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1. ลักษณะทั่วไป (General Background) 
 ประเทศจีนมีชื่อเต็ม คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  (The  People’s  Republic  
of  China)  ตั้งอยูในทวีปเอเชียตะวันออก มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  3,691,520  ตารางไมล 
หรือ  ประมาณ  9,561,000  ตารางกิโลเมตร  มีประชากรประมาณ  1,151,487,000  คน  
(ขอมูล ป ค.ศ.  1994)   สวนมากนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาขงจื้อ  ลัทธิเตา  มีกรุงปกกิ่ง  
(Beijing)  เปนเมืองหลวง  ซึ่งเปนศูนยรวมทางการศึกษา ศูนยกลางของการคา   เปนตน   สกุล
เงิน คือ  หยวน (Yuan)  ซึ่ง  1 หยวนประมาณ  5  บาทไทย   สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต  (Communist)  สินคาออกของประเทศ คือ  ขาว  ฝาย  ชา  สวน
สินคาเขาสวนมากจะเปนเหล็กและเหล็กกลา   ผลิตภัณฑผา  อุปกรณทางการเกษตร   (Webster’s  
New  Encyclopedic  Dictionary, 1993: 1539)   
  

 
ธนบัตรของสาธารณรัฐประชาชนจนี  ราคา 5 หยวน 

 

2. พัฒนาการดานการศึกษา (Education Development) 
 ประเทศจีนเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและเปนแหลงรวมอารยธรรมและ
วัฒนธรรมอันเกาแกมากกวา  5,000 ป  ในอดีตประชาชนไดรับการศึกษาแบบพื้นบาน  (Indigious  
Education)  ซึ่งไดแกการอบรมการประกอบอาชีพโดยเฉพาะทางดานเกษตรกรรม  
ประวัติศาสตรทางการศึกษาของจีนไดเริ่มกันอยางเห็นไดชัดในสมัยการปกครองของราชวงศซัง  
(Shang  Dynasty)  ซึ่งเมื่อประมาณ  3,000 ปเศษ  ซึ่งชาวจีนไดเรียนรูวิธีการใชปรอนซและ
เหล็ก 
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มาเปนเครื่องมือตางๆ  ตลอดจนการรูจักทําเครื่องปนดินเผา (Earthen  Ware)  และการทอผา
ไหม (ธงชัย  สมบูรณ, 2543: 9)  การทักหอผาไหมของจีนมีความเจริญมาก   การศึกษาในสมัย
นี้ยังเปนการศึกษาแบบอัธยาศัย  (Non–formal  Education)  มีการสอนแบบถายทอดขอความรู
ตาง ๆ ภายในบานหรือสํานักตางๆ  นอกจากนี้ยังไดมีความเจริญอยางมากในเรื่องของการ
คาขายกับตางประเทศผานเสนทางสายไหม  (Silk  Road)   ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมจาก
ตะวันออกสูตะวันตก   (ชายฝงเมดิเตอรเรเนียน)  อน่ึงในสมัยซองและหยวน  (Song and Yuan 
Dynaties)   จีนไดมีการขยายการคาขายกวางไกลมากขึ้น  นั่นคือเม่ือมารกโคโป  จากอิตาลีเขา
มาคาขายกับจีนและไดนําการประดิษฐสิ่งใหม ๆ เชน  กระดาษ   การพิมพ  เข็มทิศ และยังได
นําดินระเบิดของจีนไปเผยแพรยังโลกตะวันตก 
 

 
 
 ครั้นถึงสมัยราชวงศหมิงและซิง  (Ming and Qing Dynast)  อํานาจของอาณาจักรจีน
เร่ิมเสื่อม  แตอารยธรรมมิไดเสื่อมเน่ืองจากแนวคิดนักปรัชญาจีน เชน เลาจื้อ (Lao Zi) และ
ขงจ้ือ  (Confucius)   ไดขยายแนวคิดทางการศึกษาและศาสนาไปสูคนจีน  และ เชนเดียวกันใน
ยุคนี้ เองวิชาดาราศาสตร  คณิตศาสตร  รวมทั้งวิชาภูมิศาสตร  วิทยาศาสตรการแพทย  
โดยเฉพาะการฝงเข็ม  ซึ่งถือไดวาเปนศาสตรที่ไดรับความสนใจจากชาวตะวันตกเปนอยางมาก   
การศึกษาของจีนได ซบเซาเปนอยางมากเมื่อเริ่มเกิดสงครามฝนซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือป ค.ศ.  1840  
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 ทําใหประเทศจีนเสียเปรียบอังกฤษ   จนกระทั่วป  ค.ศ.  1842  จีนตองลงนามในสนธิสัญญานาน
กิง เปนเหตุ ใหเกาะ ฮองกงกลายเปนเขตเชาของอังกฤษ   ราชวงศซิง  (Qing  Dynasty)  ไดลม

สลาย  ดร. ซุน  ยัดเซน  ไดทําการปฏิวัติลมการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในป  ค.ศ.  1911  ซึ่งชวง
ระยะเวลานี้ลัทธิมารกซีส – เลนิน  ของสหภาพโซเวียต
เขามามีอิทธิพลในจีนเม่ือ ค.ศ.  1917  ซึ่งตอมาเม่ือ  
ค.ศ.  1921  เหมา  เจอ  ตุง  (Mao-Tse-tung)           
ไดกอตั้งพรรคคอมมิวนิสต  จนกระทั่วป  ค.ศ. 1949  
พรรคคอมมิวนิสตไดทําการปฏิวัติและเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองแบบใหม  คือ  การปกครองตามแนว
คอมมิวนิสต   ซึ่งมีผลตอการจัดการศึกษาเปนอยางมาก
และทําใหเกิดปญหา เชน  ความไมเทาเทียมในการไดรับ
การศึกษา   การขาดการดําเนินงานของรัฐอยางตอเนื่อง  
เปนตน   ดวยเหตุนี้จึงทําใหรัฐบาลจีนเรงพัฒนานโยบาย

การศึกษาของจีนอยางรวดเร็ว  ซึ่งถือวาเปนหนาที่หลักของพรรคคอมมิวนิสตจีน (Chinese  
Communist  Party: CCP)  กลาวไดวา  พัฒนาการการศึกษาของจีนแบงออกเปนระยะ ดังน้ี  
(Altbach, P.G., Arnove, R,F. and Relly, G.P., 1982: 412) 
 ระยะแรก   คือ  ระยะที่พรรคคอมมิวนิสตไดทําการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง  
การศึกษาในระยะแรกนี้ยังไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนัก   การศึกษาของประชาชนจีน
ทั่วไปจะยังอาศัยพอแม   พระสงฆ  เปนผูใหความรู   โดยการสั่งสอนหรือเรียนรูจะอยูในบริบท
ของลัทธิเตามากกวา   ซึ่งเปนการสอนใหรูจักรักษาขนบธรรมเนียมการเคารพตอบรรพบุรุษ  
และใหคนอยูรวมกันอยางสันติสุข   การเรียนใชวิธีการทองจํา  คนเกงคือคนที่ทองอะไรไดมาก 
ตองทองใหขึ้นใจ   เขียนใหถูกตองและรวดเร็ว  คําสอนเหลานี้ไดพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเปน
หลักสูตรของผูที่สอบเขารับราชการ ซึ่งการเรียนในรายะนี้ยังยึดแนวคิดที่วา “แดง และ
เชี่ยวชาญ”  (Red and Expert) กลาวคือ  ทุกคนจะตองเปนชาวจีนแดงและเปนผูเชี่ยวชาญ   
และจากพื้นฐานแนวคิดเชนน้ีจึงทําใหจีนมีการปฏิวัติทางดานวัฒนธรรม (Cultural  Revolution)  
เกิดขึ้น อนึ่งประธานาธิบดี  เหมา  เจอ  ตุง (Mao – Tse – Tung) ไดพยายามใชกลยุทธทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนากรรมกรหรือผูใชแรงงานสูการเพิ่มผลิต  เพ่ือพัฒนาประเทศตอไป 
 ระยะที่สอง  คือ ระยะ  ค.ศ.  1953 – 1957 ซึ่งถือวาเปนระยะที่สั้นของการศึกษาจีน   
แตในชวงนี้ไดเกิดแผนพัฒนาประเทศขึ้นครั้งแรก   เปนผลทําใหการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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และการศึกษาทางดานวิชาชีพครู  (Primary  and  Teacher  Education)   การกระตุนให
การศึกษาเพื่อการขจัดความไมรูหนังสือ   (Illiteracy)  ตลอดจนการฝกคนเขาทํางาน   มี
พัฒนาการของการเรียนแบบผสมผสานการฝกงาน  นักวิชาการหลายทานเรียนยุคนี้วา  “ดอกไม
รอยดอก”  (Hundred  Flowers)   อน่ึงยุคนี้จะเปนการตอตานพวกชนชั้นการปกครองหรือ
เจานายชั้นสูง  โดยใหพรรคคอมมิวนิสตเปนผูกําหนดทิศทางการศึกษา  (http://www. 
personal.ksu.edu-~dbski/p.3)     
 ระยะที่สาม   ระยะปฏิรูปการศึกษาของจีนในชวง  ค.ศ.  1958 – 1960   ระยะน้ีการศึกษา
มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเพราะการเมืองเขามามีบทบาทโดยตรงในการจัดการศึกษา  
(Politics  in  Command)   การศึกษาในระดับพ้ืนฐาน  (Basic  Education)   ไดกระจายไปสู
ทุกภูมิภาคของจีนและประชาชนชาวจีนไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษามากขึ้น   
จุดมุงหมายในการปรับปรุงการศึกษาในระยะนี้ เพ่ือผสมผสานวัฒนธรรมแบบใหมกับเทคโนโลยี
เขาดวยกัน   ถึงแมวาเวลาในชวงนี้จะนอยแตก็เปนจุดเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรของจีน   ซึ่ง
ทําใหป  ค.ศ.  1962   เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนขึ้น  (Cultural  Revolution)   ทําให
การศึกษาของจีนตองไดรับการทบทวนใหมซึ่งเปนผลใหการศึกษาของจีนมีความเจริญมากขึ้น 
 

