเสพติด 
เปนตน 

3. ดานศุลกากร ซ่ึงมีแนวโนมความสําคัญที่ลดลง เนื่องจากการทําความตกลงการคาเสรี 
4. ดานทีว่าดวยมาตรฐานสินคาและกักกันโรค (CIQ/AQSIQ) ซ่ึงเปนอุปสรรคทางการคาที่

ไมใชภาษี (Non Tariff Barrier-NTB) เปนดานที่มีความสําคัญมากขึ้นมากภายหลังจนีเขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลก ในดานนี้ จะมีมาตรฐานที่สําคัญเพื่อควบคุมคุณภาพสินคา โดยมาตรฐานที่
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สําคัญที่สุด ไดแก มาตรฐานบังคับ CCC-China Compulsory Certificate ซ่ึงเปนมาตรฐานของสินคา 
125 ประเภทที่เกี่ยวของกับความปลอดภยัของประชาชน เชน ถุงยางอนามัย ยางรถยนต ทอยางใน
เสนเลือด นอกจากนี ้ ยังมีมาตรฐานสําคัญอื่น เชน มาตรฐานสมัครใจ (CQC) มาตรฐาน
ระดับประเทศ (GB-Guobiao) มาตรฐานของสมาคมวิชาชีพตางๆ มาตรฐานของทองถ่ินตางๆ 
รวมทั้งมาตรฐานดานการกักกันโรคสําหรับสัตวและพืช เปนตน   

หนวยงานที่มหีนาที่รับผิดชอบการตรวจสนิคา คือ AQSIQ ซ่ึงมีสํานักงานใหญอยูปกกิ่ง 
และมี 35 สาขาประจําทุกดานและทกุมณฑล ผูประกอบการที่ทําการสงสินคาไปยังประเทศจีนจึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรยีนรูและเขาใจกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกีย่วของกับสินคานั้น 

5. ดานพานิชยกรรมและอุตสาหกรรม ซ่ึงทําหนาที่ตรวจสอบการผลิตสินคา การจาํหนาย
สินคา การแขงขัน รวมทั้งภาษีที่ตองชําระ 
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เนื้อหาหลักสูตร 

หัวขอท่ี 6 

เปด clinic  
กฎหมายคาขายและ

ลงทุนในจีน 
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หัวขอท่ี 6 เปด clinic กฎหมายคาขายและลงทุนในจีน (1.30 ชั่วโมง) 
 
 คลินิกกฎหมาย 

คําถามที่ 1 จากผูเขารวมอบรม: เหตใุดจีนจึงมกีารตรวจสอบคุณภาพสินคาอยางเขมงวด
ทั้งๆที่สินคาจีนเองก็ไมไดคณุภาพ และจะทําอยางไรกับการตรวจสอบสินคาจีนที่ไมมีคุณภาพ 

คําตอบจากอาจารยวิบูลย:  
ในการเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) นั้น ประเทศสมาชิกตองลดกําแพงภาษีลง

เพื่อใหเอื้อตอการคาขายระหวางประเทศ สําหรับความตกลงการคาเสรีจีน-อาเซียน ซ่ึงกําหนดให
ตางฝายลดภาษีศุลกากรระหวางกันนั้น โดยทฤษฎีอาจมองไดวา ไทยนาจะไดประโยชนมหาศาล
จากการไดเขาสูตลาดที่ใหญโตของจีน ขณะที่จนีเอง จะไดประโยชนเพยีงเล็กรอยจากการเขาสู
ตลาดที่มีขนาดเล็กมากโดยเปรียบเทียบ ทวา ในทางปฏิบัติกลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 
เนื่องจากขนาดของเศรษฐกจิที่แตกตางกันอยางมาก ธุรกิจไทยไมมกีําลังพอที่จะเขาถึงตลาดจีนที่
ใหญโตได แตในทางกลับกนั การเขาสูตลาดไทยของจนีนั้นสามารถทําไดโดยงายดาย ดวยมองเหน็
ในความแตกตางเหลื่อมลํ้าระหวางเศรษฐกจิของประเทศตางๆ องคการการคาโลก (WTO)  จึงได
กําหนดใหประเทศตางๆสามารถสรางรั้วคุมครองเศรษฐกิจของตนหรือมาตรการกีดกันทางการคาที่
ไมใชภาษี (Non Tariff Barrier-NTB) ขึ้นไดภายใตเหตุผล 5 ประการ ดงันี้ 

1. เพื่อคุมครองสุขอนามัยของประชาชน 
2. เพื่อปกปองชีวิตและความปลอดภัยของพืชและสัตว 
3. เพื่อคุมครองสิ่งแวดลอม 
4. เพื่อปองกันคนในชาติถูกหลอกลวง  
5. เพื่อความมัน่คงของประเทศ 
กอนจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกเมื่อป 2001 จีนไดออกกฎหมายมากมายในการ

สรางมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี (Non Tariff Barrier-NTB) และมีองคกรปฏิบัติอยาง
เขมงวด นัน่คอื AQSIQ รวมทั้งมีองคกรสํารวจตรวจสอบมาตรฐานดวย 

ขณะที่ไทยนัน้ นโยบายไมชัดเจน ขาดวสัิยทัศน ไมมีการออกกฎหมายที่เทาทนักับการ
เปลี่ยนแปลง และในทางปฏิบัติ ก็ขาดเอกภาพและการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของ จึงทาํใหสินคาจนีที่ดอยคุณภาพแตราคาถูก สามารถเขามายังตลาดไทยได ซ่ึงสินคาเหลานี้
นั้น ไมสามารถวางจําหนายในจีนไดเนื่องจากไมมีคณุภาพตามมาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี ้
ผูประกอบการไทยเอง ซ่ึงผลักดันมาตรการการตรวจสอบมาตรฐานของสินคาจีน กลับไมอยากให
มาตรการเหลานั้นบังคับใชกบัสินคาของตน เนื่องจากเกรงวาจะเปนการเพิ่มตนทุน และในอกีดาน
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หนึ่ง รัฐบาลไทยเองก็ขาดความเขมแข็งในการคุมครองชีวิตและทรพัยสินของประชาชน จึงทําให
ไทยขาดมาตรการที่เกี่ยวของกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

คําถามที่ 2 จากผูเขารวมอบรม: จีนมีกฎหมายที่คลายกับกฎหมายวาดวยการประกอบ
กิจการของคนตางดาวของไทยหรือไม 

คําตอบจากอาจารยวิบูลย:  
กฎหมายทีเ่กีย่วกับการเขามาลงทุนของคนตางชาติในจนีนั้น มีหลักการที่ตรงกันขามกับ

กฎหมายของไทย โดยกฎหมายไทยนั้น กําหนดใหทุนตางชาติที่เขามาลงทนุถือหุนไดไมเกินรอยละ 
49 ซ่ึงขัดแยงกับขอเท็จจริงเมื่อชาวตางชาติซ่ึงเขามาลงทุนจํานวนมากตองการถือหุนใหญ ทําใหเกิด
การถือหุนผานตัวแทน (Nominee) ขณะที่กฎหมายจนีนั้น ไดกําหนดใหทุนตางชาติที่เขามาลงทุน
ในจีนตองถือหุนในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 25 

ขณะเดียวกนั แมกฎหมายการประกอบการธุรกิจของคนตางชาติจะคุมครองธุรกิจของ
ชาวตางชาติ แตจะมี 3 หนวยงานในจนี ทําหนาทีป่ระกาศคําชี้แนะภาคธุรกิจสําหรับนักลงทนุ
ตางชาติทุกๆ 2 ป ซ่ึงเปลี่ยนไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยในประกาศคําชี้แนะ
นั้น มีการจําแนกธุรกิจออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภทสงเสริม ประเภทจํากดั ประเภทตองหาม 
และอาจกลาวไดวา ประเภทที่ 4 คือ ธุรกิจอื่นๆที่ไมไดอยูใน 3 ประเภทนี้ 

จีนภายหลังปฏิรูปเปดประเทศ ไดกําหนดเปาหมาย “3 ยางกาว” อันไดแก กาวทีห่นึ่ง อยูอุน
กินอิ่ม (Wenbao) ป 1980-1990 เนนการผลิตในเชิงปริมาณเนื่องจากในขณะนั้นจนียงัลาหลังอยูมาก 
ผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน กาวทีส่อง พออยูพอกิน (Xiaokang) ป 1990-
2000 เนนการผลิตในเชิงคุณภาพ กาวที่สาม อยูดีกนิดี (Fuyu) หลังป 2000 เนนเทคโนโลยี สินคา
ไฮเทคและแบรนดเนม อยางไรก็ดี การพัฒนาที่ผานมาไดกอใหเกดิปญหาชองวางทางเศรษฐกจิ 
ชองวางระหวางเศรษฐกิจกบัสังคม ชองวางระหวางความเปนอยูในเมืองและในชนบท จึงเปนที่มา
ของนโยบายการพัฒนาของผูนํารุนปจจุบนั นัน่คือ วิสัยทัศนการพัฒนาอยางเปนวิทยาศาสตร 
(Kexue Fazhanguan) หมายถึง การพัฒนาอยางสมดุล สรางสังคมที่สมานฉันท (Hexie Shehui) ดวย
เหตุนี ้ จีนจึงเลื่อนการเปนสังคมที่อยูดีกนิดอีอกไป โดยกาํหนดใหระหวางป 2000-2020 จีนจะตอง
พัฒนาใหเปนสังคมพออยูพอกินอยางทัว่ถึง (Quanmian Xiaokang) โดยจีนไดพัฒนาอยางมี
ยุทธศาสตรมาโดยตลอด เร่ิมจากการเปดประเทศตามแนวชายฝง จากนั้นจึงเปดตามแนวชายแมน้ํา 
และตามแนวชายแดนตามลําดับ 

การเขาไปทําธุรกิจในจีน จึงจําเปนตองพิจารณาถงึยุคสมัยแหงการพัฒนา และพื้นที่
เปาหมายนั้นวาอยูในการพัฒนาของยุคสมัยใด 
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คําถามที่ 3 จากผูเขารวมอบรม: อยากใหอาจารยชวยยกตวัอยางกรณีขอพิพาทระหวางนกั
ธุรกิจไทย-จีน 

คําตอบจากอาจารยวิบูลย: 
กรณีท่ี 1 จีนเขามาทําสัญญาซื้อขายในไทย 

 กรณีแรก คนจีนมาลงทุนในไทย โดยจะมานําเขาน้ําตาลจากผูประกอบการไทย เนือ่งจาก
จีนขาดแคลนน้ําตาล ทั้งสองฝายไดทําสญัญากัน โดยฝายจีนไดชําระคาน้ําตาลมาแลวเปนจํานวน
เงิน 10 ลานบาท โดยในขอกฎหมายระบุวา ผูใดผิดสัญญาตองชดใช 3 เทาของจํานวนเงนิดังกลาว 
ทวา ฝายไทยกย็ังไมสงน้ําตาลใหฝายจนี ฝายจีนจึงจะทําการฟองศาล  

อยางไรก็ดี ในสัญญาสวนมาตรากฎหมายบังคับใช และเรื่องเขตอํานาจศาลในการระงับขอ
พิพาท ไดกําหนดใหใชอนญุาโตตุลาการระหวางประเทศ ซ่ึงมีสํานักงานใหญอยูที่สหรัฐอเมรกิา 
และตองเสียคาใชจายในการดําเนินงานสูงมาก ซ่ึงในทายที่สุดก็ไมแนวาจะไดรับการชดใชจากฝาย
ไทยอีกดวย 
 

กรณีท่ี 2 จีนเขามารวมทุนกับนักธุรกิจไทย 
 นักธุรกิจจนีเขามาลงทุนในไทยนั้น มักเขาใจวา หลังจากลงนามในขอบังคับรวมทุนกับฝาย
ไทยแลว ถือวา ไดดําเนนิการสําเร็จแลว เพราะฝายไทยก็ไปจดทะเบยีนบริษัทตามขอบังคับที่ทํากับ
ฝายจีน และไดหลักฐานการจดทะเบียนบรษิัทที่เปนทางการโดยมีช่ือของตนอยูในบริษัทนั้น 
อยางไรก็ดี หากเกิดกรณีพพิาทขึ้น ฝายจีนจะเปนฝายเสียเปรียบ เนือ่งจากขอบังคับที่ฝายจีนทํากับ
ฝายไทยนัน้ไดบรรลุขอตกลงไปแลว กลาวคือ ฝายไทยกไ็ดตั้งบริษัทตามขอบังคับดังกลาวเรียบรอย
แลว ขอพิพาทที่เหลือจึงเปลี่ยนจากเรื่องรวมทุนเปนเรื่องบริษัทแลว สถานะคูสัญญารวมทุนจึง
เปลี่ยนเปนหนึง่ในผูถือหุนของบริษัท ฝายจีนจึงกลายเปนเสยีงขางนอยในบริษัทและตกเปนฝาย
เสียเปรียบ 
 นอกจากนี้ ฝายจีนมกัเขาใจผิดในธรรมเนยีมธุรกิจของไทย เชน ตําแหนงประธานบริษัท 
ซ่ึงไมมีอํานาจการตัดสินใจทีแ่ทจริง รวมทั้งการใชตราบริษัท ซ่ึงในจีนนั้น การทาํตราบริษัทเปน
เร่ืองสําคัญมากและผูไดรับอนุญาตเทานัน้ที่จะทําตราดงักลาวได การเก็บตราไวที่ฝายจีน ซ่ึงฝายจีน
เชื่อวาเปนการกุมอํานาจการตัดสินใจของบริษัทจึงใชไมไดในไทย 
 

กรณีท่ี 3 นักธุรกิจไทยไปลงทุนในจีน 
ผูประกอบการไทยรายหนึ่งลงทุนสรางตึกในจีน โดยรวมกับคนจีน และเลือกรูปแบบการ

ลงทุนแบบรวมมือ นั่นคือ ยึดเอาสัญญาเปนสําคัญ ในสัญญาดังกลาว ระบุให ฝายจนีรับผิดชอบเรื่อง
ที่ดิน และการติดตอกับสวนราชการ ขณะที่ฝายไทยรับผิดชอบเรื่องเงินทุน ตอมา เมื่อตึกดังกลาว
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สรางไปได 6 ช้ัน ฝายไทยประสบปญหาทางการเงิน ทําใหฝายจีนกลาวหาฝายไทยวาทําผิดสัญญา 
และไดบอกเลกิสัญญา โดยฝายจีนไดแจงไปยังฝายจดทะเบียนของนครดังกลาว ฝายจดทะเบียนเหน็
วา มีการบอกเลิกสัญญาแลว จึงไดเพิกถอนการจดทะเบียน ฝายไทยไมยอมและฟองศาลชั้นกลาง 
หลังจากพจิารณาคดีแลว ศาลตัดสินใหฝายไทยชนะ เนือ่งจากการเพกิถอนการจดทะเบียนนัน้ ตอง
ใหมีการชําระบัญชีเสียกอน จึงสามารถเพิกถอนได ฝายจีนไดอุทธรณไปยังศาลชั้นสูง ซ่ึงผล
พิจารณาคดยีนืตามศาลชั้นกลาง จากนัน้ ฝายจีนยังไดฎีกาไปยังศาลประชาชนสูงสุด โดยศาล
ประชาชนสูงสุดเห็นวา คดดีังกลาวเกี่ยวของกับการรวมทุนระหวางประเทศซึ่งมีความสําคัญ จึงรับ
ไวพิจารณาและตัดสินยืนตามศาลชั้นกลางและศาลชั้นสูง หลังจากชนะคดีดังกลาว ฝายไทยตองการ
นําคําพิพากษานี้ไปขอตึกคืน ทวา หลังจากตอสูทางคดีมาหลายป คอยพบวา ในสัญญาดังกลาวระบุ
วา ใหอนุญาโตตุลาการมีหนาที่ตัดสินขอพิพาท ทั้งสองฝายจึงสูคดีกันในชั้นอนญุาโตตุลาการ 
หลังจากพจิารณาคดี อนุญาโตตุลาการไดตดัสินวา ฝายไทยผิดสัญญา เนื่องจากไมสามารถนําเงินไป
ลงทุนไดตามที่ตกลงไว จึงใหเพกิถอนการจดทะเบยีนและแบงทรัพยสินกัน และเนื่องจากฝายไทย
เปนฝายผิดสญัญา ฝายไทยจึงตองชดใชคาเสียหายใหกับฝายจีน ซ่ึงเปนมูลคาที่มากกวาทรพัยสินที่
ไดแบงมา ในระหวางการตอสูคดีนั้น ฝายจีนไดวางจางนกัธุรกิจชาวฮองกงเขามาสรางตึกตอ  
สําหรับฝายไทยนั้น ในระหวางลงทุนไดไปกูเงินธนาคารมาบางสวน เมื่อประสบปญหา ธนาคาร
ดังกลาว จึงฟองผูประกอบการไทยผูนั้นและชนะคดีในที่สุด ในลําดับตอมา ธนาคารตองการจะยดึ
ตึกดังกลาว ซ่ึงในขณะนัน้ไดสรางจาก 6 ช้ันเดิมเปน 76 ช้ันเรียบรอยแลว เจาของตึกใหมคดัคาน
การยึดตกึเนื่องจากตนไมไดเปนลูกหนี้ จงึเกิดการฟองรองขึ้น ศาลไดตัดสินวา ฐานเดิมเปนของ
ผูประกอบการชาวไทย แตเนื่องจากไดมีการแบงทรพัยสินไปแลวและฝายไทยไมสามารถชดใช
คาเสียหายได ตึกดังกลาวจึงถูกยึดไปเรยีบรอยแลว ธนาคารดังกลาวจงึไมสามารถยึดได อยางไรก็ดี 
สําหรับคําตัดสินของศาลประชาชนสูงสุดที่ระบุวาฝายปกครองของจีนทําผิดระเบยีบในการเพกิ
ถอนการจดทะเบียนนัน้ ฝายไทยสามารถฟองและเรียกรองคาเสียหายฝายทะเบยีนจนีนั้นไดในฐาน
ที่ทําใหเสียทรัพย อยางไรกด็ี การฟองรองดังกลาวตองกระทําภายใน 2 ป ซ่ึงไดลวงไปแลว ณ 
ขณะนัน้ คดีจงึขาดอายุความไมสามารถฟองรองได 

 
กรณีท่ี 4 นักธุรกิจไทยนําสนิคาไปจําหนายในจีน 
มีชาวไทยซื้อสบูยี่หอลักซจากรานคาในไทยไปขายในจนี โดยในจีนนั้น มีบริษัทที่ไดรับ

สิทธิการผลิตสบูยี่หอลักซอยูกอนแลว และบริษัทดังกลาวไดนําเครื่องหมายการคาดังกลาวไป
ขึ้นกับศุลกากร สินคาที่ชาวไทยผูนี้นําเขาจึงถูกศุลกากรยึด และบริษทัดังกลาว ก็ไดฟองชาวไทยวา
ทําการปลอมเครื่องหมายการคา ภายหลังจากพิจาณาคดี ศาลตัดสินใหฝายไทยแพ ตองชดใช
คาเสียหาย และตองลงโฆษณาดวย  
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กรณีเกีย่วของกับหลักกฎหมายวาดวยการนําเขาซอน ซ่ึงในกฎหมายจนีและไทยกําหนดไว
ใกลเคียงกัน นั่นคือ การนาํเขาสินคาที่มีสิทธิบัตร ผูนําเขาตองเปนผูทรงสิทธิ์เทานั้น ขณะทีก่าร
นําเขาสินคาที่มีเครื่องหมายการคา หรือลิขสิทธิ์ ผูนําเขาอาจนําเขาซอนได อยางไรก็ดี ในกรณนีีน้ั้น 
ฝายไทยไมสามารถพิสูจนไดวาสินคาดังกลาวเปนสินคาที่ผลิตโดยผูที่ไดรับสิทธิตามกฎหมาย 
เนื่องจากสินคาดังกลาวซื้อมาจากรานคาปลีกยอยทัว่ไป และถึงแมสินคาดังกลาวจะซื้อจากผูผลิตที่
ไดรับสิทธิในไทยโดยตรง ผูผลิตสินคาดังกลาวก็ไมอาจรับรองในกรณีนี้ไดเชนกัน เนื่องจากผูผลิต
ในไทยไดรับสิทธิใหผลิตเพื่อขายเฉพาะในไทยเทานัน้ 

 
คําถามที่ 4 จากผูเขารวมอบรม: การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

ในจีน ตองทําอยางไร 
คําตอบจากอาจารยวิบูลย:  

 เครื่องหมายการคานั้น ตองจดทะเบยีนทะเบียนในไทยกอน และจากนัน้ไปจดทะเบยีนที่จีน 
โดยจะจดในพืน้ที่ใดก็ได และสามารถใชไดทั่วทั้งประเทศจีน โดยหากเกิดการปลอม จะสามารถ
ฟองเปนคดีอาญาและเรียกคาเสียหายได หากเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบยีนที่จีน กฎหมาย
จีนกย็ังคุมครองในแงทีเ่ปนเครื่องหมายการคาที่ไมจดทะเบียน ซ่ึงคลายคลึงกับกฎหมายของ
ประเทศตางๆ การจดทะเบยีนเครื่องหมายการคานั้น ในบางกรณีอาจไมไดรับอนุญาตใหจด เชน 
การใชช่ือที่อาจทําใหผูบริโภคเขาใจผิด เปนตน อยางไรก็ดี เครื่องหมายการคานั้น กย็ังอาจใชไดโดย
กฎหมายจะคุมครองในแงทีเ่ปนเครื่องหมายการคาที่ไมจดทะเบียน โดยสามารถฟองศาลใหคูกรณี
ระงับใชเครื่องหมายการคาดงักลาว เพราะเปนการลวงขาย สําหรับสิทธิบัตร ตองจดทะเบียนและ
หากตองการจดทะเบยีนในตางประเทศ ตองกระทําภายใน 2 ปที่จดทะเบยีนในเมืองไทย โดย
สิทธิบัตรจะคุมครองเฉพาะในประเทศที่ผูประกอบการจดสิทธิบัตรเทานั้น และกฎหมายจะคุมครอง
เฉพาะผูทรงสิทธิบัตรในประเทศนัน้ในการนําเขาสินคาที่จดสิทธิบัตร สวนลิขสิทธิ์นั้น หากขึน้
ทะเบียนในไทยแลว จะไดรับการคุมครองในทุกประเทศที่อยูในสนธิสัญญากรุงเบิรน ซ่ึงจีนก็เปน
สมาชิกเชนกัน 
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เนื้อหาหลักสูตร 

หัวขอท่ี 7 

 ประสบการณดาน
การคา – การลงทุน
ของไทยในจีน 
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หัวขอท่ี 7 ประสบการณดานการคา – การลงทุนของไทยในจีน  (1.30 ชั่วโมง) 
 
กรณีศึกษา การสงออกของ SMEs ไทยไปจีน 

 หลักการขอหนึ่งของสินคา SMEs ไทยทีพ่อจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในจนี คือ เลือก
ที่จะผลิตสินคาที่จีนทําเองไมได หรือใชวัสดุที่ไมมีในประเทศจนี ตัวอยางของสินคาไทยที่เคย
ประสบความสําเร็จในตลาดจีน เชน เครื่องหนังจากปลากระเบน เชน กระเปาปลากระเบน  ซ่ึงวัสดุ
หนังปลากระเบนเปนสินคาที่จีนนยิมและเลียนแบบแนวโนมรสนิยมจากผูบริโภคไตหวัน และคน
จีนเองนยิมเครือ่งหนังที่ดูสวยงาม นอกจากนี้ ความสําเร็จของเครื่องหนังปลากระเบนยังมาจาก
ความเชื่อของคนจีนทีว่าขอบขาวของปลากระเบนแตละตัวที่ตกแตงบนเครื่องหนังแตละชิ้นจะนํา
ความโชคดีมาให และมีช่ือในภาษาจีนกลางของปลากระเบนที่มีความหมายเปนมงคล  
 สําหรับ SMEs ไทยซึ่งอาจจะไมแข็งแรงและไมสามารถแข็งขันในตลาดที่มีคูแขงมาก จึง
ขอเสนอแนะตลาดเปาหมายสําหรับธุรกิจ SME ไทย คือ ตลาดรอง (Second Tier Market) อยางเชน
เมืองใหญในจนีตะวันตก สําหรับกรณีศกึษา ไดแก มหานครฉงชิ่ง ซ่ึงไดรับการยกระดับเปนมหา
นครแหงที่ 4 ของจีนเมื่อป 1997 โดยจนีมีนโยบายพัฒนามหานครฉงชิ่งใหเปน “เซี่ยงไฮตะวันตก” 
จึงมีการระดมเงินทุนและบุคลากรชั้นแนวหนาเขามาพัฒนาพื้นที่ เชน อดีตรัฐมนตรวีาการกระทรวง
พาณิชยของจนี นายปอ ซี ไหล ไดยายมาเปนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสมประจํามหานครดังกลาว 

นอกจากมหานครฉงชิ่ง นครเฉิงตูของมณฑลเสฉวนก็เปนอกีเมืองที่นาสนใจอยางยิ่ง 
เนื่องจากเสฉวนแมวาจะอยูตอนใน แตมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอนัดบั 9 ของจีน ซ่ึงถือเปนมณฑล
แนวหนาที่สุดที่ตั้งอยูในภาคตะวนัตกของจนี 
 

กรณีศึกษา: น้าํผลไมไทยในจีน  
 กรณีประสบการณของบริษทัผลิตน้ําผลไมที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่งของไทย ซ่ึงไดเคยไปรวม
ออกงานแสดงสินคารวมกับหนวยราชการไทยในงานแสดงสินคาของจนีหลายครั้งแตไมประสบ
ผลสําเร็จ จนกระทั่งไดไปรวมออกงานแสดงสินคาดานอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะซึ่งจัดโดย
รัฐบาลจีนในเซี่ยงไฮ และไดพบกับตวัแทนฝายจัดซื้อของจีนรายใหญ จึงมีการเจรจาคัดเลือกสินคา
กัน ตองใชเวลาในการตอรองและเจรจากนันานถึง 1 ปเต็ม ทั้งในเรื่องการคัดเลือกสินคา การชําระ
คาสินคา เปนตน และในทีสุ่ด ฝายจีนก็ตกลงนําเขา “น้าํมังคุด” บรรจุกลอง ซ่ึงมังคุดเปนผลไมที่จนี
ไมสามารถปลูกได และในขณะนี้ไดมกีารคาขายกันมานานรวม 1 ป  โดยมีคําสั่งซื้อประมาณ 3 ตู
คอนเทนเนอรตอเดือน ใชวิธีการขนสงทางเรือไปเทียบทาที่ทาเรือเทียนจิน และฝายจีนเปนผูนํา
สินคาไปกระจายสินคาตอตามชองทางจัดจาํหนายตางๆ ของจีน สวนการชําระสินคาเปนแบบ T/T 
คือ ฝายจีนโอนเงินสดมากอน ฝายไทยจึงจะสงสินคาไปให 
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กรณีศึกษา : สนิคาหัตถกรรมของ SMEs ไทยในตลาดจนี 
ในการศึกษาวเิคราะหศักยภาพของสินคาหัตถกรรม SMEs ไทยไปเจาะตลาดพื้นที่ศกึษาใน

จีนตะวันตก  ไดแก เสฉวนและฉงชิ่ง สรุปไดดังนี ้ทฤษฏีทางการตลาด 4Ps ไดแก 
 Product สินคาตองมีรูปลักษณสวยงาม ประณีต เนนเจาะกลุมลูกคาหนุมสาวรุนใหมอาศัย
ในเขตเมือง 

Price ราคาตองไมต่ําจนเกินไป เนื่องจากจะเปนการลดระดับสินคาของตนเอง 
Place การจัดวางสินคา ตองเลือกสถานที่ที่มีภาพลักษณดี เชน ในหางฯ หรูหรืองานแสดง

สินคาสําคัญตางๆ ซ่ึงจะเปนการเพิ่มภาพลักษณใหกับสินคา 
Promotion การตั้งราคาสินคา ตองตั้งราคาเผื่อใหฝายจีนตอรองราคา ซ่ึงจะสงผลเชิง

จิตวิทยาตอคนจีน ซ่ึงมองวา การตอรองสินคาสําเร็จคือชัยชนะ 
 
การสรางตราสินคา (Branding) 

 การสรางตราสินคาสําหรับธุรกิจ SMEs ไทยอาจเปนเรือ่งยาก จึงแนะนําใหรวมตวักันและ
อาจจะใชภาพลักษณของ OTOP 5 ดาวของไทยในการเปนแบรนดสินคาระดับประเทศของไทย 
นอกจากนี้ ควรมีการนําเสนอเนนขอมูลเชิงวัฒนธรรมกับสินคานั้นๆ เพื่อสรางคุณคาและจุดเดน
ทางการตลาด  
 

การตั้งราคาและการชําระเงิน 
 การตั้งราคาสินคา สามารถแบงคราวๆไดเปนสองแบบ คือ หากสงสินคาไปขายใน
หางสรรพสินคา ราคาจะอยูที่ 4 เทาของราคา FOB และหากสงสินคาไปขายตามรานคาปลีกของจีน
โดยตรง ราคาจะอยูที่ 2.4 เทาของราคา FOB  

นอกจากนี้ การนําสินคาเขาไปวางจําหนายในหางสรรพสินคาจีน จะตองเสียคาแรกเขา 1-5 
หมื่นหยวนตอ 1 รายการสินคา และมีคาธรรมเนียมใหกบัหางสรรพสินคารอยละ 20-25 ของมูลคา
สินคา รวมทั้งมีคาจางของพนักงานขายประมาณ 2,000 หยวนตอเดือน และคาใชจายตกแตงราน
สวนเรื่องของทําเลที่ตั้ง  ในกรณีที่ตองการทําเลที่ตั้งที่ดี ก็ตองเสียคาใชจายเพิ่มขึน้ และการขายใน
หางสรรพสินคาดังกลาวเปนไปในลักษณะฝากขายเทานัน้ ที่สําคัญ หางฯ จีนจะไมนาํเขาเอง จึงตอง
ติดตอหา Agent จีนที่มใีบอนุญาตในการทําธุรกิจการคาระหวางประเทศ (trading right) เปน
ผูดําเนินการนาํเขา เปนตน  
 กลาวโดยสรุป สินคา SMEs ที่จะมีศักยภาพและมีความเปนไปไดในการสงออกไปตลาด
จีนนั้น ควรจะเปนสินคาที่จนีไมสามารถผลิตเองได หรือมีวัสดุหายากในจีน และผลิตดวยความ
ประณีต สวยงาม และใชไดจริง รวมทั้งมีคุณคาทางวัฒนธรรม และควรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวย 
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กรณีศึกษา: ประสบการณการลงทุนของธุรกิจไทยในจีน 
กรณีศึกษา: แพรนดา อัญมณีไทยในมณฑลจีนมั่งคั่ง 
บริษัท แพรนดา จิวเวลรี เขาไปลงทุนในจนีเมื่อป 2004 ที่มณฑลกวางตุง โดยลงทุนแบบ

ทุนตางชาติทั้งหมด การเขาไปในจีนของแพรนดานั้น มจีุดประสงคแรกเริ่มคือการใชประโยชนจาก
แรงงานราคาถูก และใชจนีเพียงเพื่อเปนฐานการผลิตเพือ่สงออก ทวา อัญมณีทีส่งออกไปจาก
โรงงานในจีนกลับประสบปญหาถูกตลาดตางประเทศกดราคาเนื่องดวยภาพลักษณของการเปน
สินคาที่ผลิตในจีน นอกจากนี้ แพรนดา ยังรับผลิตสินคา (OEM) ใหกับสินคาเครื่องประดับบางยีห่อ
จากฮองกงจนกระทั่งมีความชํานาญ  

ตอมา ในป 2006 บริษัทแพรนดาฯ  จึงเปลี่ยนนโยบายใหม โดยหันมามุงจําหนายในตลาด
จีน (Made in China, Sold in China) และพัฒนาตราสินคา ESSE เนนสินคาประเภทเครื่องประดับ
เงิน และใหความสําคัญกับการออกแบบสินคา ความปราณีตในการผลิต ซ่ึงสินคาของแพรนดาเนน
งานฝง ไมใชงานติดกาว และมีความละเอียด โดยมกีลุมลูกคาเปาหมายระดับกลางถึงบน โดยมีกลุม
ลูกคาในเซินเจิน้ ซ่ึงตั้งอยูตรงขามฮองกงและไดช่ือวาเปน “ฮองกงนอย” 

แพรนดา เลือกลงทุนแบบทุนตางชาติเนือ่งจากสามารถตัดสินใจบรหิารงานไดอยางอิสระ 
อยางไรก็ดี จุดออนของการลงทุนแบบนี ้ คือ ตองลงทุนสูงและตองแบกรับความเสี่ยงทั้งหมด 
สําหรับชองทางการจัดจําหนาย แพรนดา มีทั้งรานคาปลีกของตัวเองในหางสรรพสินคา รวมทัง้
ขายแฟรนไชส ในกรณีหลังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเลือกคูสัญญาใหด ี เนื่องจากคูสัญญามีหนาที่
รับผิดชอบตอการตกแตงรานคาปลีก ซ่ึงสงผลตอภาพลักษณสินคา 

โรงงานของแพรนดา ตั้งอยูที่เมือง Panyu ซ่ึงเปนคลัสเตอรผลิตอัญมณีที่ใหญทีสุ่ดของ
ประเทศจีน และมีนิคมอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีตั้งอยูดวย การมีที่ตั้งโรงงานในลักษณะนี้
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงวัตถุดิบ ตลาดเครื่องมือเครื่องจักร และแรงงานฝมอื นอกจากนี้ ยัง
อยูไมไกลจากตลาดเปาหมายของแพรนดา นั่นคือ เซินเจิน้  

บริษัทแพรนดาในจีน มีชาวไทยทํางานเพยีงสองคน คือ  ผูจัดการ และฝายบัญชีการเงิน ซ่ึง 
ปญหาที่แพรนดาเผชิญในปจจุบัน ไดแก ปญหาคาจางแรงงานที่เพิ่มขึน้ และปญหาการขาดแคลน
พลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูรอน 

การอยูรอดในตลาดจีนของแพรนดา ไดพิสูจนแนวทางการทําตลาดในจีนเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จ นัน่คือ การวางเปาหมายกลุมลูกคาไวที่ระดบักลางถึงบน และการผลิตสินคาที่โดดเดน 
นําสมัย มีการออกแบบที่สวยงามและมีคณุภาพ  
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กรณีศึกษา: น้าํตาลมติรผล 
บริษัท น้ําตาลมิตรผล เขาไปลงทุนในจนีเมื่อป 1993 โดยเลือกลงทุนในกวางสี เนื่องจาก

