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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็ นแหล่งรวบรวมความรู้ในศาสตร์ทุกแขนงของ
ชาติ และบูรณาการความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อนำ�มาใช้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างสมดุล

ทางวิชาการ และเพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยแบบสหวิทยาการ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปั จจุบันและอนาคต
หนังสือ “บรรณานุกรมสิง่ พิมพ์ ๑๐๐ ปี “จี นศึกษา” ในประเทศไทย (พุทธศักราช ๒๔๕๕–๒๕๕๕)” นี้
นอกจากเป็ นการรวบรวมองค์ ความรู้ ที่ จะใช้เป็ นแหล่ งข้อมูลที่ จะสืบค้ นต่ อเพื่อนำ�มาศึกษาและต่ อยอดองค์

่ ้นแล้ว ยังเป็ นการกระชับความ
ความรู้ท้ังทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้กว้างขวางยิงขึ
่ นองค์ความรูร้ ะหว่างไทย – จีน ในความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของ
สัมพันธ์ไทย – จีน ที่มีมายาวนาน ในอันที่จะเพิมพู
ทั้งสองประเทศต่อไป

(ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

vii
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ไทยและจีนมีความสัมพันธ์รอบด้าน ทุกมิติ และทุกระดับ มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกันดุจดั่ งเครือญาติ จนมี
่ องกัน” ภายหลังที่ ไทยและจีน ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันอย่าง
คำ�กล่าวว่า “จีน – ไทย ใช่อ่ ืนไกล พีน้
เป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 กรอบความร่วมมือแรกของทั้งสองประเทศ คือ ความร่วมมือทาง

วิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย – จีน ที่ดำ�เนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบัน

หนังสือ “บรรณานุกรมสิง่ พิมพ์ ๑๐๐ ปี “จี นศึกษา” ในประเทศไทย (พุทธศักราช ๒๔๕๕–๒๕๕๕)” นี้
ได้รวบรวมรายชื่อบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ “จีน” ที่จัดพิมพ์ในไทย เป็ นหลักฐานที่ปรากฏชัดในด้าน
วิชาการระหว่างไทย – จีน ในอดีต
เมื่อมองไปในอนาคตข้างหน้า ความร่วมมือระหว่างไทย – จีน จะเป็ นความร่วมมือที่มีความสำ�คัญโดยเฉพาะ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
่ ้น
ผมปรารถนาที่จะเห็นทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่เป็ นรูปธรรมในด้านดังกล่าวให้มากยิงขึ

(นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปั กกิ่ง
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่
ไทยและจีน เริมสถาปนาความสั
มพันธ์ทางการทูต เมื่อ พ.ศ. 2518 หากแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมี
่ มพ์เกี่ยวกับ “จีน” ในประเทศไทย ที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2454
มายาวนานกว่านั้น หลักฐานหนึ่งที่ปรากฏ คือ สื่อสิงพิ

หนังสือ “บรรณานุกรมสิง่ พิมพ์ ๑๐๐ ปี “จี นศึกษา” ในประเทศไทย (พุทธศักราช ๒๔๕๕–๒๕๕๕)” นี้
ได้รวบรวมรายชื่อบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ “จีน” ที่จัดพิมพ์ในไทย สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความ
สัมพันธ์รอบด้านของทั้ง 2 ประเทศ ที่ถ่ายทอดผ่านตัวอักษร นับย้อนหลังนานกว่า 100 ปี และแสดงถึงพัฒนาการ
ทางด้านวิชาการไทย – จีน จากอดีต สูป
่ ั จจุบัน และต่อไปในอนาคต

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.เขียน ธีระวิ ทย์ รองศาสตราจารย์วรศักดิ ์ มหัทธโนบล ศาสตราจารย์
่
่ ศก
่ มพ์ไทย – จีน ทีได้
ดร.จรัสศรี จิรภาส และคุณฤทธิชย
ั เตชะมหัทธนันท์ ทีมอบข้
อมูลรายชื่อสิงพิ
ึ ษาและรวบรวม
ไว้ และอนุญาตให้ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปั กกิ่ง ในสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม จัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน
45 ปี ในปี พ.ศ.v2563

่
หวังว่า ร่องรอยความสัมพันธ์ด้านวิชาการไทย – จีน ทีรวบรวมไว้
จะฉายชัดในความร่วมมือด้านวิชาการของ

้
ทังสองประเทศตลอดไป

พสุภา ชินวรโสภาค

อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปั กกิ่ง

ix

คำำ�นำำ�

ยุคสมัยที่แหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้าน “จีนศึกษา” ยังไม่กว้างขวาง มีจำ�นวนไม่มากและไม่ครอบคลุมทุก

หมวดความรู้ เทคโนโลยีการสืบค้นแหล่งข้อมูลวิชาการก็ไม่สะดวกสบายเช่นปั จจุบน
ั การสืบค้นข้อมูลจำ�ต้องอาศัย
่
่
้
การเดินทางเป็ นหลัก การเดินทางไปห้องสมุดทังทีไทย ไต้หวัน และจีน สำ�หรับข้าพเจ้าถือเป็ นกิจกรรม “ท่องเทียว”

อย่างหนึ่ง การ “ล่า-ไล่” รายการสิ่งพิมพ์ก็ถือเป็ นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินจำ�เริญใจ การดึงลิ้นชักตู้ดัชนี
(ตู้บัตรรายการ) เพื่อสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเป็ นแค่เพียงให้ทราบว่าสิ่งพิมพ์ท่ีจะสืบค้นอยู่ ณ
อาคารใด ชั้นใด หลังจากได้ตัวเล่มแล้ว ข้าพเจ้าชอบเดินอ่านรายชื่อสันหนังสือบนชั้นหนังสือทั้งชั้นหรือทั้งหมวด
สมัยที่เขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทถือเป็ นก้าวแรกของการก้าวเข้าสูก
่ ารศึกษาวิจัย “จีนศึกษา” ของข้าพเจ้า เมื่อ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจึงเริ่มมีความคิดที่จะยกชั้นหนังสือในหมวดที่ศึกษาและหมวดที่สัมพันธ์กับงาน
ที่ ศึ ก ษามาวางไว้ ที่ บ้ า น นั่ นเป็ นสาเหตุ ที่ ริ เ ริ่ มโครงการศึ ก ษารวบรวมเอกสารสิ่ งพิ ม พ์ “จี น ศึ ก ษา” ของไทย
่ มพ์ ๑๐๐ ปี
ผ่านการเดินทางไปยังห้องสมุดต่อห้องสมุด… ผ่านปี ต่อปี … กระทั่งเป็ นที่มาของ “บรรณานุกรมสิงพิ
“จีนศึกษา” ในประเทศไทย (พุทธศักราช ๒๔๕๕–๒๕๕๕)” เล่มนี้

อาจารย์ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ สำ�เร็จการศึกษาทางด้ านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ได้
ช่วยกรุ ณาชี้แนะความรู้ด้านหลักการประมวลและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศให้เป็ นระบบแบบแผน อาจารย์
่ มพ์กลุม
ฤทธิชย
ั รับผิดชอบศึกษารวบรวมสิงพิ
่ งานวิจัย ปริญญานิพนธ์ โสตทัศนวัสดุ เอกสารประกอบการประชุม่ มพ์กลุ่มหนังสือและวารสาร มีอดีตนักศึกษาปริญญา
สัมมนา-อบรม เป็ นต้น ส่วนข้าพเจ้ารับผิดชอบรวบรวมสิงพิ
่ มพ์ และกลุ่มที่ช่วยเรียบเรียงรูปแบบสิงพิ
่ มพ์ให้เป็ นระบบ
ตรี โท และเอก กลุ่มที่เคยยื่นมือช่วยเหลือรวบรวมสิงพิ
ได้ แก่ นางสาวศรวณีย์ ศาสตร์สิริสมบัติ นางสาวสุชาดา ม่วงศักดิ์ นางสาวนงธนัช พูลเกิ ด นางสาวหทั ยรัตน์

อุ ดมลาภธรรม ดร.สุพิชฌาย์ ทวี ธนวิ ริยา และอี กหลายคนที่ ไม่ได้ อ้างถึ งในที่ นี้ แต่ ก็ขอบใจทุกคนจากใจจริง
ระหว่างที่ศึกษารวบรวมข้อมูลยังได้รบ
ั ความอนุเคราะห์จากคุณอภิสท
ิ ธิ์ ธีระจารุวรรณ ผูจ
้ ัดการสำ�นักพิมพ์มติชน
คุณธัชชัย ยอดพิชัย เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรมได้มอบ “ดรรชนี ‘ศิลปวัฒนธรรม’” ให้
่ ม รวมถึงรองศาสตราจารย์วรศักดิ์ มหัทธโนบลที่ได้กรุณามอบรายชื่อผลงานต่าง ๆ ของท่าน
ศึกษารวบรวมเพิมเติ
ทั้งหมดผนวกรวมไว้ในตัวเล่มนี้ด้วย ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ยังต้องขอบคุณคุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ผูบ
้ ริหารบริษัท บุค
๊ ไทม์ จำ�กัด ที่กรุณามอบทุนสนับสนุนการเดินทาง
่ ดพิมพ์โดยสำ�นักพิมพ์ท้ังหมดเพื่อคัดสรรและรวบรวมไว้ในหนังสือ
รวบรวมข้อมูลอีกทั้งยังได้มอบรายชื่อหนังสือทีจั
เล่มนี้ด้วยเช่นกัน

สุดท้าย ขออวยพรให้ความร่วมมือไทย – จีนทุกด้านพัฒนายั่งยืนในทางที่สันติและรักใคร่ปรองดองฉันมิตร
สหายที่ดี ฉันพี่น้องที่ดีตลอดกาลนาน

จรัสศรี จิรภาส
ผู้เรียบเรียง

x

ความสำำ�คััญคััดย่่อ

่ มพ์ 100 ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย เป็ นงาน
การศึกษารวบรวมและเผยแพร่หนังสือ บรรณานุกรมสิงพิ
ศึกษาวิจัยส่วนบุคคล มีขอบเขตศึกษารวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหัวเรื่องที่เกี่ยวกับ “จีนศึกษา” ช่วงระหว่าง

ปี พ.ศ. 2455–2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่ส่ิงพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ “จีนศึกษา” ตั้งแต่ปี
่ มพ์ ‘จีนศึกษา” ของ
พ.ศ. 2455 ถึงปี พ.ศ. 2555 ให้เป็ นระบบพร้อมจัดทำ�เป็ นคู่มอ
ื ในรูปแบบของ “บรรณานุกรมสิงพิ

่ มพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ “จีนศึกษา” สำ�หรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์
ไทย อำ�นวยความสะดวกในการสืบค้นสิงพิ
นักเรียน นักศึกษาทุกระดับการศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป และเป็ นเครื่องมือในการศึกษาทบทวน ต่อยอด และ
พัฒนาการศึกษา-วิจัยด้าน “จีนศึกษา” ของไทยและจีนให้กว้างขวางและเข้มแข็งต่อไป (ศึกษาภายใต้การอ้างอิง
่
แหล่งทีมาให้
ถก
ู ต้องตามหลักการศึกษาวิจัยสากลและภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพอันพึงควรปฏิบต
ั ิ)
่ มพ์ที่ศึกษารวบรวมและผลจากการศึกษารวบรวมสามารถแจกแจกตามขอบเขตประเภทสิงพิ
่ มพ์
รายการสิงพิ
ได้ดังนี้ กลุ่ม 1 สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือและตำ�รา จำ�นวนสิ่งพิมพ์ท่ีรวบรวมได้ 2,247 รายการ กลุ่ม 2 สิ่งพิมพ์
ประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี จำ�นวน 4,067 รายการ กลุ่ม 3 สิ่งพิมพ์ประเภทงาน

วิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย 28 แห่ง
จำ�นวนที่รวบรวมได้ 819 รายการ กลุ่ม 4 เอกสารประชุม สัมมนา และโสตทัศนวัสดุ จำ�นวนทั้งสิ้น 38 รายการ

ภายใต้ การศึ กษารวบรวมสิ่งพิ มพ์ กลุ่มต่ า ง ๆ พบว่ า มี ผ ลผลิ ต งานศึ ก ษาวิ จัยทางด้ า นการเมื อ งและเศรษฐกิ จ
“จีนศึกษา” เป็ นกลุ่มหัวเรื่องศึกษาที่มีจำ�นวนมากที่สุด งานศึกษาวิจัยทางด้านสังคม ศิลปะวัฒนธรรมเป็ นหัวข้อ

ที่นิยมศึกษารองตามมา หัวเรื่องหมวดวิทยาศาสตร์ การเกษตร เทคโนโลยี และการศึกษาภาษาจีนเป็ นหัวข้อ
ศึกษาที่นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้น ส่วนหัวเรื่องด้านนโยบายด้านการเคลื่อนไหวทางอวกาศของจีนเป็ น
่
หัวข้อศึกษาใหม่ท่ีเริมได้
รับความนิยมจากแวดวง “จีนศึกษา” ของไทยในช่วงปี 2008 เป็ นต้นมาด้วย

่ มพ์; จีนศึกษา; สิงพิ
่ มพ์ “จีนศึกษา” ของไทย
คำ�สำ�คัญ : บรรณานุกรม; สิงพิ

xi

摘要

“百年泰国中国学目录”项目研究是一项个人成果。研究范围包括自1912年至2012年内所有
与中国学相关的信息资料。本项目的研究目的是：
第一、收集整理自1912年至2012年与“中国学”相关的出版物并编写成《中国学出版物目
录》工具书；第二、为学者、研究人员、学生、教师以及对此领域有浓厚兴趣的人检索相关出版物
提供便利；第三、回顾有关研究历史，促进中泰“中国学”的发展，并希望研究人员恪守国际学术
准则并在学术道德内开展研究工作。所搜集的出版物可分为四类：其一，书籍、教材，共2,247
条；其二，期刊、杂志、报纸和年鉴，共4,067条；其三，泰国24所教学科研机构的研究报告，学
术论文、学位论文，共819条；其四，研究报告及论文、视听材料、会议录、研讨会辑以及培训文
件等共38条。通过收集上述出版物发现以政治和经济为主题的“中国学”研究数量最多。其次是
社会、艺术文化相关研究。科技、农业和中文教育等方面的研究日益受到重视。2008年后，航天
领域开始成为“中国学”研究的新主题。

关键词：目录；出版物；中国学研究；泰国“中国学”

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี
“จีนศึกษา” ในประเทศไทย
(พุทธศักราช ๒๔๕๕–๒๕๕๕)

บทที่่� 1

ความสำำ�คััญและงานศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง

1. ความสำำ�คััญ
1.1 ความเป็ นมา

การศึกษาขอบเขตเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “จี น” ทั้งทางด้านภาษา ปรัชญา ศิลปะ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
่
ประเพณี การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือหัวข้อใด ๆ ที่เกียวข้
องกับจีน เรียกหัวข้อศึกษาโดยรวม

นี้ว่า “จีนศึกษา” เป็ นขอบเขตเนื้อหาสาระที่ได้รับความสำ�คัญกันในแวดวงวิชาการของไทยมานาน ความนิยม
่
ศึกษา “จีน” หรือ “จีนศึกษา”ได้เพิมปริ
มาณมากขึ้นตามกระแสการเติบโต บทบาท และอิทธิพลของสาธารณรัฐ
ประชาชนจี นรวมถึงการแผ่ขยายอิ ทธิพลทางภาษาและวัฒนธรรมจี นภายใต้นโยบายสำ�คัญ ๆ ของรัฐบาลจี น
ในอันที่จะผลักดันให้จีนเติบโตทัดเทียมพัฒนาการของอารยประเทศและความนำ�สมัยในทุกด้านของสังคมโลก
้
นอกจากนันการตระหนั
กถึงความสำ�คัญของอิทธิพลจีนที่มีต่อโลกสากลของรัฐบาลไทยแต่ละสมัย การตื่นตัวของ
องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

ทางด้านภาษาจีน การเปิ ดหลักสูตรภาษาจีนขั้นสูง ความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิจัยและการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการของไทยและจีนโดยสถาบันการอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่ได้กระชับเหนียวแน่นขึ้นในแต่ละทศวรรษ ล้วนส่งผล

่ ้นเป็ นจำ�นวนมาก
ให้จำ�นวนผลผลิตและผู้ผลิตผลงานวิชาการ “จีนศึกษา” ผลิดอกออกผลเพิมขึ
หัวข้อ “จีนศึกษา” ที่เคยนิยมศึกษาวิจัยในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่งเดิมจะเน้นไปทางด้านการเมืองการปกครอง

เศรษฐกิจ สังคมจีน เป็ นต้น ในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 เห็นได้ว่ามีการแตกแขนงออกไปหลายแขนง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านภาษา วรรณกรรมจีน วัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ ภาษาและวรรณกรรมจีนเปรียบเทียบไทย-จีน
่ ้นจากเดิม
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย เป็ นต้น เป็ นหัวข้อที่พบว่ามีปริมาณเพิมขึ
เป็ นจำ�นวนมาก อีกทั้งจำ�นวนยังได้เพิ่มทวีข้ึนในแต่ละทศวรรษ ในด้านกลุ่มผู้ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับจีนก็
ขยับขยายแพร่หลายในวงกว้างเช่นเดียวกัน จากเดิมกลุ่มผู้ผลิตงานวิจัย “จีนศึกษา” กระจุกตัวเฉพาะแวดวง
นักวิชาการของสถาบันการศึกษาที่มีช่ อเสี
ื ยงระดับประเทศ รวมถึงองค์กรธุรกิจใหญ่ ๆ ของไทยจำ�นวนหนึ่ง ก็ได้

แตกแขนงไปสู่กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทั่วไปของไทย รวมถึงกลุ่มนักศึกษาชาวจีนที่
เดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย คณาจารย์และนักศึกษาไทยที่ศึกษาต่อในประเทศจีน เป็ นต้น ต่างก็เป็ น

ผู้ ผ ลิ ต ที่ ได้ ช่ ว ยผลั ก ดั น และเสริ ม ส่ ง ให้ ก ารเติ บ โตของการศึ ก ษาวิ จั ย “จี น ศึ ก ษา” ขยายผลทั้ งในเชิ ง “กว้ า ง”
“หลายหลาก” และ “ลึก” ดังสภาพการณ์ที่เห็นในปั จจุบัน

่ มพ์หรือทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับจีนของไทยนั้น ดังกล่าวแล้วว่ามีปริมาณเพิมขึ
่ ้นตลอดเวลา และ
สิงพิ
แม้ว่าจะมีกลุ่มนักวิชาการและนิสิตของไทยจำ�นวนหนึ่งช่วยกันศึกษารวบรวมในรู ปบรรณานุกรมที่เผยแพร่ในปี

พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2540 ภายใต้โครงการศูนย์ขอ
้ มูลห้องสมุดและโครงการพัฒนานักวิจัย รวมถึงเผยแพร่อยูใ่ น
สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์บางหัวข้ออยู่ด้วย ทว่า ที่ผ่านมาเป็ นการศึกษารวบรวมเฉพาะบางหมวดองค์ความรู้
ขอบเขตช่วงระยะเวลาศึกษารวบรวมส่วนใหญ่จ�ำ กัดราว 9–20 ปี หรือมากที่สุด 46 ปี และมีการแพร่หลายมานาน
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พอสมควร จึงเห็นสมควรแก่กาลเวลาที่จะดำ�เนินงานศึกษา ต่อยอด และขยายขอบเขตให้ครอบคลุมและสามารถ
่ ้นต่อไป
นำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยิงขึ

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ “จีนศึกษา” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455 ถึง พ.ศ.

2555 ให้เป็ นระบบ

2) จัดพิมพ์เป็ นคู่มือเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศองค์ความรู้ด้าน “จีนศึกษา” ของไทย
3) เผยแพร่ไปยังห้องสมุดของแต่ละมหาวิทยาลัยของไทยเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศ “จีนศึกษา” สำ�หรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา รวมถึง
ผู้สนใจทั่วไป

4) เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการศึกษาทบทวน ต่อยอด และพัฒนาการศึกษา-วิจัยด้าน “จีนศึกษา” ของไทย
และจีนให้กว้างขวางและเข้มแข็งต่อไป (*ขอความกรุณาศึกษาและอ้างอิงแหล่งที่มาภายใต้จรรยาบรรณวิชาการ
และวิชาชีพอันพึงควร)

1.3 นิยามคำ�เฉพาะ

“จีนศึกษา” คำ �ว่ า “จี นศึกษา” หรือ “การศึกษาจี น” “การศึกษาองค์ ความรู้เกี่ ยวกั บจี น” ในงานศึกษานี้
หมายถึ ง การศึกษาข้อมูลต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บ “จี น” โดยครอบคลุมทั้ งด้ านภาษา วั ฒนธรรม ศิลปะ ขนบ

ธรรมเนียมประเพณี รัฐศาสตร์การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิถีชีวิตชาวจีนทั่วไป
รวมไปถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยในประเทศไทย เป็ นต้น

“สิ่งพิมพ์” “สิ่งพิมพ์” ในที่นี้หมายถึง สื่อที่พิมพ์และเผยแพร่เพื่อการศึกษาทั่วไป และโดยทั่วไปยังเรียกว่า
“ทรัพยากรสารสนเทศ” ซึ่งหมายถึงวัสดุเพื่อการศึกษาที่ได้รับการบันทึกในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งในกระดาษ ฟิ ล์ม
้ ว่าจะรวมถึงโสตทัศนวัสดุ แต่เนื่องจากเป็ นหัวข้อที่นำ�เสนอ
เทปบันทึก เป็ นต้น สำ�หรับในงานศึกษารวบรวมนีแม้
้ งใช้ค�ำ ว่า “สิงพิ
่ มพ์”
ปลีกย่อย และเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหนังสือที่ประสงค์จะให้กระชับและชัดเจน งานศึกษานีจึ
แทนคำ�ว่า ทรัพยากรสารสนเทศ

1.4 ขอบเขตของการศึกษารวบรวม
่ มพ์”
1) ขอบเขตของคำ�ว่า “สิงพิ
้ ้ ประกอบด้วย สิงพิ
่ มพ์บรรณานุกรม “จีนศึกษา” ครังนี
่ มพ์แต่ละประเภท
ขอบเขตของการศึกษารวบรวมสิงพิ

ได้แก่ 1) ตำ�รา 2) หนังสืออ่านประกอบ 3) รายงานการวิจย
ั 4) วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจย
ั อิสระ 5) สารคดี
6) จุลสาร 7) เอกสารประกอบการประชุม-สัมมนา-อบรม 8) บทความวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ
่ี
่ มพ์ทรวบรวม
2) ขอบเขตของสิงพิ
่ มพ์ “จีนศึกษา” ที่เผยแพร่ในประเทศไทย
(1) สิงพิ

่ มพ์ “จีนศึกษา” ที่เผยแพร่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2455–2555
(2) สิงพิ
่ มพ์ท่ีจะดำ�เนินงานจัดเก็บรวบรวม แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
(3) ขอบเขตของกลุ่มรายการสิงพิ

่ มพ์ประเภทหนังสือและตำ�รา ประกอบด้วย ตำ�รา หนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบทั่วไป
กลุ่ม 1 สิงพิ
่ มพ์ประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี
กลุ่ม 2 สิงพิ
่ มพ์ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ) ปริญญานิพนธ์
กลุ่ม 3 สิงพิ
กลุ่ม 4 เอกสารประชุม สัมมนา และโสตทัศนวัสดุ
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1.5 วิธีการสืบค้นรวบรวม แหล่งสืบค้น และขั้นตอนดำ�เนินงาน
1) วิธก
ี ารสืบค้นรวบรวม
่ มพ์จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่
งานศึกษารวบรวมนี้ได้ใช้วิธก
ี ารสืบค้นและรวบรวมสิงพิ
(1) เดินทางสืบค้นตามห้องสมุดของสถาบันการศึกษา องค์กรรัฐและเอกชนต่าง ๆ ของไทย

(2) สืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
่ มพ์จากสำ�นักพิมพ์ท่ีมีช่ อเสี
(3) ขอความอนุเคราะห์รายการสิงพิ
ื ยงด้านการจัดพิมพ์เผยแพร่สงพิ
ิ่ มพ์เกี่ยวกับ
จีน เป็ นต้น

2) แหล่งสืบค้น

แหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ติดต่อและลงพื้นที่สืบค้น-รวบรวม ได้แก่ (1) ห้องสมุดหนังสือพิมพ์ (2) ศูนย์

มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร (3) ห้องสมุดสภาวิจัยแห่งชาติ (4) หอสมุดแห่งชาติ (5) หอการค้าไทย-จีน (6) ห้องสมุดและ
ศูนย์ผลิตตำ�ราของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง (7) สำ�นักพิมพ์ท่ีมีช่ อเสี
ื ยงด้านการเผยแพร่สงพิ
ิ่ มพ์เกี่ยวกับจีน
3) ขั้นตอนดำ�เนินงาน

่ มพ์ (3) กำ�หนดรูปแบบ
(1) สำ�รวจแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ (2) กำ�หนดขอบเขตการรวบรวมสิงพิ
การจัดหมวดหมู่สิ่งพิมพ์ (4) รวบรวมสิ่งพิมพ์แต่ละชนิด (5) วิเคราะห์และแยกหมวดหมู่ (6) ประมวลผลและ
พิสูจน์อักษร

่ มพ์แต่ละหมวดหมู่จะชี้แจงในหัวข้อ 3.1 ต่อไป
รายละเอียดของการจัดกลุ่มรายการสิงพิ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบ
ั

่ มพ์ “จีนศึกษา” ที่เผยแพร่และตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทยช่วงระหว่าง
1) ทรัพยากรสารสนเทศหรือสิงพิ

ปี พ.ศ. 2455–2555 ได้รับการรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ สะดวกต่อการสืบค้น

2) สถาบันการศึกษาแต่ละระดับของไทย คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนแต่ละระดับชั้น รวมถึงบุคคล
ทั่วไปในแต่ละสายอาชีพสามารถใช้เป็ นเครื่องมือหรือเป็ นแหล่งสืบค้นองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ประสงค์จะศึกษาเพื่อ
“เสริม”-“สร้าง” ความรู้หรือเพื่อ “ต่อยอด” ความรู้ เพื่อขยายช่องทางการศึกษา “จีนศึกษา” ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
้
ตลอดจนนำ�ความรูเ้ หล่านันมาพั
ฒนาตนเอง สังคมและการศึกษาของชาติบา้ นเมืองให้เจริญทัดเทียมอารยประเทศ
ต่อไป

3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยสามารถศึกษาทบทวนความเคลื่อนไหวของการเติบโตของจีนใน
่ มพ์
บริบทแต่ละด้าน ความสัมพันธ์ของประเทศจีนกับนานาประเทศและกับประเทศไทย เป็ นต้น ผ่านหัวข้อสิงพิ
ต่าง ๆ และใช้เป็ นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ในวิชาชิพแห่งตน หน่วยงานและประเทศชาติต่อไป

2. งานศึึกษาที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง
งานศึ ก ษารวบรวมสิ่ งพิ ม พ์ “จี น ศึ ก ษา” นี้ ผู้ ศึ ก ษาเรี ย บเรี ย งได้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากรู ป แบบการจั ด ทำ �

“บรรณานุกรมภาษาไทยสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2493–2539)” ของเขียน ธีระวิทย์และสุนิสา สุขขี และ
ภายหลังที่ได้ริเริ่ม “โครงการจัดทำ�หนังสือบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ 100 ปี ‘จีนศึกษา’ ในประเทศไทย (พุทธศักราช
่
2455–2555) ” เล่มนี้ มีโอกาสศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิมเติ
ม ทำ�ให้ทราบว่าก่อนหน้าผลงาน “บรรณานุกรมภาษา
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ไทยสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2493–2539)” ทางสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็ได้เคยรวบรวมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์จีนศึกษามาก่อนในลักษณะเดียวกัน นอกจากหนังสือบรรณานุกรม “จีน
ศึกษา” ทั้ง 2 แหล่งแล้ว ยังมีแหล่งรวบรวมรายการสิ่งพิมพ์ “จี นศึกษา” ที่สำ�คัญ ๆ ที่ปรากฏผนวกรวมอยู่ใน
หนังสือ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ต่าง ๆ ดังจะแนะนำ�โดยเรียงลำ�ดับการจัดพิมพ์เผยแพร่ก่อน-หลัง ดังนี้

1) จีน: บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เล่ม 1, 2

• ยุพิน คล้ายมนต์, ภาณี รูปสม, ศิริน้อย นิภานันท์

โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2534 (1991)

หนังสือ “จีน: บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง” (เล่ม 1) และ (เล่ม 2) จัดทำ�โดยคณะอนุกรรมการฝ่ ายศูนย์

ข้อมูลและห้องสมุดสถาบันเอเชียตะวั นออกศึกษา มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ โดยมีบรรณาธิการจั ดทำ � คื อ

นพวรรณ วัฒนะนนท์ ผูด
้ ำ�เนินงานหลัก 3 รายได้แก่ ยุพน
ิ คล้ายมนต์ ภาณี รูปสม และ ศิรน
ิ อ
้ ย นิภานันท์ คำ�นำ�
ของผู้อำ�นวยการสถาบันเอเชียตะวั นออกศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.จุ ลชีพ ชินวรรโณ (ขณะนั้นดำ �รงตำ �แหน่ง

รองศาสตราจารย์) ทำ�ให้ทราบถึงความเป็ นมาของการจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ว่า ดำ�เนินงานภายใต้โครงการศูนย์
ข้อมูลและห้องสมุด เพื่อสนองวัตถุประสงค์ของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในการเป็ นศูนย์กลางสำ�หรับการ
ศึกษาวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเอเชียตะวันออกศึกษา ตลอดจนเป็ นศูนย์กลางการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยมีการเริ่มงานด้านคลังข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2530–2532 (อ้างอิงจากคำ�นำ�ของหนังสือที่
่ มพ์ต่อเนื่องประกอบด้วยบทความจากวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
อ้างถึง) โดยรายการบรรณานุกรมสิงพิ
จำ�นวนที่รวบรวมทั้งสิ้น 1,000 รายการ

่ มพ์ต่อเนื่อง” (เล่ม 1) และ (เล่ม 2) ภายหลัง
เนื่องจากผูเ้ รียบเรียงพบตัวเล่มหนังสือ “ จีน: บรรณานุกรมสิงพิ
จากที่เดินทางไปประจำ�ที่ปั กกิ่ง จึงไม่ได้ผนวกเนื้อหาของหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้รวมอยู่ใน“บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์
100 ปี ‘จี นศึกษา’ในประเทศไทย (พุทธศักราช 2455–2555)” ข้อเด่ นของหนังสือดั งกล่าวพบว่ ามีการรวบรวม
่ มพ์ประเภทบทความหนังสือพิมพ์จำ�นวนมาก นอกจากบทความภาษาไทยจำ�นวน 849 รายการแล้วยังมีการ
สิงพิ
รวบรวมบทความภาษาอังกฤษอีกจำ�นวน 151 รายการ จากแหล่งข้อมูลที่สำ�คัญ ๆ เช่น Asiaweek, Asian Survey,
Asian Outlook, Far Eastern, China Reconstructs, Far Eastern Economic Review เป็ นต้น

2) บรรณานุกรมภาษาไทยสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2493–2539)
• เขียน ธีระวิทย์ และสุนิสา สุขขี

โครงการวิจัย สกว. ด้านการพัฒนานักวิจัย เผยแพร่ปี พ.ศ. 2540 (1997)
(เน้นการเมือง เศรษฐกิจจีน)

หนังสือ “บรรณานุกรมภาษาไทยสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2493–2539)” ที่รวบรวมโดย ศาสตราจารย์
กิ ตติ คุณ เขียน ธีระวิ ทย์ (เมธีวิจัยอาวุ โส สกว. สาขารัฐศาสตร์รุ่นแรก) และสุนิสา สุขขี เป็ นผลงานที่ ได้ รับ
ทุนสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เผยแพร่โดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหา
วิ ท ยาลั ย เมื่ อเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2540 พิ ม พ์ ท่ี โรงพิ ม พ์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ นหนั ง สื อ ที่ รวบรวม
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้
บรรณานุกรมด้านจีนที่ได้ตีพม
ิ พ์เผยแพร่ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2493 จนสินปี
พ.ศ. 2539 รวมขอบเขตที่ศึกษา
รวบรวม 46 ปี

3) องค์ความรูเ้ รื่องจีนในประเทศไทย ตั้งแต่ ค.ศ. 1975–1995
• นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร

สารนิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2540 (1997)

“องค์ ความรู้เรื่องจี นในประเทศไทย ตั้ งแต่ ค.ศ. 1975–1995” เป็ นผลงานสารนิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาประวั ติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ที่ แล้ วเสร็จในปี พ.ศ. 2540
ผู้วิจัย—นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร ได้ศึกษารวบรวมองค์ความรู้เรื่องจีนจำ�นวน 1,300 เรื่อง แบ่งเป็ นองค์ความรู้
ด้านการเมือง 550 เรื่อง ด้านเศรษฐกิจ 368 เรื่อง ด้านสังคมและวัฒนธรรม 364 เรื่อง

4) สถานภาพจีนศึกษาในประเทศไทยด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
(ค.ศ. 1995–2005)
• บุปผชาติ แก่นวิจิตร

วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก)
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2548 (2005)

“สถานภาพจี นศึกษาในประเทศไทยด้านการเมืองและเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1995–2005)” ผลงานวิทยานิพนธ์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นผลงาน
ของบุปผชาติ แก่นวิจิตร ที่ได้ศึกษาสถานภาพจีนศึกษาในประเทศไทยด้านการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีน และจีนกับต่างประเทศในทศวรรษที่ 3 ของการ
สถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีนผ่านผลงานที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาทัศนะของนักวิชาการและผู้ที่

เกี่ยวข้องในแวดวงจีนศึกษาของไทยที่มีต่อสถานภาพของจีนศึกษาในประเทศไทย งานศึกษาดังกล่าวเป็ นการ
่ มพ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจจีนที่ผู้ศึกษาวิจัยรวบรวมไว้จำ�นวน 193 รายการ
ศึกษาวิจัยผ่านสื่อสิงพิ

5. วิถีจีน-ไทย ในสังคมสยาม

• รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย

กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์มติชน. 2550 (2007)

หนังสือ “วิถีจีน-ไทย ในสังคมสยาม” ผู้เขียนคือรองศาสตราจารย์ แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย (ขณะนั้นดำ�รง

ตำ � แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ) เป็ นหนั ง สื อ แนะนำ � ประวั ติ ค วามเป็ นมาของชาวจี น ในประเทศไทย วิ ถี ชี วิ ต
ขนบประเพณี ความเชื่อ ของชาวจีนที่ผสมผสานอยู่ในสังคมไทย ภายในตัวเล่มหนังสือยังมีบทแนะนำ�แนวทาง

8 บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

การศึกษาวัฒนธรรมไทย-จีน และบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์ของไทยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

ไทย-จีนจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน จำ�นวน 223 รายการ
่ ยบเรียงในรูปแบบบรรณานุกรมทีสามารถสื
่
่
่ มพ์ “จีนศึกษา” ทีเรี
นอกจากรายการสิงพิ
บค้นจากแหล่งทีเผยแพร่
่ มพ์จำ�พวกอื่นแล้ว ยังได้มก
เฉพาะด้านและที่ผนวกรวมอยูใ่ นสิงพิ
ี ารรวบรวมในรูปแบบบรรณนิทัศน์ “จีนศึกษา”
หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1–6) โดย วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ ซึ่งเป็ น

ผลงานเสนอต่อสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ค.ศ. 1986 (2529) และบรรณนิทัศน์ความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-จีนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 7–ปั จจุบน
ั ) โดย วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ และสุรศักดิ์ ศิรไิ พบูลย์สน
ิ ธ์
เสนอต่อสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ค.ศ. 1986 (2529) เป็ นต้น
่ มพ์ “จีนศึกษา” ของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529
ศึกษาดูความเชื่อมโยงวิวฒ
ั นาการการจัดพิมพ์เผยแพร่รายนามสิงพิ
่
(1986) ถึงปั จจุบันเพิมเติ
มได้ท่ีภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้

3. การจััดหมวดหมู่่ร� ายการสิ่่ง� พิม
ิ พ์์
3.1 หลักการจัดหมวดหมูส
่ ่งพิ
ิ มพ์

1) ภายใต้ขอบเขตที่ศึกษารวบรวม 4 กลุ่ม ได้แก่
่ มพ์ประเภทหนังสือและตำ�รา
กลุ่มที่ 1 สิงพิ

่ มพ์ประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี
กลุ่มที่ 2 สิงพิ
่ มพ์ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์
กลุ่มที่ 3 สิงพิ

กลุ่มที่ 4 เอกสารประชุม สัมมนา และโสตทัศนวัสดุ
เพื่อจัดเก็บรายการสิ่งพิมพ์แต่ละกลุ่มให้เป็ นระบบ ในที่นี้ได้จำ�แนกหมวดหมู่รายการสิ่งพิมพ์กลุ่ม 1 และ
่ มพ์ตามระบบที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของไทย
กลุ่ม 2 ออกเป็ น 20 หมวดย่อย โดยใช้หลักการการให้หัวเรื่องสิงพิ
ส่วนใหญ่นิยมใช้
2) เนื่องจากรายการสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมได้มีจำ�นวนค่อนข้างมาก เพื่อความสะดวกในการสืบค้นจึงไล่เรียง

ตามปี พุทธศักราชและวงเล็บปี คริสต์ศักราช
3) สิ่งพิมพ์จำ�พวกงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงสิ่งพิมพ์จำ�พวกเอกสารประชุม สัมมนา และโสต
่
ทัศนวัสดุ เรียงลำ�ดับตามรายชื่อมหาวิทยาลัยโดยเริมจากจุ
ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็ นแหล่งผลิตองค์ความรู้
“จีนศึกษา” ของไทยเป็ นหลัก ตามด้วยแหล่งสืบค้นอื่นโดยไล่ตามตัวอักษร ก-ฮ
่ มพ์กลุ่ม 4 จำ�แนกตามตัวอักษร
4) สิงพิ

3.2 การกระจายหมวดหมูส
่ ่งพิ
ิ มพ์กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
่ มพ์ประเภทหนังสือและตำ�รา
กลุ่มที่ 1 สิงพิ
หมวดที่ 1 ภูมิศาสตร์ การเมือง-การปกครองจีน
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

สังคมจีน

ธุรกิจ พาณิชย์ การลงทุน
การบริหารจัดการ

ประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีน

บุคคลในตำ�นานและประวัติศาสตร์จีน
จีนกับต่างประเทศ
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หมวดที่ 8
หมวดที่ 9

ความสัมพันธ์ไทย-จีน

จีนในไทย
่
หมวดที 10 กฎหมายจีน-ไทย
หมวดที่ 11 ชนชาติกลุ่มน้อยจีน
หมวดที่ 12 ท่องเที่ยวประเทศจีน

หมวดที่ 13 สุขภาพ อาหาร การแพทย์
หมวดที่ 14 วัฒนธรรมจีน
หมวดที่ 15 ศิลปะ ดนตรีจีน

หมวดที่ 16 ศาสนา ปรัชญาจีน
หมวดที่ 17 ความเชื่อ ไสยศาสตร์
หมวดที่ 18 วิทยาศาสตร์ การเกษตร เทคโนโลยี
หมวดที่ 19 วรรณกรรม
หมวดที่ 20 การศึกษาภาษาจีน

่ มพ์ประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์และหนังสือรายปี
กลุ่มที่ 2 สิงพิ
หมวดที่ 1 ภูมิศาสตร์ การเมือง-การปกครองจีน
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
หมวดที่ 9

สังคมจีน

ธุรกิจ พาณิชย์ การลงทุน
การบริหารจัดการ

ประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีน

บุคคลในตำ�นานและประวัติศาสตร์จีน
จีนกับต่างประเทศ

ความสัมพันธ์ไทย-จีน
จีนในไทย

หมวดที่ 10 กฎหมายจีน-ไทย
หมวดที่ 11 ชนชาติกลุ่มน้อยจีน
หมวดที่ 12 ท่องเที่ยวประเทศจีน

หมวดที่ 13 สุขภาพ อาหาร การแพทย์
หมวดที่ 14 วัฒนธรรมจีน
หมวดที่ 15 ศิลปะ ดนตรีจีน

หมวดที่ 16 ศาสนา ปรัชญาจีน
หมวดที่ 17 ความเชื่อ ไสยศาสตร์
หมวดที่ 18 วิทยาศาสตร์ การเกษตร เทคโนโลยี
หมวดที่ 19 วรรณกรรม
หมวดที่ 20 การศึกษาภาษาจีน

3.3 การกระจายหมวดหมูส
่ ่งพิ
ิ มพ์กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4

สำ�หรับการจัดหมวดหมู่รายการสิ่งพิมพ์กลุ่มที่ 3 นี้ ลำ�ดับตามแหล่งข้อมูลที่ปรากฏสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ
“จีนศึกษา” ในขอบเขตช่วงระยะเวลาที่ศึกษา ไม่ใช่แสดงขอบเขตของหัวข้อศึกษาดังเช่นกลุ่ม 1 และ 2
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่ มพ์ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์
กลุ่มที่ 3 สิงพิ
หมวดที่ 1 งานวิจัย ประกอบด้วย
1) งานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) งานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) งานวิจัยมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

4) งานวิจัยขององค์กรและหน่วยงานวิจัย
หมวดที่ 2 วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4) มหาวิทยาลัยทักษิณ

5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6) มหาวิทยาลัยนเรศวร
7) มหาวิทยาลัยบูรพา

8) มหาวิทยาลัยพายัพ

9) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11) มหาวิทยาลัยมหิดล
12) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

16) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
17) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
18) มหาวิทยาลัยรังสิต

19) มหาวิทยาลัยศิลปากร

20) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
21) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
22) วิทยาลัยการทัพบก

23) วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

24) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
่ มพ์ประเภทเอกสารสัมมนาและโสตทัศนวัสดุ
กลุ่มที่ 4 สิงพิ
หมวดที่ 1 เอกสารประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม
หมวดที่ 2 โสตทัศนวัสดุ

้
่
3.4 คำ�ชีแจงเพิ
มเติมและข้
อจำ�กัดของการนำ�เสนอรายการสิ่งพิมพ์

1) ขอบเขตของการนำ � เสนอรายการสิ่ งพิ ม พ์ “จี น ศึ ก ษา” กำ � หนดอยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า งปี พ.ศ. 2455–2555
ยกเว้ นรายการสิ่งพิมพ์จำ�พวกหนังสือ “กฎหมายไทยคื อพระราชบัญญัติและประกาศซึ่งตั้ งขึ้นในรัชกาลของ
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐ เล่ม 6” ที่มีอายุการเผยแพร่ในปี
พ.ศ. 2442 (ร.ศ. 117) มีอายุมากกว่า 100 ปี และหนังสือ “ตำ�นานสามก๊ก” ฉบับต่าง ๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

่ มพ์ท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษาจึงผนวกรวมไว้ในตัวเล่มด้วย
ก่อนปี พ.ศ. 2455 ผู้จัดทำ�เห็นว่าเป็ นสิงพิ
2) ขอบเขตศึกษารวบรวมประกอบด้วยรายการสิ่งพิมพ์ท่ีมีหัวข้อปรากฏคำ�ว่า “จีน” และหัวข้อที่ไม่ปรากฏ
คำ�ว่า “จีน” แต่มีเนื้อหาสาระพาดพิงเกี่ยวกับ “จีน”
3) รายการสิ่งพิมพ์บางรายการที่ มีความสัมพันธ์และคาบเกี่ ยวข้ามหมวด ในที่ นี้มีบางรายการที่ ผู้จัดทำ �
รวบรวมไว้ในหมวดที่คาบเกี่ยวกัน แต่ไม่ใช่ทุกรายการ

4) การเรียบเรียงรายการสิ่งพิมพ์ตามลำ�ดับปี พุทธศักราช เป็ นวิธีการที่ปรับเปลี่ยนจากการเรียบเรียงตาม
ตั วอั กษรมาก่อน ดั งนั้นเมื่อได้ ปรับเปลี่ยนเป็ นการไล่เรียงตามลำ�ดั บปี พุทธศักราช จึ งอาจจะมีหัวข้อสิ่งพิมพ์
บางรายการไปปรากกฏอยูใ่ นหมวดที่ไม่เกี่ยวข้อง

บทที่่� 2

บรรณานุุ กรมสิ่่�งพิิมพ์์ “จีีนศึึกษา”
ในประเทศไทย
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กลุ่่�ม 1
สิ่่�งพิิมพ์์ประเภทหนัังสืือและตำำ �รา
หมวดที่ 1 ภูมิศาสตร์ การเมือง-การปกครองจีน
2490 (1947)
• ซุุนยััดเซ็็น. ลััทธิิไตรราษฎร์์ ชามิินจูู หงีี [The Three Principle of the People]: ภาค 1 มิินจ๊๊กจูู หงีี ผดุุงชาติิ

และก� ำ เนิ ด แห่ ง ประชาชน [The Principle of the People]. แปลโดย ประยู ร ปานะดิ ษ ฐ. พระนคร:
โรงพิมพ์ย้ม
ิ ศรี. 2490.

2497 (1954)
• ราชา หััตถีีสิงิ ห์์. แดนมิิตรของปรีีดีี [The Great Peace]. ม.ป.ท.: โรงพิิมพ์์ศิิลปอัักษร. 2497.
2503 (1960)
• หยูู หััว. คนขายเลืื อด [Xu San guan mai xue ji]. บรรณาธิิการโดย รื่่�นฤทัั ย สััจจพัันธุ์์�. แปลโดย รำำ�พรรณ
รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์เอโนเวล. 2503.

2505 (1962)
• อารีี สุุชาโต. ใครจะอยู่่�คํ้้ าฟ้้า, พร้้อมกัั บคำำ�วิิ จารณ์์ของ ม.ร.ว. เสนีีย์์ ปราโมช อดีี ตนายกรััฐมนตรีี. ธนบุุ รีี:
ป. พิศนาคะการพิมพ์. 2505.

2509 (1966)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. นโยบายต่่างประเทศจีีนคอมมิิวนิิสต์์. กรุุงเทพฯ: จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2509.
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. วิิวััฒนาการการปกครองของจีีน. พระนคร: สมาคมสัังคมศาสตร์์. 2509.

• บริิ บูู ร ณ์์ จุุ ล ะจาริิ ต ต์์ . ภูู มิิ ป ระเทศและประชากรของจีี น คอมมิิ ว นิิ ส ต์์ . พระนคร: โรงพิิ ม พ์์ ก รมยุุ ท ธศึึ ก ษา
ทหารบก. 2509.

• วรรณศิิริิ เดชะคุุปต์์. ภููมิศ
ิ าสตร์์จีีน [Atlas of China]. กรุุงเทพฯ: ภาควิิชาภููมิศ
ิ าสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง.
2509.
• สถานีีวิิทยุุแห่่งประเทศไทย. บทความบางเรื่่�องจากสถานีีวิิทยุุแห่่งประเทศไทย. พระนคร: กรมประชาสััมพัันธ์์.
2509.
2510 (1967)
• กรมการปกครอง. รายงานการศึึกษาและดููงาน ณ สาธารณรััฐจีีน ของคณะปลััดจัังหวััด นายอำำ�เภอประธาน
สมาคมชลประทานราษฎร์และเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง รุน
่ ที่ 2. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2510.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. จีีนคอมมิิวนิิสต์์. พระนคร: สมาคมสัังคมศาสตร์์แห่่งประเทศไทย. 2510.
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• เขีียน ธีีระวิิทย์์, จำำ�นง ทองประเสริิฐ, และ วิินิิตา ไกรฤกษ์์, ผู้้�แปล. อู่่�อารยธรรมตะวัันออก. กรุุ งเทพ: สมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2510.

• คณะกรรมการจัั ดพิิมพ์์เอกสารทางประวัั ติิศาสตร์์ วัั ฒนธรรมและโบราณคดีี สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี. จารึึก
อาณาจักรน่านเจ้า พ.ศ. 1390. พระนคร: คณะกรรมการ. 2510.

• ณรงค์์ เกตุุทััต. คำำ�ให้้การชาวธิิเบตเรื่่�องธิิเบตและสาธารณรััฐประชาชนจีีน. พระนคร: สมาคมสัังคมศาสตร์์
แห่งประเทศไทย. 2510.

2511 (1968)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. นโยบายต่่างประเทศจีีนคอมมิิวนิิสต์์. พระนคร: คณะรััฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย.
2511.
2514 (1971)
• ปานิิกดาร์์, เค เอ็็ ม. บัันทึึ กของนัักการฑููต, เมื่่�อ “เจีี ยง” ไป “เมา” มา. แปลโดย กมล จัั นทรสร. พระนคร:
โอเดียนสโตร์. 2514.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. คู่่�มืือครูู ความรู้้�เรื่่�องเอเชีีย สำำ�หรัับ ม.ศ.ปลาย. กรุุงเทพฯ: โครงการมััธยมแบบผสม กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2514.

2515 (1972)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. นโยบายต่่างประเทศจีีนคอมมิิวนิิสต์์. พระนคร: คณะรััฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2515.
• ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุุณหญิิง. จดหมายจากเมืืองจีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2515.
• สิิริิ เปรมจิิตต์์. บทบาทเมืืองจีีน. นครหลวงฯ: ประจัักษ์์การพิิมพ์์. 2515.
2516 (1973)
• Myrdal, Jan, and Gun Kessle. จีีน: แผ่่นดิินแห่่งการปฏิิวััติิตลอดกาล [China: The Revolution Continued].
แปลโดย มโน มั่นในธรรม. กรุงเทพฯ: สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2516.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. วิิวััฒนาการการปกครองของจีีน. กรุุงเทพฯ: ไทยพััฒนาพานิิช. 2516.
• อ. อิิทธิิพล. ศึึกสองจีีน. กรุุงเทพฯ: มงคลการพิิมพ์์. 2516.
2517 (1974)

• กองบรรณาธิิการสัังคมศาสตร์์ปริิทััศน์์. การปฏิิวััติิของจีีน. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์พิฆ
ิ เนศ. 2517.
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. วิิวััฒนาการการปกครองของจีีน. กรุุงเทพฯ: ไทยวััฒนาพานิิช. 2517.
• จรััส รจนาวรรณ. นิิทรรศการจีีนแดง. กรุุงเทพฯ: อัักษรบััณฑิิต. 2517.

• จำำ�ลอง พิิศนาคะ. ขบวนการเรดการ์์ดของจีีนแดง [Tacts About Red Guards]. กรุุงเทพฯ: อัักษรบััณฑิิต. 2517.

• มีีร์์ดััล, แจน, และ กาน เคสเซิิล. จีีน: แผ่่นดิินแห่่งการปฏิิวััติิตลอดกาล [China: the revolution continued].
กรุงเทพฯ: ชมรมหนังสืออิสระ. 2517.

• ไพโรจน์์ โพธิ์์�ไทร. ภููมิิหลัังของจีีน. กรุุงเทพฯ: บรรณกิิจเทรดดิ้้�ง. 2517.

• วุุ ฒิิชััย มููลศิิลป์์. จีี น: การต่่อสู้้�เพื่่� อมหาอำำ�นาจ. กรุุ งเทพฯ: โรงพิิมพ์์สมาคมสัังคมศาสตร์์แห่่งประเทศไทย:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2517.

• สนอง วิิริย
ิ ะผล. จีีนคอมมิิวนิิสต์์: เรื่่�องการต่่อสู้้�บนผืืนแผ่่นดิินใหญ่่. กรุุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2517.
• สิิทธิิสถิิต [นามแฝง]. จีีนหลัังการปฏิิวััติิ. กรุุงเทพฯ: ไตรมิิตร. 2517.

บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 17

• หลิิง สี่่�ฟอง. ตะวัันสีีแดง. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2517.

• องค์์การบริิหารนัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์. นิิทรรศการจีีนแดง. กรุุงเทพฯ: เจริิญวิิทย์์การพิิมพ์์. 2517.
• อารยชน. จีีน: นโยบายภายในและต่่างประเทศ. กรุุงเทพฯ: ศตวรรษ. 2517.
2518 (1975)
• กระมล ทองธรรมชาติิ. การเมืืองการปกครองเอเชีียโดยเปรีียบเทีียบ. กรุุงเทพฯ: ไทยวััฒนาพานิิช. 2518.

• น. ชญานุุตม์์ [นามแฝง]. ความสััมพัันธ์์และความขััดแย้้งระหว่่างประเทศคอมมิิวนิิสต์์. กรุุงเทพฯ: ไทยวััฒนา
พานิช. 2518.

• ประกอบ โชประการ. สายสััมพัันธ์์ไทย-จีีน. กรุุงเทพฯ: บัันดาลสาส์์น. 2518.

• อภิิบาลราชไมตรีี, พระยา. รายงานเกี่่�ยวด้้วยสถานการณ์์บางประการในกรุุงนานกิิง. กรุุงเทพฯ: สมพงษ์์. 2518.
• วิิเชษฐ เทพเฉลิิม. การเมืืองเอเชีีย 1: การเมืืองการปกครองของสาธารณรััฐประชาชนจีีน (ชุุด 3). กรุุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. 2518.

• อารีี สุุชาโต. แผ่่นดิินใหญ่่ที่่�ข้า้ พเจ้้าเห็็นมา. กรุุงเทพฯ: แพร่่พิท
ิ ยา. 2518.
2519 (1976)
• ปิิโอตร์์ ปาร์์เฟนโนวิิช วลาดิิมิริ อฟ. ข้้อเท็็จจริิงในจีีน. แปลโดย อรรณพสุุวสารมััย. กรุุงเทพฯ: แพร่่พิท
ิ ยา. 2519.
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. การเมืืองการปกครองของสาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุงเทพฯ: กราฟิิคอาร์์ต. 2519.
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. จีีนกัับสัังคมโลก. กรุุงเทพฯ: ดวงกมล. 2519.

• เฉิิน ชาง เพิ่่�ง. เดิินทััพทางไกลไปกัับประธานเหมา. กรุุงเทพฯ: ชมรมหนัังสืือเปลวไฟ. 2519.

• ดาวิิด อเดนีีย์.์ เผชิิญปฏิิวััติิ [China Christian Students Face the Revolution]. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์เจริิญธรรม.
2519.
• บุุศม์์ สิิมะเสถีียร. เมื่่�อจีีนสิ้้�นกษััตริิย์.์ กรุุงเทพฯ: บรรณกิิจ. 2519.

• พาย, ลููเซี่่�ยน ดัับเบิ้้�ลยูู. จีีนสามยุุค. แปลโดย คณิิน บุุญสุุวรรณ. กรุุงเทพฯ: กรุุงสยาม, 2519.
• ฟิิตเตอร์์ เปีียร์์เรอ. เมื่่�อจีีนตื่่�นจากหลัับ. กรุุงเทพมหานคร: ดวงกมล. 2519.
• ม.ป.ผ. โฉมหน้้าจีีนใหม่่. กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััย. 2519.

• มัั ว ร์์ , บาร์์ ริิ ง ตัั น จูู เ นีี ย ร์์ . จีี น -อิิ น เดีี ย : รากฐานการเปลี่่� ย นแปลงทางสัั ง คมและการเมืื อ ง. แปลโดยธเนศ
อาภรณ์สุวรรณ. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2519.

• สมบััติิ จัันทรวงศ์์, และรัังสรรค์์ ธนะพรพัันธุ์์�. รัักเมืืองไทย: ภาคครอบครััว การศึึกษา และอุุดมคติิ. กรุุงเทพฯ:
โครงการต�ำราสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2519.

• หลิิน หมิิน. คลองธงแดง. ปัักกิ่่�ง: สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาต่่างประเทศ. 2519.

• อ. เยลนิิคอฟ, และ ว. ตููรููซอฟ. ลััทธิิเหมาเจ๋๋อตงกัับขบวนการเยาวชน. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์กรุุงสยามการพิิมพ์์.
2519.
2520 (1977)
• นีี วอท์์ชแมน. คำำ�พยานของวอท์์ชแมน นีี. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์แสงศิิลปะ. 2520.

• วิิ เ ชษฐ เทพเฉลิิ ม . การเมืื อ งเอเซีี ย : การเมืื อ งการปกครองของสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น . กรุุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. 2520.

• แสวง โพธิ์์�เงิิน, และคณะ. ผลของระเบิิดปรมาณููของสาธารณรััฐประชาชนจีีนที่่�มีีต่่อประเทศไทย. กรุุ งเทพฯ:
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2520.
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2521 (1978)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. 22 วัันในจีีน. กรุุงเทพฯ: พัับลิิสเพลส. 2521.

• ทวิิช เสนีีวงศ์์ ณ อยุุธยา. จีีน: ในทััศนะนัักการทหาร. กรุุงเทพฯ: พีี.พีี. 2521.
• ทวีี กสิิยพงศ์์. ตุุลาการไปเมืืองจีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2521.

• วีีระ มุุสิก
ิ พงศ์์. จีีนแดงที่่�ได้้เห็็น. กรุุงเทพฯ: ปิิยะสาส์์น. 2521.

• วุุฒิชั
ิ ย
ั มููลศิิลป์์. จีีน: การต่่อสู้้�เพื่่� อมหาอำำ�นาจ. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2521.

• ส. สิิริวัิ ัฒน์์ [นามแฝง], ผู้้�แปล. ต้้าจ้้าย หงฉีี แบบอย่่างด้้านเกษตรกรรมของจีีน. กรุุงเทพฯ: กลุ่่�มรวงข้้าว. 2521.
• อ. วลาลัักษณ์์ [นามแฝง], ผู้้�แปล. การปฏิิวััติิซิน
ิ ไฮ่่. กรุุงเทพฯ: ชมรมหนัังสืือ “ศึึกษา”. 2521.
2522 (1979)
• กลุ่่�มวิิหคเหิิร [รวบรวม]. บัันทึึกจากจีีน เอกสารการประชุุมสภาผู้้�แทนประชาชนแห่่งชาติิสมััยที่่� 1 ชุุดที่่� 5 ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: พิชัยยุทธิก
์ ารพิมพ์. 2522.

• ข้้าราชการนัักศึึกษาหลัักสููตรการปฏิิบััติิการจิิตวิิทยาฝ่่ายอำำ�นวยการ รุ่่�นที่่� 26 คณะที่่� 4. คู่่�มืือการศึึกษาพื้้� นที่่�
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง. 2522.

• นิิทรรศน์์ [นามแฝง], ผู้้�แปล. ทฤษฎีีสามโลก. กรุุงเทพฯ: กาลเวลา. 2522.
• ผุุสสดีี สััตยมานะ. ฉากหนึ่่�งของจีีนใหม่่. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2522.
• ม.ป.ผ. จีีนภายหลัังเหมา. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักข่่าวโนวอสติิ. 2522.

• ทวิิช เสนีีย์ว
์ งศ์์ ณ อยุุธยา. สงครามจำำ�กััด? (จีีน-เวีียดนาม). กรุุงเทพฯ: ดาวหาง. 2522.

• อนงค์์พร สมานชาติิ. การมััธยมศึึกษา. นครปฐม: แผนกบริิการกลาง สำำ�นัักงานอธิิการบดีี พระราชวััง 2522.
2523 (1980)
• เจญ เจตนธรรม. สััมผััสจีีนใหม่่. กรุุงเทพฯ: กอไผ่่. 2523.

• ใจ อึ๊๊�งภากรณ์์. เอกสารจากพรรคคอมมิิวนิิสต์์แห่่งประเทศไทย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2522–2523.
• ทวิิช เสนีีวงศ์์ ณ อยุุธยา. สี่่�ทัันสมััย. กรุุงเทพฯ: อาทิิตย์์. 2523.

• โนวอสติิ, สำำ�นัักข่่าว. จีีนภายหลัังเหมา. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักข่่าวโนวอสติิ. 2522.

• วานิิช พลููวังั กาญจน์์. วิิกฤตการณ์์ยังั ไม่่สิ้้น
� ปััญหาความขััดแย้้งในค่่ายคอมมิิวนิิสต์์. กรุุงเทพฯ: บััณฑิิตการพิิมพ์์.
2523.
• อารยชน [นามแฝง], ผู้้�แปล. จีีน 1980: นโยบายภายในและต่่างประเทศปััจจุุบัน
ั . กรุุงเทพฯ: ศตวรรษ. 2523.
• โอเรีียนนา ฟััลลาซีี. เติ้้�งเสี่่�ยวผิิงเปิิดอก. แปลโดย อารยชน [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: แฟนบุ๊๊�ค. 2523.
2524 (1981)
• เจีียงไคเชก, จอมพล. บัันทึึกจากผู้้�แพ้้. กรุุงเทพฯ: ธนาคารศาสตร์์. 2524.

• อำำ�นวยชััย ปฏิิพัท
ั ธ์์เผ่่าพงศ์์, และ นฤมิิตร สอดศุุข. จีีน: การต่่อสู้้�สองแนวทาง. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2524.
• ลองแมน [นามแฝง]. เบื้้� องหลัังคดีีกบฏเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: โคมทอง. 2524.

• นฤนารท พระปััญญา, บรรณาธิิการ. พลิิกคดีีแก๊๊งสี่่�คน. กรุุงเทพฯ: จตุุจัักร. 2524.
2525 (1982)
• ม.ป.ผ. เอกสารสมัั ช ชาผู้้�แทนทั่่� ว ประเทศครั้้� ง ที่่� 12 ของพรรคคอมมิิ ว นิิ ส ต์์ แ ห่่ง ประเทศจีี น . ปัั ก กิ่่� ง : ภาษา
ต่างประเทศ. 2525.

• ปรีีดีี บุุญซื่่�อ. ปีีศาจวิิทยาของการเปลี่่�ยนแปลง. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2525.
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• ส. ศิิวรัักษ์์. มนุุษย์์ที่่�แท้้ มรรควิิถีีของจางจื้้�อ. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2525.
2526 (1983)
• ปนััดดา เลิิศลํ้้าอำำ�ไพ, บรรณาธิิการ. จีีน: ยุุทธศาสตร์์ใหม่่แห่่งการต่่อสู้้�. แปลโดย เครืือมาศ บำำ�รุุงสุุข และคณะ.
กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์. 2526.

• พิิมพ์์พรรณ เทพสุุเมธานนท์์. ประวััติิศาสตร์์การศึึกษา. กรุุงเทพฯ: กราฟิิคอาร์์ต. 2526.

• สุุวิินััย ภรณวลััย. ความอัับจนของลััทธิิมาร์์กซ์์หรืือความอัับจนของลััทธิิเหมา: บทวิิเคราะห์์โดยสัังเขปของ
การปฏิวัติจีนลัทธิเหมาและเศรษฐกิจจีนภายหลังการปฏิวัติจนถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: วลี. 2526.

• สโนว์์, เอ็็ดการ์์. ดาวแดงเหนืือแผ่่นดิินจีีน [Red Star Over China]. แปลโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. กรุุ งเทพฯ:
สี่เกลอ. 2526.

2527 (1984)
• กีี เว็็น. สาธารณรััฐประชาชนจีีน: ภููมิศ
ิ าสตร์์ ประวััติิศาสตร์์ การเมืือง เศรษฐกิิจ วััฒนธรรม [China: A General
Survey]. แปลโดย เพ็ญศรี กาญจโนมัย และ ผุสสดี สัตยมานะ. กรุ งเทพฯ: บริษัทวรวุฒิการพิมพ์ จ�ำกัด.
2527.
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. จีีนผลััดแผ่่นดิิน. กรุุงเทพฯ: ไทยวััฒนาพานิิช. 2527.
• ผาแดง [นามแฝง]. กวงกิ่่�ม. กรุุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2527.

2528 (1985)
• ขจััดภััย บุุรุุษพััฒน์์. มองพม่่า แลลาว ชำำ�เลืืองจีีน. กรุุงเทพ: แพร่่พิท
ิ ยา. 2528.

• กู๊๊�ดแมน, เดวิิ ท เอส. จีี . วิิ เ คราะห์์ ข่่า ว-แนวโน้้ ม จีี น ไร้้ “มัั ง กรเติ้้� ง ” [China Without Deng]. แปลโดย ยื่่�น
ศรีวรขันธ์. กรุงเทพฯ: มีเดียโฟกัส. 2528.

• ประยููร สนตงกุุโร. จารึึกจีีนใหญ่่. กรุุงเทพฯ: วััดเทพศิิริน
ิ ทราวาส. 2528.
2529 (1986)
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. ชนวนสงคราม: ไทย จีีน อิินโดจีีน. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2529.
2530 (1987)
• ชิิน อยู่่�ดีี. คนไทยอยู่่�ไหนบ้้าง. กรุุงเทพฯ: ศิิลปวััฒนธรรม. 2530.

• บุุญทััน ดอกไธสง. การใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม (ทวิิลัักษณ์์) ในการพััฒนาชนบทไทย: กรณีีเฉพาะจีีน อิินเดีีย
ไต้หวัน ญีป
่ ุ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2530.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. จิ๋๋�นซีีฮ่่องเต้้: มหาราชหรืือทรราช. กรุุงเทพฯ: ก.ไก่่. 2530.

• สถาบัันปรีีดีี พนมยงค์์. ทะไลลามะกัับวิิกฤตการณ์์ในธิิเบต: ประมวลข่่าว บทความและนานาทััศนะว่่าด้้วย
องค์ทะไลลามะและปัญหาธิเบต. กรุงเทพฯ: สถาบันปรีดี พนมยงค์. 2530.

• สี่่�ว์์กวาง. ภููมิิศาสตร์์ประเทศจีีน. เป่่ยจิิง: ภาษาต่่างประเทศ. 2530.

• สุุรพงษ์์ โสธนะเสถีียร, กิิติิมา สุุรสนธิิ, และ มยุุรีี ชาญณรงค์์. รายงานการวิิจััยเรื่่�องพฤติิกรรมการเปิิดรัับสื่่�อ
ของผู้อ่าน: หนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับภาษาไทยและภาษาจีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2530.

• เสถีียร จัันทิิมาธร. ชุุมนุุมมัังกรซ่่อนพยััคฆ์์. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2530.
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2531 (1988)
• อเล็็กซานเดอร์์ อ. คาร์์ตซาวา. 90 ปีี ความสััมพัันธ์์ทางการฑููตรััสเซีีย-ไทย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2531.
2532 (1989)
• กนกพงศ์์ สงสมพัันธุ์์�, บรรณาธิิการ. จากสนามหลวงถึึงเทีียนอัันเหมิิน: ชุุมนุุมกวีีนิิพนธ์์ บัันทึึกความรู้้�สึึกข้้าม
ขอบฟ้า. กรุงเทพฯ: รวมทรรศน์. 2532.

• โต๊๊ะข่่าวต่่างประเทศ “มติิชน”. กาเหว่่า ณ เทีียน อัันเหมิิน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2532.
• ไป๋๋ เอี่่�ยง. จีีนอััปลัักษณ์์ [Ugly Chinese]. นนทบุุรี:ี วรรณศิิลป์์. 2532.

• วุุฒิิชััย มููลศิิลป์์ และ โกวิิท วงศ์์สุุรวััฒน์์. ตำำ�รายุุทธศิิลป์์: วิิทยาการทหารฉบัับเก่่าแก่่ที่่�สุุดของจีีนรวบรวมเมื่่�อ
500 ปี ก่อน ค.ศ.. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2532.

• สนาน วรพฤกษ์์. จากปััญญาขงเบ้้งว่่าด้้วยชมรมขุุนพล. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2532.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร, และ คมศร คุุณะดิิลก. มัังกรแดงลอกคราบ. กรุุงเทพฯ: รวมทรรศน์์. 2532.
2533 (1990)
• โครงการศููนย์์ข้อ
้ มููลและห้้องสมุุด สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์. เกาหลีี จีีน ญี่่�ปุ่่�น:
บรรณานุกรมหนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย. 2533–2534.

• จวง ฮั๋๋�นจ้้ง. อ่่อนหยุ่่�นพิิชิิตแข็็งกร้้าว: กลยุุทธ์์การโอนอ่่อนเพื่่� อเป้้าหมายที่่�ยิ่่�งใหญ่่กว่่า. กรุุ งเทพฯ: ดอกหญ้้า.
2533.
• ชโย [นามแฝง]. บทเรีียนจากเทีียนอัันเหมิินกัับเปเรสตรอยก้้าและกลาสนอสต์์. นนทบุุรี:ี สถาบัันวิิทยาศาสตร์์
สังคม. 2533.

• ทวีีป วรดิิลก. การเมืืองทมิิฬ ตอน อั้้�งยี่่� ครองเมืือง. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2533.

• สมหวััง พิิธิย
ิ านุุวััฒน์์. การศึึกษาดููงานการศึึกษา ณ ประเทศจีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2533.

• หวูู เฉิิงเปีียน. ที่่�สุด
ุ ของโลกในแผ่่นดิินจีีน. แปลโดย พิิมมาศ [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2533.
2534 (1991)
• ชุุย หยวน-หมิิง, และ ทอมป์์สััน, สจวร์์ต. เรื่่�องเล่่าของจีีน [Chinese Stories]. แปลโดย กุุณฑล เพ็็ชรเสนา.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ผู้จัดการเด็ก. 2534.

• ม.ป.ผ. สาธารณรััฐจีีนวัันนี้้� [The Republic of China Today]. กรุุงเทพฯ: Class Publishing House. 2534.
• วิินััย สุุกใส. ยุุทธจัักรชิิงบััลลัังก์์มัังกร: เล่่ห์สั
์ ป
ั ระยุุทธ์์ 3000 ปีี 42 ราชวงศ์์. สงขลา: ประภาคาร. 2534.

2535 (1992)
• เฉา จุ้้�น ซาน. เปิิดโลกยุุทธจัักร. แปลโดย อรุุณ โรจนสัันติิ. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2535.

• สุุพจน์์ ด่่านตระกููล. จดหมายถึึงกอร์์บาชอฟ และความล่่มสลายของสัังคมนิิยม. นนทบุุรี:ี สถาบัันวิิทยาศาสตร์์
สังคม. 2535.

2536 (1993)
• สมชััย วลิิตวรางค์์กูรู . จีีน: ขุุมทองของนัักลงทุุน. กรุุงเทพฯ: ชมสมััย. 2536.
2537 (1994)
• ม.ป.ผ. จารึึกจีีนใหญ่่ 3 ครั้้�ง. กรุุงเทพฯ: วััดเทพศิิริน
ิ ทราวาส. 2537.
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• เรืืองรอง รุ่่�งรััศมีี. กิ่่�งไผ่่และดวงโคม: ชีีวิิตเปลี่่�ยนบนสามแผ่่นดิิน. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2537.
• วััฒนะ จููฑะวิิภาต. หม่่านโถว-เหมาไถ. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2537.

• ศููนย์์ข้อ
้ มููลอิินโดจีีน ผู้้�จััดการ. อิินโดจีีนในกระแสปริิวรรตเศรษฐกิิจการเมืือง [Indochina Review]. กรุุงเทพฯ:
ผู้จัดการ. 2537.

• อุุดร ทองน้้อย. ตามรอยเรอแดว. กรุุงเทพฯ: วิิญญููชน. 2537.
2538 (1995)
• คาสุุโอะ, มััตสุุโมโต. กลยุุทธการค้้าของชาวจีีนโพ้้นทะเล. แปลโดย ธีีรลัักษณ์์ ธาวนพงษ์์. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2533.
• ม.ป.ผ. ไชน่่า 1996 [China 1996]. กรุุงเทพฯ: บริิษััท เอ็็ม. ไทย กรุ๊๊�ป จำำ�กััด. 2538.
• ธนััช ทัับโตภาส, ผู้้�แปล. รััฐธรรมนููญจีีน. กรุุงเทพฯ: เจริิญวิิทย์์การพิิมพ์์. 2538.

• สิิริินทร์์ พััธโนทัั ย. มุุกมัังกร [The Dragon’s Pearl]. แปลโดย บุุ ญรััตน์์ อภิิ ชาตไตรสรณ. กรุุ งเทพฯ: เนชั่่�น
พับลิชชิง่ กรุ๊ป. 2538.

2539 (1996)
• Goodman, David S.G., and Gerald Segal. จีีนไร้้มัังกรเติ้้�ง [China without Deng]. กรุุงเทพฯ: คู่่�แข่่ง. 2539.
• ม.ป.ผ. ไชน่่า 1996 [China 1996]. กรุุงเทพฯ: บริิษััท เอ็็ม. ไทย กรุ๊๊�ป จำำ�กััด. 2539.
• เฉาอี้้�. ตะวัันขึ้้�น. แปลโดย ส.สุุวรรณ [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2539.
• เสถีียร จัันทิิมาธร. ชุุมนุุมมัังกรซ่่อนพยััคฆ์์. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2539.
2540 (1997)
• Chulacheep Chinawanno. Hong Kong Under the Red Flag: One China Two Systems and Hong Kong 1997.
Bangkok: Thammasat University. 1997.
• เอเก่่, วููลฟ์์กััง. ความลัับสำำ�เภาจีีน. แปลโดย วิิมล กมลตระกููล. กรุุงเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�คส์์. 2540.

• ธวัั ช ทัั นโตภาส. การเมืืองการปกครองจีี น [Politics and Government of People’s Republic of China].
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540.

• นิิรมล กิิตติิวิิบููลย์์. กระแสการพััฒนาการศึึกษาของประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย-แปซิิฟิิก. กรุุ งเทพฯ: ส่่วนความ
สัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศส�ำนักพัฒนาระบบการศึกษาและวางแผนมหภาคส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540.

• บุุ ญทัั น ดอกไธสง. จีี น มหาอำำ�นาจใหม่่ ข องโลกในศตวรรษที่่� 21: ร่่ว มฉลองฮ่่ อ งกงกลัั บ คืื นสู่่�แผ่่นดิิ นใหญ่่ .
กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 2540.

• อรุุ ณ เฉตตีี ย์์. จีี น-แผ่่นดิิ นแห่่งโอรสสวรรค์์ : เปิิดถํ้้ ามัังกร [China-Land of Dragon]. กรุุ งเทพฯ: โรงพิิมพ์์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2540.

• อุุกฤษฎ์์ ปััทมานัันท์์, บรรณาธิิการ. ฮ่่องกง-จีีน: ในโลกที่่�กำำ�ลังั เปลี่่�ยนแปลง. กรุุงเทพฯ: โครงการสิ่่�งพิิมพ์์สถาบััน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540.

• อู๋๋�จิิง. คััมภีีร์ฮ่
์ ่องเต้้ เจิินกวนเจิ้้�งเย่่า. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2540.
2541 (1998)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. นโยบายต่่างประเทศจีีน. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย และศููนย์์จีีนศึึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2541.
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• ประทุุมพร วััชรเสถีียร และ ไชยวััฒน์์ คํ้้าชูู. จีีนในโลกที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลง. กรุุ งเทพฯ: สถาบัันเอเชีียศึึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2541.

• บอนด์์, ไมเคิิล แฮร์์ริส
ิ . ไขปริิศนาชาวจีีน. แปลโดย ยิิปซีี. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2541.

• ม.ป.ผ. จดหมายข่่าวจีีนศึึกษา. กรุุงเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2541.
• เรืืองรอง รุ่่�งรััศมีี. มัังกรซ่่อนลาย. กรุุงเทพฯ: แพรวสำำ�นัักพิิมพ์์. 2541.

• สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, กรมเอเชีียตะวัันออก กระทรวงการต่่างประเทศ.

การสัมมนาทางวิ ชาการฮ่องกง 1997: จี นหนึ่งประเทศสองระบบ 16 มิถุนายน 2540 ณ ห้องกมลทิ พย์
โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2541.

• หม่่า, ซููเถีียน. โลกทิิพย์์คติิจีีน. แปลโดย อรุุณ โรจนสัันติิ. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2541.
2542 (1999)

• เก่่ อ หย่่ ง -กวง. เดอะ สตอรี่่� ออฟ ไต้้ ห วัั น “การเมืื อ ง”. แปลโดย ทิิ พ วัั ล ย์์ บูู ร ณสิิ ง ห์์ . กรุุ ง เทพฯ: กรม
ประชาสัมพันธ์สาธารณจีน. 2542.

• เกีียรติิชัย
ั พงษ์์พาณิิชย์์. เรื่่�องของข้้าเอ็็งอย่่ายุ่่�ง. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2542.
• เจริิญ ตัันมหาพราน. อั้้�งยี่่�เมืืองสยาม. กรุุงเทพฯ: ไพลิิน. 2542.

• ประทุุมพร วััชรเสถีียร และ ไชยวััฒน์์ คํ้้าชูู, บรรณาธิิการ. จีีนในโลกที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลง. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์
จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. บููรพาแดงเปลี่่�ยนสีี. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2542.

• วิิ เ ชษฐ เทพเฉลิิ ม . การเมืื อ งการปกครองของสาธารณ [Political of People’s Republic of China: PS 335].
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. 2542.

2543 (2000)
• จุุไรรััตน์์ อารยะกิิตติิพงศ์์. ครบเครื่่�องเรื่่�องจีีน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2543.

• ฉััตรสุุมาลย์์ กบิิลสิิงห์์ ษััฏเสน. คู่่�มืือแห่่งปััญญาปััญญากถาแห่่งองค์์ทะไลลามะที่่� 14 [The Dalai Lama’s Book
of Wisdom]. กรุงเทพฯ: สามสี. 2543.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, บรรณาธิิการ. สรรนิิพนธ์์ เติ้้� งเสี่่�ยวผิิง จีีนจะไปทางไหน. แปลโดย ดาวประกาย รุ่่�งอรุุ ณ.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2543.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. จิ๋๋�นซีีฮ่่องเต้้ มหาราชหรืือทรราช. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2543.
• ม.ป.ผ. ดิินแดนที่่�ไม่่เคยมีีอยู่่�จริิง. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2543.

• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. ที่่�สุด
ุ ของเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2543.
• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. มัังกร 50 ปีี. กรุุงเทพฯ: ร่่วมด้้วยช่่วยกััน. 2543.

2544 (2001)
• พาสนา แพรวพรรณ. โก้้วเล้้งไต้้เฮีียบใบใม้้คืืนสู่่�ราก. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2544.
• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. จีีน-ผู้้�ไม่่มีีวัันแพ้้. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2544.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. จากเจีียงเจ๋๋อหมิิน สู่่�หููจิ่่�นเทา: มหกรรมถ่่ายโอนอำำ�นาจข้้ามศตวรรษเพื่่� อเป็็นหลัักประกััน
อนาคตอันรุง่ เรืองของประชาชาติจีน. กรุงเทพฯ: สายธาร. 2544.

• สุุธิวิ งศ์์ พงศ์์ไพบููลย์์. จีีนทัักษิิณ: วิิถีีและพลััง. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย. 2544.
• สุุริย
ิ ฉััตร ชััยมงคล, ผู้้�แปล. ส่่องชีีวิิตด้้วยข้้อคิิดจีีน. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 3. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2544.

บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 23

• อุุดร วงษ์์ทับ
ั ทิิม. ขุ่่�นลำำ�โขง: การสำำ�รวจแม่่นํ้า้ โขงครั้้�งที่่� 3: จีีน เมีียนมาร์์ สปป. ลาว และไทย. เชีียงใหม่่: โครงการ
สื่่�อเพื่่� อการพััฒนา. 2544.

2545 (2002)
• ชลธิิรา สััตยาวััฒนา, บรรณาธิิการ. จีีน ในกระแสการเปลี่่�ยนแปลง. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2545.
• ดวงใจ. หลายมิิติิของจีีน. กรุุงเทพฯ: นํ้้าฝน. 2545.

• ทวีีป วรดิิลก. ชีีวิิตของผู้้�สร้้างจีีนใหม่่ เหมาเจ๋๋อตง ฮ่่องแต้้นัก
ั ปฏิิวััติิ. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2545.
• ทิิพย์์วารีี [นามแฝง]. คนจีีนสร้้างตััวอย่่างไร. กรุุงเทพฯ: C.A.D. Publishing. 2545.

• ศูู น ย์์ จีี น ศึึ ก ษา สถาบัั น เอเชีี ย ศึึ ก ษา จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย . มุุ ม มองต่่ อ การประชุุ ม สมัั ช ชาใหญ่่ พ รรค
คอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 16: เอกสารประกอบการสัมมนา ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ 25 พ.ย. 2545.
กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. จีีนจะเปลี่่�ยนโลกหรืือโลกจะเปลี่่�ยนจีีน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2545.

• แอเดอลีีน เหยีียน มาห์์. ใบไม้้ร่ว่ ง...สู่่�ราก [Falling Leaves]. กรุุงเทพฯ: กายมารุุต. 2545.
2546 (2003)
• กรุุนเฟลด์์, เอ. ทอม. ทิิเบตที่่�เป็็นจริิง. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2546.

• กิิติิ ปิิลัน
ั ธนดิิลก, ผู้้�แปล. รััฐธรรมนููญแห่่งประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุงเทพฯ: ไทยยููเนี่่�ยน กราฟฟิิกส์์.
2546.
• จัักรภพ เพ็็ญแข. พัันธมิิตรหรืือพัันธมาร. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2546.

• เจีียง, เจ๋๋อหมิิน. จีีนก้้าวสู่่�อนาคต: รายงานของ เจีียงเจ๋๋อหมิิน ในสมััชชาผู้้�แทนทั่่�วประเทศครั้้�งที่่� 16 ของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน [Build a Well-off Society in an All-round Way and Create a New Situation in Building

Socialism with Chinese Characteristics: Report to the 16th National Congress of the Communist Party
of China, November 8, 2002]. แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2546.

• ช. ศรีีงิ้้�วราย [นามแฝง]. มัังกรพลััดถิ่่�น. กรุุงเทพฯ: เอดิิสัน
ั เพรส โพรดัักส์์. 2546.

• เซีียว ฟง. 2 ลััทธิิในรอบ 100 ปีี: ทุุนนิิยม & สัังคมนิิยม. แปลโดย อรุุณ โรจนสัันติิ. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2546.

• ทะไลลามะ และ แอนน์์ เบนสััน. กล้้าฝัันเพื่่� อมนุุษยชาติิ: บทสนทนากัับทะไลลามะ ว่่าด้้วยเรื่่�องเงิิน การเมืือง
และชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น [Imagine all the people: a conversation with the Dalai Lama on money ,
politics , and life as it could be]. กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา. 2546.

• ธนเดช กุุ ล ปิิ ติิ วัั น , ปฏิิ ค ม พลัั บ พลึึ ง , สัั ญ ญพงศ์์ สุุ ว รรณสิิ ท ธิ์์�, สมบุุ ญ รุุ จิิ ข จร, วุุ ฒิิ ก ร สิิ น ธุุ ว าทิิ น , วาสนา
ปัญญวงศ์, และ จันทนี จันทะภา. Branding Nation. กรุงเทพฯ: Higher Pres. 2546.

• บวร รััตนสิิน. จดหมายจากปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2546.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. จีีนก้้าวสู่่�อนาคต: รายงานของ เจีียงเจ๋๋อหมิิน ในสมััชชาผู้้�แทนทั่่� วประเทศ ครั้้�งที่่� 16 ของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2546.

• พิิมพ์์ประไพ พิิศาลบุุตร. นายแม่่. กรุุงเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�คส์์พับ
ั ลิิเคชั่่�นส์์. 2546.

• มาดาม เติ้้�งหยง. เติ้้�งเสี่่�ยวผิิง: ว่่าด้้วยการปฏิิวััติิวััฒนธรรมและเค้้าโครงความคิิดเศรษฐกิิจจีีนใหม่่. กรุุงเทพฯ:
บริษัท เฮลท์แคร์. 2546.

• ยรรยง เจริิญพงศ์์. ปั่่�นทวนลม. กรุุงเทพฯ: ประพัันธ์์สาส์์น. 2546.

• สมภพ มานะรัังสรรค์์. จีีน: มหาอำำ�นาจในศตวรรษที่่� 21. กรุุงเทพฯ: วิิถีีทรรศน์์. 2546.

• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. ทุุนนิิยมดาวแดง [Changing China]. กรุุงเทพฯ: Nut Republic. 2546.

24 บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

• อานิิ ปาเช็็น และ อดิิเลด ดอนเนลลี่่�. ทิิเบตวิิปโยค: ความทรงจำำ�ของสามเณรีีนัักสู้้�ผู้้�ไม่่ยอมพ่่าย. กรุุ งเทพฯ:
สามสี. 2546.

2547 (2004)
• เขีียน ธีีระวิิ ทย์์. วิิวััฒนาการการปกครองของจีี น [A political history of China]. กรุุ งเทพฯ: โรงพิิมพ์์แห่่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2547.