 
 ระยะที่สี่  ระยะปฏิรูปการศึกษาชวงป ค.ศ. 1980 เปนชวงระยะที่จีนไดทําการปฏิรูป
การศึกษา ที่ไดพิจารณาถึงบริบทบาทพื้นฐานของประเทศเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงคําสอนตามหลักของขงจื้อ  (Confucianism) ที่เปนระบบคุณธรรม ความกตัญู   
แบบคัดเลือกขุนนางเพื่อรับราชการจากประชาชนทุกระดับ จึงทําให  เหมา  เจอ  ตุง  ตองลม
ลางแนวความคิดของประชาชนในยุคนี้เรียกวา  ยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาเรื่อยมาถึง
ปจจุบัน 
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3. การบริหารการศึกษา (Education Administration)   
 การบริหารการศึกษาของจีนไดใชรูปแบบของการบริหารของรัฐ  กลาวคือ องคกรสูงสุด
ของรัฐ คือ  สภาประชาชนแหงชาติจีน  (National  People’s  Congress)   และสภาประชาชน
ทองถิ่น (Local  People’s  Congress)   มีประธานาธิบดีเปนประมุข   โดยที่สภาประธาน
แหงชาติจีนจะมีอํานาจหนาที่ในการรางกฎหมาย  มีวาระ  5  ป  ซึ่งทําหนาที่กําหนดนโยบาย   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  งบประมาณดานตางๆ ของประเทศ   สวนสภาประชาชน
ทองถิ่นและรัฐบาลทองถิ่น  (Local People’s Congresses and Local People’s Governments)  
จะมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานในสวนภูมิภาค   สวนทองถิ่น  เพ่ือใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการทํางานทุกดานไมวาจะเปนงบประมาณ   แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมวานําไปใชสอดคลองกับนโยบายหรือไม  (ศรีสวาง   เลี้ยววาริณ,  2541: 2)   
ในปจจุบันโครงสรางการบริหารแบงออกเปนระดับ  ดังนี้ 
 1.  ระดับประเทศ  จะมีสภาแหงรัฐ (State Council)  เปนองคกรบริหารสูงสุดของประเทศ   
ซึ่งจะแบงเปนมณฑล (Province)  ภูมิภาคหรือเขตปกครองตนเอง (Autonomous Region)  
และเทศบาลนคร   ขึ้นตรงตอรัฐบาลกลาง 
 2.  ระดับมณฑล  หรือเขตปกครองอิสระ   จะประกอบดวยจังหวัด  เทศบาลเมือง 
 3.  ระดับเมือง  จะประกอบดวยเมืองตางๆ  เขตชนกลุมนอย   อําเภอ  หมูบาน 
 เกาะฮองกง  ไดกลับคืนจากอังกฤษในป  ค.ศ. 1997  สวนเกาะมาเกาไดคืนจากโปรตุเกส
ในป ค.ศ. 1999 
 

โครงสรางการบริหารการศึกษา 
 1.  การบริหารการศึกษาสวนกลาง  สภาประชาชนแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการ
การศกึษาแหงชาติเพ่ือรับผิดชอบการศึกษาทั่วประเทศ   มีหนาที่กําหนดยุทธศาสตร  นโยบาย  
และการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
 2.  การบริหารการศึกษาในสวนภูมิภาค คือหนวยงานสวนภูมิภาค มณฑล จังหวัด  และ
เทศบาลภายใตการบริหารของรัฐบาลกลาง   สามารถตัดสินใจดวยตนเองหรือแตงตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาในระดับของตนได  เชน  คณะกรรมการระดับจังหวัด   รัฐบาลทองถิ่น
สามารถจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษาในรูปแบบตาง ๆ  ดวยตนเอง  ยกเวนยุทธศาสตรหลัก ๆ  
และการวางแผนในระดับ ประเทศ   ซึ่งตองดําเนินการโดยรัฐบาลกลาง   คือ  คณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  เจาหนาที่ทองถิ่นจะตองดูแลกระบวนการทั้งหมดของการนํานโยบาย   ระบบ  
และแผนของการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาลงไปสูการปฏิบัติ   นอกจากนี้ยังตอง 
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รับผิดชอบและมีอํานาจในการชี้แนะบริหาร   ตรวจสอบและกํากับดูแลงานการศึกษาของ
โรงเรียน  และสถาบันการศึกษาในทองถิ่น   
 รัฐบาลกลาง  มณฑล   เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง   จังหวัด   และโรงเรียนทุกระดับ
จะมีกองการศึกษาเพื่อรับผิดชอบการบริหารการศึกษา  กฎหมายการศึกษาสาธารณรับ
ประชาชนจีนไดกําหนดเงื่อนไขวา  “สภาแหงรัฐและรัฐบาลทองถิ่นทุกระดับจะตองชี้แนะ”   
แนะนําการบริหารงานการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการบริหารแตละระดับ   สอดคลองและ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบของแตละแผนก   โดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 -  การบริหารการศึกษาระดับที่ต่ํากวาอุดมศึกษา   ใหอยูในความดูแลบริหารของรัฐบาล
ทองถิ่นภายใตการชี้นําของสภาแหงรัฐ 
 -  การบริหารงานระดับอุดมศึกษา  จะอยูในความดูแลบริหารของรัฐบาลระดับมณฑล  
ภูมิภาค   จังหวัด   เทศบาล   ซึ่งขึ้นตรงตอรัฐบาลกลาง 
 -  กองบริหารการศึกษาภายใตสภาแหงรัฐจะมีหนาที่รับผิดชอบงานการศึกษาทั่วประเทศ  
วางแผนการศึกษาทั้งหมด   ประสานงานและบริหารการศึกษา   กองการจัดการศึกษาในระดับ
มณฑลจะเปนผูดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาของภูมิภาคตามลําดับ   ตลอดจนการออก
พระราชบัญญัติในระดับภูมิภาคดวย  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,   2541) 
 ถึงแมวาการบริหารการศึกษาของจีนดูเหมือนจะเปนการกระจายอํานาจ  สูการบริหาร
สวนทองถิ่นก็ตาม  แตโดยแนวปฏิบัติแลวพรรคคอมมิวนิสตมีอํานาจสูงสุดในการบริหาร
การศึกษา    ซึ่งหมายถึงการรวมอํานาจ  (Centralization)  นั่นเอง 
 3.  จุดมุงหมายการศึกษา  (Educational Goals and Objectives) ประเทศจีนซ่ึงมี
จํานวนประชากรเปนจํานวนมาก  ดังน้ันจึงเปนความจําเปนที่รัฐบาลจะตองฝกคนใหมีความ 
สามารถตอการทํางานเพื่อพัฒนาความกาวหนาของประเทศ  โดยรัฐบาลฝกหลัก  3  ประการ 
คือ 
 1.  การศึกษาตองรับใชการเมือง 
 2.  การศึกษาตองควบคูการผลิต 