เปนมณฑลที่ปลูกออยมากที่สุดของจีน มิตรผลเร่ิมการลงทุนโดยตั้งบริษัท East Asia Sugar 1993 
และเลือกการลงทุนแบบรวมทุน (Joint Venture) กับรับบาลทองถ่ินของกวางสี ในปจจุบัน มิตรผล
มีโรงงานผลิตน้ําตาลทั้งสิ้น 5 โรงงานในกวางสี และนับเปนผูผลิตน้ําตาลรายใหญอันดับ 2 ของจีน 
โดยอันดับ 1 คือ รัฐวิสาหกจิของจีนเอง  

คุณไพโรจน อรุณไพโรจน ผูบริหารของมิตรผลที่มีความเขาใจในจนีดีมาก แมจะไม
สามารถสื่อสารภาษาจนีกลางในระดับอานออกเขียนได แตดวยการมีเลขานุการเปนลามชาวจวงที่
พูดภาษาไทยไดดี ทําใหประสบความสําเร็จได และบริษัทมิตรผลในจีนไดทํา CSR ในเชิง
ความสัมพันธกับชาวจวงในกวางสีไดดีมาก นอกจากนี ้ จากการที่ตองรับซื้อออยจากชาวจวงที่เปน
ชาวไรชาวสวนถึง 2-3 แสนคน ทําใหมติรผลยังคงใชวิธีการรวมทุนกับรัฐบาลทองถ่ินของกวางสี 
เพื่อชวยใหการดูแลจัดการในการติดตอกบัเกษตรกรชาวไรออยดังกลาวเปนไปดวยดี   

ป 2004 มิตรผลเริ่มขยายไปลงทุนดานโรงงานชานออยในการผลิตกระดาษ และป 2005 ได
ตั้งบริษัทขนสงโลจิสติกส โดยเริ่มแรกเนนขนสงน้ําตาลใหมิตรผลไปทั่วประเทศจนี ในขณะนี้  ยัง
มีโครงการขยายไปผลิตพลังงานทดแทนอยางเอธานอลดวย  
 

กรณีศึกษา: ไทยเพรสซิเดนทฟูดส (มามา)   
 ในอดีตประมาณตนทศวรรษ 1990   บริษัท ไทยเพรสซิเดนทฟูดส จํากัด ไดเคยเขาไป
ลงทุนทําโรงงานผลิตบะหมีก่ึ่งสําเร็จรูปในคุนหมิง โดยการเขาไปรวมลงทุนรวมกับบริษัทบะหมี่
แหงหนึ่งในนครคุนหมิง แตตองประสบกบัปญหา เชน ฝายจีนนําเครื่องจักรที่ฝายไทยสงไปใหเพือ่
ไปประเมินมูลคาใหมแทนทีจ่ะติดตั้งตามสัญญา ทําใหเกดิปญหาตอความไวเนื้อเชื่อใจกัน หรือการ
ติดปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เนื่องจากชื่อยีห่อ “มามา” ไดถูกจดทะเบียนในจีนอยูกอนแลว ทําใหเกดิ
ปญหาดานการตลาด ตลอดจนการแบกรบัภาระตนทนุดานพลังงานในการผลิตบะหมี่ และปญหา
ขนาดของผลิตภัณฑมามา ซ่ึงมีปริมาณนอยกวาบะหมีสํ่าเร็จรูปในจนี ไมเหมาะกับพฤติกรรมการ
บริโภคของผูบริโภคจีน ทายที่สุด การลงทุนครั้งนั้น ไมประสบความสําเร็จและบริษัทไดตัดสินใจ
ขายกิจการ 
 อยางไรก็ดี ตอมาในป 2005  บริษัท ไทยเพรสซิเดนทฟดูส จํากัด ไดเขาไปลงทุนในจีนอีก
คร้ังหนึ่ง โดยมิไดเนนการผลิตบะหมี่สําเร็จรูป แตเปลี่ยนไปเปนการผลิตถวยกระดาษเพื่อหอน
ใหกับบรษิัทผลิตบะหมี่สําเรจ็รูปชื่อดังของจีน คือ คังซือฝู โดยรวมทนุกับกลุม Chengdu Anbao 
Group ซ่ึงมีเทคโนโลยีในการผลิตถวยกระดาษ และไดเคยมาชวยผลิตถวยกระดาษใหมามาในไทย
ในป 2004  
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ดังนั้น บริษัท ไทยเพรสซิเดนทฟูดส จํากดั และกลุม Chengdu Anbao Group จึงไดรวมทุน
ตั้งบริษัท Tai Bao Paper Products ขึ้นในป 2005 เพื่อผลิตถวยกระดาษปอนใหกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
คังซือฝูในจีน โดยอาศยัสายสัมพันธระหวางผูบริหารบริษัท ไทยเพรสซิเดนทฟูดส ของไทยกบั
ผูบริหารของคังซือฝูในจีน  และอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตถวยกระดาษของผูรวมทุนฝายจีน ซ่ึง
การผลิตถวยกระดาษของบรษิัท Tai Bao Paper Products ประสบความสําเร็จอยางด ีโดยมีปริมาณ
การผลิตเพิ่มขึ้นจาก 7 ลานใบตอปในชวงปแรก กลายเปน 1 ลานใบตอวันในป 2008 
 

กรณีศึกษา: โรงแรม Grand Lijiang 
โรงแรม Grand Lijiang เดิมเปนโรงแรมของรัฐบาลทองถ่ินในเมืองล่ีเจียง ตั้งอยูในเขต

มรดกโลกลี่เจยีง โดยมีทําเลที่ตั้งและววิทิวทัศนของโรงแรมที่สวยงาม และในป 1995 รัฐบาล
ทองถ่ินล่ีเจียงไดมาติดตอใหนักลงทุนไทยรายหนึ่งไปรวมลงทุน โดยการลงทุนดังกลาวเปนไปใน
รูปแบบการรวมประกอบการ ซ่ึงยึดถือตามรายละเอียดทีต่กลงในสัญญาเปนสําคัญ สัญญาดังกลาวมี
ระยะเวลา 30 ป โดยกําหนดใหฝายไทยถือหุนใหญรอยละ 70 มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ การฝกพนักงาน รับผิดชอบอุปกรณและอาคาร เปนตน ขณะที่ฝายจีนถือหุนรอยละ 30 โดยมี
หนาที่รับผิดชอบในเรื่องที่ดนิอันเปนที่ตั้งของโรงแรม ซ่ึงครอบคลุมประมาณ 7.5 ไร 
 ในการลงทุนระยะแรก มีอุปสรรค/ปญหาในเรื่องพนักงาน เชน ปญหาการขาดวินยัในการ
ทํางานและทกัษะในการบริการของพนักงานทองถ่ิน โดยตองอบรมใหมเกือบทั้งหมดในทกุเรื่อง 
เชน สุจอนามยัสวนบุคคล การใหบริการดวยใจ จนกระทั่งการบริหารงานเริ่มลงตัวมากขึ้น  

ตอมา ในป 2003 ไดเกิดปญหาที่ไมคาดคิดมากอน คอื รัฐบาลทองถ่ินไดติดตอขอเวนคืน
ที่ดิน ซ่ึงฝายไทยไมยนิยอม และนําไปสูการฟองรองในชั้นศาล แตทายที่สุด ดวยขอความในสัญญา
ที่ระบุชัด ทําใหศาลตัดสนิใหฝายจีนตองชําระคาเสียหายโดยลดสัดสวนการถือหุนลงไป จาก
เหตุการณที่เกดิขึ้น แสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการระบุขอตกลงและเงื่อนไขตางๆในสัญญาให
ชัดเจน อยางไรก็ดี การตัดสนิของจีนยังคงใชดุลพินิจสวนบุคคล การไมมีเร่ืองพิพาทใดๆจึงยังเปน
ทางออกที่ดีทีสุ่ด 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเท็จจริง 5 ดาน “จีน คือ ตลาดปราบเซียน” 
1. การแขงขันในตลาดจนีสูงมาก ตั้งแตการแขงขันกับรัฐวิสาหกจิจีน เอกชนจนี ตลอดจน

นักธุรกิจอาเซยีนอื่นในจนี เนื่องจากประเทศตางๆในอาเซียนตางก็เห็นประโยชนจากความตกลง
การคาเสรี ACFTA และเห็นประโยชนในการเขาสูตลาดจีน 
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2. สินคาอาจถูกเลียนแบบ การเขาสูตลาดจีน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจดเครื่องหมาย
การคา คือ การดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาเพื่อปองกันสินคาถูกเลียนแบบ  

3. หุนสวนจนีอาจเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางไมคาดคิด เนื่องจากปญหาผลประโยชนและ
คุณธรรม 

4. เจาหนาที่ทีม่ีสายสัมพันธ (Guanxi) อาจมีความไมแนนอน และไมควรใชเปนทีพ่ึ่งจน
มากเกินไป ตองมีความระมดัระวัง 

5. จีนมีภูมใิจในความเปนชาติที่ยิ่งใหญมากขึ้น เกดิกระแส Sino-Centric ในการคิดวาตน
เปนศูนยกลางของโลกมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ประสบความสําเร็จในระดับโลก  เชน การจัด
มหกรรมกฬีาโอลิมปกป 2008  การจดังาน World Expo ป 2010 เปนตน ทําใหมีกระแสรักชาติ และ
ความเปนชาตนิิยมของจีนเพิม่มากขึ้น 
 

คุณสมบัติ 10 ขอ กอนสรางธุรกิจในจีน 
1. สํารวจตรวจสอบวามีจุดแข็งอะไร โดยจะตองประสบความสําเร็จในการดําเนินธรุกิจดังกลาวใน
ประเทศไทยใหไดเสยีกอนที่จะไปขยายทาํธุรกิจในจนี (เกงในบานใหไดกอน)  
2. มีเงินทุนมากนอยเทาไหน หรือเขาถึงแหลงเงินทนุไดหรือไม เนือ่งจากการลงทุนในจนีตองใช
ตนทุนสูง   
3. กําหนดตลาดเปาหมายในจีนที่ถูกตองสอดคลองกับธุรกิจที่เปนจดุแข็งของตนเอง  
4. มีเครือขายพันธมิตรฝายจีนที่ไวใจไดและรูจริง 
5. ผูบริหารระดับสูง มีความจําเปนตองไปดูแลเองอยางสม่ําเสมอ  
6. สามารถใชภาษาจนีกลาง หรือมีลามที่ไวใจได 
7. มีสายสัมพันธ (Guanxi) ที่ไวใจได  
8. รูและเขาใจวัฒนธรรมการทําธุรกิจแบบจีน 
9. เขาใจกฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่วของ โดยควรมบีริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายดูแลโดยเฉพาะ 
10. ไมควรดวนสรุปและเชื่อโดยงาย ซ่ึงทุกอยางที่ตกลงกนัจะตองมกีารบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
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เนื้อหาหลักสูตร 

หัวขอท่ี 8 

 ประสบการณของ 
SMEs ไทยตลาดจีน 
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หัวขอท่ี 8 ประสบการณของ SMEs ไทยตลาดจีน (1.30 ชั่วโมง) 
 

กรณีศึกษาการลงทุนของ SMEs ไทยในจนี 
: รานอาหารไทยในจีน 
ในภาพรวม รานอาหารไทยในจีนสวนใหญมิไดมีเจาของเปนคนไทย แตเจาของสวนใหญ

เปนชาวจีน ชาวฮองกง หรือ ชาวสิงคโปรที่มาจางคนไทยทําหนาที่เปนพอครัว/แมครัวเทานัน้  
สําหรับกรณีศกึษารานอาหารไทยที่มีคนไทยเปนเจาของกิจการเอง ไดแก รานพริกไทยใน

กรุงปกกิ่ง โดยปจจุบนัมี 2 สาขา และ 1 แฟรนไชสอยูในสนามบินกรงุปกกิ่ง  
เจาของรานอาหารแหงนี้ เปนผูหญิงไทยทีต่ิดตามสามีชาวฮองกงปานกัในกรุงปกกิ่ง และ

ไดสนใจเริ่มตนทําธุรกิจรานอาหารโดยการเซงรานอาหารของคนจีนทีไ่ดปดกจิการไปแลว 
ในชวงแรกของการเปดราน ตองประสบปญหาไมมีลูกคา เนื่องจากภาพลักษณอาหารไทย

ในขณะนัน้คือราคาแพงแตปริมาณนอย จึงตองพยายามปรับปรุงแกไขในทุกรูปแบบจนกระทั่ง เร่ิม
มีชาวตางชาตใินจีนเขามาอดุหนนุในราน และคนจนีเริ่มเขาราน จนคอยๆไดรับความนิยมตามลําดบั  

ทวา ปญหาทีไ่มคาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อเจาของรานเดิมชาวจนีตองการรานคืนทั้งๆที่ยังไมครบ
สัญญาเซงรานแตถูกขับไล จนตองยายออกไปเปดรานใหม ซ่ึงเมื่อยายออกไปแลว แตเพยีงไมกีว่นั 
ชาวจีนคนดังกลาวไดนํารานเดิมมาเปดใหม โดยเลียนแบบรานเกาทุกอยาง และมพีอครัวเกาของ
รานรวมมือดวย อยางไรก็ด ี ตอมาไมนาน รานเดิมในบริเวณนั้นกถู็กเวรคืนที่ดนิโดยรัฐบาลจีน 
ในขณะที่ รานใหมทีย่ายมาไดประสบความสําเร็จยิ่งกวารานเดิม เนื่องจากตั้งอยูบริเวณสถานฑูต
ตางๆในกรุงปกกิ่ง  

สําหรับขอคิดจากการเปดรานอาหารไทยในจีน ไดแก เจาของรานตองควบคุมอยางใกลชิด
เพื่อไมใหเกดิการรั่วไหลจากความไมซ่ือสัตยของลูกจางชาวจีน และตองมีสายสัมพันธ (Guanxi) ที่
ไวใจได เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปญหากับคนจีน รวมทั้งตองเลือกทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ รวมทั้งตองขอ
ใบอนุญาตหลายประเภทจากทางการจีนในการเปดรานอาหารไทย ตลอดจนตองดูและในเรื่องการ
จัดซื้อวัตถุดิบเองทั้งหมด เปนตน 
  
 คุณพงษอนันต จิรธราวัฒน ผูประกอบการ SMEs ท่ีเขาไปศึกษาในประเทศจีน และมี
ประสบการณตรงในการสงออกไปยังประเทศจีน สรุปไดดังนี ้
 คุณพงษอนนัต เปนทายาทชาวจีนโพนทะเลรุนที่ 3 ที่เขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย 
ในชวงระหวางที่เรียนมหาวทิยาลัย เนื่องจากนิสัยของการเปนคนกลาคดิกลาทํา จึงไดริเร่ิมทําธุรกิจ
เกี่ยวกับการประมูล ทวา ธุรกิจดังกลาวไดไปขัดผลประโยชนกลุมผูมีอิทธิพล จึงถูกพอแมรองขอให
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ยุติการทําธุรกจินั้น และภายหลังสําเร็จการศึกษา ไดเดนิทางไปเยีย่มญาติที่เมืองโผวเลง (ผูหนิงใน
ภาษาจนีกลาง) ในมณฑลกวางตุง ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนทีท่ําใหไดมีโอกาสคาขายกับจนี 
 คุณพงษอนนัต อยูในเมืองโผวเลงประมาณ  1 ป โดยทําธุรกิจรถเข็นขายเครื่องดืม่อยูหนา
ตลาด แตเมือ่เห็นวา ธุรกิจนี้ไมใชแนวทางที่จะสรางความกาวหนาในชีวติ จึงเดินทางไปเรยีน
ภาษาจนีกลางที่นครกวางเจา เมืองเอกของกวางตุง และหลังจากทีม่ทีักษะภาษาจนีกลางในระดบั
หนึ่ง ก็ไดมองหากิจกรรมอื่นระหวางเรียน โดยการไปติดตอขอเชาพื้นที่เพื่อขายสินคาประเภท
เสื้อผาและกิ๊ฟทช็อปที่ถนนเปยจิงลู ในนครกวางเจา ในขณะนัน้ ผูใหเชาบอกมาวา “ยังไมตองพดูถึง
เร่ืองคาเชา อยูใหมันรอดเสียกอน” หลังจากนั้น 3 เดือน การคาขายนีต้องลมเลิกไป เนื่องจากไมมี
ลูกคา อยางไรก็ดี ในชวงระหวางศกึษาอยูที่กวางเจา ก็ไดพยายามหาชองทางทําการคาขายอยูตลอด 
โดยอาศัยการหาลูกคาและขายสินคาเปนรายๆไป  เปรียบเสมือน “มวยวัด” ซ่ึงปราศจากหลักการ
หรือความรูในรายละเอียดของกฎระเบยีบทางการคา โดยสนใจเพียงแควา ขอใหสามารถหาลูกคา
ใหไดและหาสินคามาขายใหไดเทานั้น 
 หลังจากนัน้ เร่ิมตระหนักวา ขอมูลและหลักวิชาการเปนสิ่งสําคัญ เมื่อกลับมาประเทศไทย 
ก็ไดไปหาขอมูลที่หองสมุดของกรมสงเสริมการสงออก และพบวา ขอมูลหลักวิชาการสวนใหญ
แตกตางอยางมากกับสิ่งที่เขาเรียนรูมา อยางไรก็ดี ขอมลูหลักวิชาการดังกลาวพอจะมีประโยชนใน
แงของการเจรจาทําสัญญา ซ่ึงหากขาดหลักวิชาการแลว จะเสียเปรยีบคูเจรจาอยางมาก 
 อีกธุรกิจหนึ่งที่ไดทดลองทาํ คือ การสงออกทุเรียนไปขายที่จีน เนื่องจากทุเรียนขายไดราคา
ดีมากในตลาดจีน ในชวงฤดหูนาว ราคาสูงถึง 265-295 หยวน และฤดรูอน ราคาประมาณ 185-195 
หยวน แตเมื่อดําเนินการจริง กลับตองประสบกับปญหามากมายที่อยูนอกเหนือการคาดการณ เชน 
ปญหาคุณภาพของทุเรียน เนื่องจากทุเรียนที่จะขายไดราคาดนีั้นตองมีคุณภาพ แตทุเรียนที่ตน
สงออกมิไดมคีุณภาพเพียงพอ และทนัททีี่สงไปยังจีน จะตองเสียคาธรรมเนียมรอยละ 3 ของมูลคา
ทุเรียนและตองแบกรับภาระที่เกิดจากความเสียหายทีเ่กดิขึ้นจากคณุภาพทุเรียนทั้งหมด นอกจากนี้ 
ในกระบวนการโอนกําไรกลับประเทศ เคยใชวิธีการโอนเงินไปยังฮองกงกอนแลวจงึโอนกลับมาที่
ไทย ซ่ึงทําใหไดเรียนรูวา การโอนเงินในลักษณะดังกลาวมีตนทุนสูงเกินจําเปนอยูมาก  
 กระนั้น แมคนสวนมากจะมองวา จีนเปนโรงงานของโลก ซ่ึงสามารถผลิตไดทุกอยาง แต
หากผูประกอบการมีความเขาใจในตลาดจีนดีเพียงพอและสามารถกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายได
อยางเหมาะสม ก็จะสามารถพบชองทางที่นําไปสูความสําเร็จได ผูประกอบการควรปรับแกทัศนคติ
ที่ผิดเกี่ยวกับจนี เชน มองคนจีนแบบเหมารวมวาไมมีเงิน เปนตน 
 คนจีนในปจจบุัน มีวัฒนธรรมการบริโภคแบบ “อยูเพื่อกิน” ไมใช “กินเพื่ออยู” อีกตอไป 
จึงเริ่มมีสินคาฟุมเฟอยวางตจําหนายในตลาดจีนมากขึ้น ทั้งๆที่สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ของจีนก็มี
วางขายอยูทั่วไป แตสินคาแบรนดเนมราคาแพงก็เปดรานไปทั่วเมอืงใหญของจนีเชนกนั ภาพ
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ปรากฏการณดังกลาว สะทอนถึงความซับซอนของตลาดจีนที่ควรเรียนรูและเขาใจกอนการเขาไป
ลงทุนในตลาดจีน  

ประเด็นที่ผูประกอบการควรคํานึงถึง คือ การรูจักสินคาที่จะนําไปขายอยางถองแท มอง
ออกวาสินคาดงักลาวมีศักยภาพแคไหนอยางไร เหมาะกบักลุมลูกคาเปาหมายไหน จากนั้น จึง
ตั้งเปาหมายในระดับเล็กๆ อยางเชนระดบัเมืองเสียกอน โดยควรเขาใจสภาพ เงื่อนไข และอุปสรรค
ของเมืองและอุปนิสัยของคนในเมืองนั้นๆ เชน มีความสนใจหรือเกีย่วของกับสินคาที่จะนําไปขาย
ในเมืองนัน้อยางไร โดยวิธีที่อาจทําไดงายและสะดวกที่สุด คือ การทําวิจัยกับชาวจีนทีเ่ดินทางเขา
มาทองเที่ยวในประเทศไทยผานบริษัททัวรตางๆ 
 สําหรับประสบการณของคณุพงษอนันต ภายหลังจากไมประสบความสําเร็จในการทํา
ธุรกิจในจนี ก็ไดมีโอกาสไปพักผอนที่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ระหวางไปนั่งตกปลา ไดคนพบ
หลักการคาอยางหนึ่ง คือ การจะตกปลาใหไดนั้นตองอาศัยเหยื่อ ยิ่งเหยื่อมาก โอกาสไดปลาก็ยิ่งสงู 
เมื่อเรียนรูไดเชนนี้ เขาจึงกลับไปจีนอีกครั้ง และครั้งนี้  ไดพยายามพบปะติดตอพดูคุยกับเพื่อนและ
ญาติเพื่อเพิ่มขยายกลุมคนรูจกัใหมากขึ้น จนไดมีโอกาสไปรูจักและสรางความคุนเคยกับวงการ
รถแขงในจีน และไดรับรูขอมูลมาวา  ตลาดคาอะไหลรถแขงจีน กําลังตองการอะไหลอยูรายการ
หนึ่ง ซ่ึงไมสามารถใชสินคาอะไหลของจีนแทนไดเนื่องจากไมมีคณุภาพเพียงพอ ในขณะที ่
ประเทศไทยมสิีนคาอะไหลชนิดนี้ ซ่ึงเปนอะไหลที่รถจักรยานยนตรุนใหมเลิกใชแลว จึงไดเร่ิม
ออกไปกวานซื้ออะไหลชนดิดังกลาวตามรานคาปลีกยอยในกรุงเทพฯ และสงออกไปจีน โดยขน
สงผานฮองกง และประสบความสําเร็จในการสงออกสินคารายการนี้ไปจีน 
 จากความสําเรจ็ในครั้งนี ้ ทาํใหไดเรียนรูอีกวา เพื่อนคือชองทางแรกในการขาย การจะ
คาขายนั้นตองเร่ิมจากการเปนเพื่อนกนักอน ดวยเหตนุี้ การเรียนรูวัฒนธรรมและขอมูลเกี่ยวกับ
ประเทศจีนเปนสิ่งสําคัญมากในการเริ่มตนคบคากับจีน เชน เขาใจวฒันธรรมการใชชีวิตของชาวจีน
ในทองที่ตางๆ การเขาใจภูมปิระเทศของจนี เปนตน ส่ิงเหลานี้ ยังชวยใหไดพบคูคาชาวจีน และมี
ความเชื่อมั่นในการทําการคาระหวางกันมากขึ้น 
  จากมุมมองของคุณพงษอนนัต กติกาการคาระหวางประเทศเปนสิง่ที่ควรรู และ
ผูประกอบการควรมีความเขาใจจนถึงขั้นสามารถทําการคา “นอกกรอบ” ได เพื่อใหการคาสามารถ
ดําเนินไปไดโดยมีประสิทธภิาพมากที่สุด รวมทั้งผูประกอบการควรสามารถประมาณราคาคราวๆ
ของสินคาของตนไดทันที โดยอาจระบุใหชัดเจนเมื่อจะทําการซื้อขายจริง นอกจากนี้ การลงพื้นที่
จริงในจนีถือเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงและความเปนไปของตลาดอยางทันทวงท ี
 สําหรับวิธีการเขาสูตลาดสําหรับธุรกิจ SMEs นั้น ขอแนะนําใหนําตัวเองอิงเขาไปในตลาด
กอน โดยเริ่มจากเล็กๆเพื่อหาขอมูลและทดสอบตลาดเสียกอน ซ่ึงความสําเร็จในธรุกิจนั้น ตองวัด
กันในระยะยาว นอกจากนี้ การรูกฎระเบียบและแมดูจะเปนมาตรฐานและใหญเกินไปอยางเชน



 คูมือการอบรม SME Gateway to China  
โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China         51                                                            กันยายน  2553 
                                                            ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

กฎระเบยีบของ WTO นั้นควรรูไว เนือ่งจากอาจสงผลในการทําสัญญา ผูประกอบการยังควรรู
กฎระเบยีบและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเคลื่อนยายเงนิระหวางประเทศ เชน การโอนกําไรกลับประเทศ 
การตกลงในเรือ่งสกุลเงินซื้อขาย เปนตน 

ในดานชองทางการขนสง ผูประกอบการควรเขาใจอยางถองแทวา มีเสนทางขนสงไทย-จีน
ใดบาง แตละเสนทางมีตนทนุเทาไร ใชระยะเวลานานเทาไร เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถเลือกใช
เสนทางไดเหมาะสมทั้งในแงราคา และระยะเวลาการขนสง 

ส่ิงที่ควรรูในลําดับตอไป คอื กฎหมายควบคุมสินคาภายในประเทศคูคา เพื่อใหทราบ
ขอจํากัดของสินคาที่จะสงออกไปและสามารถวางแผนพลิกแพลงรับมือขอจํากัดที่เกิดขึ้น ตอมา 
ควรคํานึงถึงกฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญาตางๆ เนื่องจากหากไมปองกันแลวเกิดมีประเด็น
พิพาทกับคูคาชาวจีนแลว จะทําใหเกิดความยุงยาก และมีโอกาสยากมากที่จะชนะฝายจีน  

สําหรับเอกสารแนะนําผลิตภัณฑที่จะสงออกไปคาขายกบัจีน ควรมรีายละเอียดตางๆเปน
ภาษาจนีกลาง และมีการเลาเรื่องราวในเชิงวัฒนธรรมเพื่อใหคูคามีความสนใจและจดจําสินคานัน้
ได นอกจากนี ้หนวยงานของเมือง/จังหวัดตางๆควรทําหนังสือสรุปขอมูลรอบดานของเมืองของตน 
เพื่อใหคูคาชาวจีนไดรับขอมูลที่เปนประโยชนอยางสะดวกและสมบูรณ 

สรุป คําแนะนาํตางๆไว ดังนี ้ 
- จัดเตรยีมสินคาตัวอยาง 
- จัดเตรยีมเอกสารแสดงสินคาเปนภาษา อังกฤษ และจีนกลาง 
- จัดเตรยีมการแนะนําตัวและชองทางในการติดตอส่ือสาร เพื่อขยายมิตทิางการคา 
- หัดพดูภาษาจีนกลางงายๆ ไวบาง เชน คําทักทายสวัสดี (Ni Hao) 
- หาขอมูลและเรียนรูทกุกระบวนการที่เกีย่วของในเรื่องการคาระหวางประเทศ 
- หาขอมูลและเรียนรู ประเทศจีน และชาวจีนในเรื่องของปจจุบันและอนาคต 
 

คุณสุเทพ ศุภภัทรานนท ท่ีปรึกษาธนาคารกรุงเทพ และเปนผูมีประสบการณตรงในการ
ติดตอทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนมาตั้งแตเร่ิมสถาปนาความสัมพันธไทย-จีนในป 1975 ซ่ึงได
ติดตามคณะของมรว.คึกฤกดิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีของไทยไปจีนดวย  
 

ประสบการณดานการสงออกไปจีน 
คุณสุเทพเองมไิดมีธุรกิจสงออกไปจีนโดยตรง แตมีลูกชาย คือ คุณฐิติพัฒน ศุภภัทรานนท  

ผูบริหารผลิตภัฒฑสปา Thaan ซ่ึงไดสงออกไปจีน และไดเปดรานจําหนายผลิตภณัฑของ Thaan ใน
เมืองใหญของจีนหลายแหง เชน ปกกิง่ เซีย่งไฮ เปนตน เนื่องดวยสินคารายการนี้ไดเปนที่นยิมใน
ตางประเทศ และมีรานจําหนายผลิตภัณฑของ Thaan ในเมืองสําคัญตางๆ ทั่วโลก เชน กรุงโตเกยีว 
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นครซิดนี่ และกรุงวอรซอ ของโปแลนด เปนตน ผลิตภัณฑของ Thaan ยังไดเนนการออกแบบ
รูปลักษณที่โดดเดนและมีสวนผสมของสมุนไพร โดยวางตําแหนงสินคาในตลาดกลางถึงบน 

 
มองจีนจากประสบการณ 

 ดวยประสบการณที่เดินทางไปประเทศจีน 300 กวาครัง้ คุณสุเทพไดใหความเหน็วา จีน
เปนประเทศทีก่วางใหญไพศาล โดยในพืน้ที่ที่กวางใหญนั้น มีแมน้ํา 3 สายหลักทีม่ีอิทธิพลตอชาว
จีนจํานวนมากทั้งในแงของวฒันธรรมการดํารงชีวิตและเศรษฐกิจ ไดแก แมน้ําฮวงโห (Huanghe) 
แมน้ําแยงซี (Changjiang) และแมน้ําจเูจยีง (Zhuijiang)  โดยเฉพาะบริเวณปากแมน้ําแยงซีเกยีง และ
ปากแมน้ําจูเจยีง ไดพัฒนากลายมาเปนพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ ของจีน  

เขตเศรษฐกจิปากแมน้ําจูเจยีง มีศูนยกลางที่นครกวางเจา (Guangzhou) มณฑลกวางตุง 
(Guangdong) เขตเศรษฐกิจแหงนี้ เปนเขตเศรษฐกจิที่เปดรับการพัฒนากลไกตลาดเปนแหงแรกใน
จีน โดยเปนที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพเิศษ (Special Economic Zone) ถึง 3 แหง คือ เซินเจิ้น 
(Shenzhen) จไูห (Zhuhai) และซัวเถา (Shantou) ในสมัยที่จีนยังคงปดประเทศ มณฑลกวางตุง คือ 
ชองทางเดียวในการติดตอส่ือสารระหวางโลกภายนอกกบักับจีน  

สําหรับเขตเศรษฐกิจปากแมน้ําแยงซีนัน้ ศูนยกลางอยูทีน่ครเซี่ยงไฮ (Shanghai) ครอบคลุม
พื้นที่ของมณฑลเจอเจยีง (Zhejiang) และมณฑลเจียงซู (Jiangsu) และมีเมืองสําคัญที่เคยเปนเมือง
หลวงของจีนเมืองหนึ่งในเขตนี้ ไดแก นครนานกิง (Nanjing) การเดนิทางโดยรถยนตระหวางนคร
นานกิงถึงเซี่ยงไฮในขณะนี ้ ใชเวลาเดินทางราว 3 ช่ัวโมง ผานเมอืงสําคัญตางๆ เชน ฉางโจว 
(Changzhou) อูซี (Wuxi) หางโจว (Hangzhou) ซูโจว (Suzhou) เปนตน  

ในดานการจางงาน รัฐบาลจีนไดออกกฎหมายแรงงานฉบับใหม โดยมีจุดประสงคในการ
เพิ่มอํานาจตอรองใหกับกลุมผูใชแรงงาน ภายหลังจากกฎหมายแรงงานนี้มีผลบังคับใช กลุมทุน
ตางๆ เชน กลุมทุนไตหวัน ไดยายฐานการลงทุนเดิมที่ตัง้อยูบริเวณเขตเศรษฐกจิปากแมน้ําจูเจยีงขึ้น
ไปยังเขตเศรษฐกิจปากแมน้ําแยงซี ทั้งนี้ เปนเพราะลักษณะพื้นฐานหนึ่งที่เปนขอแตกตางระหวาง
ผูคนในสองเขตดังกลาว คือ ระดับการศึกษาและอุปนิสัย โดยผูคนในเขตเศรษฐกจิปากแมน้ําแยงซี 
จะมีระดับการศึกษาและความถอยทีถอยอาศัยมากกวาผูคนในเขตเศรษฐกิจปากแมน้ําจูเจียง การ
รักษาความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจางภายใตกฎหมายแรงงานฉบับใหมจึงมีกระทําได
งายกวา จึงเลือกที่จะยายไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจปากแมน้ําแยงซี  

ในเขตเศรษฐกิจปากแมน้ําแยงซี มีเมืองที่นาจับตามอง คือ เมืองอูซี ซ่ึงเปนเมืองเกามี
ประวัติศาสตรยาวนานและตัง้อยูไมไกลจากนครเซี่ยงไฮ โดยภายหลังจากเปดใชรถไฟความเรว็สูง 
การเดินทางระหวางสองเมืองดังกลาวใชเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเทานั้น จากขอเท็จจริงดังกลาว 
ความสัมพันธระหวางอูซีกับเซี่ยงไฮมีแนวโนมจะพัฒนาขึ้นมาคลายความสัมพันธระหวางเซินเจิ้น
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กับฮองกง กลาวคือ ผูคนที่ทํางานในเซีย่งไฮจะยายทีพ่ักอาศัยไปยังอูซีมากขึ้น เนื่องจากคาใชจาย
ดานที่พักอาศยัและคาครองชีพในอูซีนั้นถูกกวาในเซีย่งไฮมาก ตัวอยางที่สะทอนคาใชจายที่สูงมาก
ของเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจน คือ คาเชาที่เพือ่จําหนายสินคาในหางสรรพสินคา โดยหากเปรียบเทยีบ
กับกรุงเทพฯ ซ่ึงคาเชาที่เพื่อจําหนายสนิคาในหางสรรพสินคาจะอยูระหวางตารางเมตรละ 700-
2,000 บาท คาเชาในลักษณะเดยีวกันที่เซีย่งไฮ จะแพงกวาประมาณ 10 เทาโดยอยูที่ตารางเมตรละ 
7,000-20,000 บาท ดวยเหตนุี้ เขตเศรษฐกจิปากแมน้ําแยงซี จึงมีแนวโนมที่จะพัฒนามากขึ้นไปอีก
โดยเฉพาะเมืองสําคัญตางๆที่ตั้งอยูถัดจากเซี่ยงไฮเขาไป  

สําหรับเขตภาคเหนือของจีน มหานครเทยีนจิน (Tianjin) เปนอีกเมืองที่นาสนใจเนื่องจาก
อยูหางจากปกกิ่งเพียง 80 กิโลเมตร ปจจุบัน รถไฟความเร็วสูงระหวางสองเมืองใชเวลาวิ่งอยาง
รวดเร็ว นอกจากอยูไมไกลจากเมืองหลวง เทียนจินยังเปนเมืองทาที่ใหญที่สุดในภาคเหนือของจีน 
และกําลังมีโครงการการลงทุนผลิตเครื่องบินจากบริษัทแอรบัส ซ่ึงการลงทุนรอบแรกมีมูลคากวา 1 
หมื่นลานดอลลารสรอ.  

