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Belt and Road Initiative กับบทบาทการคา การลงทุนของจีนในอาเซียนตอนบน(CLMV):  

นัยตอเศรษฐกิจไทยและภาคเหนือตอนบน 

 

 

รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร 

ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ประเทศไทยในฐานะของศูนยกลางทางการคา และการลงทุนท่ีมากข้ึนในปจจุบันของอาเซียนควรปรับตัว

อยางไรกับการเขามาของทุนจีน 

แนวทางการปรับตัวของประเทศไทยในกระแสการเขามาของทุนจีนนั้น ขอนําเสนอแนวทางการปรับตัว

เพ่ือกอใหเกิดการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันท้ังเกิดประโยชนดวยกันท้ังสองฝาย โดยการแสวงหาทางออกจาก “วิกฤต” สู 

“ความรวมมือ” ตามแนวทาง “เปดรับ เรียนรูเทาทัน แสวงหาประโยชนรวม”  

 

 
 “เปดรับ” เปนสิ่งท่ีปฏิเสธไมไดวากระแสการไหลมาของทุนจีนตามนโยบาย OBOR นั้นเปนสิ่งท่ีผลักดัน

ใหนักลงทุน นักทองเท่ียว ตลอดจนบริษัทขามชาติสัญชาติจีนมุงใชแนวทางการคาการลงทุนขามชาติ (FDI) เพ่ือ

เปนแนวทางหนึ่งในการลดตนทุนทางการผลิต สรางฐานการคาและการลงทุน รวมถึงการแสวงหาซ่ึงทรัพยากร

ตางๆ ในตางประเทศ จากนโยบาย OBOR ดังกลาว จีนจึงมีอิทธิพลในบริบทของประชาคมโลกปจจุบันอยางยิ่ง 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีจีนใหความสนใจเขามาทําการคา การลงทุน และทองเท่ียว การปดก้ันกระแสการ

ไหลมาของทุนนิยมดังกลาวและการไมยอมรับถึงการเขามาของทุนจีนในบริบทของสังคมโลกเสรีในปจจุบันนั้นเปน

สิ่งท่ีไมพึงกระทําและไมเหมาะสมอยางยิ่ง หากปดก้ันการไหลมาของกระแสทุนดังกลาวเสมือนหนึ่งการปดกัน

ตัวเอง หากเราเราพยายามปด ก็ยอมมีผูท่ีพยายามหาชองทางเพ่ือเล็ดลอดการปดก้ันนั้น ในเม่ือไมอาจปดก้ันการ

ไหลบาของทุนดังกลาวได ดังนั้น สิ่งท่ีเราและประเทศไทยสามารถทําได คือ ตอง “เปดรับ” เปดรับกับการเขามา

ของทุนนั้น และทําตัวเองใหพรอมท่ีจะเรียนรูไปกับการเขามาดังกลาวดวย 

“การเรียนรูเทาทัน” เม่ือเราเปดรับการเขาไหลบาของทุนจีน เราตอง “เรียนรู” คําวาเรียนรูในท่ีนี้คือ 

เรียนรูวาเกิดอะไรข้ึน ท้ังในมิติของโลกท่ีเปนอยูและมิติของประเทศไทย เพราะทุนจีนมิไดไหลมายังประเทศไทย

เพียงประเทศเดียว หากแตไหลบาไปท่ัวท้ังโลก หากเราเรียนรูเพียงดานเดียวในมิติของประเทศไทยอาจจะไมเทา

ทันแนวทางการดําเนินนโยบายและผลกระทบทางดานอ่ืนๆ ท้ังทางดานท่ีดีและไมดีจากการเขามาของทุนนั้น เรา

ตองเรียนรูถึงวิธีการ ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงาน ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ตลอดจนวัฒนธรรมทางการคา

ธรรมเนียม ขอหาม ขอปฏิบัติตางๆ ในการดําเนินนโยบายของและเชื่อมโยงระหวางรัฐบาล (Government to 

เปดรับ เรียนรูเทาทัน แสวงหาประโยชนรวม 
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Government: G2G) การดําเนินธุรกรรมทางการคาการลงทุนตางๆ ระหวางบริษัทดวยกัน (Business to 

Business: B2B) และ รวมถึงการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธระหวางประชาชนดวยกันเอง (People to People: P2P) 

ซ่ึงจะทําใหประเทศเราเกิดการเรียนรูจีนท้ังในมิติมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro) ควบคูกัน  