3. การศึกษาตองอยูภายใตการดําเนินการหรืออํานวยการของพรรคคอมมิวนิสต 
แตอยางไรจุดมุงหมายทางการศึกษาสามารถแยกยอยออกเปน  ดังนี้ 

 1.   การศึกษาของจีนตองมุงผลิตประชาชนใหความรูพ้ืนฐาน 
 2.  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตองจัดใหมีทั่วภูมิภาคของจีน  เพ่ือมุงผิตคนใหมี
ความรูในระดับสูง 
 3.   การศึกษาตองเนนการฝกวิชาชีพของประชาชน 
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 4.   รัฐบาลกลาง  รวมทั้งรัฐบาลทองถิ่นตองทํางานรวมกันใหการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5.   การศึกษาตองผลิตคนใหมีปญญา   รับใชสังคม  และจิตใจที่เขมแข็ง 

6. การศึกษาตองสอนใหประชาชนมีความซื่อสัตยตอความเปนชาวจีน  โดยการ
อนุรักษ รักษาและถายทอดวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ 

 7.   การศึกษาจะตองเนนความซื่อสัตยตอพรรคคอมมิวนิสตและความเปนปกแผนของ 
แผนดิน  (Altbach, P.G., Arnove, R. E. and Kelly, G.P., 1982: 413–414) 
 กลาวโดยสรุปแลวจุดมุงหมายทางการศึกษาของจีนเนนการกตัญูตอบรรพบุรุษ   การ
เห็นประโยชนตอสวนรวม  และการพัฒนาตนเองตามบริบทแหงสังคมของจีน   ซึ่งถาวิเคราะห
อยางละเอียดจะเห็นวา  อิทธิพลของลัทธิขงจ้ือ  ยังมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาและเปน
จุดมุงหมายหลักในการขัดเกลาสมาชิกในสังคมไดเปนอยางดี   อน่ึงจุดมุงหมายการศึกษาของ
จีนโดยภาพรวมแลวจะเปนการศึกษาตามอุดมการณของลัทธิมารกซิสต  และเหมา  เจอ  ตุง   
ตลอดจนใหความสําคัญกับชนชั้น  และบทบาททางการเมืองตามระบบคอมมิวนิสตมากกวา
ความสําคัญทางดานวิชาการ   และที่สําคัญพรรคคอมมิวนิสตถือวาการพัฒนาในดานการใช
แรงงานอยางมีประสิทธิภาพเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรตั้งแตประถมศึกษาไปจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

4. ระบบการศึกษา (Education System)   
 การศึกษาในประเทศสาธารณจีนแบงออกเปน  4  ระดับ คือ   
 1. การศึกษาพื้นฐาน  ไดแก  การศึกษากอนวัยเรียน   การประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนตน   มัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาพิเศษ 
 2. อาชีวศึกษา  ไดแก   การจัดการศึกษาทุกรูปแบบของโรงเรียนอาชีวศึกษา  
และทุกรูปแบบของการใหการฝกอบรมดานอาชีพและเทคนิค   โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียน
มัธยมศึกษาพิเศษ   โรงเรียนชางฝมือ    โรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาและโรงเรียนอาชีวศึกษา
ชั้นสูง   การศึกษาดานอาชีพจะรวมถึงการอบรมอาชีพขันตนและการฝกอบรมดานเทคนิคกอน
เขาทํางานแกพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทดวย 
 3. อุดมศึกษา   ไดแก  การจัดอุดมศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 
 4. การศึกษาผูใหญ  ไดแก  การจัดการศึกษาเพื่อการอานออกเขียนได  การ
จัดการศึกษาในระดับน้ีบางครั้งจะจัดในระบบของโรงเรียนและรูปแบบการจัดการศึกษาอื่นๆ  แก
กลุมเปาหมายสวนใหญจะเปนประชากรผูใหญ 
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 กลาวตามความเปนจริงแลว  ระบบการศึกษาของจีนเหมือนกับการศึกษาของประเทศ
อ่ืนๆ คือ มีระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  และระดับอุดมศึกษา 
 ระดับอนุบาลศึกษา (Kindergarten) หรือบางครั้งเรียกวา  การศึกษากอนวัยเรียน  
เด็กอายุ  3 ขวบจะเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล  การศึกษาในระดับน้ีไดรับความสนใจจาก
ผูปกครองและรัฐก็ไดดําเนินการอยางจริงจังตั้งแตป  ค.ศ. 1949 โดยเฉพาะตั้งศูนยฝากเลี้ยงเด็ก   
ซึ่งเปนการแบงเบาภาระของผูปกครองที่จะตองออกไปทํางาน   การจัดการศึกษาในระดับน้ีจะ
แบงออก เปน 2 ลักษณะ คือ 
 1. สถานที่รับเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน (Childhood Center Day  Schooling) 
สถานที่รับเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันนี้เปรียบเสมือนโรงเรียนที่ชวยเหลือผูปกครองที่ทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม   ซึ่งสวนมากโรงงานหรือคอมมูนจะเปนผูจัดตั้งขึ้น  เพ่ือใหผูปกครองไดนํา
เด็กมาฝากเลี้ยงในขณะที่ตนเองทํางาน 
 2. โรงเรียนกินนอน  (Boarding School) สวนมากโรงเรียนประเภทนี้จะสนองตอบ
ความตองการของผูปกครองที่เปนทหาร  หรือลูกของผูใชแรงงาน  โรงเรียนประเภทนี้จะมีนอย
กวาโรงเรียนประเภทแรก  (อบรม  สินภิบาล, 2537) 
 