เมืองชิงเตา (Qingdao) ในมณฑลซานตงเปนอีกเมืองหนึ่งที่นาสนใจสําหรับนักธุรกิจไทย 
เปนเมืองที่มีอุตสาหกรรมผลิตยางลอรถ และอุตสาหกรรมอื่นๆ และมีแหลงทองเทีย่ว เชน ชายหาด 
สําหรับชาวจนีและชาวตางชาติ 

ในภาคตะวันตก มีนครเฉิงตู (Chengdu) และมหานครฉงชิ่ง (Chongqing) ที่นาสนใจ เฉิงตู
เปนเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ขณะที่ฉงชิ่ง เปนมหานครที่ขึ้นตรงตอรัฐบาลกลาง คนในสองเมอืง
ดังกลาวยังมีวฒันธรรมการบริโภคอาหารรสเผ็ดที่คลายคลึงกับไทย ทําใหอาหารไทยไดรับความ
นิยมอยางมากทั้งในเฉิงตแูละฉงชิ่ง  

นอกจากนี้ บริเวณทีน่าสนใจสําหรับไทยอกีแหงหนึ่ง คือ บริเวณกวางสีและมณฑลยนูนาน 
เนื่องจากจีนกาํลังพัฒนาระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ 2 มณฑลดังกลาวกับอาเซียน 
 หากพิจารณาในแงความสามารถในการบริโภคสินคา คนจีนที่มีความสามารถในการ
บริโภคสินคานําเขา นาจะอยูที่ประมาณรอยละ 5 หรือประมาณ 50 ลานคน โดยควรจะเนนกลุมเด็ก
กับกลุมวยัรุน  

ความสําเร็จของธนาคารกรุงเทพในจีน 
 ในขณะนี้ ธนาคารกรุงเทพมีสาขา 4 แหงในจีน ซ่ึงมากกวาธนาคารไทยอื่นๆที่ไปลงทุนใน
จีนสําหรับความสําเร็จของธนาคารนั้น สามารถยอนหลังไปถงึชวงปลายสมยัของจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต โดยชวงเวลาดงักลาว คุณชิน โสภณพานิช ผูกอตั้งธนาคารกรุงเทพ ตองเดนิทางออกจาก
ไทย ในชวงระหวางอาศยัอยูในตางประเทศนั้น คุณชินไดไปเปดสาขาธนาคารกรุงเทพที่ฮองกง 
ไตหวนั และโตเกียว กระทั่ง เมื่อทศวรรษ 1990 จีนเริ่มเปดประเทศใหตางชาติเขามาลงทุนในภาค
การธนาคาร โดยตามระเบยีบขอบังคับของจีนนั้น ธนาคารที่เขาไปลงทุนในจีนตองวางเงินสํารอง
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ไว 60 ลานดอลลารสรอ. ซ่ึงถือเปนจํานวนที่มากพอสมควร ธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงอาศัยชวงเวลา
ดังกลาวเขาไปลงทุนในจนีนัน้ เนื่องดวยมีสาขาที่ไตหวันและฮองกง ประกอบกับในขณะนั้น
ธนาคารไตหวนัไมสามารถเขาไปลงทุนในจีนได ลูกคาหลักของธนาคารกรุงเทพในจีนจึงเปนลูกคา
เดิมจากไตหวนัและฮองกง นอกจากนี้ ลูกคาหลายราย ถึงแมจะมา “รับเงิน” ในจนี แตก็เซ็นสัญญา
ตกลงกันที่ไตหวัน ซ่ึงในจนีนั้นไมมกีารถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน การมีสาขาที่ไตหวนัเพื่อบริการลูกคา
ไตหวนัจึงมีสวนชวยในการปลอยสินเชื่ออยางมาก จากอดีตที่ไมมีใครคาดคิดวาการที่คุณชินไปเปด
สาขาในตางประเทศจะสรางสวนไดเปรียบตอธุรกิจในจนีของธนาคารกรุงเทพทุกวันนี้ จึงทําให
ธนาคารกรุงเทพสามารถอยูรอดไดในจีน 
 ในขณะนี้ นักธุรกิจไตหวันจํานวนมากไดเขาไปลงทนุในจนี เชน ที่เมืองคนุซาน 
(Kunshan) เปนเมืองที่มีทนุไตหวันเขามาลงทุนเปนจํานวนมาก นกัธุรกิจไตหวันจึงจําเปนตองใช
บริการทางธนาคาร รวมทั้งการใชบริการกบัธนาคารกรุงเทพที่มีสาขาในจีนและฐานลูกคาในสาขาที่
ไตหวนั จึงเปนหนึ่งในธนาคารที่ไดรับผลประโยชนดังกลาว ขณะที่ ธนาคารไทยรายอื่นๆที่เขาไป
ลงทุนในจนีนัน้ อาศัยแตลูกคาชาวไทย จงึทําใหไมสามารถขยายการลงทุนและประสบความสําเร็จ
เทากับธนาคารกรุงเทพ 
 

แงคิดเกี่ยวกับการเกษตรของจีน 
 จีนเปนประเทศที่มีประชากรจํานวนมาก ขณะที่มีพืน้ที่เพาะปลูกเพยีงรอยละ 4 ของพื้นที่
ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกบัสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีเนื้อที่เพราะปลูกประมาณรอยละ 6-7 ของพื้นที่
ทั้งหมด จึงสามารถมีกําลังการผลิตไดถึงรอยละ 12-13 เนื่องดวยเกษตรกรของสหรัฐอเมริกาแตละ
รายมีเนื้อที่กวางใหญ และไมจําเปนตองเสียพื้นที่กัน้แนวแบงระหวางที่ดิน รวมทัง้มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ผลผลิตทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกาจึงสูงกวาจนีมาก ทัง้ที่ประชากรสหรัฐอเมริกา มี
เพียงราว 300 ลานคน ขณะที่จีนมีประชากรถึง 1,300 ลานคน ดังนัน้ จึงสามารถตั้งขอสังเกตไดดงันี้ 

1. ผลิตผลทางการเกษตรของไทย ยังมีชองทางการสงออกไปจีน เนือ่งจากจีนมีประชากร
จํานวนมากและขาดแคลนเนือ้ที่ในการเพาะปลูก เชน ยางพารา ในชวงหลายปที่ผานมา ราคายางพุง
สูงขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการที่จีนไมสามารถปลูกยางไดเพียงพอตอความตองการ เปนตน 

2. ประชากรจนี ซ่ึงมีมากกวา 1,300 ลานคนนั้น มีสัดสวนถึง 2 ใน 3 ที่ยังคงอาศัยอยูใน
ชนบทและทําการเกษตร สินคาการเกษตรที่ถึงแมจะผลิตไดไมมาก แตประชากรในภาคการเกษตร
นั้นยังคงเปนคนสวนมากของประเทศ จากขอเท็จจริงดงักลาว รัฐบาลจีนจึงตองใหความชวยเหลือ/
ปกปองคนกลุมนี้เปนพิเศษ คลายคลึงกับการปกปองภาคเกษตรกรรมของญี่ปุนหรือสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้น การสงสินคาเกษตรจากไทยไปยังจนี จึงตองระมดัระวังเพราะอาจจะถูกกีดกันการคา 



 คูมือการอบรม SME Gateway to China  
โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China         55                                                            กันยายน  2553 
                                                            ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 เมื่อไมกี่ปที่ผานมา มีชาวจีนรายหนึ่งบริโภคลําไยที่นําเขาจากไทยไป โดยชาวจีนผูนัน้ไมรู
วิธีบริโภคลําไย จึงรับประทานโดยการกดัไปที่เปลือกโดยตรง ทําใหตองสงเขาโรงพยาบาล ส่ือ
ตางๆของจีนกน็ําเสนอขาวโจมตีวา ลําไยของไทยมีพิษ จากกรณดีังกลาว สามารถวิเคราะหไดวา จนี
มีแนวโนมตอตานสินคาเกษตรจากตางประเทศ และในรัฐบาลจีนชุดปจจุบัน ไดชูนโยบาย “สาม
เกษตร” (Sannong) ไดแก เกษตรกร เกษตรกรรม และคนในชนบทที่อยูในภาคเกษตร เพื่อชวยเหลือ
ภาคเกษตร 
 

การลงทุนจีนในไทย 
 ในชวง 1-2 ปที่ผานมา จีนเริ่มเขามาลงทุนในไทยเพิ่มขึน้ โดยจีนวางแผนเขามาใชไทยเปน
ฐานการผลิต เนื่องจากปจจุบันหลายประเทศไดกลาวหาจนีในเรื่องการทุมตลาดและออกมาตรการ
ตอตานสินคาจีน เชน การปรับขึ้นภาษสิีนคาที่มาจากจีน เปนตน ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูที่
เกี่ยวของควรหาทางรับมือกบัสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปนี ้
 การออกไปลงทุนในตางประเทศของจีนที่เพิ่มมากขึ้นสอดคลองกับนโยบาย “เดินออกไป” 
(Zou Chu Qu) ที่รัฐบาลจีนสนับสนุนใหบริษัทจีนออกไปลงทุนยังตางประเทศมากขึ้น อยางไรกด็ี  
ในการรองรับกระแสการลงทุนจากจนีนัน้ หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย เชน คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ควรจะตองพิจารณาดวยความรอบคอบ และเลือกสงเสริมการลงทุนเฉพาะ
รายที่มีคุณภาพ ไมกอปญหามลภาวะ ซ่ึงเปนธุรกิจทีก่ําลังถูกตรวจสอบอยางเขมงวดในจีน จงึ
อาจจะเกิดกระแส dirty industry เหลานี้ตองยายไปลงทุนในตางประเทศที่มีความเขมงวดนอยกวา 
 กรณีศึกษา บริษัท“China World Best” จากจีนท่ีเขามาลงทุนในไทยเมื่อประมาณ 6 ปที่
แลว โดยเปนกิจการรัฐวิสาหกิจสิ่งทอของกระทรวงพาณิชยจนี และไดติดตอขอกูเงินจากธนาคาร
กรุงเทพประมาณ 400 ลานบาทเพื่อลงทุนสรางโรงงานในจังหวัดระยองของไทย และทางธนาคารฯ 
ไดใหเงินกูจํานวนนี้ไป เนื่องจากเหน็วา เปนกิจการรัฐวสิาหกิจใหญจากเซี่ยงไฮและหนี้ดังกลาวเปน
หนี้ของรัฐบาลจีน ไมใชหนีเ้อกชน แตในที่สุด กลับปรากฎวา บริษัท China World Best ดังกลาวได
ลมละลาย และยังสงผลตอเนื่องใหบริษัทสิ่งทอของไทยตองลมตามไปดวย เนื่องจาก China World 
Best ไดทําการทุมตลาดสินคาสิ่งทอจนผูประกอบการไทยไมสามารถอยูไดและตองสั่งสินคาสิ่งทอ
ทั้งสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปจากจีน 

ในปที่ China World Best เขามาลงทุนนั้น นายกรัฐมนตรขีองทั้งสองประเทศ คือ นายกฯ จู
หรงจี และนายกฯ ทักษณิ ชินวัตรไดถายรูปเปนสักขีพยานดวย และในปนั้น ดวยการเขามาของ 
China World Best ในไทยทาํใหสถิติการลงทุนของจีนในไทย (FDI จีน) พุงสูงขึ้นเปนเทาตัว กรณี
เหลานี้ สะทอนใหเห็นวา การลงทุนที่ภายนอกดดูีหรือมีสายสัมพันธกับระดับสงูนั้น ไมแนวาจะ
ประสบความสําเร็จเสมอไป 
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คําถามที่ 1 จากผูเขารวมอบรม: หากอาจารยสุเทพเปน SME รายหนึ่ง จะนําสินคาชนิดใด
ไปจําหนายที่จนีและไปจําหนาย ณ พื้นทีใ่ดของจีน 

คําตอบจากอาจารยสุเทพ: 
สินคาที่เนนตลาดบน และมีหลายพื้นที่ริมชายฝงของจีนที่มีศักยภาพ ตั้งแตทางภาคเหนือ 

เชน เมืองชิงเตาในมณฑลซานตง รวมทั้งนครเทียนจนิ ลงมาทางภาคกลางของประเทศ บริเวณทีม่ี
ศักยภาพสูงนัน้ ไดแก พื้นที่บริเวณนครเซี่ยงไฮถึงเมืองเมืองนานกิง ซ่ึงประกอบไปดวยเมืองตางๆ 
เชน ฉางโจว อูซี หางโจว ซูโจว เปนตน ซ่ึงในปจจุบนัหลังจากเปดใชรถไฟความเร็วสูง สามารถ
ประหยดัเวลาเดินทางลงไปมาก ในอนาคต บริเวณนี้จะกลายเปนศนูยกลางเศรษฐกิจจนีที่ใหญที่สุด  

ลงมาทางใต ก็จะมกีวางเจาตามมาเปนลําดับที่ 2 ขณะที่พื้นที่พัฒนาใหมที่มีศักยภาพไดแก 
บริเวณกวางสแีละยนูนาน ซ่ึงจีนไดวางนโยบายใหเชื่อมตอกับอาเซียน ในการเชื่อมตอกับอาเซียน
นั้น จีนจําเปนตองใหความสาํคัญกับไทยอยางหลีกเลีย่งไมได  

ไทยจึงควรเหน็โอกาสและใชประโยชนดังกลาว โดยตองหันมาเอาใจใสจีนใหมากขึน้ ใน
การเพิ่มความเขาใจตอจีนนัน้ ไทยควรมีหนวยงานทีท่ําหนาทีว่ิจัยเกี่ยวกับจนีโดยเฉพาะ ซ่ึงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิงคโปรและมาเลเซีย ไทยยังนับวาขาดความเขาใจเกีย่วกับจีนอยูมาก 

 
คําถามที่ 2 จากผูเขารวมอบรม: ความเปนไปไดของการเขาไปทําตลาดสินคาเกษตรแปร

รูปในจีนมีมากนอยเพียงไร 
คําตอบจากอาจารยสุเทพ: 

 สินคาเกษตรแปรรูปรวมทั้งสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไปของไทย อาจเขาสูตลาดจนีไดไม
งายนัก เนื่องจากตองแขงขันกับกลุมธุรกิจจีนเอง และกลุมธุรกิจไตหวนัไดแบงสวนแบงตลาด
เกษตรแปรรูปไปแลว การเขาไปตอนนี้จึงนับวาชาเกินไป อยางไรก็ดี สินคาบางรายการที่มีศักยภาพ 
เชน มันสําปะหลัง ยางพารา นอกจากนี้ ควรเนนสินคา SMEs ไทยอืน่ๆ เชน สินคาที่เปนงานฝมือ 
หรือสินคายอยๆที่อิงอยูกับผลผลิตทางการเกษตรของไทย 
 

คําถามที่ 3 จากผูเขารวมอบรม: ธุรกิจเกี่ยวกับดอกไมของไทยควรมีการปรับตัวอยางไรใน
การแขงขันกับธุรกิจดอกไมในมณฑลยนูนานหรือจะเติบโตไปกับธุรกจิดอกไมในมณฑลยูนนาน
ไดอยางไร 

คําตอบจากอาจารยสุเทพ: 
 คุนหมิง มีช่ือเรียกอีกชื่อหนึง่วา “เมืองแหงดอกไม” (Huacheng) ชาวคุนหมิงนิยมปลูก
ดอกไมโดยท่ัวไป โดยหลายปกอนยังไดเปนเจาภาพจดังานพืชสวนโลกอีกดวย จึงไมแนใจวา ธุรกิจ
ดอกไมไทยจะแขงขันอยางไร  



 คูมือการอบรม SME Gateway to China  
โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 

------------------------------------------------ 
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                                                            ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

นอกจากนี้ ดอกไมเปนผลผลิตสําคัญของยูนนานและเปนสินคาที่ทํารายไดใหกบัมณฑลยูน
นานในลําดับที่สาม รองจากยาสูบและการทองเที่ยว โดยรัฐบาลยูนนานไดริเร่ิมสงเสริมการผลิต
ดอกไมอยางจริงจังเมื่อประมาณ 5-6 ปที่ผานมา โดยมีการวาจางผูเชี่ยวชาญจากยุโรปเขาไปถายทอด
วิทยาการ ที่ผานมา รัฐบาลยูนนานมองวาอุตสาหกรรมยาสูบของยูนนานอยูในชวงขาลง จึง
จําเปนตองหารายไดทดแทน และหันไปเนนอุตสาหกรรมดอกไมสด จนประสบความสําเร็จมีการ
สงออกดอกไมของยูนนานไปหลายประเทศ และยังสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศของยูนนานที่
ตองเนนการขนสงโดยเครื่องบิน เนื่องจากมณฑลยูนนานอยูหางไกลจากทะเล 

 
*********************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 

  





 
ภาคผนวก ก  

เอกสารประกอบการบรรยาย

ขอเท็จจริงตลาดจีน 

  





คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-1
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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Sticky Note



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-2
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-3
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-4
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-5
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-6
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-7
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-8
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-9
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-10
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-11
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-12
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-13
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-14
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-15
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-16
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ก-17
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร





 

 

ภาคผนวก ข  

เอกสารประกอบการบรรยาย

เศรษฐกิจมณฑลจีนที่ควรรูสาํหรบั 

SME ไทย 

  





คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-1
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-2
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-3
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-4
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-5
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-6
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-7
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-8
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-9
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-10
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-11
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-12
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-13
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-14
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-15
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-16
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-17
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-18
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-19
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-20
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-21
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ข-22
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



 

 

ภาคผนวก ค  

เอกสารประกอบการบรรยาย FTA 

กุญแจไขตลาดจีน 

  





คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-1
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-2
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-3
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-4
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-5
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-6
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-7
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-8
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-9
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-10
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-11
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-12
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-13
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-14
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ค-15
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China





 

 

ภาคผนวก ง   

เอกสารประกอบการบรรยายขอ

ควรรูสําหรับ SMEs ไทยกอน

คาขาย/ลงทุนกับจีน 

วัฒนธรรมทางธุรกิจแบบจีน 

  





คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ง-1
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China

รูวัฒนธรรมการคาแบบจีน เสริมพลังการคาไทย-จีน
บทท่ี 1  พบกันทางธุรกิจ

เวลา

ื่ชือ-สกุล

คําเรียกสถานภาพ

แนะนําตัว

นามบัตร

การแตงกาย

โอภาปราศรัย

บทท่ี 2  การสรางความสัมพันธทางธรุกิจ

การจัดงานเล้ียงการจดงานเลยง
การดื่มเหลา
ตะเกียบ
การสูบบุหร่ี
การมอบของขวัญการมอบของขวญ



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ง-2
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China

บทที่ 3 การแลกเปลี่ยนขามวัฒนธรรม

โทรศัพท
ภาษากายภาษากาย

บทที่ 4 ความสัมพันธระหวางบุคคล

ไมตรีจิต
หนาตา

ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ความสัมพันธกับลูกคา
ความสัมพันธกับรัฐบาล



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ง-3
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China

บทที่ 5  การเจรจา

เลือกคน
ราคา
สัญญา

บทที่ 6  การบริหารจัดการ

สิทธิหนาท่ีและฐานะของแผนก
การบริหารบุคลากร
ใหกําลังใจ
เงินเดือน ประสบการณ และอายุ
ทํางานลวงเวลา



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ง-4
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China

บทที่ 7  ขอตองหามและความชอบสี

ตัวเลข

สัตว

บทที่ 8 ลักษณะอุปนิสัยของพอคาจีนในมณฑลตาง ๆ

ลักษณะอุปนิสัยของพอคาปกก่ิง
นิสัยของพอคาเซี่ยงไฮนสยของพอคาเซยงไฮ
คนหยุนหนานและกลยุทธการคา
หรับกลยุทธการทําธุรกิจดานการคากับคนเสฉวน
อุปนิสัยของพอคากวางตุง
อุปนิสัยและกลยุทธการคาของคนกวางสี
ป ิ ั    ีอุปนสยพอคามณฑลเจอเจยง

ลักษณะผูคาคนฮกเจี้ยน
อุปนิสัยคนฉงชิ่งและกลยุทธการทําธุรกิจการคา



คูมือการอบรม SME Gateway to China 

โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 
--------------------------------------------------------- 

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ง-5 กันยายน 2553 
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

คํานํา 
 

หากคุณดําเนินกิจกรรมธุรกิจในประเทศจีน  คําถามตอไปนี้เปนส่ิงท่ีคุณตองใหความสนใจ: 

คนจีนคิดอยางไรกับการใหของขวัญ 

อะไรคือ “หนาตา” และ “น้ําใจ” 

ทําไมคนจีนมักจะเอยถึง “ความสัมพันธ” 

 การเจรจากับคนจีน ควรจะระวังอะไรบาง 

จะกระตุนขวัญและกําลังใจของพนักงานคนอยางไร 

 ความจริงแลว   คําถามเหลานี้ลวนเกี่ยวของกับวัฒนธรรมจีนท้ังส้ิน  ประเทศจีนมี
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันยาวนานนับพันป  ซ่ึงมีอิทธิพลตอความคิดและการดํารงชีวิตของ
คนจีนอยางลึกซ้ึง    ดังนั้นทามกลางการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ  สภาพธุรกิจในจีนและการ
ติดตอเจรจาทางธุรกิจกับคนจีนจึงมีเอกลักษณเฉพาะตัว แบบท่ีคนตางชาติยากท่ีจะเขาใจ แตหาก
เขาใจลักษณะของวัฒนธรรมของคนจีนอยางถองแทแลว  ก็จะชวยใหงายตอการคบคาสมาคมกับ
คนจีน  อีกท้ังยังชวยใหคุณประสบความสําเร็จในประเทศจีนไดงายยิ่งข้ึน 

ขณะน้ีประเทศจีนกําลังอยูในชวงการปฏิรูปเปดประเทศ  จึงมีบริษัทตางชาติเขามาใน
ประเทศจีนจํานวนมาก  ทําใหประเทศจีนเขาใจถึงวัฒนธรรมการทําธุรกิจของตางชาติมากข้ึน  และ
คอยๆ ซึมซับวัฒนธรรมของพวกเขา  แตวัฒนธรรมจีนเปนส่ิงท่ีมีลักษณะอันสลับซับซอน  และมี
อิทธิพลอยางลึกซ้ึงตอชาวจีนมายาวนานนับพันป  จึงไมไดหายไปในทันที  เพราะการเขามาและ
ผลกระทบของวัฒนธรรมตางชาติ  ตรงกันขามกลับแสดงบทบาทสําคัญไดในหลายๆ ดาน 

คํากลาวท่ีวา   “เวลาเปนเงินเปนทอง”  ยังคงเปนเร่ืองจริง  แตปจจุบันตองเพ่ิมคําวาความเขา
ใจความแตกตางและความออนไหวของวัฒนธรรมก็เปนเงินเปนทองดวยเชนกัน  วัฒนธรรมมี
อิทธิพลตอรูปแบบท้ังการคบหาสวนตัวและการเจรจาทางธุรกิจที่สําคัญมากมาย  มีผลตอการ
กําหนดแผนการและวิธีบริหารจัดการ  วัฒนธรรมประจําชาติกําหนดวัฒนธรรมธุรกิจ  สงผลถึง
โครงสรางภายในของบริษัท  พฤติกรรมทางการตลาด  รวมท้ังทัศนะท่ีมีตอธุรกิจคูคาตางชาติและ
สัญญา 

สรุปคือ  หากดําเนินธุรกิจรวมกับประเทศจีน  การเขาใจถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจของประเทศ
จีนจึงเปนเร่ืองสําคัญยิ่ง 





คูมือการอบรม SME Gateway to China 

โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 
--------------------------------------------------------- 

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ง-6 กันยายน 2553 
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

บทท่ี 1  พบกันทางธุรกิจ 

 

เวลา 

หากคุณนัดทําธุรกิจกับลูกคาชาวจีนเวลา  10  นาฬิกา  คุณควรจะไปถึงท่ีนัดหมายเปนเวลา
เทาไรถึงจะดีท่ีสุด 

เวลาไหนถึงจะเหมาะ  9:50,  10:00  หรือ  10:05 

หรือทําตามความเคยชินแบบตะวันตก  คุณจะไปถึงตามเวลาหรือชากวาเวลาเล็กนอยก็ได
ท้ังนั้น  แตเวลาคนจีนนัดหมายกับบุคคลสําคัญ  หรือมีนัดสําคัญ  ก็จะไปตรงตามเวลานัดหมาย  
บางคร้ังไปถึงกอนลวงหนาไมกี่นาที  เปนการแสดงความใหเกียรติอีกฝาย  ดังนั้นเวลาคุณไปพบกับ
คนจีน  อยาไดไปสายเด็ดขาด  หากคุณไปถึงกอนไมกี่นาที  อีกฝายจะรูสึกดีใจ  นี่แสดงวาคุณมี
ความจริงใจ  และเช่ือถือได 

แตวาคนจีนก็มีคําพังเพยท่ีวา “เวลาไมมีคา” นี่หมายความวาอยางไรละ คนจีนรักษาเวลา  
แลวทําไมเวลาจึงไมมีคาละ  ความจริงวิเคราะหความรูสึกของคนจีนท่ีมีตอเวลาอยางละเอียด ก็จะ
พบวามันขัดแยงกัน  ดานหนึ่งรักษาเวลา  อีกดานกลับกําลังเสียเวลา 

ลักษณะเดนทางวัฒนธรรมของชาวตะวันตกคือ  ชอบใชวัตถุแตถนอมคนและเวลา  พวกเขา
เห็นวา  ชีวิตคนชางส้ันนัก  เวลาจึงสําคัญมาก  สวนลักษณะเดนของคนจีนก็คือ  ใชคนและเวลาแต
ถนอมวัตถุ  คนจีนยอมเสียเวลาและชีวิตเพื่อแลกกับวัตถุท่ีมากกวา  ถึงแมตองตายก็ตองเหลือวัตถุ
มากมายใหลูกหลาน  และใชความคิดนี้เปนเปาหมายของชีวิตของตนเอง  แตจากการท่ีวัฒนธรรม
ของประเทศตะวันตกแพรเขาสูประเทศจีนมากข้ึนและไดสงผลกระทบตอประเทศจีนเชนกัน  
ปจจุบันคนจีนจึงมักจะพูดกันบอยๆ วา “เวลาเปนเงินเปนทอง” “เวลาคือชีวิต” 

 

 

 

 



คูมือการอบรม SME Gateway to China 

โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 
--------------------------------------------------------- 

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ง-7 กันยายน 2553 
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

ดูช่ือของคนจีนตอไปนี้—“จางกวอช่ิง”  อันไหนคือ  นามสกุล   อันไหนคือ  ช่ือ 

ไมเหมือนกับช่ือคนในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษ  ช่ือของคนจีนจะนําหนาดวยนามสกุล  และ
ตามดวยช่ือ  “จางกวอช่ิง” “จาง”เปนนามสกุล  “กวอช่ิง”เปนช่ือ  โดยท่ัวไปนามสกุลของคนจีนจะมี
ตัวเดียว  นอยนักท่ีจะมีสองตัว  อยางเชน “จูเกอ  หวงผู  โอวหยาง”เปนตน  และสวนใหญช่ือของ
คนจีนก็จะมีตัวเดียวหรือสองตัว  เวลาติดตอทางธุรกิจคนจีนสวนมาก จะเคยชินกับการเขียนช่ือ
แบบตะวันตก  บางคนก็จะรักษาลําดับการเขียนช่ือแบบดั้งเดิมเอาไว  โดยขีดเสนใตนามสกุลไวดวย  
หรือบางคนก็เขียนช่ือและสกุลแยกกัน  อยางเชน  หวัง  เสียวหยา  แบบท่ีเห็นนอยมากก็คือ  เขียน
ช่ือและนามสกุลสลับกัน  ก็คือเขียนนามสกุลไวดานหลัง  นี่เปนเพียงแคการแสดงมารยาทหรือเปน
การยอมรับการเขียนช่ือนามสกุลตามลําดับของชาวอังกฤษและอเมริกัน 

นามสกุลของคนจีนมักจะสืบทอดมาจากนามสกุลของบิดา  ถึงแมจะแตงงานแลว  ผูหญิงจีน
ก็ยังรักษานามสกุลเดิมไวโดยไมเปล่ียนไปใชนามสกุลของสามี  ซ่ึงแตกตางจากประเทศตะวันตก  
แตฮองกงนั้นตางจากจีน  มีบางคนที่ยังรักษาความเคยชินแบบดั้งเดิมอยู  โดยปกติผูหญิงท่ีแตงงาน
แลวจะเอานามสกุลของสามีวางไวหนานามสกุลตนเองแลวตามดวยช่ือ  อยางเชน  จาวหลิงแตงงาน
กับคุณหวัง  ช่ือของเธอก็จะกลายเปน  “หวังจาวหลิง”  คนก็จะเรียกเธอวาคุณนายหวัง  แตวา
ปจจุบันผูหญิงยืนหยัดดวยตัวเองมากข้ึนโดยไมตองพึ่งพาสามี  ในทางธุรกิจคุณไมจําเปนตองไป
คํานึงถึงนามสกุลของสามี  เราจะเรียกเธอวา  “คุณจาว”  ไดเลยยิ่งดี 

สําหรับชาวจีนการเรียกนามสกุลแลวตามดวยช่ือตรงๆ จะถูกมองวาเปนเร่ืองเสียมารยาท
อยางยิ่ง  โดยเฉพาะลูกนองกับหัวหนา  หรือเด็กกับผูใหญ  แตหากท้ังสองฝายสนิทกันมากก็เรียกช่ือ
อีกฝายไดเลย  โดยไมตองมีนามสกุลนําหนา  โดยท่ัวไปผูคนมักจะเรียกนามสกุลของอีกฝาย  เราจะ
เรียกนามสกุลเฉยๆ ไมได  แตตองตามดวยตําแหนงหนาท่ีของอีกฝายเขาไปดวย 

 

 

 



คูมือการอบรม SME Gateway to China 

โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 
--------------------------------------------------------- 

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ง-8 กันยายน 2553 
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

 

 

คําเรียกสถานภาพ 

 คุณจะเรียกสมาชิกของบริษัทแหงหนึ่งในประเทศจีนวาอยางไร   โปรดดู ตัวอยาง

ดังตอไปนี้： 

 “รองผูจัดการท่ัวไปหวัง  ไมไดพบกันต้ังนาน” 

 “นี่คือ  ดร.จาง  ผูจัดการท่ัวไปของเรา” 

หากเรียกเชนนี้  รองผูจัดการนามสกุลหวังและดร.  นามสกุลจางอาจจะไมพอใจ  เพราะรอง
ผูจัดการท่ัวไปหวังคงไมคอยชอบใหผูคนสังเกตเห็นวาเขาเปน “รองผูจัดการท่ัวไป” ไมใช 
“ผูจัดการท่ัวไป”  ดังนั้นก็ควรจะเรียกเขาวา  “ผูจัดการท่ัวไปหวัง”  แนนอนวาหากเปนสถานท่ีเปน
ทางการ  และผูจัดการท่ัวไปตัวจริงก็อยูดวย  ก็ควรจะเรียกเขาวา  “รองผูจัดการท่ัวไปหวัง”  มิฉะนั้น
ผูจัดการท่ัวไปก็จะไมคอยพอใจ 

สวนดร.ท่ีนามสกุลจางเปนผูจัดการท่ัวไปของบริษัท  เราควรจะเรียกเขาวา “ผูจัดการท่ัวไป
จาง”  ไมใช  “ดร.จาง”  เพราะในประเทศจีนตําแหนงหนาท่ีสําคัญกวาวุฒิการศึกษา  โดยเฉพาะการ
เรียกคําแสดงวุฒิการศึกษาจะไมใชกันในบริษัท  หรือหากใชก็วางไวขางหลัง  ตอนน้ีคุณคงรูแลววา

จะพูดสองประโยคนี้อยางไร： 

“ผูจัดการท่ัวไปหวัง  ไมไดพบกันต้ังนาน” 

“นี่คือผูจัดการท่ัวไปจางของเรา” หรือ “นี่คือผูจัดการท่ัวไปของเรา  ดร.จาง” 

หากคุณตองทํางานในบริษัทจีน  ควรจะเรียกเพ่ือนรวมงานชาวจีนของคุณวาอยางไร  หากเขา
เปนเจานายของคุณ  ก็เรียก “นามสกุล+ตําแหนงหนาท่ี”  อยางเชน  ผูจัดการหวัง  ผูอํานวยการจาว
เปนตน  หากเปนเพื่อนรวมงานในระดับเดียวกัน  และมีความสนิทสนมกัน  และอายุของพวกคุณก็
คอนขางมาก  คุณก็เรียกเขาวา  “เหลาจาง”  “เหลาหวัง”  ก็ได  หรือหากเขายังหนุมมาก  และอายุ
นอยกวาคุณ  คุณก็เรียกเขาวา  “เส่ียวจาง”  “เส่ียวหวัง”ก็ได  หากคุณอายุนอย  และเพื่อนรวมงาน
อายุคอนขางมาก  ก็เรียกเขาดวย  “นามสกุล+ตําแหนงหนาท่ี”  เชน  “วิศวกรจาง” “สมุหบัญชีหวัง”
เปนตน  หากพวกคุณสนิทกันมาก  และความสัมพันธแนนแฟน  จะเรียกเขาวา “เหลาจาง” “เหลา
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หวัง”  ก็ได เหมือนกัน   นอกจากนี้หากคนน้ีเปนคนงาน   ก็เรียกเขาวา   “จางซือฟู”   
“หวังซือฟู”  ไดเหมือนกัน  อยางเชนคนขับรถหรือชางเปนตน  (คําวา “เหลา” แปลวา  แก อาวุโส  
“เส่ียว”  แปลวา  เล็ก  นอย  เยาววัย  และ “ซือฟู” แปลวา  ครูใหญ) 

หากตําแหนงหนาท่ีของผูท่ีถูกเรียกยาวเกินไป  สามารถใชคํายอได  เชน  “ผูจัดการท่ัวไป
จาง”  เรียกวา  “จางจง”  “วิศวกรหวัง”  เรียกวา  “หวังกง”  ปจจุบันมีคนชอบเรียกดวยคํายอเชนนี้
มากข้ึนเร่ือยๆ 