• ค. ซีีโมนอฟ. ไฟติ้้�งไชน่่า. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2547.

• ปกรณ์์ ลิิ มปนานุุสรณ์์. รอยพระบาทยาตราสาราจีี น: รวมข้้อเขีียนของคณาจารย์์มหาวิิ ทยาลัั ยปัักกิ่่� งและ
เจ้าหน้าที่จีน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 2547.

• ภิิ ญโญ ไตรสุุริิยธรรมา, บรรณาธิิการ. ระเบีียบโลก ระบบการศึึกษา และอนาคตประเทศไทย. กรุุ งเทพฯ:
Openbooks. 2547.
• ภิิญโญ ไตรสุุริย
ิ ธรรมา, บรรณาธิิการ. Open Dragon China & East Asia Journal. กรุุงเทพฯ: Openbooks. 2547.

• ลููเชี่่�ยน ดัับเบิ้้�ลยููพาย. จีีนสามยุุค. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2547.

• วศิิน ปััญญาวุุธตระกููล, บรรณาธิิการ. 35 ปีี ประวััติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร: รวมบทความวิิชาการของ

คณาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์. พิษณุโลก: สาขาวิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 2547.

• วััชระ ชีีวะโกเศรษฐ. นัักการเมืืองเปรื่่�องปราดในพงศาวดารจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2547.
2548 (2005)
• ดวงใจ [นามแฝง]. จีีนหลายมิิติิ [China: Multi-dimension]. กรุุงเทพฯ: ปาเจรา. 2548.

• ตี๋๋�เล็็ก คนแซ่่จััง [นามแฝง]. คััมภีีร์ท
์ อง 10,000 ปีี มรดกปััญญา...จากเจ้้าสััว. กรุุงเทพฯ: กู๊๊�ดมอร์์นิ่่�ง. 2548.
• ทีี. ลอบซััง รััมปา. ตาที่่�สาม [The Third Eye]. กรุุงเทพฯ: ศููนย์์ไทยธิิเบต. 2548.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. บทนิิพนธ์์คลาสสิิค หลิิวซ่่าวฉีี ว่่าด้้วยพรรค. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2548.
• วิิโรจน์์ อำำ�ไพ. กองทััพแดง [History of China in Red Army]. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2548.
• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. รากเหง้้าเผ่่าจีีน. กรุุงเทพฯ: แม่่โพสพ. 2548.
2549 (2006)
• โกสุุมภ์์ สายจัันทร์์. พม่่าในความสััมพัันธ์์ทางการเมืืองกัับต่่างประเทศ. เชีียงใหม่่: โตนาพริ้้�นท์์ จำำ�กััด. 2549.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. จีีนใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 (สรรนิิพนธ์์เรื่่�องจีีนช่่วง ค.ศ. 1999–2005). กรุุ งเทพฯ: มติิชน: ศููนย์์
จีนศึกษา สภาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

• เฉิินจืือจิิน. ทานตะวัันที่่�บานได้้แม้้ไร้้แสง. กรุุงเทพฯ: นานมีี. 2549.

• เฉีียนฉีีเชิิน. บัันทึึกการทููตจีีน 10 เรื่่�อง [Ten Episodes in China’s Diplomacy]. กรุุงเทพฯ: สถาบัันเอเชีียศึึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: มติชน. 2549.

• ชััชริินทร์์ ไชยวััฒน์์. แผนพิิชิต
ิ มัังกร. กรุุงเทพฯ: Openbooks. 2549.

• ชาญวิิทย์์ เกษตรศิิริิ, และ อััครพงษ์์ คํ่่าคููณ บรรณาธิิการ. แม่่นํ้้าโขง: จากต้้าจูู-ล้้านช้้าง-ตนเลธมถึึงกิ๋๋�วล่่อง.
สมุทรปราการ: มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย. 2549.

• เชนคาร์์, โอเด็็ด. The Chinese century จีีน...มหาอำำ�นาจโลก ?. แปลโดย ศิิลปกร แสงสิินชััย. กรุุงเทพฯ: ฐานบุ๊๊�คส์์.
2549.
• นวลจัันทร์์ คำำ�ปัังสุ์์�. จีีน. กรุุงเทพฯ: หน้้าต่่างสู่่�โลกกว้้าง. 2549.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. จีีน: ลััทธิิสังั คมนิิยมหรืือลััทธิิทุน
ุ นิิยม. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2549.

บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 25

• ประพต เศรษฐกานนท์์. สรรนิิพนธ์์การทหารเหมาเจ๋๋อตุุง. นนทบุุรี:ี ศรีีปััญญา. 2549.

• ปรีีดา อััครจัันทโชติิ. ความงามหลัังม่่านไม้้ไผ่่: สื่่�อจิินตคดีีกัับสุุนทรีียทััศน์์จีีน. กรุุ งเทพฯ: คณะนิิเทศศาสตร์์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

• โยธิิน เอื้้�อคณารัักษ์์. จีีนพิิชิต
ิ โลก: บทสรุุปพลิิกหน้้าประวััติิศาสตร์์ยุุคเดิินเรืือ. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2549.
• วริิษฐ์์ ลิ้้�มทองกุุล. China Inside-out: มัังกรกลางคลื่่�นโลกานุุวััตร. กรุุงเทพฯ: Manager Classic. 2549.

• สิิทธิิพล เครืือรััฐติิกาล. จีีนในโลกสมััยใหม่่ ( ค.ศ. 1644- ค.ศ. 1949). ปทุุมธานีี: สำำ�นัักพิิมพ์์ มหาวิิทยาลััยรัังสิิต.
2549.
• อััษมา มหาพสุุธานนท์์. จัังซ่่ง ศึึกสองตระกููล. กรุุงเทพฯ: เนชั่่�นบุ๊๊�คส์์. 2549.

• อู๋๋�จิิง. เจิินกวนเจิ้้�งเย่่า: ยอดกุุศโลบายจีีน. แปลโดย อธิิคม สวััสดิิญาณ. กรุุงเทพฯ: เต๋๋าประยุุกต์์. 2549.
2550 (2007)
• จรััญ โฆษณานัันท์์. นิิติิปรััชญาแนววิิพากษ์์ [Critical Legal Philosophies]. กรุุงเทพฯ: นิิติิธรรม. 2550.
• ดวงใจ. ฉีีกเส้้นทางเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: ปาเจรา. 2550.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. จีีนเผชิิญหน้้าการท้้าทายใหม่่. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2550.

• ประพต เศรษฐกานนท์์. ซิิเตงซัันกัับซิิกััง. นนทบุุรี:ี ศรีีปััญญา. 2550.

• ฟิิชแมน, เท็็ด ซีี. เปิิดปููมมัังกร. แปลโดย วััฒนา มานะวิิบููลย์์. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: เนชั่่�นบุ๊๊�คส์์. 2550.

• เมนซีีส์์, กาวิิน. 1421 ปีีที่่�จีีนค้้นพบโลก: The Year China Discovered. แปลโดย เรืืองชััย รัักศรีีอัักษร. กรุุ งเทพฯ:
มติิชน. 2550.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. จีีนในกระแสโลกาภิิวััตน์์. กรุุงเทพฯ: Openbooks, 2550.

• วริิษฐ์์ ลิ้้�มทองกุุล. China inside-out: มัังกรกลางคลื่่�นโลกานุุวััตร. กรุุงเทพฯ: แมเนเจอร์์คลาสิิก. 2550.
• อภิิชาต ภััทรธรรม. อยู่่�แบบจีีนฮ่่อ. กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์. 2550.
2551 (2008)
• กนกวรรณพร ภััคมาน , เกษธวััช พ่่วงเพิ่่�ม, และ ปนิิษฐา ปฏิิเมธา. รายงานการศึึกษาแผนและผัังเมืืองนคร
ปักกิ่ง. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2551.

• ประยุุทธ สิิทธิิพัน
ั ธ์์. ศาลไทยในอดีีต. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2551.

• เบอโรลด์์, โรเบิิร์์ต. กู๊๊�ดมอร์์นิ่่�ง เหล่่าซืือ [Meanwhile Don’s Push & Squeeze: A Year of Life in China]. แปล
โดย ค�ำเมือง. กรุงเทพฯ: สันสกฤต. 2551.

• ว. พลกุุล แปลและเรีียบเรีียง. จีีน: สัังคมนิิยมหรืือทุุนนิิยม. กรุุงเทพฯ: คิิดไทยใหม่่. 2551.

• สิิริน
ิ ทร์์ พััธโนทััย. มุุกมัังกร [The Dragon’s Pearl]. กรุุงเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�คส์์พับ
ั ลิิเคชั่่�นส์์. 2551.
• เสี่่�ยว หลง [นามแฝง]. China Tips: สาระชีีวิิตจากแดนมัังกร. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2551.
2552 (2009)
• ประสบพร เหล็็งขวัั ญยืืน, และ ระวีี วรรณ แสงชื่่�น. รายงานการศึึกษานครปัักกิ่่� งสาธารณรััฐประชาชนจีี น.
กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2552.

• คณะอัั กษรศาสตร์์ มหาวิิ ทยาลัั ยศิิลปากร. หนัังสืือรวมบทความโครงการประชุุ มทางวิิ ชาการเรื่่�องเอเชีีย
ตะวันออกศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2552.

• หยููหััว. พี่่�กัับน้้อง [Brothers]. บรรณาธิิการโดย ชมััยพร แสงกระจ่่าง. แปลโดย ลภััสรดา แซ่่ตั้้�น. กรุุ งเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์เอโนเวล. 2552.
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• หยููหััว. คนตายยาก [To live]. บรรณาธิิการโดย ตรีีศิิลป์์ บุุญขจร. แปลโดย รำำ�พรรณ รัักศรีีอัักษร. กรุุ งเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์เอโนเวล. 2552.

• อู๋๋� จิิง. เจิิ นกวนเจิ้้� งเย่่า ยอดกุุศโลบายจีี น. บรรณาธิิการโดย ปาลิิไลยก์์ ศรีีวิิศาล. แปลเรีียบเรีียงโดย อธิิคม
สวัสดิญาณ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เต๋าประยุกต์. 2552.

2553 (2010)
• กองบรรณาธิิการสัังคมศาสตร์์ปริิทััศน์์. การปฏิิวััติิของจีีน. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์พิฆ
ิ เนศ. 2517.
• กิิตติิพงษ์์ กองแก้้ว. ทิิเบตสองขา. กรุุงเทพฯ: 4-letter word. 2553.

• จางซีี เ สี่่� ย น และ หลิิ ง ไห่่ จิิ น . 60 ปีี แห่่ ง การสถาปนาสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น . แปลเรีี ย บเรีี ย งโดย หลี่่�
เหรินเหลียง. กรุงเทพฯ: โครงการส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 2553.

• ดวงพร วงศ์์ชููเครืือ. คำำ�จีีนเขีียนชีีวิิต. กรุุงเทพฯ: บ้้านพระอาทิิตย์์. 2553–2554.
• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. หนทางสร้้างชาติิของจีีนใหญ่่. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2553.

• ประณีีต ธาราทิิพย์์. กว่่าจีีนใหม่่จะได้้เกิิด. บรรณาธิิการโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2553.
• อู๋๋�จี้้�เยีียะ. 60 ปีีโพ้้นทะเล. บรรณาธิิการโดย ปนััดดา เลิิศลํ้้าอำำ�ไพ. กรุุงเทพฯ: โพสต์์บุ๊๊�กส. 2553.
2554 (2011)
• จอมยุุทธสวี่่� [นามแฝง]. ชิิงจุุดจบระบบจัักรพรรดิิ. กรุุงเทพฯ: ฐานบุ๊๊�คส์์ม. 2554.

• ประภััสสร์์ เทพชาตรีี. สถานการณ์์โลกปีี 2553 และแนวโน้้มปีี 2554. กรุุงเทพฯ: เสมาธรรม. 2554.

• ปิิยะโชค [นามแฝง]. ย้้อนตำำ�นานเจ้้าพ่่อมาเฟีีย อัันธพาล. กรุุงเทพฯ: ก้้าวแรก. 2554.
• ฝงเมิ่่�งหลง. การสััประยุุทธ์์. แปลโดย อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2554.

• เทมเพิิล, โรเบิิร์ต
์ . ต้้นกำำ�เนิิด 100 สิ่่�งแรกของโลก [The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery
& Invention]. แปลโดย พงศาล มีคุณสมบุติ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2554.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. ครองแผ่่นดิินจีีน: พรรค ผู้้�นำำ� อำำ�นาจรััฐ [Governing China: Party, Elites, State Power].
กรุงเทพฯ: มติชน. 2554.

• เสี่่�ยวจิิว [นามแฝง]. ตััวตน คน ‘แต้้จิ๋๋�ว’. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2554.

• อากู๋๋� คนแซ่่จััง [นามแฝง]. 69 คััมภีีร์จี
์ ีน. กรุุงเทพฯ: ไทยควอลิิตี้้�บุ๊๊�คส์์. 2554.

• สโนว์์, เอ็็ดการ์์. ดาวแดงเหนืือแผ่่นดิินจีีน [Red Star Over China]. แปลโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. กรุุ งเทพฯ:
สุขภาพใจ. 2554.

2555 (2012)
• เฉี่่�ย ตง. มหาอำำ�นาจจีีนบนทางแพร่่ง. แปลโดย กนิิษฐา ลีีลามณีี และคณะ. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2555.

• ช่่อฉััตร กระเทศ. จีีนกัับมหาสมุุทรอิินเดีีย [China and Indian Ocean]. กรุุงเทพฯ: โครงการความมั่่�นคงศึึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2555.
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หมวดที่ 2 สังคมจีน
2455 (1912)
• ดิิลลอน, เอมิิล โยเสฟ. ความกระจััดกระจายแห่่งเมืืองจีีน. แปลโดย อััศวพาหุุ [นามแฝง]. พระนคร: โรงพิิมพ์์
หนังสือพิมพ์ไทย. 2455.

2500 (1957)
• เยน, มาเรีีย. เหตุุเกิิ ดที่่� เปตา หรืือ ชีีวิิตนัักศึึกษามหาวิิ ทยาลัั ยจีี นระบอบคอมมิิวนิิสต์์ . แปลโดย ป. ศานติิ
[นามแฝง]. ม.ป.ท.: ส�ำนักพิมพ์อุณากรรณ. 2500.

2509 (1966)
• นงเยาว์์ ประภาสถิิต. เก้้าปีีในปัักกิ่่�ง. พระนคร: แพร่่พิท
ิ ยา. 2509.
2512 (1969)
• เสฐีียรโกเศศ. จีีน ของ เสถีียรโกเศศ พิิมพ์์ในงานพระราชทานเพลิิงศพ พระยาอนุุมานราชธน 14 ธัันวาคม
พ.ศ. 2512. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2512.

• เฮสส์์เลอร์์, ปีีเตอร์์. ริิมฝั่่�งมหานทีี [River Town: Two Years on the Yangtze]. แปลโดย เจริิญจิิตร โพธิ์์�ทอง.
กรุงเทพฯ: มติชน. 2512.

2517 (1974)
• Horn, J. S. 15 ปีี ในสาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุงเทพฯ: วรรณศิิลป์์. 2517.

• วาริินทร์์ สิินสููงสุุด. ตะลุุยม่่านไม้้ไผ่่-จีีน. กรุุงเทพฯ: สารสยาม. 2517.

• วิิ นััย สรรกุุล, ผู้้�แปล. จีี นแดงคุุมกำำ�เนิิด [Population and Family Planning in the People’s Republic of
China]. กรุงเทพฯ: กลุ่มนักศึกษาประชาชนเพื่อพัฒนาชนบท. 2517.

2518 (1975)
• ย.ล. ก๊๊วง. หลัังม่่านไม้้ไผ่่. แปลโดย สมฤดีี (นามแฝง). กรุุงเทพฯ: มิิตรสยาม. 2518.

• มาคเกอร์์ , ปีี เ ตอร์์ , และคนอื่่� น ๆ. จีี น กัั บ การปฏิิ วัั ติิ ท างการศึึ ก ษา. แปลโดย นํ้้ า ค้้ า ง ใบข้้ า ว [นามแฝง].
กรุงเทพฯ: กลุ่มรากแก้ว. 2518.

• อภิิชาติิ โพธิิไพโรจน์์. จีีนแดง. กรุุงเทพฯ: ศึึกษาสััมพัันธ์์. 2518.
2519 (1976)
• ชีี หลีี และ เทีียน เชี้้�ยะ หยุ่่�น. ชีีวิิตในคอมมููน. แปลโดย สัันติิสุข
ุ [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: มหาราษฎร์์.2519.

• วลาดิิมิิรอฟ, ปิิโอตร์์ ปาร์์เฟนโนวิิช. ข้้อเท็็จจริิงในจีีน. แปลโดย อรรรณพ สุุวสารมััย. กรุุ งเทพฯ: แพร่่พิิทยา.
2519.
• พาย, ลููเซี่่�ยน ดัับเบิ้้�ลยูู. จีีนสามยุุค. แปลโดย คณิิน บุุญสุุวรรณ. กรุุงเทพฯ: กรุุงสยาม. 2519.
• ฟิิตเตอร์์, เปีียร์์เรอ. เมื่่�อจีีนตื่่�นจากหลัับ. กรุุงเทพฯ: ดวงกมล. 2519.

• รััตนะ ยาวะประภาษ. สบตามัังกร. กรุุงเทพฯ: โพธิ์์�สามต้้นการพิิมพ์์. 2519.
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2520 (1977)
• โครลล์์, เอลิิซาเบธ. สตรีีกัับการพััฒนาชนบทในสาธารณรััฐประชาชนจีีน [Women in Rural Development:
The People’s Republic of China]. กรุ งเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
2520.
2521 (1978)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. 22 วัันในจีีน. กรุุงเทพฯ: พีี.พีี. 2521.
2522 (1979)
• โฆสิิต ปั้้� นเปี่่�ยมรัักฏ์์. ชนบทจีีน: ระบบและการวางแผน. กรุุงเทพฯ: บรรณกิิจ. 2522.
• เจืือ สตะเวทิิน. เข้้าใจจีีน. กรุุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2522.

• ผุุสสดีี สััตยมานะ. ฉากหนึ่่�งของจีีนใหม่่. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2522.
• ม.ป.ผ. จีีนภายหลัังเหมา. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักข่่าวโนวอสติิ. 2522.
2523 (1980)
• เจญ เจตนธรรม. สััมผััสจีีนใหม่่. กรุุงเทพฯ: กอไผ่่. 2523.
2525 (1982)
• ประยงค์์ อนัันทวงศ์์. แลหลัังจีีน. กรุุงเทพฯ: บำำ�รุุงสาส์์น. 2525.
2526 (1983)
• ไมตรีี ลิิมปิิชาติิ. ไปเยี่่�ยมอาม่่าในเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์หนอน. 2526.

• ลิ้้�นจี่่� หะวานนท์์. มุุมหนึ่่�งของเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2526.
• วิิฑูรู ย์์ วิิริย
ิ ะพัันธุ์์�. ของดีีในจีีนแดง. กรุุงเทพฯ: แพร่่พิท
ิ ยา. 2526.

• สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการวิิจัย
ั แห่่งชาติิ. สตรีีกับ
ั การพััฒนาชนบทในสาธารณรััฐประชาชนจีีน [Women in Rural
Development: The People’s Republic of China]. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย. 2526.
2527 (1984)
• ประกอบ คุุปรััตน์์, บรรณาธิิการ. การศึึกษาในประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุงเทพฯ: ภาควิิชาอุุดมศึึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2527.

• ประยงค์์ อนัันทวงศ์์. แลหลัังจีีน. กรุุงเทพฯ: บำำ�รุุงสาส์์น. 2527.
2528 (1985)
• ธเนศวร์์ เจริิญเมืือง. ไทย-พม่่า-ลาว-จีีน: สี่่�เหลี่่�ยมเศรษฐกิิจ สี่่�เหลี่่�ยมวััฒนธรรม. กรุุงเทพฯ: โครงการจััดพิิมพ์์
คบไฟ. 2528.

• ฉีีเหวิิน [นามแฝง]. แนะนำำ�ประเทศจีีนคร่่าว ๆ. กรุุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2528.
2530 (1987)
• ถาวร สิิกขโกศล. แลหลัังแดนมัังกร. กรุุงเทพฯ: นานมีี. 2530.
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2532 (1989)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. คนจีีนในยููนนาน. กรุุงเทพฯ: สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2532.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร และ คมศร คุุณะดิิลก. มัังกรแดงลอกคราบ. กรุุงเทพฯ: รวมทรรศน์์. 2532.
2533 (1990)

• สมหวััง พิิธิย
ิ านุุวััฒน์์, และ คนอื่่�น ๆ. การศึึกษาดููงานการศึึกษา ณ ประเทศจีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2533.
2534 (1991)
• ม.ป.ผ. สาธารณรััฐจีีนวัันนี้้� [The Republic of China Today]. กรุุงเทพฯ: Class Publishing House. 2534.
2535 (1992)
• กองบรรณาธิิการฉบัับพิิเศษประชาชาติิธุุรกิิจ. พลิิกตำำ�นานต้้นเค้้า 50 แซ่่. กรุุงเทพฯ: ประชาชาติิธุุรกิิจ. 2535.

• ปราณีี กุุลละวณิิชย์์. ชื่่�อหมู่่�บ้้านในมณฑลกวางสีีและภาคตะวัันออกเฉีียงของประเทศไทย [Village Names in
Guangxi Province and the Northeastern Part of Thailand]. กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช าภาษาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2535.

• ส. พลายน้้อย [นามแฝง]. เล่่าเรื่่�องมัังกร. กรุุงเทพฯ: ข้้าวฟ่่าง. 2535.
2537 (1994)
• เกษีียร เตชะพีีระ. จิินตนากรรมชาติิที่่�ไม่่เป็็นชุุมชน: คนชั้้�นกลางลููกจีีนกัับชาติินิย
ิ มโดยรััฐของไทย. กรุุงเทพฯ:
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมนักข่าว. 2537.

• ชููศัก
ั ดิ์์� เอกเพชร. การอุุดมศึึกษาในประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน. สุุราษฎร์์ธานีี: ภาควิิชาพื้้�นฐานการศึึกษา
คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 2537.

• ส. สุุวรรณ [นามแฝง]. คิิดอย่่างจีีน. กรุุงเทพฯ: พิิราบ. 2537.

• ส. สุุวรรณ [นามแฝง]. คัันฉ่่องส่่องคน. กรุุงเทพฯ: เดอะเนชั่่�น. 2537.
2538 (1995)
• แดง ไบเล่่ [นามแฝง]. ถนนฉางอาน: สาระน่่ารู้้�เกี่่�ยวกัับเมืืองจีีน คนจีีน และประวัั ติิศาสตร์์จีีน. กรุุ งเทพฯ:
มิ่งขวัญ. 2538.

• ประทุุมพร วััชรเสถีียร. จีีน หลายมิิติิ. กรุุงเทพฯ: ปาเจรา. 2538.
2539 (1996)
• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. การค้้าประเวณีีหญิิงจีีนในไทย: ศึึกษากรณีีการล่่อลวงหญิิงจีีนจากมณฑลยููนนานเพื่่� อ
ประกอบอาชีพโสเภณีในไทย. กรุ งเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2539.
2540 (1997)
• นิิรมล กิิตติิวิิบููลย์์. กระแสการพััฒนาการศึึกษาของประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย-แปซิิฟิิก. กรุุ งเทพฯ: ส่่วนความ
สัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศส�ำนักพัฒนาระบบการศึกษาและวางแผนมหภาคส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540.
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2541 (1998)
• ประทุุมพร วััชรเสถีียร และ ไชยวััฒน์์ คํ้้าชูู. จีีนในโลกที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลง. กรุุ งเทพฯ: สถาบัันเอเชีียศึึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2541.

• ศรีีสว่่าง เลี้้�ยววาริิณ. รายงานการปฏิิรููปการศึึกษาของสาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.

• ศููนย์์จีีนศึึกษา. “จดหมายข่่าวจีีนศึึกษา”. กรุุงเทพฯ: สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2541.

• สืืบแสง พรหมบุุญ. บทวิิจารณ์์: รายงานการปฏิิรููปการศึึกษาของสาธารณรััฐประชาชนจีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2541.
2542 (1999)
• ชุุติิมา ศิิริส
ิ มรรถการ. ประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: หน้้าต่่างสู่่�โลกกว้้าง. 2542.

• ประทุุมพร วััชรเสถีียร และ ไชยวััฒน์์ คํ้้าชูู, บรรณาธิิการ. จีีนในโลกที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลง. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์
จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. ประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: โครงการ Global Competence Project. 2542.

• อดุุลย์์ วิิริิยเวชกุุล, แปลและเรีียบเรีียง. การอุุดมศึึกษาของฮ่่องกง [The University Grants Committee of
Hong Kong]. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542.

2544 (2001)
• สัันติิธร หุุตาคม. ผ่่าแดนมัังกร 20,000 ลี้้�. กรุุงเทพฯ: บริิษััทเรืือนปััญญา. 2544.

• วุุฒิิชััย มููลศิิลป์์. “จีีนในคริิสต์์ศตวรรษที่่� 20,” ใน สายธารแห่่งความคิิด 2 สารนิิพนธ์์เชิิดชููเกีียรติิ ท่่านผู้้�หญิิง
วรุณยุพา ณ อยุธยา เนื่องในวรโรกาสอายุครบ 72 ปี. บรรณาธิการโดย วุฒช
ิ ย
ั มูลศิลป์. กรุงเทพฯ กองทุน
เพื่อวิชาการ วรุณยุพา สนิทวงศ์ฯ. 2544.
2545 (2002)
• ชลธิิรา สััตยาวััฒนา, บรรณาธิิการ. จีีน ในกระแสการเปลี่่�ยนแปลง. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2545.
2546 (2003)
• พรพรรณ จัันทโรนานนท์์. วิิถีีจีีน. กรุุงเทพฯ: ประพัันธ์์สาส์์น. 2546.

• ลิินจง ประยููรเมธีี, และคนอื่่�น. Study in China. กรุุงเทพฯ: ฟรีีแมน มััลติิมีีเดีีย. 2546.
2547 (2004)
• พาย, ลููเซี่่�ยน ดัับเบิ้้�ลยูู. จีีนสามยุุค ฉบัับปรัับปรุุ งใหม่่. แปลโดย คณิิน บุุญสุุวรรณ. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุ งเทพฯ:
สุขภาพใจ. 2547.

• พิิชััย วาศนาส่่ง และ คนอื่่�น ๆ. 360 องศาใน...จีีน (สามร้้อยหกสิิบองศาในจีีน). กรุุ งเทพฯ: อมริินทร์์พริ้้�นติ้้�ง
แอนด์พับลิชชิ่ง. 2547.

2548 (2005)
• ดวงใจ [นามแฝง]. จีีนหลายมิิติิ [China: Multi-dimension]. กรุุงเทพฯ: ปาเจรา. 2548.

• พวงนิิล คำำ�ปัังสุ์์�, ผู้้�แปล. จีีน. บรรณาธิิการโดย นวลจัันทร์์ คำำ�ปัังสุ์์�. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุ งเทพฯ: หน้้าต่่างสู่่�โลก
กว้าง. 2548.
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• พิิชััย นิิลทองคำำ� และ ภาสกร ญาณสุุธีี. ความผิิดทางอาญาที่่�เกี่่�ยวกัับทรััพย์์. กรุุ งเทพฯ: อฑตยา มิิเล็็นเนีียม.
2548.
• พิิษณุุ เหรีียญมหาสาร. ถอดเกร็็ดมัังกร ตอนลััดเลาะรายมณฑล. กรุุงเทพฯ: บริิษััท ค้้าสากลซีีเมนต์์ไทย จำำ�กััด
(SCT), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. 2548.

• วิิภา อุุตมฉัันท์์. เรื่่�องจริิงจากจีีน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2548.

• สุุรีีย์์ ชุุณหเรืืองเดช. สถานภาพหญิิงชายในครอบครััวจีีน: มุุมสะท้้อนจากภาษิิต สำำ�นวนและคำำ�พัังเพยจีีน.
กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548.

2549 (2006)
• กรรณิิการ์์ โกวิิทกุุล, สมจิิต พิิเศษสาทร, และ อรจิิรา ลิิปิิการกุุล, บรรณาธิิการ. พลิิกม่่านไม้้ไผ่่. กรุุ งเทพฯ:
บริษัท บุ๊คสไมล์ จ�ำกัด. 2549.

• ชาญวิิทย์์ เกษตรศิิริิ. ใกล้้แสนใกล้้กลัับไกลแสนไกล: หรืือบัันทึึก “แอนตี้้�” ความทรงจำำ�ว่่าด้้วยเมืืองจีีนสมััย
เติ้ ง เสี่ ย วผิ ง (1980/2523) [So Near and Yet So Far: An Anti-Memoir on Deng Xiao Ping’s China

(1980/2523)]. กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ ครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 2549.

• วิิภา อุุตมฉัันท์์. เจาะลึึกสื่่�อจีีน: ทุุกซอกทุุกมุุมที่่�ควรรู้้�เกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชนจีีน. กรุุงเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบััน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

2550 (2007)
• ฟิิชแมน, เท็็ด ซีี. China Inc: เปิิดปููมมัังกร. แปลโดย วััฒนา มานะวิิบููลย์์. กรุุงเทพฯ: เนชั่่�นบุ๊๊�คส์์. 2550.
2551 (2008)
• กนกวรรณพร ภััคมาน , เกษธวััช พ่่วงเพิ่่�ม, และ ปนิิษฐา ปฏิิเมธา. รายงานการศึึกษาแผนและผัังเมืืองนคร
ปักกิ่ง. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2551.

• กรมการขนส่่งทางบกสำำ�นัักจััดระบบการขนส่่งทางบก กลุ่่�มการขนส่่งระหว่่างประเทศ. กฎหมายและระเบีียบ
เกี่ยวกับการจราจรของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง. กรุ งเทพฯ: กลุ่มการขนส่งระหว่างประเทศ
กรมการขนส่งทางบกส�ำนักจัดระบบการขนส่งทางบก. 2551.

• กิ่่�งแก้้ว บััวตููม. ชีีวิิตที่่�สูงู เกิินเอเวอเรสต์์. กรุุงเทพฯ: More of Life Publishing. 2551.

• เฉิิน กุ้้�ย ตี้้� และ อู๋๋� ชวน เทา. ฤๅเรืือจะล่่มนํ้้า: ชีีวิิตยากแค้้นของชาวนาจีีน. แปลโดย ดุุษฎีี เฮย์์มอนด์์, จูู หง แปล
จากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ. เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม. 2551.

• ฟาน จููน. จีีนแผ่่นดิินไหว พลัังใจเหนืือภััยพิิบัติ
ั ิ. กรุุงเทพฯ: อิินสปายร์์. 2551.

• เยาวเรศ เขื่่�อนคำำ� และ วริิษฐ์์ ปัักการะนา. การวางแผนพััฒนาเมืืองปัักกิ่่� ง [Beijing Urban Planning: The

Olympis Green and National Stadium]. กรุ งเทพฯ: สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 2551.

• เว่่ย ฮุ่่�ย. เซี่่�ยงไฮ้้เบบี้้� [Shanghai Baby]. แปลโดย คำำ� ผกา [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: แพรวสำำ�นัักพิิมพ์์. 2551.
• สมพร ภาวิิจิิตร. น่่ารู้้�เรื่่�องจีีน ๆ. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2551.

• เสี่่�ยว หลง. China Tips: สาระชีีวิิตจากแดนมัังกร. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2551.
2552 (2009)
• โฆสิิต ปั้้� นเปี่่�ยมรััษฏ์์. ชนบทจีีนระบบและการวางแผน. กรุุงเทพฯ: บรรณกิิจ. 2522.
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• จาง เลสลี่่� ทีี. สาวโรงงาน: ชีีวิิตสาวโรงงานแดนมัังกรที่่�โลกไม่่เคยรู้้� เบื้้� องหลัังสิินค้้า “เมดอิินไชน่่า” [Factory
Girls]. แปลโดย วิญา [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: สันสกฤต. 2552.

• ประสบพร เหล็็ งขวัั ญยืืน และ ระวีี วรรณ แสงชื่่�น. รายงานการศึึกษานครปัักกิ่่� งสาธารณรััฐประชาชนจีี น.
กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2552.

• พวงนิิล คำำ�ปัังสุ์์�, ผู้้�แปล. จีีนตอนใต้้. กรุุงเทพฯ: หน้้าต่่างสู่่�โลกกว้้าง. 2552.

• หลี่่� หลานชิิง. การศึึกษาเพื่่� อประชากร 1,300 ล้้าน: สิิบปีีของการปฏิิรููปและพััฒนาการศึึกษา [Education for
1.3 Billion: Former Chinese Vice Premier on 10 Years of Education Reform and Development]. แปล

โดย เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์. กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ป เพรส. 2552.
2553 (2010)

• Naisbitt, John, and Naisbitt, Doris. คลื่่�นยัักษ์์มังั กรจีีน [China’s Megatrends]. แปลโดย สมพงษ์์ สุุวรรณจิิตกุุล.
กรุงเทพฯ: เอเอสทีวีผู้จัดการ. 2553.

• กองบรรณาธิิการสำำ�นัักพิิมพ์์เอเชีียแพ็็ค, เรีียบเรีียง. ต้้นกำำ�เนิิดชื่่�อแซ่่จีีน. แปลโดย สิิวิิณีี เตรีียมชาญชููชััย.
กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2553.

• เจริิญ ตัันมหาพราน. คนจีีนทิ้้�งแผ่่นดิิน. กรุุงเทพฯ: ปราชญ์์. 2553.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . ลููกจีีนรัักชาติิ. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2553.

• ไพฑููรย์์ สิินลารััตน์์. การพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของประเทศจีี นและเวีี ยดนาม. กรุุ งเทพฯ: โรงพิิมพ์์แห่่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553.

• เฟ่่ย เสีียว ทง. พื้้� นถิ่่�นแผ่่นดิินจีีน: สัังคมวิิทยาชนบทจีีน. แปลโดย พรชััย ตระกููลวรานนท์์. กรุุงเทพฯ: โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟ. 2553.

• มาณพ ภาษิิตวิิไลธรรม, ธััญญลัักษณ์์ แซ่่เลี้้�ยว, และ สมบััติิ บุุญคำำ�เยืือง. ระบบการศึึกษาสาธารณรััฐประชาชน
จีน. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 2553.

2554 (2011)
• ยรรยง จิิระนคร. จีีนกัับสัังคม วััฒนธรรม หลากหลายชาติิพัน
ั ธุ์์�. กรุุงเทพฯ: ล๊๊อคอิินดีีไซน์์เวิิร์ค
์ . 2554.

• มิิตเตอร์์, รานา. จีีนสมััยใหม่่: ความรู้้�ฉบัับพกพา [Modern China: A Very Short Introduction]. แปลโดย
กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: openworlds. 2554.

• ภูู ริิ ต วาจาบัั ณ ฑิิ ต ย์์ . รายงานการศึึ ก ษาดูู ง านเรื่่� อ งการศึึ ก ษาเพื่่� อ สร้้ า งความเป็็ น พลเมืื อ ง ณสาธารณรัั ฐ
ประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2554.

2555 (2012)
• คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน. ข้้อเท็็จจริิง 7 ปััญหาของประชาชนจีีน. แปลโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี.
กรุงเทพฯ: ตถาตา. 2555.

• ยุุ วดีี คาดการณ์์ไกล. เศรษฐกิิ จกัั บสิ่่� งแวดล้้ อมจีี น: สู่่�สมดุุลใหม่่แห่่งการพััฒนา?. เชีียงใหม่่: สถาบัันศึึกษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2555.
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หมวดที่ 3 ธุรกิจ พาณิชย์ การลงทุน
2483 (1940)
• พระยาอนุุมานราชธน. เรื่่�องการค้้าด้้วยสำำ�เภาและเรื่่�องภาษีีภายใน. กรุุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2483.
2513 (1970)
• พระยาอนุุมานราชธน. จัับโป๊๊ยล่่อหั่่�น. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2513.
2517 (1974)
• กรมเศรษฐกิิจการพาณิิชย์์ กระทรวงพาณิิชย์์. รายงานภาวะเศรษฐกิิจและการค้้าของประเทศสาธารณรััฐ
ประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์. 2517.

2521 (1978)
• คาสุุโอะ, มััตสุุโมโต. กลยุุทธ์์การค้้าของชาวจีีนโพ้้นทะเล. แปลโดย ธีีรลัักษณ์์ ธาวนพงษ์์. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า.
2521.
2526 (1983)
• วิิฑูรู ย์์ วิิริย
ิ ะพัันธุ์์�. ของดีีในจีีนแดง. กรุุงเทพฯ: แพร่่พิท
ิ ยา. 2526.
2528 (1985)
• ภููวดล ทรงประเสริิฐ, บรรณาธิิการ. ลู่่�ทางการลงทุุนร่่วมระหว่่างไทยกัับจีีน. กรุุ งเทพฯ: โครงการจีี นศึึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2528.

2529 (1986)
• ไพไรจน์์ วงศ์์วุุฒิิวััฒน์์, บรรณาธิิการ. เศรษฐกิิจจีี นยุุ คสี่่�สมััย. กรุุ งเทพฯ: ส่่วนวารสารเศรษฐกิิจ สำำ�นัักวิิ จััย
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด. 2529.

2530 (1987)
• จิิตรา ตุุวิิชรานนท์์. ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจศาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักพััฒนารามคำำ�แหง.
2530.
• ไพโรจน์์ วงศ์์วุุฒิวั
ิ ัฒน์์. เศรษฐกิิจจีีนยุุคสี่่�ทัันสมััย. กรุุงเทพฯ: ธนาคารกรุุงเทพ. 2530.
2533 (1990)
• คาสุุโอะ, มััตสุุโมโต. กลยุุทธ์์การค้้าของชาวจีีนโพ้้นทะเล. แปลโดย ธีีรลัักษณ์์ ธาวนพงษ์์. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า.
2533.
• จำำ�ลอง พิิศนาคะ. เคล็็ดลัับการค้้าของคนจีีน. กรุุงเทพฯ: ข้้าวฟ่่าง. 2533.

• เซลิิกแมน, สก๊๊อต ดีี. การเจรจาธุุรกิิจกัับชาวจีีน. แปลโดย อิิสราวััตร. กรุุงเทพฯ: แม่่นํ้้า. 2533.

• ผิิง เลี่่�ยง นู้้�. ใช้้สมองพิิชิต
ิ การค้้าแบบจีีน: กลวิิธีก
ี ารสร้้างความสำำ�เร็็จตามแบบฉบัับของนัักธุุรกิิจจีีน. กรุุงเทพฯ:
ข้าวฟ่าง. 2533

• มััตสุุโมโต คาสุุโอะ. กลยุุทธ์์การค้้าขายของชาวจีีนโพ้้นทะเล. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2533.
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2534 (1991)
• วรุุ ณสิิริิ วััฒนอาภรณ์์ชััย. การสะสมทุุนของชาวจีีนในมลายูู ค.ศ. 1819–1900. กรุุ งเทพฯ: สถาบัันเอเชีียศึึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2534.

2535 (1992)
• ฟัังสืือกวง, หลี่่�เสี่่�ยเตี่่�ยน. ทางแห่่งความสำำ�เร็็จของหลีีกาเส่่ง. แปลโดย อรุุ ณ โรจนสัันติิ. กรุุ งเทพฯ: ดอกเบี้้�ย.
2535.
• สำำ�นัก
ั ที่่�ปรึึกษาทางเศรษฐกิิจ เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์. จีีนและฮ่่องกง ความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจที่่�กำำ�ลังั ก้้าวหน้้า.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์. 2535.

2536 (1993)
• Duan Lisheng, ประสิิทธิ์์� กาญจนวััฒน์์, สำำ�นัักที่่�ปรึึกษาทางเศรษฐกิิจ เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์, ธนากร เสรีีบุุรีี,
และ สมเกียรติ โอสถสภา. จีน: ขุมทองของนักลงทุน. บรรณาธิการโดย สมชัย วลิตวรางค์กูร. กรุ งเทพฯ:
ชมสมัย. 2536.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน. การค้้าและการลงทุุน ไทย-จีีนตอนใต้้. กรุุงเทพฯ: สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา. 2536.
2537 (1994)
• กองบรรณาธิิการประชาชาติิธุุรกิิจ. คู่่�มืือการลงทุุนหกเหลี่่�ยมเศรษฐกิิจ. กรุุ งเทพฯ: หนัังสืือพิิมพ์์ประชาชาติิ
ธุรกิจ. 2537.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. 36 กลยุุทธ์์กัับธุุรกิิจการค้้า. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2537.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน และ กรรมการโครงการจีีนศึึกษา. ลู่่�ทางการค้้าและการลงทุุนไทย-จีีนตอนใต้้. กรุุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2537.

• หลี่่�เฟย และ โจวเค่่อซีี. บริิหารงานด้้วยกลยุุทธ์์สามก๊๊ก. แปลโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2537.
2538 (1995)
• Overholt, William H. จีีนเขย่่าโลก [China: The Next Economic Superpower]. แปลโดย บุุญรััตน์์ อภิิชาติิ
ไตรสรณ์. กรุงเทพฯ: เดอะเนชั่น. 2538.

• ธเนศวร์์ เจริิญเมืือง. ไทย-พม่่า-ลาว-จีีน: สี่่�เหลี่่�ยมเศรษฐกิิจ สี่่�เหลี่่�ยมวััฒนธรรม. กรุุงเทพฯ: คบไฟ. 2538.
• ศุุภกิิจ นิิมมานนรเทพ. โฉมหน้้าใหม่่ของเศรษฐกิิจการเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: สายใจ. 2538.

• สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน. คู่่�มืือการลงทุุนในจีีน. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี. 2538.
• ม.ป.ผ. จีีน: มหาอำำ�นาจเศรษฐกิิจโลก 2001. กรุุงเทพฯ: คู่่�แข่่ง. 2538.
2539 (1996)
• ฉััตรทิิพย์์ นาถสุุภา. ประวััติิศาสตร์์การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมเปรีียบเทีียบ. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์ศึึกษาเศรษฐศาสตร์์
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539.

• ธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย. การค้้ า และการลงทุุ น ระหว่่ า งไทยกัั บ สาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น . กรุุ ง เทพฯ:
ส่วนการค้าระหว่างประเทศ. 2539.

• ประชััน รัักพงษ์์. การศึึกษาสภาพเศรษฐกิิจและวััฒนธรรมชุุมชนในเขตเส้้นทางสี่่�เหลี่่�ยมเศรษฐกิิจไทย-ลาว-จีีน.
เชียงใหม่: โครงการเพื่อนบ้านศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. 2539.

• วีีณา รุุธิริ พงษ์์. บนเส้้นทางสายไหม. กรุุงเทพฯ: อทิิตตา. 2539.
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• สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการประสานการพััฒนาความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจกัับประเทศเพื่่� อนบ้้าน, และสำำ�นัก
ั งาน

คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ . โครงการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ
ในอนุภม
ู ภ
ิ าคลุ่มแม่นาํ้ โขง 6 ประเทศ (ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม-จีน-พม่า-ไทย). กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2539.

2540 (1997)
• จาง กวาง ผิิง. ข้้อเสนอเรื่่�องโครงสร้้างการก่่อตั้้� งเขตร่่วมมืือ “สี่่�เหลี่่�ยมเศรษฐกิิจแห่่งความเจริิญ” ในย่่าน
แดนต่อแดนจีน ลาว เมียนมาร์ และไทยแห่งลุ่มแม่นํ้าหลานช้าง-แม่นํ้าโขง. กรุ งเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540.

• จำำ�ลอง พิิศนาคะ. เคล็็ดลัับการค้้าของคนจีีน. กรุุงเทพฯ: ข่่าวฟ่่าง. 2540.

• เชลิิกแมน, สก็็อต ดีี. ยุุทธวิิธีคู่่�ค้
ี ้ากัับมัังกรและฮ่่องกง. แปลโดย ภวััต นำำ�ทอง. กรุุงเทพฯ: ธนฤต. 2540.

• น. นพรััตน์์ [นามแฝง]. เจ้้าสััวจีีน. กรุุงเทพฯ: การเงิินธนาคาร. 2540.

• ม.ป.ผ. ลู่่�ทางการลงทุุนในมณฑลยููนนานและเสฉวน ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน: รายงานความก้้าวหน้้า.
กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. จีีนกัับสี่่�เหลี่่�ยมเศรษฐกิิจ. กรุุงเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2540.

• วัั น รัั ก ษ์์ มิ่่� ง มณีี น าคิิ น . แนวปฏิิ บัั ติิ ก ารติิ ด ต่่ อ ค้้ า ขายกัั บ ประเทศจีี น . กรุุ ง เทพฯ: สำำ�นัั ก พิิ ม พ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์. 2540.

• สถาบัันวิิจััยเพื่่� อการพััฒนาประเทศไทย. ฐานข้้อมููลเศรษฐกิิจภาคเหนืือของประเทศไทยและมณฑลยููนานของ
ประเทศจีน. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2540.

2541 (1998)
• กรมการค้้ าต่่ างประเทศ กระทรวงการต่่ างประเทศ. เศรษฐกิิ จจีี นและแนวโน้้มในปีี 2541. กรุุ งเทพฯ: กรม
การค้าต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. 2541.

• คนึึงโยธาใหญ่่. การวิิเคราะห์์ศัก
ั ยภาพการส่่งออกลำำ�ไยอบแห้้งไปสาธารณรััฐประชาชนจีีน. เชีียงใหม่่: บััณฑิิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2541.

• มิ่่� ง สรรพ์์ ขาวสะอาด และคณะ. โครงการกลยุุ ท ธ์์ แ ละแนวทางการประสานความร่่ ว มมืื อ กัั บ ประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรในระยะยาว: รายงานฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2541.

• สถาบัันวิิจััยเพื่่� อการพััฒนาประเทศไทยร่่วมกัับศููนย์์เศรษฐกิิจและเทคโนโลยีี มณฑลยููนนาน. โครงการศึึกษา
การจัดทรัพยากรในลุ่มนํ้าโขงไทย-ยูนนาน. กรุ งเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับ

ศูนย์เศรษฐกิจและเทคโนโลยี. 2541.
2542 (1999)

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. ประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: โครงการ Global Competence Project. 2542.
2543 (2000)
• เพ็็ญศรีี เผ่่าเหลืืองทอง. ลมเศรษฐกิิจพััดจากทิิศตะวัันออก. บรรณาธิิการโดย ประยงค์์ คงเมืือง. กรุุ งเทพฯ:
มติชน. 2543.

• กรมเศรษฐกิิจการพาณิิชย์์. ศููนย์์สารสนเทศเศรษฐกิิจการค้้า. สรุุ ปการค้้าระหว่่างประเทศของจีีนและฐานะ
การแข่งขันของไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. 2543.
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2544 (2001)
• กรมเศรษฐกิิจการพาณิิชย์์. จีีนเข้้า WTO: โอกาสและผลกระทบ. กรุุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิิจการพาณิิชย์์. 2544.

• คาสุุโอะ, มััตสุุโมโต. กลยุุทธ์์การค้้าของชาวจีีนโพ้้นทะเล. บรรณาธิิการโดย ทองแถม นาถจำำ�นง. แปลโดย
ธีรลักษณ์ ธาวนพงษ์. กรุงเทพฯ: ขุนเขา. 2544.

• จำำ�ลอง พิิศนาคะ, ผู้้�แปล. กลยุุทธ์์การค้้าของคนจีีน. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 4. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์นํ้้าฝน, 2544.
• รัักษ์์ ธรรมิิสรา. เส้้นทางสายไหม. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2544.
• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. จีีน-ผู้้�ไม่่มีีวัันแพ้้. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2544.

• อธิิวััฒน์์ ทรััพย์์ไพฑููรย์์. คััมภีีร์์ “เจ้้าสััว”: ธนิินท์์ เจีียรวนนท์์. กรุุงเทพฯ: ปฐมกาล. 2544.

• อธิิวััฒน์์ ทรััพย์์ไพฑููรย์์. คัั มภีี ร์์ “เจ้้ าสััว 2” มองในมุุม ธนิินท์์ เจีี ยรวนนท์์ : เจ้้ าสััวแห่่งเครืือเจริิญโภคภัั ณฑ์์ .
กรุงเทพฯ: ปฐมกาล. 2544.

2545 (2002)
• สำำ�นัก
ั วิิจััยเศรษฐกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ กรมเศรษฐกิิจการพาณิิชย์์. การเข้้าเป็็นสมาชิิกองค์์การการค้้าโลก
ของจีนและผลต่อไทย. กรุงเทพฯ: ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
2545.
• ภููวดล ทรงประเสริิฐ. The overseas Chinese: ลอดลายมัังกรโพ้้นทะเล. กรุุงเทพฯ: Thaicoon Book. 2545.
• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. จีีนจะเปลี่่�ยนโลกหรืือโลกจะเปลี่่�ยนจีีน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2545.

• สุุชีีรา ทองประกอบ. การเปลี่่�ยนแปลงทิิศทางของกระแสการลงทุุนทางตรงจากต่่างประเทศที่่�เข้้าสู่่�ประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนและประเทศจีน. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2545.

• สุุทััศน์์ นพรััตน์์. การค้้าขายกัับจีีนไม่่ยากอย่่างที่่�คิิด. กรุุงเทพฯ: อิินฟอร์์มีีเดีียบุ๊๊�คส์์. 2545
2546 (2003)

• ศููนย์์วิิจััยเศรษฐศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และ กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์. โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับ
การที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการจัดท�ำเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน. กรุ งเทพฯ: คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2546.

• ธนเดช กุุลปิิติิวััน และคณะ. Branding Nation. กรุุงเทพฯ: Higher Pres. 2546.

• พิิษณุุ เหรีียญมหาสาร. จีีน: หุ้้�นส่่วนใหญ่่นำำ�ไทยมั่่�งคั่่�ง. กรุุงเทพฯ: สภาธุุรกิิจไทย-จีีน, 2546.

• เลี่่�ยว สง สิ้้�ว. เคล็็ดลัับการค้้าของคนจีีน จากต้้นฉบัับภาษาจีีนของ: เลี่่�ยว สง สิ้้�ว. แปลโดย จำำ�ลอง พิิศนาคะ
กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง. 2546.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน. สารานุุกรมเศรษฐกิิจจีีน: คู่่�มืือสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจไทย. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2546.

• สมชนก คุ้้�มพัันธุ์์� และคณะ. โครงการการศึึกษาพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคของประเทศนำำ�เข้้าที่่�สำำ�คััญ. กรุุ งเทพฯ:
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ. 2546.

• สมภพ มานะรัังสรรค์์. จีีน: มหาอำำ�นาจในศตวรรษที่่� 21. กรุุงเทพฯ: วิิถีีทรรศน์์. 2546.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. จีีนาภิิวััตน์์...สู่่�ตลาดโลก ลู่่�ทางการลงทุุนของไทยในตลาดจีีน. กรุุงเทพฯ: สถาบัันวิิถีีทรรศน์์.
2546.
• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. Made in China ไฮเออร์์-เหลีียนเสี่่�ยง (เลโนโว) แบรนด์์ดััง มัังกรพัันธุ์์�แท้้. กรุุงเทพฯ: มติิชน.
2546.
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• สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ. โครงการพััฒนาความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจ
ในอนุ ภ าคลุ่ ม แม่ นํ้ า โขง 6 ประเทศ (กั ม พู ช า-ลาว-พม่ า -ไทย-เวี ย ดนาม-มณฑลยู น นาน). กรุ ง เทพฯ:
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2546.

• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. ทุุนนิิยมดาวแดง [Changing China]. กรุุงเทพฯ: Nut Republic. 2546.

• อารดา มงคลโรจน์์สกุุล. การดำำ�เนิินธุุรกิิจของผู้้�นำำ�เข้้าเสื้้�อผ้้าสำำ�เร็็จรูู ปจากประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน
บริเวณชายแดนไทย-พม่า อ� ำเภอแม่สาย จั งหวั ดเชียงราย. เชียงใหม่: บัณฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย
เชียงใหม่. 2546.
2547 (2004)
• ภููวดล ทรงประเสริิฐ. จีีนโพ้้นทะเลสมััยใหม่่. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย. 2547.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. เศรษฐกิิจการเมืืองจีีน. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย: ศููนย์์จีีนศึึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย. 2547.

• วริิษฐ์์ ลิ้้�มทองกุุล. The Global Link จากบางกอกถึึงปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: แมเนเจอร์์คลาสสิิก. 2547.
• วิิทยากร เชีียงกููล. เศรษฐกิิจจีีนในระบบเศรษฐกิิจโลก. กรุุงเทพฯ: สายธาร. 2547.

• ศููนย์์ศึึกษาธุุรกิิจไทย-จีีน. จีีน...ตลาดปราบเซีียนของนัักการตลาด. กรุุ งเทพฯ: มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย.
2547.
• สมภพ มานะรัังสรรค์์. จีีน: ยุุคเศรษฐกิิจร้้อนแรงและภััยคุุกคามจากฟองสบู่่�. กรุุ งเทพฯ: สถาบัันวิิถีีทรรศน์์.
2547.
• สมภพ มานะรัังสรรค์์. หยวน: ว่่าที่่�สกุุลเงิินตรามหาอำำ�นาจ. กรุุงเทพฯ: แบรนด์์เอจ. 2547.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. จีีนาภิิวััตน์์สู่่�ตลาดโลก: ลู่่�ทางการลงทุุนของไทยในตลาดจีีน. กรุุ งเทพฯ: มููลนิิธิิวิิถีีทรรศน์์.
2547.
• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. ยุุทธศาสตร์์ 3 ก้้าว สู่่�ความสำำ�เร็็จแบบจีีน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2547.

• สุุรกิิ จ จุุ ฑเทศ. เปิิดเส้้นทางการค้้ า-ลงทุุน 6 เหลี่่� ยมเศรษฐกิิ จ (จีี นตอนใต้้ พม่่า ลาว เวีี ยดนาม กัั มพููชา).
กรุงเทพ ฯ: อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์. 2547.

2548 (2005)
• กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์. เปิิดประตููมัังกร เขตการค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีน. กรุุงเทพฯ:
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2548.

• กรมเศรษฐกิิจการพาณิิชย์์. สำำ�นัก
ั วิิจััยเศรษฐกิิจการค้้าระหว่่าง. ประเทศจีีน: ตลาดข้้าวขนาดใหญ่่หลัังการเข้้า
เป็นสมาชิก WTO. กรุงเทพฯ: ส�ำนักวิจย
ั เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. 2548.

• จิิรภาพรรณ วรพงศ์์. น้้องเด็็พลุุยตลาดสาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุงเทพฯ: กรมส่่งเสริิมการส่่งออก. 2548.
• ชนานาถ ส่่งชััย. สนุุกสนทนา จีีนกลางเพื่่� อการเดิินทาง. กรุุงเทพฯ: ทฤษฎีี. 2548.

• ธนิิต โสรััตน์์. Logistics Case Study: แม่่นํ้้าโขง...เส้้นทางสายไหมโลจิิสติิกส์์ยุุคใหม่่ของการค้้าจีีน-อาเซีียนและ
การปฏิรูประบบโลจิสติกส์ของจีน. กรุงเทพฯ: บริษัท เราบริการ. 2548.

• พิิษณุุ เหรีียญมหาสาร. ถอดเกร็็ดมัังกร ตอนลััดเราะรายมณฑล. กรุุงเทพฯ: บริิษััทค้้าสากลซีีเมนต์์ไทย จำำ�กััด
(SCT) ; สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. 2548.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน. สารานุุกรมเศรษฐกิิจจีีน. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2548.

• ศัักดา ศิิริพั
ิ น
ั ธุ์์�, เเละ คนอื่่�น ๆ. การศึึกษาตลาดพลอยเนื้้� อเเข็็งเพื่่� อกระตุ้้�นความต้้องการบริิโภคในประเทศจีีน.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเเละพัฒนาอัญมณีเเละเครื่องประดับเเห่งชาติ (องค์การมหาชน). 2548.

• สมพร ภาวิิจิิตร. เปิิดโลกมัังกรรวย. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2548.
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• สมภพ มานะรัังสรรค์์. จีีน: เศรษฐกิิจการเงิินการธนาคาร. กรุุงเทพฯ: วิิถีีทรรศน์์. 2548.
2549 (2006)
• Anuradha Dayal-Gulati and Angela Y. Lee. เจาะตลาดจีีน: คู่่�มืือการดำำ�เนิินธุุรกิิจในจีีนอย่่างประสบผลสำำ�เร็็จ
[Kellogg on China]. แปลโดย วิภาภรณ์ วงศ์ศรีสุชน. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 2549.

• ไชยกร ปลื้้� มเจริิ ญ กิิ จ จริิ น พร ตัั น ติิ กิิ จ ศิิ ริิ ว งศ์์ และ รัั ช นีี ก ร บรรลืื อ ศิิ ล ป์์ . How-to Import from China:
รวยด้วยสินค้าจีน. กรุงเทพฯ: บิสซี่เดย์. 2549.

• กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์. Fact book: เขตการค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีน [Asean-China
Free Trade Agreement: ACFTA]. นนทบุร:ี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2549.

• ม.ป.ผ. ลุ่่�มนํ้้าโขง: วิิกฤติิ การพััฒนา และทางออก [The Mekong Basin: Crisis Development Alternatives].
ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลแม่โขง จ. หนองคาย. 2549.

• วรศัั ก ดิ์์� มหัั ท ธโนบล. ศตวรรษจีี น : หลากแง่่ มุุ ม จีี น แผ่่ น ดิิ น ใหญ่่ ใ นห้้ ว งรอยต่่ อ ของศตวรรษ. กรุุ ง เทพฯ:
Openbooks. 2549.
• วริิษฐ์์ ลิ้้�มทองกุุล. China Inside-out: มัังกรกลางคลื่่�นโลกานุุวััตร. กรุุงเทพฯ: Manager Classic. 2549.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน, อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น, และ อวยพร สุุธาทองไทย. หนึ่่�งมณฑล หนึ่่�งประเทศ: เศรษฐกิิจ
จีน 11 มณฑลที่มีนัยส�ำคัญต่อไทย. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2549.

• สมภพ มานะรัังสรรค์์. จีีน: เศรษฐกิิจการเมืืองหลัังยุุคปฏิิรููป. กรุุงเทพฯ: สถาบัันวิิถีีทรรศน์์. 2549.

• อัักษรศรีี (อติิสุุธาโภชน์์) พานิิชสาสน์์. จีีน: หนึ่่�งประเทศ หลายมณฑล หลากกฎเกณฑ์์. กรุุ งเทพฯ: สถาบััน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. 2549.

2550 (2007)
• โชคชััย เดชศิิริอุ
ิ ุดม, ไชยณััฐ เดชวิิภััย, และ ภิิญโญชััย วงศ์์อารีีนำำ�สุข
ุ . Knowing the Chinese: ล้้วงลึึกธรรมเนีียม
การค้าจีน. กรุงเทพฯ: Phisit Thaioffset. 2550.

• พสธร แซ่่หงษ์์. Branding พญามัังกร: วิิถีีใหม่่สิินค้้าจีีนบนลุ่่�มนํ้้าเจ้้าพระยา. กรุุ งเทพฯ: โขง ชีี มููล พัับลิิซชิ่่�ง.
2550.
• พิิษณุุ เหรีียญมหาสาร. ถอดเกร็็ดมัังกร ตอน Mr. China พา SMEs ไทยหาช่่องรวย. กรุุงเทพฯ: กรมพััฒนาธุุรกิิจ
การค้า. 2550.

• ภููวดล ทรงประเสริิฐ. รากเหง้้าอิิทธิิพลการค้้าจีีนในอุุษาคเนย์์. กรุุงเทพฯ: ยููเรก้้า. 2550.

• มููราคามิิ, ฮารูู กิิ. เรืือเชื่่�องช้้าสู่่�เมืืองจีีน [Chugoku Yuki No Slow Boat]. แปลโดย สร้้อยสุุดา ณ ระนอง และ
นภดลเวช สวัสดิ์. กรุงเทพฯ: แม่ไก่ขยัน. 2550.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. จีีนในกระแสโลกาภิิวััตน์์. กรุุงเทพฯ: Openbooks. 2550.

• วริิษฐ์์ ลิ้้�มทองกุุล. China Inside-out: มัังกรกลางคลื่่�นโลกานุุวััตร. กรุุงเทพฯ: แมเนเจอร์์คลาสิิก. 2550.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน. หนึ่่�งมณฑล หนึ่่�งประเทศ: ภาพรวมเศรษฐกิิจจีีนอีีก 9 มณฑล. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2550.

• สมภพ มานะรัังสรรค์์ และ ณรงค์์ เพชรประเสริิฐ, บรรณาธิิการ. ทุุนการเงิินจีีนยุุคใหม่่. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์จีีน
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.

• สมภพ มานะรัังสรรค์์. จีีน: กลยุุทธ์์การพััฒนา SME’s. กรุุงเทพฯ: สถาบัันวิิถีีทรรศน์์. 2550.

• สุุภาพรรณ เยี่่�ยมชััยภููมิ.ิ คู่่�มืือจััดหาสิินค้้าจีีน [Sourcing in China: How-to]. กรุุงเทพฯ: Offset Creation. 2550.
• หลิิวเสี่่�ยวเยี่่�ยน. คััมภีีร์สุ
์ ด
ุ ยอดการค้้าแบบจีีน. กรุุงเทพฯ: ซีีเอ็็ดยููเคชั่่�น. 2550.

• อัักษรศรีี (อติิสุุธาโภชน์์) พานิิชสาสน์์. ปัักธงรุุกตลาดจีีน [Doing Business]. กรุุงเทพฯ: ขุุมทองอุุตสาหกรรม
และการพิมพ์ จ�ำกัด. 2550.
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• อัักษรศรีี (อติิสุุธาโภชน์์) พานิิชสาสน์์. เศรษฐกิิจมณฑลจีีน. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.

2551 (2008)
• กรมส่่งเสริิมการส่่งออก กระทรวงพาณิิชย์์. ตลาดจีีน. กรุุงเทพฯ: กระทรวงพาณิิชย์์. 2551.

• กรมส่่งเสริิมการส่่งออก กระทรวงพาณิิชย์์. สาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุงเทพฯ: กระทรวงพาณิิชย์์. 2551.

• ชนััญนิิษฐ์์ ลาภวิิไล. จีีนกัับการปฏิิบัติ
ั ิตามเงื่่�อนไขการเข้้าเป็็นสมาชิิก WTO: รายงาน USTR ปีี 2550. กรุุงเทพฯ:
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย. 2551.

• ไพจิิตร วิิบููลย์์ธนสาร. เจาะตลาดจีีน Break into...the Chinese Market. กรุุงเทพฯ: ท้้อป. 2551.

• สุุนทร ตัันมัันทอง. จีีนกัับการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการเข้้าเป็็นสมาชิิก WTO: รายงาน USTR ปีี 2549.กรุุงเทพฯ:
โครงการ WHO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก). 2551.

2552 (2009)
• Plafker, Ted . การทำำ�ธุุรกิิจในประเทศจีีน: วิิธีทำำ�กำำ�
ี
ไรในตลาดที่่�เติิบโตเร็็วที่่�สุด
ุ ในโลก. แปลโดย กนิิษฐ์์ ฉิินสิิน.
กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 2552.

• กรมส่่งเสริิมการส่่งออก กระทรวงพาณิิชย์์. ตลาดสาธารณรััฐประชาชนจีี น. กรุุ งเทพฯ: กรมส่่งเสริิมการ
ส่งออก กระทรวงพาณิชย์. 2552.

• ชนััญนิิษฐ์์ ลาภวิิ ไล และ พิิสิินีี ลีีลาเฟื่่� องศิิลป์์. ประเทศมหาอำำ�นาจกัับการค้้าระหว่่างประเทศ. กรุุ งเทพฯ:
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2552.

• ปริิวััฒน์์ จัันทร. Silk Road เส้้นทางสายแพรไหมในซิินเจีียง. กรุุงเทพฯ: สารคดีี. 2552.

• พิิษณุุ เหรีียญมหาสาร. ถอดเกร็็ดมัังกร ตอน Mr. China’s ตำำ�นานกวนชี่่� ยุุทธวิิธีเี ชื่่�อม SMEs ไทย-จีีน. กรุุงเทพฯ:
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 2552.

• พีีระ บุุญจริิง. กลยุุทธ์์การลงทุุนของนัักธุุรกิิจจีีน สิิงคโปร์์ ญี่่�ปุ่่�น. ราชบุุรี:ี ธรรมรัักษ์์การพิิมพ์์. 2552.

• สมภพ มานะรัังสรรค์์. จาก The Great Depression สู่่� วิิกฤตการณ์์แฮมเบอร์์เกอร์์: การเคลื่่�อนตััวของศููนย์์กลาง
เศรษฐกิจโลกจากสหรัฐอเมริกาสูจ
่ ีน. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552.

• สมภพ มานะรัังสรรค์์. มัังกรฝ่่าวิิกฤตแฮมเบอร์์เกอร์์. กรุุงเทพฯ: สถาบัันวิิถีีทรรศน์์ มููลนิิธิวิิ ิถีีทรรศน์์. 2552.

• อัักษรศรีี (อติิสุุธาโภชน์์) พานิิชสาสน์์. ถนนการค้้าสู่่�จีีน: New trade lane to China. กรุุ งเทพฯ: กรุุ งเทพธุุรกิิจ.
2552.
2553 (2010)
• ชโยดม สรรพศรีี และคณะ. รายงานฉบัับสมบููรณ์์โครงการศึึกษาวิิเคราะห์์แนวทางการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อรองรับการที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการจัดท�ำเขตการค้าเสรีอาเซียนจีน. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. 2553.

• เณศรา สุุขพานิิช, อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น, และ ศัักดิิพล เจืือศรีีกุุล. คู่่�มืือการค้้าและการลงทุุนด้้านอััญมณีีและ
เครื่ อ งประดั บ ในประเทศจี น . กรุ ง เทพฯ: สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ :
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2553.

• สถาบัันระหว่่างประเทศเพื่่� อการค้้าและการพััฒนา. เขตการค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีน: ธุุรกิิจการศึึกษา. กรุุ งเทพฯ:
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. 2553.

• สถาบัันระหว่่างประเทศเพื่่� อการค้้าและการพััฒนา. เขตการค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีน: ธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยว. กรุุ งเทพฯ:
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. 2553.
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• สถาบัั น ระหว่่ า งประเทศเพื่่� อ การค้้ า และการพัั ฒ นา. เขตการค้้ า เสรีี อ าเซีี ย น-จีี น : ธุุ ร กิิ จ ร้้ า นอาหารไทย.
กรุงเทพฯ: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. 2553.

• สถาบัันระหว่่างประเทศเพื่่� อการค้้าและการพััฒนา. เขตการค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีน: ธุุรกิิจโรงพยาบาล. กรุุงเทพฯ:
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. 2553.

• สถาบัันระหว่่างประเทศเพื่่� อการค้้าและการพััฒนา. เขตการค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีน: ธุุรกิิจโรงแรม. กรุุ งเทพฯ:
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. 2553.

• สถาบัันระหว่่างประเทศเพื่่� อการค้้าและการพััฒนา. เขตการค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีน: ธุุรกิิจสปาไทย. กรุุ งเทพฯ:
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. 2553.

2554 (2011)
• ประภััสสร์์ เทพชาตรีี. สถานการณ์์โลกปีี 2553 และแนวโน้้มปีี 2554. กรุุงเทพฯ: เสมาธรรม. 2554.

• อนัันต์์ จัันทร์์เจริิญ. กฎเหล็็ก 89 ข้้อ ทำำ�การค้้าให้้สำำ�เร็็จอย่่างคนจีีน. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 3. กรุุงเทพฯ: ณ ดา. 2554.
• อัักษรศรีี (อติิสุธ
ุ าโภชน์์) พานิิชสาสน์์. ทุุนจีีนรุุกอาเซีียน. กรุุงเทพฯ: กรุุงเทพธุุรกิิจ. 2554.

• อัักษรศรีี (อติิสุุธาโภชน์์) พานิิชสาสน์์. เศรษฐกิิจจีีนในมุุมมองนัักเศรษฐศาสตร์์ไทย. กรุุ งเทพฯ: โอเพ่่นบุ๊๊�กส์์.
2554.
2555 (2012)
• กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์. เปิิดประตููมัังกร: เขตการค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีน. นนทบุุรีี:
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2555.

• ยุุ วดีี คาดการณ์์ไกล. เศรษฐกิิ จกัั บสิ่่� งแวดล้้ อมจีี น: สู่่�สมดุุลใหม่่แห่่งการพััฒนา?. เชีียงใหม่่: สถาบัันศึึกษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2555.
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หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ
2496 (1953)
• Wing, R. L. ซุุนวูู: สู่่�ยุุทธศิิลป์์แห่่งการแก้้ปัญ
ั หา. แปลโดย เมตตา กฤตวิิทย์์. กรุุงเทพฯ: 2496.
2500 (1957)
• ศัักดิ์์� ชีีวััน. ของดีีในสามก๊๊ก. พระนคร: โรงพิิมพ์์เลี่่�ยงเชีียง. 2500.
2513 (1970)
• สามก๊๊กปริิทััศน์์. พระนคร: รวมสาส์์น. 2513.
2514 (1971)
• ราชมาณพ [นามแฝง]. สุุภาษิิตสามก๊๊ก. พระนคร: บรรณาคาร. 2514.
2523 (1980)
• กรมวิิชาการ กระทรวงศึึกษาธิิการ. เล่่าเรื่่�องสามก๊๊ก หนัังสืือส่่งเสริิมการอ่่านระดัับมััธยมศึึกษา. กรุุ งเทพฯ:
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2523.

• อารยชน [นามแฝง]. จีีน 1980: นโยบายภายในและต่่างประเทศปััจจุุบัน
ั . กรุุงเทพฯ: ศตวรรษ. 2523.
2528 (1985)
• หลี่่�เฟย, และ โจวเค่่อซีี. บริิหารงานด้้วยกลยุุทธ์์สามก๊๊ก. แปลโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. กรุุ งเทพฯ: มีีเดีียโฟกััส.
2528.
2529 (1986)
• เสถีียร วีีรกุุล, ผู้้�แปลและเรีียบเรีียง. ตำำ�ราพิิชัย
ั สงครามซุุนวูู. กรุุงเทพฯ: ก.ไก่่. 2529.

• เสถีียร วีีรกุุล, ผู้้�แปลและเรีียบเรีียง. ตำำ�ราพิิชััยสงครามซุุนวูู. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2 [แก้้ไขและเพิ่่�มเติิม]. กรุุ งเทพฯ:
ก ไก่. 2529.

• ไฮเตอร์์, จอห์์น. การบริิหารงานแบบเต๋๋า: มรรควิิธีีสู่่�ความเป็็นผู้้�นำำ�สำำ�หรัับผู้้�จััดการยุุคใหม่่. แปลโดย สมภพ
โรจน์. กรุงเทพฯ: ราชด�ำริพัชลิเกชั่น. 2529.

2530 (1987)
• เธีียรชััย เอี่่�ยมวรเมธ. สามก๊๊กปริิทััศน์์. กรุุงเทพฯ: บำำ�รุุงสาส์์น. 2530.

• ฮว่่อหยี่่�เจีีย. ศิิลปะการใช้้คนในสามก๊๊ก. แปลโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. กรุุงเทพฯ: ก.ไก่่. 2530.
2531 (1988)
• เซี่่�ย ซููจังั . กลยุุทธ์์สามก๊๊ก คััมภีีร์บ
์ ริิหารในภาวะสงคราม. แปลโดยทองแถมนาถจำำ�นง. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2531.
• นายตำำ�รา ณ เมืืองใต้้. บุุคคลภาษิิตในสามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2531.

• สุุธรรม รััตนโชติิ. ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาแบบพึ่่�งตนเอง: กรณีีสาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุ งเทพฯ: สถาบััน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2531.

• เสถีียร วีีรกุุล, ผู้้�แปล. ตำำ�ราพิิชัย
ั สงครามซุุนวูู. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 4. กรุุงเทพฯ: ก.ไก่่. 2531.
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2532 (1989)
• จาง เทีียนฟูู. จากปััญญาขงเบ้้ง: ว่่าด้้วยชมรมขุุนพล. แปลโดย ทำำ�นุุ นวยุุค [นามแฝง]. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ:
ยินหยาง. 2532.

• ทำำ�นุุ นวยุุค, ผู้้�แปล. จากปััญญาขงเบ้้งว่่าด้้วยชมรมขุุนพล. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2532.

• ยาเส้้น [นามแฝง]. สามก๊๊กฉบัับนอกทำำ�เนีียบ: ขงเบ้้ง เล่่าโดย ยาเส้้น. กรุุงเทพฯ: สมิิต. 2532.
• สนาน วรพฤกษ์์. จากปััญญาขงเบ้้งว่่าด้้วยชมรมขุุนพล. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2532.
• หมอพััตร. สามก๊๊กฉบัับนายแพทย์์. กรุุงเทพฯ: ใบบััว. 2532.

• เหลีียงเซีียนซูู. ซููนวููสู่่�สงครามธุุรกิิจ. แปลโดย นิิรัน
ั คร์์ อุุตมฉัันท์์. กรุุงเทพฯ: หยิินหยาง. 2532.
2533 (1990)
• จาง เทีียนฟูู. จากปััญญาขงเบ้้ง: ว่่าด้้วยชมรมขุุนพล. แปลโดย ทำำ�นุุ นวยุุค [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2533.
• จำำ�ลอง พิิศนาคะ. เคล็็ดลัับการค้้าของคนจีีน. กรุุงเทพฯ: ข้้าวฟ่่าง. 2533.

• ซาวาฟูู อาเบะ. พิิชัย
ั ยุุทธ์์ พิิชิต
ิ ศึึก: บทเรีียนสำำ�หรัับนัักบริิหาร. แปลโดย ธนพร. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2533.
• เซลิิกแมน, สก๊๊อต ดีี. การเจรจาธุุรกิิจกัับชาวจีีน. กรุุงเทพฯ: แม่่นํ้้า. 2533.

• เซี่่�ยซููจััง. กลยุุทธ์์สามก๊๊ก: คััมภีีร์์บริิหารในภาวะสงคราม. แปลโดย ทองแถม นาถจำำ�นง. กรุุ งเทพฯ: ดอกหญ้้า.
2533.
• ทองแถม นาถจำำ�นง. ยุุทธศิิลป์์จิ๋๋�นซีี: ศาสตร์์แห่่งการบริิหารสำำ�หรัับผู้้�เป็็นเจ้้าของกิิจการ. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า.
2533.
• ทองแถม นาถจำำ�นง, ผู้้�แปล. สงครามสามก๊๊ก กลยุุทธ์์พลิิกสถานการณ์์. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2533.
• ทาคาฮาตะ มิิโนรุุ. บริิหารคนด้้วยกลยุุทธ์์หัน
ั เฟย. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2533.

• ธีีรลัักษณ์์ ธาวนพงษ์์, ผู้้�แปล. สร้้างธุุรกิิจ ด้้วยความคิิดซุุนวูู: ฉบัับภาพจำำ�ลอง. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2533.

• ผิิง เลี่่�ยง นู้้�. ใช้้สมองพิิชิต
ิ การค้้าแบบจีีน: กลวิิธีก
ี ารสร้้างความสำำ�เร็็จตามแบบฉบัับของนัักธุุรกิิจจีีน. กรุุงเทพฯ:
ข้าวฟ่าง. 2533.

• มััตสุุโมโต คาสุุโอะ. กลยุุทธ์์การค้้าขายของชาวจีีนโพ้้นทะเล. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2533.
• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. ผ่่าสมองโจโฉ. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2533.

• หงย่่งชง. สร้้างกิิจการด้้วยการบริิหารแบบจีีน. แปลโดย ม. อึ้้�งอรุุณ [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: มาลััย. 2533.
• อิิโรโคะ คิิเมอิิ. ขงจื๊๊�อสู่่�การบริิหารสมััยใหม่่. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2533.

• ฮว่่อหยี่่�เจีีย. ศิิลปะการใช้้คนในสามก๊๊ก. แปลโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. กรุุงเทพฯ: ก.ไก่่. 2533.
2534 (1991)
• แก้้วชาย ธรรมาชััย และ การุุณ แซ่่หลี่่�. คมปััญญามัังกรจีีน. กรุุงเทพฯ: ตรงหััว. 2534.
• เฉิินเสี่่�ยวหลิิน. กว่่าจะเป็็นนายพล. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2534.

• โมริิฮิิโร ดาวาโน. ญี่่�ปุ่่�นลุุยแนวรบธุุรกิิจตามตำำ�ราพิิชััยสงครามซุุนวูู. แปลโดย บุุญศัักคิ์์� แสงระวีี. กรุุ งเทพฯ:
ก.ไก่. 2534.

• เฝิิง เมิ่่�งหลง. ภููมิิปัญญ
ั
าตะวัันออก: คััมภีีร์ก
์ ารใช้้คน. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2534.
• วิิชาภรณ์์ แสงมณีี. สำำ�นวนงามในสามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: ดอกมะลิิ. 2534.

• สามก๊๊ก แต่่งจากพงศาวดารจีีน สมััย พ.ศ. 763 จน พ.ศ. 823: ฉบัับราชบััณฑิิตยสภา ที่่�ระลึึกในงานพระราชทาน
เพลิงศพ นายอภิวัฒน์ นันทาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984). 2534.
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เบญจสกุุล. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2536.
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าสตรีี. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2537.
• ส. สุุวรรณ [นามแฝง]. คัันฉ่่องส่่องคน. กรุุงเทพฯ: เดอะเนชั่่�น. 2537.
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์ ลของบุุคคลในสามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: ข้้าวฟ่่าง. 2539.
2540 (1997)
• เชลิิกแมน, สก็็อต ดีี. ยุุทธวิิธีคู่่�ค้
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บิซิเนส. 2547.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. ยุุทธศาสตร์์ 3 ก้้าว สู่่�ความสำำ�เร็็จแบบจีีน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2547.
2548 (2005)
• สุุภฤกษ์์ บุุญกอง. ตั๋๋�งโต๊๊ะ ฉบัับการ์์ตูน
ู . ปทุุมธานีี: สกายบุ๊๊�กส์์. 2548.
2549 (2006)
• อู๋๋�จิิง. เจิินกวนเจิ้้�งเย่่า: ยอดกุุศโลบายจีีน. แปลโดย อธิิคม สวััสดิิญาณ. กรุุงเทพฯ: เต๋๋าประยุุกต์์. 2549.
2552 (2009)
• ก่่อศัักดิ์์� ไชยรััศมีีศัักดิ์์�. อ่่านสามก๊๊ก ถกบริิหาร. กรุุงเทพฯ: บุ๊๊�คสไมล์์. 2552.

• คึึกฤทธิ์์� ปราโมช, ม.ร.ว. สามก๊๊ก ฉบัับนายทุุน ตอนโจโฉนายกตลอดกาล. กรุุงเทพฯ.ดอกหญ้้า. 2552.
• เจริิญ วรรธนะสิิน. สามก๊๊ก ฉบัับนัักบริิหาร. กรุุงเทพฯ: วิิสดอมเฮาส์์. 2552.

• เจริิญ วรรธนะสิิน. สามก๊๊ก ฉบัับนัักบริิหาร เล่่มที่่� 2. กรุุงเทพฯ: วิิสดอมเฮาส์์. 2552.

• ชััชวนัันท์์ สัันธิิเดช. อ่่านสามก๊๊กอย่่างแฟนพัันธุ์์�แท้้. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: ชวนอ่่าน. 2552.
• ทำำ�นุุ นวยุุค. ยอดขุุนพลจากปััญญาขงเบ้้ง. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2552.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. 36 กลยุุทธ์์สู่่�ชัย
ั ชนะภาคปฏิิบัติ
ั ิ [Thirty-six Strategies]. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2552.

• เปี่่�ยมศัักดิ์์� คุุณากรประทีีป. กลยุุทธ์์การบริิหารธุุรกิิจในภาวะวิิกฤตจากสามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: คุุณธรรม. 2552.
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• ไป่่ลี่่�หมิิง เรีียบเรีียง. สามก๊๊ก. กลยุุทธ์์ “โจโฉ”: รอบคอบ เด็็ดขาด เฉีียบคม. กรุุงเทพฯ: ณดา. 2552.

• พิิษณุุ เหรีียญมหาสาร. ถอดเกร็็ดมัังกร ตอน Mr. China’s ตำำ�นานกวนชี่่� ยุุทธวิิธีเี ชื่่�อม SMEs ไทย-จีีน. กรุุงเทพฯ:
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 2552.

• อมร ทองสุุ ก, ผู้้�แปล. คัั มภีี ร์์หลุุ น อวี่่� : คัั ม ภีี ร์์แ ห่่ง แดนมัั ง กร [The Analects of Confucius]. พิิ ม พ์์ ค รั้้�งที่่� 2.
ปทุมธานี: ชุณหวัตร. 2552.

• เอื้้�อ อััญชลีี. สามก๊๊ก ฉบัับคนกัันเอง. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2552.
2553 (2010)
• ฐาปนีีย์์ อตีีตา. อ่่านสามก๊๊ก ต่่อยอดความคิิด พิินิจ
ิ การใช้้คน. กรุุงเทพฯ: ปราชญ์์. 2553.

• บรรยง บุุญฤทธิ์์�. เจงกิิสข่่านผู้้�พิิชิิตโลก: กลยุุทธ์์สร้้างความยิ่่�งใหญ่่ สููตรลัับสร้้างภาวะผู้้�นำำ� [The Great Gen
Ghis Khan: Leadership & Management]. กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป. 2553.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. หนทางสร้้างชาติิของจีีนใหญ่่. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2553.

• ปวิิตร กิิจจานุุเคราะห์์. ถอดรหััสสามก๊๊ก ครองใจคน ครองใจงาน. กรุุงเทพฯ: เอพีี ครีีเอทีีฟ. 2553.
• เปี่่�ยมศัักดิ์์� คุุณากรประทีีป. เล่่าเรื่่�องสามก๊๊ก ฉบัับคนรุ่่�นใหม่่. กรุุงเทพฯ: คุุณธรรม. 2553.
• เลี่่�ยวเจี่่�ย. ขุุดกรุุสมบััติิสามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2553.

• สัังข์์ พััธโนทััย. พิิชัย
ั สงครามสามก๊๊ก. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 5. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2553.

• อานัันท์์ ชิินบุุตร. อย่่าเชื่่�อซุุนวูู อย่่าชููสามก๊๊ก: วิิธีีชนะโดยไม่่ต้้องรบประสบความสำำ�เร็็จโดยไม่่ต้้องแข่่งขััน.
กรุุงเทพฯ: พาวเวอร์์ฟูล
ู ไลฟ์์. 2553.

2554 (2011)
• คนแซ่่ตั้้�ง [นามแฝง]. ภููมิิปัญญ
ั
าจีีนสอนทำำ�การค้้า. กรุุงเทพฯ: Dดีี. 2554.

• อนัันต์์ จัั นทร์์เจริิญ. กฎเหล็็ ก 89 ข้้อ ทำำ�การค้้ าให้้สำำ�เร็็จอย่่างคนจีี น. บรรณาธิิการโดย ทรงพล สุุขเรืือน.
กรุุงเทพฯ: ณ ดา. 2554.

• อึ้้�งมงคล [นามแฝง], ผู้้�เรีียบเรีียง. สามก๊๊ก ฉบัับอ่่านแล้้วรวย. กรุุงเทพฯ: โพสต์์บุ๊๊�กส์์. 2554.
• เอกรััตน์์ อุุดมพร. 269 สำำ�นวนโวหาร สามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: พััฒนาศึึกษา. 2554.
2555 (2012)
• เซี่่�ยซูู จััง. กลยุุ ทธ์์สามก๊๊ ก: หลัั กการบริิหารสำำ�หรัับผู้้�ชนะในทุุกสถานการณ์์. แปลโดย ทองแถม นาถจำำ�นง.
นนทบุร:ี ศรีปัญญา. 2555.

• ทศ คณนาพร. สามก๊๊กสอนพิิชิต
ิ ธุุรกิิจให้้ยิ่่�งใหญ่่. กรุุงเทพฯ: แฮปปี้้�บุ๊๊�ค. 2555.

• เปี่่�ยมศัักดิ์์� คุุณากรประทีีป. 40 วาทะชนะใจในสามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: คุุณธรรม. 2555.

• เปี่่�ยมศัักดิ์์� คุุณากรประทีีป. พราง ลวง ลัับ...สไตล์์สามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: ปราชญ์์. 2555.