 
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน(2549) 
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 โดยทั่วไปแลววิชาตาง ๆ ที่เรียนในโรงเรียนอนุบาลศึกษานั้นจะไมเนนเน้ือหาทาง
วิชาการอะไรมากมายแตจะมุงฝกเด็กใหมีทักษะเบื้องตนในการใชชีวิตประจําวันกับสังคม   แต
อาจจะมีการฝกเขียน   ฝกคิดคํานวณบาง อน่ึงการจัดการศึกษาในระดับนี้ไดรับความสนใจจาก
ชาวตางประเทมาก   เพราะรัฐบาลจะจัดการศึกษาใหฟรีแกผูปกครอง 
 ระดับประถมศึกษา  (Primary Education) การศึกษาในระดับนี้ใชเวลาเรียน  6 ป  รับ
นักเรียนที่มีอายุระหวาง  7-12  ป  และเปนการศึกษาภาคบังคับ  (UNESCO  1998: 134)   
การเรียนในระดับน้ีสวนมากจะเปนหลักสูตรภาคบังคับจะประกอบดวยกิจกรรมทงวิชาการและ  
กิจกรรมเสริมทักษะ  โดยที่หลักสูตรจะมี 2  ระดับ  คือ  หลักสูตรระดับชาติที่กําหนดโดยรัฐ  
สวนมณฑลและจังหวัดจะเปนผูกําหนดหลักสูตรระดับทองถิ่น   
 หลักสูตรที่ใชเรียนในระดับประถมศึกษาที่เปนหลักสูตรระดับชาติ  เรียนกวาหลักแกน  
(Core  Curriculum)  มีผลบังคับใชทั่วประเทศ  เน้ือหาวิชาของหลักสูตรจะประกอบดวย
การศึกษาทางพุทธศึกษา (Cognitive Domain) จริยศึกษา (Effective Domain) และหัตถศึกษา  
(Psychomotor  Domain) ซึ่งประกอบดวยวิชาตาง ๆ ดังน้ี  วิชาศีลธรรม คณิตศาสตร ธรรมชาติ
ศึกษา  กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  ภาษาจีนและแรงงาน   บางโรงเรียนก็จะเรียนภาษาตางประเทศ
ดวย 
 ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) การศึกษาในระดับนี้จะถูกแบงออกเปน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (Lower Secondary School)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper  
Secondary  School) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (Lower  Secondary School)  การเรียนในระดับน้ีจะใชเวลา 
3 ป  ถือวาเปนภาคบังคับ  กระบวนวิชาตาง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนนั้นประกอบดวย
วิชาการเมือง  ภาษาจีน คณิตศาสตร  ภาษาตางประเทศ ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร  ฟสิกส เคมี   
ชีววิทยา   กีฬา   ศิลปะ   แรงงาน  และแนวอาชีพระยะสั้น   หลักสูตรทองถิ่นจะจัดโดย
เจาหนาที่การศึกษาระดับมณฑล   เทศบาลนคร   จังหวัด   ภายใตการดูแลของรัฐบาล   
หลักสูตรทองถิ่นจะตองมีสวนประกอบทางดานวิชาการและกิจกรรมเพื่อเปนหลักสูตรวิชาบังคับ
หรือวิชาเลือก   
 ขอสังเกตประการหนึ่ง การศึกษาภาคบังคับของจีนแบงออกเปน 2 ลักษณะการจัดการ
ดังนี้ คือ 
 แบบแรก  ประถมศึกษาเรียน  6  ป มัธยมศึกษาตอนตน  3  ป 
 แบบทีสอง  ประถมศึกษาเรียน  5 ป มัธยมศึกษาตอนตนเรียน  4 ป ซึ่งทั้งสองแบบนี้จะ
มีจํานวนชั่วโมงเรียนในแตละระดับแตกตางกัน  แตเม่ือรวมแลวก็จะเทากันทั้งสองแบบ 
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (Upper Secondary School)  การศึกษาในระดับนี้จะ
ถูกแบงอกเปน  2  รูปแบบ คือ  มัธยมศึกษาตอนปลายปกติ  และมัธยมอาชีวศึกษาและมัธยม 
ศึกษาพิเศษ  หลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนปลายและปกติ  หรือหลักสูตรทั่วไปจะประกอบดวย
วิชาศีลธรรมและการเมือง   ภาษาจีน   คณิตศาสตร  ฟสิกส   เคมี   ชีววิทยา   ประวัติศาสตร  
ภูมิศาสตร   กีฬา   ศิลปะ  ทักษะแรงงาน   สําหรับวิชาอ่ืน ๆ นั้นจะเปนวิชาเลือกเสรีหรือบรรจุ
เปนวิชาบังคับก็ไดขึ้นอยูกับคณะกรรมการทองถิ่น   อนึ่งการศึกษาในระดับนี้จะใชเวลาเรียน  3 
ป   สวนโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายใชเวลาเรียน  2-4  ป  โรงเรียนมัธยมศึกษาพิเศษ
ใชเวลาเรียน 2-4  ป 
 ระดับอุดมศึกษา  (Higher  Education)   การเรียนในระดับอุดมศึกษาของจีนน้ัน
แบงเปนการเรียนในมหาวิทยาลัย  การเรียนในสถาบันชันสูงเฉพาะ   รวมทั้งการเรียนใน
โรงเรียนฝกหัดครู   การเรียนในมหาวิทยาลัย   ตั้งแตป  ค.ศ.  1980  เปนตนมา   ถือไดวา  
การเรียนในมหาวิทยาลัยของจีนมีความเจริญกาวหนามาก  โดยเฉพาะการเรียนที่เนนการสราง
ขอความรูใหม  การวิจัยทดลองตางๆ  การเรียนในมหาวิทยาลัยแบงอกเปน 3 ระดับ คือ 
 ระดับปริญญาตรี  ใชเวลาเรียน  4 ป ในสาขาทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร 
บางสาขา    สวนนักศึกษาที่เรียนสาขาแพทยศาสตรจะตองใชเวลา  6  ป  การแพทยในประเทศ
จีนทําใหชาวตะวันตกมีความสนใจในการศึกษาเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการฝงเข็ม  
(Acupuncture)   ซึ่งเปนการแพทยของจีนในสมัยกอน   และในปจจุบันก็ไดรับความสนใจจาก
หลายๆ ประเทศทั่วโลก   ปจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยมากมาย เชน  มหาวิทยาลัยในนครเซียงไฮ  
ปกกิ่ง  มณฑลยูนาน  เปนตน (อรสา  สุขเปรม, 2540: 119) 
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 ระดับปริญญาโท  มีระยะเวลาเรียน  2-5  ป   จะมีการเรียนรายละเอียดกระบวนวิชา
ตางๆ  ซึ่งเรียกวา  Courses works จากนั้นก็จะมีการทํางานวิจัย หรือวิทยานิพนธ ซึ่ง เปนการ
คนควาขอความรูใหมภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา (Advisor)  บางสาขาวิชาก็จะมีเรียน
เฉพาะกระบวนวิชาตางๆ   และทํารายงานการคนควาอิสระ  (Independent  Study)   เสร็จแลว ก็
จะมีการสอบประมวลความรอบรู  (Comprehensive  examination)  สําเร็จแลวไดรับปริญญา
ตามสาขานั้นๆ 
 ระดับปริญญาเอก  สวนมากใชเวลาเรียน  3-5  ป  การศึกษาในระดับปริญญาเอกของ
จีน  ในบางมหาวิทยาลัยจะมีโปรแกรมการเรียนเฉพาะการทําวิจัยอยางเดียว   เรียกวา  
Research  Studies  Programme)    การเรียนในระดับนี้เนนการทําวิจัยคนควาหาขอความรู
ใหม   ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาประเทศไทย  บางมหาวิทยาลัย เชน  มหาวิทยาลัยปกกิ่ง  ก็จะมี
โครงการรวมกับประเทศตาง ๆ  เรียกวา  Sandwich  Programme   ซึ่งหมายถึง  การเรียนใน
มหาวิทยาลัยของจีนและมหาวิทยาลัยของตางประเทศดวย   จบแลวไดปริญญาของประเทศ
นั้นๆ  หรือบางครั้งก็ปริญญาของจีนเอง 
 ในปจจุบันน้ี    ประชาชนของจีนนิยมไปเรียนตางประเทศมากขึ้น   อาจเปนเพราะสวน
หนึ่งมาจากคานิยมและการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยของจีนมีความ 
 
 
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว เปนเพราะวารัฐบาลจีนใหการสงเสริม อิสระในการจัดโปรแกรม
การเรียนเพื่อการพัฒนาประเทศ   จึงทําใหผลของการพัฒนาทางการศึกษาสงผลตอการพัฒนา
ทางดานอ่ืนๆ อีกดวย 
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 การอาชีวศึกษา  (Vocational   Education)   การอาชีวศึกษาของจีนตามที่ทราบ
มาแลววา   มีวิวัฒนาการมาเปนเวลาหลายพันป   โดยเฉพาะในสาขาการเกษตรกรรม   ซึ่งถือ
วามีการปรับปรุงประชาชนก็มีความรูทางดานนี้มาก   ในปจจุบันน้ีการอาชีวศึกษาของจีนมี 5 
รูปแบบ  ไดแก 
 1.  สถาบันอาชีวศึกษาชั้นสูง   เนนการฝกความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพื่อฝกคนเขาสู
ตําแหนงและงานเฉพาะดานตางๆ  เชน วิศวกรรมเกษตรกรรม  วนศาสตร 
 2.  โรงเรียนมัธยมศึกษาพิเศษ 
 3.  โรงเรียนสําหรับชางฝมือ 
 4.  โรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย 
 5.  โรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาตอนตน 
 ซึ่งในแตละโรงเรียนหรือสถาบันชั้นสูงน้ันก็จะมีสาขาตาง ๆ มากมายใหนักศึกษาไดเลือก
ตามความสนใจและความถนัด  ในปจจุบันผูที่จบจากการอาชีวศึกษาของจีนสามารถเขาสู
ตลาดแรงงานได    โดยที่ผูจบการศึกษาเลือกงานดวยตนเองจากตลอดแรงงาน   ถูกจางงาน
โดยเซนตสัญญากับสถานประกอบการขณะที่สอบเขาเรียนในสถาบัน   นอกจากนี้แลวถูกจาง
งานโดยหนวยงานของรัฐเปนผูพิจารณาถึงความรูความสามารถที่ตรงตามความตองการของ
หนวยงานนั้น ๆ   ในอดีตผูจบการศึกษาจะทํางานตามที่รัฐบาลกําหนดแตในปจจุบัน   สวนของ
การจางงานที่รัฐบาลเปนผูกําหนดไดลดลง   ตลาดแรงงานมีเอกสิทธิ์ในการจางงาน   ผูจบ
การศึกษาสามารถเลือกงานไดเอง   และกลาวไดวาการอาชีวศึกษาจีนประผลสําเร็จเปนอยางมาก 
 การฝกหัดครู  (Teacher Training)  ผูที่จะออกไปประกอบอาชีพครูนั้นสามารถเลือก
เรียนวิชาชีพครูไดในวิทยาลัยครูหรือเรียนในคณะศึกษาศาสตร   หรือคณะครุศาสตร   โดย
จําแนกออกเปน ดังนี้ 
 ครูที่สอนในระดับอนุบาลนั้นจะรับผูที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนใชเวลาเรียน  
4  ป   สวนผูที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายใชเวลาเรียน  2  ป  สวนผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายสามารถเรียนในคณะศึกษาหรือครุศาสตร   โดยใชเวลาเรียน  4 ป   ปสุดทายมีการ
ฝกสอน   ทั้งในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา 
 วิทยาลัยครู  จะรับนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขาเรียนเปนเวลา  4  ป   
มีการเรียนกระบวนวิชาตาง ๆ เชน วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ  ประวัติศาสตร  เคมี  ฟสิกส  
 
