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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาลกัษณะการด�าเนนิงานด้านสงัคมและวฒันธรรม
ของสมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทย	ซึง่เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพโดยใช้วธิเีก็บข้อมูลภาคสนาม
จากการสมัภาษณ์กรรมการบรหิาร	สมาชกิ	และเจ้าหน้าทีข่องสมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทย	
ซึ่งมีทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนจ�านวน	38	คน	ผลการวิจัยพบว่า	สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	
ประเทศไทยเป็นสมาคมฯชาวจีนที่ก่อตั้งขึ้นในปี	2557	ซึ่งเป็นสมาคมท้องถิ่นโดยเฉพาะปักกิ่ง	
ท�าให้ลกัษณะการด�าเนนิงานของสมาคมฯ	ไม่เหมอืนสมาคมฯ	อืน่	ๆ 	โดยเฉพาะด้านภาษา	สมาคมฯ	
ใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลักในการสื่อสาร	ด้านการจัดกิจกรรม	มีการเชิญกลุ่มนักแสดงศิลปะจีน
จากทุกมณฑลในสาธารณรัฐประชาชนจีนมาแสดงท่ีประเทศไทย	เนื่องจากกรุงปักกิ่ง	เป็นศูนย์
รวมวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน	มีการจดักจิกรรมการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมไทย-จนี	
เช่น	การประกวดการแข่งขันร้องเพลงจีนรุ่นเยาวชน	เป็นต้น	ด้านการด�าเนินงาน	สมาคมฯ	ได้
รับการยอมรับและสนับสนุนจากรัฐบาล	องค์กร	สมาคม	บริษัทต่าง	ๆ	ของทั้งสองประเทศ	จุด
เด่นของสมาคมฯ	ให้ค�าปรึกษา	และให้บริการเกีย่วกบัข้อมลูการลงทนุแก่สมาชกิ	มีการช่วยเหลอื
สมาชิกในด้านธุรกิจการค้า	ด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมกับสังคมอีกด้วย	สมาคมฯ	ได้ส่งเสริมการ
สืบทอดวัฒนธรรมไทยและจีนในสังคมไทย	มีการส่งเสริมการท�าธุรกิจการค้าระหว่างทั้งสอง
ประเทศ	และการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพลเมืองของทั้งสอง
ประเทศ	อันเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีนให้แน่นแฟ้นท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต

ค�าส�าคัญ	:	สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	บทบาทด้านสังคม	บทบาทด้านวัฒนธรรม

*	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หัวข้อ	“สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	:	บทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย”	
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง	บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิอาจารย์
ที่ปรึกษา	:	อาจารย์	ดร.พัชรินทร์	บูรณะกร

**	 นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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Beijin’s Business Association Thailand: 
Socio-cultural Roles on Thai Society

Yunzhu Zhao

Abstract
 This research aimed to study the socio-cultural roles of Beijing’s business association 
in Thailand using qualitative research methods. Field data collection was semi-structured 
interview in this study. The 38 key informants were Chinese and Thai-Chinese who have 
worked as board, members, and staff of the association. The results indicated that the 
association has been established recently.  There are, it was new. Mandarin was used as an 
official language. It has been established for local Beijing’s businessmen specifically therefore 
its enterprises were different from the others. Although it has just been established it was 
recognized and supported by a consortium of companies, government organizations of the 
two countries. Besides serving on investment to its members, the association provided 
support to the society in term of socio-cultural activities. Beijing was a cultural hub of 
China.  Therefore, a group of Chinese actresses were invited from every province in China 
to perform in Thailand. Chinese singing contest for the young generation was an example 
for the exchange socio-cultural activity. The association encouraged promotion of trade 
between the two countries and strengthened the relationship and mutual understanding 
between the citizens of both countries. It was beneficial for Thailand - China relations now 
and in the future.
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วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์ 13