ในสถานท่ีคอนขางเปนทางการ  คําเรียกท่ีนิยมใชก็มี  “เซียนเซิง (คุณ-ใชกับผูชาย)”   
“เสียวเจี่ย (คุณ-ใชกับผูหญิง)”  “หนี่วซ่ือ (คุณสภาพสตรี)”  “ไทไท (คุณนาย)”  “ฟูเหริน” (เรียก
สุภาพสตรีท่ีแตงงานแลว)  เปนตน  ปกติแลวคําเรียกเหลานี้สามารถใชเรียกฝายตรงขามไดโดยตรง  
หรือใชตามหลังนามสกุลใชเรียกอีกฝายไดดวย 

 

แนะนําตัว 

ตอนน้ีคุณอยูกับลูกคาสองคน  คนแรกคือ  คุณหวังผูจัดการท่ัวไปของบริษัท A  อีกคนคือ
คุณหล่ี  พนักงานของบริษัท B  คุณควรจะแนะนําพวกเขาใหอีกฝายรูจักอยางไร 

“หวังจง  นี่คือ  พนักงานของบริษัท B  คุณหล่ี” 

“คุณหล่ี  นี่คือผูจัดการท่ัวไปของบริษัท A  คุณหวัง” 

เราจะเคยชินกับวิธีแนะนําผูท่ีตําแหนงตํ่ากวากอนตามความเคยชินของตะวันตก  แตวิธี
แนะนําของคนจีนกลับตรงกันขาม  โดยปกติแลวคนจีนมักจะคุนเคยท่ีจะแนะนําผูท่ีตําแหนงสูงกวา
กอน  ดังนั้นในสถานการณเชนนี้เราควรจะแนะนําคุณหวังกอนแลวจึงแนะนําคุณหล่ี 

เวลาแนะนําตนเอง  เราควรจะระวังเร่ืองอะไรบาง  อันดับแรกคุณตองรูจักฝายท่ีคุณจะพบ
กอนท่ีจะมีกิจกรรมทางธุรกิจ  เปนตนวา  ช่ือ-นามสกุล  และตําแหนงหนาท่ี  เปนตน  เพื่อหลีกเล่ียง
ไมใหเกิดความผิดพลาดจนกลายเปนเร่ืองตลกหรือไมสบอารมณ  ถัดมาตองระวังลําดับการแนะนํา
กอนหลังและคําพูดท่ีกะทัดรัด  เพื่อใหทุกคนประทับใจในตัวคุณ  สุดทายคุณควรมีอิริยาบทท่ีสงา
ผาเผยเพ่ือยกระดับตําแหนงของคุณไวในใจพวกเขา 

ถาเชนนั้น  ขณะท่ีคุณกําลังสนทนากับชาวจีน  คุณคงเคยไดยินคําวา  “ปเหริน(ผูตํ่าตอยเปน
คําเรียกตัวเองอยางถอมตัว)”  “ปกงซือ(บริษัทอันตํ่าตอยเปนคําเรียกบริษัทของตนเองแบบถอมตัว)”  
มาบางใชไหม  แลวมีความหมายวาอยางไร  และนี่ก็เปนการแสดงความถอมตนของคนจีน  ระยะ
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หลังเ ม่ือได รับอิทธิพลจากตางชาติ   คํา เ รียกเหล านี้ก็ เป ล่ียนไป   คนจีนเ รียกตนเองว า   
“เปนเหริน(ขาพเจา)  ”  และเรียกบริษัทวา “เปนกงซือ(บริษัทขาพเจา)  ”  มากยิ่งข้ึน 

ถาเชนนั้น  คนจีนเรียกคนอ่ืนวาอยางไรละ  ในทางธุรกิจ  ปกติจะเรียกบริษัทอีกฝายวา  
“กุยกงซือ(บริษัทอันสูงสง)”  เรียกอีกฝายวา  “กุยกั๋ว (ประเทศอันสูงสง)”เพื่อแสดงการใหเกียรติอีก
ฝาย  ดวยเหตุนี้การแนะนําท่ีประสบความสําเร็จเปนหัวใจสําคัญของการเจรจาธุรกิจ  และเปนกุญแจ
ของการขยายธุรกิจ  เพราะฉะน้ันกอนจะไปเจรจาธุรกิจกับคนจีนควรฝกวิธีการแนะนําตัวเองกับคน
อ่ืนแบบจีน  และทําแบบฝกหัดใหเช่ียวชาญ 

นามบัตร 

เม่ือคุณและคูคาพบกันคร้ังแรก  เขายื่นนามบัตรใหคุณกอน  แลวคุณควรจะทําอยางไร  ใช
แลว!  คุณตองพูดวา “ขอบคุณ” อยูแลว  จากนั้นก็ยื่นนามบัตรของคุณใหเขา 

หากช่ือหรือยศตําแหนงของคุณออกเสียงยากเกินไป  ถาเชนนั้นก็ควรยื่นนามบัตรใหกอน  
เพื่อใหอีกฝายรูวาควรเรียกคุณอยางไร  เปนการสะดวกกันท้ังสองฝาย  ในประเทศจีนหลังจากผูอ่ืน
แนะนําตัวแลวสามารถแลกเปล่ียนนามบัตรกันได  แตการแลกเปล่ียนนามบัตรก็ตองมีความ
พิถีพิถันอยูบาง 

อันดับแรก  เนื่องจากเปนการทําการคากับคนจีน  ทางท่ีดีคุณควรเตรียมนามบัตรสองภาษา
เอาไว  หมายความวา  นามบัตรดานหนึ่งเปนภาษาของประเทศคุณ  อีกดานหนึ่งเปนภาษาจีน  ทําให
ผูท่ีไดรับนามบัตรก็จะรูวาควรจะเรียกคุณดวยภาษาจีนอยางไร 

อันดับตอมา  เวลายื่นนามบัตรตองใชสองมือ  และหงายดานท่ีเปนภาษาจีนไวขางบน  นี่เปน
การแสดงความเคารพอีกฝาย  เวลารับนามบัตรคุณก็ตองใชสองมือเชนกัน 

อันดับสาม  หากผูท่ีคุณไปพบมีหลายคน  ทางท่ีดีคุณควรจะดูวาคนไหนท่ีตําแหนงสูงท่ีสุด  
แลวจึงยื่นนามบัตรใหคนนั้นกอน  แลวคอยยื่นนามบัตรของคุณใหกับคนอ่ืนตามลําดับหนาท่ี 
การงานจากสูงไปหาตํ่า 

อีกประการสําคัญ  เม่ือรับนามบัตรแลว  อยาเก็บนามบัตรท่ีไดมาตามอําเภอใจเด็ดขาด  ทางท่ี
ดีคุณควรจะเสียเวลาอานสักหนอย  แตก็ตองไมใชเวลามากเกินไปเชนกัน  คุณดูช่ือของคนๆ นั้นซํ้า
แลวซํ้าอีกก็ได  จะชวยใหคุณจําโดยวิธีโยงใบหนาและนามบัตรของคนๆ นั้นได 

 ในประเทศจีน  ผูท่ีมีตําแหนงสูงจะไดรับความสนใจ  ดังนั้นบางคนโดยเฉพาะพนักงานของ
บริษัทเล็กๆ บางแหง  ขณะท่ีออกแบบนามบัตรจะจงใจใสตําแหนงของตนเองใหสูงข้ึน   เพื่อดึงดูด
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ความสนใจของอีกฝาย 

 

จับมือ 

วิธีทักทายของคนจีนมีมากมาย  เชน  คนท่ีสนิทกันเม่ือเจอกันจะผงกศีรษะ  แลวยิ้มใหกัน  
หากท้ังสองคนความสัมพันธดีมาก  หรือรอที่จะพบกันมานานแลว  พวกเขาก็อาจจะพูดคุยกันสัก
สองสามคํา  แตหากเปนสถานท่ีทางการ  การจับมือเปนวิธีท่ีใชกันบอยท่ีสุด  และเปนวิธีทักทายท่ี
เลือกใชกันเปนอันดับตนๆ 

จับมือตองใชมือขวา  นี่เปนเร่ืองท่ีทุกคนรูกันดี  แตวาในบางสถานที่ใชสองมือก็ได  ซ่ึงเปน
การแสดงความแนนแฟน  บางคนเวลาจับมือคอนขางแรง  เปนการแสดงใหคุณรูวาเขามีพลัง  เขา
ม่ันใจวาชนะในการแขงขัน  แนนอนวาเปนการแสดงความจริงใจของเขา  ไมใชแครับมือเปนพิธี
เทานั้น  เพราะหากมีคนจับมือคุณเพียงแคจับนิ้วมือเบาๆ ก็หมายความวา  เขาไมไดสนใจคุณเทาไร
เลย  แนนอนวาการออกแรงพอเหมาะก็จําเปนเหมือนกัน  หากออกแรงคอนขางมาก  บางทีอาจเปน
การสงสัญญาณใหรูวาเปนศัตรูก็ได 

เวลาจับมือคุณตองคํานึงถึงเวลาดวย  คุณจะใชเวลาจับมือส้ันไปก็ไมได  มันแสดงใหเห็นวา
คุณไมมีความจริงใจ  แตหากคุณจับมือนานเกินไปจะทําใหอีกฝายกระอักกระอวนได  โดยเฉพาะ
เวลาสุภาพบุรุษจับมือกับสุภาพสตรี  ทางที่ดีควรจะจับมือไปพลางและกลาวทักทายไปพลาง  พอ
ทักวา  “หนีหาว” จบก็คลายมือไดแลว 

“การใหเกียรติสุภาพสตรีกอน”  เปนกฎเกณฑท่ีใชในการจับมือไดดวยเชนกัน  คุณควรรอให
สุภาพสตรีเปนฝายยื่นมือมากอนแลวจึงคอยยื่นมือออกไป  หากคนท่ีจับมือกับคุณเปนขาราชการ
หรือผูนําท่ีมีตําแหนงคอนขางสูง  ทางท่ีดีคุณควรใหเขาเปนฝายยื่นมือออกมากอนแลวจึงคอยยื่นมือ
ออกไป 

นอกจากการจับมือแลว  ปกติคนจีนไมชอบท่ีจะสัมผัสรางกายกัน  ดังนั้นการสวมกอดหรือ
การจูบจะทําใหคนจีนรูสึกอึดอัดมาก 

การแตงกาย 

คุณรูหรือไมวา  การแตงกายคือ  การสรางความประทับใจเปนอันดับแรกในการส่ือสารกับ
คนแปลกหนาท่ีผูอ่ืนจดจําไวในใจไปอีกนาน 

การแตงกายเปนปจจัยแหงความสําเร็จของนักธุรกิจ  เนื่องจากประเทศจีนเปนประเทศ
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คอนขางหัวโบราณ  ดังนั้นผูคนจึงไมคุนเคยกับการแตงกายประหลาด  อยางเชนผมที่ยอมหลากสี  
ชุดท่ีโปเกินไป  หรือน้ําหอมที่กล่ินฉุนเกินไป  ทรงผมแปลกๆ  แตงหนาจัดเกินไป  เคร่ืองประดับ
เยอะแยะ  น้ําหอมท่ีกล่ินฉุนจัด  ลวนเปนส่ิงท่ีทําลายภาพลักษณของอาชีพคุณ  หากสุภาพบุรุษสวม
กางเกงยีนส  เส้ือลําลอง  รองเทาผาใบ  หากสวมหมวกแกปอีกใบ  จะทําใหคนเขาใจไปวาคุณเพิ่ง
ลงจากเขามา  สวนสุภาพสตรีหากสวมชุดราตรี  เคร่ืองประดับแพรวพราว  แตงหนาเขม  ก็มักจะทํา
ใหคนคิดวาคุณไมไดมารวมงานธุรกิจ  แตมารวมงานเตนรําเสียมากกวา 

ถาเชนนั้น  คุณควรแตงกายอยางไรใหเหมาะสมกับสถานท่ีในประเทศจีน  วิธีงายๆ คือ  ให
เลือกชุดสีน้ําเงิน  สีเทา  หรือสีดํา  เปนหลัก  เพราะสีเหลานี้เหมาะกับสถานท่ีในการพบปะกันเปน
สวนใหญ  แนนอนวาสุภาพบุรุษหากสวมสูทผูกเน็คไทท่ีเขากันไดจะเปนการแตงกายท่ีดีท่ีสุด  สวน
สุภาพสตรีสวมชุดทํางานหรือเปนชุดกระโปรงก็เปนทางเลือกอันดับแรกๆใ นการเขารวมกิจกรรม
ทางธุรกิจ 

สําหรับรสนิยมในการใชน้ําหอมของชาวตะวันตก  ตองขอเตือนเปนพิเศษไววาคนจีนยังไม
ยอมรับการใชน้ําหอมอยางแพรหลาย  ดังนั้นกอนท่ีคุณจะคบคาสมาคมกับคนจีน  ทางท่ีดีอยาใช
น้ําหอม  หรือหากคุณรูสึกวาไมใชไมได  ควรเลือกน้ําหอมกล่ินออนๆ  ทําเชนนี้คนจีนก็ยังพอรับได 

 

 

โอภาปราศรัย 

“กินขาวหรือยัง”  “ไปไหน”  “ไมเจอกันต้ังนาน  หนาท่ีการงานกาวหนาไปถึงไหนแลว” 
“โห  ดูสมบูรณข้ึนอีกนะ”คําถามเหลานี้คนจีนใชบอยเวลาพบหนากัน  เม่ือคุณถูกถามอยางนี้  ไม
จําเปนตองตอบตรงๆ  “กินขาวหรือยัง”  “ไปไหน”  เปนแคคําทักทาย  คนถามไมไดอยากไดคําตอบ
จริงๆ ของคุณ  คุณผงกศีรษะอยางมีมารยาทสักหนอยก็ได  หรือทักทายถามทุกขสุขสักหนอยก็พอ  
สวนคําถามอยาง  “หนาท่ีการงานกาวหนาไปถึงไหนแลว”  คุณสามารถขยายความตอไปไดเลยวา 
“ไมหรอก  ก็ยังอยูท่ีเดิม” 

อันท่ีจริง  นี่เปนคําพูดท่ีเปนพิธีรีตองเวลาพบหนากัน  เวลาคนเราพบหนากัน  โอภาปราศรัย
กันเวลาจับมือ  ท่ีประเทศจีน  เม่ือพูดถึงการโอภาปราศรัย  ก็มีคําอธิบายเหมือนกัน  เดิมความหมาย
ของโอภาปราศรัยก็คือ  การถามไถทุกขสุขจนกระทั่งถึงยกยอปอปนกันเอง  เพียงแตทําใหคนท่ีพบ
หนาดวยรูสึกวาคุณมีน้ําใจมาก  และตามปกติคําโอภาปราศรัยเหลานี้ลวนสะทอนวา  คนจีนมีแนว
ทางการดําเนินชีวิตท่ีสืบทอดกันมายาวนาน  แมกระท่ังแสดงถึงลักษณะพิเศษของสถานท่ีบางแหง
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ไวดวย 

ถาเชนนั้นสําหรับนักธุรกิจ  เม่ือพบปะกันควรโอภาปราศรัยอยางไร 

เพิ่งพบกันคร้ังแรก คุณอาจจะพูดวา  “ไดยินช่ือเสียงมานาน  เปนเกียรติอยางยิ่งท่ีไดพบ”  ก็
ได  จากน้ันคุณก็ยกยออีกฝายสมทบตอวา  “ระยะนี้บริษัทของทานประสบความสําเร็จอยางนา
ภาคภูมิใจ...”หรือ  “สาธารณูปโภคพื้นฐานในเมืองของประเทศทานลํ้าหนาทันสมัยรวดเร็วมาก...”
เปนตน  หากอีกฝายเพิ่งมาถึงประเทศคุณ  คุณก็ยังพูดไดอีกวา  “ทุกทานเดินทางมาไกลคงจะเหน่ือย
กันมากแลว” 

การโอภาปราศรัยเปนส่ิงจําเปนซ่ึงชวยลดชองวางระหวางกัน  ทําใหรูสึกสนิทสนมใกลชิดกัน
ยิ่งข้ึน  ดังนั้นเวลาท่ีจะคบคาสมาคมกับคนจีนจึงจําเปนท่ีจะตองเรียนรูส่ิงเหลานี้ดวย 

  

บทท่ี 2  การสรางความสัมพนัธทางธุรกิจ 

คนจีนใหความสําคัญกับความสัมพันธสวนบุคคลเปนอยางยิ่ง  ในการทําธุรกิจนั้น  ส่ิงท่ีควร

พิจารณาไมใชเพียงแคการคบคาเพื่อธุรกิจเทานั้น  โดยสวนมากแลวตองสรางความสัมพันธทาง

ธุรกิจเพื่อความรวมมือในระยะยาวอีกดวย   

เม่ือไมกี่ปกอนเคยเกิดเหตุการณเชนนี้ข้ึน  คือ  มีคนไดรับไหววานใหชวยหาหุนสวนชาว

อเมริกันใหกับนักธุรกิจชาวจีน เพื่อรวมหุนทําธุรกิจดวยกัน หลังจากท่ีพยายามหาเปนเวลาสองป ใน

ท่ีสุดจึงจัดใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดรวมเจรจาธุรกิจกัน  เม่ือนักธุรกิจชาวจีนทานนั้นเดินทางมาถึง 

พบวาฝายชาวอเมริกันไมเพียงแตรางสัญญาเปนท่ีเรียบรอย  ยังไดพานักกฎหมายมาดวย นักธุรกิจ

จีนทานนั้นรูสึกวาถูกดูหม่ินเปนอยางยิ่ง  เขาจึงขอตัวกลับไป ปญหาสะทอนใหเห็นคือ  รูปแบบการ

ทําธุรกิจของท้ังสองประเทศแตกตางกัน ส่ิงท่ีนักธุรกิจจีนตองการจะสรางในการพบกันคร้ังแรก คือ 

ความสัมพันธทางการคา  แตฝายอเมริกันกลับชอบท่ีจะเจรจาเร่ืองราวใหเปนรูปธรรมในทันที ไ ม

ใชการสรางความสัมพันธสวนบุคคล  มีสุภาษิตหลายประโยคในภาษาจีนท่ีแสดงถึงสถานการณ

ลักษณะนี้  เชน   “คาขายไมสําเร็จ  แตความสัมพันธยังคงอยู”,  “ความสัมพันธสําคัญกวา
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ผลประโยชน”  เปนตน 

เพื่อสรางความสัมพันธทางธุรกิจอันดี คนจีนมักจะใชวิธีตางๆ  เพื่อกระชับความสัมพันธของ

ท้ังสองฝายเชน  งานเล้ียง  การมอบของใหแกกัน  เปนตน  การกระทําเชนนี้คลายกับการคบหามิตร

สหายสวนตัว  แตสําหรับคนตางชาติแลว  ส่ิงนี้เปนส่ิงที่ไมอาจเขาใจได  คนตางชาติจะรูสึกวาคน

จีนไมมีการแยกแยะระหวางเร่ืองงานกับเร่ืองสวนตัว แตในความเปนจริงแลว  ไมไดเปนเชนนั้น 

คนจีนเขาใจวาคนท่ีคุนเคยกันจะสามารถดําเนินงานรวมกันไดดีกวา  ดวยเหตุนี้หากอยากจะให

การคาสําเร็จลุลวงดวยดี  กอนอ่ืนควรจัดการเร่ืองความสัมพันธระหวางบุคคลกับฝายตรงขาม

เสียกอน  และส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไดก็คือ ง านเล้ียง และการมอบของขวัญใหแกกัน 

 

 

การจัดงานเล้ียง 

 หากคุณอยากจะทําการคากับคนจีน  คุณตองเตรียมความพรอมท่ีจะตองไปรวมรับประทาน

อาหารกับคนจีน  การจัดงานเล้ียงเปนส่ิงท่ีสําคัญมากในสายตาของนักธุรกิจจีน  เม่ือตองดําเนินงาน

สําคัญ  หรือเพื่อเปนการแสดงความเคารพ  คนจีนมักจะแสดงออกโดยการจัดงานเล้ียง  คนจีนเช่ือวา

การจัดงานเล้ียงสามารถใหผลตอบแทนท่ีดีได  และการรับประทานอาหารพรอมดวยเคร่ืองดื่มท่ีมี

แอลกอฮอลจะเปนการเช่ือมสัมพันธท่ีเปนไปอยางผอนคลายและงายยิ่งข้ึน  ในขณะเดียวกันกอนท่ี

จะมีการตัดสินใจทําธุรกิจใหญๆ  การจัดงานเล้ียงทางธุรกิจจึงเปนการเช่ือมสัมพันธและชวยเพิ่ม

โอกาสในการรวมมือทางธุรกิจประสบความสําเร็จ 

ถาอยางนั้น  ตอนไหนบางท่ีคุณจะไดรับเชิญใหไปรวมงานเล้ียง  งานแรกคือ  งานเล้ียง

ตอนรับ  ตามธรรมเนียมของคนจีนเม่ือเจอกันคร้ังแรก  คนจีนจะเชิญคุณเขารวมงานเล้ียงตอนรับ

เพื่อเปนการตอนรับผูมาเยือนจากแดนไกล  ในระหวางการปรึกษาหารือทางธุรกิจนั้นท้ังสองฝาย
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อาจตกอยูในภาวะชะงักงัน  ดังนั้นเพื่อทําลายภาวะเชนนี้  คุณจะไดรับเชิญใหไปรวมงานเล้ียงเพื่อ

เปนการแกไขความแตกแยกของท้ังสองฝายอยางเปนสวนตัว  หลังจากท่ีมีการเจรจาเสร็จส้ิน

เรียบรอยแลว  เพื่อฉลองความสําเร็จทางความรวมมือก็จะมีงานเล้ียงอีกคร้ัง  เม่ือคุณจะเดินทางออก

จากประเทศจีนอาจจะจัดงานเล้ียงสงอีกคร้ังเพื่อแสดงถึงมารยาท  โดยสรุปแลว คุณตองทําใจให

พรอมกับการเขารวมงานเล้ียงตางๆ  ดังกลาว 

หากนักธุรกิจจีนเชิญคุณเขารวมงานเล้ียง  แสดงวาพวกเขามีความจริงใจท่ีจะรวมมือกับคุณ 

เพราะฉะน้ันนั้นจงอยาปลอยใหโอกาสแหงความสําเร็จในการสรางมิตรภาพของท้ังสองฝาย  และ

โอกาสในการสรางแรงกระตุนความรวมมือนี้ตองหลุดลอยไป  ถาเปนเชนนี้เม่ือตองเขารวมงาน

เล้ียงทางธุรกิจควรคํานึงถึงเร่ืองใดบาง 

ประการแรก  ใครจะเปนผูไปรวมงานเล้ียงนั้นมีความสําคัญมาก  โดยท่ัวไปแลว  จํานวนคน

รวมงานของท้ังสองฝายควรใกลเคียงกัน  และควรคํานึงถึงความสมดุลของตําแหนงหนาท่ี  ซ่ึงก็

หมายความวา  หากกรรมการผูจัดการของบริษัทคูคาเปนผูมาเขารวมงานเล้ียง  กรรมการผูจัดการ

หรือรองกรรมการผูจัดการของบริษัทคุณก็ควรเขารวมดวย  หากกรรมการผูจัดการของบริษัทคูคา

เขารวมงานเล้ียง  แตบริษัทของคุณสงผูจัดการแผนกไปรวมงาน  บริษัทจีนจะเขาใจวาบริษัทคุณ

ไมใหความสําคัญกับการคานี้  ผลของการคานี้จะเปนอยางไรก็คงเปนท่ีทราบกันดี 

ประการตอมา  ธรรมเนียมในการเชิญเขาท่ีนั่ง  ตําแหนงตรงขามประตูเปนตําแหนงจายเงิน 

ดานขวาเปนตําแหนงของแขกผูมีเกียรติ  หากจํานวนคนท่ีมาของท้ังสองฝายไมมาก  ใหนั่งสลับกัน

จะดีท่ีสุด  เพราะจะเปนประโยชนตอการหารือสวนตัว  อยาจัดคนของตนน่ังดานหน่ึง  แลวคนของ

อีกฝายนั่งอีกดานหนึ่ง  ซ่ึงจะเหมือนกับการนั่งหารือเร่ืองสําคัญ 

นอกจากนี้  คนจีนมีความโอบออมอารียเปนอยางยิ่ง  หากคุณไดรับเชิญใหไปรวมงานเล้ียง 

พวกเขามักจะชวนใหคุณทานอาหารและชวนใหคุณดื่มเหลาหลายๆ คร้ัง 
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การตอบรับตามมารยาทนั้นเปนส่ิงท่ีจําเปน  การไดรับเชิญไปงานเล้ียงจากคนจีนหลายคร้ัง 

คุณจะลองเล่ียงตอบสักคร้ังก็คงดี  ส่ิงท่ีควรระวังคือ  คนจีนหลายคนเขาใจวาส่ิงท่ีงานเล้ียงทาง

ธุรกิจรตองการคือ  ศักดิ์ศรีและความมีระดับ  ดังนั้นคุณควรลองหาภัตตาคารท่ีมีลักษณะนี้ไวกอน 

คือ  คอนขางมีระดับ  ส่ิงแวดลอมดูเงียบและหรูหรา  เหมาะสําหรับรับประทานอาหารไปพรอมกับ

การพูดคุยเจรจา  เปนตน  จากนั้นจึงใหความสําคัญกับการส่ังอาหารสักหนอย  นอกจากนี้เราตอง

คํานึงถึงของชอบของฝายตรงขามแลว  ยังตองคํานึงถึงอาหารท่ีมีราคาคอนขางสูงอีกดวย 

การดื่มเหลา 

เม่ือกลาวถึงการดื่มเหลากับคนจีน  คนตางชาติหลายคนตองปวดหัวกันไป  เหลาจัดอยูใน

ตําแหนงท่ีสําคัญอยางยิ่งในชีวิตของคนจีน  โดยเฉพาะในการคบคาทางธุรกิจ  เหลายิ่งมีบทบาท

สําคัญเปนพิเศษ  ในภาษาจีนมีสุภาษิตอยูประโยคหน่ึงวา  “ขาดเหลาไมถือเปนงานเล้ียง”  ในงาน

เล้ียงประเภทตางๆ  เหลาเปนส่ิงท่ีขาดไมได 

คนจีนชอบดื่มเหลาขาว  ซ่ึงตางจากชาวตะวันตก  โดยเฉพาะอยางยิ่งเหลาท่ีมีความเขมขน

ของแอลกอฮอลอยูมาก  เหลาเหมาไถเปนเหลาท่ีมีระดับในบรรดาเหลาขาวท้ังหมด  ในปจจุบันนี้ 

คนจีนก็มักจะดื่มไวนองุนและเบียรในงานเล้ียงเชนกัน  แตมักจะด่ืมเหลาขาวกอน  จากน้ันจึงดื่ม

เบียรและไวนองุน 

ในงานเล้ียง  คนจีนไมเพียงแตตัวเองจะดื่มเทานั้น  แตสวนมากจะชวนคนอ่ืนดื่มดวย  และยัง

เช่ือวาเหลายิ่งดื่มมาก  ความสัมพันธก็จะยิ่งใกลชิด  งานตางๆ ก็จะดําเนินไปไดดีข้ึน  หากคนจีน

ชวนคุณดื่มเหลา  แตคุณไมดื่ม  เขาอาจจะรูสึกวาคุณไมมีความเปนเพื่อนมากพอ  หากคุณหาขออาง

ไมดื่มหรือดื่มนอย  คนจีนจะเขาใจวาคุณเปนคนไมจริงใจ  ไมควรคาตอการคบคาอยางลึกซ้ึง  ดัง

ดังนั้นคุณควรจะดื่มสักหนอย  แตหากตองดื่มทุกคร้ังท่ีถูกเชิญชวน ท องของคุณก็อาจจะรับไมไหว 

ถาอยางนั้นเราจะรับมือกับการถูกชวนดื่มเหลาไดอยางไร เร่ืองนี้เปนปญหาท่ียากจริงๆ  คุณอาจจะ
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ลองชวนพนักงานท่ีดื่มเหลาไดไปเปนเพื่อนสักคน  เม่ือคนจีนชวนใหดื่มเหลาก็ขอใหเพื่อนรวมงาน

ของคุณคนนั้นชวยรับหนา  อยางไรก็ตาม  เม่ือความรวมมือของท้ังสองฝายประสบความสําเร็จ  คุณ

อาจจะคลอยตามโดยดื่มใหเยอะหนอยก็ได 

ในบางคร้ังคุณดื่มมากไปโดยไมระวัง  ทําใหยั้งสติไมอยู  ทีนี้จะทําอยางไร  ส่ิงนี้จะมี

ผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัทคุณหรือไม  ในความเปนจริงแลว  ส่ิงนี้ไมทําใหเกิดผลอะไร 

เนื่องจากคนจีน  โดยเฉพาะคนจีนทางตอนเหนือชอบดื่มเหลามาก  พวกเขาเช่ือวาการดื่มเหลาจน

เมาเปนการแสดงออกถึงความเปนชาย  ส่ิงนี้เปนการแสดงใหเห็นวา  คุณเห็นพวกเขาเปนเพื่อน  ใน

ภาษาจีนมีสุภาษิตอยูประโยคหนึ่ง  กลาววา  “เมาแลวถึงหยุดได”  และ  “ไมเมาไมกลับ”  อาการ 

“เมา”ถือเปนจุดสูงสุดของการดื่มเหลา 

 

 

 

ตะเกียบ 

วัฒนธรรมการกินของจีนมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก ในการรับประทานคนจีนจะไมใชมีดและสอม

อาหาร  แตจะใชตะเกียบ  ส่ิงนี้ยิ่งเปนท่ีรูกันท่ัวไป  หากคุณไดรับเชิญใหไปรวมงานเล้ียงของคนจีน 

คุณตองลองใชตะเกียบดู  เพราะเปนการยอมรับในวัฒนธรรมจีนอยางหนึ่ง  สามารถกระชับ

ความสัมพันธของคุณกับลูกคาไปโดยปริยาย 

คุณคงไมเคยชินกับการใชตะเกียบในการรับประทานอาหารเปนคร้ังแรกอยางแนนอน 

เพื่อใหคุณสามารถเรียนรูวิธีการใชตะเกียบไดเร็วข้ึน  คุณอาจจะลองฝกฝนดังนี้  กอนอ่ืนเลือกมือท่ี

คุณใชประจํา  เพราะมันจะทําใหคุณใชงานไดอยางคลองแคลวยิ่งข้ึน (แนนอน จะใชมือซายหรือมือ

ขวาก็ได)  ตอมาจับตะเกียบใหม่ันอยางถูกวิธี  อยาใหท้ังหานิ้วมากองรวมกัน  แตตองใหฝามือกาง
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ออกเรียบ  นิ้วแยกออกจากกัน  ยึดนิ้วกลางเปนศูนยกลาง  วางตะเกียบไวระหวางนิ้ว  สุดทายคงตอง

ดูความคลองแคลวของนิ้วมือคุณแลวละ  อยาเกร็งเปนอันขาด  ใชประโยชนจากนิ้วโปง  เพื่อคีบ

อาหารที่คุณอยากรับประทานข้ึนมา  คุณทําไดสําเร็จหรือไม  จําไววาตองฝกฝนใหดี 

การใชตะเกียบเปนเร่ืองพิถีพิถันเชนเดียวกับการใชมีดและสอม  ในลําดับตอไป  ขอแนะนํา

คุณสักหนอย  ส่ิงนี้เปนส่ิงสําคัญมาก  เพื่อไมใหคุณตองสรางเร่ืองขบขันในขณะรับประทานอาหาร 

1. เม่ือคุณตัดสินใจวาจะรับประทานอาหารจานไหนเปนจานตอไป  อยาแกวง

ตะเกียบไปท่ัว  ส่ิงนี้เปนการแสดงออกอยางเสียมารยาท 

2. อยาปกตะเกียบไวบนอาหารเปนอันขาด  เชน  ตรงกลางของขาว  เนื่องจากน่ีเปน

วิธีท่ีใชเม่ือเซนไหวบรรพบุรุษ  คนจีนคอนขางถือเร่ืองนี้ 

3. หลีกเล่ียงการดึงจานอาหารมาทางตนเองดวยตะเกียบ  เปนการแสดงออกอยาง 

หยาบคาย  คุณควรยกจานอาหารข้ึนดวยมือ 

4. การใชตะเกียบท่ิมไปท่ีดานบนของอาหารเปนส่ิงท่ีไมสุภาพ 

5. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแลว  ควรวางตะเกียบไวบนท่ีวางตะเกียบ  หากไม

มีท่ีวางตะเกียบ ใ หวางตะเกียบราบไวกับโตะ 

ขอแนะนําเร่ืองการใชตะเกียบไวเพียงเทานี้กอน  จําไววา  ตองใชใหเปนเพื่อสรางความ

ประทับใจใหกับคนจีน และใหคนอ่ืนมองคุณดวยสายตาตกตะลึง 

 

การสูบบุหร่ี 

 ในภาษาจีน  มีสุภาษิตประโยคหนึ่งกลาววา  “เหลาและบุหร่ี  ไมมีการแบงเจาของ” 

ความหมายของประโยคนี้ก็คือ  ในกลุมเพื่อน  ไมมีการแบงเหลาและบุหร่ีเปนของฉันของเธอ 

ดังนั้น  หากมีเหลาตองใหทุกคนดื่มดวยกัน  และหากมีบุหร่ีก็ตองแบงปนใหกับคนอ่ืนดวย 
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ชาวจีนเคยชินกับการเชิญสูบบุหร่ี  ส่ิงนี้เปนการแสดงออกถึงความใกลชิด  และยังเปนการ

แสดงออกถึงความมีมารยาทอีกดวย  คนจีนจะย่ืนบุหร่ีใหคุณกอน  จากนั้นจะชวยคุณจุดบุหร่ี  แลว

จึงจุดใหกับตนเอง  แมวาคนจะสูบบุหร่ีนอยเวลามีกิจกรรมทางธุรกิจและอยูในสถานการณท่ี

คอนขางเปนทางการ  แตในเวลาสวนตัว  การสูบบุหร่ียังคงเปนพฤติกรรมท่ีเห็นไดท่ัวไป  และยี่หอ

ของบุหร่ียังแสดงใหเห็นถึงความสนใจ รสนิยม และความมีระดับอีกดวย  หลังจากท่ีพบกันจะมีการ

ยื่นบุหร่ีใหฝายตรงขาม  ทําใหลดชองวางระหวางกันได  ดังนั้น ในชวงท่ีคุณทําธุรกิจการคากับคน

จีน  อาจจะลองพกบุหร่ีท่ีมีระดับติดตัวไวก็ได  หลังจากท่ีไดรูจักคุนเคยกันแลว  การจุดบุหร่ีใหกับ