• เปี่่�ยมศัักดิ์์� คุุณากรประทีีป. สามก๊๊ก ฉบัับอ่่านคนผ่่านกลศึึก. กรุุงเทพฯ: โพสต์์บุ๊๊�กส์์. 2555.

• ภััทระ ฉลาดแพทย์์, และ ธีีระวุุฒ ปััญญา. คมวาทะสามก๊๊ก พลิิกชีีวิิต [Life Change by Power of Words from
San Guo Yan Yi]. กรุงเทพฯ: แฮปปี้ บุ๊ค. 2555.

• ซุุนวูู. กลยุุทธ์์ยุุทธวิิธีผู้้�นำำ�
ี
แบบซุุนวูู. แปลโดย ศุุภนิิมิิตร วีีรสุุ. กรุุงเทพฯ: ก้้าวแรก. 2555.

• สุุวรรณา ตปนีียากรกช. ศาสตร์์แห่่งการบริิหารตามแบบฉบัับสามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: ณดา. 2555.

• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. กลยุุทธ์์กุุนซืือ ฉบัับเจ็็ดยอดกุุนซืือในสามก๊๊ก. บรรณาธิิการโดย ทองแถม นาถจำำ�นง.
กรุงเทพฯ: เต๋าประยุกต์. 2555.

• อึ้้�งมงคล [นามแฝง]. สามก๊๊ก ฉบัับเสน่่ห์ผู้้�นำำ�
์
. กรุุงเทพฯ: โพสต์์บุ๊๊�กส์์. 2555.
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หมวดที่ 5 หมวดประวัติศาสตร์-อารยธรรมจีน
2471 (1928)
• อาจารย์์แจ่่ม [นามแฝง]. เกร็็ดพงศาวดารจีีน เรื่่�อง อภิิเษกพระนางแบดี๋๋�ซิิบิ๋๋�น. พระนคร: โรงพิิมพ์์บำ�รุ
ำ ุ งนุุกุุล.
2471.
2507 (1964)
• ม.ป.ผ. ตั้้�งฮั่่�น. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา. 2507.
• ม.ป.ผ. ไต้้ฮั่่�น. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา. 2507.

• บรมมหาศรีีสุุริิยวงศ์์, สมเด็็จฯ เจ้้าพระยา. เม่่งเฉีียว ฉบัับสมเด็็จเจ้้าพระยาบรมมหาศรีีสุุริิยวงศ์์. พระนคร:
คลังวิทยา. 2507.

2509 (1966)
• เพ็็ชรีี สุุมิิตร. คำำ�บรรยายในวิิ ชาอารยธรรมตะวัั นออกเรื่่�องอารยธรรมจีี น. ม.ป.ท.:: โรงพิิมพ์์มหาวิิ ทยาลััย
ธรรมศาสตร์. 2509.

• ม.ป.ผ. ซุุยถััง. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา. 2509.
2510 (1967)
• สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี. คณะกรรมการจัั ดพิิมพ์์เอกสารทางประวัั ติิศาสตร์์ วัั ฒนธรรมและโบราณคดีี . จารึึก
อาณาจักรน่านเจ้า พ.ศ. 1390. พระนคร: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ

โบราณคดี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. 2510.

• ม.ป.ผ. ซุุยถััง. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา. 2510.
2515 (1972)
• ล. เสถีียรสุุต [นามแฝง]. หลายชีีวิิตในพงศาวดารจีีน. นครหลวงฯ: ศึึกษิิตสยาม. 2515.
2517 (1974)
• ไพโรจน์์ โพธิ์์�ไทร. ภููมิิหลัังของจีีน. กรุุงเทพฯ: บรรณกิิจเทรดดิ้้�ง. 2517.
2518 (1975)
• ดิิเรก กุุลสิิริส
ิ วััสดิ์์�. “ค้้นพบถิ่่�นจีีนแดง.” ประชาชาติิ 2 (2 ธัันวาคม 2518): 7.
• สัังข์์ พััฒโนทััย. จีีนสมััยก่่อนพุุทธกาล. กรุุงเทพฯ: คุุรุุสภา. 2518.
2519 (1976)
• Pye, Lucian W. จีีนสามยุุค. แปลโดย คณิิน บุุญสุุวรรณ. กรุุงเทพฯ: กรุุงสยามการพิิมพ์์. 2519.

• ถ่่องแท้้ รจนาสัันต์์. ประวััติิการต่่อสู้้�จากคอมมิิวนิิสต์์จีีนสู่่�สาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุ งเทพฯ: เสริิมวิิทย์์
บรรณาคาร. 2519

• มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, องค์์การนัักศึึกษาฯ. โฉมหน้้าจีีนใหม่่. กรุุ งเทพฯ: องค์์การนัักศึึกษามหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์ 2519.
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2520 (1977)
• สัังข์์ พััฒโนทััย. จีีนสมััยก่่อนพุุทธกาล. กรุุงเทพฯ: คุุรุุสภา. 2520.
2521 (1978)
• กู๊๊�ดริิดจ์์, คาร์์ริงิ ตััน. ประวััติิศาสตร์์จีีน. แปลโดย ส.ศิิวรัักษ์์. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2521.
2524 (1981)
• หน่่วยเรีียบเรีียง “หนัังสืือชุุดประวััติิศาสตร์์ยุุคใกล้้ของจีีน”. ปฏิิรููปการปกครองอู้้�ซีี ศึึกษาประวััติิศาสตร์์จีีน
ยุคใกล้. กรุงเทพฯ: กลุ่มสลาตัน. 2524.

• ทวีีป วรดิิลก. ประวััติิศาสตร์์จีีนจากสงครามฝิ่่�นถึึงปฏิิวััติิซิน
ิ ไฮ่่ ( ค.ศ. 1840–1911). กรุุงเทพฯ: ยุุคใหม่่. 2524.
2526 (1983)
• Cao Yu Zhang, and Lin Han Da. Shang Xia Wu Qian Nian: ซ่่าง เซี่่�ย อู่่� เชีียน เหนีียน. 6th ed. Shang Hai:
Shao Nian’er tong chu ban she. 1983 (2526).
• เอ็็ดการ์์ สโนว์์. ดาวแดงเหนืือแผ่่นดิินจีีน. กรุุงเทพฯ: สี่่�เกลอ. 2526.

• ล. เสถีียรสุุต [นามแฝง]. หลายชีีวิิตในพงศาวดารจีีน. กรุุงเทพฯ: ก.ไก่่. 2526.

• สำำ�นัก
ั นายกรััฐมนตรีี. คณะกรรมการสืืบค้้นประวััติิศาสตร์์ไทยเกี่่�ยวกัับจีีนในเอกสารภาษาจีีน. ประวััติิน่า่ นเจ้้า.
กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน ส�ำนักนายกรัฐมนตรี.
2526.
2527 (1984)
• ชีี เหวิิน. สาธารณรััฐประชาชนจีีน [China: a general survey]. กรุุงเทพฯ: วรวุุฒิก
ิ ารพิิมพ์์. 2527.

• ซ. ศรีี งิ้้� วราย, นามแฝง “ขัั น ทีี แ ต้้ ฮั้้� ว นัั ก เดิิ น เรืื อ ทะเลบัั น ลืื อ โลกสมัั ย ราชวงศ์์ ห มิิ ง ” ใน ต้้ ว น ลีี เซิิ ง . พลิิ ก
ต้นตระกูลไทย: ประวัติศาสตร์ไทยในทัศนะของชาวจีน. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2527.

2528 (1985)
• ฉีีเหวิิน. แนะนำำ�ประเทศจีีนคร่่าว ๆ. กรุุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2528.

• อั้้�ยยิิง เจี่่�ยวหรอ ฟููอี้้�. จากจัักรพรรดิิสู่่�สามััญชน [From Emperor to Citizen]. กรุุงเทพฯ: เมดิิคััล มีีเดีีย. 2528.
2529 (1986)
• ยููยีน
ี สััน, รููบี้้�. 3 สตรีีเหล็็กตระกููลซ่่ง. แปลโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. กรุุงเทพฯ: แก้้วประกาย. 2529.
2530 (1987)
• ถาวร สิิกขโกศล. แลหลัังแดนมัังกร. กรุุงเทพฯ: นานมีี. 2530.

• ทองแถม นาถจำำ�นง. กว่่าจะมาเป็็นจีีน: ประวััติศ
ิ าสตร์์การก่่อตั้้�งจัักรวรรดิิของจิ๋๋�นซีีฮ่อ
่ งเต้้. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า.
2530.
• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. จิ๋๋�นซีีฮ่่องเต้้: มหาราชหรืือทรราช. กรุุงเทพฯ: ก.ไก่่. 2530.

• วััชระ ชีีวโกเศรษฐ, ผู้้�แปล. 14 ยอดขุุนพลในพงศาวดารจีีน. กรุุงเทพฯ: ธรรมชาติิ. 2530.
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2531 (1988)
• กััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์, สมเด็็จเจ้้าพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้า. สายธารอารยธรรมจีีน:
7 ธานี แห่งอาณาจักรกลาง. กรุงเทพฯ: วงศ์จร. 2531.

• อั้้�ยยิิง เจี่่�ยวหรอ ฟููอี้้�. จากจัักรพรรดิิสู่่�สามััญชน [From Emperor to Citizen]. กรุุงเทพฯ: รวมทรรศน์์. 2531.
2532 (1989)
• Fraser , Stewart E. ภาพประวััติิศาสตร์์ การสร้้างตััวของสาธารณรััฐประชาชนจีีน. แปลโดย วิิโรจน์์ ถิิรคุุณ.
กรุงเทพฯ: หมึกจีน. 2532.

• ยััสเปิิร์ส
์ , คาร์์ล. ขงจื๊๊�อ ผู้้�พลิิกฟื้้� นโลกโบราณ. แปลโดย โกมุุทีี ปวััฒนา. กรุุงเทพฯ: สมิิต. 2532.

• วรณไว พััธโนทััย, ผู้้�แปล. ร้้อยคารม คมปััญญา จากพงศาวคารจีีน. กรุุงเทพฯ: ธรรมชาติิ. 2532.

• วุุฒิิชััย มููลศิิลป์์ และ โกวิิท วงศ์์สุุรวััฒน์์. ตำำ�รายุุทธศิิลป์์: วิิทยาการทหารฉบัับเก่่าแก่่ที่่�สุุดของจีีนรวบรวมเมื่่�อ
500 ปี ก่อน ค.ศ. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2532.

• หลิิวจวิินจู่่�. เปิิดกรุุความเร้้นลัับ 8,000 ปีี ประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2532.
2533 (1990)
• รััถยา สารธรรม, ผู้้�แปล. ประกายเกล็็ดมัังกร: ทำำ�เนีียบคนฉลาดในพงศาวจีีน. กรุุงเทพฯ: ธรรมชาติิ. 2533.
2534 (1991)
• แก้้วชาย ธรรมาชััย, และ การุุณ แซ่่หลี่่�. คมปััญญามัังกรจีีน. กรุุงเทพฯ: ตรงหััว. 2534.

• แมคคิิลลอป, เบท. จีีน: 1400 ปีี ก่่อน ค.ศ.- ค.ศ. 1911. แปลโดย ศิิริิ สรวงแสวง. กรุุงเทพฯ: ซููเปอร์์ ไอคิิว. 2534.
• ป. รััตนปััญญา [นามแฝง]. ตำำ�นานกรุุงปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2534.
• ป. รััตนปััญญา [นามแฝง]. ราชสำำ�นัักปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2534.

• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. ขัันทีี: สิ่่�งที่่�ชำำ�รุุดทางมนุุษยศาสตร์์. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2534.
• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. ฮั่่�น: ชาติิพัน
ั ธุ์์�ที่่�ไม่่มีีวัันตาย. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2534.

• วิินััย สุุกใส. ยุุทธจัักรชิิงบััลลัังก์์มัังกร: เล่่ห์สั
์ ป
ั ระยุุทธ์์ 3000 ปีี 42 ราชวงศ์์. สงขลา: ประภาคาร. 2534.
• ศุุภนิิมิิต [นามแฝง]. คมวาทะในพงศาวดารจีีน. กรุุงเทพฯ: สามััคคีีสาส์์น. 2534.
2535 (1992)
• Mitamura, Taisuke. ขัันทีีจีีน [Chinese eunuchs]. แปลโดย วิินััย พงศ์์ศรีีเพีียร. กรุุงเทพฯ: วรรณศิิลป์์.2535
• ถาวร สิิกขโกศล. 4 ยอดหญิิงงาม ผู้้�พลิิกประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: ก. ไก่่. 2535.
• ศุุภนิิมิิต [นามแฝง]. คมวาทะในพงศาวดารจีีน. กรุุงเทพฯ: สามััคคีีสาส์์น. 2535.
2537 (1994)
• Jin, Zhong. Zhong Guo De Yan Bian จง กว๋๋ อ เตอ เหยี่่�ยนเปี้้�ยน. Xiang Gang: Kai fang za zhi she . 1994
(2537).
• นฤมิิตร สอดศุุข. ประวััติิศาสตร์์สาธารณรััฐประชาชนจีีนจนถึึงยุุคสี่่�ทัันสมััย: ผลกระทบต่่อ พคท. กรุุ งเทพฯ:
โอเดียนสโตร์. 2537.
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2538 (1995)
• ชนาทิิพย์์ เกสะวััฒนะ. ประวััติิศาสตร์์จีีนสมััยกุุบไลข่่าน ตามรายงานของมาร์์โค โปโล. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัก
ั พิิมพ์์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2538.

• แดง ไบเล่่. ถนนฉางอาน: สาระน่่ารู้้�เกี่่�ยวกัับเมืืองจีีน คนจีีน และประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: มิ่่�งขวััญ. 2538.
• ทวีีป วรดิิลก. ประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2538.

• หวางหยงเชิิง, และ ชี่่�เชิิง. 5 ขัันทีีจอมโฉด ยุุคชุุนชิิวและฮั่่�นตะวัันออก [Chinese Eunuchs Book 1]. กรุุงเทพฯ:
ดอกหญ้า. 2538.

2540 (1997)
• ชุุติิมา ศิิริส
ิ มรรถการ. ประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: หน้้าต่่างสู่่�โลกกว้้าง. 2540.
2541 (1998)
• Wu, Luxing. 100 จัั ก รพรรดิิ จีี น ที่่� โ ลกไม่่ ลืื ม [100 Chinese Emperors]. บรรณาธิิ ก ารโดย ลัั ด ดาวรรณ
นววงศ์วิวัฒน์, แปลโดย ปรียานุช ปาริ. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2541.

2542 (1999)
• จัันทร์์ฉาย ภััคอธิิคม. ประวััติศ
ิ าสตร์์จัก
ั รวรรดิิจีน
ี HI 368. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัก
ั พิิมพ์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง. 2542.
• ชุุติิมา ศิิริส
ิ มรรถการ. ประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: หน้้าต่่างสู่่�โลกกว้้าง. 2542.

• วิินััย พงศ์์ศรีีเพีียร, บรรณาธิิการ. ประวััติิศาสตร์์ปริิทรรศน์์: พิิพิิธนิิพนธ์์เชิิดชููเกีียรติิ พลโท ดำำ�เนิิร เลขะกุุล
เนื่องในโอกาสมีอายุครบ 84 ปี. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. 2542.

2543 (2000)
• แก้้วชาย ธรรมาชััย, และ การุุณ แซ่่หลี่่�. 9 มหาราชมหาโหด. กรุุงเทพฯ: ตรงหััว. 2543.
2544 (2001)
• จัั น ทร์์ ฉ าย ภัั ค อธิิ ค ม. ประวัั ติิ ศ าสตร์์ บ ทบาทของจีี น ต่่ อ กิิ จ การโลก. กรุุ ง เทพฯ: สำำ�นัั ก พิิ ม พ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย
รามค�ำแหง. 2544

• เฉิินลี่่�หมิิง. เฉาซ่่านสื่่�อฮั่่�ว (ประวััติิศาสตร์์แต้้จิ๋๋�ว). ม.ป.ท.: สำำ�นัักพิิมพ์์การท่่องเที่่�ยวแห่่งมณฑลกวางตุ้้�ง. 2001.

• บุุญรส วงจตุุรัส
ั ธรรม. วิิจิิตรกามาในอารยะธรรมจีีน. กรุุงเทพฯ: คุ้้�มคำำ�. 2544.

• วิินัย
ั พงศ์์ศรีีเพีียร, บรรณาธิิการ. ปริิทรรศน์์ประวััติิศาสตร์์: รวมบทความเพื่่� อเป็็นเกีียรติิแค่่รองศาสตราจารย์์
วุฒช
ิ ัย มูลศิลป์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: รุง่ แสงการพิมพ์. 2544.

2545 (2002)
• กฤษดาวรรณ หงศ์์ลดารมภ์์. ทิิเบต: ขอบฟ้้าที่่�สูญ
ู หายไป. กรุุงเทพฯ: พระอาทิิตย์์. 2545.

• คณะกรรมการจััดทำำ�หนัังสืือที่่�ระลึึกและจดหมายเหตุุพระราชพิิธีีสมมงคลพระชนมายุุเท่่าพระบาทสมเด็็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. ชิดก๊กไซ่ฮ่ัน. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 2545.

• ชููศัักดิ์์� จงธนะพิิพััฒน์์. The Art of Strategy เคล็็ดพิิชััยสงครามจากสรรพตำำ�ราพิิชััยสงครามจีีน. กรุุ งเทพฯ:
ม.ป.พ. 2545.

• หลิินเชา. 100 โสเภณีีในประวััติิศาสตร์์จีีน. แปลโดย กนกพร นุ่่�มทอง. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2545.
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2546 (2003)
• จัันทร์์ฉาย ภััคอธิิคม. ประวััติิศาสตร์์บทบาทของจีีนต่่อกิิจการโลก. กรุุ งเทพฯ: ภาควิิชาประวััติิศาสตร์์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2546.

• เซีียวเสี่่�ยวเฟิิง, หลี่่�ว์์เค่่อเจีียน, และ หยางญุ่่�ยเจิิน. 100 ทรชนในประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์.
2546.
• นิิตยา [นามแฝง]. อารยธรรมจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุวีีริย
ิ าสาส์์น. 2546.

• ปริิ วัั ฒ น์์ จัั น ทร. เจิ้้� ง เหอ แม่่ ทัั พ ขัั น ทีี “ซำำ�ปอกง”: สารคดีี ชีี วิิ ต ประวัั ติิ ศ าสตร์์ แ ม่่ ทัั พ เรืื อ จีี น ผู้้�มหัั ศ จรรย์์ .
กรุงเทพฯ: มติชน. 2546.

2547 (2004)
• Pye, Lucian W. จีีนสามยุุค ฉบัับปรัับปรุุงใหม่่. แปลโดย คณิิน บุุญสุุวรรณ. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2547.
• กฤษดาวรรณ หงศ์์ลดารมภ์์. ทิิเบต: ขอบฟ้้าที่่�สูญ
ู หายไป. กรุุงเทพฯ: ร่่วมด้้วยช่่วยกััน. 2547.

• จิิตรา ตุุวิิชรานนท์์. ประวััติิศาสตร์์กิิจสาธารณรััฐประชาชนจีีน: EC 396. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์มหาวิิทยาลััย
รามค�ำแหง. 2547.

• โจวจยาหรง. ประวััติศ
ิ าสตร์์จีน
ี . บรรณาธิิการโดย ปกรณ์์ ลิิมปนุุสรณ์์. แปลโดย วิิไล ลิ่่�มถาวรานัันต์์, ศรีีวิก
ิ าญจน์์
กุลยานนท์, และ เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2547.

• เฉิินเหวยจวิ้้�น. 100 ขุุนนางประเสริิฐในประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2547.

• ซิิว ซููหลุุน. ถัังซำำ�จั๋๋�ง: จดหมายเหตููการเดิินทางสู่่�ดิินแดนตะวัันตกของมหาราชวัังถััง. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2547.
• ซืือ นััยอััน. ซ้้องกั๋๋�ง ฉบัับสมเด็็จเจ้้าพระยาบรมมหาศรีีสุริุ ย
ิ วงศ์์. นนทบุุรี:ี ศรีีปััญญา. 2547.
• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. กัังฉิิน: สิ่่�งโสโครกทางประวััติิศาสตร์์. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2547.

• วศิิน ปััญญาวุุธตระกููล . 35 ปีีประวััติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร รวมบทความวิิชาการของคณาจารย์์ สาขา
วิชาประวัติศาสตร์. พิษณุโลก: สาขาวิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2547.

• ศรีีศัก
ั ร วััลลิิโภดม. โครงการอบรมและวิิจััยเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการทางประวััติิศาสตร์์ โบราณและชาติิพัน
ั ธุ์์�. กรุุงเทพฯ:
โดยการสนับสนุนจากส�ำนักงานกองสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ. 2547.

• หลิินเค่่อ, สีีเทา, และ อู๋๋�ซู่่�จุุน. คืืนความจริิงให้้ประวััติิศาสตร์์: โต้้การใส่่ร้้ายประธานเหมา [The True Life of
Mao Zedong]. บรรณาธิการโดย นาถยา กัลโยธิน. แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2547.

2548 (2005)
• ปริิวััฒน์์ จัันทร. 600 ปีี สมุุทรยาตราเจิ้้�งเหอ: แม่่ทัพ
ั เรืือผู้้�กลายเป็็นเทพเจ้้า “ซำำ�ปอกง” อัันศัักดิ์์�สิท
ิ ธิ์์�. กรุุงเทพฯ:
มติชน, 2548.

• ส.ว.พ., และ อารีียา. เพชรร่่วงจากพงศาวดารจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2548.

• หลิิงไห่่เฉิิง. ขัันทีีคนสุุดท้้าย [The Last Eunuch in China]. กรุุงเทพฯ โครงการจััดพิิมพ์์คบไฟ. 2548.
• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. รากเหง้้าเผ่่าจีีน. กรุุงเทพฯ: แม่่โพสพ. 2548.

• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. เรื่่�องเพศในวััฒนธรรมจีีน 4,000 ปีี. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2548.
2549 (2006)
• ชััชริินทร์์ ไชยวััฒน์์. แผนพิิชิต
ิ มัังกร. กรุุงเทพฯ: Openbooks. 2549.

• ดวงธิิดา ราเมศวร์์. 2 อารยธรรมยิ่่�งใหญ่่แห่่งอาเซีีย อิินเดีีย-จีีน [The 2 Giant Civilize of Asia India-China].
กรุงเทพฯ: มายิก. 2549.

• โยธิิน เอื้้�อคณารัักษ์์. จีีนพิิชิต
ิ โลก: บทสรุุปพลิิกหน้้าประวััติิศาสตร์์ยุุคเดิินเรืือ. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ, 2549.
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• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. กัังฉิิน: สิ่่�งโสโครกทางประวััติิศาสตร์์. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2549.
2550 (2007)
• Fishman, Ted C. China Inc: เปิิดปููมมัังกร. กรุุงเทพฯ: เนชั่่�นบุ๊๊�คส์์. 2550.

• Menzies, Gavin. 1421 ปีีที่่�จีีนค้้นพบโลก [1421 The Year China Discovered the World]. แปลโดย เรืืองชััย
รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: มติชน. 2550

• เจิินเหว่่ย. ไซ่่ฮั่่�น (ราชวงศ์์ฮั่่�นตะวัันตก). นนทบุุรี:ี ศรีีปััญญา. 2550.
• เฉีียนหลิินเซิิน. ยอดตุุลาการราชวงศ์์ซ่ง่ . กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2550.

• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. ขัันทีี: สิ่่�งชำำ�รุุดทางมนุุษยศาสตร์์. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2550.
• ม.ป.ผ. ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์ประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2550.

• วิิ ท ยาลัั ย ภาษาจีี น ปัั ก กิ่่� ง , มหาวิิ ท ยาลัั ย ครูู ห นานจิิ ง , และ มหาวิิ ท ยาลัั ย ครูู อัั น ฮุุ ย . ความรู้้�ทั่่� ว ไปเกี่่� ย วกัั บ
ประวัติศาสตร์ประเทศจีน. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2550.

2551 (2008)
• กฤษดาวรรณ หงศ์์ ล ดารมภ์์ . แทบธุุ ลีี ดิิ น : 18 วัั น 80 กิิ โ ลเมตร กัั บ การจาริิ ก บนหลัั ง คาโลก. กรุุ ง เทพฯ:
สวนเงินมีมา. 2551.

• สวี่่� จ้้ ง หลิิ น . พงศาวดารจีี น ฮ่่ อ งสิิ น : เฟิิ ง เสิิ น ประกาศิิ ต แต่่ ง ตั้้� ง เทพเจ้้ า เนื้้� อ หาสมบูู ร ณ์์ . แปลโดย วิิ วัั ฒ น์์
ประชาเรืองวิทย์. กรุงเทพฯ: ต้นไม้. 2551.

• พิิพิธ
ิ ภััณฑพิิจารณ์์, หลวง. ซิิเตงซัันกัับซิิกััง.ฉบัับเจ้้าพระยาภาณุุวงศ์์มหาโกษาธิิบดีี. นนทบุุรี:ี ศรีีปัญ
ั ญา. 2551.

• หลี่่� เ สี่่� ย วเชีี ย ง. ต้้ น กำำ�เนิิ ด ชนชาติิ แ ละประเพณีี จีี น . แปลโดย ปณัั ฐ พรรณ เจริิ ญ วรรณ และ ปรมิิ น ทร์์ พ ร
เจริญวรรณ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2551.

2552 (2009)
• ชััชวนัันท์์ สัันธิิเดช. อ่่านสามก๊๊กอย่่างแฟนพัันธุ์์�แท้้. กรุุงเทพฯ: ชวนอ่่าน. 2552.

• ไอรีีน เป, ผู้้�แปล. เกร็็ดประวััติิศาสตร์์จีีน 5,000 ปีี. กรุุงเทพฯ: ดวงกมลพัับลิิชชิ่่�ง. 2552.
2553 (2010)
• โครงการจีี นศึึกษา สถาบัันเอเชีียตะวัั นออกศึึกษา ร่่วมกัั บ โครงการปริิญญาโทวัั ฒนธรรมจีี น. เหตุุเกิิดใน
ราชวงศ์หมิง. บรรณาธิการโดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์. กรุงเทพฯ: ชวนอ่าน. 2553.

• จางซีีเสี่่�ยน, และ หลิิงไห่่จิิน. 60 ปีี แห่่งการสถาปนาสาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััยหััวเฉีียว
เฉลิมพระเกียรติ. 2553.

• ดวงธิิดา ราเมศวร์์. จีีน: อารยธรรมยิ่่�งใหญ่่แต่่โบราณแห่่งตะวัันออก. กรุุงเทพฯ: แพร่่ธรรม สนพ. 2553.

• ไอรีีน เป, ผู้้�แปล. เกร็็ดประวัั ติิศาสตร์์จีีน 5,000 ปีี: ยุุ คก่่อนประวัั ติิศาสตร์์ถัังสมััยราวงศ์์จีีน. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2.
กรุงเทพฯ: ดวงกมลพับลิชชิ่ง. 2553.

2554 (2011)
• ดวงธิิดา ราเมศวร์์. จีีนอารยธรรมยิ่่�งใหญ่่แต่่โบราณแห่่งตะวัันออก. กรุุงเทพฯ: แพรธรรม. 2554.

• ตััน สืือ. ขัันทีีคนสุุดท้้าย [Memoires d’un eunuque dans La Cite Interdite]. แปลโดย วิิภาดา กิิตติิโกวิิท.
กรุงเทพฯ: สันสกฤต. 2554.

• รวิิโรจน์์ [นามแฝง]. ชะตากรรมสุุดรัันทดของมเหสีีและสนมทั้้�ง 5. กรุุงเทพฯ: อนิิเมทกรุ๊๊�ป. 2554.
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• เทมเพิิล, โรเบิิร์ต
์ . ต้้นกำำ�เนิิด 100 สิ่่�งแรกของโลก [The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery
& Invention]. กรุงเทพฯ: มติชน. 2554.

• วีีระชััย โชคมุุกดา. 150 ปีี ประวััติิศาสตร์์จีีนยุุค “ป่่วยไข้้” จากสงครามฝิ่่�นสู่่�มหาอำำ�นาจโลก. กรุุ งเทพฯ: ยิิปซีี.
2554.
• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. จากสามััญชนสู่่�จัักรพรรดิิ. กรุุงเทพฯ: ก.ไก. 2554.

• สโนว์์, เอ็็ดการ์์. ดาวแดงเหนืือแผ่่นดิินจีีน [Red Star Over China]. แปลโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. กรุุ งเทพฯ:
สุขภาพใจ. 2554.

2555 (2012)
• วีีระชััย โชคมุุกดา. 150 ปีี ประวััติิศาสตร์์จีีนยุุค “ป่่วยไข้้” จากสงครามฝิ่่�นสู่่�มหาอำำ�นาจโลก. กรุุ งเทพฯ: ยิิปซีี.
2555.
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หมวดที่ 6 บุคคลในตำ�นานและประวัติศาสตร์จีน
2464 (1921)
• ม.ป.ผ. จอยุ่่�ยเหม็็ง เล่่ม 1. พระนคร: ศรีีกรุุง. 2464.
2471 (1928)
• อาจารย์์แจ่่ม [นามแฝง]. เกร็็ดพงษาวดารจีีน เรื่่�อง อภิิเษกพระนางแบดี๋๋�ซิิบิ๋๋�น. พระนคร: โรงพิิมพ์์บำ�รุ
ำ ุ งนุุกุุล.
2471.
2494 (1951)
• กรมหมื่่�นพิิทยาลงกรณ์์. นางพญาฮองไทเฮา. พระนคร: คลัังวิิทยา. 2494.
2496 (1956)
• นายตำำ�รา ณ เมืืองใต้้ [นามแฝง]. รวมเรื่่�องเอกของนายตำำ�รา ณ เมืืองใต้้, หััสนิิยาย ชุุดเลากะงัังฆ์์, บทละคร
เรื่องติดเบ็ด, บทละครเรื่องภรรยาอนามิส, บุคคลภาษิตสามก๊ก, เมื่อหัวถึงหมอน. พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช.
2496.
2505 (1962)
• เสฐีียร พัันธรัังษีี. นางพญาเม่่งจูู. พระนคร: แพร่่พิท
ิ ยา. 2505.
2507 (1964)
• ทะไลลามะองค์์ที่่� 14 สมเด็็จพระเท็็นซิิน กยััตโส. ทะไลลามะ. พระนคร: ก้้าวหน้้า. 2507.

• บรมมหาศรีีสุุริิยวงศ์์, สมเด็็ จเจ้้ าพระยา. เม่่งเฉีียว ฉบัับสมเด็็ จเจ้้ าพระยาบรมมหาศรีีสุุริิยวงศ์์. พระนคร:
คลังวิทยา. 2507.

2508 (1965)
• ชาลีี เอี่่�ยมกระสิินธุ์์�. ซัังแปะอี่่� ผู้้�ถููกสาป. กรุุงเทพฯ: เกษมบรรณกิิจ. 2508.

• หนานกงเผอ. ไซซีี จารสตรีีคนแรกของโลก. แปลโดย สุุทธิิผล นิิติิวััฒนา. พระนคร: แพร่่พิท
ิ ยา. 2508.
2509 (1966)
• ม.ป.ผ. ซุุยถััง. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา. 2509.
2511 (1968)
• ม.ป.ผ. ซิิเตงซััน. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา. 2511.
2513 (1970)
• พระยาอนุุมานราชธน. จัับโป๊๊ยล่่อหั่่�น. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2513.
2514 (1971)
• ม.ป.ผ. ซวยงััก. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา.2514.
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• คึึกฤทธิ์์� ปราโมช, ม.ร.ว. ซููสีไี ทเฮา. พระนคร: ก้้าวหน้้า.2514.
2517 (1974)
• ประกอบ โชประการ. พระราชประวััติิ 41 กษััตริิย์ไ์ ทย-จีีน. กรุุงเทพฯ: บัันดาลสาสน์์. 2517.

• ประเวศ ศรีีพิพั
ิ ฒ
ั น์์. สาธารณรััฐประชาชนจีีนและชีีวประวััติิของเหมาเจ๋๋อตุุง. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2517.
2519 (1976)
• เฉิิน ชาง เพิ่่�ง. เดิินทััพทางไกลไปกัับประธานเหมา. กรุุงเทพฯ: ชมรมหนัังสืือเปลวไฟ. 2519.
• วรรณไว พััธโนทััย. โจวเอิินไหล: ผู้้�ปลููกไมตรีีไทย-จีีน. กรุุงเทพฯ: ศููนย์์การพิิมพ์์. 2519.
2522 (1979)
• กฤษณ์์ วรางกูู ร . เหมาวิิ จ ารณ์์ ต นเอง เบื้้� อ งหลัั ง แก๊๊ ง สี่่� ค นและชีี วิิ ต การต่่ อ สู้้�ของ เติ้้� ง เสี่่� ย ว ผิิ ง . กรุุ ง เทพฯ:
พลับพลึง. 2522.

2523 (1980)
• โอเรีียนนา ฟััลลาซีี. เติ้้�งเสี่่�ยวผิิงเปิิดอก. กรุุงเทพฯ: แฟนบุ๊๊�ค. 2523.
2524 (1981)
• Huang Shi Zhong. (Hong Xiuquan yan yi) ซิ่่�วฉวาน เหยีียน อี้้�. Changsha: Hu nan ren min chu banshee.
2524.
• เจีียงไคเชก. บัันทึึกจากผู้้�แพ้้. กรุุงเทพฯ: ธนาคารศาสตร์์. 2524.
• มิิตร มหาชน. เจีียงชิิง. กรุุงเทพฯ: จตุุจัักร. 2524.

2525 (1982)
• แสงระวีี [นามแฝง]. จ้้าวจื่่�อหยาง. กรุุงเทพฯ: สี่่�เกลอ. 2525.
2526 (1983)
• Cao Yu Zhang, and Lin Han Da. Shangxia wu qian nian (ซ่่าง เซี่่�ย อู่่� เชีียน เหนีียน). Shang Hai: Shao
Nian’er tong chu ban she. 2526.
2527 (1984)
• ชีี เหวิิน. สาธารณรััฐประชาชนจีีน [China: A General Survey]. กรุุงเทพฯ: วรวุุฒิก
ิ ารพิิมพ์์. 2527.
2528 (1985)
• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. บููเช็็กเทีียน. กรุุงเทพฯ: ก. ไก่่. 2528

• อั้้�ยยิิง เจี่่�ยวหรอ ฟููอี้้�. จากจัักรพรรดิิสู่่�สามััญชน [From Emperor to Citizen]. กรุุงเทพฯ: เมดิิคััล มีีเดีีย. 2528.
2529 (1986)
• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. ชีีวิิตการต่่อสู้้�ของเติ้้�ง เสี่่�ยวผิิง. กรุุงเทพฯ: หลัักไท. 2529

56 บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

• มููลนิิธิส่
ิ ง่ เสริิมวรรณกรรมจีีน-ไทย. ชีีวประวััติสั
ิ งั เขปบุุคคลสำำ�คััญในประวััติศ
ิ าสตร์์จีน
ี . กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์.
2529.
• รููบี้้� ยููยีน
ี สััน. 3 สตรีีเหล็็กตระกููลซ่่ง. กรุุงเทพฯ: แก้้วประกาย. 2529

• วััชระ ชีีวะโกเศรษฐ. ซุุน ยััด เซน ผู้้�พลิิกประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: อารยะ. 2529.
2530 (1987)
• วัันทิิพย์์ สิินสููงสุุด. ซุุนยััตเซ็็น: นัักสู้้�ผู้้�กู้้�ชาติิจีีน. กรุุงเทพฯ: วัันทิิพย์์. 2530.

• วััชระ ชีีวะโกเศรษฐ. 14 ยอดขุุนพลในพงศาวดารจีีน. กรุุงเทพฯ: ธรรมชาติิ. 2530.
2531 (1988)
• จููจงลี่่�. เกร็็ดชีีวิิตผู้้�นำำ�จีีน. กรุุงเทพฯ: วัันทิิพย์์. 2531.

• นายตำำ�รา ณ เมืืองใต้้ [นามแฝง]. บุุคคลภาษิิตในสามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2531.
• เสฐีียร พัันธรัังษีี. นางพญาเม่่งจูู. กรุุงเทพฯ: แพร่่พิท
ิ ยา. 2531.

• อั้้�ยยิิง เจี่่�ยวหรอ ฟููอี้้�. จากจัักรพรรดิิสู่่�สามััญชน [From Emperor to Citizen]. กรุุงเทพฯ: รวมทรรศน์์. 2531.
2532 (1989)
• Ye Yong Lie. Wang hong wen xing cui lu (หวััง หง เหวิิน ซิ่่�ง ชุุย ลู่่�). Shanxi: Shi dai wen yi chu ban she.
2532.
2533 (1990)
• ไฉจี๊๊�อจง. จวงจี๊๊�อจอมปราชญ์์. แปลโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. กรุุงเทพฯ: ก. ไก่่. 2533.

• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร, ผู้้�แปล. 10 ยอดผู้้�นำำ�แผ่่นดิินจีีน: การก้้าวขึ้้� นสู่่�อำำ�นาจอย่่างน่่าที่่�ง การล่่มสลายอย่่าง
คาคไม่ถึง. กรุงเทพฯ: ก. ไก่. 2533.

• หลีีปางหนง. ตำำ�นานเปาบุ้้�นจิ้้�น. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2533.
2534 (1991)
• จููจงลี่่�. เจีียงชิิงเย้้ยฟ้้าท้้าดิิน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2534.

• เฉิินเสี่่�ยวหลิิน. กว่่าจะเป็็นนายพล. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2534.

• เล่่า ชวน หััว. ขัันทีี: สิ่่�งที่่�ชำำ�รุุดทางมนุุษยศาสตร์์. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2534.
2535 (1992)
• Chang Jiang, and Shu chen. ตุ้้�ย เหลีียน กู้้� ซื่่�อ 365 [Dui lian gu shi 365]. Bei Jing: Guo ji wen hua chu ban
gong si. 2535.
• Taisuke Mitamura. ขัันทีีจีีน [Chinese Eunuchs]. กรุุงเทพฯ: วรรณศิิลป์์. 2535
• ฟัังสืือกวง. ทางแห่่งความสำำ�เร็็จของหลีีกาเส่่ง. กรุุงเทพฯ: ดอกเบี้้�ย. 2535.
• ระบิิล บุุนนาค. 24 ยอดกตััญญูู. กรุุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2535.

• รััถยา สารธรรม, ผู้้�แปล. คมคำำ�คมคุุณธรรม: เกร็็ดประวััติิชีวิ
ี ิต ความคิิด คุุณธรรมของบุุคคลดีีเด่่นในสัังคมจีีน.
กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2535
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2536 (1993)
• จููจงลี่่�. เกร็็ดชีีวิิตผู้้�นำำ�จีีน. กรุุงเทพฯ: สายใจ. 2536.

• เจ้้าสััวน้้อย [นามแฝง]. ตำำ�นาน เปาบุ้้�นจิ้้�น: เทพอมตะแห่่งความยุุติิธรรม. กรุุงเทพฯ: กู๊๊�ดมอร์์นิ่่�ง. 2536.
• ธงชััย ชาสวััสดิ์์�. ขงจื้้�อ: ประวััติิจากภาพจารึึกอายุุ 600 ปีี. กรุุงเทพฯ: ต้้นอ้้อ. 2536.

• หวาง, หย่่งซึ่่�ง. หวางหย่่งซิ้้�ง: จากสองมืือเปล่่าสู่่�ราชาพลาสติิกโลก. แปลโดย วทััญญ โยนิิโส และ เครืือวััลย์์
สิทธิกนกกุล. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2536.

2537 (1994)
• โกมุุทีี ปวััตนา. วิิถีีแห่่งประมุุขของหานเฟยจื่่�อ. นนทบุุรี:ี สมิิต.2537.

• เจีี ย งเจ้้ อ หมิิ น . สรรนิิ พ นธ์์ เ ติ้้� ง เสี่่� ย วผิิ ง จีี น จะไปทางไหน. บรรณาธิิ ก ารโดย บุุ ญ ศัั ก ดิ์์� แสงระวีี . แปลโดย
ศาวประกาย. กรุงเทพฯ: คอกใหญ่. 2537.

• วัันทิิพย์์ สิินสููงสุุด. ซ่่งชิ่่�งหลิิง มณีีของชาติิ: มาดามซุุนยััตเซ็็น. กรุุงเทพฯ: วัันทิิพย์์. 2537.
• สมฤทธีี บััวระมวล. บุุคคลสำำ�คััญในประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: คุ้้�มคำำ�. 2537.
• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. เจ้้าสััวพัันธุ์์�มัังกร. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2536–2537.

• เหมาเหมา. ป๋๋าเติ้้�งของฉััน. แปลโดย สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2537.
2538 (1995)
• นัักศึึกษาสาขาวิิชาภาษาจีีน คณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์. เปาบุ้้�นจิ้้�น ฉบัับสมบููรณ์์. กรุุงเทพฯ:
ดอกหญ้า. 2538.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. เติ้้�งเสี่่�ยวผิิง: ชีีวิิตและการต่่อสู้้�. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2538.

• เฟิิงเจีียนนาน. ต้้าหยู่่�ปราบนํ้้าท่่วม [Da Yu Controlling the Floods]. กรุุงเทพฯ: สายใจ. 2538.
• วิิลาศ มณีีวััต. ชีีวิิตพิิสดารของเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง. กรุุงเทพฯ: แพรว. 2538.

• หวางหยงเชิิง และ ชี่่�เชิิง. 5 ขัันทีีจอมโฉด ยุุคชุุนชิิวและฮั่่�นตะวัันออก [Chinese Eunuchs Book 1]. กรุุงเทพฯ:
ดอกหญ้า. 2538.

2539 (1996)
• Goodman, David S.G., and Gerald Segal. จีีนไร้้มัังกรเติ้้�ง [China without Deng]. กรุุงเทพฯ: คู่่�แข่่ง. 2539.

• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. 10 ยอดผู้้�นำำ�แผ่่นดิินจีีน. กรุุงเทพฯ: ต้้นอ้้อ แกรมมี่่�. 2539.

• อััมพร สุุขเกษม. ถอดเกราะสามก๊๊ก: เจาะลึึกเบื้้� องหลัังเล่่ห์ก
์ ลของบุุคคลในสามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: ข้้าวฟ่่าง. 2539.
2540 (1997)
• Chi Zhuozai . 100 ยอดหญิิงแห่่งประวััติิศาสตร์์จีีน [100 Celebrated Chinese Women]. แปลโดย กนกพร
นุ่นทอง. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2540.

• Evans, Richard. เติ้้�งเสี่่�ยวผิิง ผู้้�รัังสรรค์์จีีนยุุดใหม่่ [Deng Xiaoping and the Making of Modern China]. แปล
โดย ดรุณี แซ่ล่ิว. กรุงเทพฯ: คู่แข่งบุคส์. 2540.

• วััชระ ชีีวะโกเศรษฐ, ผู้้�แปล. จิ๋๋�นซีีฮ่่องเต้้: จอมจัักรพรรดิิผู้้�พิชิ
ิ ต
ิ . กรุุงเทพฯ: ธรรมชาติิ. 2540.
• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. เหมาเจ๋๋อตง-จอมทััพไร้้เทีียมทาน. กรุุงเทพฯ: ข้้าวฟ่่าง. 2540.

• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. เติ้้�งเสี่่�ยวผิิงมัังกรมหััศจรรย์์, บรรณาธิิการโดย ถวิิล มหััสน้้อม. กรุุงเทพฯ: ต้้นอ้้อ แกรมมี่่�.
2540.
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2541 (1998)
• เทิิด ประชาธรรม. เหมา เจ๋๋อ ตง และการปฏิิวััติิจีีน. นนทบุุรี:ี เจได. 2541

• วูู, ลููซิงิ . 100 จัักรพรรดิิจีีนที่่�โลกไม่่ลืืม [100 Chinese Emperors]. บรรณาธิิการโดย ลััดดาวรรณ นววงศ์์วิิวััฒน์์.
แปลโดย ปรียานุช ปาริ. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2541.

2542 (1999)
• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. อะเมซิ่่�ง จููหรงจีี. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2542.

• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. ฮก ลก ซิ่่�ว: สามเซีียนยอดยิ่่�งยง. กรุุงเทพฯ: ข้้าวฟ่่าง. 2542.

• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. ไซซีี: หญิิงงามผู้้�พลิิกชะตาแผ่่นดิิน. กรุุงเทพฯ: พลอยตะวััน. 2542.
2543 (2000)
• แก้้วชาย ธรรมาชััย และ การุุณ แซ่่หลี่่�. 9 มหาราชมหาโหด. กรุุงเทพฯ: ตรงหััว. 2543.

• ดาวประกาย รุ่่�งอรุุ ณ, ผู้้�แปล. สรรนิิพนธ์์ เติ้้�งเสี่่�ยวผิิง จีีนจะไปทางไหน. บรรณาธิิการโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี.
กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2543.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. ครอบครััวปฏิิวััติิของเหมาเจ๋๋อตง. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2543.
• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. จิ๋๋�นซีีฮ่่องเต้้ มหาราชหรืือทรราช. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2543.
• เล่่า ชวน หััว. ขอดเกล็็ดพัันธุ์์�มัังกร. กรุุงเทพฯ: ดัับเบิ้้�ลนายน์์ พริ้้�นติ้้�ง. 2543.

• วง จั้้�นฟา. เฉาซ่่านเซีียนหมิิงอวี่่�เซีียนเสีียน (บรรพชนและปราชญ์์ในอดีีตของแต้้จิ๋๋�ว). ม.ป.ท.: สำำ�นัักพิิมพ์์
มหาวิทยาลัยซัวเถา. 2543

• วััชระ ชีีวะโกเศรษฐ. กลยุุทธยอดขุุนพลในพงศาวดารจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2543.

• วััชระ ชีีวะโกเศรษฐ. ชีีวประวััติิ ดร.ซุุนยััดเซ็็น: นัักปฏิิวััติิจีีนผู้้�ยิ่่�งใหญ่่. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2543.
• เสฐีียร พัันธรัังษีี. นางพญาเม่่งจูู. กรุุงเทพฯ: เรืือนบุุญ. 2543.
2544 (2001)
• ถาวร สิิกขโกศล. สี่่�ยอดหญิิงงามผู้้�พลิิกประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2544.

• เล่่า ชวน หััว. ถัังไท่่จงมหาราช. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2544.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. จากเจีียงเจ๋๋อหมิิน สู่่�หููจิ่่�นเทา: มหกรรมถ่่ายโอนอำำ�นาจข้้ามศตวรรษเพื่่� อเป็็นหลัักประกััน
อนาคตอันรุง่ เรืองของประชาชาติจีน. กรุงเทพฯ: สายธาร. 2544.

2545 (2002)
• เซริิง, ดิิกี้้�. ทะไลลามะ: ลููกชายของฉััน เรื่่�องเล่่าจากแม่่. แปลโดย ฉััตรสุุมาลย์์ กบิิลสิิงห์์ ษััฏเสน. กรุุ งเทพฯ:
สามสี. 2545.

• ทวีีป วรดิิลก. ชีีวิิตของผู้้�สร้้างจีีนใหม่่ เหมาเจ๋๋อตง ฮ่่องแต้้นัก
ั ปฏิิวััติิ. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2545
• ทวีีป วรดิิลก. เหมาเจ๋๋อตงฮ่่องเต้้นัก
ั ปฏิิวััติิ. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2545.

• วััชระ ชีีวะโกเศรษฐ. 10 กุุนซืือยอดอััจฉริิยะ. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2545.

• สััมฤทธีี บััวระมวล. บุุคคลสำำ�คััญในประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: คุ้้�มคำำ�. 2545.

• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. 4 ยอดหญิิงงามแดนมัังกร. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์ด้้วยรััก. 2545.
• หลิินเชา. 100 โสเภณีีในประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2545.
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2546 (2003)
• บรรยง บุุญฤทธิ์์�. มหาจัักรพรรดิิกุบ
ุ ไลข่่าน: ยอดขุุนพลนัักรบสายเลืือดมองโกล. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2546.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. หููจิ่่�นเทา ผู้้�นำำ�จีีนคนใหม่่. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2546.

• ปริิ วัั ฒ น์์ จัั น ทร. เจิ้้� ง เหอ แม่่ ทัั พ ขัั น ทีี “ซำำ�ปอกง”: สารคดีี ชีี วิิ ต ประวัั ติิ ศ าสตร์์ แ ม่่ ทัั พ เรืื อ จีี น ผู้้�มหัั ศ จรรย์์ .
กรุงเทพฯ: มติชน. 2546.

• มาดาม เติ้้�งหยง. เติ้้�งเสี่่�ยวผิิง: ว่่าด้้วยการปฏิิวััติิวััฒนธรรมและเค้้าโครงความคิิดเศรษฐกิิจจีีนใหม่่. กรุุงเทพฯ:
บริษัท เฮลท์แคร์. 2546.

• วิิทยา วิิทยอำำ�นวยคุุณ. มัังกรพิิทัักษ์์โลก: “หููจิ่่�นเทา” ผู้้�นำำ�จีีน. กรุุงเทพฯ: เส้้นทาง. 2546.

• เซีียวเสี่่�ยวเฟิิง , หลี่่�ว์์เค่่อเจีียน, และ หยางญุ่่�ยเจิิน. 100 ทรชนในประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์.
2546.

2547 (2004)
• เฉิิน เหวยจวิ้้�น. 100 ขุุนนางประเสริิฐในประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2547.

• ซิิว ซููหลุุน. ถัังซำำ�จั๋๋�ง: จดหมายเหตููการเดิินทางสู่่�ดิินแดนตะวัันตกของมหาราชวัังถััง. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2547.
• ซืือ นััยอััน. ซ้้องกั๋๋�ง ฉบัับสมเด็็จเจ้้าพระยาบรมมหาศรีีสุริุ ย
ิ วงศ์์. นนทบุุรี:ี ศรีีปััญญา. 2547.
• เล่่า ชวน หััว. กัังฉิิน: สิ่่�งโสโครกทางประวััติิศาสตร์์. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2547.

• วััชระ ชีีวะโกเศรษฐ. นัักการเมืืองเปรื่่�องปราดในพงศาวดารจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2547.
2548 (2005)
• Min, Anchee. ซููสีไี ทเฮา: ราชิินีด
ี อกกล้้วยไม้้ [Empress Orchid]. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2548.
• นภา หลิิน. 5 ยอดหญิิงจีีนผู้้�ยิ่่�งใหญ่่. กรุุงเทพฯ: ประพัันธ์์สาส์์น. 2548.

• ปริิวััฒน์์ จัันทร. 600 ปีี สมุุทรยาตราเจิ้้�งเหอ: แม่่ทัพ
ั เรืือผู้้�กลายเป็็นเทพเจ้้า “ซำำ�ปอกง” อัันศัักดิ์์�สิท
ิ ธิ์์�. กรุุงเทพฯ:
มติชน. 2548.

• หลิิงไห่่เฉิิง. ขัันทีีคนสุุดท้้าย [The Last Eunuch in China]. กรุุงเทพฯ: คบไฟ. 2548.
2549 (2006)
• ชาญวิิทย์์ เกษตรศิิริิ. ใกล้้แสนใกล้้กลัับไกลแสนไกล: หรืือบัันทึึก “แอนตี้้�” ความทรงจำำ�ว่่าด้้วยเมืืองจีีนสมััย
เติ้ ง เสี่ ย วผิ ง (1980/2523) [So Near and Yet So Far: An Anti-Memoir on Deng Xiao Ping’s China

(1980/2523)]. กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ ครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 2549.

• ธานีี ปิิยสุุข. จางจื่่�อเฉีียง. กรุุงเทพฯ: ศรีีสารา. 2549.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. 3 สตรีีเหล็็กตระกููลซ่่ง: หนึ่่�งหิิวเงิิน หนึ่่�งรัักชาติิ หนึ่่�งหิิวอำำ�นาจ. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2549.
• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. วิิสัย
ั ทััศน์์เหมาเจ๋๋อตง. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2549.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. ฮ่่องเต้้หญิิงบููเช็็กเทีียน: หนึ่่�งเดีียวในประวััติิศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2549.
• ประพต เศรษฐกานนท์์. สรรนิิพนธ์์การทหารเหมาเจ๋๋อตุุง. นนทบุุรี:ี ศรีีปััญญา. 2549.
• ม.ป.ผ.. จอโลก Biography เหมา เจ๋๋อ ตุุง. กรุุงเทพฯ: สถานีี. 2549.

• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. กัังฉิิน: สิ่่�งโสโครกทางประวััติิศาสตร์์. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2549.

• วััชระ ชีีวะโกเศรษฐ. ผู้้�แปล. ถัังไท่่จงฮ่่องเต้้: จัักรพรรดิินัก
ั ปกครองแห่่งราชวงศ์์ถังั ของจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ.
2549.
• วััชระ ชีีวะโกเศรษฐ. หลิินเจ๋๋อสวีี วีีรบุุรุุษสงครามฝิ่่�น. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2549.
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• สกลศุุภมาศ. ยุุทธวิิธีข
ี องเหมาเจ๋๋อตงในการขึ้้�นสู่่�อำำ�นาจทางการเมืือง. กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััย เกษตรศาสตร์์.
2549
• สืืบแสง พรหมบุุญ. เจิ้้�งเหอ: ซำำ�ปอกงและอุุษาคเนย์์. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2549.
2550 (2007)
• Min, Anchee. ซููสีไี ทเฮา: ราชิินีด
ี อกกล้้วยไม้้ [Empress Orchid]. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2550.

• เฉีียนหลิินเซิิน. ยอดตุุลาการราชวงศ์์ซ่ง่ . กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2550.

• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. ขัันทีี: สิ่่�งชำำ�รุุดทางมนุุษยศาสตร์์. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2550.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. เหมาเจอตงจากท้้องนาเสาซานสู่่�เมืืองกรุุงปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2550.
• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. เจีียงชิิง. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์กรุุงเทพ. 2550.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. เหมาเจอตงจากท้้องนาเสาซานสู่่�เมืืองกรุุงปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2550.

• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. 10 ยอดผู้้�นำำ�แผ่่นดิินจีีน: สุุดยอดกลยุุทธ์์การบริิหารการปกครองการก้้าวขึ้้�นสู่่�อำำ�นาจอััน
น่าทึ่งการล่มสลายอย่างคาดไม่ถึง. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2550.

2551 (2008)
• อาสกิิ, ปิิแอร์์. บัันทึึกของหม่่าเอี้้�ยน [Le Journal de Ma Yan]. แปลโดย ปานชีีวา บุุตราช. กรุุ งเทพฯ: แพรว
ส�ำนักพิมพ์. 2551.

• ฟางจี้้�เฉิิ ง , และ เจีี ย งกุ้้�ยหนง. โจวเอิิ น ไหล ฝากชื่่� อ ไว้้ ใ นแผ่่ น ดิิ น . แปลโดย บุุ ญ ศัั ก ดิ์์� แสงระวีี . กรุุ ง เทพฯ:
สุขภาพใจ. 2551.

• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. หลากหลายฮ่่องเต้้เด็็ก. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2551.

• สมฤทธีี บััวระมวล. ซููสีไี ทเฮา: พญาหงส์์เหนืือบััลลัังก์์มัังกร [Tzu Hsi Taihou]. กรุุงเทพฯ: คุ้้�มคำำ�. 2551.
• เสฐีียร พัันธรัังษีี. ทิิเบต หลั่่�งเลืือดบนหลัังคาโลก. กรุุงเทพฯ: กรีีน-ปััญญาญาณ. 2551.
• เหมัันต์์ [นามแฝง]. บููเช็็คเทีียนจอมนางเหนืือแผ่่นดิิน. กรุุงเทพฯ: อนิิเมทกรุ๊๊�ป. 2551.

2552 (2009)
• วััชระ ชีีวะโกเศรษฐ. มหาจัักรพรรดิิฮั่่�นเกาจู่่�: ผู้้�โค่่นบััลลัังก์์ฉิน
ิ ซีีฮ่่องเต้้. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2552.

• อู๋๋�จิิง. เจิินกวนเจิ้้�งเย่่า ยอดกุุศโลบายจีีน. แปลโดย อธิิคม สวััสดิิญาณ. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 4. กรุุ งเทพฯ: เต๋๋าประยุุกต์์.
2552.
2553 (2010)
• บรรยง บุุญฤทธิ์์�. เจงกิิสข่่านผู้้�พิิชิิตโลก: กลยุุทธ์์สร้้างความยิ่่�งใหญ่่ สููตรลัับสร้้างภาวะผู้้�นำำ� [The Great Gen
Ghis Khan: Leadership & Management]. กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป. 2553.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. จิ๋๋�นซีีฮ่่องเต้้ มหาราชหรืือทรราช. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 3. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2553.

• ปริิ วัั ฒ น์์ จัั น ทร. เจิ้้� ง เหอ แม่่ ทัั พ ขัั น ทีี “ซำำ�ปอกง”: สารคดีี ชีี วิิ ต ประวัั ติิ ศ าสตร์์ แ ม่่ ทัั พ เรืื อ จีี น ผู้้�มหัั ศ จรรย์์ .
กรุงเทพฯ: มติชน. 2553.

• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. ถัังไท่่จงมหาราช. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 3. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2553.
• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. นัักปราชญ์์จอมจี้้�เส้้น. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2553.
• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. เปิิดอกบููเช็็กเทีียน. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2553.

• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. ไซซีี: ผู้้�พลิิกชะตาแผ่่นดิิน. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2553.

• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. เตีียวเสี้้�ยน: ผู้้�พลีีกายกำำ�จััดกัังฉิิน. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2553.
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• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. หยัังกุ้้�ยเฟย: ผู้้�สร้้างตำำ�นานรัักฮ่่องเต้้. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2553.

• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. หวางเจาจวิิน: ภาพสะท้้อนนโยบายอัับปััญญา. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2553.
2554 (2011)
• ไช่่จั๋๋�วจืือ. 100 ยอดหญิิงจีีน. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์. 2554.

• ตััน สืือ. ขัันทีีคนสุุดท้้าย [Memoires D’un eunuque dans la Cite Interdite]. กรุุงเทพฯ: สัันสกฤต. 2554.

• ถาวร สิิกขโกศล. สี่่�ยอดหญิิงงาม ผู้้�พลิิกประวัั ติิศาสตร์์จีีน. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 6 [แก้้ ไขและเพิ่่�มเติิ ม]. กรุุ งเทพฯ:
สร้างสรรค์บุ๊คส์. 2554.

• มานพ ถนอมศรีี. คนดัังแดนมัังกร. นนทบุุรี:ี บ้้านรััก พัับลิิชชิ่่�ง. 2554.

• รวิิโรจน์์. ชะตากรรมสุุดรัันทดของมเหสีีและสนมทั้้�ง 5. กรุุงเทพฯ: อนิิเมทกรุ๊๊�ป. 2554.
• รวิิโรจน์์. ปููยีี จัักรพรรดิิองค์์สุด
ุ ท้้ายราชวงศ์์จีีน. กรุุงเทพฯ: อมิิเนทกรุ๊๊�ป. 2554.
• เล่่า ชวน หััว. จอมยุุทธ์์มัังกรเหลืือง. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2554.

• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. จููหยวนจาง จากสามััญชนสู่่�จัักรพรรดิิ. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 4. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2554.
• วััชระ ชีีวะโกเศรษฐ. ชีีวประวััติิ ดร. ซุุนยััดเซ็็น: นัักปฏิิวััติิจีีนผู้้�ยิ่่�งใหญ่่. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2554.
• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. จากสามััญชนสู่่�จัักรพรรดิิ. กรุุงเทพฯ: ก.ไก. 2554.
• เสฐีียร พัันธรัังษีี. นางพญาเม่่งจูู. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2554.
2555 (2012)
• ดุุษฎีี พนมยงค์์. ปรีีดีี พนมยงค์์กัับชีีวิิต 21 ปีีในจีีน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2555.

• บุุญชััย ใจเย็็น. คนสร้้างชาติิ “เหมาเจ๋๋อตง”. กรุุงเทพฯ: ปราชญ์์ สำำ�นัักพิิมพ์์. 2555.

• หลี่่�ไคหยวน. ความลัับของจิ๋๋�นซีีฮ่่องเต้้. แปลโดย สุุนทร ลีีวงศ์์เจริิญ. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2555.
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หมวดที่ 7 จีนกับต่างประเทศ
ม.ป.ป.

• สมชััย รัักวิิจิิตร. วิิเคราะห์์ความขััดแย้้งจีีน-โซเวีียตกัับสงครามไม่่ประกาศในอิินโดจีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.ม.ป.ป.

2486 (1943)
• นงนุุช สิิงหเดชะ. เกลีียดมะกััน-หัันซบ ‘จีีน’: เกี่่�ยวสััมพัันธ์์พม่่า-ระวััง ‘ชวดหมด’. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2486.
2502 (1959)
• เจีียง ไคเช็็ค. โซเวีียตรััสเซีียในประเทศจีีน. พระนคร: การพิิมพ์์รุ่่�งนคร. 2502.
2508 (1965)
• สุุมิิตรา อมรายน. ปััญหาการรัับรองกัับสมาชิิกภาพในสหประชาชาติิ [The Problem of Recognition and
Membership in the United Nations]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2508.

2510 (1967)
• เจีี ยง ไคเช็็ค. โซเวีี ยตรััสเซีียในประเทศจีี น: ข้้อเขีียนสรุุ ปเรื่่�องเมื่่� ออายุุ 70 ปีี. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักแถลงข่่าว
สถานเอกอัครรัฐทูตจีน. 2510.

2514 (1971)
• ปานิิกดาร์์, เค เอ็็ ม. บัันทึึ กของนัักการฑููต, เมื่่�อ “เจีี ยง” ไป “เมา” มา. แปลโดย กมล จัั นทรสร. พระนคร:
โอเดียนสโตร์. 2514.

2517 (1974)
• สุุรััฐ โรจนาวรรณ. จดหมายเปิิดผนึึกคอมฯ จีีนแดง-รััสเซีีย. กรุุ งเทพฯ: กลุ่่�มนัักศึึกษา-ประชาชนเพื่่� อพััฒนา
ชนบท. 2517.

• องค์์การบริิหารนัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์. นิิทรรศการจีีนแดง. กรุุงเทพฯ: เจริิญวิิทย์์การพิิมพ์์. 2517.

• อารยชน [นามแฝง]. จีีน: นโยบายภายในและต่่างประเทศ. กรุุงเทพฯ: ศตวรรษ. 2517.
2518 (1975)

• น. ชญานุุตม์์ [นามแฝง]. ความสััมพัันธ์์และความขััดแย้้งระหว่่างประเทศคอมมิิวนิิสต์์. กรุุงเทพฯ: ไทยวััฒนา
พานิช. 2518.

2519 (1976)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. จีีนกัับสัังคมโลก. กรุุงเทพฯ: ดวงกมล. 2519.

• มัั ว ร์์ , บาร์์ ริิ ง ตัั น จูู เ นีี ย ร์์ . จีี น -อิิ น เดีี ย : รากฐานการเปลี่่� ย นแปลงทางสัั ง คมและการเมืื อ ง. แปลโดย ธเนศ
อาภรณ์สุวรรณ. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2519.

• อมิิตาวา มุุเคอร์์จีี, และ สุุธีร์ี ์ บัันเนอรีี. นโยบายของจีีนต่่อเอเชีีย. กรุุงเทพฯ: แพร่่พิท
ิ ยา. 2519
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2520 (1977)
• ประเสริิฐ จิิ ตติิ วััฒนพงศ์์. โฉมหน้้าใหม่่การเมืืองสาธารณรััฐประชาชนจีี นและญี่่�ปุ่่�น. กรุุ งเทพฯ: โรงพิิมพ์์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2520.

2521 (1978)
• จัันทร์์ฉาย ภััคอธิิคม. บทบาทของจีีนต่่อกิิจการโลก. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง. 2521.

• แฟร์์แบงค์์, จอนห์์ เค. เอเชีียตะวัันออกยุุคใหม่่ [East Asia, the Modern Transformation]. แปลโดย แปลโดย

ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์. กรุ งเทพฯ: โครงการต�ำราสังคมสงเคราะห์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย. 2518–2521.

• วาชชิิลโด, อเล็็กเซ. จีีนกัับประเทศที่่�กำำ�ลังั พััฒนา: การเสี่่�ยงโชคทางการเมืืองและการค้้า. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัก
ั ข่่าว
โนวอสติ. 2521.

2522 (1979)
• กระทรวงการต่่างประเทศเวีียดนาม. ข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างเวีียดนาม-จีีน 30 ปีีที่่�ผ่่านมา.
กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2522.

• สำำ�นัักข่่าวโนวอสติิ. การอ้้างสิิทธิิในดิินแดนของจีีนในเอเชีีย. กรุุงเทพฯ: สยามออฟเซ็็ท. 2522.
2524 (1981)
• เจีียง ไคเช็็ค. บัันทึึกจากผู้้�แพ้้. กรุุงเทพฯ: ธนาคารศาสตร์์. 2524.
2526 (1983)
• นรนิิติิ เศรษฐบุุตร. การขััดแย้้งระหว่่างสาธารณรััฐประชาชนจีีนและสหภาพโซเวีียตเป็็นเหตุุสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้

กรณีพิพาทในแหลมอินโดจีนระหว่างเขมรกับญวนขยายตัวและยืดเยื้อ. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2526.

• นฤมิิตร สอดศุุข. นโยบายต่่างประเทศของสาธารณรััฐประชาชนจีีนในยุุคสี่่�ทัันสมััยกัับผลกระทบที่่�มีต่
ี ่อพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต์ แ ห่ ง ประเทศไทย [The Foreign Policy Ofthe People’s Republic of Chna in Four
Modernization Period and Its Impact on the Communist Party of Thailand]. นครปฐม: สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2526.
2527 (1984)
• ชััยชนะ พิิมานแมน. ประวััติิความคิิดการเมืืองตะวัันออก: อิินเดีียและจีีน. กรุุงเทพฯ: ศููนย์์วิิจััย คณะรััฐศาสตร์์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2527.

2528 (1985)
• ขจััดภััย บุุรุุษพััฒน์์. มองพม่่า แลลาว ชำำ�เลืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: แพร่่พิท
ิ ยา. 2528.
2529 (1986)
• เครืือพัันธ์์. จากปัักกิ่่�งสิิบสองปัันนาถึึงฮานอย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2529.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. ชนวนสงคราม: ไทย จีีน อิินโดจีีน. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2529.
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• ลััดดาวััลย์์ มหารัักษิิต. บทบาทของชาวจีีนในประวััติิศาสตร์์ประเทศฟิิลิิปปิินส์์. นครปฐม: สาขาวิิชาประวััติิ
ศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2529.

2531 (1988)
• มิินนามิิ ยาซููฟูมิ
ู .ิ คนจีีนสร้้างตััวได้้อย่่างไรในสายตาคนญี่่�ปุ่่�น. กรุุงเทพฯ: นานมีี. 2531.
2532 (1989)
• วิิบููลย์์ ลี้้�สุุวรรณ. นำำ�ชมศิิลปะจีีน-ญี่่�ปุ่่�น. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2532.
2533 (1990)
• ชโย, [นามแฝง]. บทเรีียนจากเทีียนอัันเหมิินกัับเปเรสตรอยก้้าและกลาสนอสต์์. นนทบุุรี:ี สถาบัันวิิทยาศาสตร์์
สังคม. 2533.

• ระดม วงษ์์น้้อม. ความขััดแย้้งระหว่่างจีีนกัับรััสเซีีย และผลกระทบที่่�มีีต่่อเอเชีียอาคเนย์์จนถึึงปีี 1975: ศึึกษา

เชิงประยุกต์ทฤษฏีการเมืองระหว่างประเทศ: วิจัยเสริมหลักสูตร. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. 2533.

2534 (1991)
• มััตสุุโมโต คาสุุโอะ. คนจีีนกัับคนญี่่�ปุ่่�น. แปลโดย ชุุมพล พููนยิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: บิ๊๊�กบุ๊๊�ค. 2534.

• มููเนมิิซึ,ึ มุุซึ.ึ เคน เดน โรดุุ: บัันทึึกการทููตของผู้้�นำำ�ญี่่�ปุ่่�น เกี่่�ยวกัับสงครามกัับจีีนเมื่่�อ ค.ศ. 1894–1895. แปลโดย
กมล เพ็ญศรีนุกูร. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ: สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ: มูลนิธญ
ิ ่ีปุ่น. 2534.

2536 (1993)
• วัั น รัั ก ษ์์ มิ่่� ง มณีี น าคิิ น . การค้้ า และการลงทุุ น ไทย-จีี น ตอนใต้้ . กรุุ ง เทพฯ: สถาบัั น เอเชีี ย ตะวัั น ออกศึึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2536.

• สุุพจน์์ ด่่านตระกููล. จดหมายถึึงกอร์์บาชอฟ และความล่่มสลายของสัังคมนิิยม. นนทบุุรี:ี สถาบัันวิิทยาศาสตร์์
สังคม. 2535.

2537 (1994)
• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน และกรรมการโครงการจีีนศึึกษา. ลู่่�ทางการค้้าและการลงทุุนไทย-จีีนตอนใต้้. กรุุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2537.

• ศููนย์์ข้อ
้ มููลอิินโดจีีน ผู้้�จััดการ. อิินโดจีีนในกระแสปริิวรรตเศรษฐกิิจการเมืือง [Indochina Review]. กรุุงเทพฯ:
ผู้จัดการ. 2537.

• สุุรชััย ศิิริิไกร. นโยบายต่่างประเทศของจีีนต่่อประเทศอาเซีียน: ในยุุคสัังคมนิิยมทัันสมััยภายใต้้อิิทธิิพลของ

เติ้ ง เสี่ ย วผิ ง (1978-ปั จ จุ บั น ) [Chinese Foreign Policy Toward ASEAN: During the Socialist

Modernization Under Deng Xiaoping (1978-present)]. กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวัน
ออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2537.
2538 (1995)
• Overholt, William H. จีีนเขย่่าโลก [China: The Next Economic Superpower]. กรุุงเทพฯ: เดอะเนชั่่�น. 2538.
• ธเนศวร์์ เจริิญเมืือง. ไทย-พม่่า-ลาว-จีีน: สี่่�เหลี่่�ยมเศรษฐกิิจ สี่่�เหลี่่�ยมวััฒนธรรม. กรุุงเทพฯ: คบไฟ. 2538.
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2540 (1997)
• นิิรมล กิิตติิวิิบููลย์์. กระแสการพััฒนาการศึึกษาของประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย-แปซิิฟิิก. กรุุ งเทพฯ: ส่่วนความ
สัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศส�ำนักพัฒนาระบบการศึกษาและวางแผนมหภาคส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540.

• วัั น รัั ก ษ์์ มิ่่� ง มณีี น าคิิ น . แนวปฏิิ บัั ติิ ก ารติิ ด ต่่ อ ค้้ า ขายกัั บ ประเทศจีี น . กรุุ ง เทพฯ: สำำ�นัั ก พิิ ม พ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์. 2540.

• เอกสััณห์์ จ้้องเพชร. 20 ปีี ไทย-จีีน. สงขลา: ภาควิิชาภาษาตะวัันออก มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขต
ปัตตานี. 2540.

2541 (1998)
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ทางการทูตระหว่างไทย-จีน พ.ศ. 1825–2395 (แปลจากเอกสารทางราชการของจีน). กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2523.

• ใจ อึ๊๊�งภากรณ์์. เอกสารจาก พรรคคอมมิิวนิิสต์์แห่่งประเทศไทย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2523.
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2524 (1981)
• อารีี ภิิรมย์์. เบื้้� องหลัังการสถาปนาสััมพัันธภาพยุุคใหม่่ไทย–จีีน. กรุุงเทพฯ: มิิตรนราการพิิมพ์์. 2524.
2525 (1982)
• กาญจนีี ละอองศรีี, และ สืื บ แสง พรหมบุุ ญ . ความสััม พัั น ธ์์ใ นระบบบรรณาการระหว่่ า งจีี น กัั บ ไทย ค.ศ.

1282–1853 [Sino-Siamese Tributary Relation 1282–1853]. กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�ำราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์. 2525.

2526 (1983)
• นฤมิิตร สอดศุุข. การเมืือง การต่่างประเทศ และเศรษฐกิิจของสาธารณรััฐประชาชนจีีน. นครปฐม: ภาควิิชา
สังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2526.

• นฤมิิตร สอดศุุข. นโยบายต่่างประเทศของสาธารณรััฐประชาชนจีีนในยุุคสี่่�ทัันสมััยกัับผลกระทบที่่�มีต่
ี ่อพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต์ แ ห่ ง ประเทศไทย [The Foreign Policy of the People’s Republic of Chna in Four
Modernization Period and Its Impact on the Communist Party of Thailand]. นครปฐม: สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2526.

• คณะกรรมการสืืบค้้นประวััติิศาสตร์์ไทยเกี่่�ยวกัับจีีนในเอกสารภาษาจีีน. ประวััติิน่า่ นเจ้้า. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์
ส�ำนักเลขาธิการ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. 2526.

2527 (1984)
• คณะกรรมการสืืบค้้นประวััติิศาสตร์์ไทยเกี่่�ยวกัับจีีนในเอกสารภาษาจีีน. บัันทึึกเรื่่�องสิิบสองพัันนา. กรุุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ส�ำนักเลขาธิการ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. 2527.

2528 (1985)
• ขจััดภััย บุุรุุษพััฒน์์. มองพม่่า แลลาว ชำำ�เลืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: แพร่่พิท
ิ ยา. 2528

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. สััมพัันธไมตรีีไทย-จีีน ทศวรรษแห่่งมิิตรภาพ พ.ศ. 2518–2528. กรุุงเทพฯ: โครงการจีีนศึึกษา
สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2528.

• คุุชแมน, เจนนิิเฟอร์์ เวย์์น. การค้้าทางเรืือสำำ�เภาจีีน-สยาม ยุุคต้้นรััตนโกสิินทร์์ [Fields from the sea: Chinese
Junk Trade with Siam During the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries]. แปลโดย ชื่นจิตต์
อ�ำไพพรรณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2528.

• ภููวดล ทรงประเสริิฐ, บรรณาธิิการ. ลู่่�ทางการลงทุุนร่่วมระหว่่างไทยกัับจีีน. กรุุ งเทพฯ: โครงการจีี นศึึกษา
สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2528.

• กััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์, สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้า. 1 โหลในเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ:
ด่านสุทธาการพิมพ์. 2528.

2529 (1986)
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. ชนวนสงครม: ไทย จีีน อิินโดจีีน. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์ดอกหญ้้า. 2529.

• ต้้วนลีีเซิิง. พลิิกต้้นตระกููลไทย: ประวััติิศาสตร์์ไทยในทััศนะของชาวจีีน. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2529.

• วราภรณ์์ จิิวชััยศัักดิ์์�. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างไทยกัับจีีนในสมััยรััตนโกสิินทร์์ (รััชกาลที่่� 1-รััชกาลที่่� 6). กรุุงเทพฯ:
สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2529.
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• สมาคมมิิตรภาพไทย-จีี น, มานะ พิิทยาภรณ์์, ณััฐวุุฒิิ สุุทธิิสงคราม, สมาน คุุรุุธััช, และ เพ็็ชรีี สุุมิิ. อนุุสรณ์์
ทศวรรษสมาคมมิตรภาพไทย-จีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2529.

• สุุรศัักดิ์์� ศิิริิไพบูู ลย์์สิินธุ์์�, และ วราภรณ์์ จิิ วชััยศัักดิ์์�. บรรณานิิทััศน์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างไทยกัับจีี นในสมััย

รัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 7-ปัจจุบน
ั ). กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2529.

2530 (1987)
• คณะกรรมการเอกลัักษณ์์ของชาติิ. สมเด็็จพระบรมโอรสาธิิราช สยามมกุุฏราชกุุมารฯ เสด็็จพระราชดำำ�เนิิน
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. 2530.

2532 (1989)
• นฤมิิตร สอดศุุข. ช้้างกัับมัังกร: การเมืืองการต่่างประเทศแลเศรษฐกิิจสาธารณรััฐประชาชนจีีนกัับผลกระทบ
ต่อไทย. กรุงเทพฯ: บ�ำรุงสาส์น. 2532.

• วิิ นัั ย พงศ์์ ศ รีี เ พีี ย ร, บรรณาธิิ ก าร. ศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมไทย-จีี น ศึึ ก ษา. กรุุ ง เทพฯ: สถาบัั น วิิ จัั ย และพัั ฒ นา
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2532.

2533 (1990)
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. เอเชีียตะวัันออกในทศวรรษ 1990. กรุุงเทพฯ: สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์. 2533.

• สมหวััง พิิธิย
ิ านุุวััฒน์์. การศึึกษาดููงานการศึึกษา ณ ประเทศจีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2533.
2534 (1991)
• วุุฒิชั
ิ ย
ั มููลศิิลป์์. การปรัับตััวของไทยและจีีนในสมััยจัักรวรรดิินิย
ิ มใหม่่. กรุุงเทพฯ: ต้้นอ้้อ. 2534.
2535 (1992)
• Wang Wei-Min. ชื่่�อสถานที่่�ในเอกสารจีีนโบราณที่่�เกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์ไทย. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2535.
2536 (1993)
• ประสงค์์ สุ่่�นศิิริ.ิ อยู่่�อย่่างจีีน: ย้้อนรอยประวััติศ
ิ าสตร์์จีน
ี ในมิิติรัิ ฐ
ั มนตรีีต่า่ งประเทศไทย. กรุุงเทพฯ: กตััญญูู. 2536.

• ยุุพิน
ิ คล้้ายมนต์์. รายงานการวิิจััยเรื่่�องอิิทธิิพลวััฒนธรรมจีีนที่่�มีต่
ี อ
่ ไทย [A Study of the Influence of Chinese
Culture Upon]. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2536.

• วุุฒิชั
ิ ย
ั มููลศิิลป์์. ไทยสมััยโบราณ ถิ่่�นเดิิม และน่่านเจ้้า. กรุุงเทพฯ: ต้้นอ้้อ. 2536.

• สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย. สาธารณรััฐประชาชนจีีน: สภาวะปััจจุุบัันและลู่่�ทางการขยายความสััมพัันธ์์
เศรษฐกิจทวิภาคี ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. 2536.

• สุุ มิิ ต ร ปิิ ติิ พัั ฒ น์์ , และ เสมอชัั ย พูู ล สุุ ว รรณ. คนไทยและเครืื อ ญาติิ ใ นมณฑลไหหลำำ�และกุ้้�ยโจว ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2536.

2538 (1994)
• นิิ พัั ท ธ์์ จิิ ต รประสงค์์ , และ เรืื อ งศัั ก ดิ์์� เยื่่� อ ใย, บรรณาธิิ ก าร. ความสัั ม พัั น ธ์์ ไ ทย-จีี น : 20 ปีี แ ห่่ ง มิิ ต รภาพ.
กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2538.
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2539 (1996)
• มููราชิิมา, เออิิจิิ. การเมืืองจีีนสยาม: การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองของชาวจีีนโพ้้นทะเลในประเทศไทย ค.ศ.

1924–1941. แปลโดย วรศักดิ์ มหัทธโนบล. กรุ งเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2539.

• วุุฒิชั
ิ ย
ั มููลศิิลป์์. ไทยสมััยโบราณ ถิ่่�นเดิิมและน่่านเจ้้า. กรุุงเทพฯ: ต้้นอ้้อ. 2539.
2540 (1997)
• ต้้วนลีีเซิิง. ประวััติิศาสตร์์ไทยในสายตาของชาวจีีน. กรุุงเทพฯ: พิิราบ. 2540.

• ประสิิทธิ์์� รัักประชา. ข้้าพเจ้้ากัับเสรีีไทยสายจีีน. กรุุงเทพฯ: บริิษััท พีี.วาทิิน พัับลิิเคชั่่�น จำำ�กััด. 2540.

• วุุฒิชั
ิ ย
ั มููลศิิลป์์. การปรัับตััวของไทยและจีีนในสมััยจัักรวรรดิินิย
ิ มใหม่่. กรุุงเทพฯ: ต้้นอ้้อ แกรมมี่่�. 2540.

• สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม. โครงการศึึกษาแนวทางความร่่วมมืือด้้านอุุตสาหกรรม ระดัับอนุุภููมิิภาค

ระหว่ างไทย-สปป.ลาว-จี นตอนใต้ กรณีพ้ ืนที่ จังหวั ดน่าน พะเยาเชื่อมโยง สปป. ลาว และจี นตอนใต้ .
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2540.

• แสงอรุุ ณ กนกพงศ์์ ชัั ย . “พิิ พิิ ธ ภัั ณฑ์์ ค วามสัั ม พัั นธ์์ไ ทย-จีี น .” ใน เอกสัั ณ ห์์ จ้้ อ งเพชร, บรรณาธิิก าร. 20 ปีี
ไทย-จีน. ปัตตานี: ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2540.

• เอกสััณห์์ จ้้องเพชร, บรรณาธิิการ. 20 ปีี ไทย-จีีน. ปััตตานีี: ภาควิิชาภาษาตะวัันออก มหาวิิทยาลััยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2540.

2542 (1999)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. จีีน-ไทย ในศตวรรษที่่� 21. บรรณิิธิิการโดย วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2542.

• ประสงค์์ วิิสุท
ุ ธิ์์�. คำำ�ชี้้�แจงจากบััวแก้้ว: กรณีีแถลงการณ์์ร่ว่ มไทย-จีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2542.
2543 (2000)

• He, Daming, and Lihui Chen. Hydropower Cascade Development and Its Impacts in Lancang-Mekong.
Yunnan: Asian International Rivers Centert, Yunnan University. n.d. (2000).
• เขีียน ธีีระวิิทย์์ และ เจีีย แยนจอง. ความสััมพัันธ์์ไทย-จีีน: เหลีียวหลัังแลหน้้า [Sino-Thai Relations: Past and
Future Prospect]. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2543.

• บุุ ญ ยิ่่� ง ไร่่ สุุ ข สิิ ริิ . ความสัั ม พัั น ธ์์ ไ ทย-จีี น ภายใต้้ พ ระบรมโพธิิ ส มภาร. กรุุ ง เทพฯ: มหาวิิ ท ยาลัั ย หัั ว เฉีี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ. 2543.

2544 (2001)
• ชาญวิิทย์์ เกษตรศิิริิ. สยามพาณิิชย์์: ประวััติิการค้้า-พาณิิชย์์ ภาครััฐของไทยสมััยโบราณ. กรุุ งเทพฯ: มููลนิิธิิ
โตโยต้าประเทศไทย. 2544.

• สำำ�นัก
ั งานพาณิิชย์์จังั หวััดนครปฐม. ความตกลงสองฝ่่ายไทย-จีีนภายใต้้กระบวนการสมััครเข้้าเป็็นสมาชิิก WTO
ของจีน. นครปฐม: ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม. 2544.

• อุุดร วงษ์์ทับ
ั ทิิม. ขุ่่�นลำำ�โขง: การสำำ�รวจแม่่นํ้า้ โขงครั้้�งที่่� 3: จีีน เมีียนมาร์์ สปป.ลาว และไทย. เชีียงใหม่่: โครงการ
สื่อเพื่อการพัฒนา. 2544.
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• กรุุณา กุุศลาสััย. คณะทููตใต้้ดิินสู่่�ปัักกิ่่�ง: เสี้้�ยวหนึ่่�งในประวััติิศาสตร์์ไทย-จีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2545.

• กรมเศรษฐกิิจการพาณิิชย์์. สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ. การเข้้าเป็็นสมาชิิกองค์์การการค้้า
โลกของจี นและผลต่อไทย. กรุ งเทพฯ: ส�ำนักวิ จัยเศรษฐกิจการค้ าระหว่ างประเทศ กรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์. 2545.

• ชาญ คำำ�วรรณ. เศรษฐศาสตร์์การเกษตร: วิิเคราะห์์โอกาสและผลกระทบต่่อสิินค้้าเกษตรไทยภายหลัังจีีน
เข้าเป็นสมาชิก WTO: รายงานการศึกษา. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่. 2545

• ปารวีี ไพบููลย์์ยิ่่�ง. จากเชีียงของสู่่�เชีียงรุ่่�ง สุุดปลายทางสายมิิตรภาพ. กรุุงเทพฯ: โครงการอาณาบริิเวณศึึกษา
5 ภูมิภาค. 2545.

• ม.ป.ผ. เส้้นทางอนาคตความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจ ไทย-จีีน. กรุุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิิจการพาณิิชย์์. 2545.