บทน�า
	 ค�ากล่าวทีว่่า	“ไทย-จนีเป็นพีน้่องกนั”	มใิช่เป็นเพยีงค�ากล่าวเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทางการทตูและ
ทางการค้า	การลงทุนเท่าน้ัน	แต่ภายใต้ค�ากล่าวทีว่่านัน้กลบัเป็นความจรงิ	ทางด้านเชือ้ชาตทิีค่นไทยจ�านวน
มากมีเชื้อสายจีนผสมและหลายคนยังสืบทอดเชื้อสายจีนตระกูลต่าง	ๆ	(ผู้จัดการ	360°	รายสัปดาห์.	2552	
:	ออนไลน์)	จึงเป็นสาเหตุให้คนไทยเชื้อสายจีนรวมตัวกัน	จัดตั้งองค์กรการค้าและธุรกิจไทย-จีนต่าง	ๆ 	ขึ้น
มาเป็นจ�านวนมาก	โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะและสารประโยชน์ทางการค้าการลงทนุ
ให้กับบรรดาสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจของทั้งสองประเทศ	กิตติ	โล่เพชรัตน์	(2554	:	218)	กล่าวว่า	คน
จีนได้เข้ามาสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ	จึงท�าให้มีการก่อตั้งสมาคมต่าง	ๆ	ขึ้นมา	สมาคมจีนที่ก่อตั้ง
บนพื้นฐานของภาษาถิ่น	คือสมาคมกว๋องสิว	สมาคมไหหล�า	สมาคมฮกเกี้ยน	สมาคมฮากกา	สมาคมแต้จิ๋ว	
ส่วนสมาคมที่ตั้งบนพ้ืนฐานของช่ือสกุลหรือแซ่	มีขึ้นเพื่อจุนเจือในหมู่สมาชิก	เพิ่มโอกาสในการสร้างเครือ
ข่าย	เป็นเครื่องเตือนใจชนรุ่นหลังในอนาคตถึงวัฒนธรรมและสิ่งที่สืบทอดกันมา
	 สมาคมการค้าจีนท่ีใหญ่และมีอิทธิพลที่สุดในประเทศไทยคือ	หอการค้าไทย-จีน	กิตติ	โล่เพชรัตน	์
(2554	:	214)	กล่าวว่า	สืบเน่ืองจากปัญหาสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ	พ่อค้าชาวจีนจ�านวนมากได้รับ
ผลกระทบจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจ	หอการค้าไทย-จีนจึงก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2453	เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย	หอการค้าไทย-จีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยพ่อค้าชาวจีน
ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรืออาชีพเดียวกัน	สมาคมการค้าเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูล	
มีส่วนช่วยให้หลีกเลี่ยงการแข่งขันกันโดยไม่จ�าเป็นระหว่างสมาชิก	หรือการหารือเกี่ยวกับนโยบายของ
รัฐบาล	หอการค้าไทย-จีนมีบทบาทส�าคัญต่อชาวจีนและสังคมไทย	กิตติ	โล่เพชรัตน์	(2554	:	217)	กล่าว
ว่า	ใน	พ.ศ.	2553	เป็นโอกาสท่ีหอการค้าไทย-จีนครบรอบ	100	ปี	หอการค้าไทย-จนีเปลีย่นแปลงไปสูส่ถาบนั
ทีม่คีวามส�าคญัและมอี�านาจต่อรองกบัรัฐบาลไทย	ท�าหน้าทีส่ือ่สารให้พ่อค้าชาวจนีทีเ่พ่ิงเข้ามาสูป่ระเทศไทย
ได้รู้ถึงกฎข้อบังคับต่าง	ๆ	อ�านาจและความรับผิดชอบของหอการค้าไทย-จีนก้าวล�้าหน้าสมาคมของชาว
ตะวนัตกในไทยไปแล้ว	สิง่ยึดมัน่ของหอการค้าไทย-จนี	คอืการเคารพเทดิทนูราชวงศ์อย่างสงูสดุและปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย	ส่งผลให้หอการค้าไทย-จีนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง	การที่หอการค้าไทย-จีนมีบทบาท
ส�าคัญต่อสังคมของทัง้สองประเทศ	ท�าให้มสีมาคมธรุกจิต่าง	ๆ 	เข้ามาร่วมงาน	โดยแบ่งตามลกัษณะอาชพี
และลกัษณะท้องถ่ิน	เช่น	สมาคมค้าข้าวไทย	สมาคมโลหะไทย	สมาคมค้าทองค�า	สมาคมพ่อค้ายากรงุเทพฯ	
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย	สมาคมนักธุรกิจฟูเจี้ยน	ประเทศไทย	สมาคมการค้า	หยูนหนานไทย	
ส�าหรับสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจต่าง	ๆ	ของ
หอการค้าไทย-จีนในวันท่ี	16	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2557	ถึงแม้ว่าสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	เป็น
สมาคมที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่	มีสมาชิก	129	คน	โดยนายกสมาคม	(นายชัย	ธนิชานันท์)	ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อ
สายจีน	บ้านเดิมอยู่ที่ปักกิ่งและมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า	30	ปี	และได้เป็นสมาชิกของสมาคมต่าง	ๆ 	
ซึง่สมาคมเหล่านีจ้�านวนมากเป็นสมาคมของชาวจนีภาคใต้	ส่วนสมาคมของชาวจนีภาคเหนอืมจี�านวนน้อย	
แต่ตามกาลเวลาท่ีผ่านไป	ชาวจีนทางภาคเหนือ	โดยเฉพาะชาวปักกิง่มกีารติดต่อและร่วมมอืกบัคนไทยเพิม่
มากขึ้น	คุณชัย	ธนิชานันท์	(21	กรกฎาคม	2559	:	สัมภาษณ์)	กล่าวว่า	เมื่อ	30	ปีก่อน	ผมเพิ่งมาถึง
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ประเทศไทย	99%	เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพจากภาคใต้จีน	แต่ปัจจุบันนี้เพียงกรรมการบริหารของ
สมาคมฯ	กม็	ี45%	เป็นคนปักก่ิง	ท�าให้นายกสมาคม	ฯ	ต้องการแลกเปลีย่นวฒันธรรมและเศรษฐกจิหลาย	ๆ 	
ด้าน	ระหว่างกรุงเทพฯ	กับปักกิ่ง	ส่งผลต่อด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ	ด้วยเหตุนี้	
จึงตั้งสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ขึ้นในประเทศไทย
	 สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	มีบทบาทพิเศษ	เนื่องจากกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของ
สาธารณรฐัประชาชนจนี	เป็นศนูย์กลางเศรษฐกจิ	ศนูย์วฒันธรรม	ศนูย์กลางทางการเมอืงของสาธารณรฐั
ประชาชนจีน	ส่วนสมาชกิในสมาคมฯ	เป็นคนปักกิง่หรอืคนทีเ่คยการด�าเนนิชวีติอยูใ่นกรงุปักกิง่	แต่ปัจจบุนั
นีท้�างานหรอืท�าธรุกจิในประเทศไทย	อกีส่วนหนึง่จะเป็นคนไทยเชือ้สายจนีท่ีท�าธรุกจิหรอืจะท�าธรุกจิทีก่รงุ
ปักกิ่ง
	 จากความส�าคญัดังกล่าวท�าให้ผู้วจัิยในฐานะชาวต่างชาตทิีศ่กึษาสาขาวชิาการสือ่สารภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สองจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะการด�าเนินงานของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	ทั้งในด้าน
สังคมและวัฒนธรรม	และเน่ืองด้วยเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่	มีจ�านวนสมาชิก	105	คน	ทั้งชาวไทยก
และชาวจีน	สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	ได้มีการจัดสัมมนาด้านต่าง	ๆ 	การจัดกิจกรรมแข่งขันร้อง
เพลงจีน	การจัดนิทรรศการการเกษตรและนิทรรศการศิลปะ	ด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน	กิจกรรมต่าง	ๆ
ได้สะท้อนให้เหน็บทบาทของสมาคมนักธรุกิจปักกิง่	ประเทศไทย	ซึง่บทบาทส�าคญัเหล่านีค้ณุปูการต่อสงัคม
ไทยในด้านการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจนี	ท�าให้ท้ังสองประเทศ
ได้มีการขยายความร่วมมือในด้านต่าง	ๆ	อย่างยั่งยืน	เช่น	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านการค้า	ด้านวัฒนธรรม	ท�า
หน้าที่เป็นสะพานเช่ือมความสัมพันธ์ไทย-จีน	รวมถึงปลูกฝังความสัมพันธ์อันดีงาม	ความมีคุณธรรมและ
ปรองดองเกื้อกูลระหว่างกันของท้ังสองประเทศ	อันเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีนให้

แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือศึกษาลักษณะการด�าเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรมของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย

วิธีด�าเนินงานวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสาร	(Documentary	Research)	และการเก็บข้อมูลภาคสนาม	

(Field	Research)	เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัย
ตามล�าดับขั้นตอนตามต่อไปนี้
	 1.	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	:	ลักษณะ
การด�าเนินงาน	และบทบาทที่มีต่อสังคมไทย	เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้
	 2.	ศึกษาข้อมูลของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสมาชิกสมาคม
นักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	โดยสุ่มตัวอย่างจากสมาชิกสมาคมฯ	จ�านวน	38	คน	ได้แก่	กลุ่มธุรกิจการค้า	
10	ท่าน	กลุ่มอสังหา	5	ท่าน	กลุ่มพลังงานสมัยใหม่	5	ท่าน	กลุ่มอุตสาหกรรม	4	ท่าน	กลุ่มการศึกษา	4	
ท่าน	กลุ่มสื่อ	3	ท่าน	กลุ่มท่องเที่ยว	2	ท่าน	กลุ่ม	logistic	2	ท่าน	กลุ่มอื่น	3	ท่าน	
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	 3.	สร้างเครื่องมือวิจัยด้วยการต้ังค�าถามท่ีจะไปสัมภาษณ์	จ�านวน	20	ข้อ	โดยครอบคลุม
วัตถุประสงค์ในการท�าวิจัยทั้ง	2	ข้อและให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
	 4.	ปรับแก้ไขเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ	และน�าไปเก็บข้อมูลภาคสนามกับกลุ่ม
ตัวอย่างในสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย
	 5.	วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในด้านลักษณะการด�าเนินงานของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	
ประเทศไทย
	 6.	น�าเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์	(Analysis	Description)

ผลการวิจัย
	 จากการศกึษาสมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทย	:	บทบาทด้านสงัคมและวัฒนธรรมทีม่ต่ีอสงัคม
ไทย	โดยแบ่งเป็น	3	ประเด็นหลัก	ดังนี้
 1. ลักษณะการด�าเนินงานของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย
	 สมาคมนักธุรกิจปักก่ิง	ประเทศไทย	เป็นสมาคมฯ	ชาวจีนภาคเหนือ	และเป็นสมาคมที่มีลักษณะ
แบ่งตามท้องถิ่นของประเทศจีนโดยเฉพาะปักกิ่ง	ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้	คนปักก่ิงที่ท�าธุรกิจหรืออพยพเข้ามา
ที่ประเทศไทยจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	แต่ยังเทียบไม่ได้กับจ�านวนชาวจีนภาคใต้	อีกด้านหนึ่งสมาคมนักธุรกิจ
ปักกิง่	ประเทศไทยเป็นสมาคมท่ีก่อตัง้ข้ึนมาใหม่	ท�าให้สมาคมฯ	มแีนวทางการด�าเนนิงานไม่เหมอืนสมาคมฯ	
อื่น	ได้ศึกษาแบ่งเป็นประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้

 1.1 แนวทางการด�าเนินงานของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย
	 แนวทางการด�าเนินงานเป็นหัวใจของหน่วยงานต่าง	ๆ	การศึกษาแนวทางการด�าเนินงานของ

สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	ท�าให้เห็นความส�าคัญในการด�าเนินงาน	โดยมีรายละเอียดดังนี้
  	 1.1.1	แนวทางการด�าเนินงานในปัจจุบัน	ปัจจุบันสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยมี

แนวทางการด�าเนินงานการสืบทอดวัฒนธรรมจีน	การเยือนองค์กรทั้งจีนและไทยต่าง	ๆ	และการติดต่อ
กับบริษัทเป็นหลัก	คุณ	Chen	Jianguo	กรรมการบริหารของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	(21	
กรกฎาคม	2559	:	สัมภาษณ์)	ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงานของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	
ประเทศไทยได้กล่าวว่า	

	 แนวทางการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ	คือ	การสืบทอดวัฒนธรรมจีนในสังคมไทย	
และการติดต่อเดินทางไปเยือนองค์กรต่าง	ๆ	อย่างเช่น	หอการค้าไทย-จีน	สถานทูตจีน	
เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมฯ	ซึ่งได้เรียนรู้ประสบการณ์การบริหาร	การด�าเนินงาน	ต่าง	ๆ 	
และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเหล่าน้ีอีกด้วย	นอกจากนี้	ยังมีการติดต่อกับบริษัทท่ี
ท�าธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับจีน	เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต	
	จากตัวอย่างการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันแนวทางการด�าเนินงานของสมาคมนักธุรกิจ

ปักกิ่ง	ประเทศไทยมีการสืบทอดวัฒนธรรมจีน	การเยือนองค์กรทั้งไทยและจีน	และการติดต่อกับบริษัท
เป็นหลัก	เพื่อให้ชื่อเสียงของสมาคมฯ	ได้รับการเผยแพร่	และให้สมาคมฯ	ได้รับการยอมรับจากองค์กรท่ี
มีอิทธิพลส�าคัญต่อสังคม	อีกทั้งมีการสร้างโอกาสได้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจอีกด้วย
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 	 1.1.2	แนวทางการด�าเนินงานในอนาคต	ในอนาคตสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยมี
แนวทางการด�าเนนิงานการจดักจิกรรม	การช่วยเหลอืสงัคมเพิม่มากขึน้	คณุ	Liu	Chuan	กรรมการบรหิาร
ของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	(18	กรกฎาคม	2559	:	สัมภาษณ์)	ได้กล่าวถึงแนวทางการด�าเนิน
งานของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยดังนี้