ฝายตรงขาม  ซ่ึงเปนการเร่ิมตนท่ีดีและเปนการปูพื้นฐานท่ีดีใหการติดตอกันเปนไปอยางราบร่ืนข้ึน 

อยางไรก็ตามในปจจุบัน  ความเคยชินเชนนี้คอยๆ เกิดการเปล่ียนแปลงไป  เนื่องจากคนเร่ิม

ตระหนักถึงผลเสียตอสุขภาพจากบุหร่ี  ความเคยชินในการเชิญสูบบุหร่ีการคบคาทางธุรกิจระดับสูง 

จึงลดนอยลง  ในขณะน้ีสถานท่ีสาธารณะหลายแหง เชน โรงพยาบาล เปนตน  ก็ไดเร่ิมหามสูบบุหร่ี

แลว 

 

 

การมอบของขวัญ 

เม่ือไปเยี่ยมหุนสวนทางการคาชาวจีนเปนคร้ังแรกนั้น  จําเปนตองนําของขวัญไปดวยหรือไม

 หากจะมอบของขวัญควรมอบอะไรใหดี 

โดยท่ัวไปแลว  คนจีนสวนใหญชอบใหของขวัญ  การเยี่ยมเยียนกันระหวางเพ่ือนฝูงและ

ญาติมิตรจะตองใหของแกกัน  และในทางธุรกิจก็มักจะมอบของใหแกกันเสมอ  เพื่อแสดงความ

เปนมิตรของท้ังสองฝาย  การใหของขวัญอาจเลือกใหตอนพบกันคร้ังแรก  และอาจใหหลังจากท่ี

การเจรจาเสร็จส้ินลงก็ได  ของขวัญไมควรแทนท่ีพิธีการทางธุรกิจ  แตของขวัญควรเปนสวนเติม
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เต็ม  อยางไรก็ตาม  ส่ิงนี้ก็เปนข้ันตอนท่ีไมควรละเลย 

ถาอยางนั้น  ควรมอบของขวัญอะไรใหกับคนจีนดี  กอนอ่ืน  ของขวัญไมควรมีมูลคามาก

เกินไป  ส่ิงนี้อาจถูกมองเปนการติดสินบนได  จะทําใหผูรับรูสึกลําบากใจ  และแนนอนวาไมควรมี

ราคาถูกเกินไปเชนกัน  มิฉะนั้นอาจถูกเขาใจวาคุณไมใหเกียรติฝายตรงขามได  ส่ิงท่ีคุณยังตองระวัง

คือ  ของขวัญท่ีคุณมอบใหควรเปนของท่ีผลิตในประเทศของคุณ  ของขวัญช้ินหนึ่งไมวาจะมีคามี

ราคาสูงหรือไม  ควรบรรจุหอใหสวยงาม  การบรรจุหอของขวัญไมดีเปนการแสดงใหเห็นถึงทาทีท่ี

ไมใสใจได  อาจสงผลเสียตอการมอบของขวัญ  เวลาเลือกกระดาษหอของขวัญควรคํานึงถึงความ

เช่ือเร่ืองสีของวัฒนธรรมจีน  ชาวจีนเช่ือวา  สีขาว  แทน  ความตายและความเศราโศก  สวนสีแดง

แทน  ความร่ืนเริงและโชคดี  ดังนั้นคุณควรเลือกสีใหเหมาะสม  คนจีนสวนใหญจะพิถีพิถันในเร่ือง

การเลือกของขวัญท่ีเปนคู  เนื่องจากเลขค่ีถูกมองวาเปนเลขไมมงคล  คนจีนถือเร่ืองการมอบ 

“นาฬิกา”  และ  “รม”  เนื่องจาก “มอบนาฬิกา (ซงจง)”  ทําใหคนนึกถึงคําวา  “ดูใจกอนท่ีจะส้ินใจ 

(ซงจง) และ  “มอบรม (ซงสาน)” มี ความหมายวา  “แยกกัน (สาน)” (แยกจากกัน)1 

เวลารับของก็อาจจะมีพิเศษบางเชนกัน ในประเทศจีน  ตอนแรกผูรับอาจปฏิเสธ  หลังจากท่ี

ปฏิเสธไมยอมรับ 2-3 คร้ัง  จึงจะยอมรับของนั้น  ดังนั้นเวลาคุณมอบของขวัญในกับคนจีน คุณควร

มีความอดทน  บางประเทศการเปดดูของขวัญตอหนาผูมอบนั้นถือวาเปนมารยาทท่ีดี  แตใน

ประเทศจีนกลับตรงกันขาม  การกระทําเชนนี้อาจถูกมองวาเปนกริยาท่ีหยาบคาย  หลังจากท่ีคนจีน

รับของขวัญดวยมือท้ังสองแลว  โดยท่ัวไปจะไมเปดดูกอนแตจะรอผูมอบจากไปแลวจึงจะเปดดู

ภายหลัง 

หากคนจีนมอบของขวัญใหคุณ  เพียงแคของนั้นไมไดมีราคาสูงมากนัก คุณควรจะรับไว  

การปฏิเสธส่ิงของท่ีมอบใหอาจถูกมองวาไมมีความจริงใจท่ีจะรวมมือกัน  ยิ่งไปกวานั้นอาจจะเปน

                                                        
1 ในท่ีนี้ คําเหลาน้ี เปนคําพองเสียงกัน 
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การลวงเกินหรือทําใหผูมอบของโกรธได 

 

 

บทท่ี 3 การแลกเปล่ียนขามวัฒนธรรม 

 โดยท่ัวไป  คนจะบรรลุถึงเปาหมายในการเช่ือมสัมพันธโดยการแลกเปล่ียนทางภาษาเขียน 

การแลกเปล่ียนทางอวัจนภาษา  และการแลกเปล่ียนทางวัจนภาษา คนท่ีมาจากประเทศตางกันมัก

พบอุปสรรคในระหวางการส่ือสารกันหลายอยาง  ความแตกตางทางภาษาเปนส่ิงท่ีชัดเจนและพบ

เห็นไดงายมากท่ีสุด  แตความแตกตางทางวัฒนธรรมอาจนําความยุงยากมาสูผูคนไดมากกวา 

 ในระหวางการติดตอกัน  เราตองคํานึงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมดวย  มิฉะนั้นอาจ

เกิดผลท่ีไมคาดคิดตามมา  เชน  คนจีนใหความสําคัญกับพิธีรีตอง  ชอบการแสดงออกแบบ 

ออมคอม  หากคุณกําลังพูดคุยกับคนจีนโดยไมคอยไดใชคําแสดงความเคารพ เชน “คุณ”  “ทาน” 

อาจทําใหคนจีนมีความรูสึกวาเราเยอหยิ่ง  ส่ิงนี้จะกอใหเกิดอุปสรรคในการคบคากันตอไประหวาง

คุณกับคนจีน  เม่ือคุณไมเห็นดวยกับทัศนคติของคนจีน  หากคุณพูดวา “ไม” อยางตรงไปตรงมา คน

จีนอาจจะรับไมไดและรูสึกไมดี  เขาใจวาคุณไมมีมารยาท  การทําความเขาใจเร่ืองความเคยชินทาง

วัฒนธรรมในการติดตอกันของคนจีน  อาจชวยใหคุณส่ือสารกับคนจีนไดอยางประสบความสําเร็จ 

 

โทรศัพท 

 โทรศัพทเปนเคร่ืองมือสําคัญในธุรกิจระหวางประเทศ  โดยสวนนอยท่ีจะมีคนคิดวาควรใช

โทรศัพทอยางไร  เม่ือใชโทรศัพทนอยคนท่ีจะคํานึงถึงลักษณะของคนในโทรศัพทจะทําใหคน

ปลายสายเกิดปฏิกิริยาเชนไร  เพราะคนสองคนอยูกันคนละท่ี  และท้ังสองฝายลวนมองไมเห็น

อารมณความรูสึกท่ีฝายตรงขามแสดงออกมา  อาจนํามาสูปญหาใหญสําหรับท้ังสองฝาย 
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 โทรศัพทจึงเปนส่ิงสําคัญในการติดตอกับคูคาตางชาติในครั้งแรกอยางเปนสวนตัว  คุณจะ

สรางภาพลักษณของคุณไดหรือไม  สรางความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีศักยภาพไดหรือไม  ลวน

ข้ึนอยูกับลักษณะทาทางในโทรศัพทของคุณวาเหมาะสมหรือไม  มีคนกลาววา การติดตอทาง

โทรศัพทควรปฏิบัติใหเสมือนอยูตอหนาคนนั้น  ควรจินตนาการถึงการแสดงออกของฝายตรงขาม 

ความคิดเชนนี้มีเหตุผลอยางมาก เพราะหากมีปญหาทางดานภาษาจะตองมีความอดทนและรักษา

ความมีอารมณขันเอาไว 

 คุณเขางานตอนเชา  รับโทรศัพท  เตรียมแจงบริษัทการคาแหงหนึ่งท่ีอยูอีกซีกโลกหน่ึงวา  มี

สินคาล็อตหน่ึงเพิ่งออกจากทาเรือ  หากผูท่ีไดรับแจงเปนบริษัทในประเทศเดียวกัน ส่ิงนี้จะไมเปน

ปญหาใดๆ  แตในท่ีนี้เราตองคํานึงถึงความแตกตางเร่ืองเวลา  คุณลองคิดถึงความรูสึกท่ีถูกปลุกดวย

เสียงโทรศัพทในยามคํ่าคืน  ดังนั้นเม่ือคุณตองโทรไปตางประเทศ  คุณตองตรวจสอบเร่ืองเวลาของ

ฝายตรงขามใหชัดเจนเสียกอน 

 ตอไปนี้ขอแนะนําคําศัพทจีนซ่ึงเปนศัพทเฉพาะท่ีใชบอยทางโทรศัพท 

-  บริษัทการคา นําเขา-สงออกคังไท นครตาเหลียน สวัสดีคะ (เวลารับโทรศัพท ตองแจงช่ือ

ของบริษัทคุณใหฝายตรงขามทราบกอน เพื่อใหฝายตรงขามตรวจสอบดูวาโทรผิดหรือไม) 

-  ขอโทษคะ ผูจัดการจางไมอยู มีธุระอะไรจะฝากเรียนทานไหมคะ 

-  ขอบคุณคะ รอผูจัดการจางกลับมา แลวใหโทรหาคุณดีไหมคะ 

-  ไดคะ ขอทราบหมายเลขติดตอของคุณดวยคะ 

-  12345678, 12345678 ผมช่ือทอม บราวน  ทอม บราวน (คุณควรพูดสองคร้ัง เพื่อใหผูฟง

จดจําไดอยางชัดเจน) 

 

ภาษากาย 
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เม่ือคุณกําลังสนทนากับคนจีน  คุณไดเพงมองไปท่ีดวงตาของฝายตรงขามเปนเวลานาน

หรือไม 

หากคนจีนยกนิ้วโปงใหคุณ  มันมีความหมายวาอยางไร 

คนเรานอกจากใชภาษาในการส่ือสารแลว  ภาษามือตางๆ  ความรูสึกท่ีแสดงออกมาเปน

บทบาทในการส่ือสารเชนกัน  การเขาใจความหมายแฝงของภาษากายในวัฒนธรรมท่ีตางกัน  จะ

ชวยใหลดความขัดแยง  และกระตุนความสัมพันธได 

คนจีนเวลาพูดคุยกัน  พวกเขาจะไมเคยชินกับการจองตาฝายตรงขาม โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ท่ีผูชายจองตาผูหญิง  อาจถูกมองวาเปนการลวงเกินตอผูหญิงได  อาจเปนการยั่วโมโหฝายตรงขาม 

หากคนจีนยกนิ้วโปงใหกับคุณ  คุณไมตองต่ืนเตนเลย  เพราะน่ีเปนการแสดงความยกยอง แสดงให

เห็นวาคนจีนรูสึกช่ืนชมในตัวคุณมาก 

 เวลาคบคาสมาคมกับคนจีนตองระวังภาษากายใดบาง 

 ประการแรก  คือ  เร่ืองการแตงกายและภาพลักษณภายนอก  คนจีนจะไมชอบการแตงกายท่ี

ไมมิดชิด  ในการติดตอธุรกิจ  การแตงดวยสีฉูดฉาดมากเกินไปอาจไมเหมาะกับกาลเทศะได 

 ประการตอมา  แววตา  เนื่องจากดวงตาเปนหนาตางของหัวใจ  ดวงตาสามารถแสดงออกถึง

ความหมายอันลึกซ้ึงโดยท่ีคําพูดไมสามารถจะแสดงออกมาได  เวลาพูดคุยกับคนจีน  จงอยาจองตา

ของคนจีนเปนเวลานานๆ  แตคุณก็ไมควรพูดไปโดยท่ีตามองเพดานตลอดเวลา  หากจะทําความ

เขาใจในเร่ืองนี้ซ่ึงเปนเร่ืองคอนขางยาก  คุณอาจจะลองจองสักครูแลวจึงยายเปาสายตาไปท่ีอ่ืน 

 การแสดงออกทางสีหนาก็เปนวิธีหนึ่งในการส่ือความหมาย  มีคนประมาณการไววา ใบหนา

ของคนสามารถแสดงอารมณไดถึง 250,000 แบบ  การแสดงออกทางสีหนาอยางถูกตองสามารถทํา

ใหเราบรรลุถึงเปาหมายในการส่ือสารท่ีดีได  เชน  การยิ้มสามารถทําใหผูคนรูสึกถึงความเปน

กันเองได  รูสึกเขาถึงไดงาย คนจีนถือเร่ืองความเยอหยิ่งมาก หากคุณสามารถยิ้มใหพวกเขาไดเปน
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เวลานาน  จะทําใหบรรยากาศเปนกันเอง  และเปนการปูพื้นฐานดานความสัมพันธของท้ังสองฝาย

ใหดียิ่งข้ึน 

 ภาษากายและภาษามือท่ีใชบอยของจีน  จึงเปนส่ิงหนึ่งท่ีนักธุรกิจควรทําความเขาใจเชน การ

สายหนา หมายถึง การไมเห็นดวย  การพยักหนา หมายถึง เห็นดวย   การยกนิ้วโปง หมายถึง ยกยอง 

เปนตน 

 

บทท่ี 4 ความสัมพันธระหวางบุคคล 

 “เขามีสายสัมพันธเกาแกอยูมากท่ีนี่” 

 “ฉันไมมีสายสัมพันธอะไร เร่ืองนี้จึงจัดการไดไมคอยงายนัก” 

“有关系”  และ  “没有关系” ใ นท่ีนี้ไมไดหมายความวา  “เปนปญหา”  และ “ไม

เปนปญหา”  คําวา  “สายสัมพันธ”  เปนคําท่ีคนจีนมักใชบอยๆ  “สายสัมพันธ” นี้  หมายถึง  

มิตรภาพระหวางบุคคลใดก็ได  หากบุคคลนี้เปนท่ีรูจักของผูอ่ืน  ทําใหมีสายสัมพันธระหวางกัน  

บุคคลน้ันก็จะมีชองทาง ทําอะไรก็จะงายข้ึน  อีกความหมายหนึ่งของคําวา “สายสัมพันธ” นั้น 

หมายถึง  ตําแหนงบทบาทของคนหนึ่งกับคนอ่ืนๆ  เราทุกคนลวนแสดงบทบาทแตกตางกันใน

ชีวิตประจําวัน มีสายสัมพันธกับคนอ่ืนในลักษณะตางๆ กัน  สายสัมพันธเหลานี้ก็เปรียบเสมือนกับ

ตาขายใหญ เปนตาขายสายสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเช่ือมตอกัน  ตาขายนี้จึงเปนสายสัมพันธทาง

สังคม  ส่ิงท่ีสนับสนุนสายสัมพันธเหลานี้คือ  มิตรภาพระหวางกัน  คนจีนจะพิถีพิถันในเร่ืองสาย

สัมพันธท่ีสุด  สายสัมพันธนี้จึงหมายถึง สภาวการณโตตอบระหวางบุคคล  รวมไปถึงสายสัมพันธ

ดานตําแหนงบทบาทและมิตรภาพ 

ในบทความนี้ เราจะกลาวแนะนําสายสัมพันธแบบตางๆ ในการติดตอธุรกิจอยางคราวๆ 
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ไมตรีจิต 

คนจีนใหความสําคัญกับไมตรีจิตเปนพิเศษ หากมีคนเชิญคนจีนเขารวมรับประทานอาหาร 

คนจีนคนนี้ก็จะหาโอกาสเล้ียงตอบแทน  มิฉะนั้นเขาจะถูกมองวาเปนคนท่ีไมมีไมตรีจิต ไมตรีจิต

คืออะไร  ไมตรีจิต  คือ  วิถีทางในการปฏิบัติระหวางบุคคล  ถาอยางนั้นเราจะปฏิบัติตัวตอบุคคล

ตางๆ อยางไรดี  ตามความคิดท่ีสืบทอดกันมาของคนจีน  เราควรมี “มารยาท” ตอกัน คําวา 

“มารยาท” นี้  หมายถึงประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา  เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป และเปนท่ีนิยมของ

สังคม  หากตองการทําความเขาใจเกี่ยวกับ “มารยาท” ของคนจีนนั้น  เราตองเขาใจวัฒนธรรมจีน

กอน 

ประเทศจีนผานระบบสังคมศักดินาท่ีมีคนปกครองมาเปนเวลาหลายพันป  แนวทางการ

ปกครองดวยกฎหมายของบางคนไมคอยลึกซ้ึงนัก  หลายครั้งการจะจัดการเร่ืองราวตางๆ ตาม

กฎหมาย  ส่ิงสําคัญข้ึนอยูกับสายสัมพันธ  ซ่ึงก็หมายถึง  ไมตรีจิต  หากมีสายสัมพันธกัน  มีไมตรี

จิตตอกัน  เร่ืองใหญก็จะกลายเปนเร่ืองเล็ก  และเร่ืองเล็กก็จะกลายเปนไมมีปญหาใดๆ  จากการท่ี

ประเทศจีนมีการปฏิรูปเปดประเทศอยางไมหยุดยั้งอยางทุกวันนี้  ทําใหแนวทางการปกครองโดยใช

กฎหมายสมบูรณข้ึนทีละข้ันๆ  แนวทางการปกครองโดยใชกฎหมายของคนจีนมีความแข็งแกรงข้ึน

เร่ือยๆ  แตสําหรับคนจีนแลว  ไมตรีจิตยังคงมีอิทธิพลอยูเชนเคย  คนจีนจึงไดรับการปลูกฝงใหมี

เคยชินกับ  “การสรางไมตรีจิต”  เพียงแคสรางไมตรีจิตท่ีดีใหกับตัวเองไวลวงหนา  เมื่อถึงเวลาก็จะ

สามารถจัดการเร่ืองราวตางๆ ไดอยางดี 

จากการสรางไมตรีจิตมีความเปนมาอันยาวนานเชนนี้  ในประเทศจีนจึงเปนท่ีนิยมเปนอยาง

ยิ่ง  ไมวาจะเปนเร่ืองใหญ เชน  งานแตงงาน  งานศพ  หรือเร่ืองเล็กๆ นอยๆ  ก็ตาม  ลวนตองสราง

“ไมตรีจิต” ไว  ส่ิงนี้กลายเปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่งในชีวิตประจําวันของคน  และเปนเร่ืองท่ีทําใหคน

ปวดหัวอยางมากเชนกัน  เม่ือญาติแตงงาน  เราตองมอบของขวัญให  เพื่อนรวมงาน เ พื่อนบาน
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แตงงาน  เราก็ตองมอบของใหเชนกัน  ยิ่งไปกวานั้นเม่ือลูกๆ เขาเรียน  เราก็ตองมอบของขวัญให 

หลายคนถูกไมตรีจิตอันหนักอ้ึงนี้กดจนหายใจไมออก  การบริหารบริษัทตางชาติในจีนจึงตอง

จัดการสายสัมพันธตางๆ ใหดี ก็ควรคํานึงถึงปจจัยดานไมตรีจิตเชนกัน  การกระทําเชนนี้ทําให

ความสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงานมีความปรองดองกันไดงายข้ึน  ทําใหการขยายงานมี

ความสะดวก 

 

 

หนาตา 

ในจีน  การพูดคําวา “ไม”  อยางตรงไปตรงมาดูเหมือนวาไมมีมารยาทเปนอยางมาก แมวา

บางเร่ืองจะไมสามารถจัดการไดเลย  เขาอาจจะบอกกับคุณวา  “เร่ืองนี้จัดการไดยากมาก”  แตจะไม

พูดงายๆ กับคุณวา  “ฉันทําไมได”  เนื่องจากการพูดเชนนี้อาจเขาใจวาเปนการเสียหนา 

จริงๆ แลว  หนาตา  หมายถึงอะไร มีคนอธิบายวา  การใหความเคารพยําเกรง  หนาตาท่ีคน

จีนกลาวถึง  ในความหมายหลักหมายถึง ไมตรีจิตสวนบุคคล  คนจีนใหความสําคัญกับเร่ืองของ

หนาตาเปนอยางยิ่ง  นอกจากนี้ในประเทศจีนจะมี  “กฎเกณฑเกี่ยวกับหนาตา”  หลายประการ

เชนกัน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีควรปฏิบัติตามในการทํางานหรือการไปมาหาสูกัน  เชน  หากมีคนเชิญคุณไป

รวมงานเล้ียง  แตคุณปฏิเสธอยางตรงไปตรงมา  คุณก็ตองระวังไวหนอยแลวละ  เนื่องจากคุณ

ปฏิเสธผูอ่ืน แสดงวาคุณไมรักษาหนาเขา  ส่ิงนี้อาจทําลายศักดิ์ศรีของเขาอยางรุนแรงได  การคบคา

กันระหวางสองฝายอาจจะยุงยากได 

คนจีนไมเพียงแตสนใจในหนาตาของตัวเองเทานั้น  เวลาพูดคุยหรือจัดการเร่ืองราวตางๆ ก็

จะใสใจหนาตาของฝายตรงขามเชนกัน โดยท่ัวไปคนจีนจะพูดจาคอนขางออมคอม ดังนั้นคนจีนจะ

ไมพูดขอเสียของฝายตรงขามโดยตรง  เม่ือไมเห็นดวยกับทัศนคติของผูอ่ืนนั้น ก็จะไมอธิบายอยาง
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ตรงไปตรงมา  เพราะฉะน้ันเม่ือมีคนจีนมาขอความคิดเห็นจากคุณ  หากคุณแสดงความคิดเห็นท่ี

ขัดแยงอยางตรงไปตรงมา  คนจีนอาจจะรับไมได  เนื่องจากคุณไมไดคํานึงถึงหนาตาของเขา 

ในทัศนะของคนจีนแลว  ไมเพียงแตทุกคนมีหนาตาแลว  นอกจากนี้หนาตายังมีใหญมีเล็ก 

หนาตามีความสัมพันธกับตําแหนงทางสังคมและช่ือเสียงบารมีของคนๆ นั้นอีกดวย  คนท่ีมี

ตําแหนงสูงและมีบารมีมากจะมีสิทธ์ิมาก  ทุกคนก็จะใหความเคารพเขาและใหเกียรติเขา 

 ระวังและทําความเขาใจความหมายแฝงของวิธีการแสดงออกตอไปนี้ 

1. ฉันตองใครครวญอีกสักหนอย 

2. เร่ืองนี้ฟงดูแลวไมเลวเลย แตอาจมีอุปสรรคอยูบาง 

3. เร่ืองนี้จําเปนตองศึกษาอีกสักหนอย 

4. ฉันจะพยายามเต็มความสามารถ แตฉันไมสามารถรับประกันได 

5. หากจะจัดการเร่ืองนี้ อาจตองใชเวลานานมาก 

ความหมายแฝงของประโยคขางตนมักแฝงไปดวยความหมายเชิงปฏิเสธ คุณรูสึกไดหรือไม 

 

ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

 

ในประเทศของพวกคุณ  หากเจานายเสนอมาตรการปฏิรูปการทํางาน  หากคุณไมเห็นดวย 

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นตอตานตอหนาไดหรือไม 

ภายใตสถานการณเชนนี้  ในประเทศจีน  โดยท่ัวไปแลว  พนักงานไมอาจเสนอความคิดเห็น

คัดคานอยางตรงไปตรงมาได  คนจีนใหความสําคัญกับระดับตําแหนง  คนท่ีมีตําแหนงสูงจะมี

อํานาจเด็ดขาด  คนท่ีมีตําแหนงตํ่ากวาโดยท่ัวไปแลวจะไมสามารถแสดงความคิดเห็นแตกตางจาก

คนท่ีตําแหนงสูงได ซ่ึงก็หมายความวา  ผูจัดการฝายของบริษัทจะไมคัดคานกรรมการผูจัดการ 
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พนักงานจะไมคัดคานผูจัดการฝาย คนท่ีตําแหนงสูงตองไดรับความเคารพจากทุกคนอยางแนนอน 

ทุกคนภายในบริษัทจะยอมรับการตัดสินใจของเจานาย  พวกเขาเขาใจวาเจานายก็คือ  เจานาย ดังนั้น 

หากดําเนินนโยบายหนึ่งต้ังแตระดับสูงตลอดจนถึงระดับลาง  จะสําเร็จไดงาย  แตเปนเร่ืองยากที่

เจานายจะไดรับขอมูลตอบกลับจากผูใตบังคับบัญชาเพื่อนํามาตัดสินวานโยบายน้ีถูกตองหรือไม 

การสรางความสัมพันธอันดีตอผูใตบังคับบัญชาของคุณนั้น  เปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําให

ธุรกิจประสบความสําเร็จ  คุณตองระวังส่ิงหนึ่งคือ  คนจีนมีความพิถีพิถันเร่ืองสายสัมพันธสวน

บุคคลและไมตรีจิต  เจาของบริษัทตางชาติแหงหนึ่งเคยมีประสบการณเชนนี้  กลาวคือ  พนักงาน

คนหนึ่งของบริษัทปวยเปนโรคมะเร็ง  หัวหนาระดับกลางคนหน่ึงไปพบเขา  และหวังวาเขาจะตก

ลงท่ีจะใหเงินชดเชยเดือนละ 50 หยวนแกพนักงานคนนั้น  เจาของบริษัทตางชาตินั้นรูสึกแปลกใจ

มาก  เขาเขาใจวาในเม่ือพนักงานคนนี้ไดมีประกันดานการรักษาพยาบาลแลว เร่ืองนี้ควรจะติดตอ

กับหนวยงานท่ีทําประกัน เหตุใดจึงมาติดตอกับบริษัท  แลวเดือนละ 50 หยวนสามารถทําอะไรได 

ในความเปนจริงแลว เร่ืองนี้เปนปญหาทางความคิดท่ีสืบทอดกันมาของจีน  คนจีนเคยชินกับการ

มองบริษัทเปนเสมือนบานของตัวเอง  เม่ือเกิดปญหาข้ึน  ส่ิงแรกท่ีคิดถึงกอนก็คือ บริษัท  กอนหนา

นี้เคยมีสามีภรรยาคูหนึ่งเกิดมีความสัมพันธท่ีตึงเครียดข้ึน  หนวยงานท่ีพวกเขาทํางานไดเขามาชวย

ไกลเกล่ีย  แมวาในปจจุบัน เหตุการณเชนนี้พบเห็นไดนอยมาก  แตความคิดดานไมตรีจิตของคนจีน

ยังคงฝงลึกอยู  เม่ือพนักงานประสบกับความยากลําบาก  หนวยงานที่เขาทํางานควรเอาใสใจเขา 

ชวยเหลือเขา  แมวากําลังในการชวยเหลือเชนนี้อาจจะนอยมาก แตเขาสามารถรูสึกไดถึงความ

อบอุนจากสวนรวม  และความอบอุนนี้ยังมีอิทธิพลตอพนักงานคนอ่ืนๆ อีกดวย  และพนักงานก็จะ

มีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของบริษัทมากยิ่งข้ึนตามลําดับ การบริหารกิจการของบริษัทก็จะเปนไป

ไดงายข้ึน 
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ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

 

มีคนกลาววา  คนตางชาติชอบการแขงขัน  คนจีนชอบความปรองดอง และก็เปนเชนนี้จริงๆ 

เวลาคนจีนจัดการเร่ืองสายสัมพันธกับเพื่อนรวมงานมักจะปฏิบัติตามหลักการนี้โดยรูตัวหรือไม

รูตัวก็ตาม  บริษัทของจีนนั้นในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันมีมากกวาการแขงขัน  ในการทํางาน  

ทุกคนจะชวยเหลือกัน  ประสานงานกัน  แมไมยอมลาหลังกวาคนอ่ืนแตก็ไมยอมแข็งแกรงกวาคน

อ่ืน 

การสรางความสัมพันธอันดีในกลุมเพื่อนรวมงานนั้น  เปนเง่ือนไขขอแรกของการทํางาน

อยางมีความสุข  ดังนั้นพนักงานในหนวยงานเดียวกันลวนใหความสําคัญกับความสัมพันธในกลุม

เพื่อนรวมงานเปนอยางยิ่ง  กลาวโดยท่ัวไปแลวความขัดแยงโดยตรงระหวางเพื่อนรวมงานไมอาจ

เกิดข้ึนได  แมวามีความขัดแยงกันแตก็ไมอยากใหผูอ่ืนทราบ  เม่ืออยูตอหนาผูอ่ืนมักแสดงออก

เหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน อีกท้ังสองฝายยังตองหาโอกาสคล่ีคลายความขัดแยงระหวางกันหรือทําให

ความเขาใจผิดตอกันหมดไป 

การสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนรวมงานภายในบริษัทเดียวกันนั้น  ตองทําอยางไร

เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือนรวมงาน  กอนอ่ืนตองเรียนรู  “การสรางไมตรีจิต”  เปน

อันดับแรก  เชน นาย ก แตงงาน  นาย ข ข้ึนบานใหม  เพื่อนรวมงานท้ังหลายก็ตองไปรวมแสดง

ความยินดี  ส่ิงนี้เปนโอกาสอันดีในการกระชับมิตรภาพ  ประการตอมา ตองพยายามมีปฏิสัมพันธ

กับผูอ่ืนใหมากในระหวางการทํางานจริง  “การรวมกลุม”  เปนส่ิงสําคัญในการอยูรวมกับเพื่อน

รวมงานอยางปรองดองกัน  หากคุณเปนคนท่ีไมถนัดในการปฏิสัมพันธนั้น  คุณตองหาวิธีแลวละ 
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เพราะคุณไมมีทางเลือกอ่ืน  นอกจากเขาไปเปนสวนหนึ่งกับส่ิงแวดลอมในท่ีทํางาน อยาคิดวา

ปญหานั้นยุงยาก  เพียงแครอยยิ้มและคําทักทาย  ลวนเปนส่ิงท่ีทําใหคุณสามารถเขาไปเปนหนึ่ง

เดียวกับกลุมคนไดเร็วข้ึน 

 ในขณะเดียวกัน  การทํางานจริงๆอาจมีการจัดกลุมเล็กๆ ในหมูเพื่อนรวมงานกันเอง  ภายใน

กลุมเล็กๆ นี้  บรรยากาศมีความกลมเกลียวเปนอยางยิ่ง  พวกเขาชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  มีไมตรีจิต

ตอกันอยูเสมอ  โดยท่ัวไปแลว  ภายในกลุมเล็กจะมีคนหน่ึงซ่ึงทุกๆ คนใหการสนับสนุน  เขาเปนผู

ท่ีมีความสามารถในการจัดการอยางมาก  และเปนคนท่ีมีจิตใจโอบออมอารีย  ดังนั้นหากมีเร่ือง

อะไร  ทุกคนมักจะหาเขาเพราะเขามีพลังในการชักจูงใหเกิดการรวมกลุม  ดังนั้นหากคุณเปนผูนํา

ของบริษัท จําไววาตองสรางความสัมพันธอันดีกับคนน้ีไว  เม่ือเปนเชนนี้งานของผูใตบังคับบัญชา

หลายอยางของคุณก็จะสามารถดําเนินไปไดอยางดี 

 

ความสัมพันธกับลูกคา 

 

“ลูกคา  คือ  พระเจา”  นี่เปนประโยคที่มักพูดกันบอยๆ ต้ังแตจีนเปดประเทศเปนตนมา  ใน

เม่ือเรียกลูกคาเปนพระเจา  เพราะฉะน้ันการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาถือเปนสัจธรรมท่ีมิ

อาจเปล่ียนแปลงได  ประเพณีในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคานั้นมีมานานแลว  ในประเทศ

จีน  เม่ือมีลูกคาก็จะมีธุรกิจใหทํา  เม่ือมีธุรกิจใหทําก็จะมีกําไร  เหตุผลก็งายนิดเดียว  เพื่อใหเงิน

ทองในธุรกิจไหลมาเทมา  คนจีนพยายามที่จะสรางความสัมพันธกับลูกคาในลักษณะตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ความสัมพันธแบบมิตรภาพระยะยาว  เพื่อสะดวกในการคบคาเชิงธุรกิจอยาง

ม่ันคงในระยะยาว 

ถาอยางนั้นเราจะสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาวไดอยางไร  ในระหวางข้ันตอนการ
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ทําธุรกิจ  การเชิญลูกคารับประทานอาหาร  มอบของขวัญใหแกลูกคา  ลวนเปนส่ิงท่ีจําเปนอยาง

แนนอน  เพื่อเช่ือมความสัมพันธและเกิดความรวมมือท่ีดีข้ึนในปใหม  เม่ือถึงปลายปมักจะเชิญ

ลูกคารวมรับประทานอาหารมื้อใหญเสมอ  และมอบของขวัญลํ้าคาใหกับลูกคาดวย  ในเวลาปกติ 

หรือวันหยุดเทศกาล  หากคุณมีเวลาอยาลืมโทรศัพทหาลูกคาเพื่อเปนการทักทายสักหนอย  หรือไป

เยี่ยมลูกคาดวยตนเอง  จําไววาอยาขาดการติดตอ  ส่ิงนี้เปนส่ิงท่ีสําคัญเปนอยางยิ่ง 

ในประเทศจีนจะคอนขางใหความสําคัญดานความสัมพันธทางไมตรีจิตระหวางบุคคล 

ดังนั้นอาจมองขามกฎเกณฑบางประการไปในบางคร้ัง  กรณีตัวอยางในธุรกิจเกี่ยวกับการถูกหลอก

มีเยอะมาก  บริษัทจีนแหงหนึ่งสงออกสินคา  การคาขายสินคาสองจํานวนแรกน้ัน  ลวนชําระเงิน

ดวยการใชเอกสารสินเช่ือ (L/C)  บริษัทของจีนไดรับเงินคาสินคาตามกําหนดเวลา  ดวยเหตุนี้ 