• สุุนิิสา สุุขขีี. บทบาทบรรษััทข้้ามชาติิไทยในความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจ ไทย-จีีน พ.ศ. 2524–2539 [The Role
of Thai Multinational Corporations in Thailand-China Economic Relations: 1981–1996]. กรุ งเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2545.

• อนงคณา มานิิตพิิสิฐ
ิ กุุล. ไทยกัับจีีนและญี่่�ปุ่่�นสมััยอยุุธยา. กรุุงเทพฯ: สุุวีีริย
ิ าสาส์์น. 2545.

• อารีี ภิิ รมย์์, กรุุ ณา กุุศลาสััย, และ บััญชา เฉลิิ มชััยกิิ จ. คณะทููตใต้้ ดิินสู่่�ปัักกิ่่� ง: เลี้้� ยวหนึ่่� งในประวัั ติิศาสตร์์
ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2545.

2546 (2003)
• กาญจนะ ประกาศวุุ ฒิิ ส าร. ทหารจีี น คณะชาติิ ก๊๊ ก มิิ น ตั๋๋� ง ตกค้้ า งทางภาคเหนืื อ ประเทศไทย. เชีี ย งใหม่่ :
สยามรัตน พริน
้ ติ้ง. 2546.

• พิิษณุุ เหรีียญมหาสาร. จีีน: หุ้้�นส่่วนใหญ่่นำำ�ไทยมั่่�งคั่่�ง. กรุุงเทพฯ: สภาธุุรกิิจไทย-จีีน. 2546.

• ม.ป.ผ. เส้้นทางอนาคตความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจ ไทย-จีีน. กรุุ งเทพฯ: กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ.
2546.
• รัังสฤษดิ์์� จัันทร์์อิินตา. แนวโน้้มการส่่งออกข้้าวหอมมะลิิไทยไปยัังประเทศจีีน. เชีียงใหม่่: คณะเศรษฐศาสตร์์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2546.

• วีีระศัักดิ์์� คุุณาบััณฑิิต. การค้้าการลงทุุนไทย-จีีน ตอนใต้้ (ยููนนาน). เชีียงใหม่่: คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชียงใหม่. 2546.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. จีีนาภิิวััตน์์...สู่่�ตลาดโลก: ลู่่�ทางการลงทุุนของไทยในตลาดจีีน. กรุุงเทพฯ: สถาบัันวิิถีีทรรศน์์.
2546.
• ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์และเผยแพร่่สำ�นั
ำ ักพระราชวััง. เสด็็จฯ เยืือนไต้้หวััน (ประเทศจีีน) พ.ศ. 2546. กรุุ งเทพฯ:
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2546.

• องอาจ สุุ ขุุ ม าลวรรณ์์ . การค้้ า ชายแดนไทย-จีี น ตอนใต้้ : กรณีี ศึึ ก ษาอำำ�เภอแม่่ ส ายและเชีี ย งแสน จัั ง หวัั ด
เชียงราย. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2546.

2547 (2004)
• กาญจนะ ประกาศวุุฒิิสาร. ทหารจีีนคณะชาติิ ก๊๊กมิินตั๋๋� ง ตกค้้างทางภาคเหนืือประเทศไทย. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2.
กรุงเทพฯ: สยามรัตนพริ้นติ้ง. 2547.

• จิิราพร ลิ้้�มปานานท์์. ข้้อตกลงเขตการค้้าเสรีี: ผลกระทบที่่�มีีต่่อประเทศไทย. บรรณาธิิการโดย กรรณิิการ์์
กิจติเวชกุล. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์. 2547.
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• ณััฐรดา จัั นทรางกููร. ผลกระทบของการมีีเขตการค้้ าเสรีีไทย-จีี นต่่ อการค้้ าผัักและผลไม้้. เชีียงใหม่่: คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2547.

• ธารธีี ปิ่่�งขัันธยงค์์. ความสามารถในการแข่่งขัันของสิินค้้าไทยในสาธารณรััฐประชาชนจีีน. เชีียงใหม่่: คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2547.

• นิิชาภา ประสิิทธิิเวนิิช. สภาวะการส่่งออกลำำ�ไยของไทยไปยัังประเทศจีี นภายหลัั งจากจีี นเข้้าเป็็นสมาชิิก
องค์การการค้าโลก. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2547.

• ปกรณ์์ ลิิ มปนานุุสรณ์์. รอยพระบาทยาตราสาราจีี น: รวมข้้อเขีียนของคณาจารย์์มหาวิิ ทยาลัั ยปัักกิ่่� งและ
เจ้าหน้าที่จีน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 2547.

• ภิิ ญโญ ไตรสุุริิยธรรมา, บรรณาธิิการ. ระเบีียบโลก ระบบการศึึกษา และอนาคตประเทศไทย. กรุุ งเทพฯ:
Openbooks. 2547.
• มหาวิิทยาลััยบููรพา. คณะนิิสิิตหลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต. นโยบายการเปิิดเขตการค้้าเสรีีของ
ไทยและผลกระทบ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญีป
่ ุ่น. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา. 2547.

• วริิษฐ์์ ลิ้้�มทองกุุล. The Global Link จากบางกอกถึึงปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: แมเนเจอร์์คลาสสิิก. 2547.

• วาริินทร์์ วงศ์์หาญเชาว์์ . ยุุ ทธศาสตร์์การค้้ าชายแดนและการค้้ าผ่่านแดนประเทศไทยกัับประเทศในกลุ่่�ม
อนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่นํ้า้ โขง. กรุุงเทพฯ: สถาบัันยุุทธศาสตร์์การค้้า. 2547.

• วิิจัักษณ์์ วรบััณฑิิตย์์. 33 นัักธุุรกิิจชั้้�นนำำ�ชาวไทยเชื้้�อสายจีีน. กรุุงเทพฯ: วรรณสาส์์น. 2547.

• ศิิริิเพ็็ชร ทฤษณาวดีี. โครงการการสำำ�รวจฐานข้้อมููลความสำำ�พัันธ์์ไทย-จีีน ในด้้านการเมืืองและเศรษฐกิิจ:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2547.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. จีีนาภิิวััตน์์...สู่่�ตลาดโลก: ลู่่�ทางการลงทุุนของไทยในตลาดจีีน. กรุุงเทพฯ: มููลนิิธิวิิ ิถีีทรรศน์์.
2547.
• สำำ�นัักงานเศรษฐกิิ จอุุ ตสาหกรรม. โครงการศึึกษาวิิ จััยแนวทางความร่่วมมืือของอุุ ตสาหกรรมไฟฟ้้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทย-จีน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2547.

• แสงอรุุณ กนกพงศ์์ชัย
ั . บ่่บั๊๊�ดบ่่ย้ง้ ก้้ง วััฒนธรรมไทยจีีน: ไม่่รู้้�ต้้องแสวง. กรุุงเทพฯ: สีีดา. 2547.
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• กรุุณา กุุศลาสััย. ประวััติิศาสตร์์การทููตจีีน-ไทยยุุคใต้้ดิิน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2548.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. 30 ปีีความสััมพัันธ์์ทางการทููตไทย-จีีนความร่่วมมืือระหว่่างกััลยาณมิิตร. กรุุ งเทพฯ: กรม
เอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ. 2548.

• ประภััสสร เสวิิกุล
ุ . จากฮวงโหสู่่�เจ้้าพระยา. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์พริ้้�นติ้้�งแอนพัับลิิชชิ่่�ง. 2548.

• ฟู่่�เจิิงโหย่่ว. ความสััมพัันธ์์จีีน-ไทย. ม.ป.ท.: สำำ�นัักงานสารนิิเทศ แห่่งคณะรััฐมนตรีีสาธารณรััฐประชาชนจีีน.
2548.
• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. คืือ “ฮากกา” คืือ “จีีนแคะ”. กรุุ งเทพฯ: ภาควิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ คณะ
รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548.

• สารสิิน วีีระผล. จิ้้�มก้้องและกำำ�ไร: การค้้าไทย-จีีน 2195–2396 [Tribute and Profit: Sino-siamese 1652–1853].
บรรณาธิการโดย ชาญวิ ทย์ เกษตรศิริ และ กั ณฐิกา ศรีอุดม. แปลโดย พรรณงาม เง่ าธรรมสาร, รังษี
ฮั่นโสภา, และ สมาพร แลคโซ. กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย. 2548.

• สำำ�นัก
ั งานภาค และสายนโยบายการเงิิน. การค้้าชายแดนไทยกัับเพื่่� อนบ้้าน 5 ประเทศ: มาเลเซีีย พม่่า จีีนตอน
ใต้ ลาว และกัมพูชา. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย. 2548.

• สุุรชััย ศิิริิไกร. การพััฒนาการเมืืองเปรีียบเทีียบระหว่่างจีีนกัับไทย: รายงานวิิจััย [A Comparative Research
on Political Development in China and Thailand]. นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกล้า. 2548.
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• อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น. มองจีีน มองไทย. กรุุงเทพฯ: บริิษััทเนชั่่�น มััลติิมีีเดีีย กรุ๊๊�ป. 2548.
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• จุุ ล ชีี พ ชิิ น วรรโณ. 30 ปีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ท างการทูู ต ไทย-จีี น ความร่่ว มมืื อ ระหว่่ า งกัั ล ยาณมิิ ต ร 2518–2548.
กรุงเทพฯ: กรมเอเซียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ. 2549.

• เฉีียนฉีีเชิิน. บัันทึึกการทููตจีีน 10 เรื่่�อง [Ten Episodes in China’s Diplomacy]. แปลโดย อาทร ฟุ้้�งธรรมสาร.
กรุงเทพฯ: มติชน. 2549

• ชาญวิิทย์์ เกษตรศิิริิ, และ อััครพงษ์์ คํ่่าคููณ, บรรณาธิิการ. แม่่นํ้้าโขง: จากต้้าจูู-ล้้านช้้าง-ตนเลธมถึึงกิ๋๋�วล่่อง.
สมุทรปราการ: มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย. 2549.

• ประโยชน์์ เจริิญสุุข. โครงการศึึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิิจและสัังคมของเกษตรกร ในโครงการอัันเนื่่� องมา
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โครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2529.

• ต้้วนลีีเซิิง. ประวััติิศาสตร์์ไทยในทััศนะของชาวจีีน พลิิกต้้นตระกููลไทย. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2529.
2530 (1987)
• จางกงจิ่่�ง. ชนชาติิไทยในประเทศจีีน (ตามหลัักฐานของจีีน). กรุุงเทพฯ: เฉลิิมนิิจ. 2530.
• ชิิน อยู่่�ดีี. คนไทยอยู่่�ไหนบ้้าง. กรุุงเทพฯ: ศิิลปวััฒนธรรม. 2530.

• นัันทกา วชิิรพิินพง. การศึึกษาทััศนคติิทางภาษาที่่�มีีต่่อภาษาจีีนและผู้้�พููดภาษาจีีนในกรุุ งเทพฯ. กรุุ งเทพฯ:
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2530.

• ประยููร อุุลุช
ุ าฎะ. ศิิลปะจีีนและคนจีีนในไทย. กรุุงเทพฯ: เมืืองโบราณ. 2530.
• วัันทิิพย์์ [นามแฝง]. รู้้�ใจคนจีีน. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2530.

• สมบููรณ์์ สุุขสำำ�ราญ. ความเชื่่�อทางศาสนาและพิิธีีกรรมของชุุมชนชาวจีีน. กรุุ งเทพฯ: โครงการเผยแพร่่งาน
วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2530.

• สุุชาดา ตัันตสุุรฤกษ์์. โพยก๊๊วน: การส่่งเงิินกลัับประเทศโดยชาวจีีนโพ้้นทะเลในประเทศไทย [Peykwan: The

Remittance Amount Overseas Chinese in Thailand]. กรุ งเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2530.

2531 (1988)
• คาร์์ตซาวา, อเล็็กซานเดอร์์ อ. 90 ปีี ความสััมพัันธ์์ทางการฑููตรััสเซีีย-ไทย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2531.
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2532 (1989)
• สุุชาดา ตัันตสุุรฤกษ์์. โพยก๊๊วน: การส่่งเงิินกลัับประเทศโดยชาวจีีนโพ้้นทะเลในประเทศไทย [Peykwan: The

Remittance Amount Overseas Chinese in Thailand]. กรุ งเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2532.

2533 (1990)
• คาสุุโอะ, มััตสุุโมโต. กลยุุทธ์์การค้้าของชาวจีีนโพ้้นทะเล. แปลโดย ธีีรลัักษณ์์ ธาวนพงษ์์. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า.
2533.
2535 (1992)
• ศรีีศัก
ั ร วััลลิิโภดม. ความล้้าหลัังและความก้้าวหน้้าในการศึึกษาเรื่่�องชนชาติิไทย: เอกสารประกอบการบรรยาย
ครั้งที่ 4 ของโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง มหาวิทยาลัยศิลปากร.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2535.

• หวางเว่่ยหมิิน. ชื่่�อสถานที่่�ในเอกสารจีีนโบราณที่่�เกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์ไทย. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2535.
2536 (1993)
• ประสงค์์ สุ่่�นศิิริ.ิ อยู่่�อย่่างจีีน: ย้้อนรอยประวััติศ
ิ าสตร์์จีน
ี ในมิิติรัิ ฐ
ั มนตรีีต่า่ งประเทศไทย. กรุุงเทพฯ: กตััญญูู. 2536.

• สมศรีี แซ่่จึึง. ประเพณีีการแต่่งงานของชาวจีีนในประเทศไทย (กรณีีศึก
ึ ษาจีีนแต้้จิ๋๋�วในตำำ�บลตลาดกระทุ่่�มแบน
อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร). ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2536.

• วัันทิิพย์์ สิินสููงสุุด. รู้้�ใจคนจีีน. กรุุงเทพฯ: สายใจ. 2536.
2537 (1994)

• เกษีียร เตชะพีีระ. จิินตนากรรมชาติิที่่�ไม่่เป็็นชุุมชน: คนชั้้�นกลางลููกจีีนกัับชาติินิย
ิ มโดยรััฐของไทย. กรุุงเทพฯ:
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมนักข่าว. 2537.

• แก้้วชาย ธรรมาชััย, ผู้้�แปล. ลููกหงส์์พัน
ั ธุ์์�มัังกร: ภาพภาษิิต. กรุุงเทพฯ: ตรงหััว. 2537.
2538 (1995)
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ความรู้้�เรื่่�องจีีนจากผู้้�เฒ่่า. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2538.
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ตึ่่�งหนั่่�งเกี้้�ย. กรุุงเทพฯ: ศรีีสารา. 2538.
2539 (1996)
• กรมสามัั ญ ศึึ ก ษา กระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก าร. สิ่่� ง ดีี ใ นวิิ ถีี ชีี วิิ ต ไทย-จีี น . กรุุ ง เทพฯ: กรมสามัั ญ ศึึ ก ษา กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2539

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ตึ่่�งหนั่่�งเกี้้�ย. กรุุงเทพฯ: แพรวสำำ�นัักพิิมพ์์. 2539.

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. บ่่วง-สื่่�อ-ยู่่�-อี่่�: ทุุกเรื่่�องให้้สมปรารถนา. กรุุงเทพฯ: แพรว. 2539.

• จิิ นดา พงษ์์ รอด, และ อุุ ดมศัักดิ์์� ธรรมมา, บรรณาธิิการ. คนจีี น 200ปีีภายใต้้ พระบรมโพธิิสมการ เล่่ ม 2.
กรุงเทพฯ: เส้นทางเศรษฐกิจ. 2539.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. การค้้าประเวณีีหญิิงจีีนในไทย: ศึึ กษากรณีีการล่่อลวงหญิิงจีีนจากมณฑลยููนนานเพื่่� อ
ประกอบอาชีพโสเภณีในไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์จน
ี ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539.

• วุุฒิชั
ิ ย
ั มููลศิิลป์์. ไทยสมััยโบราณ ถิ่่�นเดิิม และน่่านเจ้้า. กรุุงเทพฯ: ต้้นอ้้อ. 2539.
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2540 (1997)
• น. นพรััตน์์ [นามแฝง]. เจ้้าสััวจีีน. กรุุงเทพฯ: การเงิินธนาคาร. 2540.

• ประสิิทธิ์์� กาญจนวััฒน์์. ประสิิทธิ์์� กาญจนวััฒน์์: คิิด พููด เขีียน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2540.

• ประสิิทธิ์์� รัักประชา. ข้้าพเจ้้ากัับเสรีีไทยสายจีีน. กรุุงเทพฯ: บริิษััท พีี. วาทิิน พัับลิิเคชั่่�น จำำ�กััด. 2540.

• หลิินปััน. อึ่่� งตี่่� เกี้้�ย: เรื่่�องราวของชาวจีี นโพ้้นทะเลทั่่� วโลก [Sons of the yellow emperor: the story of the
Overseas Chinese]. แปลโดย เกษียร เตชะพีระ. กรุงเทพฯ: คบไฟ. 2540.

• อรศิิริิ ปาณิินท์์. การศึึกษา บ้้าน หมู่่�บ้้านและเทคโนโลยีีการก่่อสร้้างของหมู่่�บ้้านจีีนฮ่่อจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน.
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2540.

2541 (1998)
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. เกี้้�ย-ซุุง-ฮวด-ไช้้: ลููกหลานกตััญญููโชคดีี. กรุุงเทพฯ: แพรวสำำ�นัักพิิมพ์์. 2541.

• ฉลาดชาย รมิิตานนท์์, วิิระดา สมสวััสดิ์์�, และ เรณูู วิิชาศิิลป์์, บรรณาธิิการ. ไทย: Tai. เชีียงใหม่่: ศููนย์์สตรีีศึก
ึ ษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2541.

• ดำำ�รงราชานุุภาพ, สมเด็็จฯ กรมพระยา. อั้้�งยี่่� [จุุลสาร]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2541.
2542 (1999)
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ความรู้้�เรื่่�องจีีนจากผู้้�เฒ่่า. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 7. กรุุงเทพฯ: แพรว. 2542.

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ทุุกเรื่่�องให้้สมปรารถนา บ่่วง-สื่่�อ-ยู่่�-อี่่�. กรุุงเทพฯ: แพรวสำำ�นัักพิิมพ์์. 2542.
• เจริิญ ตัันมหาพราน. อั้้�งยี่่�เมืืองสยาม. กรุุงเทพฯ: ไพลิิน. 2542.
2543 (2000)
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. เกี้้�ย-ซุุง-ฮวด-ไช้้: ลููกหลานกตััญญููโชคดีี. กรุุงเทพฯ: แพรว. 2543.

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ธรรมเนีียมนี้้�คืือคำำ�พร เฮง-เฮง-ฮง-ซก. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 7. กรุุงเทพฯ: แพรว. 2543.

• ประยุุทธ มหากิิจศิิริิ. ซุ้้�มประตููเฉลิิมพระเกีียรติิ 6 รอบพระชนมพรรษา [Commemoration Gate Honouring

His Majesty the King’s Sixth Cycle Birthday]. กรุ ง เทพฯ: คณะกรรมการโครงการด�ำเนิ น การจั ด
สร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา. 2543.

• ยุุวดีี ต้้นสกุุลรุ่่�งเรืือง. จากอาสำำ�ถึึงหยำำ�ฉ่่า: ตำำ�นานคนกวางตุ้้�งกรุุงสยาม. กรุุงเทพฯ: ร้้านนายอิินทร์์. 2543.

• วงจั้้�นฟา. เฉาซ่่านเซีียนหมิิงอวี่่� เซีียนเสีียน (บรรพชนและปราชญ์์ในอดีี ตของแต้้ จิ๋๋� ว). ม.ป.ท.: สำำ�นัักพิิมพ์์
มหาวิทยาลัยซัวเถา. 2543.

2544 (2001)
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. กระจ่่างใจจีีน. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2544.

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ทำำ�เนีียบเจ้้าแม่่และผู้้�วิิเศษของจีีน. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2544.

• พิิมพ์์ประไพ พิิศาลบุุตร. สำำ�เภาสยาม: ตำำ�นานเจ๊๊กบางกอก. กรุุงเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�คส์์. 2544.
• มััตสุุโมโต คาสุุโอะ. กลยุุทธ์์การค้้าของชาวจีีนโพ้้นทะเล. กรุุงเทพฯ: ขุุนเขา. 2544.
2545 (2002)
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. กระจ่่างใจจีีน. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2545.

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ธรรมเนีียมนี้้�คืือคำำ�พร เฮง-เฮง-ฮง-ซก. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. [2545?].
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. นิิทานเทพเจ้้าของจีีน. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2545.
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• ทิิพย์์วารีี [นามแฝง]. คนจีีนสร้้างตััวอย่่างไร. กรุุงเทพฯ: C.A.D.Publishing. 2545

• ภููวดล ทรงประเสริิฐ. The Overseas Chinese: ลอดลายมัังกรโพ้้นทะเล. กรุุงเทพฯ: Thaicoon Book. 2545.

• ยุุวดีี ต้้นสกุุลรุ่่�งเรืือง. กวางตุ้้�งเฮฮา. กรุุงเทพฯ: แพรว. 2545.

• ศุุลีีมาน นฤมล วงศ์์สุุภาพ. จีีนภููเก็็ต (จีีนบาบ๋๋า): พััฒนาการและการสร้้างตััวตนทางธุุรกิิจ [Phuket Chinese
[Baba]: Development and Identity Formation in Business Empire]. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2545.

• อัังคณา จิิวประไพพงศ์์. เตี่่�ยเล่่าให้้ฟังั คนจีีนสร้้างตััวอย่่างไร. กรุุงเทพฯ: สารสาร มาร์์เก็็ตติ้้�ง. 2545.
2546 (2003)
• กาญจนะ ประกาศวุุ ฒิิ ส าร. ทหารจีี น คณะชาติิ ก๊๊ ก มิิ น ตั๋๋� ง ตกค้้ า งทางภาคเหนืื อ ประเทศไทย. เชีี ย งใหม่่ :
สยามรัตน พริ้นติ้ง. 2546.

• จัักรภพ เพ็็ญแข. พัันธมิิตรหรืือพัันธมาร. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2546.

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. เกี้้�ย-ซุุง-ฮวด-ไช้้: ลููกหลานกตััญญููโชคดีี. กรุุงเทพฯ: จิิตรา.2546.

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ธรรมเนีียมจีีน: มีีเหมืือน มีีต่่าง มีีแปลก. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2546.
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. อลัังการจีีนศิิลป์์. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์จิิตรา. 2546.

• ช. ศรีีงิ้้�วราย [นามแฝง]. มัังกรพลััดถิ่่�น. กรุุงเทพฯ: เอดิิสัน
ั เพรส โพรดัักส์์. 2546.

• เซี่่�ยกวง. กิิ จกรรมทางการเมืืองของชาวจีี นโพ้้นทะเลในประเทศไทย ( ค.ศ. 1906–1939). แปลโดย เชาวน์์
พงษ์พิชิต. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2546.

• พรพรรณ จัันทโรนานนท์์. วิิถีีจีีน. กรุุงเทพฯ: ประพัันธ์์สาส์์น. 2546.
2547 (2004)

• กาญจนะ ประกาศวุุฒิิสาร. ทหารจีีนคณะชาติิ ก๊๊กมิินตั๋๋� ง ตกค้้างทางภาคเหนืือประเทศไทย. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2.
กรุงเทพฯ: สยามรัตน พริ้นติ้ง. 2547.

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. เรื่่�องจีีนหลายเรื่่�อง หนึ่่�งเรื่่�องมีีหลายตำำ�รา. กรุุงเทพฯ: จิิตรา.2547.

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. สนุุกกัับชื่่�อจีีนและความหมาย ให้้หายสงสััย. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2547.
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. สนุุก-หายสงสััยกัับชื่่�อจีีนและความหมาย. กรุุงเทพฯ: จิิตรา.2547.

• พิิมพ์์ประไพ พิิศาลบุุตร. บรรณาธิิการ. ลููกจีีน หลานมอญ ในกรุุงสยาม. กรุุงเทพฯ: สารคดีี. 2547.

• เพ็็ญพิิสุุทธิ์์� อิินทรภิิรมย์์. เซีียวฮุุดเสง สีีบุุญเรืือง: ทััศนะและบทบาทของจีีนสยามในสัังคมไทย. กรุุ งเทพฯ:
ศูนย์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2547.

• ภููวดล ทรงประเสริิฐ. จีีนโพ้้นทะเลสมััยใหม่่. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัก
ั งานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัย
ั . บริิษัท
ั แบรนด์์เอจ.
2547.
• วิิจัักษณ์์ วรบััณฑิิตย์์. 33 นัักธุุรกิิจชั้้�นนำำ�ชาวไทยเชื้้�อสายจีีน. กรุุงเทพฯ: วรรณสาส์์น. 2547.

• แสงอรุุณ กนกพงศ์์ชัย
ั . บ่่บั๊๊�ดบ่่ย้ง้ ก้้ง วััฒนธรรมไทยจีีน: ไม่่รู้้�ต้้องแสวง. กรุุงเทพฯ: สีีดา. 2547.
2548 (2005)
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ตึ่่�งหนั่่�งเกี้้�ย. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2548.

• เจีีย แยนจอง. “คนไท” ไม่่ใช่่ “คนไทย” แต่่เป็็นเครืือญาติิชาติิภาษา: รวมความรู้้� “ไทยศึึกษา” ของศาสตราจารย์์
สองแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2548.

• ตี๋๋�เล็็ก คนแซ่่จััง [นามแฝง]. คััมภีีร์ท
์ อง 10,000 ปีี มรดกปััญญา...จากเจ้้าสััว. กรุุงเทพฯ: กู๊๊�ดมอร์์นิ่่�ง. 2548.
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• สกิินเนอร์์, จีี. วิิลเลีียม. สัังคมจีีนในประเทศไทย: ประวััติิศาสตร์์เชิิงวิิเคราะห์์ [Chinesesociety in Thailand:
Ananalytical History]. บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ , ชื่นจิ ตต์

อ�ำไพพรรณ, ประกายทอง สิรส
ิ ข
ุ , ม.ร.ว., ภรณี กาญจนัษฐิติ, และ ศรีสข
ุ ทวิชาประสิทธิ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการต�ำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์. 2548.

• สง่่า ลืือชาพััฒนพร, และ สุุพจน์์ คุุณานุุคุุณ. สานศิิลป์์จีีน-สยาม: อิิทธิิพลจีีนในศิิลปะไทยจากกรุุ งสุุโขทััยถึึง
รัตนโกสินทร์ [Chinese Arts in Siam: A Gene]. กรุงเทพฯ: มานุษยศิลป์. 2548.

• สัังคีีต จัันทนะโพธิิ. กว่่าจะเป็็นอั้้�งยี่่�กรุุงสยาม. กรุุงเทพฯ: ร่่วมด้้วยช่่วยกััน. 2548.
2549 (2006)

�
• จิิ ต รา ก่่ อ นัั น ทเกีี ย รติิ . กำำ�เนิิ ด ต้้ น แซ่่ แ ละการตั้้้� งนามสกุุ ล จากแซ่่ ข องลูู ก คนจีี น ในไทย. กรุุ ง เทพฯ: จิิ ต รา.
2549–2550.
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ตึ่่�งหนั่่�งเกี้้�ย. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2549.

• ดาริิณีี ศุุทธสกุุล. หมวยไทยไปลุุยจีีน. กรุุงเทพฯ: นะเพชรเผ็็ด. 2549.

• วิิจิิตรวาทการ, หลวง. งานค้้นคว้้าเรื่่�องชนชาติิไทย. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2549.

• มหาวิิทยาลััยศิิลปากร. โครงการศึึกษาวิิจััยเปรีียบเทีียบวััฒนธรรมประเพณีีไทย-จีีน. กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััย
ศิลปากร. 2549.

2550 (2007)
• มาลิินีี คัั มภีี รญาณนนท์์ . ตามรอยมรดกวัั ฒนธรรมจีี นในสมััยรััตนโกสิินทร์์ตอนต้้ น: มุุมมองจากจิิ ตรกรรม
ฝาผนัง [Tracing Back the Chiness Heritage in the Early Rattanakosin Period: Viewpoints from Mural
Paintings]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2550.

• ศุุภการ สิิริิไพศาล. จีี นหาดใหญ่่: ประวััติิศาสตร์์ วัั ฒนธรรม และสัังคม. สงขลา: ศููนย์์หนัังสืือมหาวิิ ทยาลััย
ทักษิณ. 2550.

• แสงอรุุณ กนกพงศ์์ชัย
ั . วิิถีีจีีน-ไทย ในสัังคมสยาม. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2550.

• อภิิชาต ภััทรธรรม. อยู่่�แบบจีีนฮ่่อ. กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์. 2550.

• เอนก นาวิิกมููล. เจ้้าพระยาทิิพากรวงศ์์ (ขำำ� บุุนนาค) เสนาบดีีนัก
ั ปราชญ์์. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2550.
2551 (2008)
• ธนัั ส ถ์์ สุุ วัั ฒ นมหาตม์์ . เทศกาลกิิ น เจในเดืื อ นเก้้ า และปีี ตุุ ม าตาอนัั น ตคุุ ณ ทุุ ร กตเวทิิ ต าสูู ต ร. กรุุ ง เทพฯ:
เคล็ดไทย. 2551.

• ประยุุทธ สิิทธิิพัน
ั ธ์์. ศาลไทยในอดีีต. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2551.
2552 (2009)
• สำำ�นัักนโยบายและแผนพััฒนาทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม. โครงการการบริิหารจััดการระบบนิิเวศ
ลุ่มนํ้าท่าจีน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2552.

• กุุมารีีจีีน ศุุภศรัันย์์. ท่่องเยาวราชไหว้้เจ้้า 9 ศาล. กรุุงเทพฯ: แบร์์ พัับลิิชชิ่่�ง. 2552.
2553 (2010)

• กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์. ความเป็็นไทย: วิิถีีแห่่งความยั่่�งยืืนของชีีวิิต [Thainess:
Sustainable Ways of Life]. กรุงเทพฯ: กระทรวง. 2553.
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• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ธรรมเนีียมจีีนที่่�คนส่่วนใหญ่่ไม่่รู้้�...แต่่มีีในเมืืองไทย. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2553.

• ธรรมนิิตย์์ [นามแฝง]. ปฏิิวััติิ: ประมวลเหตุุการณ์์ความเปลี่่�ยนแปลงการเมืืองการปกครองไทย. กรุุ งเทพฯ:
ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์. 2553.

• นิิ ต ยสารการศึึ ก ษาวัั น นี้้�. ทุุ น เรีี ย นฟรีี ที่่� เ รีี ย นต่่ อ จีี น [China: Scholarship & Study]. กรุุ ง เทพฯ: วัั ฏ ฏะ
คลาสสิฟายด์ส. 2553.

• พเยาว์์ ศรีีแสงทอง. อั้้�งยี่่�สยามฉบัับอาชญาวิิทยา. กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์. 2553.
• อู๋๋�จี้้�เยีียะ. 60 ปีีโพ้้นทะเล. บรรณาธิิการโดย ปนััดดา เลิิศลํ้้าอำำ�ไพ. กรุุงเทพฯ: โพสต์์บุ๊๊�กส. 2553.
2554 (2011)
• กิิตติิ โล่่ห์์เพชรััตน์์. ต้้นตำำ�นานลููกหลานจีีนในสยาม. กรุุงเทพฯ: ก้้าวแรก. 2554.
• คนแซ่่ตั้้�ง. ภููมิิปัญญ
ั
าจีีนสอนทำำ�การค้้า. กรุุงเทพฯ: Dดีี. 2554.

• บุุญชััย ใจเย็็น. 50 ตระกููลแซ่่ [Chinese People in Thailand]. กรุุงเทพฯ: ปราชญ์์. 2554.
• ปิิยะโชค [นามแฝง]. ย้้อนตำำ�นานเจ้้าพ่่อมาเฟีีย อัันธพาล. กรุุงเทพฯ: ก้้าวแรก. 2554.

• วีี ระพัันธุ์์� ชิินวัั ตร, บรรณาธิิการ. เที่่� ยวย้้อนยุุ คย่่านถิ่่� นกะดีี จีีน: ริิมเจ้้ าพระยามรดกวัั ฒนธรรมสามศาสนา
สีค
่ วามเชื่อ. กรุงเทพฯ: สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (SCONTE). 2554.

• สัังคีีต จัันทนะโพธิิ. คนจีีนสู้้�ชีีวิิต: ตำำ�นานเสื่่�อผืืนหมอนใบ. กรุุงเทพฯ: อนิิเมทกรุ๊๊�ป. 2554.

• แสงอรุุณ กนกพงศ์์ชัย
ั . กตััญญููในกงเต๊๊กและกงเต๊๊กในกตััญญูู: พิิธีก
ี งเต๊๊กในสัังคมไทยและสัังคมโลก. กรุุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554.

2555 (2012)
• เกริิกฤทธีี ไทคููนธนภพ. รััชกาลที่่� 5 ปฏิิรููปสัังคมสยามและหมายเหตุุมรดกความทรงจำำ�ของโลก. กรุุ งเทพฯ:
สยามความรู้. 2555.

• ดุุษฎีี พนมยงค์์. ปรีีดีี พนมยงค์์กัับชีีวิิต 21 ปีีในจีีน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2555.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. คำำ�จีีนสยาม: ภาพสะท้้อนปฏิิสัม
ั พัันธ์์ไทย-จีีน. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์. 2555.
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หมวดที่ 10 กฎหมายจีน-ไทย
2442(1899)
• ขุุนหลวงพระไกรสีี (เปล่่ง), รวบรวม. กฎหมายไทย คืือ พระราชบััญญััติิและประกาศซึ่่�งตั้้�งขึ้้�นในรััชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐ เล่ม 6. พระนคร: โรงพิมพ์
วิชาการ. ร.ศ. 117 (2442).

2454 (1911)
• ม.ป.ผ. ลัักษณอาญาจีีนสมััยเก่่า พร้้อมทั้้�งรููปแลหมายเหตุุ. พระนคร: โรงพิิมพ์์ไทย. 2454.
2455 (1912)
• ดิิลลอน, เอมิิล โยเสฟ. ความกระจััดกระจายแห่่งเมืืองจีีน. พระนคร: โรงพิิมพ์์หนัังสืือพิิมพ์์ไทย. 2455.
• ม.ป.ผ. ลัักษณอาญาจีีน สมััยเก่่า พร้้อมทั้้�งรููปแลหมายเหตุุ. พระนคร: โรงพิิมพ์์ไทย. ร.ศ. 130 (2455).
2459 (1916)
• ศรีีเสนา (คิิด คชาชีีวะ), พระ. วิิธีสื
ี บ
ื สวนโจรผู้้�ร้้าย เล่่ม 1. พระนคร: โรงพิิมพ์์โสภณพิิพัฒ
ั ธนาการ. 2459.
2519 (1976)
• เสรีี ณ สงขลา. แกะรอยคอมฯ: วิิจารณ์์กฎหมายรััฐธรรมนููญจีีนแดง. กรุุ งเทพฯ: เซ็็นทรััลเอ็็กซเพรสศึึกษา
การพิมพ์. 2519.

2521 (1978)
• ทวีี กสิิยพงศ์์. ตุุลาการไปเมืืองจีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2521.
2525 (1982)
• สุุทิิน ปััทมราชวิิเชีียร. กฎหมายอาญาแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัก
ั งานส่่งเสริิมงานตุุลาการ
กระทรวงยุติธรรม. 2525.

2536 (1993)
• เฝิิงเมิ่่�งหลง. กลยุุทธ์์บริิหารแบบจีีนว่่าด้้วยการตััดสิินข้้อพิิพาท. แปลโดย อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. กรุุ งเทพฯ:
ดอกหญ้า. 2536.

2537 (1994)
• Agreement: The Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin. N.p.: n.p. November
28, 1994 (2537).
2542 (1999)
• สุุรศัักดิ์์� หลาบมาลา. กฎหมายครูู ของสาธารณรััฐประชาชนจีีน [Teacher Law of the People’s Republic of
China]. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542.
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2547 (2004)
• กิิติิ ปิิลัันธนดิิลก. กฎหมายการลงทุุนในประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: ไทยยููเนี่่�ยนกราฟฟิิกส์์. 2547.

• กิิติิ ปิิลัันธนดิิลก, ผู้้�แปล. รวมกฎหมายที่่�ดิินของประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุ งเทพฯ: ไทยยููเนี่่�ยน
กราฟฟิกส์. 2547.

2548 (2005)
• พิิชััย นิิลทองคำำ�, และ ภาสกร ญาณสุุธีี. ความผิิดทางอาญาที่่�เกี่่�ยวกัับทรััพย์์. กรุุ งเทพฯ: อฑตยา มิิเล็็นเนีียม.
2548.
• สำำ�นัักจััดระบบการขนส่่งทางบก. กลุ่่�มการขนส่่งระหว่่างประเทศ. กฎหมายและระเบีียบเกี่่�ยวกัับการจราจร
ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง. กรุงเทพฯ: กรมการขนส่งทางบก. 2548.

2550 (2007)
• จรััญ โฆษณานัันท์์. นิิติิปรััชญาแนววิิพากษ์์ [Critical Legal Philosophies]. กรุุงเทพฯ: นิิติิธรรม. 2550.
2551 (2008)
• สำำ�นัักจััดระบบการขนส่่งทางบก. กลุ่่�มการขนส่่งระหว่่างประเทศ. กฎหมายและระเบีียบเกี่่�ยวกัับการจราจร
ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง. กรุงเทพฯ: กรมการขนส่งทางบก. 2551.

• ประยุุทธ สิิทธิิพัน
ั ธ์์. ศาลไทยในอดีีต. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2551.
2555 (2012)
• วิิเชีียร ดิิเรกอุุดมศัักดิ์์�. อาญาพิิสดาร เล่่ม 2 ฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ ปีี 2555. กรุุงเทพฯ: แสงจัันทร์์การพิิมพ์์. 2555.
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หมวดที่ 11
11 ชนชาติกลุ่มน้อยจีน
2498 (1955)
• บุุญช่่วย ศรีีสวััสดิ์์�. ไทยสิิบสองปัันนา. พระนคร: ม.ป.พ. 2498.

• บุุญช่่วย ศรีีสวััสดิ์์�. ลื้้�อคนไทยในประเทศจีีน (ไทยสิิบสองปัันนา เล่่ม 2). พระนคร: โรงพิิมพ์์รับ
ั พิิมพ์์. 2498.
2507 (1964)
• ทะไลลามะองค์์ที่่� 14 สมเด็็จพระเท็็นซิิน กยััตโส. ทะไลลามะ. แปลโดย ส. ศิิวรัักษ์์. พระนคร: ก้้าวหน้้า. 2507.
2510 (1967)
• ณรงค์์ เกตุุทััต. คำำ�ให้้การชาวธิิเบตเรื่่�องธิิเบตและสาธารณรััฐประชาชนจีีน. พระนคร: สมาคมสัังคมศาสตร์์
แห่งประเทศไทย. 2510.

2513 (1970)
• ประยููร พิิศนาคะ. ทิิเบตประเทศลัับแล. พระนคร: เกษมบรรณกิิจ. 2513.
2519 (1976)
• มาเซีียล ดัั สเซ่่ และ ไพฑููรย์์ ดัั สเซ่่. ปััญหาการเมืืองของชนเชื้้�อชาติิ เผ่่าไทยในเอเซีีย เวีี ยตนาม พม่่า จีี น.
กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 2519.

• สมััคร บุุราวาศ. วััฒนธรรมไท-จีีน. กรุุงเทพฯ: แพร่่พิท
ิ ยา. 2519.
2527 (1984)
• หลีี, ฟููจิิ. บัันทึึกเรื่่�องสิิบสองพัันนา. แปลโดย คณะกรรมการสืืบค้้นประวััติิศาสตร์์ไทย เกี่่�ยวกัับจีีนในเอกสาร
ภาษาจีน ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี.
2527.
2529 (1986)
• เครืือพัันธ์์. จากปัักกิ่่�งสิิบสองปัันนาถึึงฮานอย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2529.

• ทวีี สว่่างปััญญางกููร. ตำำ�นานพื้้� นเมืืองสิิบสองพัันนา [Xishuangbanna]. เชีียงใหม่่: โครงการตำำ�รามหาวิิทยาลััย
ห้องจ�ำหน่ายหนังสือส�ำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2529.

• ปราณีี กุุลละวณิิชย์์. จ้้วง: ชนชาติิไทในสาธารณรััฐประชาชนจีีน: ภาคที่่� 1 ภาษา. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์ภาษาและ
วรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2529.

2530 (1987)
• เฉาเสิิงจาง, และ จางหยวนซิ้้�ง. ชนชาติิไท. แปลโดย คณะกรรมการสืืบค้้นประวััติิศาสตร์์ไทยเกี่่�ยวกัับจีีนใน
เอกสารภาษาจีน ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฯ. 2530

• จาง, กงจิ่่�ง. ชนชาติิไทยในประเทศจีีน (ตามหลัักฐานของจีีน). กรุุงเทพฯ: เฉลิิมนิิจ. 2530.
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2531 (1988)
• เจีียง, อิ้้�งเหลีียง. ประวััติิชนเชื้้�อชาติิไท. แปล คณะกรรมการสืืบค้้นประวััติิศาสตร์์ไทยเกี่่�ยวกัับจีีนในเอกสาร
ภาษาจีน ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ. 2531.

• ปราณีี กุุลละวณิิชย์์. จ้้วง: ชนชาติิไทในสาธารณรััฐประชาชนจีีน: ภาคที่่� 2 วััฒนธรรม. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์ภาษา
และวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2531.

• ม.ป.ผ. อาณาจัักรสิิบสองปัันนา. กรุุงเทพฯ: แปซิิฟิค
ิ อิินเตอร์์คอมมิิวนิิเคชั่่�น. 2531.
2534 (1991)
• มงคล จัันทร์์บำ�รุ
ำ ุง. เย้้าไทย-เย้้ากวางสีี: เสื้้�อผ้้าและเครื่่�องประดัับ. กรุุงเทพฯ: โครงการวิิจััยภาษาและวััฒนธรรม
เย้าไทยและเย้าจีนหน่วยปฏิบัติการวิจัยทางภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2534.
• ศรีีศัักร วััลลิิโภดม. ไทยน้้อยไทใหญ่่ไทยสยาม. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2534.
2535 (1992)
• ปราณีี กุุลละวณิิชย์์. พจนานุุกรมจ้้วงใต้้-ไทย. กรุุงเทพฯ: คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2535.

• ปราณีี กุุลละวณิิชย์์. ชื่่�อหมู่่�บ้้านในมณฑลกวางสีีและภาคตะวัันออกเฉีียงของประเทศไทย [Village Names
in Guangxi Province and the Northeastern Part of Thailand]. กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช าภาษาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2535.

• พรพรรณ จัันทโรนานนท์์, บรรณาธิิการ. จ้้วงแห่่งมณฑลกวางสีี: จีีนหรืือไทย ?. นครปฐม: สถาบัันวิิจััยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2535.

• ศรีีศัก
ั ร วััลลิิโภดม. ความล้้าหลัังและความก้้าวหน้้าในการศึึกษาเรื่่�องชนชาติิไทย: เอกสารประกอบการบรรยาย
ครั้งที่ 4 ของโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จ้วง มหาวิทยาลัยศิลปากร.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2535.

• เหยีียนเวิินเปีีย. นิิทานไทลื้้�อในมณฑลยููนาน. กรุุงเทพฯ: ดีี ดีี บุุคส์์. 2535.
2536 (1993)
• จููเหลีียงเหวิิน. ชนชาติิไต: สถาปััตยกรรมและขนบธรรมเนีียมประเพณีีไตในสิิบสองพัันนา. เชีียงใหม่่: สุุริิวงศ์์
บุ๊คเซนเตอร์. 2536

• ทองแถม นาถจำำ�นง. ร้้อยเผ่่าพัันธุ์์�มัังกร. กรุุงเทพฯ: บริิษััทมีีเดีียออฟ มีีเดีียส์์. 2536.

• รััตนาพร เศรษฐกุุล. จ้้วง-ไท-ไทย สายใยแห่่งวััฒนธรรม. เชีียงใหม่่: โครงการศึึกษาชนชาติิไท ฝ่่ายวิิชาการ
มหาวิทยาลัยพายัพ. 2536.

• ศรีีศัักร วััลลิิโภดม. จ๊๊วง: พี่่�น้อ
้ งเผ่่าไทยเก่่าแก่่ที่่�สุด
ุ . กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััยศิิลปากร. 2536.
2537 (1994)
• Zhu, Liangwen. ชนชาติิไต: สถาปััตยกรรมและขนบธรรมเนีียมประเพณีีไตในสิิบสองพัันนา. แปลโดย งามพรรณ
เวชชาชีวะ. กรุงเทพฯ: สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์. 2537.

2538 (1995)
• ประคอง นิิมมานเหมิินท์์ และ เรืืองวิิทย์์ ลิ่่�มปนาท. คนไทใต้้คง: ไทใหญ่่ในยููนนาน. กรุุงเทพฯ: สถาบัันไทยศึึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2538.
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• ปรานีี วงษ์์เทศ. “สถานภาพการวิิจััยเรื่่�อง จ้้วง: พิิธีีกรรมขอฝนเพื่่� อความอุุดมสมบููรณ์์.” ใน สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ . การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมชนชาติ ไ ท. กรุ ง เทพฯ: ส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2538.
2539 (1996)
• สถาบัันไทยศึึกษา ฝ่่ายวิิจััยจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, และ สำำ�นัักงานคณะกรรมการวััฒนธรรมแห่่งชาติิ. การ
ประชุมวิชาการเรื่อง ชนชาติไทกับวัฒนธรรมข้าว: เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ 1–2 สิงหาคม
2539 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. สนามจันทร์. 2539.

• หลี่่�, ฟู่่�เชิิน, ฉิินเซีียนอาน, และ พานธิิชืือ. ชาวจ้้วง. บรรณาธิิการโดย รััตนาพร เศรษฐกุุล. แปลโดย เหลีียง
หยวนหลิง. เชียงใหม่: สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์. 2539.

2540 (1997)
• หลิิง, ซููวตง. ศาสนาและความเชื่่�อของชาวจ้้วง. บรรณาธิิการโดย มณีีปิ่่�น พรหมสุุทธิิรัก
ั ษ์์. แปลโดย พรพรรณ
จันทโรนานนท์. นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2540.

2541 (1998)
• ฉลาดชาย รมิิตานนท์์, วิิระดา สมสวััสดิ์์�, เรณูู วิิชาศิิลป์์, บรรณาธิิการ. ไทย: Tai. เชีียงใหม่่: ศููนย์์สตรีีศึึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2541.

• อานัันท์์ กาญจนพัันธุ์์�. การผสมผสานทางชาติิพัันธุ์์�และการแลกเปลี่่�ยนทางวััฒนธรรม: เอกสารประกอบการ
ประชุ ม เสนอผลการวิ จั ย โครงการประเมิ น สถานการณ์ ไ ทศึ ก ษา สถาบั น ไทยศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2541.
2542 (1999)
• ประคอง นิิมมานเหมิินท์์. อาป่่มไทใต้้คง นิิทานกัับสัังคม. กรุุงเทพฯ: แม่่คำำ�ผาง. 2542

• สมพงศ์์ วิิทยศัักดิ์์�พัันธุ์์�. ประวััติิศาสตร์์สัังคมและวััฒนธรรมไทใหญ่่: รายงานการวิิจััย. กรุุ งเทพฯ: โครงการ
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท. 2542.

• สุุ มิิ ต ร ปิิ ติิ พัั ฒ น์์ , และ เสมอชัั ย พูู ล สุุ ว รรณ. คนไทและเครืื อ ญาติิ ในมณฑลไหหลำำ�และกุ้้�ยโจว ประเทศ
สาธารณ รัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2542.

• อวี้้�, หรูู อวี้้�, และ ม้้อหวุุนจวิิน. ประเพณีีความเป็็นอยู่่�ของชาวจ้้วง [Rites de Passage of Zhuang]. กรุุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2542.

2543 (2000)
• ขวััญจิิต ศศิิวงศาโรจน์์. สารานุุกรมกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�: ฮกเกี้้�ยน. นครปฐม: สถาบัันวิิจััยภาษาและวััฒนธรรมเพื่่� อ
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 2543.

• ฉััตรสุุมาลย์์ กบิิลสิิงห์์ ษััฏเสน. คู่่�มืือแห่่งปััญญาปััญญากถาแห่่งองค์์ทะไลลามะที่่� 14 [The Dalai Lama’s Book
of Wisdom]. กรุงเทพฯ: สามสี. 2543.

• ยศ สัันตสมบััติิ. หลัักช้้าง: การสร้้างใหม่่ของอััตลัักษณ์์ไทในใต้้คง. กรุุงเทพฯ: สถาบัันวิิถีีทรรศน์์. 2543.
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2544 (2001)
• ฉลาดชาย รมิิตานนท์์ . “แนวคิิ ดในการศึึกษาอัั ตลัักษณ์์ความเป็็น “ไท”.” ใน สำำ�นัักส่่งเสริิมศิิลปวัั ฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น. เอกสารเสนอในการประชุมทางวิชาการเรื่องการ
ศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย. พิษณุโลก: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 2544.

• ชลธิิรา สััตยาวััฒนา. สืืบสานประวััติศ
ิ าสตร์์สังั คมและวััฒนธรรมไป่่เยว่่: การศึึกษาเชิิงมานุุษยวิิทยา. กรุุงเทพฯ:
โครงการประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท. 2544.

• เท่่า, คว่่างแซ้้ง, และ อ้้ายคำำ�. เชื้้�อเครืือเจ้้าแสนหวีีสิบ
ิ สองพัันนา. แปลโดย เรณูู วิิชาศิิลป์์. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัก
ั งาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2544.

• นิิ ธิิ เอีี ย วศรีี ว งศ์์ . “ข้้ อ คิิ ด เห็็ น จากศาสตราจารย์์ ดร. นิิ ธิิ เอีี ย วศรีี ว งศ์์ . ” ใน กัั ญ ญา ลีี ล าลัั ย . การค้้ น คว้้ า
ประวัติศาสตร์ชนชาติไท. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน์. 2544.

• ไพโรจน์์ บุุญผููก. เยืือนแคว้้นแดนไตในสิิบสองปัันนา. กรุุงเทพฯ: ธารอัักษร. 2544.
• สมพงศ์์ วิิทยศัักดิ์์�พัน
ั ธุ์์�. ประวััติิศาสตร์์ไทใหญ่่. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์. 2544.

• หม่่านแสง , พ่่อสุ่่�ย, และ อ้้ ายดิิ น. คำำ�ร้้องในชีีวิิตและพิิธีีกรรมชาวไทเหนืือ: ไทใหญ่่ในยูู นนาน. เชีียงใหม่่:
ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์). 2544.

2545 (2002)
• กฤษดาวรรณ หงศ์์ลดารมภ์์. ทิิเบต: ขอบฟ้้าที่่�สูญ
ู หายไป. กรุุงเทพฯ: พระอาทิิตย์์. 2545.
• ไป๋๋, ฉุุน. ไทศึึกษาในเมืืองจีีน [Tai Studies in China]. กรุุงเทพฯ: อััลฟ่่า. 2545.

• อััคนีี มููลเมฆ. เดิินใต้้ดวงตะวัันสู่่�สวรรค์์บนดิิน: ธิิเบต & เนปาล. กรุุงเทพฯ: เนชั่่�นบุ๊๊�คส์์. 2545.
2546 (2003)
• Taring, Rinchen Dolma. ดวงตาแห่่งทิิเบต [Daughter of Tibet]. แปลโดย สีีมน [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: วิิริย
ิ ะ.
2546
• กรุุนเฟลด์์, เอ. ทอม. ทิิเบตที่่�เป็็นจริิง. แปลโดย ส. สุุวรรณ [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2546.
2547 (2004)
• บุุญช่่วย ศรีีสวััสดิ์์�. ไทยสิิบสองปัันนา. กรุุงเทพฯ: ศยาม. 2547.

• ไป๋๋, ฉุุน. การศึึกษาคนไทในมณฑลยููนนาน: ทััศนะจากนัักวิิชาการจีีน. กรุุงเทพฯ: สถาบััน. 2547.

• ศรีีศัก
ั ร วััลลิิโภดม. โครงการอบรมและวิิจััยเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการทางประวััติิศาสตร์์ โบราณและชาติิพัน
ั ธุ์์�. กรุุงเทพฯ:
ส�ำนักงานกองสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ. 2547.

2548 (2005)
• เจีี ย , แยนจอง. “คนไท” ไม่่ ใ ช่่ “คนไทย” แต่่ เ ป็็ น เครืื อ ญาติิ ช าติิ ภ าษา: รวมความรู้้� “ไทยศึึ ก ษา” ของ
ศาสตราจารย์สองแผ่นดิน. บรรณาธิการโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2548.

2549 (2006)
• รัังสิิต เงาแก้้ว. การศึึกษาผลกระทบทางการท่่องเที่่�ยวที่่�มีีต่่อวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตของชนเผ่่าจัังหวััดเชีียงราย:

กรณีศึกษาเปรียบเทียบ จั งหวั ดเชียงรายกับนครคุนหมิง: รายงานฉบับสมบู รณ์. กรุ งเทพฯ: ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2549.
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• วิิจิิตรวาทการ, หลวง. งานค้้นคว้้าเรื่่�องชนชาติิไทย. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2549.
2551 (2008)
• ยรรยง จิิระนคร. ประวััติิศาสตร์์สิบ
ิ สองปัันนา. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์. 2551.

• เสฐีียร พัันธรัังษีี. ทิิเบต หลั่่�งเลืือดบนหลัังคาโลก. กรุุงเทพฯ: กรีีน-ปััญญาญาณ. 2551.

• หลี่่� , เสี่่� ย วเชีี ย ง. ต้้ น กำำ�เนิิ ด ชนชาติิ แ ละประเพณีี จีี น . แปลโดย ปณัั ฐ พรรณ เจริิ ญ วรรณ, ปรมิิ น ทร์์ พ ร
เจริญวรรณ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2551.

2553 (2010)
• จัั นทร์์จุุฑา สุุขขีี, และ ศุุภชััย วรรณเลิิศสกุุล. อุุ ยกููร์์-ซิินเจีี ยง: ชนชาวมุุสลิิมในจีี น [Uyghur-Xinjiang: The
Muslims in China]. กรุงเทพฯ: โครงการความมั่นคงศึกษา. 2553.

2554 (2011)
• ถาวร สิิกขโกศล. แต้้จิ๋๋�ว: จีีนกลุ่่�มน้้อยที่่�ยิ่่�งใหญ่่. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2554.

• ยรรยง จิิระนคร. จีีนกัับสัังคม วััฒนธรรม หลากหลายชาติิพัน
ั ธุ์์�. กรุุงเทพฯ: ล๊๊อคอิินดีีไซน์์เวิิร์ค
์ . 2554.
2555 (2012)
• เมชฌ สอดส่่องกฤษ. สารานุุกรมชนกลุ่่�มน้้อยในประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. อุุบลราชธานีี:
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2555.
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หมวดที่ 12 ท่องเที่ยวประเทศจีน
2502 (1959)
• ฮาร์์เรอร์์, ไฮน์์วิิช. เจ็็ดปีีในธิิเบต [Seven Years in Tibet]. แปลโดย วิิจิิตรวรรณกรรม [นามแฝง]. พระนคร:
เขษมบรรณกิจ. 2502.

2509 (1966)
• นงเยาว์์ ประภาสถิิต. เก้้าปีีในปัักกิ่่�ง. พระนคร: แพร่่พิท
ิ ยา. 2509.

• กััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์, สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้า. ยููนนาน. กรุุงเทพฯ: บริิษััท
ส�ำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จ�ำกัด. 2529.

2513 (1970)
• ประยููร พิิศนาคะ. ทิิเบตประเทศลัับแล. พระนคร: เกษมบรรณกิิจ. 2513.
2514 (1971)
• สด กููรมะโลหิิต. ปัักกิ่่�ง-นครแห่่งความหลััง และคนดีีที่่�โลกไม่่ต้้องการ. พระนคร: แพร่่พิท
ิ ยา. 2514.
2517 (1974)
• วาริินทร์์ สิินสููงสุุด. ตะลุุยม่่านไม้้ไผ่่-จีีน. กรุุงเทพฯ: สารสยาม. 2517.

• หทััย ชิิตานนท์์. 21 วัันในประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: กรุุงสยามการพิิมพ์์. 2517.
2518 (1975)
• ศุุภเกีียรติิ ธารณกุุล. ท่่องแดนมัังกร. กรุุงเทพฯ: สหกรณ์์นัักเขีียน. 2518.

• สุุจิิตต์์ วงษ์์เทศ. จดหมายเหตุุจากปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: ประพัันธ์์สาส์์น. 2518.
2521 (1978)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. 22 วัันในจีีน. กรุุงเทพฯ: พีี.พีี. 2521.

• สมาคมวิิทยาศาสตร์์แห่่งประเทศไทย. ท่่องไปกัับนัักวิิทยาศาสตร์์ไทย (ในสาธารณรััฐประชาชนจีีน). กรุุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช. 2521.

2522 (1979)
• ประสาน วะสีี. 6 วัันในกวางโจว. กรุุงเทพฯ: นพรััตน์์. 2522.
2523 (1980)
• โกวิิท ตั้้�งตรงจิิตร. เที่่�ยวเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: บรรณกิิจ. 2523.

• ปิ่่�น มาลากุุล. นิิราศเป่่ยจิิง. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์การพิิมพ์์. 2523.

• หทััย ชิิตานนท์์. 21 วััน ในประเทศจีีน. พระนคร: โรงพิิมพ์์กรุุงสยามการพิิมพ์์. 2523.
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2524 (1981)
• มาลิินีี คััมภีีรญาณนนท์์. เที่่�ยวเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: คณะโบราณคดีี มหาวิิทยาลััยศิิลปากร. 2524

• มิิตร มหาชน. เจีียงชิิง. กรุุงเทพฯ: จตุุจัักร. 2524.
2526 (1983)

• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. ยํ่่าแดนมัังกร ตอนปีีนกำำ�แพงเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: ม.ป.พ.
2526.
2528 (1985)
• กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา กรมหลวงนราธิิ ว าสราชนคริิ น ทร์์ , สมเด็็ จ พระเจ้้ า พี่่� น างเธอ เจ้้ า ฟ้้ า . 41 โหลในเมืื อ งจีี น .
กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. 2528.

2529 (1986)
• กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา กรมหลวงนราธิิ ว าสราชนคริิ น ทร์์ , สมเด็็ จ พระเจ้้ า พี่่� น างเธอ เจ้้ า ฟ้้ า . ยูู น นาน. กรุุ ง เทพฯ:
วัฒนาพานิช จ�ำกัด. 2529

2530 (1987)
• ดวงเดืือน พิิศาลบุุตร. บัันทึึกความทรงจำำ�เยืือนสาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์และทำำ�ปกเจริิญ
ผลม. 2530.

• สมพร โพธิินาม. 8 วัันในเมืืองจีีน (17–25 มีีนาคม 2530). ขอนแก่่น: โรงพิิมพ์์ศิิริภั
ิ ัณฑ์์ออฟเซ็็ท, 2530.
2531 (1988)
• กััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์, สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้า. 1 โหลในเมืืองจีีน. พิิมพ์์
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.. 2531.

• กััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์, สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้า. สายธารอารยธรรมจีีน:
7 ธานีแห่งอาณาจักรกลาง. กรุงเทพฯ: วงศ์จร. 2531.

• วุุฒิชั
ิ ย
ั มููลศิิลป์์. ตะลุุยจีีนท่่องถิ่่�นมัังกร. กรุุงเทพฯ: ต้้นอ้้อ. 2531.
2532 (1989)
• จิิรภััทร อัังศุุมาลีี. 6708 กิิโลเมตร: บทเก็็บตกจากริิมทางรถไฟไซบีีเรีีย-ฮ่่องกง. กรุุงเทพฯ: วลีี. 2532.
2533 (1990)
• กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา กรมหลวงนราธิิ ว าสราชนคริิ น ทร์์ , สมเด็็ จ พระเจ้้ า พี่่� น างเธอ เจ้้ า ฟ้้ า . ซิิ น เจีี ย งและกานซูู :
ภาพจากดินแดนสุดหล้าฟ้าเขียว [Xinjiang and Gansu: Pictures from Far Away Places]. กรุ งเทพฯ:
วงศ์จร. 2533.

• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. มุ่่�งไกลในรอยทราย. กรุุงเทพฯ: อััมริินทร์์พริ้้�นติ้้�งกรุ๊๊�พ. 2533.
• ป. รััตนปััญญา [นามแฝง]. เที่่�ยวปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2533.
• วิิโรจน์์ ถิิรคุุณโกวิิท. รู้้�ไว้้ก่่อนไปเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: หมึึกจีีน. 2533.

• หวููเฉิิงเปีียน. ที่่�สุด
ุ ของโลกในแผ่่นดิินจีีน. แปลโดย พิิมมาศ [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2533.
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2534 (1991)
• นฤมล รััตนาภิิบาล. ตามเสด็็จมุ่่�งไกลในรอยทราย. กรุุงเทพฯ: บริิษััทไทยเพรซิิเดนท์์ฟูด
ู ส์์. 2534.
• ป. รััตนปััญญา [นามแฝง]. ตำำ�นานกรุุงปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2534 .
• ป. รััตนปััญญา [นามแฝง]. ราชสำำ�นัักปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2534 .

• พิิพััฒ พะเนีียงเวทย์์. บัันทึึกภาพและเรื่่�องราวการตามเสด็็จ สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จสาธารณรัฐประชาชนจีน 7–21 เมษายน 2533. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ. 2534.

• มงคล จัันทร์์บำ�รุ
ำ ุง. เย้้าไทย-เย้้ากวางสีี: เสื้้�อผ้้าและเครื่่�องประดัับ. กรุุงเทพฯ: โครงการวิิจััยภาษาและวััฒนธรรม
เย้าไทยและเย้าจีนหน่วยปฏิบัติการวิจัยทางภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2534.
• สิินธุุ [นามแฝง]. แคะเคาะเลาะเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: 99 มีีเดีีย. 2534.
2535 (1992)
• ป. รััตนปััญญา [นามแฝง]. เที่่�ยวจีีน: จากปัักกิ่่�งถึึงไหหลำำ�. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2535.

• มานิิตย์์ กฤษณะเทวิินทร์์. ตามเสด็็จ “มุ่่�งไกลในรอยทราย”. กรุุงเทพฯ: อััมริินทร์์พริ้้�นติ้้�งกรุ๊๊�พ. 2535

• อำำ�นาจ เจริิญศิิลป์์. ท่่องเมืืองจีีน: เซี่่�ยงไฮ้้ ซููโจว ปัักกิ่่�ง กุ้้�ยหลิิน กวางเจา ฮ่่องกง. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2535.
2536 (1993)
• ป. รััตนปััญญา. ชุุดเที่่�ยวเมืืองจีีน: งิ้้�ว. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2536.
2537 (1994)
• กััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์, สมเด็็ จพระเจ้้ าพี่่�นางเธอ เจ้้ าฟ้้า. จีี นตะวัั นออก: ขึ้้� นเขา
ลงทะเลสาบ เข้าวัด [Eastern China: Mountains Lakes Temples]. กรุงเทพฯ: วงศ์จร. 2537.

• จางหนาน (จางไคหยวน). ต้้าหลี่่� เมืืองโบราณมหััศจรรย์์. กรุุงเทพฯ: เมืืองโบราณ. 2537.

• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. เกล็็คหิิมะในสายหมอก. กรุุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิิชย์์.
2537.
• เทพรััตนราชสุุดาฯสยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. เกล็็ดหิิมะในสายหมอก. กรุุงเทพฯ: อััมริินทร์์พริ้้�นติ้้�ง. 2537.
• บริิสุท
ุ ธิ์์� ประสพทรััพย์์. เที่่�ยวแบบไทยในยููนนาน. กรุุงเทพฯ: สตููดิิโออาร์์ต. 2537.

• ส. ศิิวรัักษ์์ [นามแฝง]. ขอดเกล็็ดมัังกร: บัันทึึกการเดิินทางสู่่�แผ่่นดิินใหญ่่จีีนครั้้�งที่่� 6. กรุุ งเทพฯ: เคล็็ดไทย.
2537.
• หยางซื่่�อเฟิิง. กำำ�แพงเมืืองจีีน: สิ่่�งมหััศจรรย์์สองพัันปีี. กรุุงเทพฯ: ธรรมชาติิ. 2537.
• อุุดร ทองน้้อย. ตามรอยเรอแดว. กรุุงเทพฯ: วิิญญููชน. 2537.
2538 (1995)
• ป. รััตนปััญญา [นามแฝง]. กำำ�แพงเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2538.

• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. ใต้้เมฆที่่�เมฆใต้้. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์พริ้้�นติ้้�งแอนด์์พับ
ั ลิิชชิ่่�ง.
2538.
• เทพรัั ต นราชสุุ ด าฯ สยามบรมราชกุุ ม ารีี , สมเด็็ จ พระ. เกล็็ ด หิิ ม ะในสายหมอก. กรุุ ง เทพฯ: มูู ล นิิ ธิิ ส มเด็็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา. 2538.

• อมรา รอดดารา. เส้้นทางมิิตรภาพ 12 วัันในเมืืองจีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2538.
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2539 (1996)
• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. ใต้้เมฆที่่�เมฆใต้้. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์บุ๊๊�คเซ็็นเตอร์์. 2539.

• ศุุภกิิจ นิิมมานนรเทพ. เที่่�ยวที่่�ไหน? ในเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2539.
2540 (1997)

• กัั ลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์, สมเด็็ จพระเจ้้ าพี่่�นางเธอ เจ้้ าฟ้้า. จีี นอีี สานและเสฉวน:
จากแดนแมนจูสภ
ู่ ูง่อไบ๊. กรุงเทพฯ: วงศ์จร. 2540.

• ชุุติิมา ศิิริส
ิ มรรถการ. ประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: หน้้าต่่างสู่่�โลกกว้้าง. 2540.
• วุุฒิชั
ิ ย
ั มููลศิิลป์์. ตะลุุยจีีนท่่องเที่่�ยวมัังกร. กรุุงเทพฯ: ต้้นอ้้อ. 2540.

• ศุุภกิิจ นิิมมานนรเทพ. เที่่�ยวที่่�ไหน? ในเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: ชนนิิยม. 2540.

• อรุุ ณ เฉตตีี ย์์. จีี น-แผ่่น ดิิ น แห่่ง โอรสสวรรค์์ : เปิิ ด ถํ้้ า มัั ง กร [China-land of Dragon]. กรุุ ง เทพฯ: โรงพิิ ม พ์์
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 2540.

2541 (1998)
• เทพรััตนราชสุุดาฯสยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. คืืนถิ่่�นจีีนใหญ่่. กรุุ งเทพฯ: มููลนิิธิิสมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุดา. 2541.

• ป. รััตนปััญญา [นามแฝง]. เที่่�ยวหางโจว: สวรรค์์บนพื้้� นพิิภพ. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2541.
• ป. รััตนปััญญา [นามแฝง]. พระราชวัังกรุุงปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2541.
2543 (2000)
• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. เจีียงหนานแสนงาม. กรุุงเทพฯ: มููลนิิธิส
ิ มเด็็จพระเทพ
รัตนราชสุดา. 2543.

• ธีีรภาพ โลหิิตกุุล. ท่่อง ‘ไตรโตรก’ แห่่งแยงซีี: ก่่อนวาระสุุดท้้ายแห่่งมาตุุธาร. กรุุงเทพฯ: ประพัันธ์์สาส์์น. 2543.
• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. ที่่�สุด
ุ ของเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2543.

• โอฬาร สุุขเกษม. นิิราศเส้้นทางสายไหม. กรุุงเทพฯ: ฐานเศรษฐกิิจ. 2543.
2544 (2001)
• นิิวเวฟ เอ็็นเตอร์์เทนเมนท์์. ใต้้ฟ้า้ หลัังคาโลก: ทิิเบต. กรุุงเทพฯ: นิิวเวฟเอ็็นเตอร์์เทนเมนท์์. 2544.
• ปารวีี ไพบููลย์์ยิ่่ง� . ย้้อนรอยปริิศนา...รองเท้้าดอกบััวทองคำำ�. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2544.

• เพลงดาบแม่่นํ้้าร้้อยสาย [นามแฝง]. เดิินเล่่นบนหลัังคาโลก [Seven Days in Tibet]. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2544.
2545 (2002)
• ชามา ลู่่�เผยจง. ทอดน่่องท่่องปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2545.

• ประวิิทย์์ พัันธุ์์�วิิโรจน์์, บรรณาธิิการ. เสน่่ห์เ์ มืืองจิ๋๋�ว ทำำ�เลมัังกรทอง. กรุุงเทพฯ: คณะกรรมการจััดทำำ�หนัังสืือฯ.
2545.
• ปารวีี ไพบููลย์์ยิ่่�ง. จากเชีียงของสู่่�เชีียงรุ่่�ง สุุดปลายทางสายมิิตรภาพ. กรุุงเทพฯ: โครงการอาณาบริิเวณศึึกษา
5 ภูมิภาค. 2545.

• ยุุวดีี ต้้นสกุุลรุ่่�งเรืือง. กวางตุ้้�งเฮฮา. กรุุงเทพฯ: แพรวสำำ�นัักพิิมพ์์. 2545.

• รุ่่�งวิิทย์์ สุุวรรณอภิิชน. แชงกรีี-ล่่า: แดนสวรรค์์สุด
ุ ขอบฟ้้า [Shangri-La: Lost Horizon]. ปทุุมธานีี: วิิชญา. 2545.
• อััคนีี มููลเมฆ. เดิินใต้้ดวงตะวัันสู่่�สวรรค์์บนดิิน: ธิิเบต & เนปาล. กรุุงเทพฯ: เนชั่่�นบุ๊๊�คส์์. 2545.
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2546 (2003)
• Taring, Rinchen Dolma. ดวงตาแห่่งทิิ เบต [Daughter of Tibet]. แปลโดย สีีมน [นามแฝง]. กรุุ งเทพฯ:
วิริยะ. 2546.

• กาญจนา หงส์์ทอง. แชงกรีีลา มนตร์์ขลัังสุุดขอบโลก. กรุุงเทพฯ: เนชั่่�นบุ๊๊�คส์์. 2546.
• บวร รััตนสิิน. จดหมายจากปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2546.

• ภาณุุ บุุรุุษรััตนพัันธุ์์�. รอยมัังกร นครต้้องห้้าม และดอกซากุุระ ภาพและรายงานพิิเศษจากอดีีต. กรุุ งเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้ง. 2546.

• ยรรยง เจริิญพงศ์์. ปั่่�นทวนลม. กรุุงเทพฯ: ประพัันธ์์สาส์์น. 2546.

• วััชระ หลิ่่�วพงศ์์สวััสดิ์์�. ฅนขี่่�เสืือ: บัันทึึกการเดิินทางของเสืือภููเขาในดิินแดนอารยธรรมลุ่่�มนํ้้าโขง. บรรณาธิิการ
โดย สุวัฒน์ กิขุนทด. กรุงเทพฯ: อินโดไชน่าพับลิชชิ่ง. 2546.

• เว่่ย ฮุ่่�ย. เซี่่�ยงไฮ้้เบบี้้� [Shanghai Baby]. แปลโดย คำำ� ผกา [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: แพรวสำำ�นัักพิิมพ์์. 2546.

• สำำ�นัักพระราชวััง. ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์และเผยแพร่่. เสด็็จฯ เยืือนไต้้หวััน (ประเทศจีีน) พ.ศ. 2546. กรุุงเทพฯ:
ส�ำนักพระราชวัง. 2546.

2547 (2004)
• กฤษดาวรรณ หงศ์์ลดารมภ์์. ทิิเบต: ขอบฟ้้าที่่�สูญ
ู หายไป. กรุุงเทพฯ: ร่่วมด้้วยช่่วยกััน. 2547.
• ชามา-ลู่่�เผยจง. หมายเหตุุจากปัักกิ่่�ง. นนทบุุรี:ี บ้้านหนัังสืือ. 2547.

• ธงชััย ลิิขิต
ิ ชลธาร. กระตุุกหนวดพญามัังกร: สะพายเป้้ลุย
ุ กัับเตี่่�ยสองประเทศ. กรุุงเทพฯ: 36 โดเรมีี สโตร์์. 2547.

• ปกรณ์์ ลิิ มปนานุุสรณ์์. รอยพระบาทยาตราสาราจีี น: รวมข้้อเขีียนของคณาจารย์์มหาวิิ ทยาลัั ยปัักกิ่่� งและ
เจ้าหน้าที่จีน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 2547.

• มััทรีียา ธาราทรััพย์์. จีีน: คู่่�มืือนัักเดิินทาง. กรุุงเทพฯ: อทิิตตา. 2547.
2548 (2005)
• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. ต้้นนํ้้า ภููผา และป่่าทราย. กรุุงเทพฯ: มููลนิิธิส
ิ มเด็็จพระ
เทพรัตนราชสุดา. 2548.

• เมธาวุุฒิิ พีีรพรวิิทูรู . ยํ่่าแดนมัังกร ภาคพิิสดาร. กรุุงเทพฯ: สยามอิินเตอร์์บุ๊๊�คส์์. 2548.

• วิิ ภา อุุ ตมฉัันท์์ . สภาพและปััญหาของการท่่ องเที่่� ยวระหว่่ างไทยกัับจีี น. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบััน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548.

• สมพงษ์์ งามแสงรััตน์์. จากเชีียงรุ้้�งถึึงฮอยอััน. กรุุงเทพฯ: สุุดสััปดาห์์. 2548.
2549 (2006)
• คล่่อง ศิิรประภาธรรม. ท่่องเที่่�ยวประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2549.

• ชาญวิิทย์์ เกษตรศิิริิ, และ อััครพงษ์์ คํ่่าคููณ. แม่่นํ้้าโขง: จากต้้าจูู-ล้้านช้้าง-ตนเลธมถึึงกิ๋๋�วล่่อง. สมุุทรปราการ:
มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย และ กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ ครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2549.

• ดาริิณีี ศุุทธสกุุล. หมวยไทยไปลุุยจีีน. กรุุงเทพฯ: นะเพชรเผ็็ด. 2549.

• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. ใต้้เมฆที่่�เมฆใต้้. กรุุ งเทพฯ: มููลนิิธิส
ิ มเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุดา. 2549.

• บุุญญนุุช ชีีวะกำำ�จร. เด็็กทุุนหนีีเที่่�ยว เรีียนไปเที่่�ยวไปไกลหมื่่�นลี้้�. กรุุงเทพฯ: ซีีเอ็็ดยููเคชั่่�น. 2549.

• ปรีีดา อััครจัันทโชติิ. ความงามหลัังม่่านไม้้ไผ่่: สื่่�อจิินตคดีีกัับสุุนทรีียทััศน์์จีีน. กรุุ งเทพฯ: คณะนิิเทศศาสตร์์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.
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• รัังสิิต เงาแก้้ว. การศึึกษาผลกระทบทางการท่่องเที่่�ยวที่่�มีีต่่อวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตของชนเผ่่าจัังหวััดเชีียงราย:

กรณีศึกษาเปรียบเทียบ จั งหวั ดเชียงรายกับนครคุนหมิง: รายงานฉบับสมบู รณ์. กรุ งเทพฯ: ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2549.

• วัันทิิพย์์ สิินสููงสุุด. จีีน: เทศกาลและวัันสำำ�คััญ. กรุุงเทพฯ: สายใจ. 2549.

• อดิิศัักดิ์์� จัันทร์์ดวง. ใคร ๆ ก็็ไปเที่่�ยวฮ่่องกง. กรุุงเทพฯ: ด่่านสุุธาการพิิมพ์์. 2549.

• ไอรีีน เป [นามแฝง], ผู้้�แปล. เกาะรถไฟไปหลัังคาโลก. กรุุงเทพฯ: ฐานบุ๊๊�คส์์. 2549.
2550 (2007)
• K. Jojohakone [นามแฝง]. เที่่�ยวไม่่ง้้อทััวร์์: ตีีตั๋๋�วตะลุุยมาเก๊๊า ฮ่่องกง เซิินเจิ้้�น. กรุุงเทพฯ: ทิิบ ไทย อิินเตอร์์บุ๊๊�ค.
2550.
• เกื้้�อ ตั้้�นงาม. 184 ปีีกัับ 21 วััน: แบกเป้้ท่่องโลกหลัังเกษีียณ. กรุุงเทพฯ: ทิิมไทยอิินเตอร์์บุ๊๊�ค. 2550.
• เพลงดาบแม่่นํ้้าร้้อยสาย [นามแฝง]. เดิินเล่่นบนหลัังคาโลก. กรุุงเทพฯ: วงกลม. 2550.
• กรกฎ พััลลภรัักษา. เซี่่�ยงไฮ้้ (คู่่�มืือเดิินทางท่่องเที่่�ยว). กรุุงเทพฯ: วงกลม. 2550.

• จ้้ าวเยวี่่� ย. การเสด็็ จพระราชดำำ�เนิินของสมเด็็ จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีีตามเส้้นทาง

สู่ที่ราบสูง. ปักกิ่ง: กองบรรณาธิการ กรมกิจการการจัดพิมพ์และจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศแห่ง
ประเทศจีน. 2550.

• ชิิน รติิธรรมกุุล. บิินชั่่�วโมงเดีียว เรีียน-เที่่�ยวที่่�คุน
ุ หมิิง. กรุุงเทพฯ: สุุดสััปดาห์์. 2550.
• นิิรัน
ั ดร นาคสุุริยั
ิ น
ั ต์์. นั่่�งรถไฟไปลาซ่่า. กรุุงเทพฯ: นิิวเซนจููรี่่�ฯ. 2550.

• พี่่�วุุฒิิและพี่่�เคท [นามแฝง]. กวางเจา คุุนหมิิง: เที่่�ยวเองได้้ง่่าย ๆ สบายกระเป๋๋าสตางค์์ สไตล์์ พี่่�วุุฒิิ & พี่่�เคท.
กรุงเทพฯ: เกตน์นิภา อมรธาตรี. 2550.

• ภุุมรา แก้้วศรีี. ใต้้ฟ้า้ หลัังคาโลก. กรุุงเทพฯ: ร่่วมด้้วยช่่วยกััน. 2550.

• รุ่่�งวิิทย์์ สุุวรรณอภิิชน. แชงกรีี-ลา: แดนสวรรค์์สุด
ุ ขอบฟ้้า [Shangri-La: Lost Horizon]. กรุุงเทพฯ: วิิชญา. 2550.
• วราห์์ วรเวช. เที่่�ยวจีีน. กรุุงเทพฯ: อัักษรโสโภณ. 2550.

• วััชระ หลิ่่�วพงศ์์สวััสดิ์์�. คนขี่่�เสืือ ท่่องสี่่�แผ่่นดิิน. กรุุงเทพฯ: พิิมพ์์บููรพา. 2550.
• ศรีีกานดา ภููมิิบริิรัก
ั ษ์์. ปัักกิ่่�งในความทรงจำำ�. กรุุงเทพฯ: ชวนอ่่าน. 2550.

• หม่่าคัังเหม่่ย [นามแฝง]. ตะลุุยแดนมัังกรตะลอนในปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: ฐานบุ๊๊�คส์์. 2550.
2551 (2008)
• Humphreys, Andrew. Top 10 ปัั ก กิ่่� ง [Top 10 Beijing]. แปลโดย นิิ ลุุ บ ล พรพิิ ทัั ก ษ์์ พัั น ธุ์์�. กรุุ ง เทพฯ:
นานมีบุ๊คส์. 2551.

• กรวรรณ สัังขกร. กลยุุทธ์์การแข่่งขัันด้้านการท่่องเที่่�ยวของไทยและ GMS ภายใต้้การขยายตััวของตลาดท่่อง
เที่ยวจีน. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2551.

• กฤษดาวรรณ หงศ์์ลดารมภ์์. แทบธุุลีีดิิน: 18 วััน 80 กิิโลเมตร กัับการจาริิกบนหลัังคาโลก. กรุุงเทพฯ: สวนเงิิน
มีมา. 2551.

• กิ่่�งแก้้ว บััวตููม. ชีีวิิตที่่�สูงู เกิินเอเวอเรสต์์. กรุุงเทพฯ: more of life publishing. 2551.

• จิิรภััทร์์ พรประภากร. เที่่�ยวไม่่ง้้อทััวร์์: ตีีตั๋๋�วตะลุุยปัักกิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: ทิิบ ไทย อิินเตอร์์ บุ๊๊�ค. 2551.

• โครงการร่่วมผลิิตวรรณกรรมสู่่�เยาวชนระหว่่าง สวทช. และ ทวพ. ท่่องแดนมัังกรเรีียนรู้้�เทคโนโลยีี. ปทุุมธานีี:
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2551.

• บิิวเดอรีี โรเบิิร์์ต, และ เกรโกรีี ทีีหวง. กวานซีี ศิิลปะแห่่งความสััมพัันธ์์. แปลโดย มธุุรส กุุลจิินต์์. กรุุ งเทพฯ:
เนชั่นบุ๊คส์. 2551.
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• ทรงคุุ ณ จัั น ทจร. เมืื อ งหนานหนิิ ง สาธารณรััฐ ประชาชนจีี น : เศรษฐกิิ จ สััง คม วัั ฒ นธรรม. มหาสารคาม:
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2551.

• ปริิวััฒน์์ จัันทร. ท่่องเเดนมัังกร มณฑลซานซีี. กรุุงเทพฯ: สารคดีี. 2551

• ปััญญจภััค ปุุญญเจริิญสิิน. เซี่่�ยงไฮ้้ (ซ่่างไห่่). กรุุงเทพฯ: หน้้าต่่างสู่่�โลกกว้้าง. 2551.

• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. เยืือนถิ่่�นจีีนโพ้้นทะเล. กรุุงเทพฯ: มููลนิิธิส
ิ มเด็็จพระเทพ
รัตนราชสุดา. 2551.

• ยงชวน มิิตรอารีี. คู่่�มืือเดิินทาง 3 ภาษา ไทย อัังกฤษ จีีน [Thai-English-Chinese for Traveling]. กรุุ งเทพฯ:
เยลโล่การพิมพ์. 2551.

• รณชิิต เฉลิิมชาติิ. ขัับรถไปคุุยไปจากไทยถึึงธิิเบต. กรุุงเทพฯ: แอ๊๊คคิิวเรท เพรส. 2551.
• เรวััต อริิยกุุลชััย. ถนนหมื่่�นลี้้�. กรุุงเทพฯ: แพรวสำำ�นัักพิิมพ์์. 2551.

• เว่่ย ฮุ่่�ย. เซี่่�ยงไฮ้้เบบี้้� [Shanghai Baby]. แปลโดย คำำ� ผกา [นามแฝง] กรุุงเทพฯ: แพรวสำำ�นัักพิิมพ์์. 2551.

• วรศัักดิ์์� จรุุงรััตนาพงศ์์. แชงกรีีลา: ดิินแดนแห่่งฝัันที่่�ปลายขอบฟ้้า. กรุุงเทพฯ: แพรวสำำ�นัักพิิมพ์์. 2551.
• สราวุุธ เฮ้้งสวััสดิ์์�. นั่่�งรถไฟไปตู้้�เย็็น. กรุุงเทพฯ: อะบุ๊๊�ก. 2551.

• สองยิิบซีี [นามแฝง]. เที่่�ยวพิิพิธ
ิ ภััณฑ์์ต่่างแดนจีีน. กรุุงเทพฯ: วงกลม. 2551.
• สองยิิบซีี [นามแฝง]. Postcard from China. กรุุงเทพฯ: วงกลม. 2551.
2552 (2009)
• คล่่อง ศิิรประภาธรรม. คู่่�มืือการท่่องเที่่�ยวประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2552.

• ธนีีนารถ เจีียงวิิวััฒน์์. Learn & Enjoy. ปัักกิ่่�ง: สมาคมนัักเรีียนไทยในกรุุงปัักกิ่่�ง. 2552

• ปรััชวััน [นามแฝง]. ทิิเบตคืือชััมบาลาในความทรงจำำ� [Tibeta Journey Through Four Seasons]. กรุุ งเทพฯ:
สุขภาพใจ. 2552.

• ปริิวััฒน์์ จัันทร. Silk Road เส้้นทางสายแพรไหมในซิินเจีียง. กรุุงเทพฯ: สารคดีี. 2552.

• ปาลิิดา พิิมพะกร. ซัันเดย์์ อาฟเตอร์์นููนในปัักกิ่่�งและเซี่่�ยงไฮ้้. กรุุงเทพฯ: ซัันเดย์์ อาฟเตอร์์นููน. 2552.