	 ในอนาคตสมาคมฯ	มีแนวทางการด�าเนินงานการจัดและเข้าร่วมกิจกรรม	
ต่าง	ๆ 	และจัดกิจการสงเคราะห์และสวัสดิการต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น	รวมถึงส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	จากตัวอย่างการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าในอนาคตแนวทางการด�าเนินงานของสมาคมนักธุรกิจ

ปักกิ่ง	ประเทศไทยมีการจัด	การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ 	และมีการท�าสาธารณประโยชน์แก่สังคมเพิ่มมาก
ขึ้น	รวมถึงได้สืบทอดวัฒนธรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจ	และท�าให้สมาคมฯ	เป็นท่ีรู้จักท้ังในระดับประเทศ	
ประชาคมอาเซียน	และนานาชาติ	

 1.2 องค์ประกอบของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย
	 องค์ประกอบของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	แบ่งเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	กลุ่มกรรมการ

บริหาร	สมาชิก	และเจ้าหน้าที่	โดยศึกษาผ่านเงื่อนไขการสมัครและหน้าที่ของต�าแหน่งต่าง	ๆ	โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

  	 1.2.1	เง่ือนไขการสมัครและหน้าที่ของกลุ่มกรรมการบริหาร	กลุ่มกรรมการบริหารของ
สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	รวมทั้งนายกสมาคม	อุปนายก	(รองนายกสมาคมฯ)	เลขาธิการ	รอง
เลขาธิการ	กรรมการ	กรรมการวิสาหกิจ	ที่ปรึกษาสมาคม	ซึ่งเป็นผู้น�าของสมาคมฯ

 	 1.2.1.1 เงือ่นไขการสมคัรของกลุม่กรรมการบรหิาร	กลุม่กรรมการบรหิารของสมาคม
นักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยต้องได้รับการยอมรับจากนายกสมาคม	รองนายกสมาคม	และสมาชิกก่อน 
คุณ	Wang	Tiansong	กรรมการบริหารของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	(22	กรกฎาคม	2559	:	
สัมภาษณ์)	ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครเป็นกลุ่มกรรมการบริหารของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	
ประเทศไทยว่า	

	 (1)	นายกสมาคมฯ	หรือว่ารองนายกสมาคมฯ	แนะน�ามา	หรือว่าสมัครเอง	
แต่ต้องผ่านข้ันตอนการตรวจข้อมลู	และการประชมุกรรมการบรหิารด้วย	อกีวธิหีนึง่	คอื	
สมาชิกเลอืกตัง้ให้ในการประชมุใหญ่สามญัของทกุปี	(2)	เป็นผูท่ี้มปีระโยชน์ต่อสงัคม	(3)	
เป็นผู้ที่มีภาระหน้าที่ต่อสังคม	(4)	เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรุงปักกิ่ง
	จากตัวอย่างการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า	การสมัครกลุ่มกรรมการบริหารของสมาคม	นักธุรกิจ

ปักกิ่ง	ประเทศไทย	ต้องได้รับการยอมรับจากนายกสมาคม	รองนายกสมาคม	และสมาชิก	ซึ่งมีการตรวจ
ข้อมลูผูส้มคัร	และมกีารประชมุ	โดยผูส้มคัรต้องมเีงือ่นไขเป็นผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์กบักรงุปักกิง่	และมคีวาม
สามารถในด้านต่าง	ๆ	

  1.2.1.2	หน้าที่ของกลุ่มกรรมการบริหาร	กลุ่มกรรมการบริหารของสมาคมนักธุรกิจ
ปักกิ่ง	ประเทศไทยมีหน้าที่การบริหารและส่งเสริมการพัฒนาสมาคมฯ	คุณ	Li	Yu	สมาชิกของ
สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	(22	กรกฎาคม	2559	:	สัมภาษณ์)	ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
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หน้าที่กลุ่มกรรมการบริหารของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยว่า	
	 กรรมการบริหารมีหน้าที่คุ ้มครองประโยชน์ของสมาคม	ดูแลสิทธิและ

ประโยชน์ของสมาชิก	สร้างคุณูปการแก่สมาคมฯ	สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของ	
สมาคมฯ	มบีทบาทหน้าทีเ่ป็นสะพานเชือ่มโยงระหว่างสมาชกิกบัรฐับาล	สมาชกิกบัสมาชกิ	
และสมาชิกกับตลาด
	จากตัวอย่างการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าหน้าที่กลุ่มกรรมการบริหารของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	

ประเทศไทย	มกีารดแูล	ช่วยเหลอื	สนบัสนนุสมาคมฯ	และสมาชกิทีไ่ม่หวังผลตอบแทน	และยังมหีน้าทีเ่ป็น
สายเชือ่มโยงสมาชกิกบัองค์กรต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ความสะดวกแก่สมาชกิสมาคมฯ	ในด้านการด�าเนนิธรุกจิ	และ
ด้านการด�าเนินชีวิตอีกด้วย

  1.2.2	เงือ่นไขการสมคัรและหน้าทีข่องสมาชกิ	สมาชกิเป็นส่วนหนึง่ของสมาคมฯ	และเป็น
ผู้ได้รับผลประโยชน์	ซึ่งสมาชิกของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	สมาชิก
สามัญ	และสมาชิกวิสาหกิจ

  1.2.2	.1 เงือ่นไขการสมคัรของสมาชิก	สมาชกิของสมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทย
แบ่งเป็นสองประเภท	ได้แก่สมาชกิสามัญกบัสมาชิกวิสาหกจิ	คณุ	Li	Mo	สมาชิกของสมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	
ประเทศไทย	(21	กรกฎาคม	2559	:	สมัภาษณ์)	ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครสมาชิกของสมาคม
นักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยว่า	