บริษัทจีนจึงเขาใจวาฝายตรงขามเช่ือใจได  สินคาจํานวนท่ีสามจึงใชวิธีต๋ัวเงินเพื่อการเรียกเก็บแบบ

มีเอกสารประกอบ  ผลสุดทายเสียเปลาท้ังเงินท้ังสินคา  หากตองการสรางความสัมพันธกับลูกคา

ระยะยาว  “ความซ่ือสัตยและความเช่ือใจ”  ถือเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด  การใชความซ่ือสัตยและความ

จริงใจเปนทุน  จะทําใหคุณสามารถหาลูกคาท่ีม่ันคงในระยะยาวไดอยางแนนอน  และสามารถ

เขาถึงตลาดใหญในจีนได 

 

ความสัมพันธกับรัฐบาล 

 

การลงทุนสรางโรงงานในจีน การซ้ือขายสินคาหรือบริการ  เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางพนักงานในองคกรกับลูกคา  เทานี้ก็เพียงพอแลวหรือ  ไมเพียงพออยางแนนอน  อยาลืมวา

ในการซ้ือขายนั้น  มีหลัก 6P อยู  หนึ่ง P หมายถึง พลัง ก็คือ อํานาจนั่นเอง ในประเทศจีนโดยหลัก

แลวจะหมายถึง  การจัดการความสัมพันธอันดีกับรัฐบาล 
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ประเทศจีนไดใชระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสวนกลางมาเปนเวลาหลายป  แมวาใน

ปจจุบันนี้ประเทศจีนกําลังใชระบบเศรษฐกิจการตลาดอยู  แตอิทธิพลของเศรษฐกิจแบบวางแผน

จากสวนกลางยังคงลึกซ้ึงอยู  ในเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสวนกลางนั้น  รัฐบาลจีนมีสิทธ์ิในการ

จัดการงานดานเศรษฐกิจโดยตรง  เพื่อแสดงบทบาทสําคัญท่ีชวยใหเศรษฐกิจอยูรอด  ภาคเอกชนใน

จีนท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตนั้น   โดยท่ัวไปแลวลวนใสใจเปนพิ เศษในการสราง

ความสัมพันธอันดีกับรัฐบาล 

ภาวะแวดลอมการลงทุนยังเปนปญหาท่ีรัฐบาลตองพิจารณาเปนอันดับตนๆ  ในขณะน้ี

การเมืองจีนมีความม่ันคง  รัฐบาลไดระดมเงินทุนเปนจํานวนมากเพ่ือสรางสาธารณูปโภคข้ัน

พ้ืนฐาน  อีกท้ังยังจัดการเรื่องการสรางระบบตางๆ  เชน  ระบบการปกครองโดยใชกฎหมาย   

เปนตน  เพื่อใหเกิดความสมบูรณแบบยิ่งข้ึน  ในปจจุบันนี้ประเทศจีนไดกลายเปนประเทศท่ีดึงดูด

นักลงทุนตางชาติไดมากท่ีสุดประเทศหนึ่ง  รัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบายและครอบครองอํานาจใน

ระดับหนึ่ง  การสรางความสัมพันธอันดีกับรัฐบาลนั้น  ทําใหผูประกอบการมีความสะดวกในการ

ทําความเขาใจนโยบายเศรษฐกิจฉบับลาสุด  และเปนการสนับสนุนอยางดีในการซ้ือขายสินคา

บริการตามเปาหมายอีกดวย 

การสรางความสัมพันธอันดีกับรัฐบาลนั้น  ควรมีความกระตือรือรนท่ีจะเขารวมกิจกรรมของ

รัฐบาลซ่ึงเปนประโยชนตอสวนรวม  เชน  กิจกรรมชวยเหลือผูยากไร  ชวยเหลือผูประสบภัย  เปน

ตน ก ารเขารวมกิจกรรมเหลานี้  เปนการเพิ่มการติดตอกับรัฐบาล  อีกท้ังยังเปนการสราง

ภาพลักษณท่ีดีใหอยูในดวงใจของสาธารณชนอีกดวย 
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บทท่ี 5  การเจรจา 

 การเจรจาของคนเราเปนเร่ืองท่ีนาปวดหัวมาก  ยิ่งเกี่ยวของกับความเคยชินของชาวจีนดวย

แลว  จีนเปนสังคมแบบลัทธิสวนรวมท่ีไดรับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื้อ  แนวคิดปรัชญาขงจื้อเนน

ความเปนหมูคณะ  สงเสริมความปรองดอง  ดังนั้นการเจรจาก็มักใชเวลานาน  ถาคุณตองการเจรจา

กับชาวจีนจะตองเตรียมเวลาไวมากๆ  และเม่ือท้ังสองฝายถกเถียงปญหากันโดยไมมีขอยุติ  คุณจง

อยาหมดความอดทนรีบตอบรับเง่ือนไขของอีกฝายหรือท้ิงการเจรจาไป 

 ในระหวางการเจรจา  ชาวจีนเคยชินกับการพูดคุยในที่สาธารณะ  หลังจากความเห็นเปน 

เอกฉันทแลวจะตัดสินใจข้ันสุดทาย  วัฒนธรรมการทําธุรกิจของชาวจีนคือ  คนท่ีมีตําแหนงสูงจะยิ่ง

มีอํานาจในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการท้ังหมด  แตสุดทายแลวยังจําเปนตองอาศัย

สวนรวมตัดสินใจและรับผิดชอบข้ันตอนสุดทาย 

 ชาวจีนชอบเล่ียงการพูดคุยในปลีกยอย  แตจะพูดกันถึงหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ

รวมมือในระยะยาวกอน ยิ่งกวานั้นชาวจีนยังชอบรวมมือกับหุนสวนท่ีเคยรวมงานกันมาแลว  เลือก

คูหุนสวนท่ีพวกเขาเหลานั้นเขาใจและคิดวาเช่ือถือได 

 

เลือกคน 

 การเจรจากับชาวจีนนั้น  คุณควรจะเลือกคนประเภทไหนมารวมวงเจรจา? 

 บริษัทแคนาดาแหงหนึ่งตองการสรางเครือขายการขายและผลิตสินคาในเซ่ียงไฮ  และเปน

รายการลงทุนท่ีมีมูลคาหลายสิบลานดอลลารสหรัฐ  การติดตอในระยะเร่ิมแรก  ชาวจีนแสดงทาที

ตองการรวมงานดวย  จึงไดสงคณะตัวแทนมาเยี่ยมสํานักงานใหญของบริษัท  หลังจากนั้นบริษัท

แคนาดาก็สงผูบริหารหนุมท่ีมีความสามารถมากําหนดแผนงานท่ีประเทศจีนโดยละเอียด  

ผลปรากฏวา  สถานการณกลับพลิกผัน   หลังจากนั้นไมกี่วันทาทีของฝายจีนก็กลายเปนมึนตึง  
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ถึงแมวาผูบริหารหนุมคนน้ีจะมีประสบการณมากแคไหน   แตผูบริหารระดับสูงของฝงจีนมองวา

เขาเด็กเกินไป  ไมสามารถรับผิดชอบงานใหญอยางนี้ได  หลังจากนั้นทางบริษัทแคนาดาก็สง

พนักงานบริษัทท่ีคอนขางมีอายุคนหนึ่งมาอีก  การคาคร้ังนี้จึงไดประสบความสําเร็จในท่ีสุด 

 ในวัฒนธรรมจีนจะใหความสําคัญกับเร่ืองอายุและประสบการณเปนอยางมาก  คนท่ีจะเขา

รวมการเจรจาจะตองมีตําแหนงคอนขางสูง  อายุมากพอสมควร  การจะบงบอกถึงความจริงใจท่ีได

รวมมือกันนั้น  จําเปนตองใหความสําคัญกับปญหาเร่ืองการเลือกสรรบุคลากรอยางยิ่ง 

 

ราคา 

 เร่ืองราคาเปนเร่ืองท่ีสําคัญมากในการทําสัญญา  นี่เปนจุดท่ีผูซ้ือขายสองฝายโตเถียงกัน

คอนขางมาก  การเจรจากับคนจีนนั้นยิ่งตองใชเวลาพูดคุยเร่ืองราคากันนานมากข้ึน  ซ่ึงเกี่ยวของกับ

นิสัยชอบตอรองราคาของชาวจีน  ในประเทศจีนเวลาคนจีนซ้ือขายสินคาสามารถตอราคาไดใน

ทองตลาดท่ัวไปคุณมักจะไดยินบทสนทนาดังตอไปนี้: 

 A: เส้ือผาชุดนี้ราคาเทาไร? 

 B: 240 หยวน ถาคุณตองการซ้ือจริงๆ ละก็ เดี๋ยวลดราคาให 

 A: ลดไดเทาไร 100 หยวนขายไหม? 

 B: ใหราคาตํ่าเกินไป  ตนทุนฉันยังไมไดเลย  ถาคุณอยากซ้ือจริงๆ ละก็เพิ่มใหหนอยไดไหม 

ขายให 160 เปนไง? 

 A: แพงเกินไป  เส้ือผาท่ีอ่ืนก็ไมตางจากเส้ือผาชุดนี้เทาไร  ยังขายแค 110 หยวนเลย 

 B: เอาละ  คุณก็อยาตอกับฉันอีกเลย 120 ฉันขายแลว 

 ในชีวิตประจําวัน  คนจีนมักไมเช่ือราคาท่ีรานคาแจงคร้ังแรก  ซ่ึงมีอิทธิพลตอการเจรจาทํา

ธุรกิจอยางเปนทางการไมมากก็นอย  ในระหวางการเจรจาทางธุรกิจ  ชาวจีนมักไมเช่ือราคาที่อีก
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ฝายเสนอมาในครั้งแรก  ดังนั้นหลังจากไดรับการเสนอราคาจากอีกฝาย  ไมวาราคานั้นจะ

สมเหตุสมผลหรือไม  ชาวจีนก็จะตอราคาอีก  ไมเชนนั้นจะรูสึกวาตัวเองขาดทุนหรือหลงกล 

 ประเทศจีนมีคําพังเพย: สินคาเทียบ 3 ราน  ความหมายคือ  เวลาซ้ือของ  ควรจะเดินมากๆ ดู

เยอะๆ แลวคอยเลือกท่ีดีที่สุด  และนี่ก็เปนกลยุทธหนึ่งซ่ึงใชในระหวางเร่ืองเจรจาราคาของชาวจีน 

หลังจากอีกฝายเสนอราคามา ฝายจีนมักจะหยิบยกราคาของบริษัทอ่ืนท่ีถูกกวาข้ึนมาเพื่อบีบใหอีก

ฝายลดราคาให 

 

 

สัญญา 

 เม่ือการเจรจาส้ินสุด  ท้ังสองฝายก็จะลงนามสัญญา  สัญญาในแตละประเทศก็มีบทบาทท่ี

แตกตางกันออกไป  บางประเทศเง่ือนไขในสัญญาคอนขางซับซอน  เรียกไดวา  เนื้อหาครอบคลุม

สถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังหมด  เม่ือสัญญาลงนามไปแลวก็ไมอาจแกไขหรือเพิ่มเติมไดอีก 

กฎหมายของประเทศจีนจะเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของสากล  โดยมีบทบาทของสัญญาและ

กฎหมายเปนตัวกําหนด  แตเนื่องจากจีนเปนประเทศท่ีใหความสําคัญกับความสัมพันธและมิตรภาพ

เปนอยางมาก  พวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับการทําสัญญาซ่ึงแตกตางกันออกไป 

 บางคนมองวา  คนเปนผูกําหนดสัญญาสามารถเปล่ียนแปลงได  แมวาจะขัดกับกฎหมายของ

จีน  แตวากลับมีหลายคนท่ีคิดแบบนี้  ดังนั้นจึงมีคนกลาววา  “สัญญา คือ เข็มทิศ”  ในสัญญาบาง

ฉบับมักครอบคลุมเง่ือนไขใหเจรจากันใหมอีกรอบ  โดยอนุญาตใหเจรจากันใหมในกรณีท่ี

สถานการณเกิดเปล่ียนแปลง  แตหลังจากประเทศจีนคอยๆ หลอมรวมกับสังคมโลก  ความเคยชิน

และวิธีการมากมายไมสอดคลองกับกฎเกณฑสากลซ่ึงคอยๆ เปล่ียนแปลง 

 หลังจากลงนามสัญญา  ผูซ้ือขายท้ังสองฝายควรจะปฏิบัติตามสัญญา  แตในความเปนจริง 
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การปฏิบัติตามสัญญามักมีความยากลําบาก  ซ่ึงเกี่ยวของกับเร่ืองความสัมพันธ ในเม่ือท้ังสองฝาย

ตางก็สรางความสัมพันธอันดีระหวางกันแลว ภายใตสถานการณสุดวิสัยจนไมสามารถปฏิบัติตาม

สัญญาไดท้ังหมด ก็สามารถอะลุมอลวยได 

 พวกเราตางหวังวา  ผูซ้ือขายท้ังสองฝายจะปฏิบัติตามสัญญาอยางมีความสุข  แตในความเปน

จริงแลว  ผูซ้ือขายสองฝายอาจขัดแยงกันอยางรุนแรง  วิธีการแกไขความขัดแยงมีดวยกัน 4 วิธี: ท้ัง

สองฝายปรึกษาหารือกัน,  บุคคลท่ี 3 ชวยไกลเกล่ีย,   .บุคคลท่ี 3 เปนฝายช้ีขาด  และการฟองรอง 

ตามวัฒนธรรมจีนท่ีคุณเขาใจ  คุณรูหรือไมวาชาวจีนจะเลือกวิธีไหน?    ปกติชาวจีนจะไมเลือกวิธี

ฟองรอง  เพราะสามวิธีแรกนั้นไมไดทําลายความสัมพันธระหวางสองฝาย  แตถานําขอขัดแยงข้ึน

ศาล  ก็หมายความถึง  ความสัมพันธของสองฝายแตกสะบ้ัน  ยิ่งกวานั้นชาวจีนสวนใหญยังไมชอบ

การปะทะกันซ่ึงๆ หนาดวย 

 ตอไปนี้จะกลาวถึง  ทาทีของชาวจีนท่ีมีตอการเจรจา  ซ่ึงมีสวนสําคัญทําใหการเจรจาประสบ

ความสําเร็จ 

1. ชาวจีนเนนความเช่ือใจและการไปมาหาสูกันและกัน 

2. ชาวจีนพูดคําไหนคํานั้น 

3. คนจีนสนใจผลประโยชนในระยะยาว 

4. ชาวจีนออนไหวกับการท่ีคนอ่ืนดูถูกประเทศจีน 

5. คนจีนอยากเร่ิมตนเจรจาอยางเบิกบานใจ---ดื่มน้ําชา  ,คุยสบายๆ แลวถึงจะคุยเร่ือง

ธุรกิจอยางเปนทางการ 

6. ระดับของคนจีนท่ีมาเขารวมการเจรจาน้ัน สะทอนใหเห็นถึงระดับการให

ความสําคัญตอการเจรจานั้น 
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บทท่ี 6  การบริหารจัดการ 

 บริษัทลงทุนตางชาติท่ีเขามาลงทุนในประเทศจีน  ไมใชแคนําเงินทุนและเทคนิคเขามา  แต

ยังไดนําวิธีบริหารจัดการและประสบการณเขามาดวย  ในขณะท่ีบริษัทจีนรับและศึกษาถือเอา

ประสบการณของบริษัทตางชาติเปนแบบอยาง  แตก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองเอาไว

ดวย  บริษัทตางชาติท่ีทําธุรกิจในจีนมีหลายแหงท่ีประสบความสําเร็จ  แตวาตัวอยางของบริษัทท่ี

มองขามปจจัยเร่ืองวัฒนธรรมจีนจนลมเหลวก็มีจํานวนมากเชนกัน  น้ําใจและความสัมพันธเปน

ปจจัยสําคัญท่ีไมอาจมองขามเวลาท่ีเขามาบริหารจัดการธุรกิจในประเทศจีน 

 

 

สิทธิหนาท่ีและฐานะของแผนก 

 โครงสรางองคกรในบริษัทจีนแบบดั้งเดิมเปนแบบตายตัว  โครงสรางนี้จะมีลักษณะความ

เกี่ยวโยงกับลําดับข้ันท่ีเขมงวด  ทุกคนจะถูกควบคุมและตรวจสอบจากผูบริหารระดับสูงกวา  จาก

การพัฒนาของลําดับข้ันในองคกร  ยิ่งทําใหระยะหางระหวางผูบริหารระดับสูงและพนักงานระดับ

ลางหางกันมากข้ึน  บวกกับไดรับอิทธิพลจากคานิยมดั้งเดิม “ขุนนางสูง 1 ข้ันกดข่ีคนตาย” 

พนักงานท่ีอยูระดับลางจะเคารพยําเกรงผูบริหารระดับสูงอยางมาก  ดังนั้นคนระดับบนและระดับ

ลางจึงท่ีจะไปมาหาสูประสานงานกันยากยิ่ง 

 

บริษัทจีนโดยท่ัวไปครอบคลุมแผนกสําคัญหลายแผนก แผนผังโครงสรางของบริษัทมีดังตอไปนี้: 

 

ประธานบริษทั 
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ฝายการเงิน  ฝายขาย  ฝายผลิต  ฝายวิจยัและพัฒนา  R&D  ฝายบุคคล 

 ในบริษัท  ฝายการเงินและฝายบุคคลเปนหัวใจสําคัญ  พนักงานท่ีทํางานในสองแผนกนี้ดู

เหมือนจะมีตําแหนงสูงกวาพนักงานท่ัวไป  ทุกคนคอนขางจะใหความเคารพยําเกรงพวกเขา 

สภาพการณเชนนี้แตกตางจากบางประเทศ 

 เดิมทีฝายการเงินและบุคคลควรจัดอยูในฝายบริการ  แตวาในประเทศจีนกลับมีตําแหนง

คอนขางสูง  บางคนเรียกฝายนี้วา  ฝายอิทธิพล  เพราะเกี่ยวของกับหนาท่ีของพวกเขาดวย  แผนก

บุคคลมีอํานาจในการจัดเตรียมและเพิ่ม-ลดพนักงาน  ส่ิงท่ีฝายการเงินรับผิดชอบก็คือ  ทรัพยสิน

ของบริษัท  จํานวนของพนักงานท่ีทํางานในสองฝายนี้มีไมมาก  ฝายผลิตและฝายขายเสียอีกท่ีมี

พนักงานมากกวา  ดังนั้นในการบริหารจัดการบริษัทโดยท่ัวไป จะตองใหความสําคัญกับการดูแล

และบริหารฝายการเงินและฝายบุคคล  รวมถึงเพิ่มความรูในการบริการใหแกพนักงานของสองฝาย

นี้ดวย 

การบริหารบุคลากร 

 บริษัทคุณกําหนดวา  เขางานเชา 8.00 น   .คนมาสายถูกปรับ 50 หยวน  คุณรับผิดชอบ

ตรวจสอบความขยัน  ตอน 8.05 น .มีคนมา 1 คน  (คุณกับเขาไมสนิทกัน เขาถูกจดช่ือไว  8.08 น  .ก็

มีคนมาอีกคน  เขาเปนเพื่อนสนิทคุณ)  คุณจะจดช่ือเขาหรือเปลา? 

 อยางท่ีรูกัน  คนจีนใหความสําคัญกับเร่ืองมิตรภาพ  ภายใตสถานการณเชนนี้  เพราะวาเขา

เปนเพื่อนสนิทชาวจีนอาจรูสึกกระอักกระอวนใจท่ีจะตองจดช่ือลงไป 

 เนื่องจากชาวจีนใหความสําคัญกับเร่ืองมิตรภาพอยางมาก  ดังนั้นจึงสรางความลําบากใจ

ใหแกการบริหารจัดการบุคลากรชาวจีนอยางมากเชนกัน  แตความเปนจริงก็ไมเปนเชนนี้ท้ังหมด 

ในฐานะผูบริหารสามารถใชประโยชนจากขอเดนในเร่ืองการใหความสําคัญตอมิตรภาพของคนจีน 

เพิ่มความสามัคคีใหแกองคกรและเพิ่มบารมีใหแกหัวหนาดวย  อยางเชน เม่ือเทศกาลไหว
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พระจันทรมาถึง  ซ่ึงเปนวันเทศกาลตามประเพณีของจีนแตไมใชวันหยุดตามกฎหมาย  ถาวันนั้น

งานท่ีบริษัทของคุณไมเรงรีบมาก  คุณอาจยอมใหพนักงานของคุณกลับบานเร็วข้ึนอีกหนอย 

หรือไมก็มอบขนมไหวพระจันทรใหพนักงานทุกคนคนละกลอง  เวลาถึงวันเทศกาลไหวพระจันทร 

ถึงแมทุกคนจะทํางาน  แตวาในใจก็มักรูสึกเหนื่อยหนายเกียจคราน  จะทําใหประสิทธิภาพการ

ทํางานของพวกเขาลดลง  ไมสูยอมใหพวกเขากลับบานไปฉลองเทศกาล  แลวมาทํางานวันรุงข้ึน

อยางเบิกบานดีกวา  ถึงแมวาขนมไหวพระจันทร 1 กลองจะไมไดแพงอะไร  แตวากลับสะทอนให

เห็นวา  คุณยอมรับวัฒนธรรมของจีน วิ ธีเชนนี้จะทําใหพนักงานของคุณรูสึกไดถึงกล่ินอายของ

มิตรภาพอันดีของคุณ ใ นการบริหารนั้น  การเอาชนะลูกนองดวยน้ําใจเหนือกวาการปรับเงิน

มากกวา 

 การจะบริหารบริษัทนั้น  แคอาศัยน้ําใจอยางเดียวไมได  เพราะจะทําใหประสิทธิภาพการ

ทํางานภายในบริษัทอยูในระดับตํ่า  และยังเปนบอนทําลายการพัฒนา  ปจจุบันบริษัทจีนจํานวนมาก

จึงเร่ิมใหความสําคัญกับจุดนี้  และกําหนดระบบข้ึนมา  ซ่ึงเปนระบบที่เขมงวดทําใหสามารถแกไข

ผลเสียท่ีเกิดจากการยึดถือน้ําใจมากเกินไปได  ระบบจะมีประสิทธิภาพเปนท่ีนาพอใจ  ส่ิงสําคัญอยู

ท่ีการปฏิบัติโดยระบบคนเปนผูกําหนด  ในเม่ือคนสามารถเปล่ียนได  แนนอนระบบก็สามารถ

เปล่ียนไดเชนกัน  ดังนั้นการบังคับใชระบบจึงเปนส่ิงสําคัญมาก  จะตองตรวจตราการใชระบบอยาง

สมํ่าเสมอ  เพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหแกการบังคับใชระบบ 

 

ใหกําลังใจ 

 ถาพนักงานคนหนึ่งพยายามทํางานอยางหนัก  จนเขาสามารถคิดคนเทคนิคใหมๆ ท่ีทําให

ตนทุนของบริษัทลดลง  10%  คุณควรใหรางวัลพนักงานคนนี้อยางไร      ? ถาคุณเตรียมใหรางวัล

พนักงานคนนี้ 1 หม่ืนหยวน  คุณจะวางเงินกอนนี้ใสมือเขาอยางไร? 
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 โดยท่ัวไปบริษัทจีนมีวิธีใหรางวัล 2 วิธี คือ  ใหรางวัลเปนส่ิงของและใหรางวัลทางดานจิตใจ 

การใหรางวัลเปนส่ิงของก็คือ  การมอบเงินรางวัลหรือส่ิงของใหแกพนักงานดีเดนคนนั้น  การให

รางวัลทางจิตใจก็คือ  การเรียกขานเขาใหเปน  “พนักงานอนาคตไกล”   “พนักงานตัวอยาง”  การ

มอบรางวัลเปนส่ิงของและรางวัลทางจิตใจในเวลาเดียวกัน 

 ประเทศจีนเปนสังคมแบบลัทธิสวนรวม  เวลาใหรางวัลคนๆ หนึ่ง  จะคํานึงถึงสังคมท่ีเขาอยู 

และเปนการผสมผสานระหวางการใหรางวัลบุคคลกับการใหรางวัลองคกร  นอกจากใหรางวัลแก

พนักงานดีเดนคนนี้แลว  ยังใหรางวัลแกทีมงานท่ีเขาสังกัดอยูดวย  ไมเชนนั้นอาจจะสรางความ

ขัดแยงและความยุงยากใจแกคนท่ีไดรับรางวัล  ทําใหเขาตกอยูในสถานการณกลายเปนผูโดดเดี่ยว

ในกลุม  มีพนักงานคนหน่ึงไดรางวัล 1,000 หยวน  แตเพื่อนรวมงานไมได  ในวันขางหนายัง

สามารถรักษาความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงานไวได  พนักงานคนน้ีจึงเชิญเพื่อนรวมงานไปกิน

ขาวม้ือหนึ่ง ผลปรากฏวาจายเงินไป 1,000 กวาหยวน 

 แตวาคุณสามารถใชวิธีการใหรางวัลของประเทศคุณ  ใหรางวัลพนักงานคนจีนได  เพราะ

หลังจากปฏิรูปเปดประเทศ  คนจีนจะคอยๆ รับเอาวิธีการบริหารจัดการของตางชาติเขามา  หลายป

กอนเมืองทางใตเมืองหน่ึงใหรางวัลบุคคลท่ีมีผลงาน  ทําใหมีการถกเถียงเกี่ยวกับเร่ืองนี้ท่ัวประเทศ 

ผลของการพูดคุยทําใหคนจํานวนมากยอมท้ิงแนวคิดแบบลัทธิเสมอภาค  หันมารับแนวคิดคนท่ีมี

ความสามารถไดมากกวาแทน 

 

เงินเดือน ประสบการณ และอายุ 

 พนักงาน  2 คนของบริษัทเดียวกัน  คนหน่ึงอายุ 45 ป  คนหน่ึงอายุ 26 ป  ลองเดาสิวา

เงินเดือนของพวกเขาไดเทาไร?  คนจีนสวนใหญตางก็มองวาเงินเดือนของคนอายุ 45 ปสูงกวา 

 เม่ือกอนประเทศจีนเปนเศรษฐกิจแบบวางแผน  บริษัทสวนใหญเปนรัฐวิสาหกิจ ผูคนถูก
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วาจางตลอดชีพ ร ะบบการจัดสรรแบบนี้มีขอดี และก็มีขอเสีย  การวาจางตลอดชีพจะเพิ่มความรูสึก

จงรักภักดีและการเปนสวนหนึ่งของบริษัท  ขอแคพนักงานคนนี้พยายามทํางานในไมชาก็จะถูก

เล่ือนตําแหนงและข้ึนเงินเดือน  บริษัทก็ไมจําเปนตองกังวลวาจะเสียเงินเสียเวลาฟูมฟกพนักงานคน

อ่ืน  แตวาระบบแบบนี้ก็จํากัดการแขงขัน  เพราะแมวาพนักงานเหลานี้จะมีความสามารถแตเพราะ

พวกเขาเด็กเกินไปจึงไมไดเล่ือนข้ัน 

  กรณีท่ีบริษัทไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมธรรมดั้งเดิมอยางลึกซ้ึง  เชน  รัฐวิสาหกิจท่ีมี

ประวัติยาวนาน  การจะเปล่ียนความคิดไมใชเร่ืองงาย  คุณเล่ือนตําแหนงใหพนักงานอายุนอยคน

หนึ่งเปนความเส่ียงอยางใหญหลวง  พนักงานอายุนอยคนนี้หลังจากเล่ือนตําแหนงแลว  ก็ยากท่ีจะ

ไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากทุกคน  ปญหาในการทํางานของเขาก็จะมาก 

 บริษัทเปดใหมแหงหนึ่ง  การเล่ือนข้ันพนักงานอายุนอยคอนขางทําไดงาย  แตวาคุณจะตอง

ระวัง  เพราะคนหนุมสาวจํานวนมากไดรับอิทธิพลจากแนวคิดดั้งเดิมนอย  หลังจากสะสม

ประสบการณเต็มอ่ิมแลว  ก็อาจมองหาตําแหนงท่ีสูงกวา  ถึงตอนนั้นก็เทากับเวลาและเงินทองท่ีคุณ

ทุมใหแกเขากลายเปนเสียเปลา 

 ถาง้ันจะทําอยางไรถึงจะร้ังคนท่ีมีคุณคาเหลานี้ไวไดละ?    อยาลืม  คนจีนยึดถือน้ําใจเปน

หลัก  ถาส่ิงท่ีคุณทําและวิธีการบริหารจัดการของคุณทําใหพนักงานรูสึกไดถึงความอบอุนของ

องคกร  พนักงานของคุณก็จะอยูเพื่อคุณ 

 

ทํางานลวงเวลา 

 คุณมักไดยินพวกเพ่ือนท่ีทํางานในบริษัทญ่ีปุนบนเร่ืองการทํางานลวงเวลา  แตวานอยคนจะ

ไดยินคนท่ีทํางานในบริษัทยุโรปบนเร่ืองทํางานลวงเวลา  นี่ก็เขาใจไดงายๆ เพราะคนญ่ีปุนข้ึนช่ือ

เร่ืองบางาน  แตละประเทศก็มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานลวงเวลาไมเหมือนกัน 
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 คนจีนโดยเฉพาะคนจีนทางตอนเหนือมีความเคยชินกับการนอนเร็วต่ืนเร็ว  ดังนั้นเวลาเร่ิม

งานจึงคอนขางเชา โดยท่ัวไปคือตอนเชาแปดโมง  แตละวันทํางาน 8 ช่ัวโมง  เลิกงานหาโมงเย็น 

ดังนั้นพวกเราจึงเรียกกลุมคนทํางานวา  “เชาแปดเย็นหา”  ปรากฏการณทํางานลวงเวลาในบริษัทจีน

มีไมมาก  แตไหนแตไรมาบริษัทมีเวลาทํางานท่ีเขมงวด  ทุกคนลวนตองเขางานตามเวลา  เลิกงาน

ตามเวลา 

 หญิงชาวจีนโดยท่ัวไปท่ีทํางานนอกบาน  ขณะเดียวกันพวกเธอก็ยังมีอีกภารกิจ  อีกอยางคือ 

ดูแลครอบครัว  ดังนั้นถาทําลวงเวลาพวกเธอจะรับภาระหนักมาก  พวกเธอจะไมสามารถกลับบาน

ไดตามเวลา  เพราะฉะนั้น  เวลารับ-สงลูก  ทํางานบาน  งานตางๆ  ก็ทําไมไดกอใหเกิดเปนอารมณ

รอนใจและไมพอใจได 

 ผมเคยถกกับคนอเมริกาคนหนึ่งวา  จะรับมือกับการทํางานลวงเวลาอยางไร  เขาตอบวา ถา

คุณเปนหมอมีคนปวยนอนอยูบนเตียงผาตัด  เลือดไหล  แตตอนนี้เปนเวลาเลิกงาน  คุณจะหันหลัง

และจากไปไหม?  แนนอนผมไมไป   แตผมคิดวาปญหานี้เปนประเด็นสําคัญ  ไมใชวาจะรับมือกับ

การทํางานลวงเวลาอยางไร  แตจะรับมือกับการทํางานไดอยางไร  เม่ือในมือมีงานท่ีเรงรีบมากและ

จําเปนตองทํา  โดยคนท่ีรับผิดชอบงานทุกคนลวนไมไปจากท่ีนั่นในทันที 

 ถาจําเปนตองทํางานลวงเวลา  บริษัทอาจจะเผชิญหนากับปญหาตองจายคาลวงเวลาตาม 

“กฎหมายแรงงานจีน”  กําหนดไว  เม่ือตองทํางานชวงท่ีไมใชเวลาทํางานควรจายเงินในอัตรา

เทากับสองหรือสามเทาของคาตอบแทน 

 การทํางานลวงเวลา  อารมณของพนักงานก็อาจย่ําแย  ในเวลาแบบนี้หากไดชารอนสักแกว 
ม้ือคํ่าสักม้ืออาจทําใหคนท่ีไมไดกลับบานตรงเวลารูสึกถึงความอบอุน  อารมณไมพอใจก็จะหายไป 
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
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บทท่ี 7  ขอตองหามและความชอบสี 

 คุณตองการใหของขวัญสําหรับแขกคนจีน 1 ช้ิน  คุณควรใชกระดาษหอของขวัญสีอะไร สี

ขาวหรือวาสีแดง? 

 คุณไดรับคําเชิญเขารวมงานเล้ียง ควรใสเส้ือผาสีอะไรถึงจะเหมาะสม? 

 การรูจักและทําความเขาใจกับสีสันธรรมชาติของคนเรา สวนใหญจะเหมือนกันแตสีเหลานี้

ประกอบดวยวัฒนธรรมของชนเผา  คานิยม  ทัศนคติ  และความเล่ือมใสศรัทธา เปนตน  ทําใหเกิด

วัฒนธรรมท่ีแฝงไวดวยความหมายท่ีไมเหมือนกัน  สี 1 ชนิดอยูในประเทศหนึ่งอาจหมายถึงเร่ือง

อันนาเฉลิมฉลองและนาปติยินดี เ ปนไปไดวาอยูอีกประเทศหนึ่งอาจหมายถึงเร่ืองนาเศราเสียใจ 

ขณะท่ีคบคาสมาคมกับคนแตละประเทศนั้นควรจะเขาใจความแตกตางเหลานี้เสียกอน 

 

1.  สีแดง 

สีแดงเปนสีท่ีคนจีนชอบท่ีสุด  ซ่ึงแทนความเปนศิริมงคล  สมความปราถนา   ทุกคร้ังเม่ือ 

ถึงงานมงคล  พวกเราลวนสามารถมองเห็นสีแดง เชน  ตอนแตงงาน  เจาสาวลวนตองใสเส้ือผาสี

แดงต้ังแตเส้ือในถึงเส้ือนอก  หองใหมลวนเปนสีแดง  เขียนอักษรซังฮ้ีในกระดาษแดง  ผาหมแดง 

คํากลอนคูสีแดง เปนตน  แมกระท่ังเงินของขวัญท่ีแขกจะใหก็ตองหอดวยกระดาษสีแดง  ชวง

เทศกาลตรุษจีน  คนจีนชอบติดคําขวัญคูไวบนประตู  คําขวัญคูนี้ก็เขียนบนกระดาษสีแดง  บริษัทท่ี

เปดกิจการใหมก็ตองใชกระดาษสีแดงเขียนคําโคลงคู  ใชผาแพรสีแดงตัดริบบ้ินในพิธีเปด  จุด

ประทัดท่ีหอดวยกระดาษสีแดง  แตอยางไรก็ตาม  สีแดงเปนตัวแทนวันมงคล  ในวันท่ีนายินดีนี้

ตองใชสีแดงอยางแนนอน 

 สีแดงเปนสีท่ีคนท่ัวไปชอบมากท่ีสุด  ในภาษาจีน  “สีแดง”  แฝงไวดวยความหมายท่ีพิเศษ 

“เขาเจริญรุงเรืองแลว”  “เปนคนดัง ”  “กิจการรุงเรือง”  คุณสามารถเดาความหมายของคําพูดเหลานี้
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ออกไหม? 