แนวทางการเขามาของนักธุรกิจจีนอาจเปลี่ยนรูปแบบ จากเดิมเขามาโดยอาศัยชองทางองคกรธุรกิจเพียง

อยางเดียวแตปจจุบันองคกรธุรกิจจีนโดยการสนับสนุนของรัฐบาลมลฑลทองถ่ินท่ีตนเองสังกัดไดพยายามเขามา

ดําเนินธุรกิจการคาและการลงทุนประเทศไทยโดยผานชองทางดานการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยมี สถานท่ีเรียน ใน

ระดับตางๆ กัน ออกไปในระดับนานาชาติ  เปนฐานในการเชื่อมโยงระหวางองคกรธุรกิจ บมเพาะความรู รวบรวม

และใหคําปรึกษาเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศไดสะดวกมากยิ่งข้ึน สิ่งหนึ่งท่ีนักธุรกิจจีนใหสําคัญและ

ตองการสรางความรูความเขาใจ คือ “กฎหมายการคาการลงทุนของประเทศไทย และ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินธุรกิจในประเทศไทย” เปาประสงคท่ีสําคัญคือ การแสวงหาแนวทางการลงทุนรวมกันอยางถูกตอง

เพ่ือใหเกิดการคาการลงทุนท่ีถูกตองตามกฎหมาย เนื่องจากปจจุบัน การดําเนินธุรกิจบางอยางของนักธุรกิจจีนใน

ประเทศไทยอาจจะไมถูกตองตามกฎหมายมากนัก เชน การหานอมินี (Nominee) บริษัทไทยเพ่ือดําเนินธุรกิจ

รวมกัน โดยอาศัยชองวางทางกฎกฎหมาย การดําเนินงานในรูปแบบดังกลาวนอกจากจะเปนการสรางกําแพงความ

ไมไววางใจระหวางนักธุรกิจท้ังสองประเทศแลวยังเปนการเอ้ือสําหรับการใชชองโหวหรือชองวางทางกฎหมายเพ่ือ

ดําเนินงานทางธุรกิจตางๆ ในประเทศไทยอีกดวย แตอยางไรก็ตามมิติท่ีจีนตองการศึกษากรณีตัวอยางของประเทศ

ไทยยังรวมถึง วัฒนธรรมทางการคาการลงทุน การจัดการธุรกิจจากรุนสูรุน เชน การทําธุรกิจจากรุนคุณปูสูหลาน 

หรือการบริหารจัดการทรัพยากรณมนุษยแบบไทย เปนตน 

เม่ือพิจารณายอนในอดีตชวง 5-10 ป ท่ีผานมา มีนักเรียนและนักศึกษาจีนเขามาศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

มหาวิทยาลัยของไทยเปนจํานวนมาก นักศึกษาจีนท่ีเขามาเหลานั้นไดเลือกศึกษาในสาขาวิชาและคณะท่ีแตกตาง

กัน เชน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร นอกจากนี้นักศึกษาเหลานี้ยังหาชองทางเพ่ือทํา

การคาและการลงทุนตางๆ ในขณะท่ีศึกษาอยูในประเทศไทยดวย เม่ือจบการศึกษา ทําใหนักศึกษาเหลานั้นได

เรียนรูและเกิดความผูกพันธกับประเทศไทยจึงใชโอกาสและประสบการณมราเรียนในเมืองไทยเพ่ือหาชองทางทํา

การคาและการลงทุนขามประเทศอยางตอเนื่อง การเรียนในประเทศไทยและการแสวงหาชองทางทางการคาและ

การลงทุนนี้เองจึงทําใหนักศึกษาชาวจีนไดทราบถึงศาสตรท่ีไดร่ําเรียนในหองเรียน และไดทราบถึงศาสตรการใช

วิชาชีวิตนอกหองเรยีนไปพรอมกัน ผูท่ีมาเรียนเหลานั้นจึงเรียนรูและเขาใจบริบทของประเทศตางๆ โดยเฉพาะไทย

ในแงมุมอยางลึกซ้ึง เม่ือพิจารณากลับมายังนักศึกษาไทยมีคานิยมและเลือกจะศึกษาตอยังประเทศยุโรป 

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน มากกวาเลือกเรียนและศึกษาตอท่ีประเทศจีน หากเปนผูท่ีเลือกเรียนในประเทศจีนสวนใหญ

จะเรียนสาขาท่ีเก่ียวของกับภาษาศาสตร แตศาสตรอยางอ่ืนไมคอยมีผูสนใจมากนัก ทําใหบุคลากรของประเทศ