	 สมาชกิสมาคมฯ	แบ่งเป็นสมาชกิสามญัและสมาชกิวสิาหกจิ	ซึง่มรีายละเอยีด
ดังต่อไปนี้	สมาชิกธรรมดาเป็นคนปักกิ่งที่ด�าเนินชีวิตหรือศึกษาในประเทศไทย	และเป็น
คนที่เคยมีประสบการณ์การท�าธุรกิจ	การท�างานและการศึกษาที่กรุงปักกิ่ง	ไม่ว่าจะมี
สัญชาติจีนหรือว่าไทย	ก็มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม	ฯ	ส่วนสมาชิกวิสาหกิจจะมี
ลักษณะเป็นบริษัทไทย-จีนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย	และลงทุนที่ไทยหรือจีน
	 จากตัวอย่างการให้สัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า	สมาชิกของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	

ประเทศไทยแบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	สมาชิกสามัญ	ซึ่งเงื่อนไขของการสมัครต้องจะต้องสัมพันธ์กับ
สมาคมธุรกิจปักกิ่ง	ส่วนสมาชิกวิสาหกิจ	จะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง	และจดทะเบียน
ตามกฎหมาย	ซึ่งมีการติดต่อระหว่างกรุงปักกิ่งกับประเทศไทย	

  1.2.2.2 หน้าท่ีของสมาชิก	หน้าที่สมาชิกของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยรัก
สมาคมฯ	และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ของสมาคมฯ	คุณ	Li	Mo	สมาชิกของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	
ประเทศไทย	(21	กรกฎาคม	2559	:	สัมภาษณ์)	ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหน้าที่สมาชิกของสมาคมนักธุรกิจ
ปักกิ่ง	ประเทศไทยว่า	

	 มีหน้าที่พิทักษ์รักษาสิทธิและประโยชน์อันพึงจะได้ที่ชอบด้วยกฎหมายของ
สมาคมฯ	นอกจากนี้	ยังมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ	จัดขึ้นทุก
ครั้งรวมถึงการช�าระค่าสมาชิกตามก�าหนด
		 จากตัวอย่างการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าหน้าที่สมาชิกของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	

ประเทศไทย	มีหน้าที่ตามกฎหมายดูแลและคุ้มครองสมาคมฯ	และเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ	จัดขึ้น	ยังมี
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การช�าระค่าบ�ารงุให้แก่สมาคมตามก�าหนด	เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิการของสมาคมฯ	ให้เจรญิรุง่เรอืง
มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ

  1.2.3	หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานของสมาคมฯ	ซึ่งด�าเนินงานตามการ
วางแผนงานของการประชมุกลุม่กรรมการบรหิาร	หน้าทีข่องเจ้าหน้าทีส่มาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทย
มกีารด�าเนนิงานตามข้อสรปุของการประชมุและรายงานผลให้แก่กลุม่กรรมการบรหิาร	คณุ	Tao	Ran	รอง
นายกของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	(14	กรกฎาคม	2559	:	สัมภาษณ์)	ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
หน้าที่เจ้าหน้าที่ของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยว่า	

	 เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ	มีหน้าที่ในการวางแผนการจัดการกิจกรรมของสมาคมฯ	
การเผยแพร่ชือ่เสยีงสมาคมฯ	เช่น	การท�าข่าวสารภายในสมาคม	ฯ	ปฏบัิตหิน้าทีต่ามแผน
งานของการประชุมทุกเดือน	และรายงานผลให้กรรมการบริหาร
		 จากตัวอย่างการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า	หน้าที่เจ้าหน้าที่ของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	

ประเทศไทย	มกีารด�าเนินงานตามแผนงานของกลุม่กรรมการบรหิารตัง้ไว้และรายงานผลอีกด้วย	กเ็หมอืน
เป็นผู้ช่วยของกลุ่มกรรมการบริหาร	ปฏิบัติตามแนวทางและค�าสั่งของพวกกลุ่มกรรมการ	และยังมีการ
เผยแพร่ชื่อเสียงสมาคมฯ	อีกด้วย	เพื่อให้สังคมรู้จักลักษณะการด�าเนินงานของสมาคมฯ	จึงส่งผลเรื่อง
การเพิ่มจ�านวนผู้สมัครอย่างโดยตรง	

 1.3 ลักษณะพิเศษของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย
	 สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	เป็นสมาคมท้องถิ่นแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน	

ได้ก่อต้ังขึน้ในประเทศไทย	ส่วนกลุม่สมาชกิเป็นผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์กบัท้องถิน่นัน้	ๆ 	การศกึษาลกัษณะพเิศษ
ของสมาคมฯ	ให้เกิดความเข้าใจลักษณะการด�าเนินงานของสมาคมฯ	ย่ิงขึ้น	โดยแบ่งเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	
ลักษณะพิเศษด้านวัฒนธรรม	และลักษณะพิเศษด้านสังคม	

  1.3.1	ลักษณะพิเศษด้านวัฒนธรรม	เนื่องจากกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี	ซึง่เป็นตวัแทนของสาธารณรฐัประชาชนจนี	ท�าให้สมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทยมลีกัษณะ
พิเศษในการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมวัฒนธรรมทั่วทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน	คุณชัย	ธนิชานันท์	นายก
ของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	(21	กรกฎาคม	2559	:	สัมภาษณ์)	ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะ
พิเศษด้านวัฒนธรรมของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยว่า	

	 เน่ืองจากสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยมีลักษณะพิเศษเป็นสมาคมฯ	
ชาวจีนโดยเฉพาะปักกิ่ง	ซึ่งปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของจีน	ท�าให้ทางสมาคมฯ	ไม่ใช่แค่
สบืทอดวฒันธรรมปักกิง่เพยีงอย่างเดียว	ยังสบืทอดวัฒนธรรมทัว่สาธารณรฐัประชาชน
จีนอีกด้วย
		 จากตวัอย่างการสมัภาษณ์แสดงให้เหน็ว่าสมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทยมีการรวบรวม

วัฒนธรรมจีน	ซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมปักกิ่ง	และมีวัฒนธรรมมณฑลจีนอ่ืน	ๆ	ด้วยเหตุว่ากรุงปักกิ่งเป็นเมือง
หลวงของสาธารณรฐัประชาชนจนี	จงึเปรยีบเสมอืนแหล่งรวบรวมวฒันธรรมจนี	ดงันัน้	กจิกรรมวัฒนธรรม
ที่สมาคมฯ	จัด	จึงหมายถึงกิจกรรมวัฒนธรรมทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเช่นกัน
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  1.3.2	ลักษณะพิเศษด้านสังคม	สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยมีลักษณะพิเศษด้าน
สังคม	คือ	การสร้างสมาคมธุรกิจต่าง	ๆ	ท่ีอยู่ภายใต้สมาคมฯ	คุณ	ชัย	ธนิชานันท์	นายกของสมาคมนัก
ธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทย	(21	กรกฎาคม	2559	:	สมัภาษณ์)	ได้ให้สมัภาษณ์เกีย่วกบัลกัษณะพเิศษด้านสงัคม
ของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยว่า	

	 	 การก่อตั้งข้ึนของสมาคมธุรกิจต่าง	ๆ	ที่อยู่ภายใต้สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	
ประเทศไทย	เป็นลักษณะพิเศษของสมาคมฯ	ซึ่งแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม	เพราะ
ว่าสามารถช่วยสมาชิกได้โดยตรงในด้านการท�าธุรกิจ	
		 จากตัวอย่างการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยมีลักษณะ

พิเศษคือการก่อตั้งสมาคมธุรกิจต่าง	ๆ	ท่ีบริหารอยู่ภายใต้สมาคมฯ	การก่อตั้งสมาคมธุรกิจต่าง	ๆ	ให้
สมาคมมีบทบาทท�าให้เกิดผลประโยชน์แก่สมาชิกโดยตรง	ส่งผลการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ทั้งสองประเทศ
 2. ลักษณะการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย
	 ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในหลาย	ๆ 	ด้าน	เช่น	การ
แต่งกาย	วันส�าคัญต่าง	ๆ	ความเช่ือ	อาหาร	การละเล่น	รวมไปถึงสินค้าต่าง	ๆ	ที่น�าเข้ามาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	ดังน้ันกิจกรรมท่ีสมาคมฯ	ได้จัดขึ้นมานั้นจะสื่อออกมาทั้งทางด้านธุรกิจและ
วัฒนธรรมจีน	จึงอาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดุจพี่น้องระหว่างไทยกับจีนได้มีมาอย่างยาวนาน	
เหมือนค�ากล่าวที่ว่า	“ไทยจีนใช่อื่นไกล	พี่น้องกัน”	

  2.1 กิจกรรมที่จัดของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย
		 สมาคมนักธุรกิจปักก่ิง	ประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน	คุณ	Guo	

Wei	สมาชิกของสมาคมนักธุรกิจปักก่ิง	ประเทศไทย	(22	กรกฎาคม	2559	:	สัมภาษณ์)	ได้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่จัดของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยว่า	

	 	 ถงึแม้ว่าสมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทยก่อตัง้ขึน้ในปี	2557	แต่เคยจดั
กจิกรรมทีไ่ด้สบืทอดวฒันธรรมจนีจ�านวนไม่น้อย	อย่างเช่น	การประกวดการแข่งขนัร้อง
เพลงจีน	ผมคิดว่าการแข่งขันคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก	เหตุผลแรกคือ	
ท�าให้วัยรุ่นเยาวชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร้องเพลงภาษาจีน	ท�าให้วัยรุ่นได้เรียนรู้และ
สบืทอดภาษาจนี	และในการเลอืกเพลงได้เลอืก	เถยีนมีม่ี	่พ่อจ๋าอย่าร้องไห้	เจ้าพ่อเซีย่งไฮ้	
และอืน่	ๆ 	อกีมากท่ีเป็นเพลงนิยมของคนไทย	เหตผุลทีส่อง	คอื	ผูเ้ข้าประกวดทีไ่ปแข่งขนั
ที่กรุงปักกิ่ง	จะได้ชมโบราณสถานและการอบรมร้องเพลงจีน
		 จากตวัอย่างการสมัภาษณ์แสดงให้เห็นว่า	สมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทยมกีารจดักจิกรรม

การแข่งขันร้องเพลงจีนรุ่นเยาวชน	ผู้สมัครเข้าประกวดต้องใช้ภาษาจีนกลาง	(แมนดาริน)	ในการขับร้อง
เท่านั้น	ส่วนการเลือกเพลงจีน	ผู้ประกวดได้เลือกเพลงที่นิยมของคนไทย	อย่างเช่นเถียนมี่มี่	พ่อจ๋าอย่า
ร้องไห้	และเพลงอื่น	ๆ	ท่ีเป็นเพลงจีนท่ีคนไทยเกือบทุกคนร้องได้	และเนื้อเพลงได้สืบทอดวัฒนธรรมจีน	
แสดงให้เห็นว่าสมาคมฯ	มีการจัดกิจกรรมท่ีสืบทอดการใช้ภาษาจีนกลาง	และวัฒนธรรมผ่านบทเพลงจีน
อีกด้วย
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  2.2 กิจกรรมที่เข้าร่วมของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย
		 สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยเคยเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมเสฉวนแห่งประเทศไทย	

คุณ	Chen	Zihan	เลขานุการของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	(23	กรกฎาคม	2559	:	สมัภาษณ์)	ได้
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่เข้าร่วมของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยว่า	

	 	 กิจกรรมท่ีสมาคมจีนจัดขึ้น	ส่วนมากจะสืบทอดวัฒนธรรมจีนเป็นหลัก	
สมาคมนักธุรกิจปักก่ิง	ประเทศไทยเคยเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมเสฉวนแห่ง
ประเทศไทย	ในกิจกรรม	มกีารแสดงชงชา	การแสดงเปลีย่นหน้ากาก	การแสดงกายกรรม
เสฉวน	การแสดงร�าจีน	และการแสดงนิทรรศการรูปภาพจีน	กิจกรรมท้ังหมดนี้ล้วน
สะท้อนวัฒนธรรมจีนที่แสดงออกมาจากมณฑลเสฉวนทั้งสิ้น