 ตอนนี้คุณคงจะรูแลววาสมควรใชกระดาษสีอะไรหอ 

 

2.  สีดําและสีขาว 

 คนจีนสวนใหญไมชอบสีดําและสีขาว 

 สีดําเปนตัวแทนความหนักแนน เครงขรึม อยูในบรรยากาศท่ีสํารวมนาเกรงขาม คนท่ัวไปใส

เส้ือผาสีดํา  แตความหมายของสัญลักษณสีดําโดยท่ัวไปแลวลวนเปนความหมายในทางไมดี 

----  เขาใจดํามาก （คนนี้ใจดําอํามหิต） 

---- ใสหมวกสีเขียว  (ภรรยาของตัวเองมีชู) 

เพราะฉะน้ันเม่ืออยูในรานคาท่ีมีหมวกหลากสีสันแทบจะครบทุกสี  แตจะไมมีหมวกสีเขียวเลย 

 โดยท่ัวไป  สีขาวจะเก่ียวของกับเร่ืองไมเปนศิริมงคลและหวาดกลัว  ตรงกันขามกับสีแดง สี

แดงใชสําหรับงานแตงงาน  สีขาวใชสําหรับพิธีศพ  เม่ือตองไปรวมพิธีศพ  โดยท่ัวไปแลวเราจะใส

เส้ือผาคอนขางไมฉูดฉาด  ของท่ีใชในพิธีศพก็ลวนเปนสีขาว 

3.  สีอ่ืนๆ 

 สีเขียว  เปนตัวแทนการมีชีวิตชีวา  เปนสีธรรมชาติ   แตวาในภาษาจีน  คําและวิธีท่ีมีคําวาสี

เขียวอยูนั้น สวนมากมีความหมายในทางไมดี 

---- เขาหนาเขียว  (สีหนาไมสูดี  สีหนาของเขาไมดีเลย) 

---- ใสหมวกสีเขียว（ภรรยาตัวเองไปเปนชูกับผูชายอ่ืน） 

เพราะฉะน้ันในรานขายหมวกจะมีหมวกหลากหลายสีสันแทบจะครบทุกสี  แตไมมีหมวกสีเขียว 

 

 แทท่ีจริงสีเหลืองคือสีของฮองเต  แตกอนเส้ือผาของฮองเต  จะเรียกวา “ฉลองพระองค
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เหลือง”  แถลงการณของฮองเตเรียกวา  “คําแถลงการเหลือง”  สีเหลืองหมายถึง  ความสูงสง มี

เกียรติ  สงา  รุงโรจน   แตวาในภาษาจีนปจจุบันสีเหลืองมักจะเกี่ยวของกับความลมเหลว 

 ---- การซ้ือขายเหลืองแลว  (การซ้ือขายลมเหลวไปแลว) 

 ---- การคารายนี้เหลืองอีกแลว  (การคาคร้ังนี้ลมเหลวอีกแลว) 

 ---- การไปทองเท่ียวเซ่ียงไฮเหลืองแลว  (การไปเซ่ียงไฮลมเลิกแลว) 

 สีเหลืองยังหมายถึง   ของช่ัวชาสกปรกช้ันตํ่า  เชน  “หนังสือเหลือง”  (หนังสือโป)  

“หนังสีเหลืง”  (หนังโป)  เปนตน 

 

 ในประเทศจีน  สีมวงก็เปนสีท่ีสูงศักดิ์ทรงเกียรติภูมิ  เพราะฉะน้ันมีคํากลาววา  “แดงมาก

มวงมาก  แดงจนเปนสีมวง” 

 

ตัวเลข 

 คุณรูไหม?  ทําไมหมายเลขโทรศัพทของคนจีนถึงชอบมีเลข 8  

 คุณรูไหม?  ทําไมราคาตามรานคาถึงใช 68 , 98 , 268  

 แทท่ีจริงแลวตัวเลขคือ  เคร่ืองหมายการนับชนิดหนึ่ง แตวาในการใชเปนระยะเวลาอัน

ยาวนาน  ตัวเลขจึงมีความหมายท่ีแฝงความพิเศษไว 

 คนจีนไมชอบเลข 4 เนื่องดวยเลข 4  ออกเสียงใกลเคียงกับคําวา “ตาย” ดังนั้นเลข 4 หรือตัว

เลขท่ีมีเลข 4 อยูดวย  มักจะมีนัยไมเปนมงคล หมายเลยโทรศัพทหรือปายทะเบียนรถท่ีมีเลข 4 

มักจะถูกเลือกเปนเบอรสุดทาย 

 เลข 6 แทน  ความราบร่ืน คนเรามักพูดวา “หกหกราบร่ืน” หนุมสาวแตงงาน มักจะเลือกวันท่ี

มีเลข 6 ชอบวันท่ี6  วันท่ี16  วันท่ี26  เปนตน 
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 ในประวัติศาสตร  อันท่ีจริงเลข 8 เปนเลขท่ีคนไมคอยชอบนัก  เพราะวามันแทนคําวา “แยก

จากกัน” แตเม่ือประเทศจีนไดปฏิรูปและการพัฒนาของเศรษฐกิจ  คนจีนยิ่งนานวันยิ่งชอบเลข 8 

และมีความช่ืนชอบมากกวาตัวเลขอ่ืนๆ  ในภาษากวางตุงเลข 8 หมายถึง  “เจริญ , รํ่ารวย”  (อานออก

เสียงใกลเคียงกัน ดังนั้น เลข 8 ก็มีความหมายแสดงวา  เจริญ ,รํ่ารวย  มีความหมายแสดงวา

เจริญรุงเรือง รํ่ารวยเงินทอง)  หลายปมานี้  ในทัศนะของชาวกวางตุงซ่ึงเปนผูนําความกาวหนาใน

การปฏิรูปยังเห็นวาเลข 8    มีสถานะสูง  พอคนกวางตุงคบคาสมาคมกับคนตางถ่ิน  ความนิยม

ชมชอบเลข 8  ไดแพรหลายไปในเมืองตางๆ ของประเทศจีนดวย 

 บริษัทเปดกิจการใหม  เพื่อใหประสบความสําเร็จ  สวนใหญจะเลือกวันท่ีมีเลข 8 มีบาง

บริษัทแมแตพิธีเฉลิมฉลองเปดรานยังมีเลข 8  โดยจะตองกําหนดเวลาท่ี 8.08 น.  8.18น.  .เปนตน 

 เลข 8  เปนเลขศิริมงคล  หมายเลขโทรศัพทปายทะเบียนรถท่ีมีเลข 8  ก็กลายเปนเลขท่ีคน

ท่ัวไปเลือกกอนเปนอันดับแรก  xxxx168 มีความหมายแสดงวา “เจริญกาวหนาตลอดทาง” 

xxxx518 มีความหมายแสดงวา  “ฉันตองเจริญกาวหนา” 

 หางสรรพสินคาบางแหงเอาใจลูกคา  เร่ิมกําหนดราคาของสินคาโดยใชเลข 8    เปนจุดขาย 

เพราะฉะน้ันราคาของสินคาจึงเปล่ียนเปน 48 หยวน  68 หยวน  168 หยวน  เปนตน 

 คนจีนนอกจากจะไมชอบเลข 4 แลว  ยังไมชอบเลข 250 คนจีนคิดวาเลข 250  เปนคําท่ีไมนา

ฟงมาก สวนใหญใชในการดุดาวากลาว  แสดงถึงโรคประสาท  อีกความหมายหนึ่งแปลวา  สมองมี

ปญหา  เพราะฉะน้ันในการกําหนดราคาสินคาจะหลีกเล่ียงตัวเลขพวกน้ี  และเลือกใช 248 หยวน 

หรือวา 258 หยวน 

 คนจีนจะช่ืนชอบหมายเลขคู  เพราะเขาใจวาเร่ืองดีๆ จะมาเปนคู ดังนั้นตอนท่ีเลือกวันท่ี

สําหรับเร่ืองงานมงคลนี้  โดยท่ัวไปจะเลือกวันท่ีเปนเลขคู  เวลาท่ีใหของขวัญก็จะใหกันเปนคูๆ 
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สัตว 

 คนเยอรมันทานหนึ่งนําไสกรอก 1 ถุง  ซ่ึงมีรสชาติอรอยมาก  เขาพูดกับเพื่อนรวมงานคนจีน

ของเขาวา 

 “ไสกรอกนี้รสชาติอรอยมาก  เธอกินสักหนอยซิ  ถากินไมหมด  ฉันจะเอากลับบานไปให

หมานอยของฉันลองกินดู” 

 หลังจากท่ีเพื่อนคนจีนไดฟงคําพูดเหลานี้แลวก็รูสึกโกรธมาก  ไมยอมพูดคุยกับคนเยอรมัน

ทานนี้อยูหลายวัน  นี่ก็เปนเพราะวาความขัดแยงท่ีเกิดจากความแตกตางในวัฒนธรรม 

 ในหลายประเทศ  สุนัขเปรียบเสมือนเพ่ือนของมนุษยและเปนเหมือนสมาชิกในบาน  ถึงแม

คนจีนจะเล้ียงสุนัขและชอบสุนัขมาก  แตวาก็ไมไดยกระดับสุนัขใหเทียบเทากับคน แมว สุนัข หมู 

วัว ควาย แกะ  ก็เชนเดียวกัน 

 ชีวิตของคนและสัตวมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดมาก  ในภาษาจีนมีสุภาษิตหรือสํานวนท่ี

เกี่ยวกับสัตวมากมาย  สวนใหญคําท่ีมีความสัมพันธกับสัตวลวนมีความหมายไมดี  ตัวอยางเชน 

จิตใจเหี้ยมโหดเหมือนหมาปา  ดูถูกเหยียดยามคน  ตะกละ แมวรองไหเม่ือเห็นหนู แกลงทําเปน

เมตตา  เปรียบเหมือนคนเสแสรงจอมปลอมโงเหมือนหมูคุยโว ประจบสอพลอ เปนตน เพราะวา

สัตวทุกชนิดลวนมีขอบกพรอง  และคําท่ีเกี่ยวของกับตัวเลขและสัตวสวนใหญลวนพรรณนาถึง

ขอบกพรองเหลานี้  เพราะฉะน้ันส่ิงท่ีสมควรทําคือ  อยาเอาคนและสัตวมาเช่ือมโยงกัน 

 ในเม่ือความเปนจริงไมมีสัตวท่ีดีสมบูรณแบบ  แตคนจีนสามารถจินตนาการสรางสัตวท่ีไมมี

ขอบกพรองข้ึนมา  มังกร  หงส  และกิเลน  ก็เปนสัตวท่ีคนจีนจินตนาการสรางข้ึนมา คนจีนช่ืนชอบ

สัตวจําพวกนี้มากท่ีสุด 

 ในภาษาอังกฤษ  มังกรเปนสัตวท่ีดุรายนากลัวชนิดหนึ่ง  แตวาในวัฒนธรรมของจีน  มังกร

เปนตัวแทนของฮองเต  หงสเปนนกท่ีสวยงามมากชนิดหนึ่ง  มันเปนตัวแทนของพระมเหสี  พวก
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มันลวนเปนสัญลักษณความสูงสง  เลิศลํ้า  และอํานาจ   กิเลนเปนสัตว 4   ขาชนิดหนึ่ง  มันเปน

สัญลักษณของความโชคดีและศิริมงคล  เพราะฉะน้ันคําท่ีเกี่ยวของกับมังกร  หงส  และกิเลนลวน

เปนศัพทท่ีแฝงไปดวยความหมายนัยสรรเสริญ  ตัวอยางเชน  มังกรและหงส  นํามาซ่ึงส่ิงมงคล 

มังกรและเสือกระโดดโลดเตน   มีความฮึกเหิมประดุจมังกรและเสือท่ีผาดโผน  ลํ้าคาหายากดุจขน

หงสและเขากิเลน   เปนตน  สัตวท้ัง 3  ชนิดนี้  มักจะใชมาเปนส่ิงประดับประดา  ซ่ึงเปนตัวแทน

ความเปนศิริมงคลสมความปรารถนา 

 

ลักษณะอุปนิสัยของพอคาปกก่ิง 

 ประเทศจีนเปนประเทศกวางใหญไพศาล  มีความแตกตางกันระหวางภูมิภาค  ไมวาจะเปน

รูปราง  สําเนียงภาษา  ตลอดจนอุปนิสัย  ดังนั้นวัฒนธรรมในการคบคาสมาคม  ทําการคาขายยอม

เกิดความแตกตางกัน  “รูเขารูเรา รบรอยคร้ังชนะรอยคร้ัง”  สําหรับคนไทยหรือใครก็ตาม  ถาคิดจะ

ไปติดตอคาขายกับประเทศจีนควรศึกษาวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน  ศึกษาอุปนิสัยของคนในแต

ละภูมิภาค  แมในภูมิภาคเดียวกัน  อุปนิสัยยังมีความแตกตางกัน  ตองศึกษาอุปนิสัยแตละคนใหดี 

โดยภาพรวมแลวอุปนิสัยของแตละภูมิภาคพอจะสรุปเปนสังเขปไดดังตอนี้ 
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โครงการ ASEAN SME Gateway to China ง-49 กันยายน 2553 
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทท่ี 8 ลักษณะอุปนิสัยของพอคาจีนในมณฑลตาง ๆ  

ลักษณะอุปนิสัยของพอคาปกก่ิง 

1. นิยมการเมืองสูง “กล่ินทางการเมืองเขมขน เลนไพทางการเมือง ” 

 2.คุยเกงเปนเอกลักษณสําคัญท่ีสุดของคนปกกิ่ง 

3. ปฏิบัติดวยความจริงใจ  ไมหลอกลวง 

 4.  ใหความสําคัญกับความมีมนุษยสัมพันธ 

 5.ของดีไมตองอวด  ไมเนนการโฆษณา 

 6.พอคาปกกิ่งมีการศกึษาสูง 

 

อุปนิสัยของพอคาเซ่ียงไฮ 

1. พอคาเซ่ียงไฮมีความเฉลียวฉลาดมาก  แตไมไดเปนคนกลาไดกลาเสีย   

2.   ความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของพอคาเซ่ียงไฮเปนท่ีรูจักของคนจีนท่ัวประเทศ   

3.   คนเซ่ียงไฮกลาแขงขัน  มีประสบการณในดานพาณิชยกรรม   

4.   ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนหลักการสําคัญท่ีสุด   

5.   คนเซ่ียงไฮจะเคารพกฎหมาย  การทําสัญญาเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด  

5.1 สัญญาเปนส่ิงท่ีขาดไมได 

5.2 ขอความในสัญญาตองชัดเจนและถูกตองตามกฎหมาย 

5.3 เวลาทําสัญญาตองมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมในส่ิงท่ีคาดไมถึงใหมากท่ีสุด 

 

 

 



คูมือการอบรม SME Gateway to China 

โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 
--------------------------------------------------------- 

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ง-50 กันยายน 2553 
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

คนหยุนหนานและกลยุทธการคา 

  1.  มีความขยนัหม่ันเพียร  ประหยดั  และสมถะ 

  2.  ซ่ือสัตยตรงไปตรงมา ไมออมคอม ปากกับใจตรงกัน 

 3.ไมข้ีเหนยีว  ไมคิดเล็กคิดนอย 

  4.  มีน้ําใจ  ตอนรับอยางอบอุน  ทําใหการคาสําเร็จ 

  5.  พอคาหยุนหนานรักษาหนาเปนเร่ืองใหญกวาส่ิงอ่ืนใด 

  6.  มีเหลาคือ  งานเล้ียง  ดื่มเหลากอนแลวคอยคุยธุรกิจ 

  7.หามบังคับพวกเขาทําในส่ิงท่ีพวกเขาไมยอมทํา 

  8.พึงพอใจงาย  มีจิตใจรักความสงบ 

  
 

อุปนิสัยคนเสฉวน 

 1.  มีความขยนั  อดทน  มีความเสียสละ มุงม่ันมานะ 

 2.  คนเสฉวนดื้อ เขาขางตัวเอง คิดอยูเสมอวาตัวเองไมผิด 

 3.  คนเสฉวนทําอะไรไมรีบไมรอนและใชชีวิตไปเร่ือยๆ อยางมีความสุข 

 4.  คนเสฉวนชอบดื่มน้ําชาและเลนไพนกกระจอกมาก 

สําหรับกลยุทธการทําธุรกิจดานการคากับคนเสฉวน 

 1. คนเสฉวนหรือคนเฉิงตูไมคอยกระตือรือรนในการทําธุรกิจการคา  ถาจะทําการคากับคน

เสฉวนฝายท่ีเปนคูคาจะตองเปนฝายริเร่ิมเขาไปหาถึงบาน  ถึงท่ีทํางานก็วาได  เพราะวาเสฉวนเปน

ตลาดบริโภคท่ีใหญมาก  ทําใหมีชองทางและโอกาสทางธุรกิจมากมาย 



คูมือการอบรม SME Gateway to China 

โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 
--------------------------------------------------------- 

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ง-51 กันยายน 2553 
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

2.  ตองรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยของเสฉวนใหเกิดประโยชนสูงสุด  

มณฑลเสฉวนมีแหลงทองเท่ียวจํานวนมาก  มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  สินคาราคาถูก  

ประชากรมาก  ตลาดแรงงานมีเหลือ  คาแรงราคาถูก  และคนเสฉวนเปนคนมีฝมือ  มีความอดทน 

และฉลาดอีกดวย 

3.  รวมมืออยางยุติธรรม  เดินทางสายกลาง  คนเสฉวนจะใหความสําคัญกับช่ือเสียงของ

ตัวเองมากกวาชีวิตของตัวเอง  ในสมรภูมิแหงการคาคนเสฉวนจะเปนผูดี  เวลารวมมือทําการคาเรา

ควรจะพูดตรงไปตรงมา  อธิบายเหตุผลใหชัดเจน  แตตองระวังอยาพูดเร่ืองเงินแบบเปลือยๆ และ

ทํารายผลประโยชนของคนอ่ืน  คนเสฉวนไมยอมทํารายคนอ่ืน ควรเดินทางสายกลางอยาง

พอเหมาะพอดี 

 

อุปนิสัยของพอคากวางตุง 

1.  อยากรวย ตองขยัน 

2.  ทําการคาตองรวดเร็ว 

3.  เงินเปนเปาหมายหนึ่งเดยีวและสูงสุด 

4.  มีความยินดีกับลูกคาหรือผูท่ีมาติดตอธุรกิจมากกวานักขาวมาก   

5.  คนกวางตุงอยากไดหนาเพื่อประชาสัมพันธวาตัวเองเกง 

        6.  เช่ือหมอดู  ไสยศาสตร 

 

อุปนิสัยและกลยุทธการคาของคนกวางสี  

1.  ชอบการเปล่ียนแปลง  ชอบการปฏิวัติ   

2.  คนกวางสีชอบเส่ียงโชค   



คูมือการอบรม SME Gateway to China 

โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 
--------------------------------------------------------- 

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ง-52 กันยายน 2553 
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

3.  คนกวางสีมีความชํานาญในเร่ืองทําสงครามมากท่ีสุด  

4. ใ นการทําธุรกิจการคานั้นไมคอยปฏิบัติตามกฎทางดานเศรษฐศาสตร   

 

อุปนิสัยพอคามณฑลเจอเจียง 

1.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตลอดเวลา 

2.  กลาทาทาย ทําธุรกิจท่ัวโลก ท่ีไหนนั่นมีคนเวินโจว 

3.  กาวหนาแบบทอนจรวด 

4.  เปาหมายชัดเจนคือ  ทําใหดีท่ีสุด  ทําใหใหญท่ีสุด  และทําใหธุรกิจม่ันคงท่ีสุด 

ลักษณะผูคาคนฮกเจี้ยน 

1.  รูจักไตรตรองกาลเวลาแลววางแผนลวงหนา 

2.  อพยพตางแดน  แสวงหาการพัฒนา 

3.  “ใกลทะเลกินทะเล ”  เนนการคาทางทะเลเปนหลัก 

4.  การทําความดี  บริจาคเพื่อสาธารณกุศลกลายเปนแฟช่ัน 

5.  คติพจนของพอคาฮกเจี้ยน 

     5.1  สามสวนข้ึนอยูกับการกําหนดจากฟาลิขิตลงมา  เจ็ดสวนมาจากการตอสู  ถึงจะมีชัยชนะ 

 5.2  ทําธุรกิจดี ทําการคาดีจะไดมีคฤหาสนสรางดวยทองคํา ทําการคาดีจะได (ภรรยา) สี

ผิวหนังเหมือนอยางหยก 

 5.3  แยงชิงเพื่อไมยอมแพแตไมแยงชิงทรัยพสิน  สามสวนอาศัยความรูความสามารถ เจ็ด

สวนอาศัยความกลา 

 5.4 เงินไดมาไมสุจริต  เหมือนน้ําไหลเขานา  เงินไดมาดวยเลือดเนื้อ  ยั่งยืนหม่ืนๆ ป 

 5.5 ความยากจนไมมีราก    ความรวยก็ไมมีพันธุ 



คูมือการอบรม SME Gateway to China 

โดย อักษรศรี พานิชสาสน และคณะ 
--------------------------------------------------------- 

โครงการ ASEAN SME Gateway to China ง-53 กันยายน 2553 
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 5.6  ทุกเร่ืองยอมเขาสามสวน ฟาดินกวางใหญทะเลสงบ  หม่ันสะสมความดีความชอบสราง

ความรมร่ืนใหลูกหลานพึ่งพาอาศัย 

 5.7 รานใหญรังแกลูกคา  ลูกคาใหญรังแกราน 

 5.8  สินคาราคากําลังข้ึนใหรีบซ้ือ  สินคาราคากําลังตกตํ่าใหรีบขาย 

 5.9  สินคาผานมือกําไรสามสวน  ไมมีกําไรไมแตะตอง 

 5.10  ทําการคาพูดถึงกําไร  เปนส่ิงท่ีสมเหตุสมผลมากท่ีสุดแลว 

อุปนิสัยคนฉงชิ่งและกลยุทธการทําธุรกิจการคา 

1.  เปดเผย ตรงไปตรงมา ไมมีเสแสรง  รักความยุติธรรม 

2.  กลาคิดกลาทํา 

3.  ซ่ือสัตย รักษาคําม่ันสัญญา 

4. ไมรูจักคําวาแพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก จ  

เอกสารประกอบการบรรยาย

กฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่ควรรูสาํหรบั SMEs ไทยกอน

คาขาย/ลงทุนกับจีน 

  





คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-1
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-2
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-3
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-4
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-5
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-6
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-7
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-8
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-9
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-10
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-11
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-12
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-13
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-14
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-15
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-16
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-17
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-18
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-19
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-20
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-21
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-22
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-23
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-24
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-25
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-26
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-27
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-28
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-29
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-30
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-31
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-32
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-33
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-34
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-35
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-36
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-37
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-38
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-39
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-40
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-41
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-42
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-43
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-44
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-45
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-46
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-47
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-48
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-49
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-50
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-51
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-52
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-53
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-54
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-55
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-56
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-57
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-58
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-59
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-60
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-61
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-62
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-63
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-64
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-65
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-66
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-67
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-68
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-69
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-70
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

จ-71
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

----------------------------------------------------
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กฎหมายท่ีเก่ียวกับการลงทุนและการคาในจีน 
     

วิบูลย  ตั้งกิตติภาภรณ* 
 
1. ปรัชญาและความคิดทางนิติบัญญัต ิ

(1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาต ิ

(2) เพ่ือขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจและแลกเปล่ียนเทคโนโลยีกับตางประเทศ 

(3) เพ่ือสงเสริมการลงทุนและคุมครองสิทธิประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมายของนัก

ลงทุน 
 

แนวคดิเหลานี้ ปรากฏในบทบัญญตัิมาตรา 18 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และมาตรา 1 

ของกฎหมายวาดวยการรวมทุนระหวางวิสาหกิจจีนกับนักลงทุนตางชาติ (กฎหมายรวมทุน) กฎหมายวา

ดวยการรวมประกอบการระหวางวิสาหกิจจีนกับนักลงทุนตางชาติ (กฎหมายรวมประกอบการ) กฎหมาย

วาดวยการลงทุนของนักลงทุนตางชาต ิ(กฎหมายทุนตางชาติ) 
 

2. หลักการพื้นฐาน 

(1) หลักอํานาจอธปิไตยของชาต ิ

นักลงทุนตางชาติท่ีเขาไปลงทุนในประเทศจีนตองเคารพอํานาจอธิปไตยของจีน 

จะกระทําการใดๆอันเปนการฝาฝนนโยบาย กฎหมาย หรือกอใหเกิดความเสียหายแกการพัฒนาเศรษฐกิจ

หรือทรัพยากรธรรมชาติของประเทศจีน หรือขัดตอประเพณีอันดีงามของสังคมนิยมไมได 

(2) หลักความเสมอภาคและผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

นักลงทุนตางชาติจะกระทําการใดๆอันเปนการเอารัดเอาเปรียบผูรวมทุนหรือ

คูสัญญาดัวยกลฉอฉลไมได  การทําขอตกลงรวมทุนหรือการทําสัญญาใดๆ จะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีเสมอ

ภาคเทาเทียมกันและคาํนึงถึงผลประโยชนซึ่งกันและกัน การแกไขปญหาท่ีสําคญัของกิจการรวมทุนจะตอง

ไดรับความเห็นชอบรวมกันท้ังสองฝาย ผลประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมายของผูรวมทุนทุกฝายจะตองไดรับ

การคุมครองภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน 

(3) หลักประติบตัเิย่ียงคนชาต ิ

สถานะภาพทางกฎหมาย  เศรษฐกิจ  สังคม รวมท้ังสิทธิและหนาท่ีของนัก

ลงทุนตางชาต ิไมวาจะในฐานะบคุคลหรือนิตบิุคคล ตองไดรับการประติบตัิเย่ียงคนชาติจีน กฎหมายจีนจะ

ไมบญัญตัิเง่ือนไขใดๆอันเปนการเลือกปฏิบัติ รัฐจะไมบญัญัติกฎหมายใดๆอันเปนการแทรกแซง ยึด หรือ

เวนคืนกิจการของนักลงทุนตางชาติ นักลงทุนตางชาติยอมมีสิทธิเสมอเย่ียงคนชาตจิีนในการรองขอใหคณะ 

 
 

*∙น.บ.(ธรรมศาสตร),น.ม.(จุฬา),น.บ.ท.,ประกาศนียบัตรกฎหมายเศรษฐกิจและกฎหมายอาญา(มหาวิทยาลัยจงซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
∙ ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลประชาชนเมืองเหอเฝย มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
∙ กรรมการและท่ีปรึกษา ศูนยแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางประเทศแหงมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
∙ ท่ีปรึกษาสมาพันธความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจมณฑลยูนนานกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต 
∙ ท่ีปรึกษากฎหมายสมาคมการคารัฐวิสาหกิจจีนในประเทศไทย 
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อนุญาโตตุลาการหรือศาลยุติธรรมของจีนทําการพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทที่เกิดข้ึนกับผูรวมทุนหรือ

คูสัญญาฝายจนีภายใตบทบญัญัติกฎหมายของจีน 

 
3. ขอบเขตที่อนุญาตสําหรับนักลงทุนตางชาติ 

ขอบเขตการสงเสริม หรืออนุญาต หรือจาํกัด หรือหามนักลงทุนตางชาติลงทุนในกิจการ 

ใดๆหรือประเภทใดๆของจีนนั้น ข้ึนอยูกับยุทธศาสตร แผนพัฒนา นโยบาย และเปาหมายในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญ ซึ่งหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการลงทุนของนักลงทุน

ตางชาติไดทําการประกาศแนวทางชี้แนะการลงทุนสําหรับนักลงทุนตางชาติไวและจะทําการปรับเปล่ียน

ทุกๆ 2 ป 
 

4. รูปแบบการลงทุน 

(1) กิจการรวมทุน (ลักษณะหุนสวนจดทะเบียน) 

คือรูปแบบการรวมทุนท่ีผูลงทุนตั้งแตสองฝายข้ึนไปตกลงที่จะบริหารกิจการ

รวมกัน แบงผลกําไรหรือทรัพยสินตามอัตราสวนของทุนท่ีแตละฝายไดลงทุนไป และรวมกันรับผดิชอบ

อยางจํากัดตามจํานวนทุนท้ังหมดท่ีไดลงทุนไป กิจการลงทุนในลักษณะนี้มีฐานะเปนนติิบคุคล ตาม

กฎหมายวาดวยการรวมทุนวิสาหกิจจีนกับนักลงทุนตางชาติ (กฎหมายรวมประกอบการ) เรียกวา “บริษัท

จํากัดความรับผิด” ซึ่งผูรวมทุนทุกฝายถือเปนหุนสวนกัน ทุนของบริษัทจํากัดความรับผดิเชนนี้จึงไมมี

ลักษณะเปนหุน แตมีลักษณะเปนอัตราสวนของทุน 

(2) กิจการรวมประกอบการ (ลักษณะรวมคาในรูปสัญญา) 

คือรูปแบบการรวมทุนท่ีผูลงทุนตั้งแตสองฝายข้ึนไปตกลงกําหนดเงื่อนไข 

ลักษณะการลงทุน การบริหาร การแบงผลประโยชน ความรับผดิชอบของแตละฝาย รวมท้ังวิธีการเลิก

กิจการและการแบงทรัพยสินตางๆไวอยางชัดเจนในขอกําหนดของสญัญา กิจการลงทุนในลักษณะนี้ 

เรียกวา กิจการรวมประกอบการ ซึ่งอาจจดทะเบียนใหมีฐานะนิตบิุคคล หรือเปนคณะบุคคลท่ีมิไดจด

ทะเบียนเปนนติิบคุคลก็ได หากจดทะเบียนเปนนิตบิุคคล ตามกฎหมายวาดวยการรวมประกอบการ

ระหวางวิสาหกิจจีนกับนักลงทุนตางชาติ (กฎหมายรวมประกอบการ) เรียกวา “บริษัทจํากัดความรับผดิ” 

เชนกัน ซึ่งผูรวมทุนทุกฝายถือเปนหุนสวนกัน ทุนของบริษัทจํากัดความรับผดิในลักษณะนี ้ จึงไมมีลักษณะ

เปนหุน แตมีลักษณะเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา การลงทุนลักษณะนี้ยึดถือขอกําหนดใน

สัญญาเปนสําคัญ 

(3) กิจการทุนตางชาต ิ

คือรูปแบบการลงทุนท่ีผูลงทุนตางชาติเปนผูลงทุนท้ังหมด อํานาจการบริหาร

อยูภายใตการตัดสินใจของนักลงทุนตางชาติแตเพียงฝายเดียว ซึ่งนกัลงทุนตางชาติจะเปนผูรับผิดชอบกําไร

ขาดทุนดวยตนเอง กิจการลงทุนลักษณะนี้อาจจดทะเบยีนใหมีฐานะเปนนติิบคุคล หรือเปนบคุคลธรรมดา

ท่ีมิไดจดทะเบยีนเปนนติิบคุคลก็ได แตกิจการทุนตางชาติลักษณะนีแ้ตกตางจากบริษัทตางชาติท่ีเขาไปเปด

สาขาหรือสํานกังานผูแทนหรือสํานักงานตวัแทนในจีน 

 
 
 
วิบูลย  ต้ังกิตติภาภรณ      บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายฟารอสีต จํากัด 
E-mail:viboon_th@hotmail.com         โทร. 0-26685121-3 โทรสาร. 0-26685124 

Chinalaw2/Viboon1/47(07-04-2003) 



-3- 

 

(4) บริษัทจํากัด (ลักษณะถือหุน) 

คือรูปแบบการลงทุนท่ีผูลงทุนตางชาติและผูลงทุนจีนตัง้แตหาคนข้ึนไปเปนผู

เร่ิมกอการ ทําการย่ืนขอจดทะเบียนตามกฎหมายบริษัทจํากัด สามารถเสนอขายหุนตอสาธารณะชนได ซึ่ง

จํานวนหุนท่ีเสนอขายจะตองไมนอยกวา 25% ของทุนท่ีย่ืนจดทะเบียนท้ังหมด และผูเร่ิมกอการจะตอง 

 
จองหุนจํานวนไมนอยกวา 25% ของหุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก หากหุนท่ีเสนอขายคร้ังแรกขายไมหมด ผูเร่ิม

กอการจะตองรับซื้อไวเองท้ังหมด การบริหารกิจการของบริษัทจํากัดในลักษณะนี ้ จะมีท่ีประชุมผูถือหุน

เปนองคกรสูงสุด และมีคณะกรรมการรับผิดชอบบริหารงานประจําท่ัวไป 

บริษัทจํากัดมีฐานะเปนนิตบิุคคล ทุนของบริษัทแบงเปนหุน ผูลงทุนคือผูถือหุน 

การบริหารจัดการและการแบงผลกําไรขาดทุนเปนไปตามเกณฑท่ีบัญญัตไิวในกฎหมายวาดวยบริษัทจํากัด 
 

5. วิธีการลงทุน 
(1) เงินสด 

นักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนสวนของตนดวยเงินสด  หรือจะลงทุนในกิจการ

ท้ังหมดดวยเงินสด (รวมท้ังสวนของนักลงทุนทองถ่ินดวย) โดยมีขอตกลงวา เม่ือกิจการรวมทุนมีผลกําไร

แลว จะตองคนืเงินทุนท่ีนักลงทุนตางชาตลิงทุนแทนนักลงทุนทองถ่ินพรอมดอกเบีย้กอน แลวคอยปนผล

กําไรใหผูรวมทุนทุกฝายตามอัตราสวนการลงทุน 
(2) ทรัพยสิน 

ผูลงทุนอาจลงทุนดวย อาคาร เคร่ืองจักร วัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ ฯลฯ ได  

แตถาเปนกรณีนักลงทุนตางชาติท่ีประสงคจะลงทุนดวยทรัพยสินดังกลาว จะอยูภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไว

ในกฎหมายรวมทุน มาตรา 5 กฎระเบียบวาดวยการบังคับใชกฎหมายรวมทุน ขอ 27 หรือ กฎหมายทุน