ไทยผูมีความรูและความเขาใจบริบทของประเทศจีนอยางลึกซ้ึงจึงมีจํานวนนอยเม่ือเปรียบเทียบกับชาวจีนท่ีรูจัก

ประเทศไทย  
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การเรียนรูในท่ีนี้มิใชเฉพาะ “การเรียนรูเพ่ือรู” เพียงอยางเดียว แตจําเปนตองเรียนรูเพ่ือนํามาปฏิบัติให

ใชไดจริงดวย หากเราอยากจะเรียนรูจีน เราจําเปนตองเขาใจภาษาจีนกอน เพราะภาษาจะเปนเครื่องมือในการ

เขาถึงขอมูลตางๆ ตลอดจนทําใหเขาใจ แนวคิด ความคิด ปรัชญาจีน ผานการใชตัวอักษรและภาษา ในอนาคต

ภาษาท่ีจะเปนภาษาท่ีประชากรโลกนิยมใชเพ่ือติดตอสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน คือ “ภาษาจีน” เนื่องจากปจจัยแวดลอม

ตางๆ เชน ประชากรจีนมีมากเปนลําดับตนของโลก และรัฐบาลจีนไดใชแนวทางการแผขยายอิทธิพลแบบละมุน 

(Soft Power) ท้ังทางดานการคา การลงทุน ทุนกูยืมแบบไมเสียดอกเบี้ยหรือเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ํา ทุนศึกษาเลา

เรียนระดับอุดมศึกษาท้ังในประเทศจีนและการตั้งสถาบันสอนภาษาจีนในประเทศตางๆ ท่ัวโลก การเรียนรูและ

เขาใจภาษาจะทําใหเรารูและเขาใจขาวสาร นโยบาย และสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีประเทศจีน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอ

ระบบตางๆ ของโลก การเขาใจภาษานี้จะเอ้ือประโยชนตอการดําเนินงานตางๆ ในภาครัฐและเอกชนในอนาคตให

สื่อสารระหวางกันงายมากยิ่งข้ึน แตอยางไรก็ตาม การมุงศึกษาภาษาจีนอยางบาคลั่งเพียงภาษาเดียวโดยไมสนใจ

บริบทภาษาของประเทศเพ่ือนบานเปนสิ่งท่ีไมควรทํา เพราะภาษาตางๆ ตางมีความสําคัญและมีความจําเปนตอ

การสื่อสารเพ่ือสรางความรูความเขาใจระหวางกันดวย   

“แสวงหาประโยชนรวม” การแสวงหาประโยชนรวมหรือการสรางผลประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย 

(Mutual Benefit) เปนสิ่งหนึ่งท่ีตองใชแนวทางการแกปญหาหรือแสวงหาทางออกอยางสรางสรรคเพ่ือบริหาร

จัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนตามแนวทางเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

โดยท่ีเกิดความพึงพอใจรวมท้ังสองฝาย เชน ในกรณีตัวอยางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม แกไขปญหาเหตุการ

นักทองเท่ียวจีนทะลักมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหมภายหลังภาพยนต Lost in Thailand การเขามาทองเท่ียวดังกลาว

สรางปญหาการจราจร การไมเขาใจวัฒนธรรม การเขามาในสถานศึกษาโดยไมมีเหตุจําเปน ในกรณีนักทองเท่ียว

บางรายไดเปดหองเรียนในขณะท่ีทําการเรียนการสอบเพ่ือมาถายรูป การใชสถานท่ีมหาวิทยาลัยเปนสถานท่ีกาง

เต็นทพักแรม เปนตน จากสถานการณท่ีกลาวมาขางตน มหาวิทยาลัยเชียงใหมเล็งเห็นวามีสามารถปดก้ัน

นักทองเท่ียวชาวจีนได จึงจัดใหมีหนวยงานหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีดูแลบริหารจัดการนักทองเท่ียวจีน โดยการใหความรู

และเปดรับนักทองเท่ียวจีนตั้งแตหนาประตูทางเขา พานักทองเท่ียวนั่งรถไฟฟาเยี่ยมชมสถานท่ีตางๆ ใน

มหาวิทยาลัยพรอมกับมีเสียงบรรยายประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยและสถานท่ีตางๆ เปนภาษาจีนดวย 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหมยังไดประสานงานกันกลุมอาชีพในทองถ่ินเพ่ือเปดรานขายของท่ีระลึกและ