		 จากตัวอย่างการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า	สมาคมนักธุรกิจปักกิ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมเสฉวนแห่งประเทศไทย	มีการแสดงชงชา	การแสดงเปล่ียนหน้ากาก	การแสดงกายกรรมเสฉวน	
การแสดงร�าจีน	และการแสดงนทิรรศการรปูภาพจนี	งานศลิปะเหล่านีเ้ป็นวฒันธรรมมาจากมณฑลเสฉวน
ทัง้หมด	แสดงให้เห็นว่าสมาคมเสฉวนแห่งประเทศไทยนยิมจดักจิกรรมวฒันธรรมเสฉวนเป็นหลัก	เพือ่เผย
แพร่วัฒนธรรมเสฉวน	ดึงดูดนักธุรกิจ	ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้ศึกษาให้ไปที่มณฑลเสฉวน
 3. ลักษณะการด�าเนินงานด้านสังคมของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย
	 สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยมีศูนย์กลางระหว่างทั้งสองประเทศไทย	คุณภาพการด�าเนิน
งานของสมาคมฯ	ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ด้านสังคม	จึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมอื่น	ๆ	ความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์กรอื่น	ๆ	ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทย-จีน

 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมอื่น ๆ
	 สมาคมอื่น	ๆ	รวมถึงสมาคมของชาวจีนหรือว่าชาวไทยเชื้อสายจีน	และสมาคมของชาวไทย

ด้วย	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 สมาคมนักธุรกิจปักก่ิง	ประเทศไทยมีความสัมพันธ์สนิทสนมกลมเกลียวกัน	กับสมาคมชาวจีน

หรือว่าชาวไทยเชื้อสายจีนอื่น	ๆ	และได้รับการยอมรับจากสมาคมอ่ืน	ๆ	คุณชัย	ธนิชานันท์	นายกของ
สมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทย	(21	กรกฎาคม	2559	:	สมัภาษณ์)	ได้ให้สมัภาษณ์เกีย่วกบัความสมัพันธ์
ระหว่างสมาคมอื่น	ๆ	กับสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยว่า	

	 	 ทางสมาคมฯ	ให้เกียรตสิมาคมฯ	ทีก่่อตัง้ขึน้มานาน	อย่างเช่น	หอการค้าไทย-
จีน	สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย	สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย	สมาคมส่งเสริม
การรวมกลุ่มสันติภาพไทย-จีน	ผมก็มีต�าแหน่งเป็นรองผู้อ�านวยการฝ่ายวัฒนธรรมของ
หอการค้าไทย-จนี	และเป็นรองนายกของสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย	กบัสมาคม
ส่งเสรมิการรวมกลุม่สนัตภิาพไทย-จีน	ดงันัน้	สมาคมฯ	เราได้รบัการยอมรบัจากสมาคมฯ
ทีม่คุีณสมบติัและประสบการณ์	อกีท้ังยงัมีสมัพนัธ์ไมตรกัีบสมาคมฯ	ใหม่และแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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	 จากตัวอย่างการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า	นายกสมาคมฯ	ที่เป็นตัวแทนของสมาคมนักธุรกิจ
ปักกิ่ง	ประเทศไทย	เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและค่อนข้างเป็นท่ียอมรับของคนจีนในประเทศไทย	ท�าให้สมาคมมี
การติดต่อและสื่อสารกับสมาคมชาวจีนหรือว่าชาวไทยเชื้อสายจีนอื่น	ๆ 	อย่างราบรื่น	จึงส่งผลให้สมาคมฯ	
ได้รบัการยอมรบัและสนับสนุนจากสมาคมท่ีก่อตัง้ขึน้มานาน	และมกีารแลกเปลีย่นความคิดเหน็กบัสมาคม
ใหม่	แสดงให้เห็นว่าสมาคมฯ	มีความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมชาวจีนอื่น	ๆ	ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย

 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอื่น ๆ
	 สมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทยมกีารตดิต่อกบัองค์กรต่าง	ๆ 	ได้แก่	ส�านกังานหนงัสอืพิมพ์	

โรงเรียน	บริษัท	โรงงาน	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 สมาคมนักธุรกิจปักก่ิง	ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง	ๆ	ระหว่างการจัด

กจิกรรม	คณุ	Chen	Jianguo	กรรมการบรหิารของสมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทย	(21	กรกฎาคม	2559	
:	สมัภาษณ์)	ได้ให้สมัภาษณ์เกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรอ่ืน	ๆ 	กบัสมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทย
ว่า	

	 	 สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือและการสนับสนุน
จากส�านักงานพิมพ์	โรงเรียน	บริษัท	และโรงงาน	เป็นอย่างดี	อย่างเช่น	“Water	Cube	
Cup”	ของปี	2016	ทางสมาคม	ฯ	ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท	โรงเรียน	โรงงาน	และ
สื่อต่าง	ๆ	ในด้านเงินและการสื่อสาร	ทั้งน้ี	ทางสมาคมฯ	ก็ได้ใช้สื่อโฆษณาต่าง	ๆ	ทั้งใน
สังคมไทยและจีนเพื่อตอบแทนผู้สนับสนุน
	 จากตัวอย่างการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าระหว่างการจัดกิจกรรมของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	

ประเทศไทย	ได้รับการสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมจากช่องทางการสื่อสาร	และโรงเรียน
บริษทั	และโรงงานยังร่วมกันบริจาคเงินเพือ่สนับสนนุการจดักจิกรรม	ส่วนทางสมาคมฯ	มกีารท�าสือ่โฆษณา
ทั้งในสังคมไทยและจีน	เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้สนับสนุน	แสดงให้เห็นว่าสมาคมฯ	ได้ให้ความร่วมมือ
การจัดกิจกรรมกับองค์กรต่าง	ๆ	

 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทย-จีน
	 สมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทยก่อตัง้ขึน้จากชาวไทยเช้ือสายจนีและชาวจนี	มคีวามสมัพันธ์

อันดีกับรัฐบาลไทย	และรัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาสมาคมฯ	ส่วนสถานทูตจีนก็ยอมรับและ
สนับสนุนกิจการของสมาคมฯ	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 กจิกรรมของสมาคมนกัธรุกิจปักก่ิง	ประเทศไทยได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาลทัง้ประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน	คุณ	Zhang	Dong	รองนายกของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	(29	
กรกฎาคม	2559	:	สมัภาษณ์)	ได้ให้สมัภาษณ์เกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลไทย-จนีกบัสมาคมนกัธรุกจิ
ปักกิ่ง	ประเทศไทยว่า	