• ’รงค์์ วงษ์์สวรรค์์ [นามแฝง]. ยี่่�หวา ไชนาทาวน์์: หลง วััง ซาน หยวน (สารคดีีเล่่มสุุดท้้ายของ ’รงค์์ วงษ์์สวรรค์์).
กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊กส์. 2552.

• สาวิิตรีี สุุวรรณสถิิต. คำำ�นัับขงจื้้�อแล้้วขึ้้�นเขาไท่่ซาน. กรุุงเทพฯ: ประพัันธ์์สาส์์น. 2552.

• อภิิชาติิ ศิิริอุ
ิ ุดมเศรษฐ. 10 ภููมิิทััศน์์มหััศจรรย์์แผ่่นดิินจีีน 2. กรุุงเทพฯ: แชงกรีี-ลา เพรส. 2552.
2553 (2010)
• กิิตติิพงษ์์ กองแก้้ว. ทิิเบตสองขา. กรุุงเทพฯ: 4-letter word. 2553.

• คล่่อง ศิิรประภาธรรม. คู่่�มืือการท่่องเที่่�ยวประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2553.

• จงหลี่่�บาเหยิิน. สุุขภาพดีีด้้วยตนเองได้้ไม่่ต้้องพึ่่�งหมอ. แปลโดย ชาตรีี แซ่่บ้า้ ง. กรุุงเทพฯ: ปััญญาชน.2553
• เซเวีียน, ชองฮว๋๋า. การท่่องเที่่�ยวยููนนาน. กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััยราชภััฏธนบุุรี.ี 2553.
• เด็็กหญิิงดาวสุุข [นามแฝง]. Long ทริิป...ลอง Trip. กรุุงเทพฯ: วงกลม. 2553.

• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. จงจรเที่่�ยว-สมุุดบัันทึึกภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์ 12 ประเทศ.
กรุงเทพฯ: อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์. 2553.

• ธีีรภาพ โลหิิตกุุล. จีีนจัับใจ. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2553.

• พี่่�วุุฒิิและพี่่�เคท. กวางเจา: ช้้อปปิ้้�งมัันเขี้้�ยว แหล่่งเที่่�ยวลาน ค้้าขายคล่่องมืือ อื้้� อฮืือของอร่่อย. กรุุ งเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2553.

บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 97

2554 (2011)
• Shi Xianzhen. ความรัักผููกพัันกัับจีีน: การระลึึก 30 ปีี สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีีเสด็็จฯ

เยือนจีน [Everlasting Bond - A Dedication to the 30th Anniversary of Princess Sirindhorn’s First Visit
to China]. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน
้ ติ้งแอนด์พับลิชชิง่ . 2554.

• วิินเชสเตอร์์, ไซมอน. โจเซฟ นีีคแฮม ผู้้�ชายที่่�หลงรัักเมืืองจีีน [The Man Who Loved China: The Fantastic
Story of the Eccentric Scientist Who Unlocked the Mysteries of the Middle Kingdom]. กรุ งเทพฯ:
มติชน. 2554.

• ไพรััตน์์ สููงกิิจบููลย์์. คู่่�มืือนัักเดิินทางฉบัับพกพา เซี่่�ยงไฮ้้: หางโจว-ซููโจว-อู๋๋�ซีี-นานกิิง. กรุุงเทพฯ: อทิิตตา.2554.
• จัักรชััย บุุตรศรีีคุ้้�ย. Horizon: Tibet. กรุุงเทพฯ: เซ็็นเตอร์์พ้อ
้ ยท์์ เอ็็นเตอร์์เทนเม้้นท์์. 2554.

• นฤมล รััตนาภิิบาล. ตามเสด็็จมุ่่�งไกลในรอยทราย. กรุุงเทพฯ: บริิษััทไทยเพรซิิเดนท์์ฟูด
ู ส์์. 2534.
• นาน่่า [นามแฝง]. Survivor จีีน. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์. 2554.

• พิิภพ บุุษราคััมวดีี. ตะลอนทััวร์์ ตามหาแชงกรีีล่่า. กรุุงเทพฯ: ธิิงค์์ บีียอนด์์ บุ๊๊�คส์์. 2554.

• มิิตเตอร์์, รานา. จีี นสมััยใหม่่: ความรู้้�ฉบัับพกพา [Modern China: A Very Short.Introduction]. แปลโดย
กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส. 2554.

• รวิิโรจน์์ [นามแฝง]. 7 สิ่่�งมหััศจรรย์์ในจีีน: สุุดยอดอารยธรรมที่่�โลกจารึึก. กรุุงเทพฯ: อนิิเมทกรุ๊๊�ป. 2554.
• สมบััติิ รัักสกุุล. แชงกรีีลา ปั้้�นเดี่่�ยว 3,000 กิิโลเมตร. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2554.

• อนัันตรา สุุคนธสิิงห์์. Tashidelek สวััสดีีทิิเบต: ตามรอยศรััทธาสู่่�ขอบฟ้้าหิิมาลััย. กรุุงเทพฯ: ธนบรรณ. 2554.
2555 (2012)
• ณััฏฐนัันท์์ พุ่่�มสะอาด. ชิิมช้้อปแช๊๊ะ ฮ่่องกง มาเก๊๊า. กรุุงเทพฯ: เน็็ตดีีไซน์์ พัับลิิชชิ่่�ง. 2555.

• ณััฐวุุฒิิ สุุวรรณช่่าง. เรื่่�องราวหลากหลายในแดนมัังกร. เพชรบุุรีี: ศููนย์์ฝึึกปฏิิบััติิการทางการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร.ี 2555.

• วิิโรจน์์ ถิิรคุุณ. รู้้�ไว้้ก่่อนไปเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: หมึึกจีีน. 2555.
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หมวดที่ 13 สุขภาพ อาหาร การแพทย์
2516 (1973)
• โบ, จอร์์ จ . หมอจีี น ฝัั ง เข็็ ม และวิิ ธีี จัั บ เส้้ น ชีี พ จรแผนโบราณ [Chinese Medicine]. แปลโดย โป๊๊ ย เซีี ย น
[นามแฝง]. กรุงเทพฯ: บันดาลสาส์น. 2516.

2520 (1977)
• คณะแพทยศาสตร์์ โรงพยาบาลเจีียงซูู. นามานุุกรมสมุุนไพรจีีน. เซี่่�ยงไฮ้้: โรงพิิมพ์์ประชาชนเซี่่�ยงไฮ้้. 2520.
2522 (1979)
• สัังข์์ พััฒโนทััย. ไปรัักษาอััมพาตที่่�ปัก
ั กิ่่�ง. กรุุงเทพฯ: ประโคนชััยรายสััปดาห์์. 2522.
2523 (1980)
• โครงการพััฒนาเทคนิิคการทำำ�ยาสมุุนไพร. แนะนำำ�ทฤษฎีีแพทย์์จีน
ี : รายงานการรวบรวมข้้อมููลเบื้้� องต้้นสำำ�หรัับ
งานวิจัย. กรุงเทพฯ: สารมวลชน. 2523.

2524 (1981)
• พััฒน์์ สุุจำำ�นง. ตำำ�รายาไทย-จีีน: ยากลางบ้้าน ยาสมุุนไพร ยาแผนโบราณ [Primitive Medicine]. กรุุ งเทพฯ:
แพร่พิทยา. 2524.

• วิิทิิต วััณนาวิิบููล. ประวััติิการแพทย์์จีีน. กรุุงเทพฯ: สถาบัันเอเชีีย จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2524.
2527 (1984)
• ชลอ อุุทกภาชน์์. ตำำ�รัับยาแพทย์์เท้้าเปล่่าของจีีนโบราณ: ประยุุกต์์ตามหลัักวิิชาอายุุเวชศาสตร์์ของแพทย์์แผน
ปัจจุบันและแพทย์ไทยโบราณ. แปลโดย สันติ (อ๋า) แซ่ฉ่ัว. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา. 2527.

• ละเอีียด ศิิลาน้้อย. การนวดแบบจีีน (Chinese massage): วิิธีดื่่
ี � มนํ้้า 5 แก้้วรัักษาโรค วิิธีทำำ�
ี นายเพศบุุตรในครรภ์์
มารดา. กรุงเทพฯ: สามัคคีสาส์น. 2527.

2528 (1985)
• พััฒน์์ สุุจำำ�นง. ตำำ�รายาไทย-จีีน: ยากลางบ้้าน ยาสมุุนไพร ยาแผนโบราณ. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: แพร่่พิท
ิ ยา.
2528.
2530 (1987)
• สมพร โพธิินาม. 8 วัันในเมืืองจีีน (17–25 มีีนาคม 2530). ขอนแก่่น: โรงพิิมพ์์ศิริิ ภั
ิ ัณฑ์์ออฟเซ็็ท. 2530.
2531 (1988)
• ไฉ้้ จิ่่�ง เฟิิง. อาหารที่่�เป็็นยา: โภชนาบำำ�บััด: ตำำ�ราอาหารยาจากปัักกิ่่�ง. แปลโดย สถิิตย์์ แนวธรรม. กรุุ งเทพฯ:
สุขภาพใจ. 2531.

• หลู่่�จิินคุุน. ตำำ�ราอาหารจีีนบำำ�รุุงสุุขภาพ. แปลโดย อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์ยิน
ิ หยาง. 2531.
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2532 (1989)
• จ้้าว, ซู่่�จง. กิินอร่่อย สุุขภาพดีี: ศิิลปะการปรุุ งอาหารจีีนสำำ�หรัับทุุกคนในครอบครััว. แปลโดย ชุุมพล พููนยิ่่�ง.
กรุงเทพฯ: ยินหยาง. 2532.

• แกรีี, บััตต์์. กิินเพื่่� ออายุุวััฒนะ: วิิถีีแห่่งสุุขภาพด้้วยอาหารตามแบบจีีน [Harmony Rules: The Chinese Way
Of Health Through Food]. แปลโดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และ วุฒช
ิ ย
ั มูลศิลป์. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2532

• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม, ผู้้�แปล. ย้้อนรอยการแพทย์์จีีน. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2532.
2534 (1991)

• นิิตยา ศรีีสัังวาลย์์, ผู้้�แปล. อาหารจีี นเสริิมความงาม. บรรณาธิิการโดย ธีีรลัั กษณ์์ ธาวนพงษ์์ . กรุุ งเทพฯ:
ดอกหญ้า. 2534.

• ฟััง, ลิิ ซ่่า. อาหารจีี นลดความอ้้ วน. แปลโดย วิิ ทิิต วัั ณนาวิิ บููล, อริิยา แสงสุุริิยฤทธิ์์�, และ ลีี ฮวง โค้้ วเจริิญ.
กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2534.

• ฟััง, ลิิซ่า่ . อาหารจีีนสำำ�หรัับสตรีีมีีครรภ์์. แปลโดย กิิติิมา ทรััพย์์ธงชััย. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2534.
2535 (1992)
• ฟััง, ลิิซ่่า. อาหารจีีนคอเลสเทอรอลตํ่่าป้้องกััน & ต้้านทานโรคหััวใจ. บรรณาธิิการโดย ธีีรลัักษณ์์ ธาวนพงศ์์.
แปลโดย มนต์สวรรค์ จินดาแสง. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2535.

• อีี แอล เอส ฟู๊๊�ดคลัับ. อาหารจีีน. กรุุงเทพฯ: ยููไนเต็็ดทบุ๊๊�คส์์. 2535.

• นลิิน คููอมรพััฒนะ, บรรณาธิิการ. อาหารจีีนอย่่างง่่าย. กรุุงเทพฯ: แสงแดด. 2535.
2536 (1993)
• Fu, Pei-Mei. Pei mei shi pu: เผย เหมย สืือ ผู่่� [Pei Mei’s Chinese cook book]. Taiwan: San you tu shu you
xian gong si. 2536.
• คณะกรรมการผู้้�เชี่่�ยวชาญการถ่่ายเทคโนโลยีีและประสมประสานประโยชน์์ด้้านการใช้้สมุุนไพร. สมุุนไพร
ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2536.

• ประภััสสร เสวิิกุล
ุ . คััมภีีร์ก
์ ารกิินของจีีน. กรุุงเทพฯ: เดอะเนชั่่�น. 2536.

• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม, ผู้้�แปล. 100 ยาจีีนอายุุวััฒนะ: พร้้อมสููตรอาหารเพื่่� อสุุขภาพ. บรรณาธิิการโดย ภาณีี
ลอยเกตุ. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์. 2536.

2537 (1994)
• วรรธนะ มโนภิินิิเวศ, ผู้้�แปล. กดจุุด หยุุดยั้้�งความเจ็็บป่่วยด้้วยหลัักการแพทย์์จีีน. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2537.
• วััฒนะ จููฑะวิิภาต. หม่่านโถว-เหมาไถ. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2537.

• วิิทิิต วััณนาวิิบููล. ประวััติิการแพทย์์จีีน. กรุุงเทพฯ: สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2537.
2538 (1995)
• อุุรีย์
ี ์ รัักสกุุล. ตำำ�รัับอาหารจีีนรสอร่่อย. กรุุงเทพฯ: แสงแดด. 2538.
2539 (1996)
• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. ภููมิิปัญญ
ั
าจากโต๊๊ะจีีน ชุุดเชืือดเสืือให้้เนื้้� อดูู. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2539.

• วิิทิิต วััณนาวิิบููล. ปรััชญาแนวคิิดพื้้� นฐานการแพทย์์ตะวัันออก-ตะวัันตก. กรุุงเทพฯ: พิิราบ. 2539.
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• วิิทิิต วััณนาวิิบููล. อาหารสมุุนไพรในทััศนะจีีน-ตะวัันตก. กรุุงเทพฯ: หมอชาวบ้้าน. 2539.
2540 (1997)
• บุุญชััย ฉััตตะวานิิช. ยาสมุุนไพรจีีน 100 ชนิิด: คุุณสมบััติิและการรัักษา. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: อัักษรวััฒนา.
2540.
• ประยงค์์ อนัันทวงศ์์. หล่่นบนโต๊๊ะจีีน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2540.
2541 (1998)
• โครงการพััฒนาเทคนิิคการทำำ�ยาสมุุนไพร. ทฤษฎีีแพทย์์จีีน. กรุุงเทพฯ: หมอชาวบ้้าน. 2541
• บััญชา สุุวรรณานนท์์. อาหารเครื่่�องยาจีีน. กรุุงเทพฯ: รีีดเดอร์์ ไดเจสท์์. 2541
2542 (1999)
• วีีระสิิงห์์ เมืืองมั่่�น. นานาสาระเรื่่�องสมุุนไพร. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์พริ้้�นติ้้�งแอนด์์พับ
ั ลิิชชิ่่�ง. 2542.
• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. เครื่่�องยาอาหารจีีน. กรุุงเทพฯ: แสงแดด. 2542.
2544 (2001)
• โกวิิ ท คัั มภีี รภาพ. ทฤษฎีี พื้้�นฐานการแพทย์์แผนจีี น [Basic Theory of Traditional Chinese Medicine].
กรุงเทพฯ: นิวไวเต็ก. 2544.

• ภาสกิิจ (วิิทวััส) วััณนาวิิบูล
ู . กิินอยู่่�อย่่างสมดุุลตามหลัักแพทย์์จีน
ี (แพทย์์แผนจีีนในชีีวิต
ิ ประจำำ�วััน). กรุุงเทพฯ:
หมอชาวบ้าน. 2544.

• ภาสกิิจ (วิิทวััส) วััณนาวิิบููล. ทฤษฎีีแพทย์์จีีน: ลิ้้�นบอกโรค. กรุุงเทพฯ: หมอชาวบ้้าน. 2544.
• สุุภาณีี ปิิยพสุุนทรา. ข้้าวต้้มยาจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2544.

• หวง, ฉวนกุ้้�ย. ดูู แ ลอย่่ า งไร? ให้้ อ ยู่่�กัั บ ลูู ก หลานนาน ๆ เมื่่� อ เป็็ น “มะเร็็ ง ”. แปลโดย สุุ ภ าณีี ปิิ ย พสุุ น ทรา.
กรุงเทพฯ: บริษัท ท�ำเนียบสมุนไพร จ�ำกัด. 2544.

2545 (2002)
• ภาสกิิจ (วิิทวััส) วััณนาวิิบููล. กิินอยู่่�อย่่างสมดุุลตามหลัักแพทย์์จีีน (แพทย์์แผนจีีนในชีีวิิตประจำำ�วััน). พิิมพ์์
ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2545.

• มนตรีี ภู่่�มีี. สุุขภาพแบบองค์์รวม: มองย้้อนการแพทย์์ตะวัันออก. กรุุงเทพฯ: ประพัันธ์์สาส์์น. 2545.
• หลี่่�, กััวะโต้้ง. แนะนำำ�การแพทย์์จีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2545.

• หลี่่�, กั๊๊�วะโต้้ง. การแพทย์์จีีน. แปลโดย เรืืองรอง รุ่่�งรััศมีี. กรุุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2545.

• ฮิิโรยููคิิ, อาเบะ. ทะลวงด่่านด้้านมะเร็็งด้้วยสมุุนไพรจีีน. แปลโดย ทิิพวรรณ อภิิวัันท์์วรรััตน์์. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2.
กรุงเทพฯ: เวิร์ควันเดอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง. 2545.

2546 (2003)
• ซ่่อง,หวููลิิเมา. กลยุุทธเต้้าหยิิน: ภาพท่่าฝึึกหััด: สุุขภาพสมบููรณ์์ด้้วยวิิถีีจีีนโบราณ [Ancient Way to Keep Fit].
แปลโดย กุ่ย เก้าห้อง. กรุงเทพฯ: เอ.อาร์ บิซิเนท เพรส. 2546.

• ม.ป.ผ. ครััวอาหารเหลา. กรุุงเทพฯ: แสงแดด. 2546.

• ม.ป.ผ. ติ่่�มซำำ� [Dimsum]. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: แสงแดด. 2546.
• สายััณห์์ เล็็กอุุทััย. กัันก่่อนป่่วย. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2546.
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• สายััณห์์ เล็็กอุุทััย. กิินให้้เป็็น. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2546.

• หวาง, หลิิ ง. ตำำ�นานชาในตำำ�ราจีี น [Chinese Tea Culture]. แปลโดย เกีี ยรติิ ชััย พงษ์์ พาณิิชย์์. กรุุ งเทพฯ:
มติชน. 2546.

2547 (2004)
• ประโยชน์์ บุุญสิินสุุข. ทำำ�อย่่างไรจึึงสร้้างซ่่อมสุุขภาพด้้วยการนวดจีีน. กรุุงเทพฯ: คลีีนิก
ิ กายภาพบำำ�บัด
ั ไท. 2547.
• ภาสกิิจ (วิิทวััส) วััณนาวิิบููล. คลิินิก
ิ แพทย์์จีีน. กรุุงเทพฯ: หมอชาวบ้้าน. 2547.
• อุุบล ดีีสวััสดิ์์�, ม.ล. อาหารจีีนยอดนิิยม. กรุุงเทพฯ: แม่่บ้า้ น. 2547.
2548 (2005)
• กััว, ปิิซง, และ แอนดรูู พาวเอ็็ล. เต๋๋าแห่่งสุุขภาพ: ปาฏิิหาริิย์แ
์ ห่่งการฟัังร่่างกายอยู่่�เสมอ [Listen to Your Body:
The Wisdom of the Dao]. แปลโดย ประชา หุตานุวัตร และ สุรชัย ทรงถาวรทวี. กรุ งเทพฯ: โครงการ
สรรพสาร์น มูลนิธเิ ด็ก. 2548.

• แปลงนาม [นามแฝง]. ความเข้้าใจเรื่่�องการกิินเจ. กรุุงเทพฯ: สมาคมเผยแผ่่คุณ
ุ ธรรม “เต็็กกว่่า” จีีจิน
ิ เกาะ. 2548.
• ภาสกิิจ (วิิทวััส) วััณนาวิิบููล. ตำำ�ราการแพทย์์แผนจีีน: การตรวจวิินิจ
ิ ฉััย. กรุุงเทพฯ: หมอชาวบ้้าน. 2548.

• วิิ ท วัั ส วัั ณ นาวิิ บูู ล . กิิ น อยู่่�อย่่ า งสมดุุ ล ตามหลัั ก แพทย์์ จีี น : แพทย์์ แ ผนจีี น ในชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น . กรุุ ง เทพฯ:
หมอชาวบ้าน. 2548.

• วิิทวััส วััณนาวิิบููล. คลิินิก
ิ แพทย์์จีีน. กรุุงเทพฯ: หมอชาวบ้้าน. 2548.

• วิิทวััส วััณนาวิิบููล. ตำำ�ราการแพทย์์แผนจีีน: การตรวจวิินิจ
ิ ฉััย. กรุุงเทพฯ: หมอชาวบ้้าน. 2548.

• วิิทิิต วััณนาวิิบููล, และภาสกิิจ (วิิทวััส) วััณนาวิิบููล. ปรััชญาแนวคิิดพื้้� นฐานการแพทย์์ตะวัันออก-ตก. พิิมพ์์
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2548.

• วิิทิิต วััณนาวิิบููล. ประวััติิการแพทย์์จีีน. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 3. กรุุงเทพฯ: หมอชาวบ้้าน. 2548.
2549 (2006)
• Xu, Heng. Yue cai jing hua [เยว่่ ช่่าย จิิง ฮว๋๋า]. Guangdong: Guangdong ke ji chu ban she. 2549.

• โกวิิท คััมภีีรภาพ. การตรวจวิินิิจฉััยทางการแพทย์์แผนจีีน [Traditional Chinese Diagnostics]. กรุุ งเทพฯ:
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

• โกวิิท คััมภีีรภาพ. ทฤษฎีีพื้้�นฐานการแพทย์์แผนจีีน [Basic Theory of Traditional Chinese Medicine]. พิิมพ์์
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

• กรมพัั ฒ นาการแพทย์์ แ ผนไทยและการแพทย์์ ท างเลืื อ ก กระทรวงสาธารณสุุ ข . ตำำ�รัั บ ยาจีี น ที่่� ใ ช้้ บ่่ อ ยใน
ประเทศไทย [Commonly Used Chinese Prescriptions in Thailand]. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์องค์ การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 2549–2553.

• หูู, เจิิน. การตรวจรัักษาโรคแบบแพทย์์แผนจีีนโดยการวิินิิจฉััยโรคจากลิ้้�น. แปลโดย ภููมริินทร์์ ภิิรมย์์เลิิศอมร.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

2550 (2007)
• Zhang, Dong Jun. Qing wa wu po dong wu fa chu fang: ชิิง ฮวา อููโผ ต้้งอู้้�โม๋๋ฝ่่าฉููฝาง [Frogwitch’s animal
magic kitchen]. Tai bei: Yuan liu chu ban ye gu fen you xian gong si. 2550.
• โกวิิท คััมภีีรภาพ. จุุดฝัังเข็็ม [Acupoints]. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: พิิมพ์์ดีี. 2550.
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• ประพิิณ มโนมััยวิิ บููลย์์. อาหารเครื่่�องยาจีี น: หลัั กโภชนาการพร้้อมสููตรอาหารอายุุ วััฒนะ. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2.
กรุงเทพฯ: รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) . 2550.

• ภาสกิิจ (วิิทวััส) วััณนาวิิบููล. ทฤษฎีีแพทย์์จีีน: ลิ้้�นบอกโรค. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 3. กรุุงเทพฯ: หมอชาวบ้้าน. 2550.
• หมอไพร [นามแฝง]. ชีีวิิตสมดุุลแบบแพทย์์แผนจีีน. กรุุงเทพฯ: ปาเจรา. 2550.
2551 (2008)
• โครงการพััฒนาเทคนิิคการทำำ�ยาสมุุนไพร. ทฤษฎีีแพทย์์จีีน. กรุุงเทพฯ: หมอชาวบ้้าน. 2551.
• ต้้าวสืือ. กดจุุดและนวดตััวเองแก้้โรค. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2551.

• ประโยชน์์ บุุญสิินสุุข. สร้้างซ่่อมสุุขภาพด้้วยการนวดจีีน. กรุุงเทพฯ: คลิินิิกกายภาพบำำ�บัด
ั ไท. 2551.
• ม.ป.ผ. อาหารจีีนอย่่างง่่าย. กรุุงเทพฯ: แสงแดด. 2551.

• ศุุภนิิมิิต ทีีฆชุุณหเถีียร. ยาจีีนกัับพลัังปราณ. กรุุงเทพฯ: หมอชาวบ้้าน. 2551.

• หวง, ฉวนกุ้้�ย. หมอจีีน-แนะวิิธีสู้้�
ี มะเร็็ง. แปลโดย สุุภาณีี ปิิยพสุุนทรา. ปทุุมธานีี: สกายบุ๊๊�กส์์. 2551.
2552 (2009)
• Wu, Alex. เข็็ ม ทิิ ศ สุุ ข ภาพ [The User’s Manual for Human Body]. แปลโดย อมร ทองสุุ ก . กรุุ ง เทพฯ:
ชุณหวัตร. 2552.

• เจิ้้�น, กั๋๋�วหวััง. อาหารจีีนพิิชิต
ิ มะเร็็ง [Chinese Food Therapy for Cancer]. กรุุงเทพฯ: ฮั่่�งยีี. 2552.

• เหยีียน, ลี่่�. การฝัังเข็็มในเวชปฏิิบััติิ: ประสบการณ์์ 40 ปีี ศาสตราจารย์์เหยีียน ลี่่�. แปลโดย ธวััช บููรณถาวรสม
และสมคิด ปิยะมาน. นนทบุร:ี สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงสาธารณสุข.
2552.

• โกวิิ ท คัั มภีี รภาพ. ทฤษฎีี พื้้�นฐานการแพทย์์แผนจีี น [Basic Theory of Traditional Chinese Medicine].
กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 2552.

• จััง, เจี้้�ยนลี่่�. ต้้นกำำ�เนิิดชาและเหล้้าจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2552.

• ทััศนีีย์์ ฮาซาไนน์์, วิิภาดา นัันตรััตน์์, และ สาวิิณีี ทััพวงษ์์, บรรณาธิิการ. เรื่่�องน่่ารู้้�เกี่่�ยวกัับสมุุนไพรไทย-จีีน.

กรุ งเทพฯ: สถาบันการแพทย์ ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2552.

• ภาสกิิจ (วิิทวััส) วััณนาวิิบููล. คู่่�มืือสมุุนไพรจีีนกัับการรัักษาทางคลิินิก
ิ . กรุุงเทพฯ: หมอชาวบ้้าน. 2552.

• วรรธนะ มโนภิิ นิิเวศ, และ จุุ รณ มไหศวรรย์์, ผู้้�แปล. คู่่�มืือกดจุุ ด 174 จุุ ด: หยุุ ดป่่วยตามหลัักการแพทย์์จีีน.
บรรณาธิการโดย ปาลิไลย์ ศรีวิศาล. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ขุนเขา. 2552.

• หลิิน, ตัันเฉีียน. นวดสุุขภาพด้้วยศาสตร์์ทุย
ุ หนา. แปลโดย พีีรยุุ ดีีประเสริิฐ. กรุุงเทพฯ: บ้้านพระอาทิิตย์์. 2552.
• หลี่่� , กั๊๊� ว ะโต้้ ง . ภูู มิิ ชีี วิิ ต กัั บ ภูู มิิ ปัั ญญ าตะวัั น ออก: ว่่ า ด้้ ว ยการแพทย์์ แ ละวัั ฒ นธรรมจีี น . แปลโดย นลิิ น รัั ต น์์
ธรรมพุฒิพงศ์. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2552.

2553 (2010)
• Alex, Wu. เข็็ ม ทิิ ศ สุุ ข ภาพ [The User’s Manual for Human Body]. แปลโดย อมร ทองสุุ ก . กรุุ ง เทพฯ:
ชุณหวัตร. 2553.

• กรมพัั ฒ นาการแพทย์์ แ ผนไทยและการแพทย์์ ท างเลืื อ ก กระทรวงสาธารณสุุ ข . ตำำ�รัั บ ยาจีี น ที่่� ใ ช้้ บ่่ อ ยใน
ประเทศไทย [Commonly Used Chinese Prescriptions in Thailand]. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์องค์ การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 2549–2553.
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• เกีียรติิชััย พงษ์์พาณิิชย์์. กลยุุทธ์์เต้้าหยิิน: ออกกำำ�ลัังกายง่่าย ๆ ด้้วยวิิถีีจีีนโบราณ. กรุุงเทพฯ: ประพัันธ์์สาส์์น.
2553.
• เชน ปรีีชาวณิิชวงศ์์. แมะหััศจรรย์์: รู้้�ทัันสุุขภาพกัับศาสตร์์แพทย์์แผนจีีน. นนทบุุรี:ี โนวเลจด์์ เมคเกอร์์. 2553.
• เบญจพร มีีเกาะ. ขนมจีีบ-ซาลาเปา. กรุุงเทพฯ: ไทยควอลิิตี้้�บุ๊๊�คส์์. 2553.

• โจว, ซุุนหลุุน. บัันทึึกการบรรยายตำำ�รัับยาสมุุนไพรจีีน. บรรณาธิิการโดย สมคิิด ปิิยะมาน. แปลโดย สมชาย
จิ ร พิ นิ จ วงศ์ , อุ เ ทน ตรุ ณ ธี ร กุ ล , และ ปณิ ช าพร โชคชั ย . นนทบุ รี : สถาบั น บรมราชชนกกระทรวง
สาธารณสุข. 2553.

• ทีีปทััศน์์ ชุุณหสวััสดิิกุล
ุ . แพทย์์แผนจีีนกัับทางเลืือกสุุขภาพ. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2553.

• ม.อึ้้�งอรุุณ [นามแฝง]. คััมภีีร์ก
์ ดนวดจุุดเพื่่� อสุุขภาพตามหลัักศาสตร์์จีีน. กรุุงเทพฯ: ไทยควอลิิตี้้�บุ๊๊�คส์์. 2553.
• ม.อึ้้�งอรุุณ [นามแฝง]. นวด-กระตุ้้�นฝ่่าเท้้า เพื่่� อความแข็็งแรงและขจััดโรคภััย. กรุุงเทพฯ: เอ็็มทีีบุ๊๊�ค. 2553.
• หมอไพร [นามแฝง]. รู้้�ก่่อนป่่วย ด้้วยแพทย์์แผนจีีน. กรุุงเทพฯ: กรุุงเทพธุุรกิิจ Bizbook. 2553.
• หยาง, เผยเซิิน. กััวซาบำำ�บััดโรค. กรุุงเทพฯ: คลัังไทสุุขภาพ. 2553.

• ฮิิระมะ, นะโอกิิ, โคจิิ เซะโอะ, และ เคโกะ วะเซะดะ. จีีนบำำ�บััด. แปลโดย ฉวีีวงศ์์ อััศวเสนา. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2.
กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ. 2553.

• ฮิิระมะ, นะโอกิิ. จีีนบำำ�บััด: แนะนำำ� 3 วิิธีบำำ�บั
ี
ด
ั อาการเจ็็บป่่วยเรีียนรู้้�ง่่ายด้้วยคำำ�อธิิบายประกอบภาพ. แปลโดย
ฉวีวงศ์ อัศวเสนา. กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ. 2553.

2554 (2011)
• ธีีระศัักดิ์์� วััณนาวิิบููล. กััวซาบำำ�บััด: ขจััดสารพััดโรค. กรุุงเทพฯ: ซีีเอ็็ดยููเคชั่่�น. 2554.

• บาเหยิิน, จงหลี่่�. สุุขภาพดีีด้้วยตนเองได้้ไม่่ต้้องพึ่่�งหมอ. แปลโดย ชาตรีี แซ่่บ้า้ ง. กรุุงเทพฯ: ปััญญาชน. 2554.
2555 (2012)
• ภาสกิิจ (วิิทวััส) วััณนาวิิบููล. รู้้�เลืือกรู้้�ใช้้ 100 สมุุนไพรจีีน. กรุุงเทพฯ: ทองเกษม. 2555.

• หมอไพร [นามแฝง]. ถนอมตัั บ ยัั บ ยั้้� ง สารพัั ด โรค. พิิ ม พ์์ ค รั้้�งที่่� 2. กรุุ ง เทพฯ: เนชั่่� น อิิ น เตอร์์ เ นชั่่� น แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์. 2555.
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หมวดที่ 14 วัฒนธรรมจีน
2473 (1930)
• ง่่วนติิด บุุญ. ลััทธิิธรรมเนีียมต่่าง ๆ ภาคที่่� 23 ประเพณีีแต่่งงานบ่่าวสาวของจีีน. พระนคร: โรงพิิมพ์์พระจัันทร์์.
2473.
2477 (1934)
• พระเจนจีีนอัักษร (สุุดใจ ตััณฑากาศ). ลััทธิิธรรมเนีียมแซยิิด. พระนคร: โรงพิิมพ์์โสภณพิิพรรฒธนากร. 2477.
2479 (1936)
• ม.ป.ผ. ลััทธิิธรรมเนีียมต่่าง ๆ ภาคที่่� 4,9,14,21,23 และ 25. พระนคร: โรงพิิมพ์์โสภณพิิพรรฆธนากร. 2463–2479.
2506 (1963)
• ป.ร. [นามแฝง]. ชั่่�นบ้้อเหมา. พระนคร: ก้้าวหน้้า. 2506.
2510 (1967)
• จำำ� นงค์์ ทองประเสริิ ฐ , ผู้้�แปล. บ่่ อ เกิิ ด ลัั ท ธิิ ป ระเพณีี จีี น [Sources of Chinese Tradition]. พระนคร:
ราชบัณฑิตยสถาน. 2510–2511

• เลีียง เสถีียรสุุต. ประวััติิวััฒนธรรมจีีน. พระนคร: นานมีี. 2510.

• สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี. คณะกรรมการจัั ดพิิมพ์์เอกสารทางประวัั ติิศาสตร์์ วัั ฒนธรรมและโบราณคดีี . จารึึก
อาณาจักรน่านเจ้า พ.ศ. 1390. พระนคร: คณะกรรมการ. 2510.

2515 (1972)
• ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุุณหญิิง. จดหมายจากเมืืองจีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2515.
2516 (1973)
• ล. เสถีียรสุุต [นามแฝง], ผู้้�แปล. ประวััติิวััฒนธรรมจีีน. กรุุงเทพฯ: สมาคมสัังคมศาสตร์์แห่่งประเทศไทย. 2516.
2517 (1974)
• จรััส รจนาวรรณ. นิิทรรศการจีีนแดง. กรุุงเทพฯ: อัักษรบััณฑิิต. 2517.
2518 (1975)
• เจืือ สตะเวทิิน. เข้้าใจจีีน. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์สุท
ุ ธิิสารการพิิมพ์์. 2518.

• ไจ๋๋, เปีียน. วััฒนธรรมของจีีนโดยสัังเขป. ปัักกิ่่�ง: ภาษาต่่างประเทศ. 2518.

2519 (1976)
• เขีี ย น ธีี ร ะวิิ ท ย์์ . “มหาวิิ ท ยาลัั ย ปัั ก กิ่่� ง ในรายงานการดูู ง านสมัั ย ปฏิิ วัั ติิ วัั ฒ นธรรม.” การศึึ ก ษาในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2519.
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2520 (1977)
• นีี, วอท์์ชแมน. คำำ�พยานของวอท์์ชแมน นีี. แปลโดย ห้้องสมุุดกิิตติิคุณ
ุ . กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์แสงศิิลปะ. 2520.
2522 (1979)
• จอหงวน [นามแฝง]. คนแซ่่กวน. กรุุงเทพฯ: วิิทวััส. 2522.
• เจืือ สตะเวทิิน. เข้้าใจจีีน. กรุุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2522.
2527 (1984)
• ซาเกิิงสื้้�อ. ตามหาพระอาทิิตย์์: นิิทานพื้้� นเมืืองของจีีน. เป่่ยจิิง (สาธารณรััฐประชาชนจีีน): ภาษาต่่างประเทศ.
2527.
2528 (1985)
• พระเจนจีีนอัักษร (สุุดใจ ตััณฑากาศ). ลััทธิิธรรมเนีียมแซยิิด. กรุุงเทพฯ: รวมสาส์์น. 2528.

• พระญาณวโรดม (ประยููร สนตงกุุโร). จารึึกจีีนใหญ่่. กรุุงเทพฯ: วััดเทพศิิริน
ิ ทราวาส. 2528.
2529 (1986)
• ล. เสถีียรสุุต [นามแฝง], ผู้้�แปล. ประวััติิวััฒนธรรมจีีน. กรุุงเทพฯ: ก.ไก่่. 2529.
2530 (1987)
• สุุกิิจ นิิมมานเหมิินทร์์. เรื่่�องของคนแซ่่อื่่�น. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2530.
2531 (1988)
• คนโบราณ [นามแฝง]. คั้้�นค้้นหาคุุณธรรม. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2531.
• โชติิช่ว
่ ง นาคอน, ผู้้�แปล. ว่่าด้้วยฟ้้า. กรุุงเทพฯ: ก. ไก่่. 2531.
2532 (1989)
• ม. อึ้้�งอรุุณ [นามแฝง], ผู้้�แปล. เบื้้� องหลัังความรัักและกามารมณ์์ในราชสำำ�นัักจีีน. กรุุงเทพฯ: คืืนสอ. 2532.

• วิิ นัั ย พงศ์์ ศ รีี เ พีี ย ร, บรรณาธิิ ก าร. ศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมไทย-จีี น ศึึ ก ษา. กรุุ ง เทพฯ: สถาบัั น วิิ จัั ย และพัั ฒ นา
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2532.

2534 (1991)
• ชุุย, หยวน-หมิิง และ สจวร์์ต ทอมป์์สััน. เรื่่�องเล่่าของจีีน [Chinese Stories]. แปลโดย กุุณฑล เพ็็ชรเสนา.
กรุงเทพฯ: ผู้จัดการเด็ก. 2534.

• ตะเกีียงคู่่� [นามแฝง]. สายหยุุดพุุดจีีบจีีน. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2534.

• นพวรรณ วััฒนะนนท์์. จีีน: บรรณานุุกรมสิ่่�งพิิมพ์์ต่่อเนื่่� อง. ปทุุมธานีี: มหาวิิทยาลััย. 2534.

• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. กัันเปยฉบัับคนเดิินดิิน ขัันทีี: สิ่่�งชำำ�รุุดทางมนุุษยศาสตร์์. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2534.
2535 (1992)
• Chang, Jiang, and Shu Chen. ตุ้้�ย เหลีียน กู้้� ซื่่�อ 365 [Dui lian gu shi 365]. Bei Jing: Guo ji wen hua chu ban
gong si. 2535.
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• Mitamura, Taisuke. ขัันทีีจีีน [Chinese Eunuchs]. แปลโดย วิินััย พงศ์์ศรีีเพีียร. กรุุงเทพฯ: วรรณศิิลป์์. 2535.

• กองบรรณาธิิการฉบัับพิิเศษประชาชาติิธุุรกิิจ. พลิิกตำำ�นานต้้นเค้้า 50 แซ่่. กรุุงเทพฯ: ประชาชาติิธุุรกิิจ. 2535.
• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. เปิิดกรููมัังกรดััง. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2535.
• ระบิิล บุุนนาค. 24 ยอดกตััญญูู. กรุุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2535.

• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร และ ทีีมงานผู้้�จััดการ. ร้้อยแซ่่พัน
ั ธุ์์�มัังกร. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2535.
• สุุวรรณีี สุุคนธ์์เที่่�ยง และ กฤษณา อโศกสิิน. ม่่านแพรลายไผ่่. กรุุงเทพฯ: ปััจจุุบัน
ั . 2535.

• หลิ่่�น, กั้้�วผิิง. เคล็็ดลัับมัังกรโบราณ. แปลโดย ศัักดิ์์�รวีี [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2535.
2536 (1993)
• ริินโปเช, เชอเกีียม ตรุุงปะ. คััมภีีร์ม
์ รณศาสตร์์แห่่งธิิเบต: ข้้อความเปิิดเผยเรื่่�องเร้้นลัับของความตาย. แปลโดย
อนุสรณ์ ติปยานนท์. กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ กมลคีมทอง. 2536.

2537 (1994)
• เรืืองรอง รุ่่�งรััศมีี. กิ่่�งไผ่่และดวงโคม: ชีีวิิตเปลี่่�ยนบนสามแผ่่นดิิน. กรุุงเทพฯ: ผู้้�จััดการ. 2537.

• จำำ�นงค์์ ทองประเสริิฐ, ผู้้�แปล. บ่่อเกิิดลััทธิิประเพณีีจีีน ภาค 1–3 [Sources of Chinese Tradition]. Edited by
Wm. Theodore de Bary. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 2537.

• ถาวร สิิขโกศล. ชื่่�อและแซ่่ของคนจีีน. กรุุงเทพฯ: สถาบัันไทยคดีีศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์.2537.

• นิิตยา (พลพิิพัฒ
ั นพงศ์์) ชวีี. วััฒนธรรมจีีน. สงขลา: แผนกวิิชาภาษาจีีน คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2537.

2538 (1995)
• ตู้้�ซงเหนีียน. เฉาซ่่านเหวิินฮั่่�วต้้ากวน (มหทรรศน์์วััฒนธรรมแต้้จิ๋๋�ว). ฮ่่องกง: โรงพิิมพ์์เซีียงไท่่. 1995 (2538).
• สิิริน
ิ ทร์์ พััธโนทััย. มุุกมัังกร [The Dragon’s Pearl]. กรุุงเทพฯ: เนชั่่�นพัับลิิชชิ่่�ง กรุ๊๊�ป. 2538.
• วิิภา จริิยะเดชะ, ผู้้�แปล. รอบรู้้�ประเพณีีจีีน. กรุุงเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�ค. 2538.

• บริิษััท เอ็็ม. ไทย กรุ๊๊�ป จำำ�กััด. China 1996 [ไชน่่า 1996]. กรุุงเทพฯ: บริิษััทฯ. 2538.

• จำำ�นงค์์ ทองประเสริิฐ. บ่่อเกิิดลััทธิิประเพณีีจีีน ภาค 4–5 [Sources of Chinese Tradition]. Wm. Theodore
de Bary, editor. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 2538.

2539 (1996)
• ยุุง, จาง. หงส์์ป่า่ . แปลโดย จิิตราภรณ์์ ตัันรััตนกุุล. กรุุงเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�คส์์. 2539.

• จิิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่่ายวิิชาการโรงเรีียนภาษาและภููมิิปััญญาตะวัันออก OKLS. ตึ่่�งหนั่่�งเกี้้�ย. กรุุงเทพฯ:
แพรวส�ำนักพิมพ์. 2539.

• เฉา, อี้้�. ตะวัันขึ้้�น. แปลโดย ส. สุุวรรณ [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2539.
• ม.ป.ผ. ความสุุขในต่่างแดน. กรุุงเทพฯ: คลัังปััญญา. 2539.
2540 (1997)
• เอเก่่, วููลฟ์์กััง. ความลัับสำำ�เภาจีีน. แปลโดย วิิมล กมลตระกููล. กรุุงเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�คส์์. 2540.
• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. ร้้อยแซ่่พัน
ั ธุ์์�มัังกร. กรุุงเทพฯ: ประพัันธ์์สาส์์น. 2540.
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2541 (1998)
• โครงการพััฒนาเทคนิิคการทำำ�ยาสมุุนไพร. เหตุุเกิิดในราชวงศ์์หมิิง. กรุุ งเทพฯ: โครงการศึึกษาการแพทย์์
ตะวันออก และมูลนิธส
ิ าธารณสุขกับการพัฒนา. 2541.

• ง่่วนติ้้�ด บุุญญถีี. ประเพณีีแต่่งงานบ่่าวสาวของจีีน. กรุุงเทพฯ: ดวงแก้้ว. 2541.

• จิิ ตรลดา โลจนาทร และ ฝ่่ ายวิิ ชาการ โรงเรีียนภาษาและภูู มิิปััญญาตะวัั นออก OKLS. เกี้้� ย-ซุุ ง-ฮวด-ไช้้:
ลูกหลานกตัญญูโชคดี. กรุงเทพฯ: แพรวส�ำนักพิมพ์. 2541.

• บั๊๊�ก, เพิิร์์ล เอส. ทาสประเพณีี [East Wind: West Wind]. แปลโดย สัันตสิิริิ [นามแฝง]. กรุุ งเทพฯ: ดอกหญ้้า.
2541.
• อานัันท์์ กาญจนพัันธุ์์�. การผสมผสานทางชาติิพัันธุ์์�และการแลกเปลี่่�ยนทางวััฒนธรรม: เอกสารประกอบการ
ประชุ ม เสนอผลการวิ จั ย โครงการประเมิ น สถานการณ์ ไ ทศึ ก ษา สถาบั น ไทยศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2541.

• วัันทิิพย์์ สิินสููงสุุด, ผู้้�แปล. นััสรููดิินปััญญาจีีน. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 3. กรุุงเทพฯ: วัันทิิพย์์. 2541.

• บอนด์์, ไมเคิิล แฮร์์ริส
ิ . ไขปริิศนาชาวจีีน. แปลโดย ยิิปซีี [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2541.
2542 (1999)
• แจคสััน เบบเวอร์์รี่่�. 1,000 ปีี ประเพณีีกามรััญจวน. แปลโดย นิิฌา [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: ศรีีสารา. 2542.
• นิิตยา (พลพิิพัฒ
ั นพงศ์์) ชวีี. วััฒนธรรมจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุวีีริย
ิ าสาส์์น. 2542.

• ส. พลายน้้อย [นามแฝง]. ประเพณีีจีีน: รวมขนบธรรมเนีียม วััฒนธรรมและความเชื่่�อของคนจีีน. กรุุ งเทพฯ:
เยลโล่การพิมพ์. 2542.

2543 (2000)
• จิิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิิปััญญาตะวัันออก OKLS. ธรรมเนีียมนี้้�คืือคำำ�พร
เฮง-เฮง-ฮง-ซก. กรุงเทพฯ: แพรว. 2543.

• จิิ ตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่่ายวิิ ชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิิปััญญาตะวัั นออก OKLS. เกี้้� ย-ซุุ ง-ฮวด-ไช้้:
ลูกหลานกตัญญูโชคดี. กรุงเทพฯ: แพรวส�ำนักพิมพ์. 2543.

• จุุไรรััตน์์ อารยะกิิตติิพงศ์์. ครบเครื่่�องเรื่่�องจีีน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2543.

• ต้้วน, ลี่่� เซิิง, และ บุุญยิ่่�ง ไร่่สุุขสิิริิ. ความเป็็นมาของวััดจีีนและศาลเจ้้าจีีน. กรุุ งเทพฯ: คณะกรรมการศาสนา
เพื่อการพัฒนา. 2543.

• ม.ป.ผ. ดิินแดนที่่�ไม่่เคยมีีอยู่่�จริิง. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2543.

• ยศ สัันตสมบััติิ. หลัักช้้าง: การสร้้างใหม่่ของอััตลัักษณ์์ไทในใต้้คง. กรุุงเทพฯ: สถาบัันวิิถีีทรรศน์์. 2543.
• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. ขอดเกล็็ดพัันธุ์์�มัังกร. กรุุงเทพฯ: ดัับเบิ้้�ลนายน์์ พริ้้�นติ้้�ง. 2543.
2544 (2001)
• บุุญรส วงจตุุรัส
ั ธรรม. วิิจิิตรกามาในอารยธรรมจีีน. กรุุงเทพฯ: คุ้้�มคำำ�. 2544.
• ปรานีี วงษ์์เทศ. เพศและวััฒนธรรม. กรุุงเทพฯ: เรืือนแก้้วการพิิมพ์์. 2544.

• ปารวีี ไพบููลย์์ยิ่่ง� . ย้้อนรอยปริิศนา...รองเท้้าดอกบััวทองคำำ�. กรุุงเทพฯ: มติิชน.2544.
• พาสนา แพรวพรรณ. โก้้วเล้้งไต้้เฮีียบใบใม้้คืืนสู่่�ราก. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2544.

• เลีียง เสถีียรสุุต. ประวััติิวััฒนธรรมจีีน.ไปสืืบพระธรรม ณ ประเทศอิินเดีีย. กรุุงเทพฯ: ชมรมเด็็ก. 2544.
• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. คนแซ่่เฉิิน. กรุุงเทพฯ: ภััคธรรศ. 2544.
• สุุภาณีี ปิิยพสุุนทรา. แต้้จิ๋๋�ว. กรุุงเทพฯ: ศรีีสารา. 2544.
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• อ๋๋อง [นามแฝง]. ระบำำ�ชา. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์กรุุงเทพ. 2544.
2545 (2002)
• ดวงใจ [นามแฝง]. หลายมิิติิของจีีน. กรุุงเทพฯ: นํ้้าฝน. 2545.

• มาห์์, แอเดอลีีน เหยีียน. ใบไม้้ร่ว่ ง...สู่่�ราก [Falling Leaves]. กรุุงเทพฯ: กายมารุุต. 2545.
2546 (2003)
• จ้้ า วชิิ ง เก๋๋อ. นางพญางูู ข าวกัั บ การปฏิิ รูู ป สัั ง คมราชวงศ์์ ซ่่ ง . แปลโดย อภิิ ช าต คงวุุ ฒิิ คุุ ณ ากร และ สาลิิ นีี
เกื้อเกียรติวงศ์. กรุงเทพฯ: คงวุฒิคุณากร. 2546.

• จิิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิปั
ิ ญ
ั ญาตะวัันออก OKLS. ธรรมเนีียมจีีน: มีีเหมืือน
มีต่าง มีแปลก. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2546.

• พิิมพ์์ประไพ พิิศาลบุุตร. นายแม่่. กรุุงเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�คส์์พับ
ั ลิิเคชั่่�นส์์. 2546.

• เมธาวีี รััตนทวีีโสภณ. ศููนย์์ส่ง่ เสริิมพิิธีก
ี รรมจีีน [Chinese Ceremony Center]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2546.
2547 (2004)
• Kate Karko. เจ้้าสาว [Namma: A Tibetan Love Story]. แปลโดย มนัันยา [นามแฝง]. กรุุ งเทพฯ: ศรีีสารา.
2547.
• เศรษฐพงษ์์ จงสงวน. สถาปััตยกรรมบ้้านจีีนแต้้จิ๋๋�ว และแกซิ้้�ง. กรุุ งเทพฯ: ภาควิิชาภาษาจีี น มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์. 2547.

• สิิริป
ิ ระภาวรรณ [นามแฝง]. 100 นิิทานคติิสอนใจของชาวจีีน. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2547.
• โหง่่ว, เส่่งอึึง. ไซอิ๋๋�ว. กรุุงเทพฯ: ศรีีปััญญา. 2547.

• ครองขวััญ ไชยธรรสถิิต. ดัังคำำ�จีีนกล่่าวไว้้ว่่า. กรุุงเทพฯ: ต้้นธรรม. 2547.
2548 (2005)
• เกีียรติิ วััธนเวคิิน. ทวนคลื่่�นด้้วยเกลีียวใจมุ่่�งมั่่�นสู่่�ปณิิธาน. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์ด่่านสุุทธาการพิิมพ์์. 2548.

• จิิตรลดา โลจนาทร และ ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิิปััญญาตะวัันออก OKLS. ตึ่่�งหนั่่�งเกี้้�ย. กรุุงเทพฯ:
จิตรา. 2548.

• ญุ่่�ย, เฟิิง ฉวน บััว. ความทรงจำำ�ของหััวใจที่่�ปลายทะเล [Love at the Aegean Sea]. แปลโดย เมฆขาว หวานเย็็น.
กรุงเทพฯ: แจ่มใส. 2548.

• รััมปา, ทีี. ลอบซััง. ตาที่่�สาม [The Third Eye]. แปลโดย ฉััตรสุุมาลย์์ กบิิลสิิงห์์ ษััฏเสน. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์ไทย
ธิเบต. 2548.

• ปรานีี วงษ์์เทศ. ประเพณีี 12 เดืือนในประวััติิศาสตร์์สัังคม วััฒนธรรมเพื่่� อความอยู่่�รอดของคน. กรุุ งเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์มติชน. 2548.

• แปลงนาม [นามแฝง]. ความเข้้าใจเรื่่�องการกิินเจ. กรุุ งเทพฯ: สมาคมเผยแผ่่คุุณธรรม “เต็็กกว่่า” จีีจิินเกาะ.
2548.
• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. คืือ “ฮากกา” คืือ “จีีนแคะ”. กรุุ งเทพฯ: ภาควิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ คณะ
รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548.

• วิิภา อุุตมฉัันท์์. เรื่่�องจริิงจากจีีน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2548.
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2549 (2006)
• จ้้าวเหวิิน. ตำำ�นานแห่่งขุุนเขาและท้้องนทีี. แปลโดย จิิราธร จิิรประวััติิ, ม.ล. กรุุ งเทพฯ: ศรีีสารา ศููนย์์หนัังสืือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

• เฉิินจืือจิิน. ทานตะวัันที่่�บานได้้แม้้ไร้้แสง. แปลโดย รำำ�พรรณ รัักศรีีอัักษร. กรุุงเทพฯ: นานมีี. 2549.
• นวลจัันทร์์ คำำ�ปัังสุ์์�. จีีน. กรุุงเทพฯ: หน้้าต่่างสู่่�โลกกว้้าง. 2549.

• ยุุพา คลัังสุุวรรณ. วััฒนธรรมจีีน: วัันวานและวัันนี้้�. ปทุุมธานีี: โรงพิิมพ์์มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์. 2549.
• วัันทิิพย์์ สิินสููงสุุด. จีีน: เทศกาลและวัันสำำ�คััญ. กรุุงเทพฯ: สายใจ. 2549.

• หลิิว, ชิิงซาน และคณะ. เฉาซ่่านฟั้้�นซ่่านเคอะ [แคะตื้้�นแห่่งแต้้จิ๋๋�ว]. ม.ป.ท.: สำำ�นัก
ั พิิมพ์์ศูน
ู ย์์วิจั
ิ ัยประวััติศ
ิ าสตร์์.
2549.
2550 (2007)
• ดิิ ออฟฟิิศ ออฟ ไชนีีส แลงเกวจ เคานซิิล อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล. ความรู้้�ทั่่� วไปเกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมประเทศจีีน
[Zhongguo wenhua changshi]. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2550.

• ธรรญาภรณ์์ วงซ์์บุุญชััยนัันท์์. กงเต็็ก: พิิธีศ
ี พชาวจีีนแต้้จิ๋๋�ว [Kongtek: Chaozhou Chinese Funeral]. กรุุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.

• มหาวิิทยาลััยครููหนานจิิง, มหาวิิทยาลััยครููอัน
ั ฮุุย และ วิิทยาลััยภาษาจีีนปัักกิ่่�ง. ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับวััฒนธรรม
ประเทศจีน. พิมพ์ครั้งที่ 2 [ปรับปรุงและเพิ่มเติม]. ปักกิ่ง: Higher Education Press, 2550.

• สุุภาณีี ปิิยพสุุนทรา. ร้้อยเรีียงเรื่่�องเล่่าภาพมงคลจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2550.
2551 (2008)

• โกห์์, ไป กิิ. ต้้นกำำ�เนิิดเทศกาลจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. โครงการจีีนศึึกษาสถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษาร่่วม
กับโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีน. 2551.

• คััลเชอร์์, มอนเทจ. ประตููสู่่�วััฒนธรรมจีีน. แปลโดย วรรณภา เชื้้�อจีีน, มรกต อิินทวงศ์์, และ นาถยา กััลโยธิิน.
กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2551.

• ธนัั ส ถ์์ สุุ วัั ฒ นมหาตม์์ . เทศกาลกิิ น เจในเดืื อ นเก้้ า และ ปีี ตุุ ม าตาอนัั น ตคุุ ณ ทุุ ร กตเวทิิ ต าสูู ต ร. กรุุ ง เทพฯ:
เคล็ดไทย. 2551.

• นริิศ วศิินานนท์์. ร้้อยเรีียงเคีียงปััญญา เรีียนรู้้�ภาษาจากวััฒนธรรมจีีน. กรุุงเทพฯ: เมืืองโบราณ. 2551.
• อาสกิิ, ปิิแอร์์. บัันทึึกของหม่่าเอี้้�ยน. กรุุงเทพฯ: แพรวสำำ�นัักพิิมพ์์. 2551.

• ฟู่่�, ชุุนเจีียง. ต้้นกำำ�เนิิดเทศกาลจีีน. แปลโดย ภััทราพร จงแจ่่ม. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2551.
• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. หลากหลายฮ่่องเต้้เด็็ก. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2551.

• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. กำำ�เนิิดและวิิวััฒนาการของคนแต้้จิ๋๋�ว อดีีตถึึงปััจจุุบัน
ั . กรุุงเทพฯ: ขุุนเขา. 2551.
2552 (2009)
• จัังเจี้้�ยนลี่่�. ต้้นกำำ�เนิิดชาและเหล้้าจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2552.

• นริิศ วศิินานนท์์. ศาสตร์์ศิิลป์์วััฒนธรรมจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2552.

• สำำ�นัักงานนิิตยสาร Way. “นํ้้าผึ้้�งหลายหยด” ใน นิิตยสาร Way. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักงานนิิตยสาร Way. 2009
(2552).
• หยููหััว. คนตายยาก [To Live]. บรรณาธิิการโดย ตรีีศิิลป์์ บุุญขจร. แปลโดย รำำ�พรรณ รัักศรีีอัักษร. กรุุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์เอโนเวล. 2552.
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• หยููหัวั . พี่่�กับ
ั น้้อง [Brothers]. บรรณาธิิการโดย ชมััยภร แสงกระจ่่าง. แปลโดย ลภััสรดา แซ่่ตั้้�น. กรุุงเทพฯ: นาน
มีีบุ๊๊�คส์์เอโนเวล. 2552.

• หลีีเจีียง. 50 ประเพณีีที่่�ควรรู้้�ของชาวจีีน. แปลโดย พีีระ บุุญจริิง. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2552.
• หลี่่�ไป่่ใส. “หยู่่�อี่่�” มงคลจีีนเครื่่�องหมายโชคดีีมีสุ
ี ข
ุ รํ่่ารวย. กรุุงเทพฯ: สยามความรู้้�. 2552.
2553 (2010)
• กองบรรณาธิิการสำำ�นัักพิิมพ์์เอเชีียแพ็็ค. ต้้ นกำำ�เนิิดชื่่�อแซ่่จีีน. แปลโดย สิิวิิณีี เตรีียมชาญชูู ชััย. กรุุ งเทพฯ:
สุขภาพใจ. 2553.

• ดวงพร วงศ์์ชููเครืือ. คำำ�จีีนเขีียนชีีวิิต. กรุุงเทพฯ: บ้้านพระอาทิิตย์์. 2553–2554.
• ธีีรภาพ โลหิิตกุุล. จีีนจัับใจ. กรุุงเทพฯ: มติิชน, 2553.

• วรภรณ์์ ว่่องวิิชัย
ั . พัับกระดาษมงคลในพิิธีจี
ี ีน. กรุุงเทพฯ: วาดศิิลป์์. 2553.

• ประณีีต ธาราทิิพย์์. กว่่าจีีนใหม่่จะได้้เกิิด. บรรณาธิิการโดย บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2553.
2554 (2011)
• ถาวร สิิกขโกศล. แต้้จิ๋๋�ว: จีีนกลุ่่�มน้้อยที่่�ยิ่่�งใหญ่่. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2554.

• บุุญชััย ใจเย็็น. 50 ตระกููลแซ่่ [Chinese People in Thailand]. กรุุงเทพฯ: ปราชญ์์. 2554.
• เสี่่�ยวจิิว. ตััวตน คน ‘แต้้จิ๋๋�ว’. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2554.

2555 (2012)
• โจว, เซี่่�ยว เทีียน. เปิิดตำำ�นานเทศกาลจีีน [Chinese festivals]. แปลโดย ถาวร สิิกขโกศล. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2555.
• ไอรีีน เป, แปล. ตำำ�นานพื้้� นบ้้านจีีน. กรุุงเทพฯ: ดวงกมลพัับลิิชชิ่่�ง. 2555.
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หมวดที่ 15
15 ศิลปะ ดนตรีจีน
2460 (1917)
• ดำำ�รงราชานุุภาพ, สมเด็็จ กรมพระยา. ตำำ�นานเรื่่�องเครื่่�องโต๊๊ะและถ้้วยปั้้�น. พระนคร: ม.ป.พ. 2460.
2509 (1966)
• ดำำ�รงราชานุุภาพ, สมเด็็จ กรมพระยา. ตำำ�นานเรื่่�องเครื่่�องโต๊๊ะและถ้้วยปั้้�น. ธนบุุรี:ี โรงเรีียนช่่างพิิมพ์์เพชรรััตน์์. 2509.
2519 (1976)
• อภิิสุด
ุ า ดรงค์์. ศิิลปพื้้� นบ้้านของจีีน. กรุุงเทพฯ: คนหนุ่่�ม. 2519.
2523 (1980)
• กรมศิิลปากร. เครื่่�องถ้้วยในประเทศไทย เนื่่� องในวัันเฉลิิมฯ สมเด็็จพระนางเจ้้าพระบรมราชิินีน
ี าถ ครบสี่่�รอบ.
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 2523.

• เนาวรััตน์์ พงษ์์ไพบููลย์์. ลอดลายประแจจีีน. กรุุงเทพฯ: ศึึกษิิตสยาม. 2523.
2524 (1981)
• ณััฏฐภัั ทร จัั นทวิิช. เครื่่�องถ้้วยจีีนที่่�พบจากแหล่่งโบราณคดีีในประเทศไทย [Chinese Ceramics from the
Archaeological Sites in Thailand]. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง กรมศิลปากร. 2524.

2529 (1986)
• ณััฏฐภัั ทร จัั นทวิิช. เครื่่�องถ้้วยจีีนที่่�พบจากแหล่่งโบราณคดีีในประเทศไทย [Chinese Ceramics from the
Archaeological Sites in Thailand]. กรุงเทพฯ: พิพธ
ิ ภัณฑสถานแห่งชาติ อูท
่ อง กรมศิลปากร. 1987 (2529).

2530 (1987)
• ประยููร อุุลุช
ุ าฎะ. ศิิลปะจีีนและคนจีีนในไทย. กรุุงเทพฯ: เมืืองโบราณ. 2530.
2531 (1988)
• กำำ�จร สุุนพงษ์์ ศรีี. ประวัั ติิศาสตร์์ศิิลปะจีี น [History of Chinese Art]. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิทยาลัย. 2531.

2532 (1989)
• วิิบููลย์์ ลี้้�สุุวรรณ. นำำ�ชมศิิลปะจีีน-ญี่่�ปุ่่�น. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2532.
2535 (1992)
• ละเอีียด ศิิลาน้้อย. อี้้�จิิง: เซีียมซีีวิิทยาศาสตร์์ [Chinese Fortune Telling]. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2535.
2536 (1993)
• มานพ ถนอมศรีี. รููปศิิลาจีีนสมััยรััตนโกสิินทร์์. กรุุงเทพฯ: ต้้นอ้้อ. 2536.
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2538 (1995)
• ปิิยะแสง จัันทรวงศ์์ไพศาล. ศิิลปะจีีนแห่่งศตวรรษที่่� 20 [Chinese art in the Twentieth Century]. กรุุงเทพฯ:
บริษัท บริลเลียนซ์การพิมพ์ จ�ำกัด. 2538.

2539 (1996)
• ณััฐพััฒน์์ [นามแฝง]. เส้้นสายพู่่�กัันจีีน. กรุุงเทพฯ: วาดศิิลป์์ พัับลิิชชิ่่�ง. 2539.
2540 (1997)
• เฉลิิมศัักดิ์์� พิิกุล
ุ ศรีี. ดนตรีีจีีน. ขอนแก่่น: คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น. 2540.

• เฉลิิมศัักดิ์์� พิิกุล
ุ ศรีี. ดนตรีีเอเชีียตะวัันออก. ขอนแก่่น: คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น. 2540.

• มหาวิิ ท ยาลัั ย สงขลานคริิ น ทร์์ วิิ ท ยาเขตปัั ต ตานีี . ภาควิิ ช าภาษาตะวัั น ออก. 20 ปีี ไทย-จีี น . ปัั ต ตานีี :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2540.

2541 (1998)
• ยุ่่�นตีี จารุุ ลัักขณา. ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายกระเบื้้� องเซรามิิคในนครปัักกิ่่�ง ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน
ของบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ�ำกัด. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2541.

• อภิิโชค แซ่่โค้้ว. งิ้้�ว. กรุุงเทพฯ: เอส.ทีี.พีี.เวิิลด์์ มีีเดีีย. 2541.
2542 (1999)

• ณััฐพััฒน์์ [นามแฝง]. เส้้นสายพู่่�กัันจีีน. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์วาดศิิลป์์. 2542.
2543 (2000)
• ประทุุม ชุ่่�มเพ็็งพัันธุ์์�. ตุ๊๊�กตาจีีนวััดโพธิ์์�. กรุุงเทพฯ: วััดพระเชตุุพน. 2543.
2544 (2001)
• ประทุุม ชุ่่�มเพ็็งพัันธุ์์�. รััชกาลที่่� 3 กัับการสร้้างวััดสำำ�คััญกำำ�เนิิดตุ๊๊�กตาศิิลาจีีน. กรุุงเทพฯ: ชมรมเด็็ก. 2544.
• ประทุุม ชุ่่�มเพ็็งพัันธุ์์�. สััตว์์มงคลจีีน. กรุุงเทพฯ: ชมรมเด็็ก. 2544.
2545 (2002)
• หลี่่�, หยาง. คู่่�มืือการเล่่นกู่่�เจิิง (พิิณจีีน) เล่่ม 1. แปลโดย กิิจชััย เอื้้�อเกษม. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2545.
2546 (2003)
• จิิ ตรลดา โลจนาทร และ ฝ่่ ายวิิ ชาการ โรงเรีียนภาษาและภูู มิิปััญญาตะวัั นออก OKLS. อลัั งการจีี นศิิลป์์.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์จิตรา. 2546.

2548 (2005)
• นพพร ภาสะพงษ์์. ปั้้�นชา: เสน่่หางานศิิลป์์แห่่งดิินปั้้�น. กรุุงเทพฯ: เมืืองโบราณ. 2548.

• ประทุุม ชุ่่�มเพ็็งพัันธุ์์�. ตุ๊๊�กตาศิิลาจีีนวััดโพธิ์์� [The Chinese Stone Figurines of Wat Pho]. กรุุงเทพฯ: คณะสงฆ์์
วัดพระเชตุพน. 2548.

บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 113

• สง่่า ลืือชาพััฒนพร และ สุุพจน์์ คุุณานุุคุุณ. สานศิิลป์์จีีน-สยาม: อิิทธิิพลจีีนในศิิลปะไทยจากกรุุ งสุุโขทััยถึึง
รัตนโกสินทร์ [Chinese ARTS in Siam: A Gene]. กรุงเทพฯ: มานุษยศิลป์. 2548.

2549 (2006)
• Ming, Xiaoxi. เพีียงใจในเพลงพิิณ [Lie Huo Ru Ge]. แปลโดย เมฆขาว หวานเย็็น. กรุุงเทพฯ: แจ่่มใส. 2549.
2550 (2007)
• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ. ศิิลปะจีีน: ปาฐกถาพระราชนิิพนธ์์ในสมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ: บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ�ำกัด. 2550.

• สัันติิ เล็็กสุุขุุม. ความสััมพัันธ์์จีีน-ไทย: โยงใยในลวดลายประดัับ. กรุุงเทพฯ: เมืืองโบราณ. 2550.
2551 (2008)
• กฤตพงษ์์ วงษาชััย. บทบาทและหน้้าที่่�ของผีีผาในวงดนตรีีจีีนกงเต๊๊กแบบแป๊๊ะอีี. กรุุ งเทพฯ: คณะศิิลปกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551.

• กำำ�จร สุุนพงษ์์ศรีี. ประวััติิศาสตร์์ศิิลปะจีีน [History of Chinese Art]. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิทยาลัย. 2551.

• พิิชนัันท์์ จรรยาไพบููลย์์ลาภ. อิิทธิิพลของศิิลปวััฒนธรรมจีีนสู่่�งานศิิลปะประเภทงานจิิตรกรรม. กรุุ งเทพฯ:
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551.

2552 (2009)
• ปิิยะแสง จัันทรวงศ์์ไพศาล. ศิิลปะจีีนสมััยใหม่่ [Contemporary of Chinese Art]. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์แห่่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552.

• อารย์์รุุส ปรีีดิิชยาพัันธ์์. ประวััติิเครื่่�องเคลืือบดิินเผาจีีน. นครปฐม: โรงพิิมพ์์มหาวิิทยาลััยศิิลปากร. 2552.
2553 (2010)
• เมชฌ สอดส่่องกฤษ. ร้้อยเพลงรัักชาติิจีีน [Zhōngguó Bǎishǒu Àiguó Gēqǔ]. อุุบลราชธานีี: คณะศิิลปะ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2553.

2554 (2011)
• เมชฌ สอดส่่องกฤษ. ดนตรีีจีีนและเพลงจีีน. อุุบลราชธานีี: มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี. 2554.
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หมวดที่ 16
16 ศาสนา ปรัชญาจีน
2472 (1929)
• สง่่า กาญจนาคพัันธุ์์�. เชงโท้้: พระพุุทธศาสนาฝ่่ายมหายานของจีีน. พระนคร: โรงพิิมพ์์โสภณพิิพรรฒธนากร.
2472.
2508 (1965)
• อาเธอร์์ เอฟ ไรท์์. พุุทธศาสนาในประวััติิศาสตร์์จีีน. พระนคร: สมาคมสัังคมศาสตร์์แห่่งประเทศไทย. 2508.
2510 (1967)
• พุุ ท ธสมาคมแห่่ ง ประเทศไทย. ของดีี จ ากธิิ เ บต: รวมเรื่่� อ งน่่ า รู้้�เกี่่� ย วกัั บ พุุ ท ธศาสนาในธิิ เ บต. พระนคร:
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย. 2510.

2511 (1968)
• เสถีียร โพธิินัันทะ. ปรััชญามหายาน. พระนคร: สภาการศึึกษามหามกุุฎราชวิิทยาลััย. 2511.
2517 (1974)
• เลีียง เสถีียรสุุต. คััมภีีร์ข
์ งจื๊๊�อ แปลจากต้้นฉบัับชื่่�อ “หลุ่่�นหงืือ” ของขงจื๊๊�อ 551–479 ก่่อน ค.ศ. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์
รุง่ นคร. 2517.

2518 (1975)
• เมอต้้น, ทอมััส. จางจึ้้�อ มนุุษย์์ที่่�แท้้ หรืือมรรควิิธีข
ี องจางจึ๊๊�อ. แปลโดย สุุลัักษณ์์ ศิิวรัักษ์์. พระนคร: เคล็็ดไทย.
2518.
2524 (1981)
• บุุญยง ว่่องวานิิช. ประเทศจีีนมีีศาสนาจริิงหรืือ: บัันทึึกการเยืือนสาธารณรััฐประชาชนจีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
2524 .
2525 (1982)
• เลอศิิลป์์ อัักษรศรีี. ไท้้เก๊๊ก (ไท้้ชีีฉวน). เชีียงใหม่่: ชมรมพุุทธศิิลปศึึกษาและประเพณีีมหาวิิทยาลััย เชีียงใหม่่.
2525.
• ส. ศิิวรัักษ์์ [นามแฝง]. มนุุษย์์ที่่�แท้้ มรรควิิถีีของจางจื้้�อ. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2525.
2526 (1983)
• ไขแสง ศุุ ขะวัั ฒนะ. วัั ดพุุ ทธศาสนาที่่� ได้้ รัับ อิิ ท ธิิพ ลศิิ ล ปะจีี นในสมัั ยต้้ นกรุุ ง รััต นโกสิินทร์์ [The ChineseInfluenced Thai Buddhist Monasteries of the Early Rattanakosin Period]. กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2526.

2528 (1985)
• ประยููร สนตงกุุโร. จารึึกจีีนใหญ่่. กรุุงเทพฯ: วััดเทพศิิริน
ิ ทราวาส. 2528.
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2530 (1987)
• โจว, จงฮว่่า. สมาธิิเต๋๋า: วิิถีีรู้้�แจ้้งแห่่งธรรมชาติิ. แปลโดย เหล่่าซืือ [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2530.
• จ่่าง แซ่่ตั้้�ง, ผู้้�แปล. ปรมััตถ์์ เต๋๋า พระสููตร์์ พระนิิพพาน ตถาคตา. กรุุงเทพฯ: วัันใหม่่. 2530.
2532 (1989)
• ฟื้้� น ดอกบััว. ปวงปรััชญาจีีน. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2532.

• รััถยา สารธรรม. เอี้้�ยนจื่่�อ ปราชญ์์ผู้้�สยบขงจื้้�อ. ม.ป.ท.: ธรรมชาติิ. 2532.

• เว่่ย, เซ่่า ปััง. ปรััชญาผู้้�นำำ�แบบจีีน. แปลโดย วนพิิทัักษ์์. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2532.
2533 (1990)
• น้้อย พงษ์์สนิิท. ปรััชญาจีีน. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2533.

• สมภพ โรจนพัันธ์์. เต๋๋าวิิถีีแห่่งทาง. กรุุงเทพฯ: มััณฑนาสถาปััตย์์. 2533.
2534 (1991)
• อิิเคดะ, ไอซากุุ. บุุปผาแห่่งพุุทธธรรมจีีน [The flower of Chinese Buddhism]. แปลโดย สุุมณ เวทยาวิิกรมรััตน์์.
กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2534.

2537 (1994)
• โชติิช่ว
่ ง นาดอน, ผู้้�แปล. คััมภีีร์เ์ ต๋๋า เต็็ก เก็็ง. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2537.

• พระประสิิทธิ์์�สารโสภณ. จาริิกจีีนใหญ่่. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์มหามกุุฎราชวิิทยาลััย. 2537.
• พระประสิิทธิ์์�สารโสภณ. จารึึกจีีนใหญ่่ 3 ครั้้�ง. กรุุงเทพฯ: วััดเทพศิิริน
ิ ทราวาส. 2537.
• ลิิป, เอวีีลีีน. ตำำ�นานวััดและเทพเจ้้าจีีน. แปลโดย ต้้าฟู๊๊�. กรุุงเทพฯ: สร้้อยทอง. 2537.
2538 (1995)
• ทองหล่่อ วงษ์์ธรรมา. ปรััชญาจีีน. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2538.

• ไพโรจน์์ อยู่่�มณเฑีียร. คมปรััชญาเปาบุ้้�นจิ้้�น. กรุุงเทพฯ: สร้้อยทอง. 2538.
2539 (1996)
• ทะไลลามะองค์์ที่่� 14 สมเด็็จพระเท็็นซิิน กยััตโส. ความสุุขในต่่างแดน. กรุุงเทพฯ: คลัังปััญญา. 2539.
2540 (1997)
• ธีีรยุุทธ สุุนทรา. พุุทธศาสนามหายานในประเทศไทย จีีนนิิกายและอนััมนิิกาย. กรุุ งเทพฯ: มหาจุุฬาลงกรณ์์
ราชวิทยาลัย. 2540.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. คติิพจน์์ขงจื้้�อ. กรุุงเทพฯ: อารยชน. 2540.
2542 (1999)
• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. ฮก ลก ซิ่่�ว: สามเซีียนยอดยิ่่�งยง. กรุุงเทพฯ: ข้้าวฟ่่าง. 2542.
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2543 (2000)
• ฉััตรสุุมาลย์์ กบิิลสิิงห์์ ษััฏเสน. คู่่�มืือแห่่งปััญญาปััญญากถาแห่่งองค์์ทะไลลามะที่่� 14 [The Dalai Lama’s book
of wisdom]. กรุงเทพฯ: สามสี. 2543.

• ต้้วน, ลี่่� เซิิง, และ บุุญยิ่่�ง ไร่่สุุขสิิริิ. ความเป็็นมาของวััดจีีนและศาลเจ้้าจีีน. กรุุ งเทพฯ: คณะกรรมการศาสนา
เพื่อการพัฒนา. 2543.

• ธีีรภาพ โลหิิตกุุล. ท่่อง ‘ไตรโตรก’ แห่่งแยงซีี: ก่่อนวาระสุุดท้้ายแห่่งมาตุุธาร. กรุุงเทพฯ: ประพัันธ์์สาส์์น. 2543.
• สุุ ว รรณา สถาอานัั น ท์์ . กระแสธารปรัั ช ญาจีี น : ข้้ อ โต้้ แ ย้้ ง เรื่่� องธรรมชาติิ อำำ� นาจและจารีี ต . กรุุ ง เทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2543.

2544 (2001)
• เฝิิง, เมิ่่�งหลง. ปรััชญาจีีนจากขงจื่่�อ ถึึงเหมาเจ๋๋อตุุง. แปลโดย ส. สุุวรรณ. กรุุงเทพฯ: พิิราบ. 2544.
2545 (2002)
• โชติิช่่วง นาดอน. วิิถีีแห่่งเต๋๋า ชีีวิิตและผลงานของกวีีเต๋๋าเถาหยวนหมิิง. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุ งเทพฯ: ชุุมศิิลป์์
ธรรมดา. 2544.

• ดิิกี้้� เซริิง. ทะไลลามะ: ลููกชายของฉััน เรื่่�องเล่่าจากแม่่. กรุุงเทพฯ: สามสีี. 2545.

• ทวีีวััฒน์์ ปุุณฑริิกวิิวััฒน์์. ศาสนาและปรััชญาในจีีน ทิิเบต และญี่่�ปุ่่�น. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2545.
• หลี่่�, หงจื้้�อ. จ้้วนฝ่่าหลุุน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2545.
2546 (2003)
• จ้้าว, เมี่่�ยวกว่่อ. คััมภีีร์์เต้้าเต๋๋อจิิง ฉบัับประยุุกต์์ใช้้. แปลโดย กลิ่่�นสุุคนธ์์ อริิยฉััตรกุุล. กรุุ งเทพฯ: ไทยเต้้าซิ่่�น.
2546.
• เจืือจัันทน์์ อััชพรรณ. ทางสายตรง: มงคลธรรมแห่่งเต๋๋า. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2546.

• ซ่่อง, หวูู ลิิเมา. กลยุุทธเต้้าหยิิน: ภาพท่่าฝึึกหััด: สุุขภาพสมบููรณ์์ด้้วยวิิถีีจีีนโบราณ [Ancient Way to Keep
Fit]. กรุงเทพฯ: เอ.อาร์ บิซิเนท เพรส. 2546.

2547 (2004)
• กรมการศาสนา กระทรวงวััฒนธรรม. ตามรอยพุุทธรรม สานสััมพัันธ์์ศาสนาประเทศ สาธารณรััฐประชาชนจีีน.
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. 2547.

2548 (2005)
• กิิตติิ วััฒนะมหาตม์์. บููรพเทวีีปกรณ์์: พระแม่่หนี่่�วา พระแม่่ฉางเอ๋๋อ พระแม่่เหอเซีียนกูู. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์
บุ๊คส์. 2548.

• ปริิวััฒน์์ จัันทร. เจิ้้�งเหอ แม่่ทััพขัันทีี “ ซำำ�ปอกง”. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2548.
2549 (2006)
• โชฎึึกราชเศรษฐีี (ฟััก โชติิกสวััสดิ์์�), พระยา. ไคเภ็็กตำำ�นานกำำ�เนิิดโลก. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2549.

• ธ. ธีีรทาส [นามแฝง]. ตำำ�นานศาลเจ้้า-โรงเจอายุุ 100 ปีีเมืืองไทย และ อริิยโพธิิสััตว์์-แบ่่งปัันวิิชาการสอน
นั่งสมาธิ. กรุงเทพฯ: แสวงสุทธิการพิมพ์. 2549.
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• ราจีี ฟ เมห์์ โ รตระ. เข้้ า ใจทะไลลามะมหาสมุุ ท รแห่่ง ปัั ญญ า [Understanding the Dalai Lama: Selected
Articles]. กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา. 2549.

• ว. วััฒนา [นามแฝง], ผู้้�แปล. ชุุมนุุมเรื่่�องปราชญ์์ ผู้้�สามารถสร้้างชาติิให้้เกรีียงไกร. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2549.
2550 (2007)
• ชาญ วงศ์์สัต
ั ยนนท์์. ไซอิ๋๋�ว การเดิินทางสู่่�พุุทธภาวะ. กรุุงเทพฯ: งานดีี. 2550.

• ธ. ธีีรทาส [นามแฝง]. ตำำ�นานศาลเจ้้ า-โรงเจที่่�มีีอายุุ 100 ปีีเมืืองสยาม มหาโพธิิสััตว์์ (อ๊๊ วงเซี้้�ยงเหลาโจ้้ ว)
สอนเข้ารูปฌาน. กรุงเทพฯ: แสวงสุทธิการพิมพ์. 2550.

2551 (2008)
• เซนอิิชิโิ ร, บุุเซกิิ. ยุุทธศิิลป์์ซุุนจื่่�อในแดนบููชิโิ ด [The Art of War by Sunzi]. บรรณาธิิการโดย นาถยา กััลโยธิิน.
แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2551.

2552 (2009)
• อมร ทองสุุกพิิมพ์์, ผู้้�แปล. คัั มภีี ร์์หลุุนอวี่่� : คัั มภีี ร์์แห่่งแดนมัังกร [The Analects of Confucius]. ปทุุมธานีี:
ชุณหวัตร. 2552.

2553 (2010)
• จิิตรา ตั้้�งจิิตเจริิญ. 68 คััมภีีร์จี
์ ีน. กรุุงเทพฯ: ณ ดา. 2553.

• นวรััตน์์ ภัักดีีคำำ�. เทพเจ้้าและสิ่่�งศัักดิ์์�สิท
ิ ธิ์์�จีีน. กรุุงเทพฯ: อััมริินทร์์. 2553.

• ไพบููลย์์ ดิิสรเตติิวััฒน์์. คติิพจน์์ขงจื้้�อและสุุภาษิิตนานาชาติิ. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์ บุ๊๊�คเซ็็นเตอร์์. 2553.

• ไฮเดอร์์, จอห์์น. เต๋๋าวิิถีีแห่่งทาง [The Tao of Leadership]. แปลโดย สมภพ โรจนพัันธ์์. กรุุ งเทพฯ: มััณฑนา
สถาปัตย์. 2533.

2554 (2011)
• ฮอฟฟ์์, เบนจามิิน. เต๋๋าแบบพิิกเลต [The Te of Piglet]. แปลโดย อััจฉรา ประดิิษฐ์์. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2554.

• ฮอฟฟ์์, เบนจามิิน. เต๋๋าแบบหมีีพููห์์ [The Tao of Pooh]. แปลโดย มนต์์สวรรค์์ จิินดาแสง. กรุุ งเทพฯ: มติิชน.
2554.
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หมวดที่ 17 ความเชื่อ-ไสยศาสตร์
2528 (1985)
• ฉู่่�, ปิินเจ๋๋. เทพนิิยายจีีนโบราณ. เป่่ยจิิง: สำำ�นัักพิิมพ์์ภาษาต่่างประเทศ. 2528.
• พระเจนจีีนอัักษร. ลััทธิิธรรมเนีียมแซยิิด. กรุุงเทพฯ: รวมสาส์์น. 2528.
2530 (1987)
• คเณศ [นามแฝง]. คััมภีีร์น
์ รลัักษณ์์: ดวงชะตาบนใบหน้้าศาสตร์์แห่่งการยึึดกุุมชะตาชีีวิต
ิ ของตนเอง. กรุุงเทพฯ:
นานมี. 2530.

• พรพรรณ จัันทโรนานนท์์. ฮก ลก ซิ่่�ว: โชค ลาภ อายุุยืน
ื . กรุุงเทพฯ: ศิิลปวััฒนธรรม. 2530.

• ละเอีียด ศิิลาน้้อย. เฟิิง-สุ่่�ย (ฮวงจุ้้�ย): ภููมิลั
ิ ักษณ์์พยากรณ์์: ตำำ�ราจีีนโบราณ เลืือกที่่�ปลููกบ้้าน ตั้้�งสำำ�นัักงานและ
ฮวงจุ้ย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2530.

• สมบููรณ์์ สุุขสำำ�ราญ. ความเชื่่�อทางศาสนาและพิิธีก
ี รรมของชุุมชนชาวจีีน. กรุุงเทพฯ: จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย.
2530.
2531 (1988)
• ม. อี้้�งอรุุณ [นามแฝง], ผู้้�แปล. ฮวงจุ้้�ย ร้้านค้้าและสำำ�นัักงาน. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2531

• โรสส์์บาช, ซาราห์์. ฮวงจุ้้�ย: ศาสตร์์และศิิลป์์แห่่งการตกแต่่ งบ้้าน. แปลโดย อำำ�นวยชััย ปฏิิ พััทธ์์ เผ่่าพงศ์์.
กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2531

• สมบัั ติิ พลายน้้ อ ย. เล่่ า เรื่่� อ งมัั ง กร: รวมเรื่่� อ ง ตำำ�นาน ประเพณีี แ ละความเชื่่� อ ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ มัั ง กร. กรุุ ง เทพฯ:
ดอกหญ้า. 2531.