ประสานงานกับรถสี่ลอแดงเพ่ือพานักทองเท่ียวไปเท่ียวชมสถานท่ีตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม จากท่ีกลาวมาจะเห็น

ไดวามหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใชโอกาสจากการเขามาของทุนและนักทองเท่ียวจีนแสวงหาประโยชนรวมโดยการ

จัดการอยางสรางสรรค หาทางออกใหทุกฝายยอมรับได ซ่ึงแนวทางเชนนี้ผูวิจัยมองวาจะสามารถแกปญหาไดอยาง

ยั่งยืนและสรางประโยชนใหกับทุกฝาย 

หากเราทราบวากระแสของจีนเขามายังไงก็กันไมอยู เราตองเรียนรูและดูวาเราสามารถเขารวมแสวงหา

แนวทางการดําเนินงานรวมไปกับจีนไดอยางไร นักลงทุนหรือกระแสทุนตางๆ พยายามท่ีจะแสวงหาการเขามา
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ลงทุนหรือดําเนินธุรกิจตางๆ ในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นเราเองตอง “เปดรับ เรียนรูเทาทัน 

แสวงหาประโยชนรวม” ดังกลาว 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.การใหขอมูลท่ีถูกตองภาคธุรกิจจีน  

ปญหาท่ีสําคัญคือ รัฐบาลไทยหรือหนวยงานของรัฐไทยมอง “มหาวิทยาลัย” เปนหนวยงานท่ีเอ้ือ

ประโยชนตอนักธุรกิจจีน เชน การทําใหนักธุรกิจดังกลาวใชเปนขออางเพ่ือเขามาศึกษาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร

การเรียนภาษาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการพํานักชั่วคราวในประเทศไทย เปนตน คณะผูวิจัยมี

ความเห็นท่ีสอดคลองวาแนวทางของนักธุรกิจจีนใชชองทางของการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง “มหาวิทยาลัย” เพ่ือ

เอ้ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจ แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาความคาดหวังของนักธุรกิจเหลานั้นตองการศึกษา

หาความรูท่ีเก่ียวของกับการคาและการลงทุนในประเทศไทยอยางแทจริง แตดวยบริบทของประเทศไทยท่ีขาด

หนวยงานกลางซ่ึงทําหนาท่ีประสานงาน ประสานประโยชน อํานวยความสะดวก ใหความรูและคําแนะนําท่ีถูกตอง

แกบริษัทจีน ดังนั้นจึงเปนเหตุใหบริษัทจีนไดหาแนวทางการใชการศึกษาเพ่ือเปนใบเบิกทางการเรียนรูการคาการ

ลงทุนในประเทศไทย ซ่ึงจากวิกฤตดังกลาวยอมตองมีทางแกไขอยางสรางสรรคโดยผูวิจัยมีขอเสนอใหใช 

“มหาวิทยาลัย” เปนหนวยงานกลางซ่ึงทําหนาท่ีประสานงาน อํานวยความสะดวก และใหความรูท่ีถูกตองแกนัก

ธุรกิจเหลานั้นในประเดน็ท่ีเก่ียวของกับการคาและการลงทุน เนื่องดวยมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานซ่ึงมีความพรอม

ดานบุคลากรในการอบรม ประสานงาน และสนองตอพันธกิจในการบริการวิชาการอันจะเปนประโยชนในการ

รวบรวมองคความรูแสวงหาแนวทางในการแกปญหา และบมเพาะนักศึกษา นักวิจัยท่ีประสงคใชโอกาสในการ

เรียนรูจากสถานการณจริง โดยเปลี่ยนมุมมองการใชประโยชนใหการศึกษาเปนสินคาสงออก เพ่ือสรางรายไดและ

เรียนรูทําความเขาใจคนจีน เปลี่ยนการเขามุมมองการเขามาของจีนจากผูแสวงหาประโยชนเปนใชโอกาสการ

เรียนรูรวมกัน 

2. การทําใหประเทศไทยเปน Marketing ของประเทศ CLMV  

ทําไมตองประเทศไทย/ทําไมตองเชียงใหม 

 เม่ือพิจารณาทางดานภูมิศาสตรประเทศไทยเปนประเทศท่ีตั้งอยูศูนยกลางของประเทศ CLMV อีกท้ังดวย

ปจจัยเอ่ือหนุนทางดานวัฒนธรรม ผูคน ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศหรืออ่ืนๆ ประเทศไทยเปนเประเทศ