	 	 รัฐบาลทัง้ไทยและจนีให้ความส�าคญัต่อสมาคมฯ	ในงานเฉลมิฉลองการก่อ
ตัง้สมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทยครบรอบ	1	ปี	ได้เรยีนเชิญแขกผูมี้เกยีรตจิากหน่วย
งานต่าง	ๆ	มาร่วมงานในครั้งนี้	อาทิ	ฯพณฯ	เอกอัครราชทูตจีนประจ�าประเทศไทย	นาย
หนงิ	ฟูข่ยุ	หม่อมราชวงค์สขุมุพนัธ์	บริพตัร	(ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร)	นายจ	ูเหว่ยตง	
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(ทีป่รกึษาเอกอคัรราชทูตจีนและกงสลุใหญ่)	และนายเหยยีน	เหว่ย	ฉวนิ	(รองผูอ้�านวยการ	
Overseas	chinese	affairs	office	of	the	people’s	government	of	Beijing	municipality)
จากตวัอย่างการสมัภาษณ์แสดงให้เหน็ว่ากจิกรรมของสมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทยทีจ่ดัขึน้

ได้รบัการสนบัสนนุและให้ความส�าคญัจากรฐับาลของทัง้สองประเทศ	เพราะว่ามีผูน้�ามาจากรฐับาลเข้าร่วม
กิจกรรมคร้ังนี้	แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศให้ความส�าคัญแก่สมาคมฯ	และมีการสนับสนุน
กิจกรรมของสมาคมฯ	อีกด้วย

การอภิปรายผล
	 จากการศกึษาสมาคมนกัธรุกจิปักกิง่	ประเทศไทย	:	บทบาทด้านสงัคมและวัฒนธรรมทีม่ต่ีอสงัคม
ไทยพบว่า	การทีค่นจนีได้เข้ามาสูป่ระเทศไทยเพิม่มากขึน้	ท�าให้มกีารก่อตัง้องค์กรการค้าและธรุกจิไทย-จนี
ต่าง	ๆ	ขึ้นมาเป็นจ�านวนมาก	โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะและสารประโยชน์
ทางการค้าการลงทุนกับบรรดาสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจของทั้งสองประเทศ	สมาคมชาวจีนที่ก่อตั้งขึ้น
ในประเทศไทยมทีัง้สมาคมจีนท่ีก่อต้ังบนพืน้ฐานของภาษาถิน่	และสมาคมทีต่ัง้บนพืน้ฐานของชือ่สกลุหรือแซ่	

สมาคมนกัธุรกจิปักกิง่	ประเทศไทยเป็นสมาคมท้องถิน่โดยเฉพาะชาวจนีในปักกิง่ทีก่่อตัง้ขึน้ปี	2557	
ในสังคมไทย	ในระหว่างการด�าเนนิงานของสมาคมฯ	การจดัการเข้าร่วมกจิกรรมเชงิวฒันธรรมทัง้ไทยและ
จีน	ได้สืบทอดวัฒนธรรมของท้ังสองประเทศอย่างเป็นทางการ	และมีการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ	การ
ช่วยสมาชิกนักธุรกิจด้านการลงทุน	ได้ส่งเสริมการร่วมมือการท�าธุรกิจของทั้งสองแผ่นดิน	สมาคมฯ	ยังมี
การช่วยเหลอืสงัคม	ซ่ึงไม่หวงัค่าตอบแทนเป็นหลกั	สมาคมฯ	ยงัได้รับการยอมรบัและสนบัสนนุจากรัฐบาล	
องค์กร	สมาคม	บริษัทต่าง	ๆ	ของทั้งสองประเทศ	
	 สมาคม	ฯ	มีความส�าคัญต่อทั้งสมาชิกและสังคม	ในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม	ฯ	ท�าให้สมาชิก
ได้รับข้อมูลหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่าง	ๆ	ในการด�าเนินธุรกิจ	ส่วนด้านสังคม	สมาคมฯ	เป็นองค์กรที่
เช่ือมโยงกรุงปักก่ิงกับประเทศไทย	เป็นสะพานเชื่อมของทั้งสองแผ่นดินในด้านวัฒนธรรม	ด้านเศรษฐกิจ	
ในระหว่างการด�าเนินงานสมาคมฯ	มกีารเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดีระหว่างพลเมอืงของ
ทัง้สองประเทศ	อนัเป็นประโยชน์ต่อการกระชบัความสัมพนัธ์ไทย-จนีให้แน่นแฟ้นทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	

ข้อเสนอแนะ
จากการศกึษาสมาคมนักธรุกิจปักก่ิง	ประเทศไทย	:	บทบาทด้านสงัคมและวฒันธรรมทีม่ต่ีอสงัคม

ไทย	ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า
	 1.	ควรศึกษาลักษณะการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรม	ด้านสังคมของสมาคมชาวจีนอื่น	ๆ	ในสังคม
ไทย
	 2.	ควรศึกษาการเปรียบเทียบลักษณะการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรม	ด้านสังคม	ระหว่างสมาคม

ชาวจีนกับองค์กรชาวจีนในสังคมไทย
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2559.
Tao	Ran	เป็นผู้ให้สัมภาษณ์.	ไม้ไผ่	เป็นผู้สัมภาษณ์.	ท่ีสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	เม่ือวันท่ี	14	

กรกฎาคม	2559.
Wang	Tiansong	เป็นผู้ให้สัมภาษณ์.	ไม้ไผ่	เป็นผู้สัมภาษณ์.	ที่สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	เมื่อวัน

ที่	22	กรกฎาคม	2559.
Zhang	Dong	เป็นผู้ให้สัมภาษณ์.	ไม้ไผ่	เป็นผู้สัมภาษณ์.	ท่ีสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง	ประเทศไทย	เมื่อวันที	่

29	กรกฎาคม	2559.
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