• สิินศัักดิ์์� วิิศิิษฐ์์สกุุล. ฮวงจุ้้�ยภาควิิชาการ: ภาคการก่่อฮวงจุ้้�ย (ฮวงจุ้้�ยที่่�ฝัังศพ). กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักงานหนัังสืือ
ฮวงจุ้ย. 2531

• สิิป, อีีฟหลิิน. ฮวงจุ้้�ยสำำ�หรัับธุุรกิิจ: ศาสตร์์และศิิลป์์แห่่งการเลืือกทำำ�ธุุรกิิจ. แปลโดยอำำ�นวยชััย ปฏิิพััทธ์์เผ่่า
พงศ์. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2531.

2532 (1989)
• เฉิิน, สงฉวิิน. เทพฤทธิ์์�เซีียนเต๋๋า. แปลโดย อรุุณ โรจน์์สัน
ั ติิ. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2532.

• บรููมฟิิลด์์, ฟรีีน่า่ . ความเชื่่�อชาวจีีน. บรรณาธิิการโดย โชติิช่ว่ ง นาคร. แปลโดย หยกแดง. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง.
2532.
• รััถยา สารธรรม, ผู้้�แปล. ตำำ�นานเทพปรมาจารย์์. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2532.

• ลิิป, อีีฟหลิิน. พลิิกตำำ�นานความเชื่่�อและไสยศาสตร์์จีีน. แปลโดย บรรยง บุุญฤทธิ์์�. กรุุงเทพฯ: บริิษััทพีี. วาทิิน
พับลิเกชั่น จ�ำกัด. 2532.

2533 (1990)
• บรููมฟิิลดิ์์�, ฟรีีน่า่ . ความเชื่่�อชาวจีีน. บรรณาธิิการโดย โชติิช่ว่ ง นาคร. แปลโดย หยกแดง. กรุุงเทพฯ: พิิมพ์์วาด
การพิมพ์. 2533.

2534 (1991)
• ชิิวเทีียน [นามแฝง]. มงคลแบบจีีน. กรุุงเทพฯ: สเปเชีียล อาร์์ท. 2534.
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• ประกาย สุุประดิิษฐ์์. นิิยายปรััมปราของจีีน. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2534.

• ส. พลายน้้อย [นามแฝง]. โป๊๊ยเซีียน: ผู้้�อำำ�นวยโชคลาภตามคติิของจีีนโบราณ. กรุุงเทพฯ: ข้้าวฟ่่าง. 2534.
2536 (1993)
• ริินโปเช, เชอเกีียม ตรุุงปะ. คััมภีีร์ม
์ รณศาสตร์์แห่่งธิิเบต: ข้้อความเปิิดเผยเรื่่�องเร้้นลัับของความตาย. แปลโดย
อนุสรณ์ ติปยานนท์. กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ กมลคีมทอง. 2536.

2537 (1994)
• มงคลธรรม ฉางหลวง, บรรณาธิิการ. แต่่ งบ้้านตามหลัักฮวงจุ้้�ย: (สำำ�หรัับบ้้านและที่่� อยู่่�อาศััย). กรุุ งเทพฯ:
ก�ำแก้ว. 2537.

• ลิิป, เอวีีลีีน. ตำำ�นานวััดและเทพเจ้้าจีีน. แปลโดย ต้้าฟู๊๊�. กรุุงเทพฯ: สร้้อยทอง. 2537.

• ส. พลายน้้อย [นามแฝง]. โป๊๊ยเซีียน: ผู้้�อำำ�นวยโชคลาภตามคติิของชาวจีีน. กรุุงเทพฯ: ข้้าวฟ่่าง. 2537.
2539 (1996)
• จิิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิิปัญ
ั ญาตะวัันออก OKLS. บ่่วง-สื่่�อ-ยู่่�-อี่่�: ทุุกเรื่่�อง
ให้สมปรารถนา. กรุงเทพฯ: แพรว. 2539.

• ศัักดิิ เดช ถิิ รบุุ ตร, ผู้้�แปล. หลัั กการตกแต่่ งบ้้านตามหลัั กฮวงจุ้้�ยและเคล็็ ดลัั บแก้้ ไขจากร้้ายให้้กลายเป็็นดีี .
กรุงเทพฯ: กังหัน. 2539.

2541 (1998)
• หม่่า, ซููเถีียน. โลกทิิพย์์คติิจีีน. แปลโดย อรุุณ โรจนสัันติิ. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2541.
2542 (1999)
• จิิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิปั
ิ ญ
ั ญาตะวัันออก OKLS. ทุุกเรื่่�องให้้สมปรารถนา
บ่วง-สื่อ-ยู-่ อี่. กรุงเทพฯ: แพรวส�ำนักพิมพ์. 2542.

• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. ฮก ลก ซิ่่�ว: สามเซีียนยอดยิ่่�งยง. กรุุงเทพฯ: ข้้าวฟ่่าง. 2542.
2544 (2001)
• จิิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิิปััญญาตะวัันออก OKLS. ทำำ�เนีียบเจ้้าแม่่และ
ผู้วิเศษของจีน. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2544.

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ความรู้้�เรื่่�องจีีนจากตััวเลข. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2544.

• ประทุุม ชุ่่�มเพ็็งพัันธุ์์�. สััตว์์มงคลจีีน. กรุุงเทพฯ: ชมรมเด็็ก. 2544.

• พีีรยุุทธ สุุเทพคีีรี.ี กวนอูู เทพเจ้้าแห่่งความมั่่�งคั่่�ง. กรุุงเทพฯ: สร้้อยทอง. 2544.

• ส. พลายน้้อย [นามแฝง]. โป๊๊ยเซีียน: ผู้้�อำำ�นวยโชคลาภตามคติิของจีีนโบราณ. กรุุงเทพฯ: ข้้าวฟ่่าง. 2544.
• สุุธิวิ งศ์์ พงศ์์ไพบููลย์์. จีีนทัักษิิณ: วิิถีีและพลััง. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย. 2544.
2546 (2003)
• จิิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิิปััญญาตะวัันออก OKLS. การชั่่�งดวงแบบจีีน:
ดูดวงแบบจิตรา. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2546.

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. การชั่่�งดวงแบบจีีน: ดููดวงแบบจิิตรา. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2546.
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• สุุวีี, ลี่่�ฮุ่่�ย, และ โหว หลิินหลิิน. เทพมงคลของจีีน. แปลโดย สุุรสิิทธิ์์� อมรวณิิชศัักดิ์์�. กรุุ งเทพฯ: เต๋๋าประยุุกต์์.
2546.
2548 (2005)
• วนิิต ยมาภััย. คำำ�พยากรณ์์บนไม้้ไผ่่. แปลโดย ประพฤทธิ์์� ศุุกลรััตนเมธีี. กรุุงเทพฯ: แมนกรุุพ. 2548.
2549 (2006)
• ธ. ธีีรทาส [นามแฝง]. ตำำ�นานศาลเจ้้า-โรงเจอายุุ 100 ปีีเมืืองไทย และ อริิยโพธิิสััตว์์-แบ่่งปัันวิิชาการสอน
นั่งสมาธิ. กรุงเทพฯ: แสวงสุทธิการพิมพ์. 2549.

• พรพรรณ จัันทโรนานนท์์. ฮก ลก ซิ่่�ว: โชค ลาภ อายุุยืน
ื . กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2549.

• เมธาวีี โรจนะเสน. ศาลเจ้้ า จีี น ศรัั ท ธากัั บ การรัั ก ษาโรค: กรณีี ศึึ ก ษาศาลเจ้้ า หลี่่� ตี้้� เ บี้้� ย ว เขตสัั ม พัั น ธวงศ์์
กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2549.

2550 (2007)
• ธรรญาภรณ์์ วงซ์์บุุญชััยนัันท์์. กงเต็็ก: พิิธีศ
ี พชาวจีีนแต้้จิ๋๋�ว [Kongtek: Chaozhou Chinese Funeral]. กรุุงเทพฯ:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.

2551 (2008)
• ศุุ ภการ สิิริิไพศาล, และ อภิิ เชษฐ กาญจนดิิ ฐ. พิิธีีกรรมและความเชื่่� อของชาวไทยเชื้้� อสายจีี นบริิเวณลุ่่�ม
ทะเลสาบสงขลา จากอดีตถึงปัจจุบัน. สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
2551.
• อรุุ ณ โรจน์์ เ กีี ย รติิ จิิ น ดารัั ต น์์ . สีี กัั บ ความเชื่่� อ ที่่� ป รากฏในศาลเจ้้ า และวัั ด จีี น ในย่่ า นเยาวราช. กรุุ ง เทพฯ:
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551.

2552 (2009)
• กุุมารีีจีีน ศุุภศรัันย์์. ท่่องเยาวราชไหว้้เจ้้า 9 ศาล. กรุุงเทพฯ: แบร์์ พัับลิิชชิ่่�ง. 2552.
2553 (2010)
• นวรััตน์์ ภัักดีีคำำ�. เทพเจ้้าและสิ่่�งศัักดิ์์�สิท
ิ ธิ์์�จีีน. กรุุงเทพฯ: อััมริินทร์์. 2553

• ปิิยะแสง จัันทรวงศ์์ไพศาล. 108 สิ่่�งมิ่่�งมงคลจีีน. กรุุงเทพฯ: ซีีเอ็็ดยููเคชั่่�น. 2553.
2554 (2011)
• ปวริิศ [นามแฝง]. การดููโหงวเฮ้้งตามตำำ�ราศาสตร์์จีีนโบราณ. กรุุงเทพฯ: ไทยควอลิิตี้้�บุ๊๊�คส์์ (2000). 2554.
• อู่่�ลี่่�ว์์ซิงิ . 100 เทพและเซีียนจีีน. แปลโดย ส.สิิริวิ
ิ ิทย์์ [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์. 2554
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หมวดที่ 18 วิทยาศาสตร์ การเกษตร เทคโนโลยี
2515 (1972)
• โกสิินทร์์ สายแสงจัันทร์์. พััฒนาการเกษตรของไต้้หวััน. พระนคร: โรงพิิมพ์์กรมแผนที่่�ทหาร. 2515.
2518 (1975)
• ประเวศ ศรีีพิิพััฒน์์. พััฒนาการการเกษตรของจีี น [Learning from China: A Report on Agriculture and
The Chinese People’s Communes]. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 1975 (2518).

2521 (1978)
• ส. สิิริวั
ิ ัฒน์์ [นามแฝง]. ต้้าจ้้าย หงฉีี แบบอย่่างด้้านเกษตรกรรมของจีีน. กรุุงเทพฯ: กลุ่่�มรวงข้้าว. 2521.

• สมาคมวิิทยาศาสตร์์แห่่งประเทศไทย. ท่่องไปกัับนัักวิิทยาศาสตร์์ไทย (ในสาธารณรััฐประชาชนจีีน). กรุุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช. 2521.

2523 (1980)
• วิินััย ทรััพย์์รุ่่�งเรืือง และ สอาด บุุญเกิิด, ผู้้�แปล. การป่่าไม้้เพื่่� อการเกษตรในประเทศจีีน. กรุุ งเทพฯ: องค์์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้. 2523.

2524 (1981)
• จรวย บุุญยุุบล. การศึึกษาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีของจีีน. กรุุงเทพฯ: เจริิญวิิทย์์การพิิมพ์์. 2524.
2529 (1986)
• ธงชัั ย พึ่่� ง กัั น ไทย. อุุ ป สรรคของการพัั ฒ นาระบบอาวุุ ธ สมัั ย ใหม่่ (Highly Sophisticated Weapons) ของ
มหาอ�ำนาจจีนในปลายศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ: สราญรมย์. 2529.

2530 (1987)
• บุุญทััน ดอกไธสง. การใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม (ทวิิลัักษณ์์) ในการพััฒนาชนบทไทย: กรณีีเฉพาะจีีน อิินเดีีย
ไต้หวัน ญีป
่ ุ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2530.

2531 (1988)
• กองมาตรฐานคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�นัักงานคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ. โครงการศึึกษาและวิิจััย
คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าสายหลัก (ท่าจีน): รายงานการส�ำรวจสภาพนิเวศวิทยาในแม่นํ้าท่าจีน. กรุ งเทพฯ:
ส�ำนักงาน. 2531.
2532 (1989)
• กัันยารััตน์์ ไชยสุุต. เซลล์์พัันธุุศาสตร์์และเซลล์์อนุุกรมวิิธานของพืืชสกุุล Zephyranthes [Cytogenetics and
Cytotaxonomy of Zophyranthes]. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2532.

2535 (1992)
• ละเอีียด ศิิลาน้้อย. อี้้�จิิง: เซีียมซีีวิิทยาศาสตร์์ [Chinese Fortune Telling]. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2535.
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2541 (1998)
• คะนึึง โยธาใหญ่่. การวิิ เคราะห์์ศัักยภาพการส่่งออกลำำ�ไยอบแห้้งไปสาธารณรััฐประชาชนจีี น. เชีียงใหม่่:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2541.

• สถาบัันวิิจััยเพื่่� อการพััฒนาประเทศไทยร่่วมกัับศููนย์์เศรษฐกิิจและเทคโนโลยีี มณฑลยููนนาน. โครงการศึึกษา
การจัดทรัพยากรในลุ่มนํ้าโขงไทย-ยูนนาน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2541.

• สถาบัันวิิจััยเพื่่� อการพััฒนาประเทศไทย ร่่วมกัับศููนย์์เศรษฐกิิจ และเทคโนโลยีี มณฑลยููนนาน. โครงการศึึกษา
การจั ด การทรั พ ยากรในล่ ม แม่ นํ้ า โขงไทย-ยู น นาน (เล่ ม 2). บรรณาธิก ารโดย มิ่ ง สรรพ์ ขาวสะอาด.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2541.

2543 (2000)
• มนตรีี ด้้ า นไพบูู ล ย์์ . การเปรีี ย บเทีี ย บการผลิิ ต และการตลาดของลำำ�ไย ในสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น และ
ประเทศไทย. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2543.

• วัั นวิิ สาข์์ คุุณยศยิ่่�ง. การเปรีียบเทีี ยบนโยบายการเน้้นการปลููกข้้าวเพื่่� อการส่่งออกของประเทศเวีี ยดนาม

ประเทศอินเดีย และประเทศจีน ในปี1992–1997. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

2543.
2545 (2002)
• ชาญ คำำ�วรรณ. เศรษฐศาสตร์์การเกษตร: วิิเคราะห์์โอกาสและผลกระทบต่่อสิินค้้าเกษตรไทย ภายหลัังจีีน
เข้าเป็นสมาชิก WTO: รายงานการศึกษา. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2545.

2549 (2006)
• ประโยชน์์ เจริิญสุุข. โครงการศึึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิิจและสัังคมของเกษตรกร ในโครงการอัันเนื่่� องมา
จากพระราชดำำ�ริิจากการเปิิดเสรีีการค้้าระหว่่างประเทศไทยกัับประเทศจีีน: กรณีีศึก
ึ ษาเกษตรกรในพื้้� นที่่�
ภาคเหนืือตอนบน: รายงานฉบัับสมบููรณ์์. กรุุงเทพฯ: สถาบัันวิิจััยสัังคม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2549.
2551 (2008)
• โครงการร่่วมผลิิตวรรณกรรมสู่่�เยาวชนระหว่่าง สวทช. และ ทวพ. ท่่องแดนมัังกรเรีียนรู้้�เทคโนโลยีี. ปทุุมธานีี:
สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ. 2551.

2554 (2011)
• สุุกััญญา วศิินานนท์์. ต้้นกำำ�เนิิดวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีจีีน. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2554.
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หมวดที่ 19 วรรณกรรม
2449 (1906)
• กรมศิิลปากร. สามก๊๊ก เล่่ม 1 และตำำ�นานสามก๊๊ก. พระนคร: ศิิลปาบรรณาคาร. 2512.
• ม.ป.ผ. สามก๊๊ก เล่่ม 3. พระนคร: โรงพิิมพ์์บำ�รุ
ำ ุงนุุกูล
ู กิิจ. 2449.
• สามก๊๊ก เล่่ม 3. พระนคร: โรงพิิมพ์์บำ�รุ
ำ ุงนุุกูล
ู กิิจ. 2449.
2464 (1921)
• ม.ป.ผ. จอยุ่่�ยเหม็็ง เล่่ม 1. พระนคร: ศรีีกรุุง. 2464.
2471 (1928)
• ดำำ�รงราชานุุภาพ, สมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระยา. ตำำ�นานหนัังสืือสามก๊๊ก.ทรงแต่่งเป็็นภาคผนวก
ประกอบกับหนังสือสามก๊กฉบับงานพระเมรุ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒ
ธนากร. 2471.

• พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระดำำ�รงราชานุุภาพ. สามก๊๊ก และตำำ�นานหนัังสืือสามก๊๊ก: ทรงแต่่งเป็็นภาคผนวก
ประกอบกัับหนัังสืือสามก๊๊กฉบัับงานพระเมรุุ สมเด็็จพระปิิตุุจฉาเจ้้าฯ. พระนคร: โรงพิิมพ์์โสภณพิิพรรฒ
ธนากร. 2471.

• พระคลััง (หน), เจ้้าพระยา. เรื่่�องสามก๊๊ก แต่่งจากพงศาวดารจีีนสมััย พ.ศ. 763 จน พ.ศ. 823 ฉบัับชำำ�ระใหม่่
แลมีีรููปภาพ. พระนคร: โรงพิิมพ์์โสภณพิิพรรฒธนากร. 2471.

• ม.ป.ผ. เรื่่�องสามก๊๊ก แต่่งจากพงศาวดารจีีนสมััย พ.ศ. 763 จน พ.ศ. 823 ฉบัับชำำ�ระใหม่่ แลมีีรููปภาพ. พระนคร:
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. 2471.

2481 (1938)
• พระคลัั ง (หน), เจ้้ า พระยา. หนัั ง สืื อ อ่่ า นกวีี นิิ พ นธ์์ ส ามก๊๊ ก ตอนโจโฉแตกทัั พ เรืื อ . พระนคร: โรงพิิ ม พ์์
ประสาทพิิทยา. 2481.

• พระคลัั ง (หน), เจ้้ าพระยา. หนัังสืืออ่่ านกวีี นิิพนธ์์สามก๊๊ กตอนโจโฉแตกทัั พเรืือ. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 6. พระนคร:
โรงพิมพ์ประสาทพิทยา. 2481.

2483 (1940)
• พระคลััง (หน), เจ้้าพระยา. หนัังสืืออ่่านกวีีนิิพนธ์์สามก๊๊ก ตอนโจโฉแตกทััพเรืือ. พระนคร: โรงพิิมพ์์ยิ้้�มศรีี.
2483.
2492 (1949)
• คึึกฤทธิ์์� ปราโมช, ม.ร.ว. สามก๊๊ก ฉบัับนายทุุน ตอนโจโฉนายกตลอดกาล. พระนคร: ชััยฤทธิ์์�. 2492.
2494 (1951)
• พิิทยาลงกรณ์์, พระราชวรวงศ์์เธอ กรมหมื่่�น. นางพญาฮองไทเฮา. พระนคร: คลัังวิิทยา. 2494.
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2496 (1953)
• นายตำำ� รา ณ เมืื อ งใต้้ [นามแฝง]. รวมเรื่่� องเอกของนายตำำ�รา ณ เมืื อ งใต้้ , หัั ส นิิ ย าย ชุุ ด เลากะงัั ง ฆ์์ ,
บทละครเรื่องติ ดเบ็ด, บทละครเรื่องภรรยาอนามิส, บุ คคลภาษิ ตสามก๊ก, เมื่อหัวถึ งหมอน. พระนคร:
ไทยวัฒนาพานิช. 2496.
2499 (1956)
• พระคลััง (หน), เจ้้าพระยา. พงศาวดารจีีน...สามก๊๊ก. พระนคร: คุุรุุสภา. 2499.

• พระคลััง (หน), เจ้้าพระยา. สามก๊๊กแต่่งจากพงศาวดารจีีนสมััย พ.ศ. 736 จน 823. พระนคร: โรงพิิมพ์์คุุรุุสภา.
2499.
2502 (1959)
• ฮาร์์เรอร์์, ไฮน์์วิิช. เจ็็ดปีีในธิิเบต [Seven Years in Tibet]. แปลโดย วิิจิิตรวรรณกรรม [นามแฝง]. พระนคร:
เขษมบรรณกิจ. 2502.

2503 (1960)
• หยูู , หัั ว . คนขายเลืื อ ด [XuSan’guanmaixueji]. บรรณาธิิก ารโดย รื่่� น ฤทัั ย สัั จ จพัั น ธุ์์�. แปลโดย รำำ� พรรณ
รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์เอโนเวล. 2503.

2505 (1962)
• อารีี สุุชาโต. ใครจะอยู่่�คํ้้าฟ้้า พร้้อมกัับคำำ�วิิจารณ์์ของ ม.ร.ว. เสนีีย์์ ปราโมชอดีีตนายกรััฐมนตรีี. ธนบุุรีี: ป.
พิศนาคะการพิมพ์. 2505.

2506 (1963)
• จารุุวััฒน์์ [นามแฝง]. นิิทานเอกของจีีน. พระนคร: แพร่่พิท
ิ ยา. 2506.
• นวม สงวนทรััพย์์. อมตนิิยายจีีน. กรุุงเทพฯ: คลัังวิิทยา. 2506.
• ป.ร. [นามแฝง]. ชั่่�นบ้้อเหมา. พระนคร: ก้้าวหน้้า. 2506.

• ประพัันธกร [นามแฝง]. จอมกัักขฬะจากไซฮั่่�น. กรุุงเทพฯ: เกษมบรรณกิิจ. 2506.
2507 (1964)
• บรมมหาศรีีสุุริิยวงศ์์, สมเด็็ จเจ้้ าพระยา. เม่่งเฉีียว ฉบัับสมเด็็ จเจ้้ าพระยาบรมมหาศรีีสุุริิยวงศ์์. พระนคร:
คลังวิทยา. 2507.

• หลิิน, ยู่่�ถััง. สารคดีีและนวนิิยายของหลิินยู่่�ถััง. แปลโดย เหย่่า [นามแฝง]. พระนคร: คลัังวิิทยา. 2507.
2508 (1965)
• ชาลีี เอี่่�ยมกระสิินธุ์์�. ซัังแปะอี่่� ผู้้�ถููกสาป. กรุุงเทพ: เกษมบรรณกิิจ. 2508.

• สุุทธิิผล นิิติิวััฒนา. ไซซีี จารสตรีีคนแรกของโลก: แปลจากต้้ นฉบัับภาษาจีี นของหนานกงเผอ. พระนคร:
แพร่วิทยา. 2508.

• สุุทธิิผล นิิติิวััฒนา. สามก๊๊ก ฉบัับวิิจารณ์์: จากต้้นฉบัับภาษาจีีน ของจกสิ้้�วเฮีียบ. พระนคร: แพร่่พิท
ิ ยา. 2508.
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2509 (1966)
• ม.ป.ผ. ซุุยถััง. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา. 2509.

• ม.ป.ผ. บทความบางเรื่่�องจากสถานีีวิิทยุุแห่่งประเทศไทย. พระนคร: กรมประชาสััมพัันธ์์. 2509.
2510 (1967)
• พระคลััง (หน), เจ้้าพระยา. สามก๊๊กของ เจ้้าพระยาพระคลััง (หน). พระนคร: ผ่่านฟ้้าพิิทยา. 2510.
2511 (1968)
• ม.ป.ผ. ซิิเตงซััน. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา. 2511.
2512 (1969)
• กรมศิิลปากร. สามก๊๊ก เล่่ม 1 และตำำ�นานสามก๊๊ก. พระนคร: ศิิลปาบรรณาคาร. 2512.
• พระคลััง (หน), เจ้้าพระยา. สามก๊๊ก เล่่ม 2. พระนคร: ศิิลปาบรรณาคาร. 2512.
• ม.ป.ผ. ไซอิ๋๋�ว. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา. 2512.

• เฮสส์์เลอร์์, ปีีเตอร์์. ริิมฝั่่�งมหานทีี [River Town: Two Years on the Yangtze]. แปลโดย เจริิญจิิตร โพธิ์์�ทอง.
กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2512.

2514 (1971)
• พระคลััง (หน), เจ้้าพระยา. สามก๊๊ก. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา. 2514.
• ม.ป.ผ. ซวยงััก. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา. 2514.
• ม.ป.ผ. ซ้้องกั๋๋�ง. พระนคร: องค์์การค้้าของคุุรุุสภา. 2514.

• ยาขอบ. สามก๊๊กฉบัับวณิิพก: จิิวยี่่� ผู้้�ถ่่มนํ้้าลายรดฟ้้า ของยาขอบ. กรุุงเทพฯ: ผดุุงศึึกษา. 2514.
2515 (1972)
• จำำ�เรีียง ทองแถม. นิิทานเอกของจีีน. นครหลวงฯ: แพร่่พิท
ิ ยา. 2515.

• ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุุณหญิิง. จดหมายจากเมืืองจีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2515.
2516 (1973)
• พระคลัังหน (หน), เจ้้าพระยา. สามก๊๊ก และตำำ�นานสามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: มููลนิิธิดำ
ิ ำ�รงราชานุุภาพ. 2516.
2517 (1974)
• ทอง นํ้้าปาว. จดหมายจากเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: คนหนุ่่�ม. 2517.

• หลิิง, สี่่�ฟอง. ตะวัันสีีแดง. แปลโดย สุุทััศน์์ เอกา. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2517.
2520 (1977)
• วรรณไว พััธโนทััย. สามก๊๊ก ฉบัับแปลใหม่่ แปลจากต้้นฉบัับภาษาจีีนของหลอกว้้านจง. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์การ
พิิมพ์์. 2520.

• หลู่่�, ซิ่่�น. ชุุมนุุมกวีีร้อ
้ ยแก้้ว ชุุด “หญ้้าป่่า”. แปลโดย พวงร้้อย คำำ�เรีียง. กรุุงเทพฯ: กอไผ่่. 2520.
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2522 (1979)
• ว. ณ เมืืองลุุง [นามแฝง]. โคมยมทููต. กรุุงเทพฯ: บรรณาคาร. 2522.
2523 (1980)
• สำำ�นัักงานคณะกรรมการวัั ฒนธรรมแห่่งชาติิ กองวัั ฒนธรรมสััมพัันธ์์ กระทรวงศึึกษาธิิการ. นิิทานกตัั ญญูู
ไทย-จีน-ญีป
่ ุ่น. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 2523.

• ปิ่่�น มาลากุุล, หม่่อมหลวง. นิิราศเป่่ยจิิง. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์การพิิมพ์์. 2523.
2525 (1982)
• เฉลีียว เอี่่�ยมตระกููล. สุุภาษิิตจีีน. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2525.
2527 (1984)
• ผาแดง [นามแฝง]. กวงกิิม. กรุุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2527.
2528 (1985)
• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. บููเช็็กเทีียน. กรุุงเทพฯ: ก. ไก่่. 2528.
2529 (1986)
• วัันทิิพย์์ สิินสููงสุุด. สตรีีจีีนในนิิทาน [Women in Chinese Folklore]. กรุุงเทพฯ: สายใจ. 2529.

• สัั ง ข์์ พัั ธ โนทัั ย . พิิ ชัั ย สงครามสามก๊๊ ก : แผนที่่� ส ามก๊๊ ก (ฉบัั บ เขีี ย นใหม่่ ) ปทานุุ ก รมภูู มิิ ศ าสตร์์ส ามก๊๊ ก และ
นามานุุกรมในสามก๊๊ก. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2 [ปรัับปรุุงแก้้ไข]. กรุุงเทพฯ: ศิิลปาบรรณาคาร. 2529.

• อาร์์ท, เฮนรี่่� เอช. จีีน: สุุภาษิิตชวนพิินิิจ [700 Chinese Sayings]. แปลโดย วัันทิิพย์์ [นามแฝง]. กรุุ งเทพฯ:
สายใจ. 2529.

2530 (1987)
• Wang, Hui-Ming. นิิทานพื้้� นบ้้านจีีนชุุดหนองซีีหูู [Folk tales of the west lake]. กรุุงเทพฯ: สุุริย
ิ บรรณ. 2530.
• เสฐีียรพงษ์์ วรรณปก. นิิทานปรััชญาเต๋๋า. กรุุงเทพฯ: ช่่อมะไฟ. 2530.
• โชติิช่ว
่ ง นาดอน. คมคำำ� คมกวีี. กรุุงเทพฯ: สมิิต. 2530.

• ฟาง, ซู่่�หััว. 200 ภาษิิตพิิชิต
ิ ความสำำ�เร็็จ. แปลโดย รััถยา สารธรรม. กรุุงเทพฯ: ธรรมชาติิ. 2530.
• ยาขอบ.สามก๊๊ก. สามก๊๊กฉบัับวณิิพก. กรุุงเทพฯ: ผดุุงศึึกษา. 2530.

• วัันทิิพย์์ สิินสููงสุุด. นิิทานสำำ�นวนจีีน [Stories of Chinese Set Phraese]. กรุุงเทพฯ: วัันทิิพย์์. 2530.
2531 (1988)
• เลิิ ศ กำำ� แหงฤทธิิ ร งศ์์ . สัั จ ธรรมจากความฝัั น และนิิ ย ายสมัั ย เก่่ า ของจีี น เรื่่� อ งอื่่� น ๆ. กรุุ ง เทพฯ: บริิ ษัั ท พีี .
วาทิน พับลิเกชั่น จ�ำกัด. 2531.

2532 (1989)
• กนกพงศ์์ สงสมพัันธุ์์�, บรรณาธิิการ. จากสนามหลวงถึึ งเทีี ยนอัั นเหมิิน: ชุุ มนุุมกวีี นิิพนธ์์ บัันทึึ กความรู้้�สึึก
ข้ามขอบฟ้า. กรุงเทพฯ: รวมทรรศน์. 2532.

• นายตำำ�รา ณ เมืืองใต้้ [นามแฝง]. บุุคคลภาษิิตในสามก๊๊ก. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2532.
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• ประยงค์์ อนัันทวงศ์์. นิิยายปลายตะเกีียบ. กรุุงเทพฯ: สุุวีีริย
ิ าสาส์์น. 2532.

• มงคลชััย เหมริิด. หนัังสืือสามก๊๊กดีีอย่่างไร. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2532.

• วรรณไว พััธโนทััย. คมคำำ�คมคนจากภาษิิตนิิทานจีีนโบราณ. กรุุงเทพฯ: ธรรมชาติิ. 2532.
• หลิินเหวิินอี้้�. สามก๊๊ก ฉบัับการ์์ตูน
ู . แปลโดย โยธิิน ย. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2532.
2533 (1990)
• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. ชำำ�แหละกี๋๋�นเล่่าปีี. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2533.

• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. เปิิดหน้้ากากขงเบ้้ง. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2533.
2534 (1991)
• ชุุย, หยวน-หมิิง, และ สจวร์์ต ทอมป์์สััน. เรื่่�องเล่่าของจีีน [Chinese Stories]. แปลโดย กุุณฑล เพ็็ชรเสนา.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ผู้จัดการเด็ก. 2534.

• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ, ผู้้�แปล. เก็็จแก้้วประกายกวีี. กรุุ งเทพฯ: มููลนิิธิิเผยแผ่่
คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีนจินเกาะ. 2534.

• ประกาย สุุประดิิษฐ์์. นิิยายปรััมปราของจีีน. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2534.
• สุุริย
ิ ฉััตร ชััยมงคล. ส่่องชีีวิิตด้้วยข้้อคิิดจีีน. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2534.
2535 (1992)
• เฉา, จุ้้�น ซาน. เปิิดโลกยุุทธจัักร. แปลโดย อรุุณ โรจนสัันติิ. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2535.

• ยาขอบ [นามแฝง]. สามก๊๊กฉบัับวณิิพก ของ ยาขอบ เล่่ม 1–2. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2535.
• ศุุภนิิมิิต [นามแฝง]. คมวาทะในพงศาวดารจีีน. กรุุงเทพฯ: สามััคคีีสาส์์น. 2535.

• เสถีียร จัันทิิมาธร. ชุุมนุุมมัังกรซ่่อนพยััคฆ์์: จากนิิยายกำำ�ลัังภายในของโก้้วเล้้ง. กรุุงเทพฯ: 2535.
2537 (1994)
• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ, ผู้้�แปล. ผีีเสื้้�อ. กรุุงเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�คส์์พับ
ั ลิิเคชั่่�นส์์ จำำ�กััด.
2537.
• ไหล, ทีี.ซีี. เพื่่� อน: ความหมายในวรรณกรรมจีีน. แปลโดย วััฒนา พััฒนพงศ์์. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2537.
2541 (1998)
• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ, ผู้้�แปล. หยกใสร่่ายคำำ�. กรุุ งเทพฯ: ภาควิิชาภาษาจีีน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2541.

• พระคลััง (หน), เจ้้าพระยา. สามก๊๊ก ฉบัับเจ้้าพระยาพระคลััง (หน): เปลี่่�ยนแผ่่นดิิน. กรุุงเทพ ฯ: บริิษััทคู่่�แข่่ง
จำำ�กััด. 2537.

• ดำำ�รงราชานุุภาพ, สมเด็็จฯ กรมพระยา. อั้้�งยี่่� [จุุลสาร]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2541.
2542 (1999)
• ป. แผนสำำ�เร็็จ [นามแฝง]. ระบบความจำำ�กัับระบบความคิิดในเรื่่�องสั้้�นจีีนพิิศวง. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2542.
• ประคอง นิิมมานเหมิินท์์. อาป่่มไทใต้้คง: นิิทานกัับสัังคม. กรุุงเทพฯ: แม่่คำำ�ผาง. 2542.

• เสาวภาคย์์ วรลััคนากุุล. สุุภาษิิตจีีน [Chinese Proverbs]. กรุุ งเทพฯ: ภาควิิชาภาษาไทยและภาษาตะวัันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. 2542.
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2543 (2000)
• วิินััย สุุกใส. เดชคััมภีีร์ม
์ ารตำำ�นานยุุทธภพ. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2543.
• ว. ณ เมืืองลุุง [นามแฝง]. เซาะฮ้้วยเหล็็ง. กรุุงเทพฯ: บรรณาคาร. 2543.

• เนี่่�ย, อู้้�เซ็็ง. นางพญาผมขาว. แปลโดย จำำ�ลอง พิิศนาคะ. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2543.
2544 (2001)
• สุุริย
ิ ฉััตร ชััยมงคล, ผู้้�แปล. ส่่องชีีวิิตด้้วยข้้อคิิดจีีน. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 3. กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2544.
• ยุุง, จาง. หงส์์ป่า่ . แปลโดย จิิตราภรณ์์ ตัันรััตนกุุล. กรุุงเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�คส์์. 2544.
2545 (2002)
• จิิตรลดา โลจนาทร และ ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิิปััญญาตะวัันออก OKLS. นิิทานเทพเจ้้าของจีีน.
กรุงเทพฯ: จิตรา. 2545.

• ดำำ�รงราชานุุภาพ, สมเด็็ จฯ กรมพระยา. นิิทานโบราณคดีี . บรรณาธิิการโดย อาจิิ ณจัั นทัั มพร. กรุุ งเทพฯ:
ดอกหญ้า 2545.

• เนี่่�ย, อู้้�เซ็็ง. เจ็็ดนัักกระบี่่�. แปลโดย จำำ�ลอง พิิศนาคะ. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2545.
2546 (2003)
• ดำำ�รงราชานุุภาพ, สมเด็็ จฯ กรมพระยา. นิิทานโบราณคดีี . บรรณาธิิการโดย อาจิิ ณจัั นทัั มพร. กรุุ งเทพฯ:
ดอกหญ้า. 2546.

• ฮููม, ล็็อตตา คาร์์สเวลล์์. นิิทานพื้้� นบ้้านจีีน. แปลโดย ทิิพวรรณ ลีีละศิิธร. กรุุงเทพฯ: เรืือนปััญญา. 2546.

• อติิชาต คงวุุฒิคุ
ิ ณ
ุ ากร และ สาลีีนีี เกื้้�อเกีียรติิวงศ์์. นางพญางููขาวกัับการปฏิิรููปสัังคมราชวงศ์์ซ่ง่ . กรุุงเทพฯ: คง
วุุฒิคุ
ิ ณ
ุ ากร. 2546.

2547 (2004)
• Karko, Kate. เจ้้าสาว [Namma: A Tibetan Love Story]. แปลโดย มนัันยา [นามแฝง]. กรุุ งเทพฯ: ศรีีสารา.
2547.
• กิิว, เค. แอล. 100 นิิทานคติิสอนใจของชาวจีีน. แปลโดย สิิริิประภาวรรณ. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุ งเทพฯ: แสงดาว.
2547.
• โกวเล้้ง [นามแฝง]. จอมยุุทธ์์ไร้้นํ้า้ ตา. แปลโดย น. นพรััตน์์. กรุุงเทพฯ: สยามอิินเตอร์์บุุคส์์. 2547.
• เทีียนวรรณ [นามแฝง]. ไซอิ๋๋�ว ฉบัับสมบููรณ์์. กรุุงเทพฯ: โฆษิิต. 2547.

• วัันทิิพย์์ สิินสููงสุุด. ขงจื่่�อ: สุุภาษิิต วาทะ คำำ�คม [Confucius Sayings]. กรุุงเทพฯ: สายใจ. 2547.
• สมศัักดิ์์� เดชจำำ�เริิญ. ไซอิ๋๋�ว. กรุุงเทพฯ: โฆษิิต. 2547.
2548 (2005)
• กิิตติิ วััฒนะมหาตม์์. บููรพเทวีีปกรณ์์: พระแม่่หนี่่�วา พระแม่่ฉางเอ๋๋อ พระแม่่เหอเซีียนกูู. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์
บุ๊คส์. 2548.

• ญุ่่�ย, เฟิิง ฉวน บััว. ความทรงจำำ�ของหััวใจที่่�ปลายทะเล [Love at the Aegean Sea]. แปลโดย เมฆขาว หวานเย็็น.
กรุงเทพฯ: แจ่มใส. 2548.

• ยงชวน มิิตรอารีี. วาทะจอมยุุทธ์์สุด
ุ ยอดสุุภาษิิตจีีน. กรุุงเทพฯ: เกลอเรีียน. 2548.
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• เสาวภาคย์์ วรลััคนากุุล. ประวััติวิ รรณคดีีจีน
ี [History of Chinese Literature: CN 464]. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ:
ภาควิิชาภาษาไทยและภาษาตะวัันออก คณะมนุุษยศาสตร์์มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง. 2548.

2549 (2006)
• จ้้ าว, เหวิิ น. ตำำ�นานแห่่งขุุ นเขาและท้้องนทีี. แปลโดย จิิ ราธร จิิ รประวัั ติิ, หม่่อมหลวง. กรุุ งเทพฯ: ศรีีสารา
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

• ธานีี ปิิยสุุข. จางจื่่�อเฉีียง. กรุุงเทพฯ: ศรีีสารา. 2549.

• อมร ทองสุุก. คััมภีีร์ห
์ ลุุนอวี่่� [The Analects of Confucius]. ปทุุมธานีี: ชุุณหวััตร. 2549.
2550 (2007)
• โกวเล้้ง [นามแฝง]. จอมดาบหิิมะแดง. แปลโดย ว. ณ เมืืองลุุง [นามแฝง]. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�คส์์. 2550.

• คมเดืือน เจิิดจรััสฟ้้า. คุุณธรรมในสามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2550.

• คมเดืือน เจิิดจรััสฟ้้า. คุุณธรรมในสามก๊๊ก. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2550.
• ประพต เศรษฐกานนท์์. ซิิเตงซัันกัับซิิกััง. นนทบุุรี:ี ศรีีปััญญา. 2550.

• วััชระ หลิ่่�วพงศ์์สวััสดิ์์�. คนขี่่�เสืือ ท่่องสี่่�แผ่่นดิิน. กรุุงเทพฯ: พิิมพ์์บููรพา. 2550.
• ศุุภฤกษ์์ บุุญกอง. ไซอิ๋๋�ว (ฉบัับการ์์ตูน
ู ). ปทุุมธานีี: สกายบุ๊๊�กส์์. 2550.
• สัันติิ วุุฒิรัิ ต
ั น์์. ซุุนวูู ฉบัับการ์์ตูน
ู คลาสสิิค. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2550.

• เอื้้�อ อััญชลีี. สามก๊๊ก ฉบัับคนกัันเอง ภาคสอง. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2550.
2551 (2008)
• จก, สิ้้�วเฮีียบ. สามก๊๊ก ฉบัับวิิจารณ์์. แปลโดย สุุทธิิพล นิิติิวััฒนา. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�ค. 2551.
• จกสิ้้�วเฮีียบ. สามก๊๊ก ฉบัับวิิจารณ์์. แปลโดย สุุทธิิพล นิิติิวััฒนา. กรุุงเทพฯ: สร้้างสรรค์์บุ๊๊�ค. 2551.

• ณรงค์์ชัย
ั ปััญญานนทชััย. อิินไซด์์สามก๊๊ก (ฉบัับอ่่านสามก๊๊กอย่่างไรให้้แตกฉาน). กรุุงเทพฯ: ดอกหญ้้า. 2551.
• บููรชััย ศิิริม
ิ หาสาคร. กลั่่�นสามก๊๊ก ฉบัับนัักบริิหาร. กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2551.

• เปี่่�ยมศัักดิ์์� คุุณากรประทีีป. CEO ในสามก๊๊ก. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: คุุณธรรม. 2551.

• ยาขอบ [นามแฝง]. สามก๊๊ก ฉบัับวณิิพก (ฉบัับปรัับปรุุงใหม่่). กรุุงเทพฯ: แสงดาว. 2551.
2552 (2009)
• โกวิิท ตั้้�งตรงจิิตร. สารานุุกรมสามก๊๊ก. กรุุงเทพฯ: พิิมพ์์คำำ�. 2552.

• เทพรัั ต นราชสุุ ด าฯ สยามบรมราชกุุ ม ารีี , สมเด็็ จ พระ, ผู้้�แปล. หยกใสร่่ า ยคำำ�. กรุุ ง เทพฯ: คณะกรรมการ
อักษรศาสตรบัณฑิตรุน
่ ที่ 41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552.

2553 (2010)
• ใบบััว [นามแฝง]. สามก๊๊ก: ฉบัับเรื่่�องย่่อ. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: บีีเวล. 2553.
• ประสิิทธิ์์� ฉกาจธรรม. คารมคมความคิิด. กรุุงเทพฯ: สุุขภาพใจ. 2553.

• ศานติิ ภัั ก ดีี คำำ� และ นวรัั ต น์์ ภัั ก ดีี คำำ� . ภาพสลัั ก ศิิ ล า: เล่่ า เรื่่�อ งวรรณกรรมจีี น ใน “สวนขวา” เมืื อ งโบราณ.
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 2553.

• อมร ทองสุุก. คััมภีีร์ห
์ ลุุนอวี่่� [The Analects of Confucius]. ปทุุมธานีี: ชุุณหวััตร. 2553.
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2554 (2011)
• วิินเชสเตอร์์, ไซมอน. โจเซฟ นีีคแฮม ผู้้�ชายที่่�หลงรัักเมืืองจีีน [The Man Who Loved China: The Fantastic
Story of the Eccentric Scientist Who Unlocked the Mysteries of the Middle Kingdom]. แปลโดย
วิชัย สุวรรณบรรณ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2554.

• ต่่อพงษ์์ เศวตามร์์. เชิิงอรรถมัังกรหยก. กรุุงเทพฯ: บ้้านพระอาทิิตย์์. 2554.

• พระคลััง (หน), เจ้้ าพระยา. สามก๊๊ก สำำ�นวนเจ้้ าพระยาพระคลััง (หน) ราชบััณฑิิ ตยสภาชำำ�ระ. กรุุ งเทพฯ:
สุุขภาพใจ. 2554.

• เล่่าชวนหััว [นามแฝง]. จอมยุุทธ์์มัังกรเหลืือง. กรุุงเทพฯ: เคล็็ดไทย. 2554.
2555 (2012)
• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ, ผู้้�แปล. ผีีเสื้้�อ. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 16. กรุุ งเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�คส์์
พับลิเคชั่นส์ จ�ำกัด. 2555.

• เทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี, สมเด็็จพระ, ผู้้�แปล. หมู่่�บ้้านเล็็กตระกููลเป้้า. กรุุงเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�คส์์พับ
ั
ลิิเคชั่่�นส์์ จำำ�กััด. 2555.

• คาร์์เพนเตอร์์, ฟรานเซส. นิิทานจีีน. แปลโดย ถนอมวงศ์์ ลํ้้ายอดมรรคผล และคณะ กรุุ งเทพฯ: เรืืองปััญญา.
2555.
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หมวดที่ 20 การศึกษาภาษาจีน
ม.ป.ป.

• บ. ใบไม้้ [นามแฝง]. พจนานุุกรมสำำ�นวนภาษาจีีน-ไทย. พระนคร: โรงพิิมพ์์เฮงฮวด. ม.ป.ป.

2471 (1928)
• ปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว, พระบาทสมเด็็จพระ. รวมใจความพระราชดำำ�รััสของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวในการ

เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมโรงเรียนจีน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 กับค�ำแปลเป็นภาษาจีนและภาษา
อังกฤษ. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. 2471.

2502 (1959)
• วายจิิง เจ. สนทนาจีีนกลาง-แต้้จิ๋๋�ว. พระนคร: ผดุุงศึึกษา. 2502.

• อั้้�ง, เซี่่�ยงพ้้ง. บทสนทนาภาษาจีีนสำำ�หรัับนัักเรีียนไทย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2502.
2506 (1963)
• วายจิิง เจ. บทสนทนนาภาษากวางตุ้้�ง. พระนคร: ผดุุงศึึกษา. 2506.
2507 (1964)
• วายจิิง เจ. ตำำ�ราเรีียนพููด จีีนกลาง แต้้จิ๋๋�ว กวางตุ้้�ง ฉบัับสมบููรณ์์. พระนคร: คลัังวิิทยา. 2507.
2512 (1969)
• กระทรวงศึึกษาธิิการ. กรมวิิชาการ. แบบเรีียนภาษาจีีน หวาอีีเค่่อเปิ่่�น. พระนคร: โรงพิิมพ์์คุุรุุสภาพระสุุเมร.
2512.
• วรเศรษฐ อุุกฤษโชค. ปทานุุกรมเรีียนภาษาแต้้จิ๋๋�วจีีนกลาง. พระนคร: เกษมบรรณกิิจ. 2512.
2514 (1971)
• อ. อุุกฤชโชค [นามแฝง]. สนทนาการค้้า 3 ภาษา แต้้จิ๋๋�ว จีีนกลาง กวางตุ้้�ง ไทย. พระนคร: บัันดาลสาส์์น. 2514.
2515 (1972)
• ช. อุุ ด มประเสริิ ฐ [นามแฝง]. บทสนทนาภาษาจีี น กลางและแต้้ จิ๋๋� ว ฉบัั บ สำำ�หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาและนัั ก ธุุ ร กิิ จ .
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2515

2517 (1974)
• เลีียง เสถีียรสุุต. คััมภีีร์ข
์ งจื๊๊�อ 551–479 ก่่อน ค.ศ. แปลจากต้้นฉบัับชื่่�อ “หลุ่่�นหงืือ”. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์รุ่่�งนคร.
2517.
• วายจิิง เจ. คู่่�มืือพููดภาษากวางตุ้้�งแบบนำำ�เที่่�ยว. กรุุงเทพฯ: เกษมบรรณกิิจ. 2517.
2518 (1975)
• ล. เสถีียรสุุต [นามแฝง], ผู้้�แปล. นมััสการพระรััตนตรััยคาถาจีีน คำำ�คมในนิิกายเซ็็นและประวััติิการศึึกษาจีีน.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุง่ นคร. 2518.
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2519 (1976)
• จำำ�ลอง พิิศนาคะ. ตำำ�ราเรีียนภาษาจีีน 75 ชั่่�วโมง จีีนกลาง-แต้้จิ๋๋�ว-ไทย. กรุุงเทพฯ: เสริิมวิิทย์์บรรณาคาร. 2519.
• ถ่่องแท้้ รจนาสัันต์์. มููลฐานภาษาจีีน 1,000 ตััว (เรีียนด้้วยตนเอง). กรุุงเทพฯ: เสริิมวิิทย์์บรรณาคาร. 2519.
• สิิริิ ภู่่�ประเสริิฐ. ภาษาจีีนกลาง. กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง. 2519.

• หอสมุุ ด แห่่ ง ชาติิ . วารสารและหนัั ง สืื อ พิิ ม พ์์ ภ าษาจีี น ที่่� ตีี พิิ ม พ์์ ใ นประเทศไทย ประวัั ติิ แ ละบรรณานุุ ก รม.
กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2519.

2520 (1977)
• คุุงเฮี้้�ยง. ตำำ�ราเรีียนพููด 3 ภาษา จีีนกลาง, แต้้จิ๋๋�ว, ไทย. กรุุงเทพฯ: พิิทยาคาร. 2520.

• วายจิิง เจ, และ เยาเปา วอง. 2529 ตำำ�ราเรีียนพููดภาษาจีีนกลาง-แต้้จิ๋๋�ว-อัังกฤษ [Colloquial Chinese-English
Sentences]. กรุงเทพฯ: บริษัท นานมี จ�ำกัด. 2520.

2521 (1978)
• เธีียรชััย เอี่่�ยมวรเมธ. พจนานุุกรมจีีน-ไทย. กรุุงเทพฯ: รวมสาส์์น. 2521.
2522 (1979)
• อนงค์์พร สมานชาติิ. การมััธยมศึึกษา. นครปฐม: แผนกบริิการกลาง สำำ�นัักงานอธิิการบดีี พระราชวััง 2522.
2524 (1981)
• เธีียรชััย เอี่่�ยมวรเมธ. พจนานุุกรม อัังกฤษ-จีีน-ไทย ฉบัับใหม่่ [A New English-Chinese-Thai Dictionary].
กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บ�ำรุงสาส์น. 2524.

• เธีียรชััย เอี่่�ยมวรเมธ. พจนานุุกรมสำำ�นวน-สแลง อัังกฤษ-จีีน-ไทย [A Complete Dictionary of English Idioms
and Slangs with Bilingual Explanations]. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น. 2524.

2525 (1982)
• เฉลีียว เอี่่�ยมตระกููล. สุุภาษิิตจีีน. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2525.

• ชนิิ ต า รัั ก ษ์์ พ ลเมืื อ ง. การศึึ ก ษาในระบบโรงเรีี ย นเปรีี ย บเทีี ย บ I–II. กรุุ ง เทพฯ: ภาควิิ ช าสารัั ต ถศึึ ก ษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2525.

2526 (1983)
• บััวรััตน์์ ศรีีนิิล. ผลการสำำ�รวจผู้้�อ่่านหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันภาษาจีีน. กรุุ งเทพฯ: หน่่วยวิิจััยธุุรกิิจ คณะพาณิิชย
ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2526.

• พิิมพ์์พรรณ เทพสุุเมธานนท์์. ประวััติิศาสตร์์การศึึกษา. กรุุงเทพฯ: กราฟิิคอาร์์ต. 2526.

• เสาวภาคย์์ วรลััคนากุุล. ภาษาจีีนกลางระดัับมููลฐาน 1 [Fundamental Chinese 1]. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. 2526.

• เสาวภาคย์์ วรลััคนากุุล. ภาษาจีีนกลางระดัับมููลฐาน 2 [Fundamental Chinese 2]. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. 2526.

• เสาวภาคย์์ วรลััคนากุุล. ภาษาจีีนกลางระดัับมููลฐาน 3 [Fundamental Chinese 3]. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. 2526.
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• เสาวภาคย์์ วรลััคนากุุล. ภาษาจีีนกลางระดัับมููลฐาน 4 [Fundamental Chinese 4]. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. 2526.

2527 (1984)
• ซา, เกิิงสื้้�อ. ตามหาพระอาทิิตย์์: นิิทานพื้้� นเมืืองของจีีน. เป่่ยจิิง: ภาษาต่่างประเทศ. 2527.
• นายเหล็็ง [นามแฝง]. เรื่่�องน่่ารู้้�ในอัักษรจีีน. กรุุงเทพฯ: บริิษััทนานมีี จำำ�กััด. 2527.
• ส. สุุวรรณ [นามแฝง]. สำำ�นวนจีีน. กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2527.

• สุุ ข สัั น ต์์ วิิ เ วกเมธากร. ภาษาจีี น ปีี ที่่� 1. กรุุ ง เทพฯ: สาขาวิิ ช าภาษาจีี น คณะศิิ ล ปศาสตร มหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์. 2527.

• เสาวภาคย์์ วรลัั ค นากุุ ล . ภาษาจีี น ระดัั บ สูู ง [Advanced Chinese]. กรุุ ง เทพฯ: สำำ�นัั ก พิิ ม พ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย
รามค�ำแหง. 2527.

2528 (1985)
• เกา, เฟย. ภาษาแต้้จิ๋๋�วเรีียนเร็็ว. กรุุงเทพฯ: อัักษรวััฒนา. 2528.

• ทวีีปวร-นารีียา [นามแฝง]. เพลงรััก ถ่่ายทอดเป็็นกาพย์์กลอนไทยจากหนัังสืือ จงกว๋๋อเกอเหยาส่่วน [Folk
rhymes of China]. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2528.

• นายเหล็็ง [นามแฝง]. เรื่่�องน่่ารู้้�ในอัักษรจีีน. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2 [แก้้ไขและเพิ่่�มเติิม]. กรุุงเทพฯ: เรืืองแสงการพิิมพ์์.
2528.
2529 (1986)
• เฉลีียว เอี่่�ยมตระกููล. ปทานุุกรมสุุภาษิิตและสำำ�นวนโวหารจีีน-ไทย. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2529.

• ธััญญา ชุุนชฎาธาร, และ มาลีีรััตน์์ แก้้วก่่า. ตำำ�ราเรีียนภาษาจีีนสััปดาห์์ละคำำ� สถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงปัักกิ่่�ง
(ภาคภาษาไทย) สาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: เพื่อนชีวิต. 2529.

• ประพิิณ มโนมััยวิิบููลย์์. เอกสารประกอบรายการวิิทยุุ “สนทนาภาษาจีีนกลาง”. กรุุงเทพฯ: โครงการการศึึกษา
ต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2529.

• วรชััย วรลััคนากุุ, และ เสาวภาคย์์ วรลััคนากุุล. ภาษาจีีนมููลฐาน 4 [A Course in Chinese Conversation].
กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. 2529.

2530 (1987)
• กาญจนา เงารัั ง ษีี . ภาษาจีี น 111: ภาษาจีี น เบื้้� องต้้ น . พิิ ษ ณุุ โ ลก: คณะมนุุ ษ ยศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก. 2530.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. พััฒนาการจีีนศึึกษาในประเทศไทย: ค.ศ. 1971–1984. กรุุ งเทพฯ: สถาบัันเอเชีียตะวัันออก
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2530

• นัันทกา วชิิรพิินพง. การศึึกษาทัั ศนคติิ ทางภาษาที่่� มีีต่่อภาษาจีี นและผู้้�พููดภาษาจีี นในกรุุ งเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2530.

• หััง, อิิง. หมิิงกููเหนีียง. แปลโดย สุุชาติิ ภููมิิบริิรัก
ั ษ์์. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานเรืืองรมย์์. 2530.
2531 (1988)
• ประพิิณ มโนมััยวิิบููลย์์ และ ก่่อศัักดิ์์� ธรรมเจริิญกิิจ. ภาษาจีีนกลางชุุดเที่่�ยวเมืืองไทย. กรุุ งเทพฯ: โครงการ
การศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2531.
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• ประพิิณ มโนมััยวิิบููลย์์. ไวยากรณ์์จีีนกลางขั้้�นพื้้� นฐาน. กรุุงเทพฯ: บริิษััท คราฟท์์แมนเพรส จำำ�กััด. 2531.

• เสาวภาคย์์ วรลััคนากุุล. ภาษาจีีนกลางระดัับมููลฐาน 4 [Fundamental Chinese 4]. กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. 2531.

2532 (1989)
• ชมรมนัักแปลจีีนไทยแห่่งประเทศไทย. รวมสารคดีีแปล 89. กรุุงเทพฯ: ชมรมนัักแปลจีีนไทยแห่่งประเทศไทย.
2532.
2533 (1990)
• สำำ�นัักพิิมพ์์ยิน
ิ หยาง. สนทนาธุุรกิิจภาษาจีีนกลาง. กรุุงเทพฯ: ยิินหยาง. 2533.

• เสี่่�ยวอานต้้า. สนทนาจีีนกลางอย่่างง่่าย: คำำ�อ่่าน-คำำ�แปลภาษาไทยและคำำ�แปลภาษาอัังกฤษ. กรุุงเทพฯ: ทฤษฎีี.
2533.
2534 (1991)
• นพวรรณ วััฒนะนนท์์. จีีน: บรรณานุุกรมสิ่่�งพิิมพ์์ต่่อเนื่่� อง. ปทุุมธานีี: มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์. 2534.

• หลิิน, หลุุนหลุุน. เฉาซ่่านเหวิินฮั่่�วอวี่่�อวี่่�เหยีียนเหยีียนจิิว (ศึึกษาค้้นคว้้าภาษาและวััฒนธรรมแต้้จิ๋๋�ว). ม.ป.ท.:
ส�ำนักพิมพ์การศึกษาระดับสูงแห่งมณฑลกวางตุ้ง. 2534.

2535 (1992)
• รััถยา สารธรรม. คััมภีีร์ม่
์ อ
่ จื้้�อ. กรุุงเทพฯ: ธรรมชาติิ. 2535.

• ไทกั๋๋�วหยางเหม่่อ. พจนานุุกรมไทย-จีีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2535.
2537 (1994)
• ประพิิณ มโนมััยวิิบููลย์์. ภาษาจีีนกลางขั้้�นพื้้� นฐาน 1. กรุุงเทพฯ: โครงการตำำ�ราคณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิทยาลัย. 2537.

• ฝูู, เจิินจูู. หลัักไวยากรณ์์จีีน. กรุุงเทพฯ: นานมีีบุ๊๊�คส์์. 2537.
2538 (1995)
• วีีระ แซ่่ฟั่่�น. ภาษาจีีนพื้้� นฐาน [Ji chu Han yu]. กรุุงเทพฯ: รุ่่�งฟ้้าเจรีียงโรจน์์. 2538.

• ประพิิณ มโนมััยวิิบููลย์์. ภาษาจีีนกลางขั้้�นพื้้� นฐาน 2. กรุุงเทพฯ: โครงการตำำ�ราคณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิทยาลัย. 2538.

2539 (1996)
• อารีีย์์ พื้้�นนาค และ เกาเฟย. พจนานุุกรมคำำ�พ้้อง คำำ�จีีน-คำำ�ไทย. กรุุงเทพฯ: อัักษรวััฒนา. 2539.
2541 (1998)
• ม.ป.ผ. จดหมายข่่าวจีีนศึึกษา. กรุุงเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. [2541?]
2543 (2000)
• นฤมิิตร สอดศุุข. วิิจััยไทยศึึกษา ไทย-จีีนศึึกษา. กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์. 2543.

บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 135

2544 (2001)
• จิิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิิปััญญาตะวัันออก OKLS. ความรู้้�เรื่่�องจีีนจาก
ตัวเลข. กรุงเทพฯ: โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออกโอ เค แอล เอส. 2544.

• จิิ ตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่่ายวิิ ชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิิปััญญาตะวัั นออก OKLS. เด็็ กเด็็ กเรีียนจีี น.
กรุงเทพฯ: โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออกโอ เค แอล เอส. 2544.

• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. กระจ่่างใจจีีน. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2544.

• ประภััสสร วศิินนิิติิวงศ์์. สนุุกกัับสำำ�นวนจีีน: ช่่วยให้้เข้้าใจความหมายเลืือกใช้้ได้้อย่่างถููกต้้อง. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2.
กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์. 2544.

• อุุทััยวรรณ กุุลสัันติิธำ�ำ รงค์์. ไปเรีียนเมืืองจีีน. กรุุงเทพฯ: ซีีเอ็็ดยููเคชั่่�น. 2544.
2545 (2002)
• จิิตรา ก่่อนัันทเกีียรติิ. ขุุมทรััพย์์ความรู้้�ซ่่อนอยู่่�ในคำำ�จีีน. กรุุงเทพฯ: จิิตรา. 2545.
2546 (2003)
• จ้้าว, เมี่่�ยวกว่่อ. คััมภีีร์์เต้้าเต๋๋อจิิง ฉบัับประยุุกต์์ใช้้. แปลโดย กลิ่่�นสุุคนธ์์ อริิยฉััตรกุุล. กรุุ งเทพฯ: ไทยเต้้าซิ่่�น.
2546.
• จิิ ตรลดา โลจนาทร และ ฝ่่ ายวิิ ชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิิปััญญาตะวัั นออก OKLS. เด็็ กเด็็ กเรีียนจีี น.
กรุงเทพฯ: โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออกโอ เค แอล เอส.2546.

• ลิินจง ประยููรเมธีี, และคนอื่่�น. Study in China. กรุุงเทพฯ: ฟรีีแมน มััลติิมีีเดีีย. 2546.
2547 (2004)
• จิิตรลดา โลจนาทร และ ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิิปััญญาตะวัันออก OKLS. เรื่่�องจีีนหลายเรื่่�อง
หนึ่งเรื่องมีหลายต�ำรา. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2547.

• จิิ ตรลดา โลจนาทร และ ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิิปััญญาตะวัั นออก OKLS. สนุุกกัับชื่่�อจีี นและ
ความหมายให้หายสงสัย. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2547.

2548 (2005)
• ชนานาถ ส่่งชััย. สนุุกสนทนา จีีนกลางเพื่่� อการเดิินทาง. กรุุงเทพฯ: ทฤษฎีี. 2548.

• ตี๋๋�เล็็ก คนแซ่่จััง [นามแฝง]. คััมภีีร์ท
์ อง 10,000 ปีี มรดกปััญญา...จากเจ้้าสััว. กรุุงเทพฯ: กู๊๊�ดมอร์์นิ่่�ง. 2548.

• เสาวภาคย์์ วรลััคนากุุล. การอ่่านหนัังสืือพิิมพ์์จีีน [Chinese Newspaper Reading]. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 3. กรุุ งเทพฯ:
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. 2548.

• อดุุลย์์ รััตนมั่่�นเกษม. 4 สุุดยอดสมบััติิจีีนในห้้องหนัังสืือ. กรุุงเทพฯ: แม่่โพสพ. 2548.
2549 (2006)

• จิิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนภาษาและภููมิปั
ิ ญ
ั ญาตะวัันออก OKLS. ตึ่่�งหนั่่�งเกี้้�ย. กรุุงเทพฯ:
จิตรา. 2549.

• บุุญญนุุช ชีีวะกำำ�จร. เด็็กทุุนหนีีเที่่�ยว เรีียนไปเที่่�ยวไปไกลหมื่่�นลี้้�. กรุุงเทพฯ: ซีีเอ็็ดยููเคชั่่�น. 2549 .

• พรรณาภา สิิริม
ิ งคลสกุุล. พููดจีีนธุุรกิิจ: ภาษาจีีนในวงการธุุรกิิจฉบัับสมบููรณ์์. บรรณาธิิการโดย ชิิดพงษ์์ กวีีวร
วุฒ.ิ กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค. 2549.
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• ฟู่่�, เจิิงโหย่่ว. คำำ�ซํ้้าในภาษาจีีนและภาษาไทย: การศึึกษาเปรีียบเทีียบ. กรุุ งเทพฯ: โครงการเผยแพร่่ผลงาน
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

• อััษมา มหาพสุุธานนท์์. จัังซ่่ง ศึึกสองตระกููล. กรุุงเทพฯ: เนชั่่�นบุ๊๊�คส์์. 2549.
2550 (2007)
• นริิศ วศิินานนท์์. ร้้อยหมวดคำำ�จำำ�อัักษรจีีน. กรุุงเทพฯ: ทฤษฎีี. 2550.
2551 (2008)
• จรััสศรีี จิิรภาส. จีีนจำำ�นรรจา. กรุุงเทพฯ: ทฤษฎีี. 2551.

• เบอโรลด์์ , โรเบิิร์์ต. กู๊๊�ดมอร์์นิ่่�ง เหล่่ าซืือ [Meanwhile Don’t Push & Squeeze: A Year of Life in China].
แปลโดย ค�ำเมือง. กรุงเทพฯ: สันสกฤต. 2551.

2552 (2009)
• จรััสศรีี จิิรภาส. ภาษาจีีนเพื่่� องานประกาศเสีียงตามสาย. กรุุงเทพฯ: ทฤษฎีี. 2552.

• อรสา รััตนอมรภิิรมย์์. เรีียนต่่อจีีนเปิิดโลกความรู้้�แดนมัังกร. กรุุงเทพฯ: รัักลููกแฟมิิลี่่�กรุ๊๊�ป. 2552.
2553 (2010)
• จิิตรา ตั้้�งจิิตเจริิญ. 68 คััมภีีร์จี
์ ีน. กรุุงเทพฯ: ณ ดา. 2553.

• นวรััตน์์ ภัักดีีคำำ�. จีีนใช้้ไทยยืืม. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์. 2553.

• นิิ ต ยสาร “การศึึ ก ษาวัั น นี้้�”. ทุุ น เรีี ย นฟรีีที่่� เ รีี ย นต่่ อ จีี น [China: Scholarship & Study]. กรุุ ง เทพฯ: วัั ฏ ฏะ
คลาสสิฟายด์ส. 2553.

2554 (2011)
• อากู๋๋� คนแซ่่จััง [นามแฝง]. 69 คััมภีีร์จี
์ ีน. กรุุงเทพฯ: ไทยควอลิิตี้้�บุ๊๊�คส์์. 2554.

• จรััสศรีี จิิรภาส. เครื่่�องหมายวรรคตอนและสััญลัักษณ์์พิเิ ศษในภาษาจีีน. กรุุงเทพฯ: ทฤษฎีี. 2555.

• ไลฟ์์เอบีีซี.ี ภาษาจีีนธุุรกิิจ เมื่่�ออยู่่�ในที่่�ทำำ�งาน. แปลโดย ภััทรพรสหวััฒนพงศ์์. กรุุงเทพฯ: อิินสปายร์์. 2555.

• ไลฟ์์เอบีีซีี. ภาษาจีีนธุุรกิิจ สมััครและสััมภาษณ์์งาน. แปลโดย ภััทรพรสหวััฒนพงศ์์. กรุุ งเทพฯ: อิินสปายร์์.
2555.
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กลุ่่�ม 2
สิ่่�งพิิมพ์์ประเภท นิิตยสาร
หนัังสืือพิิมพ์์ และหนัังสืือรายปีี
หมวดที่ 1 ภูมิศาสตร์ การเมือง-การปกครองจีน
2501 (1958)
• พระยาอนุุมานราชธน. “จีีนคอมมิิวนิิสต์์.” สราญรมย์์ (2501): 11–37.
2502 (1959)
• ม.ป.ผ. “จีีนชาติิตกลงใจส่่งอุุปกรณ์์นานาชนิิดช่่วยคณะกู้้�ชาติิธิเิ บต.” สารเสรีี (29 มีีนาคม 2502): 2.
• ม.ป.ผ. “ธิิเบตลุุกขึ้้�นสู้้�.” สารเสรีี 6 (27 มีีนาคม 2502): ม.ป.
2508 (1965)
• หาญชััย จัันทรสาขา. “ความเป็็นมาของปััญหาจีีนคอมมิิวนิิสต์์.” รััฐศาสตร์์นิเิ ทศ 2, 8 (มกราคม/มีีนาคม 2508)
61–67.
2509 (1966)
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ระเบิิดปรมาณููลููกที่่�สามของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์
วิจารณ์ 12, 14 (25 กันยายน 2509): 8–9, 35.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “17 ปีีของคอมมิิวนิิสต์์จีีน.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 13,
17 (16 ตุลาคม 2509): 8–9, 35.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ข่่าวประหลาดเหลืือในจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์
13, 18 (23 ตุลาคม 2509): 8–9, 28.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ความยุ่่�งยากของจีีนแดง” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 13,
19 (30 ตุลาคม 2509): 8–9.

• แสวง ตุุ ง คะบรรหาร. “ทางสายกลาง.” โดย เก็็ จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัั ฐ สัั ป ดาห์์ วิิ จ ารณ์์ 13, 4 (17
กรกฎาคม 2509): 8–9.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “สงครามชิิงอัันดัับในจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 13,
11 (4 กันยายน 2509): 8–9, 37–39.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “สิ่่�งที่่� จีีนแดงไม่่ต้้องการ.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 12,
52 (19 มิถุนายน 2509): 10–11, 28, 7.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “อาการไข้้ชนิิดหลบในของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิจ
ิ ารณ์์
13, 3 (10 กรกฎาคม 2509): 8–9, 12, 37–39.
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2510 (1967)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์, ผู้้�แปลและเรีียบเรีียง. “จีีนคอมมิิวนิิสต์์.” สัังคมศาสตร์์ปริิทััศน์์ (2510): ภาคผนวก.

• ชูู , วิิ ลเลี่่�ยม. “สงครามกลางเมืืองในจีี นคอมมิิวนิิสต์์ ” สัังคมศาสตร์์ปริิทััศน์์ 5, 1 (มิิถุุนายน/สิิงหาคม 2510):
49–52.
• ตระกููล ทองมิิตร. “เหตุุการณ์์ในฮ่่องกง.” สารประชาชน 4, 160 (23 กรกฎาคม 2510): 12–13.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “การชิิงอำำ�นาจในปัักกิ่่�ง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 13, 36
(26 กุมภาพันธ์ 2510): 10–12, 16, 45.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “สงครามการเมืืองในจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 13,
31 (22 มกราคม 2510): 10–12, 20.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “กบฏวููฮัันแจกลููก.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 14, 10 (27
สิงหาคม 2510): 10–12.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “คอมมููนคืื ออะไร วิิ จารณ์์เรื่่�อง ‘เร็็ดการ์์ดคืื ออะไร’ ของผู้้�เชี่่�ยวชาญปััญหาจีี นแดง.”
สยามรัฐสัปดาวิจารณ์ 13, 48 (21 พฤษภาคม 2510): 10–12, 32, 37.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “จีี นแดงในรอบปีี.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 14, 28 (31
ธันวาคม 2510): 10–12, 35.

2511 (1968)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์, ผู้้�แปล. “ระบบการเมืืองของจีีน.” โดย แอลััน ไวทิิง ใน ระบบการเมืืองของเอเชีีย. กรุุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2511).

• ชะลอ ช่่วยบำำ�รุุง. “การปกครองเมืืองจีีน.” เทศาภิิบาล 63, 5 (พฤษภาคม/2511): 619–629. เทศา [นามแฝง]. “การ
ปกครองเมืืองจีีน.” รััฏฐาภิิรัก
ั ษ์์ 10, 3 (กรกฎาคม 2511): 17–28.

• ชะลอ วนะภููติิ. “การปกครองเมืืองจีีน.” เทศาภิิบาล 63, 5 (พฤษภาคม 2511): 619–629.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ความมหััศจรรย์์ของการปฏิิวััติิ.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์
14, 30 (14 มีนาคม 2511): 10–12, 35–37.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ความพิิสดารในจีี นแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 14
, 41 (31 มีนาคม 2511): 10–11, 41–44.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “จีีนแดงในรอบปีี 2510.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 14, 39 (7
มกราคม 2511): 10–12 , 37.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “เร็็ดการ์์ดหายไปไหน.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 14, 40 (24
มีนาคม 2511): 10–11, 37–43.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “วิิธีีทำำ�ลายตัั วเอง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 14, 31 (21
มกราคม 2511): 10–12, 41–42.

2512 (1969)
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ซิินเกีียง - จุุดร้้อนระอุุ.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 16, 10
(31 สิงหาคม 2512): 10–11, 43.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ดอกไม้้และก้้อนอิิฐจากจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์
16, 24 (7 ธันวาคม 2512): 11–12, 34–39.
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2513 (1970)
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “คอมมิิวนิิสต์์ จีีนเปิิดประตููชุุมใหญ่่.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์
วิจารณ์ 15, 45 (27 เมษายน 2513): 10–11, 39–40.

2514 (1971)
• เกษมสโมสร เกษมศรีี, ม.ร.ว. “การร่่วมมืือเพื่่� อความมั่่�นคงของเอเชีียตะวัันตกออกเฉีียงใต้้.” สราญรมย์์ (2514):
203–216.
• นิิรัน
ั ดร์์ ภาณุุพงศ์์. “เป้้าหมายการรุุกรานของจีีนคอมมิิวนิิสต์์ในเอเชีีย.” สราญรมย์์ (2514): 172–184.

• บำำ�รุุง, [นามแฝง]. “กองทััพปลดแอกของจีีนแดง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 18, 5 (25 กรกฎาคม): ม.ป.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ใครจะกล้้ารัับรองจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 17,
50 ม.ป.ป.: ม.ป.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ชััยชนะที่่�ปราชััยของแต่่ละฝ่่าย.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์
18 ม.ป.ป.: ม.ป.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ความในใจของผู้้�นำำ�จีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 18,
14 (26 กันยายน 2514): 18–19, 42–44.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ต้้นสนและต้้นอ้้อ.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 17, 51 (13
มิถุนายน 2514): 18–19, 30.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ปริิศนาที่่�อ่่านไม่่ได้้ง่่าย ๆ.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 17, 49
(30 พฤษภาคม 2514): 18–19, 43–44.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “หน้้ายัักษ์์และหน้้ามนุุษย์์ของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์
วิจารณ์ 17, 48 (23 พฤษภาคม 2514): 18–19, 31, 42–43.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “เหตุุผลของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 18, 12 (12
กันยายน 2514): 18–19, 43–44.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “อารมณ์์ขัันของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 17, 47
(16 พฤษภาคม 2514): 18–19, 41–42.

2515 (1972)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “การสถาปนาระบอบสาธารณรััฐประชาชนจีีน (1921–1949).” สัังคมศาสตร์์ 9, 4 (ตุุลาคม 2515):
39–59.
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “จีีนคอมมิิวนิิสต์์เป็็นจอมมหาอำำ�นาจเพีียงใด.” ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ (2515): 203–236.
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ระบบการปกครองภายในของจีีน.” ปาจารยสาร 6, 5 (กรกฎาคม/กัันยายน 2515): 78–84.

• ทำำ�รง ปานสิิงห์์. “ดิินแดนและประชากรของสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” รััฏฐาภิิรัักษ์์ 14, 1 (มกราคม 2515):
101–116.
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “เหตุุผลที่่�จีีนแดงเปิิดเผยเอกสารเรื่่�องลิินเปีียว.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐ
สัปดาห์วิจารณ์ 19, 10 (27 สิงหาคม 2515): 18–19, 29–31, 42.

2516 (1973)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “รััฐบาลของสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” สัังคมศาสตร์์ 10, 4 (ตุุลาคม 2516): 54–65.

• ชััยอนัันต์์ สมุุทรวาณิิช. “แนะนำำ�สาธารณรััฐประชาชนจีีน: การประชุุมใหญ่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนครั้้�งที่่� 10.”
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 11, 11 (พฤศจิกายน 2516): 85–92.
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2517 (1974)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “จีีนแง่่หนึ่่�งที่่�ควรมอง.” ใน นาวาว่่าด้้วยเรื่่�องลััทธิิสัังคมนิิยม. กรุุ งเทพฯ: คณะกรรมการจััด
นิทรรศการวิ ชาการสังคมนิยม คณะรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย, (2517):
435–450.
• สารนิิติ์์�, [นามแฝง]. “นโยบาย ‘สองจีีน’ กัับปััญหาภายในประเทศ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 21, 26 (5 ธัันวาคม
2517): 20, 42–43.
2518 (1975)
• กำำ�แพงหิิน, นามแฟง. “ไต้้หวัันอนาคตยัังมองไม่่เห็็น.” ประชาชาติิ 2(26 ตุุลาคม 2518): 4.

• ชวนะ ภวกานัันท์์. “พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนมองในแง่่ของการพััฒนาการเมืือง.” รััฐศาสตร์์นิิเทศ 10 (เมษายน/
มิถุนายน 2518): 15–65.

• เดชชาติิ วงศ์์โกมลเชษฐ์์, ผู้้�แปล. “รััฐธรรมนููญสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” พััฒนาชุุมชน 14 (กรกฎาคม 2518):
15–38.
• ธััญญาทิิพย์์ ศรีีพนา. “กรณีีพิพ
ิ าท หมู่่�เกาะสแปรตลีี.” มติิชน 11 (28 มิิถุน
ุ ายน 2518): 9.

• นายตำำ�รับ
ั ณ เมืืองเหนืือ. “ปัักกิ่่�งกัับหลัักการของที่่�ประชุุมบัันคง.” สารประชาชน (1 มีีนาคม 2518): 14–15, 36.
• ม.ป.ผ. “ไต้้หวััน-10 ตุุลาคม.” ชาวไทย 25 (10 ตุุลาคม 2518): 3.

• ประชุุ ม พร คงทน. “หลี่่� ห งจั้้�ง นัั ก การทูู ต ของจีี น .” จัั น ทรเกษม 123 (มีี น าคม/เมษายน 2518): 25–34 ถึึ ง
(พฤษภาคม/มิถุนายน 2518): 2–12.

• วรวุุ ฒิิ ศรีีรััตน์์ ชััชวาลย์์. “เนื่่� องจากบทความการทููตติิ ดอาวุุ ธของจีี นแดง.” ประชาธิิปไตย 41 (3 มกราคม
2518): 4.
• ศร ปัันหยีี. “ขบวนการปฏิิรููปร้้อยวััน.” ชาวกรุุง 24 (กัันยายน): 52–63 ถึึง (ตุุลาคม 2518): 44–54.

• ศร ปัันหยีี. “จีีนยุุคเลีียนแบบตะวัันตก.” ชาวกรุุง 24 (มิิถุน
ุ ายน): 44–52 ถึึง (สิิงหาคม 2518): 44–54.
• สารสิิน วีีระผล. “การปกครองนครปัักกิ่่�ง.” สัังคมศาสตร์์ 12(กรกฎาคม 2518): 90–94.
• สารสิิน วีีระผล. “ปััญหากองพลที่่� 93.” สัังคมศาสตร์์ 12, 3 (กรกฎาคม 2518): 19–29.
• อารีี อิิทธิิเกษม. “เรื่่�องในเมืืองจีีนคอมมิิวนิิสต์์.” สยามรััฐ 25(22 มกราคม 2518): 7.
• ประชััน วััลลิิโก. “พลัังใหม่่ของจีีนแดง.” ข่่าวพาฌิิชย์์ 25 (31 มกราคม 2518): 6.
• อารีี อิิทธิิเกษม. “เรดการ์์ดอาละวาด.” สยามรััฐ 25 (27 มกราคม 2518): 10.
2519 (1976)
• เกษม อััชฌาสััย. “จีีนเริ่่�มยุุคหััวโก๊๊ะฝง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 23, 17 (24 ตุุลาคม 2519): 14, 19–20 ถึึง 23, 18
(31 ตุลาคม 2519): 14, 18–19.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “การพิิพาทเรื่่�องพรมแดน.” จีีนศึึกษา 1, 1 (มกราคม/มีีนาคม 2519): 97–100.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ลัักษณะบางประการในกระบวนการทางการเมืืองของจีีน.” จีีนศึึกษา 1 (มกราคม/มีีนาคม
2519): 5–15.
• ชาติิ กัังวาน. “การรณรงค์์มวลชน แบบหนึ่่�งของการต่่อสู้้�ทางชนชั้้�น.” จีีนศึึกษา 1 (เมษายน/มิิถุุนายน 2519):
129–134.
• ชุุมพร สัังขปรีีชา. “การปฎิิวััติิกัับการสร้้างชาติิ ในนโยบายจีีน.” จีีนศึึกษา (มกราคม/มีีนาคม 2519): 17–37.
• ชุุมพร สัังขปรีีชา. “ความเคลื่่�อนไหวเกี่่�ยวกัับผู้้�นำำ�จีีน.” จีีนศึึกษา 1 (เมษายน/มิิถุน
ุ ายน 2519): 100–105.
• ม.ป.ผ. “การต่่อสู้้�สองแนวทาง-การต่่อสู้้�ทางชนชั้้�น.” จีีนศึึกษา 1 (เมษายน/มิิถุน
ุ ายน 2519): 113–117.
• วิิภา อุุตมฉัันท์์. “คอมมููนประชาชนของจีีนคืืออะไร.” ประชาธิิปไตย 44 (4 กรกฎาคม 2519): 2.
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• เสริิม วงษ์์จัันทร์์. “การเมืืองและการสััมมนาประชาชนจีีน.” สยามรััฐ 26 (30 มกราคม 2519): 11.
• เสริิม วงษ์์จัันทร์์. “เสถีียรภาพประเทศจีีน.” สยามรััฐ 26 (29 มกราคม 2519): 11.
2520 (1977)
• ทัักษ์์ เฉลิิมเตีียรณ. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน: วิิกฤตการณ์์ทางสภาวะผู้้�นำำ�และความขััดแย้้งทางอุุมการ.”
ธรรมศาสตร์ 6 (กุมภาพันธ์/พฤษภาคม 2520): 134–156.

• ประจัักษ์์ สุุวรรณมณีี. “ศิิลปะการสงครามของท่่านซุ่่�นซู้้�.” ยุุทธโกษ 85, 12 (สิิงหาคม 2520): 49–51.

• ม.ป.ผ. “จีีน…กำำ�หนดประชุุมสภาประชาชนแห่่งชาติิครั้้�งที่่�ห้้า.” ไทยนิิกร 1, 30+4. (11 พฤศจิิกายน 2520): 20.
• ม.ป.ผ. “จีีน…ร่่องรอยความขััดแย้้งยัังมีีอยู่่�.” ไทยนิิกร 1, 30+2 (28 ตุุลาคม 2520): 19.

• ม.ป.ผ. “จีีนแดง การกวาดล้้างใกล้้เข้้ามา.” ตะวัันออกปริิทััศน์์ 1 (24 มิิถุน
ุ ายน/1 กรกฎาคม 2520): 15–16.
2521 (1978)
• คมกริิช วรคามิิน. “วิิเทศปริิทรรศน์์.” สยามรััฐ 29 (25 ธัันวาคม 2521): 11.

• จุุฑาทิิพย์์ สุุวรรณวงศ์์. “การสมานฉัันท์์ของผู้้�นำำ�จีีน ยัังไม่่สนิิทความขััดแย้้งทางด้้านอุุดมการณ์์ที่่�มีีอยู่่�นำำ�ไปสู่่�
การต่อสู้ทางการเมือง.” สยามรัฐ 29 (5 สิงหาคม 2521): 3.

• ทัักษ์์ เฉลิิมเตีียรณ. “วิิเคราะห์์ปััญหาการเมืืองจีีนปััจจุุบััน: ผู้้�นำำ� การรวมกลุ่่�ม การต่่อสู้้�ทางชนชั้้�น.” รััฐศาสตร์์
สาร 5 (พฤศจิกายน2521): 93–138.

• ธีีรภััทร์์ เสรีีสรรค์์. “เติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง เมื่่�อมัังกรศึึกเหิินฟ้้า.” สยามรััฐ 29 (11–12 พฤศจิิกายน 2521): 3.

• ธีีรภััทร์์ เสรีีสรรค์์. “เติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง เมื่่�อมัังกรศึึกเหิินฟ้้า.” สยามรััฐ 29 (24–25 พฤศจิิกายน 2521): 3.

• ธีีรภััทร์์ เสรีีสรรค์์. “บุุญพาวาสนาส่่ง ได้้ตามหลัังนายกไปเมืืองจีีน.” สยามรััฐ 28 (19 เเมษายน 2521): 5.
• พิิเชีียร คุุระทอง. “กำำ�ลัังมีีอะไรกัันในเมืืองจีีน.” มติิชน 1 (27 พฤศจิิกายน 2521): 7.
• พิิเชีียร คุุระทอง. “เป้้าหมายของกำำ�แพงข่่าว.” มติิชน 1 (6 ธัันวาคม 2521): 7

• ม.ป.ผ. “ก๊๊กมิินตั่่�งในไต้้หวััน... เมื่่�อเจีียงจิิงกััวสืืบทอดอำำ�นาจ.” ไทยนิิกร 3, 30+34. (12 มิิถุน
ุ ายน 2521): 22.
• ม.ป.ผ. “กระทรวงโฆษณาจีีนทีีใครทีีมััน.” อาทิิตย์์ 1, 27 (3 มกราคม 2521): 36–38

• ม.ป.ผ. “การเดิินทางของฮว่่า ถึึงคราวที่่�พญามัังกรจะออกจากถ้ำำ�.” สยามรััฐสััปดาหวิิจารณ์์ 25, 9 (27 สิิงหาคม
2521): 11–13.
• ม.ป.ผ. “จีีน การประชุุมสภาประชาชน.” อาทิิตย์์ 1, 36 (7 มีีนาคม 2521): 21–23.