ท่ีนาอยูท่ีสุดแลวในบรรดาประเทศ CLMV อีกท้ังประเทศไทยเปนประเทศท่ีเปดเสรีทางการคาการลงทุน ดังนั้น

ความเปนอิสระของทุนจึงไหลหลั่งเขามา แตสิ่งหนึ่งท่ีประเทศไทยปดก้ันจีนอาจจะเปนเพราะเรายังทําใจยาก ติด

กับภาพลักษณท่ีไมดี ท้ังคนไทยยังติดกับภาพของทุนนิยมทางตะวันตกและประเทศอ่ืน ท้ัง สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน 

เกาหลี  

ในอดีตคนไทยมองประเทศจีนเปนประเทศท่ีดอยกวาประเทศไทย ผูอพยพยายถ่ินชาวจีนท่ีมาพ่ึงพระบรม

โพธิสมภารในชวงการปฏิวัติจีนไดสงเงินชวยเหลือครอบครัวยามท่ีประเทศจีนเกิดสภาวะสงคราม หรือความไม
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ม่ันคงทางการเมือง หรือการท่ีคนไทยยังติดกับภาพเดิมท่ีมองวาสินคาท่ีมาจากจีนเปนสินคาท่ีดอยคุณภาพ สินคา

ละเมิดลิขสิทธิ์ (สินคากอปป) แตประเทศจีน ณ ปจจุบันไมใชจีนอยางท่ีเราเขาใจเหมือนในอดีต จีนไดรุดหนา

ทางดานเทคโนโลยีอยางมหาศาล และไมเคยมีจุดไหนท่ีจะบอกไดวาเทคโนโลยีของจีนจะไมดีข้ึน มุมมองของ

นักวิชาการญ่ีปุนเองมองวา ญ่ีปุนคงตองเปลี่ยนกลยุทธจากการแขงขันมาเปนการรวมมือ(cooperation is better 

than competition) ท้ังทางดานการบริหารจัดการ การคาการลงทุน เทคโนโลยี ตัวอยางเชน มุมมองจากเดิมของ

เมืองเสิ่นเจิ้น ท่ีมีภาพลักษณวาเปนโรงงานกอปปสินคาแตในความเปนจริงพ้ืนท่ีนั้นเปนมีการพัฒนาข้ึนเปนใน

แนวทางของ Silicon Valley ของประเทศจีนมากกวา 

3. การมีศูนยกลางของการใหขอมูล ประเทศไทย กลาววาการทองเท่ียวของเราเปนอันดับ  แตวามันกลับแฝงมา

ดวยอยางอ่ืนดวย เชน การลงทุนดวยเงินรอนมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเริ่มมาจากนกทองเท่ียวมาเท่ียว และ

คุนเคยกับทําเล สวนใหญอยากซ้ือเก็บเอาไว หรือมีบริษัททัวรนํามาเยี่ยมชมโครางการ สงผลทําใหราคา

อสังหาริมทรัพยนในไทยสูงข้ึน เหตุการณนี้เคยเกิดข้ึนในออสเตรเลียจนตองทําใหรัฐบาลออสซ่ี ตองควบคุมดวย

นโยบาย Cool Down ดวยการออกภาษีอากรสแตมปเขามา  ณ ชวงเวลาหนึ่ง โดยท้ังนี้ระบบซ้ือท่ีตองโอนเปน

เงินตราตางประเทศเขามาเทานั้น ทําใหตองซ้ือเงินสด  นั่นจึงทําใหเกิกการลักลอบนําเงินออกจากจีนในรูปแบบท่ี

แตกตางกัน ออกไป ไมวาจะใชระบบโพยกวนเดิม หรือแบบอิเลคโทรนิคส  เชน wechat wallet หรือ alipay 

เหตุผลทียังคงทําใหเกิดการนําเขาของเงินนอกระบบ หรือการลงทุนในกิจการนี้ จึงมักจะเกิดการลงทุน

แบบขนาดเล็ก หรือบุคคล ท่ีไมไดเปนลักษณะท่ีติดตอผานทางการ  BOI แตมักจะเขามาในรูปแบบของการเดินทาง

ทองเท่ียว การพักผอนหยอนใจ การศึกษาตอในไทย เปนตน 

 

ปญหาหลักท่ีไทยเผชิญความทาทายท่ีตองมีการแกไข คือ  

1. การไหลบาของนักทองเท่ียว หรือนักลงทุนท่ีมีชองวางจากการตรวจสอบของการคา การลงทุน และการ

ทําตามกฎหมาย 

 2. การดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีเกิดมักจะตามมาดวย การใหสินจาง รางวัล หรือเสนอ