ตางชาติ มาตรา 3 กลาวคือ 
(ก) ตองเปนทรัพยสินท่ีกิจการรวมทุนขาดเสียมิได 
(ข) ตองเปนทรัพยสินท่ีไมสามารถผลิตข้ึนภายในประเทศจนี หากสามารถ

ผลิตไดก็มีราคาสูงเกินไป หรือเม่ือพิจารณาความสามารถการผลิตใน

ประเทศแลว ทรัพยสินดังกลาวไมมีหลักประกันในมาตรฐานทางดาน

เทคโนโลยี หรือไมมีหลักประกันวาจะสามารถผลิตสนองตอบไดทันตาม

ความตองการของกิจการรวมทุน 
(ค) ราคาทรัพยสินท่ีตีเปนคาลงทุนนั้น จะตองไมสูงกวาราคาในตลาดสากล

ในขณะนัน้ 
 

(3) ทรัพยสินทางปญญาหรือโนวฮาว 
นักลงทุนตางชาติท่ีประสงคจะลงทุนดวยสิทธิในเคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร รวมท้ังเทคโนโลยีโนวฮาว นั้น จะตองอยูภายใตเง่ือนไขดังนี ้
 
 
วิบูลย  ต้ังกิตติภาภรณ      บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายฟารอสีต จํากัด 
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(ก) ตองเปนส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตองการอยางเรงดวนของการ

ผลิตภณัฑใหม หรือผลิตภณัฑเพ่ือการสงออก 
(ข) ตองเปนส่ิงท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือเพ่ิมจํานวน

ผลผลิตอยางเห็นไดชัด 
(ค) ตองเปนส่ิงท่ีสามารถชวยประหยัดพลังงานหรือแรงงานหรือลดความ

ส้ินเปลืองของวัสดุ 
 

นอกจากนี ้ นักลงทุนตางชาติจะตองสงมอบสําเนาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจด

สิทธิบัตรเคร่ืองหมายการคา ลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีและคุณสมบัติเฉพาะของโนวฮาว มูลคาท่ีแทจริง

และราคาท่ีตีเปนทุน รวมท้ังสัญญาตีทรัพยสินเปนทุนแนบทายสัญญารวมทุนเสนอตอหนวยงานที่เก่ียวของ

เพ่ือขออนุมัติอีกดวย  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเร่ืองนี้มีบทกําหนดโทษไววา หากนักลงทุนตางชาตหิลอกลวง

นําเทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีลาหลังมาตีเปนทุนจนกอใหเกิดความเสียหายแกกิจการรวมทุนแลว 

นักลงทุนตางชาติผูนั้นจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน 
(4) สิทธิในการใชท่ีดิน 

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจีน บัญญัตไิววา กรรมสิทธิ์ในท่ีดินเปนของประเทศ

และมวลชน ดังนั้น การลงทุนดวยการโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินจึงไมอาจเกิดข้ึนไดในประเทศจนี แตนักลงทุน

สามารถลงทุนดวยสิทธิในการใชท่ีดินได เม่ือมีการลงทุนดวยสิทธิในการใชท่ีดนิ จะตองดาํเนินการจด

ทะเบียนโอนสิทธิในการใชท่ีดินใหแกกิจการรวมทุนและชําระคาตอบแทนการใชท่ีดนิใหแกหนวยงานตาม

กฎหมาย  
กรณีท่ีนักลงทุนตางชาตไิดสิทธิการใชท่ีดนิจากการประมูล กฎหมายกําหนดเงื่อนไขไว

วา ในระยะเวลาท่ีไดสิทธิในการใชท่ีดินนัน้ ผูไดสิทธิจะทําการโอนสิทธิการใชท่ีดนิใหบุคคลใดหรือดวยวิธี

ใดๆโดยพละการไมได และจะเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคในการใชท่ีดินก็ไมไดดวย เวนแตจะไดรับ

ความเห็นชอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
การลงทุนดวยวิธีใดๆกต็าม ผูลงทุนจะตองดาํเนนิการใหเสร็จส้ินภายในเวลาท่ีได

กําหนดไวในสัญญารวมทุน หรือสัญญารวมประกอบการ หรือภายในระยะเวลาท่ีหนวยงานอนุมัติไดกําหนด

ไวในคําส่ังอนมัุติ หากพนกําหนด ผูลงทุนท่ีผิดนัดจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายและดอกผลท่ีเกิดข้ึน และ

กิจการดังกลาวอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการได หากเปนกิจการทุนตางชาติ หนวยงานอาจ

เพิกถอนไดทันทีโดยมไิดผานขบวนการชําระบัญชี และถาหากเปนกิจการรวมทุนหรือกิจการรวม

ประกอบการ หนวยงานจะเพิกถอนไดตอเม่ือไดมีการชําระบัญชีแลว 
 

6. ขบวนการตรวจสอบและอนุมัติ 
(1) ข้ันตอนแรก : ข้ันตอนการตรวจสอบโครงการและรายงานความเปนไปได เม่ือ

ไดรับอนุมัตโิครงการแลว ผูรวมทุนจึงทําบันทึกขอตกลง หรือสัญญารวมทุนหรือสัญญารวมประกอบการ 

และขอบังคับของกิจการรวมทุนรวมกับสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตางๆ (ถามี) บนพ้ืนฐานและภายใต

เง่ือนไขของคําส่ังอนุมัต ิ
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(2) ข้ันตอนท่ีสอง : ข้ันตอนการตรวจสอบบนัทึกขอตกลง สัญญารวมทุนหรือ

สัญญารวมประกอบการ ขอบังคับของกิจการรวมทุน ฯลฯ เม่ือผานการอนุมัติแลว ขอตกลง สัญญารวมทุน

หรือสัญญารวมประกอบการและขอบังคับฯดังกลาวถือเปนนติิสัมพันธตามกฎหมายท่ีผูรวมทุนทุกฝายตอง

ยึดถือปฏิบตัิตาม 
(3) ข้ันตอนท่ีสาม : เม่ือไดรับอนุมัติตามข้ันตอนท่ีสองแลว ผูรวมทุนจะตองนาํ

หนังสืออนุมัตไิปย่ืนจดทะเบยีนพาณิชยกับหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีปรากฏใน

หนังสืออนุมัตริวมท้ังการย่ืนขอทะเบียนเลขผูเสียภาษีและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ

ในทรัพยสินทางปญญา (ถามี) 
(4) ข้ันตอนสุดทาย : นับแตวันท่ีไดรับหนงัสือทะเบียนประกอบกิจการเปนตนไป 

ถือวากิจการวมทุนเปนนติิบคุคลตามกฎหมายและไดรับคุมครองตามกฎหมายจีนอยางสมบูรณ 
 

7. โครงสรางองคกรบริหาร 
โครงสรางองคกรบริหารจัดการของกิจการจะแตกตางกันไปตามลักษณะของกิจการ 

กลาวคือ 
(1) กิจการรวมทุน (ลักษณะหุนสวนจดทะเบียน) 

กฎหมายรวมทุน มาตรา 6 และกฎระเบียบบริหารวาดวยการบังคับใชกฎหมาย

รวมทุน หมวด 5 กําหนดสาระสําคญัไววา 
(ก) ประธานกรรมการ เปนผูแทนโดยชอบดวยกฎหมายของกิจการรวมทุน 
(ข) คณะกรรมการจะตองประกอบดวยตัวแทนของผูรวมทุนอยางนอย 3 คน 

โดยผูลงทุนฝายจนีเปนฝายเสนอช่ือประธานกรรมการ ผูลงทุนตางชาติ

เปนฝายเสนอชื่อรองประธานกรรมการ 
(ค) ผูจัดการท่ัวไปซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการเปนหัวหนาองคกรบริหารงาน

ประจําเปนผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการในการตดิตอกับบคุคลภาย 
 นอกและกํากับดูแลบุคคลากรภายใน 

(2) กิจการรวมประกอบการ (ลักษณะรวมคาในรูปสัญญา) 
กฎหมายรวมประกอบการ มาตรา 12 กําหนดสาระสําคญัไววา 
(ก) กิจการรวมประกอบการจะจดัตั้งคณะกรรมการหรือองคกรบริหารรวม

รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงข้ึนบริหารกิจการก็ได ประธานกรรมการหรือ

ผูอํานวยการองคกรบริหารรวมจะแตงตั้งจากตัวแทนของฝายใดก็ได หาก

ฝายหนึ่งดํารงตําแหนงประธานหรือผูอํานวยการอีกฝายหนึ่งจะดาํรง

ตําแหนงรองประธานหรือรองผูอํานวยการ 
(ข) ผูจัดการท่ัวไปจะแตงตั้งจากตัวแทนของผูรวมประกอบการฝายใดฝาย

หนึ่งหรือจากบุคคลภายนอกก็ได 
(ค) หากกิจการรวมประกอบการจะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนหรือองคกรธุรกิจ 
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อ่ืน (ซึ่งไมใชผูรวมประกอบการฝายใดฝายหนึ่ง) เปนผูรับสัมปทานไป 
ดําเนนิการบริหารแทน การมอบหมายดังกลาวจะตองไดรับความ

เห็นชอบอยางเอกฉันทจากผูรวมประกอบการ อีกท้ังตองรายงานขอ

อนุมัติจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและทําการเปล่ียนแปลงรายการทาง

ทะเบียนใหเรียบรอย  จึงจะมีผลบังคับตามกฎหมาย 
(3) กิจการทุนตางชาต ิ

กฎหมายวาดวยทุนตางชาตมิิไดมีบทบญัญัติวาดวยเร่ืองโครงสรางองคกร

บริหารไวเปนการเฉพาะ ท้ังนี้เพราะวากิจการลักษณะนี้เปนการลงทุนโดยนกั

ลงทุนตางชาตท้ัิงหมด กฎหมายจึงใหความอิสระในการบริหารแกนักลงทุน

ตางชาติ แตท้ังนี้การบริหารตองอยูภายในขอบเขตแหงหนังสืออนุมัติโครงการ 

หนังสือทะเบียนประกอบกิจการและกฎหมาย 
(4) บริษัทจํากัด (หุน) 

กฎหมายวาดวยบริษัทจํากัด กําหนดสาระสําคัญไววา 
(ก) องคกรบริหารสูงสุดคือท่ีประชุมผูถือหุนซึง่มีอํานาจกําหนดนโยบาย 

แกไขเปล่ียนแปลงขอบังคับและแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ 

รวมท้ังประธานและรองประธานกรรมการ 
(ข) คณะกรรมการคือองคกรบริหารกิจการประจํา มีอํานาจหนาท่ีปฏิบัตติาม

นโยบาย ขอบังคับ และรายงานแผนบริหารประจําปท่ีไดเสนอขออนมัุติ

ตอท่ีประชุมผูถือหุน 
(ค) ประธานกรรมการเปนผูแทนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทจํากัด ซึ่งท่ี

ประชุมผูถือหุนแตงตั้งจากผูถือหุนหรือบุคคลภายนอกได 
(ง) ผูจัดการท่ัวไปซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการ มีหนาท่ีกํากับดูแลกิจการ

ประจําของบริษัท รวมท้ังการบริหารงานบคุคล 
 

8. อํานาจบริหารกิจการ 
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย ขอกําหนดในสัญญารวมทุนและขอบงัคับของกิจการ

รวมทุน นักลงทุนมีอํานาจบริหารกิจการไดอยางอิสระ ซึ่งหนายงานของรัฐจะทําการแทรกแซงมิได 
อํานาจบริหารกิจการโดยสาระสําคัญแลว ไดแก 
(1) อํานาจในการวางแผนพัฒนาการผลิต การจําหนาย แผนงานดานแรงงาน แต

ตองรายงานแผนดังกลาวใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบเพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลสถิต ิ
(2) อํานาจท่ีจะส่ังซื้อวัสดุ อุปกรณ พลังงานจากตางประเทศไดโดยตรง แตการ

จําหนายจะตองสงออกไปจําหนายในตลาดตางประเทศและจําหนายในตลาดภายในประเทศตามอัตราสวน

ท่ีหนังสืออนุมัติกําหนด 
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(3) อํานาจในการทํานติิกรรมหรือสัญญากับองคกรธุรกิจท้ังภายในและตางประเทศ

เพ่ือปฏิบัตติามสัญญารวมทุนใหบรรลุถึงวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจของกิจการรวมทุน 
(4) อํานาจในการขอสินเช่ือจากภายในหรือตางประเทศท้ังสกุลเงินหยวนหรือสกุล

เงินตราตางประเทศเพื่อใชในการดาํเนินกิจการหรือการผลิต รวมท้ังการเปดบญัชีสกุลเงินหยวนหรือสกุล

เงินตราตางประเทศกับธนาคารที่กําหนด 
(5) อํานาจในการแบงปนผลกําไรภายหลังไดสํารองเงินกองทุนพัฒนาธุรกิจและ

กองทุนสวัสดกิารแรงงานแลว 
(6) อํานาจในการรับสมัครคัดเลือกพนักงาน ลูกจาง คนงาน รวมท้ังกําหนด

มาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ เงินรางวัล ฯลฯ 
(7) อํานาจในการกําหนดรูปแบบการผลิต การตลาด รวมท้ังการปรับเปล่ียนวิธีการ

ตางๆเพ่ือพัฒนาเพ่ิมผลการผลิตหรือประสิทธิภาพหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ 
(8) อํานาจในการดําเนนิการใดๆ เพ่ือประโยชนของกิจการรวมทุน 

 

9. การรักษาดุลเงินตราตางประเทศ 
กฎหมายรวมทุน กฎหมายรวมประกอบการ และกฎหมายทุนตางชาต ิ ตางก็มี

บทบัญญตัิไวชัดวา นักลงทุนตางชาติท่ีลงทุนในประเทศจีน หากไดปฏิบัตติามเง่ือนไขท่ีกฎหมายและสัญญา

รวมทุนกําหนดไวแลว ยอมสามารถโอนเงินปนผลกําไรหรือเงินทุนท่ีไดจากการเลิกกิจการแลวออกนอก

ประเทศได รวมท้ังบุคคลตางชาติท่ีทํางานในประเทศจีน เม่ือไดชําระภาษีถูกตองครบถวนตามกฎหมาย

แลว ยอมสามารถโอนเงินไดออกนอกประเทศได 
การโอนเงินออกนอกประเทศจะตองเปนเงินตราสกุลตางประเทศเทานั้น ดังนัน้ การ

รักษาดุลเงินตราตางประเทศของกิจการรวมทุนจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีนักลงทุนตางชาติจะตองตระหนกั 
ตามกฎระเบียบบริหารวาดวยการการปริวรรตเงินตราตางประเทศ กําหนดไววา  

รายรับท่ีเปนเงินตราตางประเทศของกิจการรวมทุนท้ังหมดจะตองนําฝากเขาบัญชีในธนาคารแหงประเทศ 
จีน หรือธนาคารที่สํานักปริวรรตเงินตรากําหนดเทานั้น และการส่ังจายเงินตราสกุลตางประเทศทุกรายการ 
จะตองส่ังจายผานบัญชีเงินฝากดังกลาวท้ังส้ิน ดังนั้น หากเงินตราตางประเทศในบญัชีไมเพียงพอ นักลงทุน

ตางชาติก็ไมอาจท่ีจะโอนเงินผลกําไรที่เปนเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศได 
การรักษาดุลเงินตราสกุลตางประเทศในบญัชีเงินตราตางประเทศของกิจการรวมทุน

นั้นกฎหมายกาํหนดไววา 
(1) สําหรับกิจการรวมทุนท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐใหนําผลผลิตจํา 

หนายในตลาดภายในประเทศไดนัน้ หากไมสามารถแกปญหาดุลเงินตราตางประเทศของกิจการได ให

หนวยงานของรัฐบาลทองถ่ินหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักนายกชวยเหลือแกไขปญหาดัง 
กลาว หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหกระทรวงความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ  
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(ปจจุบันไดถูกยุบไปแลวและตั้งกระทรวงใหมช่ือวากระทรวงกิจการพาณิชย) รวมกับคณะกรรมการ

วางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาต ิ (ปจจบุนัไดเปล่ียนช่ือเปน คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติ) ทําการพิจารณาบรรจเุขาแผนฯเพ่ือกําหนดมาตรการแกไขปญหาตอไป 
(2) สําหรับกิจการรวมประกอบการ ผูรวมประกอบการจะตองจัดการปญหาดุล

เงินตราตางประเทศของกิจการดวยตนเอง หากไมสามารถแกปญหาดวยตนเอง สามารถรองขอความ

ชวยเหลือจากหนวยงานท่ีกฎหมายกําหนดได 
(3) กิจการทุนตางชาติ ผูลงทุนจะตองจัดการปญหาดุลเงินตราตางประเทศดวย 

ตนเอง กรณีกิจการใดไดรับอนุญาตใหจาํหนายผลผลิตในตลาดภายในประเทศได หากมีปญหาเก่ียวกับดุล 
เงินตราตางประเทศ ใหหนวยงานท่ีอนุญาตใหมีการจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวในตลาดภายในประเทศเปน

ผูรับผดิชอบแกไขปญหาดังกลาว 
 

10. การบริหารงานบุคคลกับสหภาพแรงงาน 
(1) กิจการรวมทุนมีอํานาจอิสระในการรับสมัคร วาจาง ลงโทษ เลิกจางพนักงานได 

รวมท้ังมีอํานาจท่ีจะกําหนดระเบียบวาดวยการลา การลงโทษ ระบบหรือรูปแบบหรือมาตรฐานอัตรา

เงินเดือน หรือการใหรางวัลได ท้ังนี้ตองไมขัดกับกฎหมายแรงงานหรือขัดกับผลประโยชนของประเทศชาต ิ
(2) ในกฎหมายรวมทุน กฎหมายรวมประกอบการ กฎหมายทุนตางชาต ิ และ

กฎระเบียบบริหารวาดวยการควบคุมแรงงานของกิจการท่ีมีทุนตางชาติ ตางกําหนดไววา การวาจางแรงงาน 
ของกิจการท่ีมีทุนตางชาติจะตองทําเปนสัญญาจางแรงงานเสมอ สัญญาจางแรงงานนั้น กิจการสามารถทํา

กับสหภาพแรงงานหรือทํากับลูกจางรายบคุคลก็ได 
(3) กรณีเกิดขอพิพาทแรงงาน ใหคูกรณีปรึกษาหารือกันอยางฉันทมิตรเพ่ือระงับ

ขอพิพาท หากไมสามารถระงับขอพิพาทได ใหเสนอขอพิพาทไปยังคณะกรรมการไกลเกล่ียแรงงานประจํา

เมืองหรือระดับมณฑล ฝายใดไมเห็นพองดวยกับคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการไกลเกล่ียแรงงาน ยอม

สามารถอุทธรณไปยังศาลประชาชนเพ่ือพิจารณาพิพากษาได 
(4) สหภาพแรงงาน ลูกจางของกิจการยอมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจัดตั้งสหภาพ

แรงงานและดาํเนินกิจกรรมภายใตกฎหมายได กิจการจะตองใหการสนับสนนุกิจกรรมของสหภาพแรง 
งานโดยจัดหาสถานท่ีทํางานใหแกสหภาพเพื่อดําเนนิกิจกรรมของสหภาพฯ นอกจากนี้กิจการยังตองใหเงิน

สนับสนนุกิจกรรมของสหภาพเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 2 % ของยอดเงินเดือนของลูกจางท้ังหมดอีก

ดวย ท้ังนี้เพ่ือใหสหภาพแรงงานมีคาใชจายเพียงพอท่ีจะเขารวมกิจกรรมกับสหภาพแรงงานแหงชาตไิด 
 

11. การระงับขอพิพาทเก่ียวกบัการลงทุน 
(1) ขอพิพาทระหวางผูรวมทุน หรือ คูสัญญา (เอกชน) 

(ก) กฎหมายวาดวยสัญญาเศรษฐกิจระหวางประเทศ (ปจจุบัน กฎหมาย

ฉบับนี้ไดยกเลิกแลว และสาระสําคญัของกฎหมายฉบับนี้ไดถูกนาํมาบัญญตัไิวเปนสวนหนึ่งของ “กฎหมาย
วาดวยสัญญา”) มาตรา 5 วรรคแรก บัญญัตไิววา 
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“คูสัญญาสามารถเลือกกําหนดกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง
บังคับใชเพ่ือระงับขอพิพาทได หากคูสัญญามิไดกําหนดไว ใหใชกฎหมายของประเทศที่มีความสัมพันธ 
ใกลชิดกับการปฏิบัติสัญญาท่ีสุดบังคบัใช” 

(ข) กฎหมายวาดวยสัญญาเศรษฐกิจระหวางประเทศ มาตรา 5 วรรคสอง 

บัญญตัไิววา 
“สัญญารวมทุน หรือ สัญญารวมประกอบการ หรือสัญญารวมเส่ียงภัยใน

การขุดเจาะสํารวจทรัพยากรธรรมชาติท่ีบังคับใชในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใหใชกฎหมายของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนบังคับแกการปฏิบัตติามสัญญาดังกลาว” 
(ค) กฎหมายวาดวยสัญญาเศรษฐกิจระหวางประเทศ มาตรา 5 วรรค 3  

บัญญตัไิววา  
“หากไมมีบทบัญญตัิในกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ี

จะนํามาบังคบัใชแกกรณีได ใหนาํหลักกฎหมายหรือประเพณีปฏิบัติระหวางประเทศมาปรับบงัคับใชแก

กรณีดังกลาวไดโดยอนุโลม” 
 

(2) ขอพิพาทระหวางผูลงทุนตางชาติกับหนวยงานรัฐบาลจนี 
ขอพิพาทระหวางผูลงทุนตางชาติกับหนวยงานของรัฐของประเทศท่ีมีการลงทุน

มักจะเปนขอพิพาทเกี่ยวกับการเวนคนืกิจการ การชดใชคาเสียหายหรือคาชดเชยกรณีถูกเวนคืน การระงับ

ขอพิพาทดังกลาวมีแนวทางปฏิบัตดิังนี ้
(2.1) สนธิสัญญาทวิภาคีระหวางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศ

ผูลงทุน วาดวยการใหความคุมครองการลงทุนระหวางประเทศนั้น มีหลักการและข้ันตอนการระงับขอ

พิพาทจะมีข้ันตอนดังนี ้
(ก) ใหผูลงทุนตางชาติกับผูรวมทุนทองถ่ิน (เอกชน) ปรึกษาหารือกัน

อยางฉันทมิตรเพ่ือหาทางระงับขอพิพาท 
(ข) หากภายใน 6 เดือน นบัแตมีการเสนอขอพิพาท คูกรณีไมอาจ

หาทางระงับขอพิพาทได ใหผูลงทุนมีสิทธิเลือกท่ีจะรองขอความเปนธรรมจากหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 

หรือย่ืนฟองตอศาลในประเทศมีการที่ลงทุน หรือคูสัญญาจะตกลงมอบขอพิพาทใหคณะอนุญาโตตุลาการช้ี

ขาดก็ได 
(ค) กรณีขอพิพาทที่เก่ียวกับการถูกเวนคืนหรือการชดเชยคาเสียหาย

โดยหนวยงานของรัฐนั้น หากไมสามารถระงับขอพิพาทไดภายใน 6 เดือนนับแตมีการเสนอขอพิพาท 

คูกรณีสามารถนําเสนอขอพิพาทใหคณะอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศช้ีขาดได 
 

(2.2) สนธิสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทระหวางรัฐบาลของประเทศท่ีมี

การลงทุนกับนักลงทุนตางชาติ ค.ศ. 1965 ไดกําหนดกระบวนการวธิีพิจารณาวินจิฉัยช้ีขาดขอพิพาทไว ซึ่ง

ผูลงทุนตางชาติท่ีประเทศของตนไดเปนสมาชิกของสนธิสัญญาดังกลาว ยอมสามารถใชสิทธิเสนอขอพิพาท

เพ่ือการวินิจฉัยช้ีขาดตามกระบวนการท่ีกําหนดไวในสนธิสัญญาดังกลาวได 
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12. การชําระบัญชาภายหลังเลิกกิจการ 

กิจการรวมทุนเลิกกันเม่ือ 
(1) ครบกําหนดระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติจากทางการ 
(2) คูสัญญาเลิกสัญญากอนครบกําหนดหรือเม่ือสัญญาส้ินสุด 
(3) กิจการรวมทุนประกาศเลิกกิจการ 

เม่ือผูรวมทุนเลิกกิจการโดยสมัครใจ ผูรวมลงทุนจะตองประกาศใหสาธารณชน 
ทราบและดําเนินการชําระบญัชีทรัพยสิน หนี้สิน และสิทธิตางๆของกิจการซึ่งคณะกรรมการจะตองแตงตั้ง 
คณะผูชําระบญัชีข้ึนมาคณะหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีรับผดิชอบชําระบญัชีของกิจการ หากการเลิกกิจการโดยคาํส่ัง

ศาลหรือคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คณะผูชําระบัญชีจะถูกแตงตั้งโดยศาลหรือคณะอนุญาโตตุลา 
การแลวแตกรณี 

คณะผูชําระบญัชีมีหนาท่ีตรวจสอบและทํารายงานเกี่ยวกับบญัชีทรัพยสิน 

หนี้สิน และสิทธิตางๆของกิจการเพื่อเสนอรายงานใหคณะกรรมการหรือคณะอนุญาโตตุลาการหรือศาล

แลวแตกรณีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหคณะผูชําระบญัชีปฏิบัตติาม

รายงานซ่ึงคณะผูชําระบญัชีมีอํานาจดาํเนนิการฟองรองคดีหรือใหการตอสูคดีในนามของกิจการได คณะผู

ชําระบัญชียังมีหนาท่ีตองรายงานสถานการณการชําระบัญชีใหผูรวมทุนหรือผูรวมประกอบการหรือผูถือหุน

ของบริษัททราบตลอดเวลาท่ีการชําระบัญชียังไมเสร็จส้ิน 
ในระหวางการชําระบัญชีนัน้ ผูรวมทุนหรือผูรวมประกอบการหรือผูถือหุน

บริษัทจํากัดไมมีสิทธิใดๆทีจ่ะเขาไปจดัการทรัพยสิน หนี้สิน ของกิจการได 
เม่ือการชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว หากกจิการยังเหลือทรัพยสินอยูเพียงใด ให

แบงปนแกผูรวมทุนตามอัตราสวน หรือผูรวมประกอบการตามท่ีกําหนดในสัญญา หรือผูถือหุนของบริษัท

จํากัดตามจํานวนหุนท่ีถือ เงินลงทุนและเงินปนผลกําไรผูลงทุนตางชาติสามารถโอนออกนอกประเทศได 

การโอนกําไรออกนอกประเทศจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดชําระภาษเีงินไดเรียบรอยแลว เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดยกเวนไวเปนอยางอ่ืน 
การเลิกกิจการจะสมบูรณตอเม่ือไดย่ืนจดทะเบียนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ยกเลิกใบทะเบียนประกอบกิจการและใบทะเบียนผูเสียภาษีแลว 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
วิบูลย  ต้ังกิตติภาภรณ      บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายฟารอสีต จํากัด 
E-mail:viboon_th@hotmail.com         โทร. 0-26685121-3 โทรสาร. 0-26685124 
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ภาคผนวก ฉ  

เอกสารประกอบการบรรยาย

ประสบการณดานการคา – การ

ลงทุนของไทยในจีน 

 

  





คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-1
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-2
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-3
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-4
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-5
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-6
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-7
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-8
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-9
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-10
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-11
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-12
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-13
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-14
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-15
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-16
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-17
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-18
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ฉ-19
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China





 

 

ภาคผนวก ช  

เอกสารประกอบการบรรยาย

ประสบการณของ SMEs ไทยในจีน 

  





คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-1
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-2
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-3
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-4
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-5
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-6
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-7
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-8
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-9
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-10
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-11
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-12
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-13
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-14
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-15
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-16
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-17
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-18
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-19
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-20
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-21
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-22
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-23
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-24
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ช-25
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China





 

 

ภาคผนวก ญ  

เอกสารประกอบการบรรยาย  

SME ไทยสูจีน 
 





คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ญ-1
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China

SMEไทย สูจีน
Export To China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ญ-2
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China

สารตัง้ตน

• ชาวจีนกับทัศนะคติของเรา
• รูลึก รูจริง เก่ียวกับสินคา
• เพื่อน ชองทางแรกของการขาย
• ชาวจีน วัฒนธรรม ภูมิประเทศู
• รูกติกาการคาระหวางประเทศ

เพื่อการเจรจา
• ชองทางการขนสงสินคา
• กฎหมายควบคุมสินคา

ภายในประเทศคูคา
• ติดตามขาวสารที่เก่ียวของ
• เตรียมพรอมเก็บเก่ียวจาก

โครงการ Asean sme 
Gateway To China



คูมือการอบรม SME Gateway to China
โดย อักษรศรี พานชิสาสน และคณะ

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

ญ-3
กันยายน 2553

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโครงการ ASEAN SME Gateway to China

ชาวจีนกบัทศันะคติของเรา

• ยุคสมัย ชนช้ันกรรมกร
• การปฏิวัตอุตสหกรรม
• ความยากจน อดยาก

• การเปดประเทศ
• นักลงทุนตางชาติ
• มงเนนการสรางงาน• มุงเนนการสรางงาน
• ประชาชนเริ่มมีโอกาสลืม

ตาอาปาก
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• สิทธิ์ทางการคาสทธทางการคา
• ความม่ังค่ัง
• นโยบายทางเศรษฐกิจ
• การบริโภคของประชากร

• 2010 อยูเพื่อกิน ไมใช
กินเพื่ออยู
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รูลกึ รูจริง เกี่ยวกบัสินคาู ู

• หมวดหมูหรือประเภทของ
สินคาในพิกัดศุลกากร

• วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
• ข้ันตอนการผลิตขนตอนการผลต
• จุดเดนของสินคา
• จุดดอยของสินคา

่• การปรับเปลียนคุณลักษณะ
ของสินคาถาจําเปน

• การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ
ของบรรจุภัณฑถาจําเปน

• ราคาขาย ตามเทอมสากล เชน 
Exw,FOB,CIF,C&F
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เพื่อน ชองทางแรกของการขาย
่• แบงเวลาสวนหนึ่งของงาน

ประจําเพื่อเดินทางออก
ทองเที่ยวดูงานตางประเทศ

จุดเริ่มตนของSMEท่ี
ตองการสงออกสินคา คือการ
หาวิธีพาตัวเองอิงเขาไปใน
วงจรของการคาระหวาง

(จีน)
• สํารวจตลาดในตางแดนและ

เก็บบันทึกขอมูลที่มีความ

วงจรของการคาระหวาง
ประเทศ

เก่ียวของ
• ศึกษาวิธีการและพฤติกรรม

การซื้อขายที่เก่ียวของถาเรา
ตองการจะนําสินคาเขาไป
จําหนายในทองถิ่นนั้น

• เม่ือลงมือทําใน3 ขอนี้คณจะเมอลงมอทาใน3 ขอนคุณจะ
มีเพือนมากมาย

• มีชองทางการติดตอสื่อสารที่
หลากหลายหลากหลาย
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ชาวจีน วัฒนธรรม ภูมิประเทศ
• กลุมชนชาติจีน
• พฤติกรรมการบริโภค
• ขอจํากัดของทองถิ่นที่มี• ขอจากดของทองถนทม

ตอสินคา
• วันหยุด วันเทศกาลตางๆ

• ฤดูกาล อาจหมายถึงวถิี
ชีวิตและพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามเปลยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล
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กติกาการคาระหวางประเทศเพ่ือการเจรจา
• WTO มีหรือให

ประโยชนกับสินคาของ
เรามากนอยแคไหนเรามากนอยแคไหน

• FTA มีหรือให
ประโยชนกับสินคาของ
เรามากนอยแคไหนเรามากนอยแคไหน

• กฎบัตรอื่นๆที่เก่ียวของ

• เทอมการซื้อขาย
• เทอมการขนสง
• ระบบเงินตรา สกลเงินที่ระบบเงนตรา สกุลเงนท

ใชในการซื้อขาย
• ชองทางนอกกติกา
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ชองทางการขนสงสินคา
• ทางทะเล
• ทางอากาศ
• ทางบก
• ทางชายแดน(น้ําโขง)
• ทางราง

• ระบบการขนสงสนิคาทุกประเภท
ี่  ี ทกลาวมาเราควรมความรู

เบ้ืองตนในทุกทางเพ่ือ
ผลประโยชนทางการเจรจากับคู
คารวมถึงอาจสามารถลดตนทุน
การขนสงสนิคาไดดวยถาเลือก
การขนสงสนิคาใหมีความ
เหมาะสมกับสนิคาท่ีจะจัดสง
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กฎหมายควบคุมสินคาภายในประเทศคูคา

• การกีดกันสินคาบาง
ประเภท

• สิ  ี่ ี สิ ิ์ ั• สนคาทมการจดสทธบตร
• ขอจําที่เกิดจากลักษณะ

ของสินคา

• เอกสารแนะนําสินคาหรือเอกสารแนะนาสนคาหรอ
ผลิตภัณฑ

• ฉลากภาษาจีน,อังกฤษ
ระบวิธีการใช สรรพคณ ระบุวธการใช สรรพคุณ 
ว/ด/ป ที่ผลิต
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ติดตามขาวสารทีเ่กี่ยวของ

 สื่อตางๆในประเทศ
 สื่อตางๆนอกประเทศ
 เพ่ือน หรือ คคา เพอน หรอ คคูา
 การลงพ้ืนท่ีจริง

 สทิธ์ิประโยชนตางๆท่ีเกี่ยวของใน
การสงออกท้ังปจจุบันและอนาคต

 ผลกระทบทางตรงและทางออมท่ี
อาจสงผลตอสินคาของเราท้ังใน
และตางประเทศ

 อัตราแลกเปลี่ยนและสกุลเงินท่ี
่

ุ
เกี่ยวของกบัเราโดยตรง

 การติดตามขาวสารของเพ่ือนหรือคู
คาท้ังในทางตรงและทางลับ
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เตรียมพรอมเก็บเก่ียวจากโครงการ Asean 
G t T Chisme Gateway To China

 จัดเตรียมสินคาตัวอยาง
 จัดเตรียมเอกสารแสดงสนิคาเปนภาษา อังกฤษ,จีน
 จัดเตรียมการแนะนําตัวและชองทางในการติดตอสื่อสารในมิติทาง

การคา

 หัดพูดภาษาจีนไวบาง เชน คําทักทายสวัสดี (Ni Hao)

 หาขอมูลและเรียนรูทุกกระบวนการท่ีเกี่ยวของในเร่ืองการคาระหวาง
ประเทศ

 หาขอมูลและเรียนรู ประเทศจีน และชาวจีนในเรื่องของปจจุบันและ
อนาคต
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