 
 
เปนตน   รวมทั้งการเรียนวิชาทั่วไป  เชน  จัดวิทยาการเรียนการสอน   จัดวิทยาสําหรับเด็ก 
เปนตน   นอกจากนี้ผูที่เรียนในวิทยาลัยครูจะตองมีการฝกสอนกอนจบกอนจบออกไปประกอบ
อาชีพครู 
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 การศึกษาผูใหญและการศึกษาพิเศษ  (Adult Special Education) การศึกษา  
ผูใหญจะอยูในการรับผิดชอบของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เนนการอานออกเขียนได   เพ่ือ
ประกันคุณภาพการรูหนังสือ  (Literacy)   ของผูเรียน  รัฐบาลจีนไดออกหลักสูตรการรูหนังสือ
ถือครูตองสอนใหผูเรียนที่เปนชาวนาใหรูหนังสือคําหลัก ๆ  1,500  คํา  และประชาชนที่อยูใน
พ้ืนที่เมือง 2,000 คําเปนตน  นอกจากรัฐบาลจีนไดรณรงคการรูหนังสือโดยบางหมูบานมีที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน   โดยเฉพาะทองที่ตามภูเขาสูง  (Mountainous  Area)   นอกจากนี้
รัฐบาลยังเรงการปฏิรูปการศึกษาผูใหญใน  3 มโนทัศน คือ  การศึกษาพื้นฐาน   วิชาชีพและ
การศึกษาตอเน่ือง  (Cookson, P.W., Sadovnik, A.R. and  Semel, S.f., 1992: 108) 
 สวนการศึกษาพิเศษ  (Special  Education)   นั้นรัฐบาลจีนมีวัตถุเพ่ือเปนการศึกษา
สําหรับคนพิการ   ในปจจุบันนี้เด็กพิการทางตา   ทางหูและจิตใจ   ไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลเปนพิเศษ   โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนตาง ๆ ขึ้นเฉพาะ  เชน  โรงเรียนสําหรับคนตาบอด  
โรงเรียนสําหรับคนหูหนวก  และโรงเรียนสําหรับเด็กเรียนชา  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนบางแหงที่
เปดโอกาสเด็กพิการเหลาเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนทั่วไปดวย  ซึ่งกลาวไดเปนการปรับ
และสรางโอกาสใหเด็กพิการเลานี้   มีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือการศึกษาภาคบังคับ   
ดังจะเห็นไดจากหลักสูตรสําหรับเด็กพิการของจีนมี  ดังนี้ 
 หลักสูตรสําหรับเด็กพิการ   หลักสูตรสําหรับเด็กพิการในโรงเรียนพิเศษมี  ดังนี้ 
 โรงเรียนสําหรับคนตาบอด: หลักสูตรระดับประถมศึกษาสําหรับเด็กตาบอด  ไดแก  
วิชาศีลธรรม  ภาษาจีน   คณิตศาสตร   สังคมศึกษา  ธรรมชาติศึกษา   กีฬา  วิธีการเดิน   
ดนตรี  ศิลปะ  การแสดงอาการรูจัก  แนะแนวชีวิต   ทักษะแรงงานสําหรับหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนไดแก   การเมือง   ภาษาจีน   คณิตศาสตร   ภาษาตางประเทศ   
ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา  กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  และทักษะแรงงาน 
 โรงเรียนสําหรับคนหูหนวก  (เกรด 1 – เกรด 9)  หลักสูตรที่จัดไดแกศีลธรรม   ภาษา  
(ภาษามือจากเกรด 1 – เกรด 3)   คณิตศาสตร   ธรรมชาติศึกษา   ความรูทั่วไป   สังคมวิทยา  
วิทยาศาสตร   กีฬา  ศิลปะ  และทักษะแรงงาน 
 โรงเรียนสําหรับเด็กเรียนชา  (เกรด 1 – เกรด 9)  หลักสูตรนี้ตะตองเรียนรายวิชา   
ความรูทั่วไป   ภาษาทาทางจากเกรด 1 – 6   คณิตศาสตร   ดนตรี (รองเพลง  เตนรํา  เกม  
ในเกรดที่ต่ํา)   ศิลปะกีฬา  และทักษะแรงงาน 
 
 
 
 นอกจากรายวิชาในหลักสูตรที่กลาวมาแลว  นักเรียนจะไดรับการสนับสนุนใหมีกิจกรรม
เสริมสําหรับผูเรียนที่สนใจ  (สํานักงานคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ,  2541: 59) 
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 จะเห็นไดวารัฐบาลจีนใหความสําคัญแกการศึกษาทุกเพศทุกวัย โดยไมเลือกถึงความ
บกพรองทางดานตาง ๆ  ปจจุบันน้ีโรงเรียนประเภทนี้มีมากขึ้นในเมืองใหญ  และกําลังกระจาย
ไปสูโรงเรียนในชนบทโดยที่ชุมชน  (Commune)   เปนผูดูแลและจัดหลักสูตรเองไดดวย 
 
 

5. ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ที่ตั้ง ตั้งอยูดานตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดตอกับประเทศตางๆ โดยรอบ 
15 ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอรกิชสถาน ทาจิกิสถาน 
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พมา ลาว และเวียดนาม ขณะที่ทิศ
ตะวันออกและทิศใตจดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต 
 พื้นที่  9.6 ลานตารางกิโลเมตร มีเสนพรมแดนทางบกยาวกวา 2 หม่ืนกิโลเมตร 
 ภูมิประเทศ ทางตะวันตกสวนใหญเปนเทือกเขา ทะเลทราย และที่ราบสูง และคอยๆ 
ลาดลงทางทิศตะวันออก 
 รูปแบบการปกครอง สังคมนิยมแบบจีน  
 ประธานาธิบดี นายหู จ่ินเทา (Hu Jintao) (มีนาคม 2546) 
 นายกรัฐมนตรี นายเวิน เจียเปา (Wen Jiabao) (มีนาคม 2546) 
 รัฐมนตรีตางประเทศ นายหลี่ จาวซิง (Li Zhaoxing) (มีนาคม 2546) 
 วันชาติ 1 ตุลาคม (สาธารณรัฐประชาชนจีนไดรับการสถาปนาขึ้นเม่ือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2492 ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต จีนมีชัยชนะในสงครามกลางเมืองเหนือพรรคกกห
มินตั๋ง) 
 ธงชาติ  

 
 
 
 
 
 

 รูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพื้นสีแดง (ดาวดวงใหญหมายถึงพรรคคอมมิวนิสตจีนซ่ึงเปน
ผูนํา ดาวเล็กๆ ทั้งสี่ดวงหมายถึง “ชนชั้น” ที่ประกอบขึ้นเปนสังคมจีน คือ ชนชั้นกรรมกร ชนชั้น
ชาวนา ชนชั้นนายทุนนอย และชนชั้นนายทุนแหงชาติ) 
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 เมืองหลวง กรุงปกกิ่ง (ภาษาราชการจีนเรียกวา “เปยจิง”  Beijing) 
 ประชากร 1,306.3 ลานคน  
 ชนชาติ มีชนชาติตางๆ อยูรวมกัน 56 ชนชาติ โดยเปนชาว ”ฮ่ัน” รอยละ 93.3 ที่เหลือ
เปนชนกลุมนอย ที่สําคัญไดแก ชนเผาจวง หุย อุยกูร หยี ทิเบต แมว แมนจู มองโกล ไตหรือไท 
เกาซัน 
 ภาษา ภาษาจีนกลาง (ผูทงฮวา) เปนภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลตางๆ มีภาษาพูด
ทองถิ่นที่แตกตางกัน เชน เสฉวน หูหนาน กวางตุง ไหหลํา และฮกเกี้ยน 
 ศาสนา ลัทธิขงจ้ือ ศาสนาพุทธ ลัทธิเตา ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต 
 เขตการปกครอง การปกครองสวนกลางแบงออกเปน 23 มณฑล (รวมถึงไตหวัน) 5 
เขตปกครองตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง กวางสี และทิเบต) 4 มหานครที่ขึ้นตอ
สวนกลาง (ปกกิ่ง เซ่ียงไฮ เทียนจิน และฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ(ฮองกง และมาเกา) 
 สถาปนาความสัมพันธไทย-จีน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 (ป 2548 เปนปครบรอบ 30 
ป การสถาปนาความสัมพันธทางการทูต ไทย-จีน) 
 สถานการณทั่วไปในจีน 
  1. การเมืองการปกครอง   
  ในระบอบการปกครองของจีนพรรคคอมมิวนิสตจะเปนผูกําหนดนโยบายทุกดาน
ใหรัฐบาลไปปฏิบัติ (รัฐบาลจึงไมใชองคกรกําหนดนโยบาย) โดยจีนมีนโยบายภายในที่สําคัญ 
ดังนี้  
  1.1 เนนการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปดประเทศเพื่อสรางความเจริญรุงเรือง
ทางเศรษฐกิจ และกําหนดเปาหมายให GDP เพ่ิมขึ้นอีก 4 เทาตัว และทําใหจีนสรางความกินดี
อยูดี “เสี่ยวคาง” แกคนจีนในระดับเดียวกับประเทศที่กําลังพัฒนาในระดับกลาง ภายในป 2563 
(ค.ศ. 2020) ในขณะเดียวกัน ก็ตองแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําของระดับการพัฒนาระหวาง
ภาคตะวันออกกับภาคตะวันตก ซึ่งอาจนํามาซึ่งปญหาการเมือง สังคม ความแตกแยกของชน
ชาติที่รุนแรง จึงไดกําหนดใหพัฒนาภาคตะวันตกไปในเวลาเดียวกันดวย  
 1.2 จีนเนนการปฏิรูปทางการเมืองอยางคอยเปนคอยไป ในขณะเดียวกัน เพ่ือ
ลดกระแสกดดันการเรียกรองใหปฏิรูปการเมือง ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตจีนประเมินแลววาไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดในระยะ 10 ปขางหนา นายเจียง เจอหมิน อดีตประธานาธิบดีจีน จึงไดเสนอ 
 
 
 
 
หลักการ 3 ตัวแทนขึ้นมาและบรรจุลงไปในธรรมนูญของพรรค หลักการ 3 ตัวแทน จะสามารถ
ลดแรงกดดันของกลุมนายทุนใหมและนักวิชาการเรื่องปฏิรูปการเมืองได โดยพรรคคอมมิวนิสต
เปดกวางใหคนเหลานี้เขาไปมีสวนรวมในพรรคและการบริหารประเทศไดในระดับหน่ึง ทั้งน้ี จีน
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ไดเร่ิมปลอยใหการปกครองระดับทองถิ่นในระดับตําบลและเมือง (อําเภอ) มีการเลือกตั้งโดย
อิสระแลวตั้งแตป 2538 
 หลักการสามตัวแทนไดกําหนดใหพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนตัวแทนใน 3 ดาน 
คือ  
 (1) ดานการผลิต โดยดูแลการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 (2) ดานวัฒนธรรม โดยดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีของจีน และนําวัฒนธรรมอ่ืน
ที่ดีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ  
 (3) เปดใหพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนตัวแทนของประชาชนทุกชนชั้น กลาวคือ 
ไดเปดใหกลุมนายทุนและนักธุรกิจ ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่พรรคกําหนดเขามาเปนสมาชิก
พรรค และมีสวนรวมทางการเมืองเพ่ิมขึ้น ถือเปนการเปลี่ยนภาพลักษณของพรรคจากตัวแทน
เชิงปฏิวัติ หรือตัวแทนของชนชั้นแรงงาน เปนตัวแทนเชิงบริหาร หรือตัวแทนของประชาชนทุก
ชนชั้น 
 2. พรรคคอมมิวนิสตจีน 
     สาธารณรัฐประชาชนจีนปกครองในระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตมีพรรคคอมมิวนิสต
จีนซึ่งมีสมาชิกประมาณ 68 ลานคน (สถิติป 2547) เปนสถาบันทางการเมืองที่มีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายดานตางๆ ของประเทศอยางเบ็ดเสร็จตามแนวทางลัทธิมารกซ-เลนิน ความคิด
ของอดีตประธานาธิบดีเหมา เจอตง ทฤษฎีการสรางสรรคสังคมนิยมที่มีเอกลักษณแบบจีนของ
เติ้ง เสี่ยวผิง รวมถึงทฤษฎีสามตัวแทนที่ไดรับการบรรจุเขาในธรรมนูญของรัฐเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2545 โดยรัฐบาลและรัฐสภามีหนาที่คอยปฏิบัติตามมติและนโยบายที่พรรคกําหนด
โดยยึดหลักประชาธิปไตยรวมศูนย (Democratic Centralism) ตามธรรมนูญพรรค กําหนดใหมี
การประชุมสมัชชาพรรคแหงชาติ (Party Congress) ทุก 5 ป นับตั้งแตไดมีการจัดตั้งพรรคขึ้น
ในป 2464 จนถึงปจจุบัน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดใหมีการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต
แลวรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยไดจัดประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่ 16 ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 
ซึ่งนายหู จ่ินเทา ไดรับเลือกใหเปนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต คนปจจุบัน (วาระ 5 ป)  
 
 
 
 
 
 การเมืองภายในจีนยังคงมีเสถียรภาพภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน เม่ือวันที่ 
8-14พฤศจิกายน 2545 ไดมีการประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่ 16 ซึ่งมีการถายโอนอํานาจจากผูนํา
รุนที่ 3 ซึ่งมีนายเจียง เจอหมิน เปนแกนนํา ไปยังรุนที่ 4 ซึ่งมีนายหู จ่ินเทา เปนแกนนํา  
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นายหู จิ่นเทา 

 
 ที่ประชุมไดแตงตั้งนายหู จ่ินเทา เปนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน สืบแทนนายเจียง 
เจอหมิน พรอมทั้งแตงตั้งสมาชิกถาวรประจํากรมการเมือง (Members of Standing Committee 
of the Political Bureau of the Central Committee of CPC) อีก 8 คน ถือไดวาบุคคลทั้ง 9 
คนนี้ เปนผูที่มีความสําคัญทางการเมืองระดับสูงสุดของจีน  
 ระหวางวันที่ 5-18 มีนาคม 2546 ไดมีการประชุมสภาประชาชนแหงชาติสมัยที่ 10 ขึ้น 
ในการประชุมครั้งน้ีไดมีการสรุปผลการบริหารประเทศในชวง 5 ป พรอมทั้งแตงตั้งผูนํารัฐบาล
ชุดใหม โดยไดแตงตั้งให นายหู จ่ินเทา เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน เปนประธานาธิบดี (สืบ
แทนนายเจียง เจอหมิน) และนายเวิน เจียเปา เปนนายกรัฐมนตรี (สืบแทนนายจู หรงจี) ในขณะ
ที่ นายเจียง เจอหมิน ยังคงดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการทหารพรรคคอมมิวนิสตจีน
ตอไปอีกสมัย ตอมา ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ 4 ของ
สมัชชาพรรคสมัยที่ 6 ระหวางวันที่ 16-19 กันยายน 2547 ไดอนุมัติใหนายหู จ่ินเทา ดํารง
ตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการทหาร (สืบแทนนายเจียง เจอหมิน) โดยจะมีผลเม่ือไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาประชาชนในเดือนมีนาคม 2548 
 ผูนําจีน สมัชชาพรรคสมัยที่ 16 ไดคัดเลือกบุคคลเปนสมาชิกกรมการเมืองจํานวน 25 
คน (เพ่ิมจากเดิม 3 คน) และสมาชิกกรมการเมือง 25 คนนี้ ไดเลือกตั้งสมาชิกถาวรประจํา 
 
 
 