ผลตอบแทน อันสงผลเสียตอภาพลักษณของไทย 

3. มาตรการควบคุมการโอนเงินออกจากจีน เพ่ือควบคุมการไปลงทุนอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ 

เพราะการโอนเงินไมใชเฉพาะไปลงทุนตางประเทศ แตวามีการโอนเงินเพ่ือไปทําอยางอ่ืนดวย จึงมีนโนบายนี้เพ่ือ

ควบคุมการคอรรับชั่น 

4. กฎเกณฑของธนาคารกลางกับการเขามาขอ’เงินนอกระบบ แมจะเปนขอปญหาท่ีเปดมากไมได ไมเปด

ก็เปนอุปสรรคตอการคา การลงทุน ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยจําตองพิจารณาถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศอยางระมัดระวัง จนเสมือนวาเปนอุปสรรคทางการคา และการลงทุนในไทย แตอยางไรก็ตาม การมี

การตรวจสอบการติดตอตาม (monitor) ในเรื่องการอุดชองโหวในการเขามาลงทุนจากเงินผิดวัตถประสงค การ

ทํางานรวมกันกับฝายงาน เชน ธนาคารแหงประเทศไทย BOI และปปง ททท เปนตน 
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5. การเนนเรื่องรายรับจากการทองเท่ียว ท่ีขาดการประสาน และตรวจสอบ ท่ีเกิดจากขอมูลท่ีไมเชื่อมโยง  

ผูท่ีเขามาเท่ียวเราก็ไมรูภูมิหลัง เขามาเท่ียวไดงาย การดําเนินการไมยุงยาก เชน การถูกกลาวหา ถือการเปน

ศูนยกลางกลางการคามนุษย การปลอมพาสปอรต เปนแหลงหลบหนีของผูท่ีกระทําผิด สงผลตอตนทุนดาน

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และธุรกิจท่ีไมถูกกฎหมายอ่ืน ทําใหตองมีมาตราการท่ีปฎิบัติอยางท่ัวถึง และถ่ีถวน แม

จะตองทําความเขาใจกับนโยบายหลักของประเทศดานการทองเท่ียวไทยมากข้ึนก็ตาม  

 

4.อนาคตของยุทธศาสตรของไทย: กอนจะรูเขา ตองรูเรา 

 การ“เรียนรูรูปแบบ และ บริหารจัดการ” เปนภาระของฝายวิจัยดานนี้ท่ีจะมองในบริบทมหภาค ใหความ

ชัดเจนนัก หากมองบริบทแบบจุลภาคจะเห็นชัดวา ศึกษาภาพใหญท้ังประเทศมากนัก หากแตศึกษาเจาะเฉพาะ

รายสินคาหรือภาคบริการบางอยาง เปนรายกรณี เนื่องจากมีเรื่องตางๆ ท่ีเราตองเรียนรูและศึกษาอีกมากมาย 

ดังนั้นหากศึกษาเฉพาะรายกรณี จะดีท่ีสุดและทําใหทราบขอมูลในเชิงลึก 

 “เรียนรูรปูแบบ” การเขามาของนักธุรกิจจีนไดปรับเปลี่ยนไปตามบริบท สถานการณ และคานิยมของโลก

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน การทองเท่ียวแตเดิมเปนการทองเท่ียวแบบกรุปทัวร ตอมาเปลี่ยนเปนการทองเท่ียว

แบบเดี่ยวมากข้ึน ดังนั้นการจัดการตาง ๆ ตองจัดการอยางสรางสรรคและทันตอสถาณการณ กรณีตัวอยางเม่ือ

ประมาณ ป 2558 คาราวานรถนักทองเท่ียว (รถบาน) เดินทางจากจีนเขามาท่ีประเทศไทย กลุมคนพวกนี้เปนกลุม

คนท่ีคอนขางมีเงินจึงสามรถซ้ือรถบานได แตไทยจัดการกับสถานการณนี้โดยการสั่งหามไมใหเขาประเทศ แมวารถ

บานจะสรางปญหา แตเรายังไมไดศึกษาปญหาอยางถองแท กลับแกปญหาโดยงายโดยการปดก้ัน ในมุมหนึ่งอาจ

เปนการแกปญหานักทองเท่ียวเขามาอยางทันทวงทีแตอีกมุมหนึ่งอาจจะเปนการแกปญหาอยางไมสรางสรรคและ

ไมไดหาทางออกใหทุกฝาย 

 

 