• ม.ป.ผ. “จีีน ปีีที่่� 58 ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 2 (9 กรกฎาคม 2521): 15–16.
• ม.ป.ผ. “จีีน ลางบอกเหตุุในปัักกิ่่�ง?.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 23 (3 ธัันวาคม 2521): 10–11.
• ม.ป.ผ. “จีีนเปิิดโลก หนทางพิิสูจ
ู น์์ม้้า.” อาทิิตย์์ 1, 47 (23 พฤษภาคม 2521): 19–20.

• ม.ป.ผ. “พัันธมิิตรใหม่่ของไต้้หวััน... สามรััฐบาลที่่�สังั คมรัังเกีียจ.” ไทยนิิกร 2, 30+37. (3 กรกฎาคม 2521): 18.
• ม.ป.ผ. “วััยเบญจเพสของพรบ. คอมมิิวนิิสต์์.” ไทยนิิกร 2, 30+45. (28 สิิงหาคม 2521): 32.
• ม.ป.ผ. “ฮ่่องกง: วิิธียึ
ี ด
ึ อายุุท่่านผู้้�ว่่าฯ.” อาทิิตย์์ 1(11 เมษายน 2521): 21–22.
2522 (1979)
• คัันธรส วิิทยาภิิรมย์์. “ข้้างสัังเวีียน.” สยามรััฐ 29 (6 มกราคม 2522): 7.

• คัันธรส วิิทยาภิิรมย์์. “ข้้างสัังเวีียน.” สยามรััฐ 29 (8 กุุมภาพัันธ์์ 2522): 7.
• คัันธรส วิิทยาภิิรมย์์. “ข้้างสัังเวีียน.” สยามรััฐ 30 (2 กรกฎาคม 2522): 7.

• คัันธรส วิิทยาภิิรมย์์. “ข้้างสัังเวีียน.” สยามรััฐ 30 (4 สิิงหาคม 2522): 7. สยามรััฐ.สััปดาห์์วิิจารณ์์.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-ก่่อนจะเล่่นตรุุษ 2526.” สยามรััฐ 33 (7 มกราคม 2522): 2.
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• นัันทา โชติิกะพุุกกณะ. “พจนานุุกรมประวััติิศาสตร์์สมััยใหม่่ ค.ศ. 1789–1973 ตอนจีีน.” ประวััติิศาสตร์์ 4, 2
(พฤษภาคม/สิงหาคม 2522): 80–100.

• ผุุสสดีี สััตยมานะ. “เหตุุเกิิดที่่�เทีียนอัันเหมิิน.” ประวััติิศาสตร์์ 4 (พฤษภาคม/สิิงหาคม 2522): 66–79.
• ม.ป.ผ. “จีีน ทางสองแพร่่งของการพััฒนา.” อาทิิตย์์ 1, 11 (13 กัันยายน 2522): 19–20.

• ม.ป.ผ. “นสพ. ใต้้ดิินจีีนโจมตีีรัฐ
ั บาล ขััง, ทารุุณนัักโทษการเมืือง.” มติิชน 2(10 พฤษภาคม 2522): 4.
• ม.ป.ผ. “ภาพข่่าว... ประชาชนจีีนปลดแอกตนเอง.” ไทยนิิกร 3, 30+86. (11 มิิถุน
ุ ายน 2522): 29.
• ม.ป.ผ. “อิินโดจีีนวัันนี้้� สงครามยัังไม่่จบสิ้้�น.” เศรษฐกิิจ 2, 96 (19 พฤศจิิกายน 2522): 34–39.

• ยรรยง จิิระนคร. “เหมาอิิสม์์ ... กิ้้�งก่่าคอมมิิวนิิสต์์ที่่�เปลี่่�ยนสีีได้้ตามฤดููกาล.” ไทยนิิกร 3, 30+93. (30 กรกฎาคม
2522): 45–47.
• วีีระ ธีีรภััทร. “ทำำ�ไมกำำ�แพงประชาธิิปไตยในจีีนจึึงถููกสั่่�งห้้าม.” มติิชน 2 (8 เมษายน 2522): 4.

• วีีระ ธีีรภััทร. “มองปััญหาจีีนปััจจุุบัน
ั ผ่่านการประชุุมสมััชชาครั้้�งล่่าสุุด.” มติิชน 2 (24 มิิถุน
ุ ายน 2522): 4.
2523 (1980)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “จีีนในมาดใหม่่ จะราบรื่่�นเพีียงใด.” มติิชน 3 (19 กัันยายน 2523): 7.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ความเปลี่่�ยนแปลงทางการเมืืองในจีีน.” จุุลสารชุุดเบื้้� องหลัังเหตุุการณ์์ปัจ
ั จุุบัน
ั 85 (ตุุลาคม
2523): 42–70.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ถอยกลัับไปสู่่�ทะเล.” สยามรััฐ 30 (11 กุุมภาพัันธ์์ 2523): 2.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. “ข้้อสัังเกตบางประการในระเบีียบการใหม่่ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน.” มติิชน 3 (1 กัันยายน
2523): 410.
• ม.ป.ผ. “นโยบายต่่างประเทศจีีนยุุค ‘สี่่�ทัันสมััย’ กัับผลกระทบต่่อ พคท.” มติิชน 3 (17 ตุุลาคม 2523): 6–7.
• ม.ป.ผ. “จีีน ความขััดแย้้งที่่�เพิ่่�งจะเริ่่�มต้้น.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 26, 47 (18 พฤษภาคม 2523): 10–11.
2524 (1981)
• เกษม อััชฌาสััย. “การปรัับปรุุง ครม. แบบพััฒนาชาติิของเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง.” สยามรััฐ 31 (23 มีีนาคม 2524): 11.
• เกษม อััชฌาสััย. “จีีนเริ่่�มยุุค ลมพลิิกคดีีเอีียงขวา.” สยามรััฐ 32(13 กรกฎาคม 2524): 11.

• คดีี กลุ่่�มสี่่�คน “ความผิิดภายในพรรค?.” มาตุุภูมิ
ู ิ 7, 1048 (189) (กุุมภาพัันธ์์ 2524): 25–27.
• พิิเชีียร คุุระทอง. “รวมไต้้หวััน ความหวัังริิบหรี่่�ของจีีน.” มติิชน 4 (5 ตุุลาคม 2524): 4.
• ม.ป.ผ. “นโยบายต่่อจีีนของรััฐบาลเรแกน.” มติิชน 4 (13 เมษายน 2524): 6.

• ม.ป.ผ. “ปััญหารวมจีีนสองก๊๊กยากกว่่าสามก๊๊ก.” มติิชน 4 (24 ตุุลาคม 2524): 6.

• ม.ป.ผ. “จีีน เจ้้าของลััทธิิซีโี น-คอมมิิวนิิสต์์.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 27, 31 (25 มกราคม 2524): 15–16.
• ม.ป.ผ. “ปััญหาของผู้้�นำำ�จีีน.” มติิชน 4 (11 พฤษภาคม 2524): 7.

• สุุวิินัย
ั ภรณวลััย. “ความอัับจนของลััทธิิเหมาหรืือความอัับจนของลััทธิิมาร์์กซ์์: บทวิิเคราะห์์โดยสัังเขปของการ
ปฎิวัติจีน ลัทธิเหมาและเศรษฐกิจจีนหลังการปฎิวัติจนถึงปัจจุบัน.” เศรษฐศาสตร์การเมือง 1 (ตุลาคม/
ธันวาคม 2524): 8–62.
2525 (1982)
• เกษม อััชฌาสััย. “การกวาดล้้างครั้้�งใหม่่ในเมืืองจีีน.” สยามรััฐ 32 (8 กุุมภาพัันธ์์ 2525): 3.
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ควัันหลงจากการปฏิิบัติ
ั ิวััฒนธรรมจีีน.” มติิชน 5 (29 ธัันวาคม 2525): 5.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “หวา กว๋๋อ เฟิิง อาจจะกลัับมา สััมภาษณ์์ศาสตราจารย์์ ดร.เขีียน ธีีระวิิทย์์.” มติิชน (14–20
กุมภาพันธ์ 2525): 36–38.
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• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “การประชุุมสมััชชาพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ครั้้�งที่่� 12 ชััยชนะถาวร หรืือชั่่�วคราวของเติ้้�ง.”
มติชน 5 (6 ตุลาคม 2525): 5.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ความรัักกัับการเมืืองระหว่่างประเทศ.” มติิชน 5 (24 กุุมภาพัันธ์์ 2525): 5.
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ศัักยภาพและปััญหาในกองทััพจีีน.” มติิชน 4 (6 มีีนาคม 2525): 6.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “จีีนปรัับปรุุงระบบบริิหารก้้าวสู่่�นโยบาย 4 ทัันสมััย.” มติิชน 5 (2 มิิถุน
ุ ายน 2525): 5.
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ปฏิิวััติิระบบราชการในจีีน.” มติิชน 5 (17 มีีนาคม 2525): 5.
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “อะไรจะเกิิดขึ้้�นกัับฮ่่องกง.” มติิชน 5 (20 ตุุลาคม 2525): 5.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ทหารจีีน-ปีี 2526 รายการเสี่่�ยงดวง.” สยามรััฐ 33 (23 ธัันวาคม 2525): 2.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “อนาคตฮ่่องกง-คำำ�ตอบจากจีีน.” สยามรััฐ 33 (25 กัันยายน 2525): 10.
• ทวีีป วรดิิลก. “การเลิิกระบบคอมมููนในจีีน.” มติิชน 5 (13 มีีนาคม 2525): 10.
• ทวีีป วรดิิลก. “แถลงการณ์์เซี่่�ยงไฮ้้, 2.” มติิชน 5 (28 สิิงหาคม 2525): 10.

• พิิเชีียร คุุระทอง. “กีีฬาทำำ�ลายมิิตร ซอฟท์์บอลสร้้างศััตรูู.” มติิชน 5 (20 มีีนาคม 2525): 10.
• ม.ป.ผ. “กองพล 93 เหยื่่�อการเมืือง.” สยามใหม่่ 1, 13 (242) (13 กุุมภาพัันธ์์ 2525): 24–27.
• ม.ป.ผ. “เศรษฐกิิจสัังคมนิิยม เกลีียดตััว-กิินไข่่.” สยามรััฐ 32 (9 มกราคม 2525): 10.

• ม.ป.ผ. “แถลงการณ์์เซี่่�ยงไฮ้้- 2 แผนยืืดความแตกหััก.” สยามรััฐสััปดาห์์วิจ
ิ ารณ์์ 29, 10 (29 สิิงหาคม 2525): 12–13.
• ม.ป.ผ. “จีีน การทููต “ต้้าฮั่่�น.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 21 (14 พฤศจิิกายน 2525): 15–16.

• ม.ป.ผ.เอกสารสมััชชาผู้้�แทนทั่่� วประเทศครั้้�งที่่� 12ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์แห่่งประเทศจีี น.ปัักกิ่่�ง: ภาษา ต่่าง
ประเทศ. 2525.

• ม.ป.ผ. “ฮ่่องกง ไข่่มุุกเอเชีีย ชาตะ 1898 มรณะ 1997.” คอกเบี้้�ย 1 (พฤศจิิกายน 2525): 65–72.
• ศัักดิ์์�ชัย
ั บำำ�รุุงพงศ์์. “ดาวดาวเหนืือฮ่่องกง.” มติิชน 5 (4 ตุุลาคม 2525): 5.
2526 (1983)
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “การประชุุมสภาผู้้�แทนประชาชนแห่่งชาติิของจีีน.” มติิชน 6 (29 มิิถุน
ุ ายน 2526): 5.
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ชนบทจีีนยุุค สี่่�ทัันสมััย.” มติิชน 6 (4 พฤษภาคม 2526): 5.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “การประชุุมสภาผู้้�แทนประชาชนแห่่งชาติิของจีีน.” มติิชน 6 (29 มิิถุน
ุ ายน 2526): 5.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ซ้้ายเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง.” สยามรััฐ 34 (22 พฤศจิิกายน 2526): 2.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-เขี้้�ยวเล็็บในทะเล.” สยามรััฐ 34 (15 กัันยายน 2526): 2.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนเลืือกประมุุข.” สยามรััฐ 33 (7 มิิถุน
ุ ายน 2526): 2.

• ทวีีป วรดิิลก. “ปััญหาเผชิิญหน้้าผู้้�นำำ�จีีน.” มติิชน 6 (27 มิิถุน
ุ ายน 2526): 12.

• นฤมิิตร สอดศุุข. การเมืือง การต่่างประเทศ และเศรษฐกิิจของสาธารณรััฐประชาชนจีีน. นครปฐม: ภาควิิชา
สังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2526.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. “จาก ‘วรรณกรรมรอยแผล’ ถึึง ‘วรรณกรรมเปิิดโปง’.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 1814 (20–26
กุมภาพันธ์ 2526): 34–35.

• ม.ป.ผ. “จีีน วิิธีพั
ี ฒ
ั นาอาวุุธ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 50 (5 มิิถุน
ุ ายน 2526): 16.

• ม.ป.ผ. “จีีน ปีีของกลุ่่�มสามคน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 27 (2 มกราคม 2526): 15–16.

• ม.ป.ผ. “จีีน มลภาวะทางอุุดมการณ์์.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 30, 20 (6 พฤศจิิกายน 2526): 14–15.

• ม.ป.ผ. “จีีนยุุคสี่่�ทัันสมััย เปิิดประตููประเทศกว้้างขึ้้�น.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 9, 43 (17 มษายน 2526): 24–25.
• ม.ป.ผ. “ท่่านเติ้้�งจะเอาฮ่่องกงปีีหน้้า.” ข่่าวจััตุรัุ ส
ั 93. (11 กรกฎาคม 2526): 28.

• ม.ป.ผ. “สามมหาอำำ�นาจ ไม่่มีีมิิตรแท้้-ศััตรููถาวร.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 44 (24 เเมษายน 2526): 13–14.
• ส. สุุคนธาภิิรมย์์. “ฮั่่�วคั่่�ง” อาละวาด.” ข่่าวจััตุรัุ ส
ั 93 (11 กรกฎาคม 2526): 39.
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2527 (1984)
• Luccioni, Xavier. “จีีนกัับอนาคตของฮ่่องกง ปััญหาการผสานการเมืืองชาติินิิยมกัับความรุ่่�งเรืืองการค้้า.”
แปลโดย ไพโรจน์ ก�ำพูสิริ. เอเชียปริทัศน์ 5 (มกราคม/เมษายน 2527): 121–135.

• เฉลีียว พิิศลยบุุตร. “วิิพากษ์์นัักสี่่�ทัันสมััยนิิยม.” มติิชน 7 (2 พฤศจิิกายน 2527): 5.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/เสีียงลึึกลัับจากวิิทยุุเถื่่�อน.” สยามรััฐ 34 (20 มีีนาคม 2527): 2.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-35 ปีี ของการปฏิิวััติิ.” สยามรััฐ 35 (2 ตุุลาคม 2527): 2.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ปัักกิ่่�ง/หนี้้�แค้้นที่่�ต้้องชำำ�ระ.” สยามรััฐ 34 (24 กุุมภาพัันธ์์ 2527): 2.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ปัักกิ่่�ง-แผนรวมไต้้หวััน.” สยามรััฐ 35 (3 ตุุลาคม 2527): 2.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ปัักกิ่่�งพบไทเป/ครั้้�งเดีียวคงไม่่พอ.” สยามรััฐ 36 (3 ตุุลาคม 2527): 2.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ปัักกิ่่�งอวดทััพ.” สยามรััฐ 34 (24 กุุมภาพัันธ์์ 2527): 2.
• ทวีีป วรดิิลก. “ทรราชกัับคอรััปชั่่�น.” มติิชน 7 (21 สิิงหาคม 2527): 5.

• ม.ป.ผ. “เติ้้�งกัับความใฝ่่ฝัันที่่�ทัันสมััย.” มติิชน 7 (6 ธัันวาคม 2527): 5.
• ม.ป.ผ. “นากาโซเน่่เยืือนจีีน.” สยามรััฐ 34 (27 มีีนาคม 2527): 2.

• ม.ป.ผ. “แม้้จีีนยัังไม่่เป็็นคอมมิิวนิิสต์์ แต่่ก็็ไม่่เคยคิิดจะเป็็นทุุนนิิยม.” มาตุุภูมิ
ู ิ 8 (20 พฤศจิิกายน 2527): 14.
• ม.ป.ผ. “แมวสีีไหนก็็จัับหนููได้้.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 26 (16 ธัันวาคม 2527): 15–16.

• ม.ป.ผ. “ใครกลััวใคร คอมมิิวนิิสต์์-ทุุนนิิยม.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 18 (21 ตุุลาคม 2527): 14–15.

• ม.ป.ผ. “การต่่อสู้้�สองแนวทาง มัังกรเติ้้�ง-หััวโก๊๊ะฟง ซื้้�ออนาคตฮ่่องกง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 2347 (2 กัันยายน
2527): 12–13.
• ม.ป.ผ. “จีีน การเมืืองกัับบุุคลิิกภาพ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 10 (26 สิิงหาคม 2527): 13–15.

• ม.ป.ผ. “จีีน แสวงหาสััจจะจากข้้อเท็็จจริิง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 26 (16 ธัันวาคม 2527): 15–16.

• ม.ป.ผ. “จีีน-ไต้้หวััน หนึ่่�งประเทศสองระบบ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 48 (21 ตุุลาคม 2527): 13–15.
• ม.ป.ผ. “ทุุนสำำ�รองจีีนเพิ่่�มขึ้้�น.” สยามจดหมายเหตุุ 9, 16(เมษายน 2527): 438–439.

• ม.ป.ผ. “นัักโทษผู้้�ไม่่สำ�นึ
ำ ึกผิิด.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 10 (26 สิิงหาคม 2527): 14.
• รุ่่�งเรืือง ปรีีชากุุล. “35 ปีีตามทาง 4 ทัันสมััย.” มติิชน 7 (24 สิิงหาคม 2527): 12.

• สััญชาน วิิ เทศสััมพัันธ์์. “ไต้้ หวัั น-แผ่่นดิิ นใหญ่่ สััมพัันธ์์เหมืือนไม่่มีีความสััมพัันธ์์.” มติิ ชน 7 (31 สิิงหาคม
2527): 5.
2528 (1985)
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “จีีนกัับปััญหาการสืืบทอดอำำ�นาจทางการเมืือง.” มติิชน 8 (5 กุุมภาพัันธ์์ 2528): 5.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ชััยชนะของเติ้้�ง.” สยามรััฐ 36 (26 กัันยายน 2528): 2.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/การลดกำำ�ลัังทหาร.” สยามรััฐ 35 (22 เเมษายน 2528): 2.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับการค้้าอาวุุธ.” สยามรััฐ 36 (31 สิิงหาคม 2528): 2.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “นโยบายลููก/ของจีีน อาจมีีปััญหา.” สยามรััฐ 35 (27 มิิถุน
ุ ายน 2528): 10.

• ม.ป.ผ. “กองทััพจีีนบนเส้้นทางสู่่�ความทัันสมััย.” สยามรััฐสุุดสััปดาห์์ 32, 1 (23 มิิถุน
ุ ายน 2528): 15–17.

• ม.ป.ผ. “การประชุุ มคอมมิิวนิิสต์์ จีีน ครั้้�งสำำ�คััญของการเปลี่่� ยนแปลง.” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2459 (6/264):
(22 กันยายน 2528): 46–47

• ม.ป.ผ. “ความเคลื่่�อนไหวทางการค้้าของจีีน.” สยามจดหมายเหตุุ 10, 3 (มกราคม 2528): 77–78.
• ม.ป.ผ. “จีีน นโยบายทางการทหาร.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 32 (27 มกราคม 2528): 13–15.

• ม.ป.ผ. “เติ้้�งเสี่่�ยวผิิง กัับอนาคตของจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 18, 2475 (6/262): (8 กัันยายน 2528): 47.
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• ม.ป.ผ. “ปรัับขบวนผู้้�ปฏิิ บััติิงานครั้้�งใหญ่่ ชััยชนะของเติ้้�งอีี กครั้้�ง.” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2579 (6/264) (22
กันยายน 2528): 42–43.

• ม.ป.ผ. “ปรัับปรุุ งพรรคตามแนวเติ้้�ง การเริ่่�มต้้ นยุุ คใหม่่ของจีี น.” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2760 (6/265): (29
กันยายน 2528): 47–49.

• ม.ป.ผ. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน ยุุคคนหนุ่่�มเริ่่�มแล้้ว.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 32, 15 (29 กัันยายน 2528):
20–21.
• ม.ป.ผ. “สี่่�ทัันสมััยหรืือแปดไม่่ได้้ความ.” มติิชน 8 (21 มกราคม 2528): 13.

• รัังษีี ฮั่่�นโสภา. “การเปิิดประเทศจีีน นโยบาย 3 ทิิศทาง.” มติิชน 8 (7 กุุมภาพัันธ์์ 2528): 5, 6.
• วิิภา อุุตมฉัันท์์. “ปาฏิิหาริิย์ข
์ องสองจีีน.” มติิชน 8 (14 มีีนาคม 2528): 5

• อภิิญญา รััตนมงคลมาศ. “ชาวนากัับการปฏิิวััติิ: บทศึึกษาเฉพาะกรณีีการปลุุกกระดมมวลชนในประเทศจีีน.”
สังคมศาสตร์ 22 (ธันวาคม 2528): 39–53.

2529 (1986)
• กมล กมลตระกููล. “มัังกรถอนขนอิินทร์์” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 42, 48 (28 เเมษายน–4 พฤษภาคม 2529):
31.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ไต้้หวััน สถานการณ์์วัันนี้้�.” สยามรััฐ 37 (25 สิิงหาคม 2529): 4.
• ทวีีป วรดิิลก. “ลู่่�ทางประชาธิิปไตยในไต้้หวััน.” มติิชน 9 (10 มิิถุน
ุ ายน 2529): 7.

• ประกอบกิิจ. “ความสััมพัันธ์์ในทศวรรษที่่�สอง.” มติิชน 9 (17 พฤศจิิกายน 2529): 14.

• ม.ป.ผ. “แก๊๊ง 4 คน ด้้านที่่�ยังั ไม่่ลืืม.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 13 (14 กัันยายน 2529): 18–19.

• ม.ป.ผ. “การเจรจาปัักกิ่่�ง-ไทเป อุุบัติ
ั เิ หตุุบนเส้้นทางการรวมสองจีีน.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 1, 466 (26 พฤษภาคม–
1 มิถุนายน 2529): 38–39.

• ม.ป.ผ. “จีีน แผนปฏิิรููปกองทััพ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 19 (26 ตุุลาคม–1 พฤศจิิกายน 2529): 21–22.
• ม.ป.ผ. “จีีน ชนชั้้�นใหม่่และสิิทธิิพิเิ ศษ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 14 (21 กัันยายน 2529): 20–21.

• ม.ป.ผ. “จีี น -ไต้้ ห วัั น เจรจาเฉพาะกิิ จ ครั้้�งแรกนัั บ ตั้้�งแต่่ 2492.” มติิ ช นสุุ ด สัั ป ดาห์์ 9, 3004 (6/299): (25
พฤษภาคม 2529): 48–49.

• ม.ป.ผ. “น้ำำ�ผึ้้�งหยดเดีี ยวในจีี น เนื่่� องเพราะ “สากลนิิยม” เป็็นพิิษ.” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 9, 3025 (6/302): (15
มิถุนายน 2529): 46.

• ม.ป.ผ. “บััญญััติิ 7 ประการ ปฏิิ รููป... กองทัั พใหม่่ของจีี น กะทัั ดรััดแต่่ทรงพลััง.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 1, 476
(4–10 สิงหาคม 2529): ม.ป.

• ม.ป.ผ. “รวมจีีนประเทศเดีียวสองระบบ.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 1, 27 (465): (19–25 พฤษภาคม 2529): 40–41.

• ม.ป.ผ. “สาธารณรััฐประชาจีีน การกวาดล้้างยัังไม่่สิ้้�น.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 8 (10 สิิงหาคม 2529): 19.
• ม.ป.ผ. “จีีน 10 ปีี หลัังจากเหมา.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 13 (14 กัันยายน 2529): 18–20.
• ม.ป.ผ. “จีีนหมดยุุคทอง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 32, 32 (26 มกราคม 2529): 20–21.

• ม.ป.ผ. “หน้้าต่่างโลก จนกว่่าความตายจะแยกเราออกจากกััน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 7 (3 สิิงหาคม
2529): 20.
• ม.ป.ผ. “จีี น ยุุ คกวาดล้้ างคอรััปชั่่� น เจ้้ าหน้้าที่่� ระดัั บสููงคืื อเป้้าหมายต่่ อไป.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิ ตย์์ 1, 13(451):
(10–16 กุมภาพันธ์ 2529): 38–39.

• ม.ป.ผ. “จีีน/20 ปีี หลัังอสััญกรรมเหมา.” สยามรััฐ 37 (10 กัันยายน 2529): 4.

• ม.ป.ผ. “สิิทธิิเยืือนจีีน/จะได้้อะไรบ้้าง.” สยามรััฐ 37 (21 พฤศจิิกายน 2529): 4.
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• ม.ป.ผ. “ข้้อเสนอ เติ้้�งเสี่่�ยวผิิงถึึงกอร์์บาชอฟ แรงกดดัันจากคนโตตััวเล็็ก.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 315 (14 กัันยายน
2529): 76–77.
• ม.ป.ผ. “การใช้้เงิินตราของจีีน”. สยามจดหมายเหตุุ 11, 15 (เมษายน 2529): 410–411.

• ม.ป.ผ. “ธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์ในจีีน.” สยามจดหมายเหตุุ 11, 50(ธัันวาคม 2529): 1391–1392.
2530 (1987)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “เปิิดม่่านไม้้ไผ่่ ทำำ�ไมจึึงต้้องปลดหูู เย่่า ปััง จากเลขาธิิการใหญ่่ พรรคคอมมิิวนิิสต์์.” มติิชน 10
(23 มกราคม 2530): 7.

• ฉลวย เรืืองชาญ. “หน้้าต่่างโลก ไต้้หวัันหลัังการเปลี่่�ยนแปลงในจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 21 (8–14
พฤศจิกายน 2530): 26.

• ฉลวย เรืืองชาญ. “ฮ่่องกง ยัังนอนใจไม่่ได้้.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 14 (20–26 กัันยายน 2530): 26.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “การเมืืองในจีีนวัันนี้้�.” สยามรััฐ 37 (11 มีีนาคม 2530): 4.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับการประชุุมสมััชชาพรรค.” สยามรััฐ 38 (28 ตุุลาคม 2530): 12.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ความสำำ�เร็็จของเติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง.” สยามรััฐ 38 (4 พฤศจิิกายน 2530): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ความอ่่อนไหวเรื่่�องธิิเบต.” สยามรััฐ 38 (4 พฤศจิิกายน 2530): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนจะเปลี่่�ยนตััวผู้้�นำำ�?.” สยามรััฐ 38 (1 กัันยายน 2530): 12.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/แสนยานุุภาพระดัับใหม่่.” สยามรััฐ 37 (18 มิิถุน
ุ ายน 2530): 12.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ทหาร/ดุุลอํํานาจย่่านแปซิิฟิก
ิ .” สยามรััฐ 38 (14 พฤศจิิกายน 2530): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “เหตุุการณ์์เมืืองในจีีน.” สยามรััฐ 37 (23 มีีนาคม 2530): 4.
• ทวีีป วรดิิลก. “การเปลี่่�ยนแปลงในจีีน.” มติิชน 10 (27 มกราคม 2530): 7.

• ทวีีป วรดิิลก. “ไต้้หวัันเลิิกกฎอััยการศึึก.” มติิชน 10 (22 กรกฎาคม 2530): 7.

• ภููวดล ทรงประเสริิฐ. “บููรณาการแห่่งชาติิและการดำำ�รงความเป็็นจีีน ในบริิบทของประวััติิศาสตร์์ภาคใต้้.”
เอเชียปริทัศน์ 8, 1 (มกราคม/เมษายน 2530): 48–63.

• ม.ป.ผ. “ทหาร/ดุุลอำำ�นาจย่่านแปซิิฟิก
ิ .” สยามรััฐ 38 (14 พฤศจิิกายน 2530): 12.

• ม.ป.ผ. “การประท้้วงในจีีน เรื่่�องที่่�ต้้องตีีความให้้ดีี.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 31 (18–24 มกราคม 2530):
24–25
• ม.ป.ผ. “การอัับปางหลัังพายุุใหญ่่ เลขาธิิการใหญ่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนลาออก.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 501
(21–27 มกราคม 2530): 53–55.

• ม.ป.ผ. “ความเปลี่่�ยนแปลงในจีีน เป็็นไปตามโผ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 21 (8–14 พฤศจิิกายน 2530): 24.
• ม.ป.ผ. “จากจีีนถึึงคอมมิิสชั่่�น หลากสาเหตุุเอเชีียแข่่งขัันกัันสะสมอาวุุธ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 344 (5 เมษายน
2530): 46–47.
• ม.ป.ผ. “จีีนยุุคปฏิิรููป ยัังหัันรีีหัันขวาง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 41 (29 มีีนาคม–4 เมษายน 2530): 25–26.

• ม.ป.ผ. “ไต้้หวัันพลิิกกลัับนโยบาย สามไม่่ มโนธรรมหรืืออะไรกัันแน่่.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 373 (25 ตุุลาคม
2530): 47.
• ม.ป.ผ. “ธิิเบต ถึึงคราวลุุกสู้้� แต่่ก็็สู้้�ไม่่ไหว.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 17 (11–17 ตุุลาคม 2530): 25.

• ม.ป.ผ. “ประชุุมใหญ่่พรรค บดทดสอบเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 19 (25–31 ตุุลาคม 2530): 25.

• ม.ป.ผ. “รถไฟสายเปีียงยาง-ปัักกิ่่�ง การเยืือนของสหายผู้้�เป็็นกลาง.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 520 (3–9 มิิถุุนายน
2530): 57–58.
• ม.ป.ผ. “ฤดููกาลแห่่งลมอนุุรัักษ์์ จีีนรอสมััชชาที่่� 3 ตััดสิินอนาคต.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 510 (25–31 มีีนาคม
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• ม.ป.ผ. “วิิกฤติิผู้้�นำำ� พลัังปฏิิรููปชี้้�ชะตาขั้้�วอำำ�นาจ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 51 (4 มิิถุน
ุ ายน 2532): 26–2
• ม.ป.ผ. “ศึึกชิิงเจ้้าบััลลัังก์์จีีนใครจะชนะ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 1 (18 มิิถุน
ุ ายน 2532): 27–28.

• ม.ป.ผ. “กว่่าจะถึึงวัันที่่�ผู้้�นำ�จี
ำ ีนจนตรอก.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 30 (พฤษภาคม 2532): 30–31.

• ม.ป.ผ. “ประวััติิศาสตร์์แห่่งการลุุกขึ้้�นสู้้�ของนัักศึึกษาจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 50 (พฤษภาคม 2532):
28–29.
• ลิิขิต
ิ ธีีรเวคิิน. “14 ตุุลาฯ 2516 และ 4 มิิถุน
ุ ายน 2532.” มติิชน 12 (14 มิิถุน
ุ ายน 2532): 9.
• ลิิขิต
ิ ธีีรเวคิิน. “ปััญหาของสองจีีน.” มติิชน 12 (6 มิิถุน
ุ ายน 2532): 8.

• ลิิขิต
ิ ธีีรเวคิิน. “ระบบสัังคมนิิยมการฝืืนธรรมชาติิของมนุุษย์์.” มติิชน 12 ( 28 เเมษายน 2532): 9.
• วรวิิทย์์ เจริิญเลิิศ. “การปฏิิรููปในจีีน หนทางยัังห่่างไกล.” มติิชน 12 (25 พฤษภาคม 2532): 9, 20.
• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “จีีน เพีียงความเคลื่่�อนไหว.” มติิชน 12 (27 พฤษภาคม 2532): 9.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “สิิทธิิเสรีีภาพของประชาชนจีีนภายหลัังเหตุุการณ์์รุุนแรงที่่�จตุุรััสเทีียนอัันเหมิิน.” เอเชีีย
ปริทัศน์ 10 (กันยายน/ธันวาคม 2532): 97–103.

• สุุธีี พนาวร. “วิิกฤตของเผด็็จการ ชนชั้้�นกรรมาชีีพจีีน.” มติิชน 12 (26 พฤษภาคม 2532): 8

• อภิิญญา รััตนมงคลมาส. “สี่่�สิบ
ิ ปีีของการปฎิิวััติิจีีน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 10 (กัันยายน/ธัันวาคม 2532): 9–23.

2533 (1990)
• ทวีีป วรดิิลก. “ชราธิิปไตยที่่�คนรุ่่�นใหม่่ไม่่ต้้องการ.” มติิชน 13 (6 เมษายน 2533): 9.

• นรนิิติิ เศรษฐบุุตร. “จีีน ตะรางขัังความคิิด.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 52 (10–16 มิิถุน
ุ ายน 2533): 23–24.

• นรนิิติิ เศรษฐบุุตร. “จีีน ประชาธิิปไตยไม่่มีวัี ันตาย.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 49 (20–26 พฤษภาคม 2533):
23–24.
• นรนิิติิ เศรษฐบุุตร. “จีีน ยุุคเลิิกกฎอััยการศึึก.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 32 (21–27 มกราคม 2533): 31–40.

• นรนิิติิ เศรษฐบุุตร. “จีีนปิิดบััญชีีแค้้นเทีียนอัันเหมิิน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 37, 29 (30 ธัันวาคม 2533–5
มกราคม 2534): 23–24.

• นรนิิติิ เศรษฐบุุตร. “โทษทััณฑ์์คืือคำำ�ตอบ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 28 (14–20 มกราคม 2533): 25–26.

• นรนิิติิ เศรษฐบุุ ตร. “ปัักกิ่่� ง-ไต้้ หวัั น เปิิดเจรจายุุ คใหม่่.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 50 (27 พฤษภาคม–
2 มิถุนายน 2533): 26

• นรนิิติิ เศรษฐบุุตร. “หมายเหตุุปัักกิ่่�ง (2).” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 45 (22–28 เเมษายน 2533): 31.

• นรนิิติิ เศรษฐบุุตร. “หมายเหตุุปัก
ั กิ่่�ง (จบ).” สยามรััฐสััปดาห์์วิจ
ิ ารณ์์ 36, 46 (29 เเมษายน–5 พฤษภาคม 2533): 32.
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• นรนิิติิ เศรษฐบุุตร. “หมายเหตุุปัักกิ่่�ง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 44 (15–21 เเมษายน 2533): 29–30.
• ม.ป.ผ. “จีีนกัับการปฏิิรููปการเมืือง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 10, 494 (18 กุุมภาพัันธ์์ 2533): 62–63.

• ม.ป.ผ. “จีีนเลิิกกฎอััยการศึึกระมััดระวัังบทเรีียนโรมาเนีีย.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 12 (4), 661 (12–18 กุุมภาพัันธ์์
2533): 43
• ม.ป.ผ. “หลัังการยกเลิิกกฎอััยการศึึก ระบอบอำำ�นาจนิิยมจีีนจะไปทางไหน.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 12(4), 661
(2–18 กุมภาพันธ์ 2533): 4.

• ราฟ มิิลิแ
ิ บนด์์. “ข้้อคิิดว่่าด้้วยวิิกฤตของระบบคอมมิิวนิิสต์์.” สมุุดสัังคมศาสตร์์ 12, 3–4 (กุุมภาพัันธ์์–กรกฎาคม
2533): ม.ป.

2534 (1991)
• กฤษณ์์ วรางกููร. “ปฏิิบััติิการกระจายเหลืือง ขบวนการกู้้�อิิสรภาพให้้นัักรบประชาธิิปไตยแห่่งจััตุุรััส เทีียนอััน
เหมิน.” มติชนสุดสัปดาห์ 12, 580 (4 ตุลาคม 2534): 21–22.

• นพคล อาชาสัันติิสุข
ุ . “เปิิดม่่านไม้้ใผ่่ในจีีนแดน 4 วััน ในปัักกิ่่�ง.” คาเมราร์์ต 2: 38–42.

• สยาม ประเสริิฐธรรม. “จีีน ครบรอบสองปีีนองเลืือดเทีียนอัันเหมิิน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 38, 1(16–22)
(มิถุนายน2534): 27–28.

• สยาม ประเสริิฐธรรม. “จีีน เผด็็จการเดิินหน้้าต่่อไป.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 37, 34 (3–9 กุุมภาพัันธ์์ 2534): 24.
• สยาม ประเสริิฐธรรม. “จีีนกัับการทวนกระแสโลก.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 38, 20 (ตุุลาคม 2534): 31.

• สยาม ประเสริิฐธรรม. “จีีนปิิดบััญชีีแค้้นเทีียนอัันเหมิิน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 37, 29 (30 ธัันวาคม 2533–5
มกราคม 2534): 23–24.

• สยาม ประเสริิฐธรรม. “สััมพัันธ์์สองจีีนมาถึึงทางสองแพร่่ง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 38, 19 (13–19 ตุุลาคม
2534): 26–27.
• อภิิชาติิ ธีีรธำำ�รง. “การเปลี่่�ยนแปลงของจีีนในปััจจุุบััน และทศวรรษ1990.” รััฎฐาภิิรัักษ์์ 33(มกราคม–มีีนาคม
2534): 1–49.
2535 (1992)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “การปรัับตััวของกลุ่่�มประเทศคอมมิิวนิิสต์์ในเอเชีีย.” เอเชีียปริิทััศน์์ (พฤษภาคม/สิิงหาคม
2535): 21–26.
• ม.ป.ผ. “เติ้้�ง เทีียนอัันเหมิิน 2532.” กรุุงเทพธุุรกิิจสุุดสััปดาห์์ 4, 20 (30 พฤษภาคม–5 เเมษายน 2535): 33.

• ม.ป.ผ. “ผ่่าตััดพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนโฉม ใหม่่ของนโยบายพััฒนาประเทศ.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 1, 20 (ตุุลาคม
2535): 66–67.
• อนุุช อาภาภิิรม. “จีีนจะเป็็นประเทศอภิิมหาอำำ�นาจ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 13, 666 (28 พฤษภาคม 2535): 45–46.
2536 (1993)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์, ประชุุม โฉมฉาย, ชััยยงค์์ สััจจิิพานนท์์, และ เกรีียงกร เพชรบุุตร, “รายงานการสำำ�รวจแม่่น้ำำ�
โขงล้านช้างในประเทศจีน.” สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ (9–16 กรกฎาคม 1993): ม.ป.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ข้้อคิิดเกี่่�ยวกัับการชุุมนุุม-ประชุุมผู้้�ที่่�ได้้รับ
ั รางวััลโนเบลในประเทศไทย.” มติิชน 16, 5461 (20
กุมภาพันธ์ 2536): 9.

• คีีรีมั
ี ันเจโร, เค. พีี. “ต่่อกรณีีทะไลลามะ นโยบายขี้้�ฮกทั้้�งเพ.” มติิชน 16, 5463 (22 กุุมภาพัันธ์์ 2536): 27.

• จงพวง มณีีวััฒนา, ผู้้�แปล. “ปลุุกผีีปฏิิวััติิสังั คมนิิยมของผู้้�นำำ�จีีน เวลาจะเข้้าข้้างอีีกหรืือ?.” “จัับตาการปฏิิรููปใน
จีน.” มติชนสุดสัปดาห์ 13, 672 (9 กรกฎาคม 2536): 78–79.
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• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “จีีน-ไต้้หวััน ปรากฏการณ์์ใหม่่.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 39, 48 (2–8 พฤษภาคม 2536): 22.
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “จีีนเร่่งเสริิมเขี้้�ยวเล็็บ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 39, 47 (25 เมษายน–1 พฤษภาคม 2536): 23.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “นโยบายต่่างประเทศจีีนในปััจจุุบััน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 30, 11 (4 กัันยายน 2536):
49–51.
• ทรงฤทธิ์์� โพนเงิิน. “ยููนนานประตููสู่่�ใต้้ของจีีน.” ผู้้�จััดการรายเดืือน 11, 121 (กัันยายน 2536): 178–190.

• เบลเลอร์์, วิิลเลี่่�ยม. “ชายฝั่่�งทะเลจีีน ศููนย์์กลางแห่่งแปซิิฟิิก.” ผู้้�จััดการรายเดืือน 11, 123 (ธัันวาคม 2536):
194–200.
• ประชา สัันติิธรรม. “4 ปีี หลัังเทีียนอัันเหมิิน.” อาทิิตย์์ 16, 835 (10–17 มิิถุน
ุ ายน 2536): 37.
• ประชา สัันติิธรรม. “เครืือข่่ายจีีนข้้ามชาติิ.” อาทิิตย์์ 17, 860 (3–9 ธัันวาคม 2536): 34.

• ประชา สัันติิธรรม. “ชาวนาจีีน-เวีียดนาม มวลชนที่่�ถูก
ู ลืืม .” อาทิิตย์์ 16, 848 (10–16 กัันยายน 2536): 40.

• มนตรีี ภู่่�มีี . “การกดขี่่� แ ละการต่่ อ ต้้ า น กบฎชาวนาจีี น หลัั ง ยุุ ค สงครามเย็็ น .” วัั ฏจัั ก รการเมืื อ ง 2, 56 (2–8
กรกฎาคม 2536): 60–61.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “คำำ�ถามแห่่งทศวรรษของจีีน.” ผู้้�จััดการ (30 กัันยายน 2536): 31.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “จีีนกัับปััญหาชนชั้้�นนำำ�ทางอำำ�นาจ.” มติิชน 16, 5545 (15 พฤษภาคม 2536): 9.
• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ระหว่่างกัังฉิินกัับกวานต่่าว.” ผู้้�จััดการ (28 ตุุลาคม 2536): 10.
• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ฮ่่องกง 1997.” ผู้้�จััดการ (8 ตุุลาคม 2536): 36.

• อนุุช อาภาภิิรม. “จัับตาการปฏิิรููปในจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 13, 672 (9 กรกฎาคม 2536): 78–79.

• อนุุช อาภาภิิรม. “จีีนกลายเป็็นประเทศทุุนนิิยมไปแล้้วหรืือ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 13, 665 (พฤษภาคม 2536): 28.
• เอนก เพิ่่�มวงศ์์เสนีีย์.์ “พรรคคอมมิิวนิิสต์์ทุน
ุ นิิยมในจีีน.” วััฏจัักรการเมืือง 1, 43 (2–8 เมษายน 2536): 51–52.

• เอนก เพิ่่�มวงศ์์เสนีีย์์. “มิิติิใหม่่ของความสััมพัันธ์์ จีีน-ไต้้หวััน.” วััฏจัักรการเมืือง 1, 48 (7–13 พฤษภาคม 2536):
50–51.
2537 (1994)
• ทองใบ ทองเปาด์์. “ปริิศนาแห่่งปัักกิ่่�ง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 41, 20 (16–22 ตุุลาคม 2537): 19.

• ทองใบ ทองเปาด์์ . “สัั ม พัั น ธ์์จีี น -ไต้้ ห วัั น ดีี วัั น ดีี คืื น .” สยามรัั ฐ สัั ป ดาห์์ วิิ จ ารณ์์ 41, 25 (20–26 พฤศจิิ ก ายน
2537): 25.
• ทองใบ ทองเปาด์์. “เสี้้�ยวหนึ่่�งของจีีนวัันนี้้�.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 41, 19 (9–15 ตุุลาคม 2537): 38

• ปรีีชา เปี่่�ยมพงศ์์สานต์์. “ฤดููแห่่งความไม่่พอใจกำำ�ลัังจะมา.” อาทิิตย์์ 17, 880 (22–28 เมษายน 2537): 40.
• ม.ป.ผ. “มองจีีนยุุคหลัังเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง ใครจะกุุมอำำ�นาจ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 4, 731 (26 สิิงหาคม 2537): 85.
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ิ งษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “ต่่อสู้้�ช่่วงชิิง รัับและให้้.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1339 (14–20 เมษายน 2549): ม.ป.

• ศิิริิพงษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “ทะเลาะกัันวุ่่�นวาย คล้้อยตาม หากว่่า.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1342 (5–11 พฤษภาคม
2549): ม.ป.

• ศิิริพ
ิ งษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “เท้้า หยุุดฝีีเท้้า ก้้าว.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1361 (15–21 กัันยายน 2549): ม.ป.

• ศิิริพ
ิ งษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “น่่ากลััว ยำำ�เกรงแปลก ไม่่ปกติิ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1373 (8–14 ธัันวาคม 2549): ม.ป.

• ศิิริิพงษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “ประคองอุุปถััมภ์์ โอบอุ้้�ม รัับรอง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1347 (9–15 มิิถุุนายน 2549):
ม.ป.

• ศิิริพ
ิ งษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “ปาก ลิ้้�น.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1329 (3–9 กุุมภาพัันธ์์ 2549): ม.ป.

• ศิิริพ
ิ งษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “ปีีนดึึงมาเป็็นพวก ผููกไมตรีี.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1337 (31 มีีนาคม–6 เมษายน 2549):
ม.ป.

• ศิิริพ
ิ งษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “ฝััน ผีี ลึึกลัับ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1372 (1–7 ธัันวาคม 2549): ม.ป.

• ศิิริิพงษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์� . “ฟััน ปราบปรามคุ้้�มครอง รัักษาการณ์์.” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1376 (29 ธัันวาคม
2549–4 มกราคม 2550): ม.ป.

• ศิิริิพงษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “ลุุย ประสบกระเพาะอาหาร.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1368 (3–9 พฤศจิิกายน 2549):
ม.ป.

• ศิิริพ
ิ งษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “ไล่่ตาม มาถึึงทัันเวลา.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1345 (26 พฤษภาคม–6 มิิถุน
ุ ายน 2549):
ม.ป.
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• ศิิริพ
ิ งษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “วิ่่�ง ไล่่กวดสนุุก มุ่่�งหวััง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1362 (22–28 กัันยายน 2549): ม.ป.

• ศิิริพ
ิ งษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “วิ่่�งหนีีรีบ
ี เร่่ง ก่่อนเวลา เช้้า.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1363 (29 กัันยายน–5 ตุุลาคม 2549):
ม.ป.

• ศิิริิพงษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “หน่่วยวััด ชีีพจรสหาย มิิตรภาพ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1335 (17–23 มีีนาคม 2549):
ม.ป.

• ศิิริิพงษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “หวาน อร่่อยน่่าพอใจ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1328 (27 มกราคม–2 กุุมภาพัันธ์์ 2549):
ม.ป.

• ศิิริพ
ิ งษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “หััวใจ ความคิิดกัังวล เป็็นทุุกข์์.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1371 (24–30 พฤศจิิกายน 2549):
ม.ป.

• ศิิริพ
ิ งษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “จัับเชลยเชลยศึึก จ่่ายให้้.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1344 (19–25 พฤษภาคม 2549): ม.ป.
• ศิิริพ
ิ งษ์์ สายเสริิมศัักดิ์์�. “มาถึึง รู้้�ซึ้้�งระแวง ปริิศนา.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1366 (20–26 ตุุลาคม 2549): ม.ป.

• สรชััย ศรีีนิศ
ิ านต์์สกุุล. “การก้้าวขึ้้�นมาเป็็นประเทศมหาอำำ�นาจของจีีนในศตวรรษที่่� 21. วิิชาการมนุุษยศาสตร์์
และสังคมศาสตร์ 14, 21 (พฤษภาคม/สิงหาคม 2549): 123–156.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “จีีนสร้้างชาติิอย่่างไร ? (10).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1375 (22–28 ธัันวาคม 2549): ม.ป.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “จีีนสร้้างชาติิอย่่างไร ? (6).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1371 (24–30 พฤศจิิกายน 2549): ม.ป.
• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “จีีนสร้้างชาติิอย่่างไร ? (8).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1373 (8–14 ธัันวาคม 2549): ม.ป.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “จีีนสร้้างชาติิอย่่างไร ? (9).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1374 (15–21 ธัันวาคม 2549): ม.ป.
• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “จีีนสร้้างชาติิอย่่างไร?.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1366 (ตุุลาคม 2549): 100.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “อ่่านจีีนยาก?.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1328 (มกราคม/กุุมภาพัันธ์์ 2549): 100.
2550 (2007)
• กิิ ต ติิ พ งษ์์ ธีี ร รัั ต นพัั น ธุ์์�. “การพัั ฒ นากองทัั พ จีี น ภัั ย คุุ ก คามต่่ อ ความมั่่� น คงในเอเชีี ย ตะวัั น ออก เฉีี ย งใต้้ . ”
เสนาธิปัตย์ 56, 3 (กันยายน/ธันวาคม 2550): 60–66.

• นนทิิกร กาญจนะจิิตรา, และ อลิินีี ธนะวััมน์์สัจ
ั จะเสรีี. “ระบบบริิหารงานบุุคคลแนวใหม่่และระบบค่่าตอบแทน
ของราชการ ณ เมืองฮ่องกง.” ข้าราชการ 52, 2 (มีนาคม–เมษายน 2550): 24–28.

• พััฒนายุุ ทารส. “จีีนเอาจริิงกวาดล้้างคอร์์รัป
ั ชั่่�น.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 15, 768 (กุุมภาพัันธ์์ 2550): 82–83.

• เพ็็ญศรีี เผ่่าเหลืืองทอง. “จีีนก้้าวไปอีีกขั้้�นด้้วยการปราบคอร์์รัป
ั ชั่่�น.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1415 (28 กัันยายน–
4 ตุลาคม 2550): 46.

• ม.ป.ผ. “เรื่่�องใหญ่่ของ “ซาละเปาไส้้กระดาษ”.” ผู้้�จััดการ 25, 288 (กัันยายน 2550): 60–61.

• วีีระ ธีีรภััทร. “การทููตระดัับพรรคของพคจ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1426 (14–20 ธัันวาคม 2550): ม.ป.
• วีีระ ธีีรภััทร. “จีีนเปิิดศึึกกัับคอร์์รัป
ั ชั่่�น!.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1407 (สิิงหาคม 2550): 20–21.

• วีีระ ธีีรภััทร. “ อย่่ามองชาว พคจ. ตายตััวซิิคะ!.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1422 (16–22 พฤศจิิกายน 2550): ม.ป.

• วีีระ ธีีรภััทร. “10 ปีีฮ่อ
่ งกง... บทพิิสูจ
ู น์์ “หนึ่่�งประเทศ สองระบบ”.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1406 (27 กรกฎาคม–
2 สิงหาคม 2550): ม.ป.

• วีีระ ธีีรภััทร. “ไต้้หวัันกรี๊๊�ด.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1423 (23–29 พฤศจิิกายน 2550): ม.ป.

• วีีระ ธีีรภััทร. “ทััศนะของจีีนต่่อพรรคการเมืืองโลก.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1425(7–13 ธัันวาคม 2550): ม.ป.
• วีีระ ธีีรภััทร. “พคจ. เปิิดตััวดาวรุ่่�งดวงใหม่่!.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1420 (2–8 พฤศจิิกายน 2550): ม.ป.
• วีีระ ธีีรภััทร. “พคจ. ยุุคใหม่่... มาดมั่่�น!.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1421 (9–15 พฤศจิิกายน 2550): ม.ป.

• ศิิริเิ พ็็ชร ทฤษณาวดีี. “คม แหลมเฉีียบแหลม.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1426 (14–20 ธัันวาคม 2550): ม.ป.
• ศิิริเิ พ็็ชร ทฤษณาวดีี. “ชั่่�ง ช่่างไม้้.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1422 (16–22 พฤศจิิกายน 2550): ม.ป.
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• ศิิริเิ พ็็ชร ทฤษณาวดีี. “ตััดให้้ขาดการลงโทษ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1428 (28 ธัันวาคม 2550–3 มกราคม 2551):
ม.ป.

• ศิิริิเพ็็ชร ทฤษณาวดีี. “ทำำ�ให้้หัักการชัักจููง ท่่อนไม้้ไหม่่.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1420 (2–8 พฤศจิิกายน 2550):
ม.ป.

• ศิิริเิ พ็็ชร ทฤษณาวดีี. “บุุกเบิิกขััดแย้้ง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1424. (30 พฤศจิิกายน–6 ธัันวาคม 2550): ม.ป.
• ศิิริเิ พ็็ชร ทฤษณาวดีี. “แบ่่งสรร แตกแยก.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1427 (21–27 ธัันวาคม 2550): ม.ป.
• ศิิริเิ พ็็ชร ทฤษณาวดีี. “มีีด ฆ่่า ทำำ�ลาย.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1425 (7–13 ธัันวาคม 2550): ม.ป.

• ศิิริเิ พ็็ชร ทฤษณาวดีี. “อาวุุธ ทหารแบ่่งแยก วิิเคราะห์์.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1380. (26 มกราคม–1 กุุมภาพัันธ์์
2550): ม.ป.

• ศิิริิเพ็็ชร ทฤษณาวดีี. “อาวุุธกำำ�ลัังทหาร องอาจกล้้าหาญ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1377 (5–11 มกราคม 2550):
ม.ป.

• ศิิริเิ พ็็ชร ทฤษณาวดีี. “ระแวง สงสััยตระกููลใหญ่่.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1423 (23–29 พฤศจิิกายน 2550): ม.ป.
• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “จีีนสร้้างชาติิอย่่างไร ? (12).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1377 (5–11 มกราคม 2550): ม.ป.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “จีีนสร้้างชาติิอย่่างไร ? (13). มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1378 (12–18 มกราคม 2550): ม.ป.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “จีีนสร้้างชาติิอย่่างไร ? (14).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1379 (19–25 มกราคม 2550): ม.ป.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “จีีนสร้้างชาติิอย่่างไร ? (15).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1380 (26 มกราคม–1 กุุมภาพัันธ์์ 2550):
ม.ป.

2551 (2008)
• ชยานัันต์์ ศุุกลวณิิช. “เรีียมเหลืือทนแล้้วนั่่�นมัังกรสั่่�งสอนอิินทรีี.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1470 (17–23 ตุุลาคม
2551): ม.ป.

• นิิธิิ เอีียวศรีีวงศ์์. “ตามหาแผ่่นดิินของเรา.” อ่่าน 1, 2 (กรกฎาคม/กัันยายน 2551): 142–149.

• ม.ป.ผ. “การสร้้างเส้้นทางรถไฟด่่วน เชื่่�อมปัักกิ่่�งกัับเซี่่�ยงไฮ้้.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 16, 822 (กุุมภาพัันธ์์ 2551): 30.
• ม.ป.ผ. “จีีนกัับวิิกฤติิการสููญเสีียสถานะ “โรงงานของโลก”.” ผู้้�จััดการ 360˚ 26, 301 (ตุุลาคม 2551): 96–97.

• วริิษฐ์์ ลิ้้�มทองกุุล. “จีีนกัับวิิกฤติิการสููญเสีียสถานะ “โรงงานของโลก”.” ผู้้�จััดการ 360˚ 26, 301 (ตุุลาคม 2551):
96–97.
• วริิษฐ์์ ลิ้้�มทองกุุล. “มัังกรกลางคลื่่�น New Great Depression.” ผู้้�จััดการ 360˚ 26, 302 (พฤศจิิกายน 2551):
70–71.
2552 (2009)
• ชยานัันต์์ ศุุกลวณิิช. “การประชุุม “สองสภา”.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1491 (13–19 มีีนาคม 2552): ม.ป.

• ชยานัันต์์ ศุุกลวณิิช. “จีีนปฏิิรููปปลดแอกครบรอบ 30 ปีี (1).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1481 (2–8 มกราคม 2552):
ม.ป.

• ชยานัันต์์ ศุุกลวณิิช. “จีีนปฏิิรููปปลดแอกครบรอบ 30 ปีี (จบ) ลีี กวน ยิิว ผู้้�ปิิดทองหลัังพระ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์
29, 1484 (23–29 มกราคม 2552).

• ชยานัันต์์ ศุุกลวณิิช. “ถอดเทปการให้้สัม
ั ภาษณ์์ของนายกรััฐมนตรีีจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1493 (27 มีีนาคม/
2 เมษายน 2552): ม.ป.

• ชยานัั น ต์์ ศุุ กลวณิิ ช. “ถอดเทปการให้้ สัั ม ภาษณ์์ ข องนายกรัั ฐ มนตรีี จีีน .” มติิ ช นสุุ ด สััป ดาห์์ 29, 1494 (3–9
เมษายน 2552): ม.ป.
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• เชาวน์์ พงษ์์พิิชิิต. “การออกน.ส.พ.เจิินฮว่่าเป่่า และ น.ส.พ.มหาชนใต้้ดิิน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1491 (13–19
มีนาคม 2552): ม.ป.

• ไชยสิิ ท ธิ์์� ตัั น ตยกุุ ล , ผู้้�รวบรวม. “การเสริิ ม สร้้ า งความร่่ ว มมืื อ ทางการศึึ ก ษาด้้ า นการป้้ อ งกัั น ประเทศ กัั บ
สาธารณรัฐประชาชนจีน.” รัฏฐาภิรก
ั ษ์ 51, 3 (กรกฎาคม/กันยายน 2552): 92–96.

• ปััณฑพ ตั้้�งศรีีวงศ์์ และเอกรััตน์์ บรรเลง. “ทััพ (จีีน).” ผู้้�จััดการ 360˚ 1, 11 (ตุุลาคม 2552): 78–84.
• ม.ป. ผ. “คำำ�ตอบอยู่่�ที่่�จีีน?.” ผู้้�จััดการ 360˚ 1, 8 (กรกฎาคม 2552): 30.

• ม.ป.ผ. “60 ปีีสู่่�ความยิ่่�งใหญ่่แดนมัังกร.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 18, 906 (ตุุลาคม 2552): 80–81.
2553 (2010)
• เฉีียน ฉีี เชิิน. “การเมืืองของสมาชิิกพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน (3).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1544 (19–25 มีีนาคม
2553): ม.ป.

• ฑภิิพร สุุพร และ ภููลวิิน บุุญยะเวชชีีวิิน. “เขตอิิทธิิพลของมหาอำำ�นาจในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ กรณีีศึึกษา
ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้.” ร่มพฤกษ์ (28–29 มิถุนายน 2553–กันยายน 2554): 139–165.

• นภาพร ไชยขัันแก้้ว. “คิิดแบบมัังกร.” ผู้้�จััดการ 360˚ 3, 25 (ธัันวาคม 2553): 180–187.

• ไพจิิ ตร วิิบููลย์์ธนสาร. “วิิสััยทัั ศน์์และแนวทางการไปสู่่�ความเป็็นศููนย์์กลางของเซี่่�ยงไฮ้้.” ผู้้�ส่่งออก 23, 538
(มกราคม2553): 83–86.
• ม.ป.ผ. “จีีนจะครองโลก.” ผู้้�จััดการ 360° 2, 18 (พฤษภาคม 2553): 52–54.

• ม.ป.ผ. “สิ่่�งที่่�เหลืืออยู่่�ในจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 31, 1584 (24–30 ธัันวาคม 2553): ม.ป

• ม.ป.ผ. “หนัังขงจื๊๊�อ”ในฐานะเครื่่�องมืือทางการเมืือง.” ผู้้�จััดการ 360˚ 2, 16 (มีีนาคม 2553): 72–74.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กระแสการเมืืองในการปกครองจีีน (1).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1552 (14–20 พฤษภาคม
2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ก้้าวต่่อไปของจีีน (จบ).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1568 (3–9 กัันยายน 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กระแสการเมืืองในการปกครองจีีน (2).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1555 (4–10 มิิถุุนายน
2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กระแสการเมืืองในการปกครองจีีน (3).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1556 (11–17 มิิถุุนายน
2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กระแสการเมืืองในการปกครองจีีน (4) เมื่่�อวััฒนธรรมถููกปฏิิวััติิ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30,
1557 (18–24 มิถุนายน 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กระแสการเมืืองในการปกครองจีีน (5).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1558 (25 มิิถุุนายน/1
กรกฎาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กระแสการเมืืองในการปกครองจีีน (6).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1559 (2–8 กรกฎาคม
2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กลไกการทำำ�งานของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีีน (1).” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1569 (10–16
กันยายน 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กลไกการทำำ�งานของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีีน (2).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1570 (17–23
กันยายน 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กลไกการทำำ�งานของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีีน (3).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1571 (24–30
กันยายน 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กลไกการทำำ�งานของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน (4).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1572 (1–7 ตุุลาคม
2553): ม.ป.
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• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กลไกการทำำ�งานของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีน
ี (5).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1573 (8–14 ตุุลาคม
2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กลไกการทำำ�งานของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีีน (6).” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1574 (15–21
ตุลาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กลไกการทำำ�งานของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีีน (7).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1575 (22–28
ตุลาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กลไกการทำำ�งานของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีีน (8).” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 31, 1578 (12–18
พฤศจิกายน 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กลไกการทำำ�งานของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน (9).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 31, 1581 (3–9 ธัันวาคม
2553): ม.ป.

• วรศัั ก ดิ์์� มหัั ท ธ์์ โ นบล. “กลไกการทำำ� งานของพรรคคอมมิิ ว นิิ ส ต์์ จีี น (10).” มติิ ช นสุุ ด สัั ป ดาห์์ 31, 1580 (26
พฤศจิกายน–2 ธันวาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “การเมืืองของสมาชิิกพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีีน (2).” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1543 (12–18
มีนาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ก้้าวต่่อไปของจีีน (1).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1561 (16–22 กรกฎาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ก้้าวต่่อไปของจีีน (2).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1562 (23–29 กรกฎาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ก้้าวต่่อไปของจีีน (3).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1563 (30 กรกฎาคม–5 สิิงหาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ก้้าวต่่อไปของจีีน (4).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1564 (6–12 สิิงหาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ก้้าวต่่อไปของจีีน (5).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1565 (13–19 สิิงหาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ก้้าวต่่อไปของจีีน (6).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1566 (20–26 สิิงหาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “จีีนที่่�เป็็นจีีนในวัันนี้้� (1).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1548 (16–22 เมษายน 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “จีีนที่่�เป็็นจีีนในวัันนี้้� (2).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1549 (23–29 เมษายน 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “จีีนที่่�เป็็นจีีนในวัันนี้้� (3).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1550 (30 เมษายน/6 พฤษภาคม 2553): ม.ป.
• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “จีีนที่่�เป็็นจีีนในวัันนี้้� (จบ).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1551 (7–13 พฤษภาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “แนวคิิดและแนวทางของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน (1).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1545 (2–8
เมษายน 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “แนวคิิดและแนวทางของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน (จบ).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1547 (9–15
เมษายน 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “แนวร่่วมอัันไพศาลของจีีน (1).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 31, 1583 (17–23 ธัันวาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “แนวร่่วมอัันไพศาลของจีีน (2).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 31, 1584 (24–30 ธัันวาคม 2553): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “แนวร่่วมอัันไพศาลของจีีน (3).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 31, 1585 (31 ธัันวาคม 2553–6 มกราคม
2554): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “กระแสการเมืืองในการปกครองจีีน (จบ).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1560 (9–15 กรกฎาคม
2553): ม.ป.

• สุุรีีย์์ ภููมิิภมร. “ความเขีียวของจีีนใต้้ดาวแดง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 31, 1585 (31 ธัันวาคม 2553–6 มกราคม 2554):
ม.ป.

• เสาวนีีย์์ พิิสิฐ
ิ านุุสรณ์์. “เพดานจำำ�กััดของจีีน.” ผู้้�จััดการ 360˚ 2, 16 (มีีนาคม 2553): 61–62.

• เสาวนีีย์์ พิิสิฐ
ิ านุุสรณ์์. “อย่่าหาญต่่อกรกัับจีีน.” ผู้้�จััดการ 360˚ 2, 16 (มีีนาคม 2553): 63–64.
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2554 (2011)
• นกุุล ว่่องฐิิติิวงศ์์. “ล้้อมคอก (กรอบ): จีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 31, 1612 (กรกฎาคม 2554): 40–41.
2555 (2012)
• สุุรสิิทธิ์์� อมรวณิิชศัักดิ์์� , กนกรััตน์์ กิิ ตติิ วิิวััฒน์์, และ กนิิษฐา ลีี ลามณีี. “นคราภิิ วััฒน์์ของผืืนแผ่่นดิิ นจีี น ใน

ยุุคสมััยแห่่ง ‘สาธารณรััฐประชาชนจีีน’ [中華人民共和國中國時期的城市化: The Urbanization of the

People’s Republic of China period].” จีีนศึึกษา 5, 5 (เมษายน 2555): 1–32 ภาพประกอบ, แผนที่่�. บทคััดย่่อ
ภาษาไทย ภาษาจีีน และภาษาอัังกฤษ.

• เสาวนีีย์์ พิิสิิฐานุุสรณ์์. “การเมืืองร้้อนแรง เบื้้�องหลัังการปฏิิรููปเศรษฐกิิจจีีน” ผู้้�จััดการ 360° 4, 41 (เมษายน
2555): 30–31.
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หมวดที่ 2 สังคมจีน
2502 (1959)
• ดำำ�เนิิน เลขะกุุล. “ปััญหาชาวจีีนในประเทศ.” สารเสรีี (2 มีีนาคม 2502): ม.ป.

• ม.ป.ผ. “จีีนชาติิตกลงใจส่่งอุุปกรณ์์นานาชนิิดช่่วยคณะกู้้�ชาติิธิเิ บต.” สารเสรีี (29 มีีนาคม 2502): 2.
• ม.ป.ผ. “ธิิเบตลุุกขึ้้�นสู้้�.” สารเสรีี 6 (27 มีีนาคม 2502): ม.ป.
2504 (1961)
• ทัักษ์์ เสนีีวงศ์์ ณ อยุุธยา. “การขััดแย้้งระหว่่างค่่ายคอมมิิวนิิสต์์.” รััฏฐาภิิรัก
ั ษ์์ 3, 1 (มกราคม 2504): 143–163.
2509 (1966)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ระบบข้้าราชการพลเรืือนของจีีน.” ข้้าราชการ (มิิถุน
ุ ายน, กรกฎาคม, และ สิิงหาคม 2509).
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ระบบเซ็็นเซ่่อร์์ของจีีนคอมมิิวนิิสต์์.” สัังคมศาสตร์์ปริิทััศน์์ (พฤศจิิกายน 2509): 129–144.

• ตระกููล ทองมิิตร. “การกวาดล้้างในแผ่่นดิินใหญ่่ของจีีนคอมมิิวนิิสต์์.” สารประชาชน 3, 111 (14 สิิงหาคม 2509):
12–13, 52.
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ข่่าวประหลาดเหลืือในจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์
13, 18 (23 ตุลาคม 2509): 8–9, 28.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ความยุ่่�งยากของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 13, 19
(30 ตุลาคม 2509): 8–9.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “เซีียนผู้้�วิิเศษ.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 13, 2 (3 กรกฎาคม
2509): 8–9, 38–41.
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ทางสายกลาง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิจ
ิ ารณ์์ 13, 4 (17 กรกฎาคม
2509): 8–9.
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “นโยบายการค้้าของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 13,
8 (14 สิงหาคม 2509): 8–9, 28, 45.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ระเบิิดปรมาณููลููกที่่�สามของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์
วิจารณ์ 12, 14 (25 กันยายน 2509): 8–9, 35.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “เร็็ดการ์์ด... สุุนััขบ้้าที่่�เมาเซตุุงปล่่อยออกมาจากกรง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง].
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 13 (18 กันยายน 2509): 8–9, 45–47.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “สงครามชิิงอัันดัับในจีีนแดง.” โดย เก็็จ การแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 13,
11 (4 กันยายน 2509): 8–9, 27–39.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “สิ่่�งที่่�จีีนแดงไม่่ต้้องการ.” โดย เก็็จ กาแวน นามแฝง. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 12, 52 (19
มิถุนายน 2509): 10–11, 28, 7.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “อาการไข้้ชนิิดหลบในของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิจ
ิ ารณ์์
13, 3 (10 กรกฎาคม 2509): 8–9, 12, 37–39.

2510 (1967)
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “คอมมููนคืื ออะไร: วิิ จารณ์์เรื่่�อง ‘เร็็ดการ์์ดคืื ออะไร’ ของผู้้�เชี่่�ยวชาญปััญหาจีี นแดง.”
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 48 (21 พฤษภาคม 2510): 10–12, 32, 37.
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• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “จีี นแดงในรอบปีี.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 14, 28 (31
ธันวาคม 2510): 10–12, 35.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “สงครามกลางเมืืองในจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์
13, 31 (22 มกราคม 2510): 10–12, 20.

2511 (1968)
• นงโพธิิ ประภาสถิิต. “เสฉวน.” โดย น. ประภาสถิิต [นามแฝง]. ชาวกรุุง 17, 4 (มกราคม 2511): 106–114.
• นิิรัน
ั ดร์์ ภาณุุพงศ์์. “นโยบายให้้ความช่่วยเหลืือของจีีนคอมมิิวนิิสต์์.” สราญรมย์์ (2511): 52–27.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ความพิิสดารในจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 14, 41
(31 มีนาคม 2511): 10–11, 41–44.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ความมหััศจรรย์์ของการปฏิิวััติิ.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์
14, 30 (14 มีนาคม 2511): 10–12, 35–37.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “จีีนแดงในรอบปีี 2510.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 14, 39 (7
มกราคม 2511): 10–12, 37.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “วิิ ธีีทำำ�ลายตัั วเอง.” โดย เก็็ จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 14, 31 (21
มกราคม 2511): 10–12, 41–42.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “เร็็ดการ์์ดหายไปไหน.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 14, 40 (24
มีนาคม 2511): 10–11, 37–43.

2512 (1969)
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ดอกไม้้และก้้อนอิิฐจากจีีน.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 16,
24 (7 ธันวาคม 2512): 11–12, 34–39.

2513 (1970)
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “คอมมิิวนิิสต์์จีีนเปิิดประชุุมใหญ่่.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์
15, 45 (27 เมษายน 2513): 10–11, 39–40.

2514 (1971)
• บำำ�รุุง [นามแฝง]. “กองทัั พปลดแอกของจีี นแดง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 18, 5 (25 กรกฎาคม 2514): 18,
29–30.
• ม.ป.ผ. “เมื่่�อแผนสิิบปีี ถููกนำำ�ขึ้้�นมาปััดฝุ่่�นใหม่่.” เศรษฐกิิจ 1, 45 (7–13 พฤศจิิกายน 2521): 30–33; สารประชาชน
8, 370 (1 สิงหาคม 2514): 6–7, 51.

• ม.ป.ผ. “เรื่่�องของจีีนในปััจจุุบัน
ั .” สารประชาชน 8, 378 (26 กัันยายน 2514): 4, 49.
• ศร ปัันหยีี. “เซีียน.” ชาวกรุุง 21, 3 (ธัันวาคม 2514): 80–86.

• ศร ปัันหยีี. “ฟ้้าของจีีน.” ชาวกรุุง 21, 1 (ตุุลาคม 2514): 113–118.

• สวััสดิ์์� สุุคนธรัังสีี. “การเมืืองในเรื่่�องการค้้ากัับจีีนคอมมิิวนิิสต์์.” รััฐสภาสาร 19, 9 (สิิงหาคม 2514): 38–62

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ต้้ นสนและต้้ นอ้้ อ.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 17, 51 (13
มิถุนายน 2514): 18–19, 30.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ปริิศนาที่่�อ่่านไม่่ง่า่ ย ๆ.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 17, 49 (30
พฤษภาคม 2514): 18–19, 43–44.
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• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “หน้้ายัักษ์์และหน้้ามนุุษย์์ของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์
วิจารณ์ 17, 48 (23 พฤษภาคม 2514): 18–19, 31, 42–43.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “อารมณ์์ขัันของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 17, 47
(16 พฤษภาคม 2514): 18–19, 41–42.

2515 (1972)
• ปางลีีลา [นามแฝง]. “คนของคน: เจีียงไคเช็็ค.” วิิทยาสาร 23, 40 (ตุุลาคม 2515): 11, 38.

• ฟราเซอร์์, สจ๊๊วต อีี และจอร์์น ฮอกิ้้�นส์์. “การศึึกษาในประเทศจีีน.” แปลโดย วิิทยากร เชีียงกููล. วิิทยาสาร 23,
22 (8 มิถุนายน 2515): 18–20 ถึง 23, 23 (15 มิถุนายน 2515): 17–19, 52.

• ม.ป.ผ. “เรื่่�องน่่ารู้้�จากจีีนแดง.” สารประชาชน 9, 437 (12 พฤศจิิกายน 2515): 6, 50.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “เหตุุผลที่่�จีีนแดงเปิิดเผยเอกสารเรื่่�องลิินเปีียว.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐ
สัปดาห์วิจารณ์ 19, 10 (27 สิงหาคม 2515): 18–19, 29–31, 42.

• เฉลิิมศัักดิ์์� นากสวาสดิ์์�. “ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน (จีีนคอมมิิวนิิสต์์).” เศรษฐกิิจการพาณิิชย์์ 2, 14
(กันยายน 2515): 1–19.

2516 (1973)
• เขีียน ธีีระวิิ ทย์์. “สััมภาษณ์์ ดร.เขีียน ธีีระวิิ ทย์์ เกี่่� ยวกัั บการศึึกษาในประเทศจีี น.” โดยกองบรรณาธิิการ.
วิทยาสาร 24, 37 (1 ตุลาคม 2516): 9–13.

• ทัันดอน ทุ่่�งบััวสีี. “แนะนำำ�สาธารณรััฐประชาชนจีีน: พลัังนัักศึึกษาจีีน.” สัังคมศาสตร์์ปริิทััศน์์ 11, 10 (ตุุลาคม
2516): 98–100.
• ทัันดอน ทุ่่�งบััวสีี. “แนะนำำ�สาธารณรััฐประชาชนจีีน: พลัังนัักศึึกษาจีีน.” สัังคมศาสตร์์ปริิทััศน์์ 11, 12 (ธัันวาคม
2516): 103–106.
• เทืือก กุุสุม
ุ า ณ อยุุธยา. “เล่่าเรื่่�องจีีนใหม่่.” จัันทรเกษม 114 (กัันยายน/ตุุลาคม 2516): 12–19.

• ประสิิทธิ์์� กาญจนวััฒน์์. “ข้้อสัังเกตจากการไปเยืือนสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” รััฏฐาภิิรัักษ์์ 15, 1 (มกราคม
2516): 185–199.
• พัันศัักดิ์์� วิิญญรััตน์์. “รอยยิ้้�มของจีีน.” สัังคมศาสตร์์ปริิทััศน์์ 11, 6 (มิิถุน
ุ ายน 2516): 13–16.

• ม.ป.ผ. “กองทััพพลััดถิ่่�น: กองพล 93.” สัังคมศาสตร์์ปริิทััศน์์ 11, 2 (กุุมภาพัันธ์์ 2516): 44–50.
• ม.ป.ผ. “สัังเขปการศึึกษาในจีีน.” วิิทยาสาร 24, 27 (1 ตุุลาคม 2516): 11.

2517 (1974)
• ธิิดา สาระยา. “โครงสร้้างสัังคมของจีีนก่่อนสมััยศตวรรษที่่� 20.” สัังคมศาสตร์์ 11, 3 (กรกฎาคม 2517): 72–82.
• สมเกีียรติิ อ่่อนวิิมล. “เอกสารลัับจากสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” สัังคมศาสตร์์ 11, 4 (ตุุลาคม 2517): 66–76.

• สััตยาพร ตัันเต็็มทรััพย์์. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน.” ธุุรกิิจอุุตสาหกรรม 2, 10 (ธัันวาคม 2517): 45–49 ถึึง 3, 3
(พฤษภาคม 2518): 23–29.
• สารนิิติ์์� [นามแฝง]. “นโยบาย ‘สองจีีน’ กัับปััญหาภายในประเทศ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 21, 26 (5 ธัันวาคม
2517): 20, 42–43.
2518 (1975)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “การเปลี่่�ยนแปลงของสถาบัันครอบครััวในจีีน.” สัังคมศาสตร์์ 12 (กรกฎาคม 2518): 47–55.
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• เขีียน ธีีระวิิ ทย์์. “สาธารณรััฐประชาชนจีี น.” ใน การเมืืองการปกครองเอเชีียโดยเปรีียบเทีี ยบ. กรุุ งเทพฯ:
ไทยวััฒนาพานิิช, (2518): 59–104.

• เจริิญ สวาสดิิพัน
ั ธ์์. “ราซััคไปปัักกิ่่�ง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 21, 53 (22 มิิถุน
ุ ายน 2518): 13, 36–37 ถึึง 22, 2 (6
กรกฎาคม 2518): 13, 36–37.

• ฉุุน ประภาวิิวััฒน์์. “คอมมููนกัับการศึึกษาของจีีนแดง.” จัันทรเกษม 127 (พฤศจิิกายน/ธัันวาคม 2518): 35–38.

• เดชชาติิ วงศ์์โกมลเชษฐ์์, ผู้้�แปล. “รััฐธรรมนููญสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” พััฒนาชุุมชน 14, 7 (กรกฎาคม 2518):
15–38.
• ม.ป.ผ. “คบกัับจีีน บ้้านจะเป็็นแดงจริิงหรืือ.” จััตุรัุ ส
ั 1, 2 (22 กรกฎาคม 2518): 31–37.

• มณทิิพย์์ รััตนวิิจิิตร. “โฉมหน้้าปััจจุุบัันของสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” เศรษฐกิิจการพาณิิชย์์ 4, 47 (มิิถุุนายน
2518): 31–33.
• ลำำ�หัับ [นามแฝง]. “ในโลกของบู๊๊�ลิ้้�ม.” รััฐวิิสาหกิิจ 2, 23 (มีีนาคม 2521): 72–76.

• ศร ปัันหยีี. “ขบวนการปฏิิรููปร้้อยวััน.” ชาวกรุุง 24, 12 (กัันยายน 2518): 52–63 ถึึง 25, 1 (ตุุลาคม 2518): 44–54.

• ศร ปัันหยีี. “จีีนยุุคเลีียนแบบตะวัันตก.” ชาวกรุุ ง 24, 9 (มิิถุุนายน 2518): 44–52 ถึึง 24, 11 (สิิงหาคม 2518):
44–54.
• ศร ปัันหยีี. “รััฐสัันติิวิิมาน.” ชาวกรุุง 24, 6 (มีีนาคม 2518): 52–61 ถึึง 24, 8 (พฤษภาคม 2518): 53–63.

• สััตยาพร ตัันเต็็มทรััพย์์. “บรรยากาศทั่่�วไปบนผืืนแผ่่นดิินใหญ่่จีีน.” ธุุรกิิจอุุตสาหกรรม 3, 3 (พฤษภาคม 2518):
30–31.
• สารสิิน วีีระผล. “การปฏิิวััติิทางการศึึกษาในสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” สัังคมศาสตร์์ 12 (มกราคม 2518):
42–64.
• สุุภััทรดิิศ ดิิศกุุล, ม.จ., ผู้้�แปล. “อดีีตรัับใช้้ปััจจุุบััน จีีนคอมมิิวนิิสต์์มองวิิชาโบราณคดีีอย่่างไร.” โบราณคดีี 6,
2 (ธันวาคม 2518): 22–29.

2519 (1976)
• Traegar, Frank. “ระบบการศึึกษาของจีีน.” แปลโดย ปราณีี สายพิิรุุณ. จีีนศึึกษา 1 (เมษายน/มิิถุุนายน2519):
17–26.
• เกษม อััชฌาสััย. “จีีนเริ่่�มยุุคหััวโก๊๊ะฝง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 23, 17 (24 ตุุลาคม 2519): 14, 19–20 ถึึง 23, 18
(21 ตุลาคม 2519): 14, 18–19.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “กรรมกรและชาวไร่่ชาวนาในจีีน.” สัังคมศาสตร์์ 13 (กรกฎาคม 2519): 50–56.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ลัักษณะบางประการในกระบวนการทางการเมืืองของจีีน.” จีีนศึึกษา 1, 1 (มกราคม/มีีนาคม
2519): 5–15.
• ชาติิ กัังวาน. “การรณรงค์์มวลชน แบบหนึ่่�งของการต่่อสู้้�ทางชนชั้้�น.” จีีนศึึกษา 1, 2 (เมษายน/มิิถุน
ุ ายน 2519):
97–99.
• ม.ป.ผ. “การต่่อสู้้�สองแนวทาง-การต่่อสู้้�ทางชนชั้้�น.” จีีนศึึกษา 1, 1 (เมษายน/มิิถุน
ุ ายน 2519): 113–117.

• วิิ ญญ เจริิญวัั ฒนธรรม. “ทรรศนะและนโยบายของจีี นเกี่่� ยวกัั บปััญหาประชากรและอาหาร.” จีี นศึึกษา 1
(มกราคม/มีนาคม 2519): 38–43.

• วิิ ภา อุุ ตมฉัันท์์ . “สัังคม สัังคมนิิยมก็็มีีชนชั้้�น.” จีี นศึึกษา 1 (เมษายน/มิิถุุนายน 2519): 27–34; อัั กษรศาสตร์์
พิจารณ์ 3 (มกราคม 2519): 58–65.

• ศร ปัันหยีี. “ปฏิิรููปครั้้�งที่่�สองและการปฏิิวััติิ.” ชาวกรุุ ง 25, 8 (พฤษภาคม 2519): 56–66 ถึึง 5, 10 (กรกฎาคม
2519): 46–55.
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2520 (1977)
• เกษม ศิิริิสััมพัันธ์์. “โลกกว้้าง-ทางแคบ จีีนยุุคหลัังเหมา.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 24, 11 (11 กัันยายน 2520):
12.
• ทัักษ์์ เฉลิิมเตีียรณ. “สาธารณรััฐประชาชนจีีนวิิกฤตการณ์์ทางสภาวะผู้้�นำำ�และความขััดแย้้งทางอุุดมการณ์์.”
ธรรมศาสตร์ 6, 3 (กุมภาพันธ์/พฤษภาคม 2520): 134–156.

• ประเสริิฐ จิิตติิวััฒนพงศ์์. “เหตุุการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงผู้้�นำำ�ทางการเมืืองในปีี 1976.” จุุลสารเบื้้� องหลัังเหตุุการณ์์
ปัจจุบัน 63 (กุมภาพันธ์ 2520): 1–46.

• ม.ป.ผ. “จีีนแดง การกวาดล้้างใกล้้เข้้ามา.” ตะวัันออกปริิทััศน์์ 1, 14 (24 มิิถุน
ุ ายน/1 กรกฎาคม 2520): 15–16.
• ม.ป.ผ. “จีีนแดงอย่่างเดีียวไม่่พอ ต้้องเชี่่�ยวชาญด้้วย.” ข่่าวไทยนิิกร 1, 1 (30)+8 (9 ธัันวาคม 2520): 18–20.

2521 (1978)
• คมกริิช วรคามิิน. “วิิเทศปริิทรรศน์์.” สยามรััฐ 29 (25 ธัันวาคม 2521): 11.
• คึึกฤทธิ์์� ปราโมช, ม.ร.ว. “ข้้างสัังเวีียน.” สยามรััฐ 23 (8 มีีนาคม 2521): 7.

• คึึกฤทธิ์์� ปราโมช, ม.ร.ว. “ข้้างสัังเวีียน.” สยามรััฐ 29 (21 มิิถุน
ุ ายน 2521): 7.
• คึึกฤทธิ์์� ปราโมช, ม.ร.ว. “ข้้างสัังเวีียน.” สยามรััฐ 29 (19 ธัันวาคม 2521): 7.

• จุุฑาทิิพย์์ สุุวรรณวงศ์์. “การสมานฉัันท์์ของผู้้�นํําจีีน ยัังไม่่สนิิทความขััดแย้้งทางด้้านอุุดมการณ์์ที่่�มีีอยู่่�นํําไปสู่่�
การ ต่อสู้ทางการเมือง.” สยามรัฐ 29 (5 สิงหาคม 2521): 3.

• บุุญชนะ อััตถากร. “เมื่่�อข้้าพเจ้้าไปเยี่่�ยมสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” เอกสารข่่าวรััฐสภา 4, 76 (1 กรกฎาคม
2521): 1–18.
• พิิเชีียร คุุระทอง. “กำำ�ลัังมีีอะไรกัันในเมืืองจีีน.” มติิชน 1 (27 พฤศจิิกายน 2521): 7.
• พิิเชีียร คุุระทอง. “เป้้าหมายของกำำ�แพงข่่าว.” มติิชน 1 (6 ธัันวาคม 2521): 7.