กรมการเมือง (Standing Committee of the Political Bureau of the Central Committee) 
จํานวน 9 คน (เพ่ิมขึ้นจากเดิม 2 คน) เรียงตามลําดับอาวุโส ไดแก  
 1. นายหู จ่ินเทา (Hu Jintao) 
 2. นายอู ปางกั๋ว (Wu Bangguo) 
 3. นายเวิน เจียเปา (Wen Jiabao)  
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 4. นายเจี่ย ชิ่งหลิน (Jia Qinglin)  
 5. นายเจิง ชิ่งหง (Zeng Qinghong)  
 6. นายหวง จวี๋ (Huang Ju)  
 7. นายอู กวานเจิ้ง (Wu Guanzheng)  
 8. นายหลี่ ฉางชุน (Li Changchun)  
 9. นายหลัว กาน (Luo Gan) 
 เศรษฐกิจ เศรษฐกิจจีนยังขยายตัวอยางตอเน่ืองภายใตนโยบายการปฏิรูปและการเปด
ประเทศที่ ดําเนินมาตั้งแตป 2521 รัฐบาลจีนมีเปาหมายที่จะเนนผลผลิตทางการเกษตรให
พอเพียงสําหรับการบริโภคภายในประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็จะเนนการพัฒนาดานเทคโนโลยี
ระดับสูงดวย ในป 2544 จีนไดเขาเปนสมาชิก WTO และไดตั้งเปาหมายวา เม่ือถึงป 2548 
การคาตางประเทศจะมีมูลคา 6 แสนลานดอลลารสหรัฐ โดยจีนยังเปนฝายไดเปรียบดุลการคา 
จีนตั้งเปาหมายวา เม่ือถึงป 2548 รายไดเฉลี่ยตอหัวจะเพิ่มขึ้นเปน 1,130 ดอลลารสหรัฐ และ ป 
2553 จะเพ่ิมขึ้นเปน 1,600 ดอลลารสหรัฐ  
 สังคม การเปดประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนสงผลใหประชาชนจีนมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น แตในขณะเดียวกันก็เปนสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาสังคมอยางกวางขวาง อาทิ 
ปญหาการแพรขยาย ของอิทธิพลตะวันตก ปญหายาเสพติด ปญหาการเพ่ิมประชากร ปญหา
ความเลื่อมล้ําทางสังคม เนื่องจาก รายไดของประชาชนในเมืองและชนบทมีความแตกตางอยู
มาก รัฐบาลจีนไดพยายามแกปญหาโดยใชมาตรการควบคุมและรณรงคใหประชาชนยึดม่ันใน
อุดมการณสังคมนิยมและชาตินิยม ควบคุมสื่อมวลชนและอินเตอรเน็ต เพื่อควบคุมการเผยแพร
ขอมูลที่อาจเปนภัยคุกคามตอประเทศ ขณะเดียวกัน ก็พยายามลดชองวางระหวางเมืองกับ
ชนบท ตลอดจนใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนในการประกอบธุรกิจและการดําเนินชีวิตประจําวัน
มากขึ้น  
 เศรษฐกิจการคา เงินตรา สกุลเงินเรียกวา “เหรินหมินป” โดยมีหนวยเรียกเปน 
“หยวน”  
 อัตราแลกเปลี่ยน  1   ดอลลารสหรัฐ เทากับ 8.04 หยวน (มี.ค. 2549)  
 
 
 
 
   1   ยูโร เทากับ 9.81 หยวน (มี.ค. 2549) 
   1   หยวน เทากับ 4.88 บาท (มี.ค. 2549) 
 รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป 1,700 ดอลลารสหรัฐ (ป 2548) (ป 2546 เปนปแรกที่สูงเกิน 
1,000 ดอลลารสหรัฐ) 
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 GDP ประมาณ 2,270,000 ลานดอลลารสหรัฐ (18,230,000 ลานหยวน) (ป 2548) ถือ
วาเศรษฐกิจของจีนมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 5 ของโลก 
 GDP Growth 9.5% (ป 2547)  9.9% (ป 2548) 
 ทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ 819,000 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2548) เพ่ิมขึ้น
จากป 2547 คิดเปน 128,000 ลานดอลลารสหรัฐ อัตราเงินเฟอ รอยละ 1.9 (ป 2548) 
 การคาระหวางประเทศ เศรษฐกิจจีนยังขยายตัวอยางตอเนื่องภายใตนโยบายการ
ปฏิรูปและการเปดประเทศที่ดําเนินมาตั้งแตป 2521 รัฐบาลจีนมีเปาหมายที่จะเนนผลผลิตทาง
การเกษตรใหพอเพียงสําหรับการบริโภคภายในประเทศ โดยการเนนการพัฒนาดานเทคโนโลยี
ระดับสูง เพ่ือยกระดับการผลิตและการกระจายรายไดอยางเทาเทียมกันดวย การคาระหวาง
ประเทศของจีนในป 2548 มีมูลคารวม 1,422,120 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมขึ้นรอยละ 23.2 จาก
มูลคาการคารวมในป 2547 จีนนําเขาสินคาจากตางประเทศมูลคา 660,120 ลานดอลลารสหรัฐ 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 17.6 และสงออกสินคามูลคา 762,000 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมขึ้นรอยละ 28.4 
 
 นโยบายสําคัญดานเศรษฐกิจของจีน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ยึดม่ันการกระตุนอุปสงคของตลาดภายในประเทศตอไป 
 2. ดําเนินนโยบายการคลังในเชิงรุกอยางตอเนื่อง เพ่ือยึดเปนยุทธศาสตรระยะยาวของ
ประเทศ รวมทั้งรักษาเสถียรภาพของคาเงินหยวน  
 3. เรงปรับโครงสรางดานการเกษตร การปฏิรูปชนบท และการเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกร 
 4. เรงปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจในเชิงยุทธศาสตร โดยเนนการพัฒนาดานเทคโนโลยี
แกวิสาหกิจจีน ยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาดานการศึกษา เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพบุคคล และใชโอกาสที่จีนเขาเปนสมาชิก WTO ขยายการติดตอและรวมมือกับ
ตางประเทศ 
 5. ปรับเปลี่ยนการบริหารงานดานเศรษฐกิจของภาครัฐ เพ่ือความเปนเอกภาพของ
นโยบายและความโปรงใส ซึ่งจะยกระดับการทํางานใหสอดคลองกับหลักสากล รวมทั้งฝกฝน
อบรมบุคลากรที่เชี่ยวชาญในกฎหมายและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 
 
 
 
 6. พัฒนาภาคตะวันตก เพ่ือลดความเลื่อมล้ําระหวางการพัฒนา และมาตรฐานความ
เปนอยูของประชาชนทางภาคตะวันออก และตะวันตก  
 7. พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมไฮเทค เพ่ือสงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน และเพิ่มมูลคาของสินคา 
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 8. จีนมีนโยบายเปดกวางดานตลาดหลักทรัพย โดยนักลงทุนตางชาติที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมสามารถยื่นขอใบอนุญาต Qualified Foreign Institutional Investor: QFII จาก
คณะกรรมการกํากับและดูแลตลาดหลัดทรัพยจีน (China Securities Regulatory Commission: 
CSRC) โดยนโยบายดังกลาวเริ่มใชอยางเปนทางการเมื่อปลายป 2545  
 ในปจจุบันตลาดหุนและตลาดพันธบัตรจีนมีมูลคาการลงทุนสูงถึง 500,000 ลานดอลลาร
สหรัฐ ซึ่งเดิมสงวนไวสําหรับนักธุรกิจจีนเทานั้น การเปดตลาดจึงเปรียบเสมือนการเปดโอกาส
ในการลงทุนทีมีมูลคาสูงใหแกนักลงทุนตางชาติ ขณะเดียวกัน จะชวยระดมทุนใหม ๆ และสราง
ความชํานาญใหแกตลาดหลักทรัพยจีน และกระตุนใหเกิดแรงซื้อขายในตลาดหุน 
 ตลาดสงออกสินคาที่สําคัญ สหรัฐฯ ฮองกง ญี่ปุน เกาหลีใต เยอรมัน 
 ตลาดนําเขาสินคาที่สําคัญ ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลีใต สหรัฐฯ เยอรมัน  
 สินคาออกที่สําคัญ ชิ้นสวนและวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เสื้อผา รองเทา เครื่อง
กระเปาเดินทาง เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ 
 สินคาเขาที่สําคัญ แผงวงจรไฟฟา น้ํามันปโตรเลียมดิบและน้ํามันดิบ ชิ้นสวนและวัสดุ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สินแร เครื่องจักรฯ 
 การลงทุนจากตางประเทศ ในสวนของการลงทุนจากตางประเทศ มูลคาเงินลงทุนใน
จีน (FDI) มีมูลคาประมาณ 60,300 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2548) เพ่ิมขึ้นรอยละ 13.3 จากมูลคา 
FDI ในป 2546  
 ผูลงทุนที่สําคัญ ฮองกง ไตหวัน สหรัฐฯ เยอรมนี สิงคโปร ญี่ปุน เกาหลีใต  
 
 ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 ไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันที่ 1 
กรกฎาคม 2518 ความสัมพันธไทย-จีนดําเนินมาดวยความราบรื่นบนพื้นฐานของความเสมอ
ภาค เคารพซึ่งกันและกัน ไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน และอยูภายใตหลักการของ
ผลประโยชนรวมกันเพ่ือธํารงไวซึ่งความมั่นคง สันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาค และไดมี
ความรวมมือกันอยางใกลชิดมาโดยตลอด โดยเฉพาะในชวงสงครามกัมพูชาที่ไดทําใหทั้งสอง
ฝายมีความไวเน้ือเชื่อใจกันซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาความสัมพันธทางการเมืองที่ดีและได 
 
 
 
ขยายไปสูความรวมมือทางการคา เศรษฐกิจ และการลงทุน เม่ือสิ้นสุดสงครามเย็นและจีน
สามารถมีความสัมพันธกับอาเซียนทุกประเทศแลว ความสําคัญของไทยตอจีนในทาง
ยุทธศาสตรไดลดลงไปจากเดิม ความสัมพันธในปจจุบันจึงไดเนนดานการคาและเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานของผลประโยชนตางตอบแทนเปนหลัก 
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 ไทยกับจีนไมมีปญหาหรือขอขัดแยงใดๆ ที่ตกทอดมาจากประวัติศาสตร การไปมาหาสู
ของผูนําระดับสูงสุดก็เปนไปอยางดียิ่ง โดยเฉพาะการเสด็จฯ เยือนจีนอยางเปนทางการของ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เม่ือเดือนตุลาคม 2543 การแลกเปลี่ยนการเยือนของ
นายกรัฐมนตรีไทย-จีน ในป 2544 การเสด็จฯ เยือนจีนของพระบรมวงศานุวงศของไทยมีสวน
สําคัญอยางยิ่งตอการเสริมสรางและกระชับความสัมพันธและความรวมมือระหวางสองประเทศ
ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น รวมทั้งการสงเสริมมิตรภาพและความเขาใจระหวางประชาชนของสอง
ประเทศอีกดวย 
 ปจจุบันความสัมพันธไทย-จีนมีความใกลชิดกันมากขึ้นในทุกดาน ทั้งกรอบทวิภาคี พหุ
ภาคี และเวทีภูมิภาค เชน ASEAN-China Annual Consultation, ASEAN+3, ARF, ASEM 
เปนตน ในการเยือนจีนเม่ือเดือนสิงหาคม 2544 ไทยและจีนตางเห็นพองที่จะมุงพัฒนา
ความสัมพันธและขอบขายความรวมมือระหวางกันใหกวางขวางยิ่งขึ้นในลักษณะของความเปน
หุนสวนทางยุทธศาสตร การเยือนจีนของนายกรํฐมนตรีประสบความสําเร็จหลายดาน เชน 
ความรวมมือดานยาเสพติด ดานการเงิน การคลัง พาณิชยนาวี รวมทั้งไดลงนามความรวมมือ
ดานวัฒนธรรมระหวางไทย-จีน และบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-จีน/ จีน-
ไทย  
 ป 2548 เปนปครบรอบ 30 ปของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปน
ทางการระหวางไทยและจีน ทั้งสองประเทศจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรวมกันเปนจํานวน
มาก เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่แนบแนนและใกลชิดกันเปนพิเศษระหวางไทยและจีน 
อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผูนํา โดยนายกรัฐมนตรีไดเดินทางเยือนจีนอยางเปน
ทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 เพ่ือรวมฉลองในกิจกรรมตางๆ ที่รัฐบาลไทย-จีนรวมกันจัด
ขึ้นที่จีน การจัดกิจกรรมฉลองรวม การจัดทําหนังสือที่ระลึก การจัดงานสายสัมพันธสองแผนดิน 
และการแลกเปลี่ยนเยาวชน เปนตน 
 2. ดานเศรษฐกิจ เม่ือวันที่ 18 มิ.ย. 2546 ไดมีการลงนามความตกลงเรงลดภาษีสินคา
ผักและผลไมระหวางไทย-จีน (Agreement between the Government of the Kingdom of 
Thailand and the Government of the People's Republic of China on Accelerated Tariff 
Elimination under the Early Harvest Programme of the Framework Agreement on 
Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China) ซึ่งชวยลดอุปสรรค 
 
 
ดานภาษีในการคาสินคาผักและผลไม (สินคาพิกัดภาษี 07 08) ทั้งประเทศไทย และจีนมีความ
พรอมในการลดภาษีอยูแลว ซึ่งไดมีผลยกเวนภาษีสําหรับสินคา 116 รายการ ในพิกัดภาษี 07 
08 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546  
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 การคาของไทยกับจีน การคาไทย-จีนในป 2548 มีมูลคา 20,343.2 ลานดอลลารสหรัฐ 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 33.31 ไทยสงออก 9,183.4 ลานดอลลารสหรัฐและนําเขา 11,159.8 ลานดอลลาร
สหรัฐ 
 สินคาเขาจากไทยที่สําคัญ สายอากาศและเครื่องสะทอนสัญญาณทางอากาศ 
พลาสติก มันสําปะหลัง คอมพิวเตอรและสวนประกอบ ไดโอด ทรานซิสเตอรและอุปกรณกึ่ง
ตัวนํา แผงวงจรไฟฟา ไมที่เลื่อยแลว 
 สินคาที่จีนสงออกมาไทยที่สําคัญ ผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป ผลิตภัณฑแผนเหล็ก
รีดรอน เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับโทรศัพทหรือโทรเลขแบบใชสาย เงิน ตะกั่ว  
 การลงทุนของไทยในจีน ณ ป 2547 ไทยลงทุนในจีนรวม 149.32 ลานดอลลารสหรัฐ
โดยลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว ธัญพืช ฟารมสัตว มอเตอรไซค โรงแรม รานอาหาร การ
นวดแผนไทย  
 การลงทุนของจีนในไทย ณ ป 2548 จีนลงทุนในไทยรวม 2,286 ลานดอลลารสหรัฐ
โดยลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก และ
อุตสาหกรรมโลหะพื้นฐานการลงทุนที่จีนไดรับอนุมัติจากรัฐบาลจีนมีจํานวนทั้งสิ้น 15 โครงการ 
ประกอบดวยกิจการกอสราง การคา ธนาคาร การแปรรูปโลหะ การทองเที่ยว อสังหาริมทรัพย 
สายการบิน เครื่องจักร รานอาหาร และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
 

6. บทสรุป (Conclusion) 
 แมวาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสตก็ตาม แต 
รัฐบาลจีนก็สามารถพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน   ไมวาจะเปนทางดาน 
สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  รวมทั้งการศึกษา  จนทําใหหลายๆ 
ประเทศ ไดขอคิดและพยายามลอกเลียนการจัดการศึกษาตามแบบฉบับของจีน 
 กลาวไดวาสิ่งหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาประเทศชาติของจีนน้ันคือ  ความกตัญูใน
บรรพบุรุษ   ความรักในความยิ่งใหญของชาติของประชาชน  และประชาชนพรอมกาวไปสูการ
พัฒนาแบบใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งเปนสิ่งสําคัญใน
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอๆ ไปอีก 

EF304(S) 39 



บรรณานุกรม 
 
ธงชัย  สมบูรณ.  “มัดหม่ีไหม… ไทยอีสาน”   ขาวบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง.   

4 (3, สิงหาคม, 2543): 9. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.   รายงานการปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน.   กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสาร  จํากัด.  2541. 
อบรม   สินภิบาล.   ระบบการศึกษานานาชาติ.  กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส  พริ้นติ้งเฮาส,   

2537. 
อรสา   สุขเปรม. “การศึกษาในประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน”  วิทยาจารย.    

9 (2  กุมภาพันธ  2540): 118 – 121. 
Altbach, P.G., Arnove, R.F. and Kelly, G.P. Comparative Education.  U.S.A:  
 Macmillan Pulishing Co., Inc., 1982. 
Cookson, P.W., Sadounik, A.R. and  Semel, S.F., (ed.) International Handbook of   

Educational Reform.  U.S.A.: Greenwood Publishing Group, Inc. 1992. 
Publishes, Inc. 1993. 

UNESCO.  World Education Report 1998: Framce: Darantiere, 1998. 
Webster’s New Encyclopedic Dictionary.  U.S.A.: Black Dog & Leventhal   
http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=63 
http://www.personal.ksu.edu /~dbski/ 
 
 

EF304(S) 40 

http://www/

	 บรรณานุกรม 