• ม.ป.ผ. “การเคลื่่�อนไหวของจีีนในรอบที่่�ผ่า่ นมา.” เศรษฐกิิจ 1, 36 (5–11 กัันยายน 2521): 63–65.
• ม.ป.ผ. “จีีน: การประชุุมสภาประชาชน.” อาทิิตย์์ 1, 36 (7 มีีนาคม 2521): 21–23.

• ม.ป.ผ. “จีีน ปีีที่่� 58 ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 2 (9 กรกฎาคม 2521): 15–16.

• ม.ป.ผ. “จีีนเปิิดประชุุมสภาผู้้�แทนประชาชนเข้้ายุุค ‘พััฒนาการนิิยม’.” ข่่าวไทยนิิกร 1, (30)+21 (10 มีีนาคม
2521): 25–27.
• ม.ป.ผ. “จีีนเปิิดโลก: หนทางพิิสูจ
ู น์์ม้้า 2.” อาทิิตย์์ 1, 47 (23 พฤษภาคม 2521): 19–20.

• ม.ป.ผ. “จีีนใหม่่: เตรีียมปรัับวััยกลายเป็็นนายทุุน.” อาทิิตย์์ 2, 61 (29 สิิงหาคม 2521): 20

• ม.ป.ผ. “จีี น : อุุ ด มการณ์์ เ ปลี่่� ย นไปเพื่่� อ ผลประโยชน์์ ห รืื อ .” เศรษฐกิิ จ การเมืื อ งและวัั ฒ นธรรม 1, 31 (31
กรกฎาคม/6 สิงหาคม 2521): 58–60.

• วาริินทร์์ วงศ์์หาญเชาว์์. “จีีนแก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม” อาทิิตย์์ 1, 48 (30 พฤษภาคม 2521): 46–47.
2522 (1979)
• Chen, Theodore H.E. “การเปลี่่� ย นแปลงระบบการศึึ ก ษาในประเทศจีี น .” แปลโดย สุุ วิิ ม ล ณ ตะกั่่� ว ทุ่่�ง
คุรุปริทัศน์ 4 (พฤศจิกายน 2522): 14–19.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “จีีนในมาดใหม่่ จะราบรื่่�นเพีียงใด.” มติิชน 3 (19 กัันยายน 2522): 7.

• เขีี ย น ธีีร ะวิิ ท ย์์ . “ปัั ญ หาและทิิ ศ ทางของการศึึ ก ษา ในประเทศสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น .” รามคำำ�แหง 2
(พฤษภาคม 2522): 160–178.
• คึึกฤทธิ์์� ปราโมช, ม.ร.ว. “ข้้างสัังเวีียน.” สยามรััฐ 30 (2 กรกฎาคม 2522): 7.
• คึึกฤทธิ์์� ปราโมช, ม.ร.ว. “ข้้างสัังเวีียน.” สยามรััฐ 29 (6 มกราคม 2522): 7.
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• คึึกฤทธิ์์� ปราโมช, ม.ร.ว. “ข้้างสัังเวีียน.” สยามรััฐ 30 (4 สิิงหาคม 2522): 7.

• ไชยวััฒน์์ ค้ำำ�ชูู. “ขบวนการนัักศึึกษาในจีีน.” รามคำำ�แหง 6, พิิเศษ 1 (มีีนาคม 2522): 91–118.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-ก่่อนจะเล่่นตรุุษ 2526.” สยามรััฐ 33 (7 มกราคม 2522): 2.

• ผุุสดีี สััยมานะ. “เหตุุเกิิดที่่�เทีียนอัันเหมิิน.” ประวััติิศาสตร์์ 4, 2 (พฤษภาคม/สิิงหาคม 2522): 66–79.
• พงษ์์ พิินิิจ. “โลกของชาวบ้้าน: เหยีียดผิิวที่่�เมืืองจีีน.” เศรษฐกิิจ 2, 84 (7–13 สิิงหาคม 2522): 37.

• ม.ป.ผ. “กองทััพปลดปล่่อยประชาชนถึึงคราวที่่�ต้้องปลดปล่่อยตััวเอง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 458 (11 มิิถุุนายน
2522): 60–61.
• ม.ป.ผ. “คอมมิิวนิิสต์์กัับความรัับผิิดชอบต่่อประชาชน.” ไทยนิิกร 3, 30+78 (16 เมษายน 2522): 45.
• ม.ป.ผ. “ฆาตกรรมหมู่่�ที่่�เทีียนอัันเหมิิน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 3 (2 กรกฎาคม 2522): 26–28.
• ม.ป.ผ. “จีีน-ไต้้หวัันประกาศยกเว้้นภาษีีสิน
ิ ค้้า.” ข่่าวพาณิิชย์์ 29 (17 มกราคม 2522): 2.
• ม.ป.ผ. “จีีน: ทางสองแพร่่งของการพััฒนา.” อาทิิตย์์ 1, 11 (13 กัันยายน 2522): 19–20.

• ม.ป.ผ. “จีีนสมััยฮั่่�ว-เติ้้�ง เดิินหนทางทุุนนิิยม.” เศรษฐกิิจ 2, 82 (24–30 กรกฎาคม 2522): 30–34 ถึึง 2, 83 (31
กรกฎาคม/6 สิงหาคม 2522): 34–38.

• ม.ป.ผ. “อาชญากรรมพิิศวาส อัันตรายของการสร้้างสรรค์์สัังคมนิิยม.” เศรษฐกิิจ 2, 99 (20–26 พฤศจิิกายน
2522): 32–37.
• วีีระ ธีีรภััทร. “ทำำ�ไมกำำ�แพงประชาธิิปไตยในจีีนจึึงถููกสั่่�งห้้าม.” มติิชน 2 (8 เมษายน 2522): 4.

• วีีระ ธีีรภััทร. “มองปััญหาจีีนกัับปััจจุุบัน
ั ผ่่านการประชุุมสมััชชาครั้้�งล่่าสุุด.” มติิชน 2 (24 มิิถุน
ุ ายน 2522): 4.
2523 (1980)
• กษมา วรวรรณ ณ อยุุธยา. “โครงการรณรงค์์เพื่่� อลดอััตราการเกิิดในสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” มศว. ปทุุมวััน
7 (กันยายน 2523): 9–13.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “จีีนในมาดใหม่่ จะราบรื่่�นเพีียงใด.” มติิชน 3 (19 กัันยายน 2523): 7.

• นัั น ทา โชติิ ก ะพุุ ก กณะ, ผู้้�แปล. “จีี น ระยะก้้ า วกระโจนสู่่�โลกภายนอก (The Great Leap Outward).”
ประวัติศาสตร์ 5, 2 (พฤษภาคม/สิงหาคม 2523): 49–73.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. “ข้้อสัังเกตบางประการในระเบีียบการใหม่่ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน.” มติิชน 2 (1 กัันยายน
2523): 4, 10.
• ม.ป.ผ. “จีีน เหตุุเกิิดที่่�กำำ�แพงประชาธิิปไตย.” ข่่าวไทยนิิกร 3, (30)+117 (14 มกราคม 2523): 26–30.

• ม.ป.ผ. “มหกรรมคุุมกำำ�เนิิดของจีีนจะสำำ�เร็็จหรืือไม่่อนาคตเป็็นเครื่่�องพิิสููจน์์.” เศรษฐกิิจ 3 (5 สิิงหาคม 2523):
31–33.
• วิิ เชษฐ์์ เทพเฉลิิม. “จีี น: ผู้้�นำำ�ใหม่่บนเส้้นทางสองแพร่่ง.” รััฐศาสตร์์ (รามคำำ�แหง) 7, 2 (กุุมภาพัันธ์์ 2523):
102–138.
• วิิญญ เตโชวาณิิชย์์. “นโยบายประชากรของรััฐบาลในปััจจุุบััน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 1 (กรกฎาคม/กัันยายน 2523):
135–138.
• สุุขุุม นวลสกุุล. “สััมผััสจีีนแดง.” มหาดไทย 4, 44 (สิิงหาคม/กัันยายน 2522): 29–43 ถึึง 5, 46 (ธัันวาคม 2522/
มกราคม 2523): 42–51.

2524 (1981)
• กษมา วรวรรณ ณ อยุุธยา. “โครงการรณรงค์์เพื่่� อลดอััตราการเกิิดในสาธารรััฐประชาชนจีีน.” มศว.ปทุุมวััน 7,
1 (กันยายน 2524): 9–13.

• เกษม อััชฌาสััย. “จีีนเริ่่�มยุุคล้้มพลิิกคดีีเอีียงขวา.” สยามรััฐ 32 (13 กรกฎาคม 2524): 11.
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• จำำ�เรีียง ภาวิิจิิตร. “สัังคมวิิทยาในจีีน.” สัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา 1 (กรกฎาคม 2524): 212–220.

• ทองอยู่่� แก้้ วไทรฮะ. “บทสััมภาษณ์์ ดร.ทองอยู่่� แก้้ วไทรฮะ เรื่่�อง ‘นโยบายประชากรศึึกษาในสาธารณรััฐ
ประชาชนจี น’.” โดย กองบรรณาธิการ. การศึกษานอกโรงเรียน 18, 106 (พฤษภาคม/มิถุนายน 2524):
34–40.
• ทวีีป วรดิิลก. “ปััญหาผู้้�นํําของจีีน.” มติิชน 4 (11 พฤษภาคม 2524): 7.

• ทวีีป วรดิิลก. “ปััญหารวมจีีนสองก๊๊กยากกว่่าสามก๊๊ก.” มติิชน 4 (24 ตุุลาคม 2524): 6.

• นิิพนธ์์ เทพวััลย์์. “นโยบายประชากรด้้านการควบคุุมภาวะเจริิญพัันธุ์์�ของประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน.”
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 (กรกฎาคม2524): 113–124.

• นิิยม ติิวุุตานนท์์. “เรืือนจำำ�ที่่�นครเซี่่�ยวไฮ้้.” ราชทััณฑ์์ 29, 6 (พฤศจิิกายน/ธัันวาคม 2524): 19–22.

• ประทาน คงฤทธิิศึึกษากร. “ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” เทศาภิิบาล 77, 8 (สิิงหาคม 2525): 47–58 ถึึง
77, 11 (พฤศจิกายน 2525): 26–38.

• ภาสกร ศิิริย
ิ ะพัันธ์์. “จีีน: สาเหตุุและผลของการเปลี่่�ยนแปลงนโยบาย (ปลายศตวรรษ 1960-ต้้นทวรรษ 1970).”
ประวัติศาสตร์ 6, 3 (กันยายน/ธันวาคม 2524): 76–98.

• ม.ป.ผ. “จีีน: เจ้้าของลััทธิิซีโี น-คอมมิิวนิิสต์์.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 27, 31 (25 มกราคม 2524): 15–16.

• ม.ป.ผ. “บทสััมภาษณ์์ ดร.ทองอยู่่� แก้้วไทรฮะ เรื่่�อง ‘นโยบายประชากรศึึกษาในสาธารณรััฐประชาชนจีีน’.” การ
ศึึกษานอกโรงเรีียน 18 (พฤษภาคม/มิิถุน
ุ ายน 2524): 34–40.

• วรวิิทย์์ เจริิญเลิิศ. “วิิจารณ์์บทวิิเคราะห์์อย่่างสัังเขปของการปฏิิวัติ
ั จี
ิ น
ี .” เศรษฐศาสตร์์การเมืือง 1, 5–6 (ตุุลาคม/
ธันวาคม 2524): 63–88.

• สนิิทศัักดิ์์� สนิิทศัักดิ์์�. “การอุุดมศึึกษาในเมืืองจีีน.” การศึึกษานอกโรงเรีียน 19 (ตุุลาคม/พฤศจิิกายน 2524):
18–20.
• สุุวิินัย
ั ภรณวลััย. “ความอัับจนของลััทธิิเหมาหรืือความอัับจนของลััทธิิมาร์์กซ์์: บทวิิเคราะห์์โดยสัังเขปของการ
ปฏิวต
ั จ
ิ น
ี ลัทธิเหมาและเศรษฐกิจจีนหลังการปฏิวต
ั จ
ิ นถึงปัจจุบน
ั .” เศรษฐศาสตร์การเมือง 1, 5–6 (ตุลาคม/
ธันวาคม 2524): 8–62.
2525 (1982)
• เกษม อััชฌาสััย. “การกวาดล้้างครั้้�งใหม่่ในเมืืองจีีน.” สยามรััฐ 32 (8 กุุมภาพัันธ์์ 2525): 3.
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ควัันหลงจากการปฏิิวััติิวััฒนธรรมจีีน.” มติิชน 5 (29 ธัันวาคม 2525): 5.
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ทรรศนะต่่อปััญหาในจีีน.” สยามรััฐ 39 (21 พฤษภาคม 2552): 3.
• คึึกฤทธิ์์� ปราโมช, ม.ร.ว. “ข้้างสัังเวีียน” สยามรััฐ 29 (8 กุุมภาพัันธ์์ 2552): 7.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “การประชุุมสมััชชาพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ครั้้�งที่่� 12 ชััยชนะถาวรหรืือชั่่�วคราวของเติ้้�ง.”
มติชน 5 (6 ตุลาคม 2525): 5.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ศัักยภาพและปััญหาในกองทััพจีีน.” มติิชน 4 (6 มกราคม 2525): 6.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “พลเมืืองกัับเนื้้�อที่่�ทำำ�กิิน คำำ�ถามเศรษฐกิิจจากจีีน.” สยามรััฐ 33 (5 กรกฎาคม 2525): 10.

• ดีี รณา เมธีีกุุล. “สื่่�อสารมวลชนในประเทศจีี นคอมมิิวนิิสต์์ .” สื่่�อสารมวลชน 2, 1 (มิิถุุนายน/ตุุลาคม 2525):
49–53.
• ทวีีป วรดิิลก. “แถลงการณ์์เซี่่�ยงไฮ ฉบัับที่่� 2.” มติิชน 5 (28 สิิงหาคม 2525): 10.

• ประหยััด ทรงคุุณ, และ คนอื่่�น. “การเรีียนการสอนระดัับประถมศึึกษาในจีีนแดง.” คุุรุุปริิทััศน์์ 7 (กุุมภาพัันธ์์
2525): 28–33.
• พิิเชีียร คุุระทอง. “กีีฬาทำำ�ลายมิิตร ซอฟท์์บอลสร้้างศััตรูู.” มติิชน 5 (20 มีีนาคม 2525): 10.

• ม.ป.ผ. “จีีน การทููต ‘ต้้าฮั่่�น’ 2.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 21 (14 พฤศจิิกายน 2525): 15–16.
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• ม.ป.ผ. “แถลงการณ์์เซี่่�ยงไฮ้้-2 แผนยึึดความแตกหััก.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 10 (29 สิิงหาคม 2525):
12–13.
• ม.ป.ผ. “ปลดฮวง หััว, เกิิง เปีียว โซเวีียตเป็็นพิิษ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 5 (28 พฤศจิิกายน/4 ธัันวาคม 2525): 11–12.
• โศจนะ คารม. “จดหมายจากกวางเจา ณ ซอกมุุมเมืืองจีีน ยุุค 4 ทัันสมััย.” โลกหนัังสืือ 6, 3 (ธัันวาคม 2525):
56–63.
• ส. วิิเทศ [นามแฝง]. “ปััญหาเกี่่�ยวกัับชาวจีีนโพ้้นทะเล.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 19, 15 (1 ตุุลาคม 2525): 19,
44–45.
• สมเพลิิน เกษมรััตนสัันติิ. “การเปลี่่�ยนแปลงของครอบครััวจีีน.” สัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา 1 (มกราคม
2525): 101–106.
• สุุมิิตรา จัันทร์์เงา. “ประวััติิศาสตร์์หน้้าใหม่่ของสัังคมจีีน.” มติิชน 5 (11 กัันยายน 2525): 10.
2526 (1983)
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “การประชุุมสภาผู้้�แทนประชาชนแห่่งชาติิของจีีน.” มติิชน 6 (29 มิิถุน
ุ ายน 2526): 5.
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ชนบทจีีนยุุค สี่่�ทัันสมััย.” มติิชน 6 (4 พฤษภาคม 2526): 5.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนเลืือกประมุุข.” สยามรััฐ 33 (7 มิิถุน
ุ ายน 2526): 2.

• ทวีีป วรดิิลก. “ปััญหาเผชิิญหน้้าผู้้�นํําจีีน.” มติิชน 6 (27 มิิถุน
ุ ายน 2526): 12.

• นฤมิิตร สอดศุุข. “สรุุ ปเหตุุการณ์์สำ�คั
ำ ัญของสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 4, 1 (มกราคม/มีีนาคม
2526): 116–120.
• ประสงค์์ สุ่่�นศิิริ.ิ “สัังคมชาวจีีนโพ้้นทะเล.” มาตุุภููมิิ 8 (28 พฤศจิิกายน 2526): 5.

• ม.ป.ผ. “จีีน ปีีของกลุ่่�มสามคน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 27 (2 มกราคม 2526): 15–16.

• ม.ป.ผ. “ลดโทษ เจีียงเชิิง: แผนสร้้างภาพพจน์์จีีน?.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 1800 (6–12 กุุมภาพัันธ์์ 2526): 13–14.

• ม.ป.ผ. “อาชญากรรมในจีีน ผลจากปฏิิวััติิวััฒนธรรม.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 2031 (3/160) (25 กัันยายน 2526):
47–48.
• ลิิขิต
ิ ธีีรเวคิิน. “จีีนสมััยใหม่่ปฏิิบัติ
ั ิการต่่อลััทธิิเหมา.” มาตุุภูมิ
ู ิ 8 (19 สิิงหาคม 2526): 5.

• สมประสงศ์์ วิิ ทยเกีี ยรติิ . “ประชากรศึึกษาหนึ่่� งคู่่�หนึ่่� งคนของจีี น.” การศึึกษานอกโรงเรีียน 20 (มิิถุุนายน/
กรกฎาคม 2526): 22–23.

• สุุมิต
ิ รา จัันทร์์เงา. “ระบบอภิิสิท
ิ ธิ์์�ในจีีนกัับวััฒนธรรมตะวัันตกที่่�เริ่่�มซึึมลึึก.” มติิชน 6 (31 กรกฎาคม 2526): 14.
• อััมพร วิิจิิตรพัันธ์์. “เศรษฐกิิจการเมืืองในสาธารณรััฐประชาชนจีีน 7.” รามคํําแหง 9, 2 (2526): 84–48.

• อำำ�พััน วงศ์์ศรีีกุุล. “ความก้้าวหน้้าบางประการในสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” สัังคมศาสตร์์ (มศว.บางแสน) 8,
11 (2526): 25–28.
2527 (1984)
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/เสีียงลึึกลัับจากวิิทยุุเถื่่�อน.” สยามรััฐ 4 (20 มีีนาคม 2527): 2.
• ทวีีป วรดิิลก. “ทรราชกัับคอรััปชั่่�น.” มติิชน 7 (21 สิิงหาคม 2527): 5.

• ม.ป.ผ. “ใครกลััวใคร คอมมิิวนิิสต์์-ทุุนนิิยม.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 18 (21 ตุุลาคม 2527): 14–15.
• ม.ป.ผ. “จีีน การเมืืองกัับบุุคลิิกภาพ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 10 (26 สิิงหาคม 2527): 13–15.

• ม.ป.ผ. “จีีน แสวงหาสััจจะจากข้้อเท็็จจริิง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 26 (16 ธัันวาคม 2527): 15–16.
• ม.ป.ผ. “นัักโทษผู้้�ไม่่สํํานึึกผิิด.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 10 (26 สิิงหาคม 2527): 14.

• ม.ป.ผ. “แม้้จีีนยัังไม่่เป็็นคอมมิิวนิิสต์์ แต่่ก็็ไม่่เคยคิิดจะเป็็นทุุนนิิยม.” มาตุุภูมิ
ู ิ 8 (20 พฤศจิิกายน 2527): 14.
• ม.ป.ผ. “สัังคมโลก: อัันตรายจากนโยบายลููกคนเดีียวในจีีน.” มาตุุภูมิ
ู ิ 8 (22 ตุุลาคม 2527): 14.
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• ราษีีไศล [นามแฝง]. “กระแสลมทุุนนิิยมในจีีน?.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 2480 (5/217) (28 ตุุลาคม 2527): 4–5.
• รุ่่�งเรืือง ปรีีชากุุล. “35 ปีีตามทาง 4 ทัันสมััย.” มติิชน 7 (24 สิิงหาคม 2527): 12.

• สุุมน อมรวิิวััฒน์์. “ไปดููงานเมืืองจีีน.” สารพััฒนาหลัักสููตร 27 (กุุมภาพัันธ์์/มีีนาคม 2527): 33–36.
2528 (1985)
• กองบรรณาธิิการ. “ประชากรศึึกษาในประเทศจีีน.” การศึึกษานอกโรงเรีียน 22 (เมษายน/พฤษภาคม): 34–36.
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “จีีน.” เอเชีียรายปีี (2528): 28–42.

• ชรริิน ญาณนนท์์. “จีีน: บนเส้้นทางการปฏิิรููปเศรษฐกิิจ.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 16, 14 (16–31 กรกฎาคม 2528): 34–44.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ปัักกิ่่�งอวดทััพ.” สยามรััฐ 34 (24 กุุมภาพัันธ์์ 2527): 2.

• ปรีีชาลัักษณ์์ โทณะวนิิก. “จีีนบนเส้้นทางการพััฒนายุุคใหม่่.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (11 กัันยายน 2528): 10.
• พิิชัย
ั วาสนาส่่ง. “ฮ่่องกง: อนาคตของจีีน.” สารคดีี 4, 1 (กุุมภาพัันธ์์ 2528): 50–55.

• ม.ป.ผ. “กองทััพจีีนบนเส้้นทางสู่่�ความทัันสมััย.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 32, 1 (23 มิิย. 2528): 15–17.

• ม.ป.ผ. “จีีน ความขััดแย้้งที่่�เพิ่่�งจะเริ่่�มต้้น.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 26, 47 (18 พฤษภาคม 2528): 10–11.

• ม.ป.ผ. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน เติ้้�ง สั่่�งลดกำำ�ลัังทหาร.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 47 (12 พฤษภาคม 2528):
12.
• ม.ป.ผ. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน ยุุคคนหนุ่่�มเริ่่�มแล้้ว.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 32, 15 (29 กัันยายน 2528):
20–21.
• ยัังมีี ฮั่่�นโสภา. “การเปิิดประเทศจีีน: นโยบาย 8 ทิิศทาง.” มติิชน 8 (7 กุุมภาพัันธ์์ 2528): 5, 6.

• รััตนา สิิงห์์รัศ
ั มีี. “ก้้าวกระโดดไกล เข้้าสู่่�ยุุค 4 ทัันสมััย.” รามคำำ�แหง 10, 10 (กัันยายน 2528): 16–26.
• สุุรวุุฒิิ ปััดไธสง. “จีีนยุุคสี่่�ทัันสมััย: บทเรีียนลััด.” รััฐสภาสาร 33, 1 (มกราคม 2528): 78–83.

• อภิิญญา รััตนมงคลมาศ. “ชาวนากัับการปฏิิวััติิ: บทศึึกษาเฉพาะกรณีีการปลุุกระดมมวลชนในประเทศจีีน.”
สังคมศาสตร์ 22, 3 (ธันวาคม 2528): 39–58.

2529 (1986)
• ชริินทร์์ หาญสืืบสาย. “การค้้าไทยกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีนปีี 2528.” ข่่าวพาณิิชย์์ 37 (15 เมษายน 2529):
8–9.
• ชริินทร์์ หาญสืืบสาย. “การค้้าไทย-จีีนครึ่่�งแรกปีี 2529.” ข่่าวพาณิิชย์์ 37 (3 ธัันวาคม 2529): 8–9.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/20 ปีี หลัังอสััญกรรมเหมา.” สยามรััฐ 37 (10 กัันยายน 2529): 4.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “หูู เหยา ปััง/แมวสารพััดสีีแห่่งปัักกิ่่�ง.” สยามรััฐ 37 (28 มิิถุน
ุ ายน 2529): 4.

• ฉลวย เรืืองชาญ. “หน้้าต่่างโลก: จนกว่่าความตายจะแยกเราจากกััน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิจ
ิ ารณ์์ 33, 7 (3 สิิงหาคม
2529): 20.
• ดุุสิต
ิ พาณิิชย์์พัฒ
ั น์์. “12 วัันในแดนมัังกร.” สัักทอง 11, 4 (ตุุลาคม/ธัันวาคม 2529): 48–52.

• ธาริิณีี บููรณะพิิมพ์์. “จีีนแผ่่นดิินใหญ่่ ในวัันที่่�มัังกรตื่่�นจากหลัับ.” สารคดีี 2, 19 (กัันยายน 2529): 118–129.

• ประสบสุุข บุุญเดช. “กระทรวงยุุติธ
ิ รรม และอััยการของสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” บทบััณฑิิตย์์ 42, 4 (ธัันวาคม
2529): 149–158.
• ประสิิทธิิ โฆวิิไลกุุล. “จีีนขาดแคลนนัักกฎหมายในยุุคสี่่�ทัันสมััย.” บทบััณฑิิตย์์ 42, 2 (มิิถุน
ุ ายน 2529): 109–117.
• ไพศาล สุุริย
ิ ะวงศ์์ไพศาล. “กองทััพจีีน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 7, 3 (กัันยายน/ธัันวาคม 2529): 7–21.

• ม.ป.ผ. “10 ปีีหลัังสิ้้�นเหมา จีีนก้้าวไปบนเส้้นทางอัันคดเคี้้�ยว.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 481 (8–14 กัันยายน 2529):
36–38.
• ม.ป.ผ. “จีีน ชนชั้้�นใหม่่และสิิทธิิพิเิ ศษ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 14 (21 กัันยายน 2529): 20–21.
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• ม.ป.ผ. “จีีน 10 ปีี หลัังจากเหมา.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 38, 13 (14 กัันยายน 2529): 18–20.

• ม.ป.ผ. “จีีนได้้ดุล
ุ จากประเทศในเอเชีีย.” สยามจดหมายเหตุุ 11, 21 (23–29 มกราคม 2529): 579–581.
• ม.ป.ผ. “จีีน-ธุุรกิิจใหม่่.” บริิหารธุุรกิิจ 10, 37 (มกราคม/มีีนาคม 2529): 17–20.

• ม.ป.ผ. “จีีนหมดยุุคทอง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 32, 32 (26 มกราคม 2529): 20–21.

• ม.ป.ผ. “น้ำำ�ผึ้้�งหยดเดีี ยวในจีี น เนื่่� องเพราะ ‘สากลนิิยม’ เป็็นพิิษ.” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 9, 2025 (6/302) (15
มิถุนายน 2529): 46.

• ม.ป.ผ. “เยี่่�ยมสถาบัันเอเชีียอาคเนย์์ ศึึกษาสภาสัังคมศาสตร์์มณฑลยููนนานประเทศจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 7, 10
(สิงหาคม 2529): 18–21.

• ม.ป.ผ. “ลมตะวัันออกเริ่่�มหวนกลัับ โซเวีียตฟัันฝ่่าอุุ ปสรรคกระชัับสััมพัันธ์์จีีน.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 1, 478
(18–24 สิงหาคม 2529): 40–41.

• ม.ป.ผ. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน การกวาดล้้างยัังไม่่สิ้้�น.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 8 (10 สิิงหาคม 2529):
19.
• รัังสีี ฮั่่�นโสภา. “จีีน.” เอเชีียรายปีี (2529): 10–19.
2530 (1987)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “เปิิดม่่านไม้้ไผ่่ ทํําไมจึึงต้้องปลดหูู เย่่า ปััง จากเลขาธิิการใหญ่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์.” มติิชน 10
(23 มกราคม 2530): 7.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “จีีน 1986: การปฏิิรููปทางการเมืืองและประชาธิิปไตย.” เอเชีียรายปีี (2530): 17–30.

• ชรริิน ญาณนนท์์. “จีีนกัับกระแสการเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจ.” สรุุ ปข่่าวธุุรกิิจ 18, 1 (1–15 มกราคม 2530):
34–44.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “หูู เหยา ปััง/ อยู่่�หรืือไม่่.” สยามรััฐ 37 (17 มกราคม 2530): 4.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “เหตุุการณ์์ในเมืืองจีีน.” สยามรััฐ 37 (23 มีีนาคม 2530): 4.

• ธััญญา กอกี้้�. “นโยบายลููกโทนในจีีนกัับผลที่่�ตามมา.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 12 (6–12 กัันยายน 2530):
52–53.
• ม.ป.ผ. “การประท้้วงในจีีน เรื่่�องที่่�ต้้องตีีความให้้ดีี.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 31 (18–24 มกราคม 2530):
24–25.
• ม.ป.ผ. “การอัับปางหลัังพายุุใหญ่่ เลขาธิิการใหญ่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนลาออก.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 501
(21–27 มกราคม 2530): 53–56.

• ม.ป.ผ. “เบื้้�องหลัังจีีน เปลี่่�ยนม้้าเทีียมรถ เตรีียมรัับการคืืนดีีกัับหมีีแดง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 334 (25 มกราคม
2530): 47–48.
• ม.ป.ผ. “ฤดููกาลแห่่งลมอนุุรัักษ์์ จีีนรอสมััชชาที่่� 3 ตััดสิินอนาคต.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 510 (25–31 มีีนาคม
2530): 65–67.
• ม.ป.ผ. “ลาวเปิิดประตููหลัั งบ้้าน เปิิดทางคืื นดีี จีีน-อิิ นโดจีี น.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิ ตย์์ 3, 545 (25 พฤศจิิ กายน–
1 ธันวาคม 2530): 58–59.

• ม.ป.ผ. “เสีียงเรีียกหาทุุนนิิยม จากที่่�ประชุุมพรรคของจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 20 (1–7 พฤศจิิกายน
2530): 23.
• ม.ป.ผ. “หููเย่่า ปััง กัับการเดิินขบวนของนัักศึึกษา.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 335 (1 กุุมภาพัันธ์์ 2530): 43–44.
• ม.ป.ผ. “หููเย่่าปััง เหยื่่�อของการปฏิิรููป.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 501 (21–27 มกราคม 2530): 54.
• สุุทิิน [นามแฝง]. “ความเฟื่่� องของมัังกรน้้อย.” ข่่าวพาณิิชย์์ 38 (6 ตุุลาคม 2530): 10.
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• เหยาอี้้�. “เบื้้�องหลัังการดำำ�เนิินนโยบายเปิิดประตููของจีีน.” โดย ช. ศรีีวราย [นามแฝง]. เศรษฐศาสตร์์การเมืือง
6, 1–2 (ตุลาคม 2529/มีนาคม 2530): 189–194.

• อภิิญญา รััตนมงคลมาศ. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน: พรุ่่�งนี้้�จะไปทางไหน?.” มติิชน 10 (2 กุุมภาพัันธ์์ 2530): 14.
2531 (1988)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “วิิกฤตการณ์์ในจีีน ปััญหาและอนาคตของระบบสัังคมนิิยม.” เอเชีียปริิทััศน์์ 9, 3 (กัันยายน/
ธันวาคม 2531): 9–12.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “จีีน.” เอเชีียรายปีี (2531): 157–166.

• ชรริิน ญาณนนท์์. “นโยบายเศรษฐกิิจจีีน: การปรัับตััวเพื่่� อความอยู่่�รอด.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 19, 17 (1–15 กัันยายน
2531): 37–44.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/แสนยานุุภาพระดัับใหม่่.” สยามรััฐ 37 (18 มิิถุน
ุ ายน 2530): 12.

• นิิธิิ เอีียวศรีีวงศ์์. “ชาวจีีน ปััจจััยสำำ�คััญของความเปลี่่�ยนแปลง.” ศิิลปวััฒนธรรม 9, 4 (กุุมภาพัันธ์์ 2531): 36–48.
• บุุญรััตน์์ อภิิชาติิไตรสรณ์์. “จีีนกัับการคุุมกำำ�เนิิดทายาทมัังกร.” มติิชน 11 (21 กุุมภาพัันธ์์ 2531): 17.

• ประภาษน์์ อวยชััย. “ความประทัับใจในการไปเยืือนประเทศจีีน.” สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา 1, 1 (เมษายน
2531): 14–19.
• ม.ป.ผ. “จีีนค้้นอาวุุธยุุทธศาสตร์์การเมืืองใหม่่.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 405 (5 มิิถุน
ุ ายน 2531): 47–48.

• ม.ป.ผ. “โลกคอมมิิวนิิสต์์ บนเส้้นทางไปสู่่�ทุุนนิิยม.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 28 (3–9 มกราคม 2531): 23–24.
• สมชาย เจนชััยจิิตรวานิิช. “จีีนเปิิดเกาะไหหลำำ� เราพร้้อมหรืือยััง?.” สยามรััฐ 38 (25 มีีนาคม 2531): 9.

• อรทััย อาจอ่ำำ�. “สถานการณ์์ทางด้้านประชากรของประเทศจีีน.” ประชากรและการพััฒนา 8 (กุุมภาพัันธ์์/
มีนาคม 2531): 3.

2532 (1989)
• กฤษฎา เฟื่่� องระบิิล. “นโยบายความมั่่�นคงของจีีน.” นาวิิกศาสตร์์ 72, 4 (เมษายน 2532): 51–73.

• เกษม ศิิริสั
ิ ม
ั พัันธ์์. “โลกในปีีใหม่่สถานการณ์์กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลง.” สยามรััฐ 39 (4 มกราคม 2532): 5.
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ทรรศนะต่่อปััญหาในจีีน.” สยามรััฐ 39 (21 พฤษภาคม 2532): 3.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “อนาคตของจีีน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 10, 3 (กัันยายน/ธัันวาคม 2532): 104–115.

• จงพวง มณีีวััฒนา, ผู้้�แปล. “ปลุุกผีีปฏิิวััติิสัังคมนิิยมของผู้้�นํําจีีน เวลาจะเข้้าข้้างอีีกหรืือ?.” ฐานเศรษฐกิิจ 9
(14–19 สิงหาคม 2532): 39.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “จีีน.” เอเชีียรายปีี (2532): 207–217.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนเมื่่�อครบรอบ 40 ปีี.” สยามรััฐ 40 (3 ตุุลาคม 2532): 12.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-วััฏจัักรการเมืืองแห่่งรอบ 40 ปีี.” สยามรััฐ 39 (8 พฤษภาคม 2532): 2.
• ดำำ�รงศัักดิ์์� จิินดากุุล. “มองจีีนจากอดีีต สู่่�ปััจจุุบัน
ั .” พบโลก 2, 24 (ตุุลาคม 2532): 44–45.

• ทวีีป วรดิิลก. “จีีนจะไปทางไหน?.” มติิชน 12 (31 พฤษภาคม 2532): 9.

• ธงชััย วิินิิจจะกููล. “กรณีีของจีีน ศีีลธรรม หรืือกิิจการภายในประเทศอื่่�น.” มติิชน 12 (10 มิิถุน
ุ ายน 2532): 9.

• นฤมิิตร สอดศุุข. “จีีนที่่�ทัันสมััยในรอบทศวรรษ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 49 (21 พฤษภาคม 2532): 31–32.

• ม.ป.ผ. “40 ปีี สัังคมนิิยนจีีน: จากเหมาสู่่�เทีียนอัันเหมิิน.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 12(4), 643 (9–15 ตุุลาคม 2532):
4–5.
• ม.ป.ผ. “กองทััพปลดปล่่อยประชาชนถึึงคราวที่่�ต้้องปลดปล่่อยตััวเอง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 458 มิิถุุนายน
2532): 60–61.
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• ม.ป.ผ. “ขบวนการนัักศึึกษาจีีน บนหนทางแห่่งการแสวงหา.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 48 (14 พฤษภาคม
2532): 27–30
• ม.ป.ผ. “คอมมิิวนิิสต์์โลกยุุคแห่่งความหลากหลาย.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 12 (4), 641 (25 กัันยายน/1 ตุุลาคม
2532): 41–43.
• ม.ป.ผ. “ใครอยู่่�เบื้้�องหลัังนัักศึึกษา (จีีน).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 456 (28 พฤษภาคม 2532): 60–61.

• ม.ป.ผ. “ฆาตกรรมหมู่่�ที่่�เทีียนอัันเหมิิน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 3 (2 กรกฎาคม 2532): 26–28.
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• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (6).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1471 (24–30 ตุุลาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (7).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1472 (31 ตุุลาคม/6 พฤศจิิกายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (8).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1473 (7–13 พฤศจิิกายน 2552 ): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (9) .” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1474 (14–20 พฤศจิิกายน 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (10).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1475 (21–27 พฤศจิิกายน 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (11).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1476 (28 พฤศจิิกายน–4 ธัันวาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (12).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1477 (9–11 ธัันวาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (13).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1478 (12–18 ธัันวาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (14).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1479 (19–25 ธัันวาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (15).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1480 (26 ธัันวาคม 51/1 มกราคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (16).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1481 (2–8 มกราคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (18).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1483 (16–22 มกราคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (19).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1484 (23–29 มกราคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (20).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1485 (30 มกราคม/5 กุุมภาพัันธ์์ 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (21).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1486 (6–12 กุุมภาพัันธ์์ 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (22).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1487 (13–19 กุุมภาพัันธ์์ 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (23).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1488 (20–26 กุุมภาพัันธ์์ 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (24).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1489 (27 กุุมภาพัันธ์์/5 มีีนาคม 2552): ม.ป.
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• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (25).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1490 (6–12 มีีนาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (27).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1492 (20–26 มีีนาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (28).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1493 (27 มีีนาคม/2 เมษายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (29).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1494 (3–9 เมษายน 2552 ): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (31).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1496 (17–23 เมษายน 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (32).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1497 (24–30 เมษายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (33).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1498 (1–7 พฤษภาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (34).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1499 (8–14 พฤษภาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (35).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1500 (15–21 พฤษภาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (36).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1501 (22–28 พฤษภาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (37).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1502 (29 พฤษภาคม/4 มิิถุน
ุ ายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (38).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29 , 1503 (5–11 มิิถุน
ุ ายน 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (39).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29 , 1504 (12–18 มิิถุน
ุ ายน 2552 ): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (40).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1505 (19–25 พฤษภาคม/6 มิิถุน
ุ ายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (41).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1506 (26 มิิถุน
ุ ายน/5 กรกฎาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (42).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1507 (3–9 กรกฎาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (43).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1508 (10–16 กรกฎาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (45).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1510 (24–30 กรกฎาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (46).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1511 (30 กรกฎาคม/6 สิิงหาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (47).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1513 (14–20 สิิงหาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (47).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1512 (7–13 สิิงหาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (48).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1514 (21–27 สิิงหาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (50).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1516 (4–10 กัันยายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (51).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1517 (11–17 กัันยายน 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (52).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1518 (18–24 กัันยายน 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (53).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1519 (25 กัันยายน/ตุุลาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (54).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1520 (2–8 ตุุลาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (55).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1521 (9–15 ตุุลาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (56).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1522 (16–22 ตุุลาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (57).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1523 (23–29 ตุุลาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (57).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1525 (6–12 พฤศจิิกายน 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (58).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1524 (30 ตุุลาคม/5 พฤศจิิกายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (60).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1526 (13–19 พฤศจิิกายน 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (61).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1527 (20–26 พฤศจิิกายน 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (62).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1528 (27 พฤศจิิกายน/3 ธัันวาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (64).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1530 (11–17 ธัันวาคม 2552): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (65) .” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1531 (18–24 ธัันวาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (66).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1532 (25–31 ธัันวาคม 2552): ม.ป.

• ม.ป.ผ. “นโยบายรััฐบาลจีีนเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวในประเทศ.” มนุุษยศาสตร์์สาร 10, 1 (มกราคม/มิิถุุนายน
2552): 81–94.
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2553 (2010)
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (66).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1533 (1–7 ธัันวาคม 2553): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (69).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1535 (15–21 ธัันวาคม 2553): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (70).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1536 (22–28 ธัันวาคม 2553): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (71).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1537 (29 มกราคม/4 กุุมภาพัันธ์์ 2553): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ (72).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1538 (5–11 กุุมภาพัันธ์์ 2553): ม.ป.
• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1534 (8–14 ธัันวาคม 2553): ม.ป.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “ลููกจีีนรัักชาติิ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1539 (12–18 กุุมภาพัันธ์์ 2553): ม.ป.

• ปถพีีรดีี, [นามแฝง]. “การขนส่่งมวลชนของนครเซี่่�ยงไฮ้้.” สกุุลไทย 56, 2913 (สิิงหาคม 2553): 118–119.
2554 (2011)
• ขนิิษฐา จิิรวิิริิยวงศ์์. “การปฏิิรููปและการพััฒนาการศึึกษาของสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” การศึึกษาไทย 8, 81
(มิถุนายน 2554): 15–20 ภาพประกอบ.
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ม.ป.

2555 (2012)
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ุ ายน 2512): 3.
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ั บาลค้้าขายกัับจีีนแดงโดยตรง ไม่่ควรให้้เอกชนค้้าเอง เอกชนมุ่่�งแต่่ประโยชน์์.” สารประชาชน
9, 435 (29 ตุลาคม 2515): 46, 52.
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• ม.ป.ผ. “เสนอให้้รัฐ
ั บาลค้้าขายกัับจีีนแดงเอง ไม่่ควรอนุุญาตให้้เอกชน จะเสีียเปรีียบดุุลการค้้า.” สารประชาชน
9, 437 (12 พฤศจิกายน 2515): 46, 50
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• สนัันท์์ [นามแฝง]. “สาธารณรััฐประชาชนจีีนสำำ�รวจน้ำำ�มัันในทะเล.” ธุุรกิิจอุุตสาหกรรม 2, 3 (พฤษภาคม 2517):
31–33 ถึง 3, 3 (พฤษภาคม 2518): 54–56.

• สนัันท์์ [นามแฝง]. “เหมืืองน้ำำ�มัันในสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” ธุุรกิิจอุุตสาหกรรม 2, 2 (เมษายน 2517): 32–34
ถึง 3, 3 (พฤษภาคม 2518): 57–59.

• สััตยาพร ตัันเต็็มทรััพย์์. “การตลาดสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” ธุุรกิิจอุุตสาหกรรม 2, 6 (สิิงหาคม 2517): 28–31.
• หน่่วยเสริิมงานนิิติิบััญญััติิ. “ลู่่�ทางในการค้้ ากัับประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีี น.” นิิตยสารท้้ องถิ่่� น 14, 6
(มิถุนายน 2517): 27–59.
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• เกอร์์เลย์์, จอร์์น จีี . “การพััฒนาเศรษฐกิิ จในระบบทุุนนิิยมและระบบของเหมา.” แปลและเก็็ บความจาก
Capitalist and Maoist Economic Development โดย วิภา อุตมฉันท์. สังคมศาสตร์ปริทศ
ั น์ 13, 1 (มกราคม/
มีนาคม 2518): 121–127.

• จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. ชมรมกลุ่่�มจีีนศึึกษา, ผู้้�แปล. “สาธารณรััฐประชาชนจีีนกัับการควบคุุมภาวะเงิินเฟ้้อ.”
ได เจสท์ 1, 2 (พฤศจิกายน 2518): 46–55.

• เทีียมจัันทร์์ เสรีี. “เศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรมในสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” อิินดััสตรีี 6, 7 (กรกฎาคม 2518):
56–59.
• พััฒน์์พงษ์์, [นามแฝง]. “คลื่่�นลููกใหม่่ในจีีนแดง.” สยามรััฐ 25 (14 มีีนาคม 2518): 7.

• ม.ป. ผ. “พฤติิการณ์์แบบนายทุุนในเมืืองจีีน.” ประชาชาติิ 1 (28 พฤษภาคม 2518): 4.

• สนัั น ท์์ [นามแฝง]. “ดุุ ล การค้้ า จีี น ติิ ด ลบ.” ธุุ ร กิิ จ อุุ ต สาหกรรม 2, 5 (กรกฎาคม 2517): 27–30 ถึึ ง 3, 3
(พฤษภาคม 2518): 43–46.
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• สััตยาพร ตัันเต็็มทรััพย์์. “บ่่อน้ำำ�มัันในมณฑลกวางตุ้้�ง.” ธุุรกิิจอุุตสาหกรรม 3 (พฤศจิิกายน 2518): 35–39.
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31–34.
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• เจิ้้�งสืือ. “การคลัังและการเงิินที่่�มีีเสถีียรภาพ.” จีีนศึึกษา 1, 2 (เมษายน/มิิถุน
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2519): 30–33.
2520 (1977)
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• ม.ป.ผ. “จีีน: เร่่งรััดอุุตสาหกรรมเพื่่� อเข้้าสู่่�ตลาดโลก.” เศรษฐกิิจ 1, 34 (22–28 สิิงหาคม 2521): 50–52.

• ม.ป. ผ. “จีีนใหม่่ เตรีียมปรัับวััยกลางเป็็นนายทุุน.” อาทิิตย์์ 2, 61 (29 สิิงหาคม 2521): 30.

184 บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

• ม.ป.ผ. “จีีน: อุุดมการณ์์เปลี่่�ยนไปเพื่่� อผลประโยชน์์หรืือ.” เศรษฐกิิจการเมืืองและวััฒนธรรม 1, 31 (31 กรกฎาคม/
6 สิิงหาคม 2521): 58–60.

• ม.ป. ผ. “เงิินกู้้�กัับการพััฒนาชนบท...กำำ�แพงต้้านคอมมิิวนิิสต์์.” ไทยนิิกร 3, 30. (1 มกราคม 2522): 6.

• ม.ป.ผ. “แนวโน้้มนโยบายการธนาคารและการลงทุุนของจีีน.” เศรษฐกิิจ 10, 10 (พฤษภาคม 2521): 672–679.
• ม.ป.ผ. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน: ท่่าทางใหม่่ทางเศรษฐกิิจ.” เศรษฐกิิจ 10, 10 (ตุุลาคม 2521): 631–633.

• ม.ป.ผ. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน เหตุุการณ์์ปัจ
ั จุุบัน
ั และผลกระทบต่่อการค้้าระหว่่างประเทศ.” เศรษฐกิิจ 10,
10 (ตุลาคม 2521): 680–685.

• เมตตา หิิรััญบรรเทา. “การพััฒนาเศรษฐกิิจของไต้้ หวัั น.” เศรษฐกิิจการเมืืองและวัั ฒนธรรม 1, 17 (24–30
เมษายน 2521): 61–63.

• วิิเชีียร ศิิริไิ พบููลย์์, น.ท. “น้ำำ�มัันกัับเมืืองจีีน.” นาวิิกศาสตร์์ 61, 2 (กุุมภาพัันธ์์ 2521): 27–35.

• วิิ ทยุุ ตม์์ ว่่ องวาณิิชย์์. “ระบบการค้้ าต่่ างประเทศและการบริิหารด้้ านการค้้ าต่่ างประเทศของสาธารณรััฐ
ประชาชนจีน. สัมภาษณ์โดย เพ็ญศรี บุญญรัตน์.” เศรษฐกิจการพาณิชย์ 6, 89 (ธันวาคม 2521): 2–8.

2522 (1979)
• ชุุ มพร สัังขปรีีชา. “บนเส้้นทางในการไปสู่่�มหาอำำ�นาจน้ำำ�มัันของจีี น.” เศรษฐกิิจ 2, 87 (3 กัันยายน 2522):
32–35 ถึง 2, 93 (15 ตุลาคม 2522): 26–31.

• ทวีี จรััสชััย. “กรณีีจีีนกลัับเข้้าสู่่�ตลาดโลก.” เศรษฐกิิจ 2, 61 (27 กุุมภาพัันธ์์/5 มีีนาคม 2522): 40–43.

• นฤชััย หงส์์ทองนพคุุณ. “จีีน: การนำำ�ผลผลิิตการเกษตรเข้้าจะมากขึ้้�น.” ข่่าวพาณิิชย์์ 29 (21–22 กุุมภาพัันธ์์
2522): 6, 6.
• ม.ป.ผ. “จีีนยุุคใหม่่กัับแฟชั่่�นโชว์์ของปิิแอร์์ การ์์แดง.” เศรษฐกิิจ 2, 69 (24–30 เมษายน 2522): 31–36.
• ม.ป.ผ. “ธุุรกิิจธนาคารในฮ่่องกง.” เศรษฐกิิจ 2, 64 (20–26 มีีนาคม 2522): 40–42.
2523 (1980)
• กรมเศรษฐกิิจการพาณิิชย์์, กระทรวงพาณิิชย์์. “การค้้าระหว่่างประเทศไทยกัับประเทศสาธารณรััฐประชาชน
จีนใน พ.ศ. 2522.” ม.ป. (2523): 9 หน้า.

• เชิ้้�งหมิิง. “การพััฒนาอุุตสาหกรรมน้ำำ�มัันปิิโตรเลี่่�ยมของจีีน.” ไทยแลนด์์ธุุรกิิจ 2, 20 (ตุุลาคม 2523): 11–13.

• ปอง อาภาศิิลป์์. “การพััฒนาการควบคุุมคุุณภาพของอุุ ตสาหกรรมไต้้ หวัั น.” เพิ่่� มผลผลิิต 19 (กุุมภาพัันธ์์/
มีนาคม 2523): 44–53.

• เพีียงทิิพย์์ อารยลัักษณ์์. “ภาวะเศรษฐกิิจของสาธารณรััฐประชาชนจีีนในพ. ศ. 2521.” เศรษฐกิิจการพาณิิชย์์
10 (เมษายน 2523): 7–16.
• ม.ป.ผ. “จีีน ขายน้ำำ�มัันให้้ไทยถููกกว่่าตลาดโลก.” ข่่าวพาณิิชย์์ 30 (4 มกราคม 2523): 1, 16.
• ม.ป.ผ. “จีีนปรัับตััวรัับภาวะเศรษฐกิิจ.” เศรษฐกิิจ 3, 141 (7 ตุุลาคม 2523): 31–33.

• ม.ป.ผ. “จีีนเผยดำำ�เนิินนโยบายเศรษฐกิิจ-ต่่างประเทศ.” ข่่าวพาณิิชย์์ 31 (17 กัันยายน 2523): 2.
• ม.ป.ผ. “จีีนเร่่งรััดงานสร้้างเมืืองท่่า.” ไทยแลนด์์ธุุรกิิจ 2, 20 (ตุุลาคม 2523): 18–19, 21–23.
• ม.ป.ผ. “ปัักกิ่่�งกัับธุุรกิิจยุุคทัันสมััย.” เศรษฐกิิจ 3, 137 (9 กัันยายน 2523): 35–37.

• ม.ป.ผ. “เศรษฐกิิจจีีน: เปิิดหรืือปิิดก็็วิิกฤตพอกััน.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 19, 4 (16–29 กุุมภาพัันธ์์ 2531): 32–39.
• ม.ป.ผ. “เศรษฐกิิจไต้้หวััน ทางรอดที่่�รุ่่�งเรืือง.” เศรษฐกิิจ 3, 151 (16 ธัันวาคม 2523): 44–45.

• เมลเลอร์์, วิิ ลเลี่่� ยม. “ขุุ มทรััพย์์ที่่� ชายแดน เมื่่�อจีี นถืื อเตารีีด: นายทุุนต่่ างร้้องระงม.” เศรษฐกิิ จ 3, 134 (19
สิงหาคม 2523): 33–35.

บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 185

• อภิิชาต วงศ์์แก้้ว. “การพััฒนาเศรษฐกิิจและการปกครองของประเทศสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนจีีน.”
มหาดไทย 5, 50 (สิงหาคม/กันยายน 2523): 75–97.

• อััญชลีี [นามแฝง]. “เศรษฐกิิจของจีีนในปีี 2523.” ข่่าวพาณิิชย์์ 31 (30 กัันยายน 2523): 7, 8.
2524 (1981)
• กนกศัักดิ์์� แก้้วเทพ. “จีีนภายหลัังเหมาเจ๋๋อตุุง: ข้้อสัังเกตบางประการเกี่่�ยวกัับการปฏิิรููปเศรษฐกิิจทัันสมััย.”
เศรษฐกิจ การเมือง 1, 5–6 (ตุลาคม/ธันวาคม 2524): 89–100.

• ฉิินเหว่่ย. “อุุตสาหกรรมเครื่่�องอุุปโภคบริิโภคของจีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 32 (25 พฤศจิิกายน 2524): 8–9.

• ที่่�ปรึึกษาการพาณิิชย์์ ณ กรุุ งปัักกิ่่�ง, สำำ�นัักงาน. “ตลาดนครเซี่่�ยงไฮ้้-นานกิิง.” ข่่าวพาณิิชย์์ 32 (2–3 ตุุลาคม
2524): 6, 11;6, 11.
• นููมอฟฟ์์, แซม เจ. “บทบาทของบรรษััทข้้ามชาติิในจีีน.” เศรษฐศาสตร์์การเมืือง 1 (ตุุลาคม/ธัันวาคม 2524):
185–196.
• มานิิดา [นามแฝง]. “ปััญหาการปฏิิรููปอุุตสาหกรรมของจีีน.” ธุุรกิิจการค้้า 2, 8 (สิิงหาคม 2524): 76–78.
2525 (1982)
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “พลเมืืองกัับเนื้้�อที่่�ทํํากิิน คํําถามเศรษฐกิิจจากจีีน.” สยามรััฐ 33 (5 กรกฎาคม 2525): 10.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “เศรษฐกิิจสัังคมนิิยม เกลีียดตััว-กิินไข่่.” สยามรััฐ 32 (9 มกราคม 2525): 10.
• ประชััน วััลลิิโก. “เขตเศรษฐกิิจพิิเศษของจีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 33 (26 พฤษภาคม 2525): 8, 11.

• เพิ่่�มภพ [นามแฝง]. “เศรษฐกิิจจีีนกำำ�ลัังไปทางไหน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 33 (27 สิิงหาคม 2525): 9.

• ไพจิิตร วิิบููลย์์ธนสาร. “ค้้าขายกัับจีีนอย่่างไรไม่่ให้้ถูก
ู โกง แนะเคล็็ดลัับ 6 ข้้อรัับมืือพ่่อค้้าจีีน.” การเงิินธนาคาร
1, 358 (กุมภาพันธ์ 2525): 212–217.

• นููมอฟฟ์์, แซม เจ. “บทบาทของบรรษััทข้้ามชาติิในจีีน.” เศรษฐศาสตร์์การเมืือง 1, (5–6 ตุุลาคม/ธัันวาคม
2525): 185–196.
• ม.ป. ผ. “แผนเศรษฐกิิจ 5 ปีี ของจีีน ความสมดุุลที่่�ต้้องพิิสูจ
ู น์์.” สยามรััฐ 33 (8 ธัันวาคม 2525): 2.
• ม.ป.ผ. “พลเมืืองกัับเนื้้�อที่่�ทำำ�กิิน คำำ�ถามเศรษฐกิิจจากจีีน.” สยามรััฐ 33 (5 กรกฎาคม 2525): 10.

• ม.ป.ผ. “สมััชชาใหญ่่สมััยที่่� 12 พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน.” สยามใหม่่ 1, 45 (274) (25 กัันยายน 2525): 26–27.
• ม.ป.ผ. “ฮ่่องกง ไข่่มุุกเอเชีีย ชาตะ 1898 มรณะ 1997.” ดอกเบี้้�ย 1, 9 (พฤศจิิกายน 2525): 65–72.

• วนสณท์์ [นามแฝง]. “เมืืองไฮลองเจีียงศููนย์์การค้้าต่่างประเทศแห่่งใหม่่ในจีีน (A New Foreign Trade Centre
Heilang Jiang Province).” ข่าวพาณิชย์ 33 (7 พฤษภาคม 2525): 6.

• อััญชลีี [นามแฝง]. “จีีนเร่่งสร้้างเขตเศรษฐกิิจเพื่่� อการค้้าส่่งออก.” ข่่าวพาณิิชย์์ 32 (20 กุุมภาพัันธ์์ 2525): 6.
2526 (1983)
• กัั ล ยา วงษ์์ ปิ่่� นแก้้ ว . “จีี น : บทบาทใหม่่ ใ นธุุ ร กิิ จ อัั ญ มณีี แ ละเครื่่� อ งประดัั บ .” สรุุ ป ข่่ า วธุุ ร กิิ จ 24, 22 (16–30
พฤศจิกายน 2536): 32–36.

• ประชััน วััลลิิโก. “เขตเศรษฐกิิจพิิเศษของจีีน.” การท่่าเรืือ 30, 305 (มิิถุน
ุ ายน 2526): 33–37.

• พลพััฒน์์ ยนต์์หงส์์. “ฮ่่องกง: ที่่�ดิินราคาทรุุ ด ผลกระทบถึึงสถาบัันการเงิิน.” ธุุรกิิจการเงิิน 1, 11 (กุุมภาพัันธ์์
2526): 21–23.
• สมชััย วงศาภาคย์์. “บริิษััทประเทศไทยจะโตหรืือแท้้ง.” ผู้้�จััดการรายเดืือน 10, 112 (มกราคม 2536): 164–166,
168, 170, 172, 174.

186 บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

2527 (1984)
• กรมพาณิิชย์์สัม
ั พัันธ์์, ศููนย์์บริิการส่่งออก, ฝ่่ายข้้อมููลการค้้า. “จีีน: จััดขบวนการนำำ�เข้้าสิินค้้าจากต่่างประเทศ
อย่างไร.” ข่าวพาณิชย์ 35 (19 เมษายน 2527): 8, 12.

• ครรชิิต คุ้้�มรัักษ์์. “ฮ่่องกงวัันพรุ่่�งนี้้�.” การเงิินการธนาคาร 3, 29 (กัันยายน 2527): 105.

• ดนััย [นามแฝง]. “เขตเศรษฐกิิจพิิเศษของจีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 35 (31 ตุุลาคม 2527): 5, 11.

• ไพโรจน์์ กำำ�พููศิิริิ, แปล “จีีนกัับอนาคตฮ่่องกง ปััญหาผสานการเมืืองชาติินิิยมกัับความรุ่่�งเรืืองทางการค้้า.”
เอเชีียปริิทััศน์์ 5, 1 (มกราคม/เมษายน 2527): 121–135.

• พููลศรีี โจเยีีย. “เศรษฐกิิจไต้้หวััน...เริ่่�มส่่อเค้้าของปััญหาในอนาคต.” ข่่าวพาณิิชย์์ 35 (30 มีีนาคม 2527): 5.
• ม.ป.ผ. “ความวุ่่�นวายทางการเงิินของฮ่่องกง.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 15, 2 (16–31 มกราคม 2527): 17–23.

• ม.ป.ผ. “คอมมิิวนิิสต์์จีีน ปรัับโครงสร้้างเศรษฐกิิจ เน้้นทำำ�ธุุรกิิจต้้องมีีกำำ�ไร.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 2430 (5/217)
(28 ตุลาคม 2527): 46.

• ม.ป.ผ. “จีีน: ปฏิิรููปเศรษฐกิิจ.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 15, 20 (16–31 ตุุลาคม 2527): 26–32.

• ม.ป.ผ. “ทุุนสำำ�รองจีีนเพิ่่�มขึ้้�น.” สยามจดหมายเหตุุ 9, 16 (เมษายน 2527): 438–439.

• ม.ป.ผ. “ผ่่าแผนแก้้วิิกฤตศููนย์์การเงิินอัันดัับสามของโลก.” ดอกเบี้้�ย 2, 23 (มกราคม 2527): 97–105.
• ม.ป.ผ. “ล้้วงตัับกองทัับพาณิิชย์์นาวีี.” ดอกเบี้้�ย 3, 32 (กัันยายน 2527): 77–81.

• ราษีีไศล, [นามแฝง]. “กระแสลมทุุนนิิยมในจีีน?.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 2430 (5/217) (28 ตุุลาคม 2527): 4–5.

• วรวิิทย์์ เจริิญเลิิศ. “สี่่�ทัันสมััย: การพััฒนาอุุตสาหกรรมภายใต้้สภาพบัังคัับ.” ธรรมศาสตร์์ 13 (มิิถุน
ุ ายน 2527):
14–41.
• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “การปฏิิรููปจีีนว่่าด้้วยพื้้�นที่่�ทางเศรษฐกิิจ (1).” ผู้้�จััดการ (28 มกราคม 2537): 9.

• กรมพาณิิชย์์สัม
ั พัันธ์์, ศููนย์์บริิการส่่งออก. “ข้้อมููลตลาดส่่งออก: สาธารณรััฐประชาชนจีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 34 (28
กุุมภาพัันธ์์ 2527): 8–9.

• สุุธีี พนาวร. “ความคืืบหน้้าในการปฏิิรููปเศรษฐกิิจของจีีน.” มติิชน 7 (15 ตุุลาคม 2527): 12.
2528 (1985)
• กรมพาณิิชย์์สัม
ั พัันธ์์, กองวิิชาการ. “การพััฒนากระเป๋๋าเดิินทาง และกระเป๋๋าถืือของไต้้หวััน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36
(7 สิงหาคม 2528): 8–9.

• กำำ�จืือเง็็ก. “แนวทางเบื้้�องต้้ นของแผนพััฒนาระยะ 5 ปีี ฉบัับ 7 (จากคำำ�ปราศรััยในที่่� ประชุุ มสััมมนาหััวข้้อ
‘อนาคตของประเทศจีน’).” เส้นทางเศรษฐกิจ 3 (30 กันยายน/3 ตุลาคม 2528): 11.

• งุ่่�ยเง็็กเม็็ง. “สภาพปััจจุุบัน
ั กัับอนาคตของประเทศจีีนที่่�ใช้้เงิินทุุนจากต่่างประเทศ จากการชัักนำำ�เทคโนโลยีีเข้้า
ประเทศ.” เส้นทางเศรษฐกิจ 3 (27–29 กันยายน 2528): 11.

• เจีียม [นามแฝง]. “ธนาคารโลกวิิเคราะห์์เศรษฐกิิจจีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (4 ตุุลาคม 2528): 8–9.

• ชนนท์์ อรััณยกานนท์์. “โอกาสการลงทุุนในประเทศจีีน.” ธุุรกิิจการค้้า 6, 7 (กรกฎาคม 2528): 4–12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับการค้้าอาวุุธ.” สยามรััฐ 36 (31 สิิงหาคม 2528): 2.

• เตี๋๋� ยเปงเต็็ ก. “บทบาทของธนาคารแห่่งประเทศจีี นในนโยบายเปิิดประเทศ.” เส้้นทางเศรษฐกิิจ 3 (23–26
กันยายน 2528): 6.

• นวลรััชนีี เสถีียรมาส. “ไต้้หวัันผลิิตรองเท้้าหนัังแท้้แทนรองเท้้ายาง.” ข่่าวพาณิิชย์์ 37 (28 มิิถุุนายน 2528):
12–13.
• ปััญญาชนสยาม. “จีีนกัับการเปิิดประตููอุุตสาหกรรมรถยนต์์.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (19 ตุุลาคม 2528): 8–9.
• พลอย อำำ�พัน
ั . “สััมพัันธภาพทางเศรษฐกิิจไทย-จีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (3 กรกฎาคม 2528): 6.

• ม.ป.ผ. “กวางตุ้้�ง: ทำำ�เลทองของธุุรกิิจต่่างชาติิ.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 23, 11 (1–15 มิิถุน
ุ ายน 2535): 23–29.
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• ม.ป.ผ. “การปฏิิรููประบบการเงิิน การธนาคารและการคลัังของจีี น.” สรุุ ปข่่าวธุุรกิิจ 16, 3 (1–15 กุุมภาพัันธ์์
2528): 26–30.
• ม.ป.ผ. “การกระโดดใหม่่อัันสำำ�คััญในความสััมพัันธ์์จีีน-โซเวีียต.” วิิวััฒน์์ 3(9), 102 (444) (23–29 ธัันวาคม
2528): 45–46.
• ม.ป.ผ. “ความเคลื่่�อนไหวทางการค้้าของจีีน.” สยามจดหมายเหตุุ 10, 3 (มกราคม 2528): 77–78.

• ม.ป.ผ. “จีีนปรัับราคาสิินค้้า: อีีกก้้าวหนึ่่�งของการปฏิิรููปเศรษฐกิิจ.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 16, 11 (1–15 มิิถุน
ุ ายน 2528):
23–29.
• ม.ป.ผ. “จีีนเล่่นบท ‘ทุุนนิิยม’ ตีีบทแตกกระจุุย สั่่�งลดค่่าเงิิน ‘เหริินหมิินปีี’ ชนิิดเมืืองไทยอาย ใช้้กระสุุนนััดเดีียว
เด็ด ปีกนกลงมากองหลายตัว.” ดอกเบี้ย 4, 43 (มีนาคม 2528): 76.

• ม.ป.ผ. “ไต้้หวััน: ประเทศคู่่�ค้้าตััวอย่่างของสหรััฐฯ.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 16, 21 (1–15 พฤศจิิกายน 2528): 31–38.

• ม.ป.ผ. “บัันทึึกเรื่่�อง การพััฒนาเศรษฐกิิจการค้้าและการลงทุุนในสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” เศรษฐกิิจการ
พาณิชย์ 16 (มีนาคม 2528): 13–20.

• วััชนา สัังข์์รัศ
ั มีี. “นโยบายจีีนยุุคสี่่�ทัันสมััย วิิเคราะห์์เชิิงเศรษฐกิิจ.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (14 มิิถุน
ุ ายน 2528): 8–9.
• สุุชล [นามแฝง]. “การค้้าของสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (26 มีีนาคม 2528): 8–9.
2529 (1986)
• กรมเศรษฐกิิจการพาณิิชย์์. “ภาวะการค้้าของไทยกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีนใน 9 เดืือนแรกของปีี 2528.” ข่่าว
พาณิชย์ 36 (5 กุมภาพันธ์ 2529): 7.

• กรมเศรษฐกิิจการพาณิิชย์์. “สถิิติิส่่งออกวัันนี้้�: ประเทศคู่่�ค้้าไทย สาธารณรััฐประชาชนจีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 37
(4 ธันวาคม 2529): 6.

• เจีียม, ยามแฝง. “สหรััฐบีีบไต้้หวััน ยอมอ่่อนข้้อในด้้านเศรษฐกิิจ.” ข่่าวพาณิิชย์์ 37 (20 กัันยายน 2529): 12.

• ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด. ฝ่่ายวิิชาการ. “การส่่งออกสุุกรไปฮ่่องกงโครงสร้้างตลาดจะเปลี่่�ยนไป.” สยามรััฐ
สัปดาห์วิจารณ์ 32, 49 (25 พฤษภาคม 2529): 14–15.

• ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด. ฝ่่ายวิิชาการ. “เศรษฐกิิจจีีนปีี 2528.” มติิชน 9 (11 มีีนาคม 2529): 4.

• ปอม [นามแฝง]. “ทางหลายแพร่่งของเศรษฐกิิจไต้้หวััน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (4 มกราคม 2529): 9.

• ปอม [นามแฝง]. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน ไต้้หวััน: ลมสิินค้้าที่่�แปรเปลี่่�ยน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 37 (9 เมษายน
2529): 12.
• พลพััฒน์์ ยนต์์หงส์์. “ไต้้หวัันทุุกข์์เพราะการ (รวย) เงิิน.” ธุุรกิิจการค้้า 7, 9 (กัันยายน 2529): 79–82.
• ไพโรจน์์ วงศ์์วุุฒิวั
ิ ัฒน์์. “เศรษฐกิิจจีีนยุุคสี่่�ทัันสมััย.” จุุลสารธนาคารกรุุงเทพ 4 (2529): 1–103.
• ภู่่� ศัักดิ์์�มัังกร. “ไต้้หวัันเกาะเล็็ก-เงิินล้้น.” ดอกเบี้้�ย 5, 58 (เมษายน 2529): 203–204.

• ม.ป.ผ. “การใช้้เงิินตราของจีีน.” สยามจดหมายเหตุุ 11, 15 (เมษายน 2529): 410–411.

• ม.ป.ผ. “ธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์ในจีีน.” สยามจดหมายเหตุุ 11, 50 (ธัันวาคม 2529): 1391–1392.

• ม.ป.ผ. “17 คำำ�ถามกัับการพััฒนาธุุรกิิจของจีีนในปััจจุุบัน
ั .” บริิหารธุุรกิิจ 10 (มกราคม/มีีนาคม 2529): 21–25.
• ม.ป.ผ. “จีีนขาดดุุลการค้้าสููง หลัังเปิิดประเทศ.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (9 มกราคม 2529): 6.
• ม.ป.ผ. “จีีน-ธุุรกิิจใหม่่.” บริิหารธุุรกิิจ 10 (มกราคม/มีีนาคม 2529): 17–20.

• ม.ป.ผ. “จีีนหมดยุุคทอง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 32, 32 (26 มกราคม 2529): 20–21.
• ม.ป.ผ. “ระหว่่างทางสายไหม.” สยามรััฐ 36 (25–31 พฤษภาคม 2529): 3.

• ม.ป.ผ. “เศรษฐกิิจจีีน ปีี 2528.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 17, 3 (1–15 กุุมภาพัันธ์์ 2529): 35–42.
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2530 (1987)
• ไตรรััตน์์ สุุนทรประภััสสร์์. “เส้้นทางเศรษฐกิิจจีีน ปีี 29–30.” เส้้นทางเศรษฐกิิจ 5 (2–7 กุุมภาพัันธ์์ 2530): 11.

• ม.ป.ผ. “สภาจีี นขััดแย้้งกัันหนััก เรื่่�องเปิิดเสรีีเศรษฐกิิจ. หููเย่่า ปััง กัับการเดิิ นขบวนของนัักศึึกษา.” มติิชน
สุดสัปดาห์ 7, 335 (1 กุมภาพันธ์ 2530): 43–44.

• ม.ป.ผ. “จีีนขาดดุุลการค้้าสููง หลัังเปิิดประเทศ.” ข่่าวพาณิิชย์์ 38 (27 พฤษภาคม 2530): 7.

• โรจน์์ บููรพา. “จีีนยุุคใหม่่เผยโฉมเป็็นผู้้�นำำ�ในเศรษฐกิิจโลก.” ธุุรกิิจการค้้า 8, 4 (เมษายน 2530): 59–65.
• วััชนา สัังข์์รัศ
ั มีี. “เมื่่�อจีีนเปิิดรัับนโยบายทุุนเสรีีนิิยม.” ข่่าวพาณิิชย์์ 38 (13 มิิถุน
ุ ายน 2530): 8–9.
• สงวน วิิจิิตรสาร. “เป้้าหมายการค้้าไทย-จีีนปีีนี้้�.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (1 มีีนาคม 2529): 5, 11.

• สหััส พรหมสิิทธิ์์�. “ลู่่�ทางและปััญหาการค้้ากัับจีีนแผ่่นดิินใหญ่่.” สไตล์์ 3, 22 (2530): 86–89.
• สำำ�นัักแถลงข่่าวสถานทููตจีีน. “เศรษฐกิิจจีีนปีี 86.” สยามรััฐ 37 (20 มกราคม 2530): 7.

• สุุชาดา ตัันตสุุรฤกษ์์. “โพยก๊๊วน การสะสมทุุนของสถาบัันการเงิิน.” เศรษฐศาสตร์์การเมืือง 6, 1–2 (ตุุลาคม
2529/ มีนาคม 2530): 23–50.

• สุุทิิน [นามแฝง]. “ตลาดเสรีีแบบจีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 38 (2 กัันยายน 2530): 9.

• อร วีีระสััย. “การพััฒนาและการปฏิิรููปทางเศรษฐกิิจของจีีน.” ธุุรกิิจการค้้า 8, 4 (เมษายน 2530): 26–30 ถึึง 8,
5 (พฤษภาคม 2530): 29–37.

2531 (1988)
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับการเป็็นนายทุุน.” สยามรััฐ 38 (14 เมษายน 2531): 7.

• ฝ่่ายวิิชาการ. “ไต้้หวััน สรุุปภาวะเศรษฐกิิจปีี 2531 และแนวโน้้มปีี 2532.” สยามรััฐ 39 (19 ธัันวาคม 2531): 7.

• พรรณีี อวนสกุุล. “เศรษฐกิิจการตลาดกัับบทบาทของกลุ่่�มพ่่อค้้าจีีน.” จุุลสารไทยคดีีศึึกษา 5, 2 (กุุมภาพัันธ์์
2531): 68–86.
• ม.ป.ผ. “เกาะไหหลำำ� สวรรค์์ในการลงทุุนแห่่งใหม่่.” ฐานเศรษฐกิิจ 8 (16–21 พฤษภาคม 2531): 39.
• ม.ป.ผ. “จีีนเปลี่่�ยนแปลงระบบการค้้าใหม่่.” ข่่าวพาณิิชย์์ 39 (31 ตุุลาคม 2531): 13.

• ม.ป.ผ. “ไต้้หวััน: ทองคำำ�กัับภาพลวงตาทางการค้้า.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 19, 10 (16–31 พฤษภาคม 2531): 27–32.
• ม.ป.ผ. “รัับ ๆ ให้้ ๆ -- ในเมืืองจีีน.” สยามรััฐ 39 (18 ธัันวาคม 2531): 7.

• ม.ป.ผ. “โลกคอมมิิวนิิสต์์ บนเส้้นทางไปสู่่�ทุุนนิิยม.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 29 (3–9 มกราคม 2531): 23–24.
• ม.ป.ผ. “เศรษฐกิิจจีีน: เปิิดหรืือปิิดก็็วิิกฤตพอกััน.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 19, 4 (16–29 กุุมภาพัันธ์์ 2531): 32–39.

• รุ่่�งระวีี วีีระเวสส์์. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน: ตลาดส่่งออกที่่�น่า่ สนใจ.” เส้้นทางเศรษฐกิิจ 7 (5–11 พฤศจิิกายน
2531): 14.
• ศัักดิ์์�ชัย
ั บำำ�รุุงพงศ์์. “จีีนเจาะทางเข้้าตะวัันออกกลาง.” มติิชน 11 (18 เเมษายน 2531): 9.

• สััญชาน วิิเทศสััมพัันธ์์. “จีีน-10 ปีีของการปฏิิรููปเศรษฐกิิจ คึึกคัักขึ้้�นกว่่าเดิิม หงุุดหงิิดมากกว่่าเก่่า.” มติิชน 11
(26 มกราคม 2531): 6.

• สััญชาน วิิ เทศสััมพัันธ์์. “ทศวรรษแห่่งการปฏิิ รููปเศรษฐกิิ จจีี น กัั บผลกระทบบางประการ.” มติิ ชน 11 (26
กรกฎาคม 2531): 6.

• สำำ�นัก
ั งานที่่�ปรึึกษาการพาณิิชย์์ฯ ณ กรุุงปัักกิ่่�ง. “การเปลี่่�ยนแปลงในระบบการค้้าต่่างประเทศของจีีน.” ผู้้�ส่่งออก
2, 32 (ธันวาคม 2531): 69–70.

• สุุทิิน [นามแฝง]. “เศรษฐกิิจจีีน ไปได้้ดีี แต่่มีปั
ี ัญหา.” ข่่าวพาณิิชย์์ 39 (9 มีีนาคม 2531): 4–5.
2532 (1989)
• นภดล ลิ้้�มสุุรัต
ั น์์. “คนจีีนค้้าขายอย่่างไร.” เพิ่่�มผลผลิิต 28 (ตุุลาคม/พฤศจิิกายน/ธัันวาคม 2532): 3–5.
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• นิิยม ติิวุุตานนท์์. “ไต้้หวัันกัับความสำำ�เร็็จในการพััฒนาการส่่งออกเรืือยอร์์ท.” ข่่าวพาณิิชย์์ 40 (4–10 เมษายน
2532): 30.
• พััฒนะ พงศ์์จัันทรา. “ธุุรกิิจปริิทััศน์์.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 2 (25 มิิถุน
ุ ายน 2532): 23–24.
• พิิษณุุ เหรีียญมหาศาล. “ระบบการค้้าของจีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 40 (16–22 พฤษภาคม 2532): 29.

• ภููวคล ทรงประเสริิฐ. “ผมเชื่่�อว่่าจีีนจะถอยหลัังไปอีีกสิิบปีี.” ผู้้�จััดการ 6 (กรกฎาคม 2532): 132–133.

• สััญชาน วิิเทศสััมพัันธ์์. “เศรษฐกิิจจีีน ปลดปล่่อยการปลดปล่่อย.” มติิชน 12 (30 มกราคม 2532): 6.

• ม.ป.ผ. “จีี น กำำ�ลัั ง จะเป็็ น แหลางผลิิ ต ถ่่ า นหิิ น ที่่� ใ หญ่่ ที่่� สุุ ด ในโลก.” สรุุ ป ข่่ า วพลัั ง งาน (Nea News) 15, 10
(กรกฎาคม 2532): 18.
• ม.ป.ผ. “จีีนต้้นพบแหล่่งก๊๊าซขนาดใหญ่่.” สรุุปข่่าวพลัังงาน (Nea News) 15 (กรกฎาคม 2532): 15.

• ม.ป. ผ. “ผลกระทบทางเศรษฐกิิจ จากการประท้้วงในจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 52 (11 มิิถุน
ุ ายน 2532):
28–29.
• ม.ป.ผ. “ผลประโยชน์์มหาศาล จากสะพานมิิตรภาพมอสโก-ปัักกิ่่�ง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 441 (12 กุุมภาพัันธ์์
2532): 63–64.
• ลาวััลย์์ อัังคีีรส, ผู้้�แปล. “การพััฒนาท่่าเรืือคีีลุงุ .” การท่่าเรืือ 36, 373 (กุุมภาพัันธ์์ 2532): 8–10.

• วีีระศัักดิ์์� [นามแฝง]. “รถยนต์์เถื่่�อนระบาดทั่่�วจีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 40 (18–24 เมษายน 2532): 30.

• สัันชาน วิิเทศสััมพัันธ์์. “เศรษฐกิิจจีีน: ปลดปล่่อยการปลดปล่่อย.” มติิชน 12 (30 มกราคม 2532): 6.
2533 (1990)
• พิิมพา ลิิมปพยอม. “จดหมายเล่่าเรื่่�องอู่่�ต่่อเรืือจีีน.” การพาณิิชย์์นาวีี 9 (กัันยายน 2533): 1–4.

• ม.ป.ผ. “จีีนอาจจะได้้รับ
ั โชคดีีปีี 33 ญี่่�ปุ่่�นให้้กู้้�กว่่า 5 หมื่่�นล้้านบาท.” ผู้้�ส่่งออก 3 (มกราคม 2533): 34.

• วัั ฒ นา บุุ ญ ชุ่่�ม. “จีี น : ปัั ญ หาทางเศรษฐกิิ จ และนโยบายทางเศรษฐกิิ จ ใหม่่ . ” สรุุ ป ข่่ า วธุุ ร กิิ จ 21, 4 (16–28
กุมภาพันธ์ 2533): 24–32.

• อโนชา หงส์์บุุริินทร์์. “นโยบายการเปิิดรัับการลงทุุนจากต่่างชาติิของประเทศจีีน ภายหลัังการเป็็นสมาชิิก
องค์กรการค้าโลกเปิดเสรีจริงหรือ?.” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30 , 2 (เมษายน 2533): 141–152.

• อรรถวิิบููล ศรีีสุว
ุ รนัันท์์. “ผลประโยชน์์ของจีีนในเอเชีียอาคเนย์์.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 37, 11 (26 สิิงหาคม/
1 กันยายน 2533): 22.

2534 (1991)
• จิินตนา บุุญบงการ. “คนจีีนค้้าขายแบบนี้้�...ถึึงเซ้้งลี่่�ฮ้้อ.” มาร์์เก็็ตติ้้�งรีีวิิว (2534) 4, 47: 45–47.

• ทวีีศัักดิ์์� บุุตรตััน. “หมายเหตุุเศรษฐกิิจ: ธุุรกิิจเรีียลเอสเตตในปัักกิ่่�ง.” มติิชน 14 (4 มีีนาคม 2534): 6.

• ประหยััด เวศนารััตน์์. “เมื่่�อธุุรกิิจเอกชนบานสะพรั่่�งชุุ บชีีวิิตเศรษฐกิิจใหม่่ให้้จีีน.” ฐานเศรษฐกิิจ 11 (4–10
กุมภาพันธ์ 2534): 63.

• พิิษณุุ เหรีียญมหาสาร. “เขตเศรษฐกิิจพิิเศษจีีนกัับความสำำ�เร็็จในการปรัับเศรษฐกิิจ.” ข่่าวพาณิิชย์์ 41 (22–28
มกราคม 2534): 12.

• ม.ป.ผ. “Pudong New Area: เขตเศรษฐกิิ จแห่่งใหม่่ของจีี น.” สรุุ ปข่่าวธุุรกิิจ 22 (16–30 เมษายน): 24–30.
อินดัสตรีแม้กกาซีน 3 (กรกฎาคม 2534): 21–24.

• สยาม ประเสริิฐธรรม. “จีีนกัับการทวนกระแสโลก.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 38, 20 (20–26 ตุุลาคม 2534): 31.
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2535 (1992)
• ขวััญใจ เตชเสนสกุุล. “การลงทุุนพััฒนาที่่�ดิินในจีีน: โฉมหน้้าใหม่่ของผู้้�ประกอบการค้้าไทย.” ธุุรกิิจที่่�ดิิน 9, 88
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2535): 9–12.
• ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด. ฝ่่ายวิิชาการ. “จีีน: แหล่่งลงทุุนต่่างประเทศแห่่งเอเชีีย.” เอกสารภาษีีอากร 11, 128
(พฤษภาคม 2535): 43–47.
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ี ริิทััศน์์ 22 (พฤษภาคม 2535): 30–31.

• ม.ป.ผ. “จีีนกัับการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างอุุตสาหกรรม.” ซีีพีป
ี ริิทััศน์์ 23 (มิิถุน
ุ ายน 2535): 15–17.

• ม.ป.ผ. “จีีนและฮ่่องกง ความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจที่่�กำำ�ลัังก้้าวหน้้า.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 12, 615 (5 มิิถุุนายน
2535): 23–25.
• ม.ป.ผ. “จีี นอีี กทางเลืือกของนัักลงทุุนไทย.” นิิตยสารสภาอุุ ตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย 1, 5 (กรกฎาคม/
สิงหาคม 2535): 36–40.

• ม.ป.ผ. “เติ้้�งเสี่่�ยวผิิงกัับสงครามเศรษฐกิิจในจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 12, 604 (มีีนาคม 2535): 77.

• ม.ป.ผ. “แผนเปิิดประตููสู่่�ใต้้ของจีีน อนาคตไทยสะเทืือนแน่่.” ฐานเศรษฐกิิจ 12, 641 (17–19 ธัันวาคม 2535): 18.

• ม.ป.ผ. “เศรษฐกิิจและการค้้าของสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” จดหมายเหตุุสภาหอการค้้า 11 (ตุุลาคม 2535):
1–3.
• ม.ป.ผ. “ไหว้้พระจัันทร์์ฟุบ
ุ แต่่ ‘ขนม’ เฟื่่� อง.” ฐานเศรษฐกิิจ 12 (17–19 กัันยายน 2535): 17.

• ม.ป.ผ. “ฮ่่องกง: ประตููการค้้าที่่�เปิิดกว้้าง.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 23, 21 (1–15 พฤศจิิกายน 2535): 6–20.
• อััจฉรา วงศิิริสุ
ิ น
ุ ทร. “เศรษฐกิิจจีีน.” เศรษฐกิิจ 24, 11 (พฤศจิิกายน 2535): 18–22.

2536 (1993)
• กุุลธิิดา มาลากุุล. “จีีน: ตลาดการค้้าและการลงทุุนใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพ.” เศรษฐกิิจปริิทััศน์์ 15, 2 (กุุมภาพัันธ์์
2536): 1–19.
• เกษม อััชฌาสััย. “เมื่่�อ 4 ยัักษ์์ใหญ่่ของโลกพยายามฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจ.” มติิชน 16, 5448 (7 กุุมภาพัันธ์์ 2536): 27.

• โคล, เบรท. “จุุ ดจบอำำ� นาจข้้ า ราชการจีี นเมื่่� อ เงิิ นหยวนได้้ รัั บ การปลดปล่่ อ ย.” ผู้้�จัั ด การรายเดืื อ น 10, 119
(สิงหาคม 2536): 178–180.

• จุุ ลชีีพ ชิินวรรโณ. “เศรษฐกิิจจีี น ฟองสบู่่�วิิ กฤต.” วัั ฏจัักรการเมืือง 2, 59 (30 กรกฎาคม/5 สิิงหาคม 2536):
52–53.
• เซี่่�ยงไฮ้้. “ศููนย์์กลางการเงิินและการพาณิิชย์์.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 14, 8 (16–30 เมษายน 2536): 20–26.

• นุุ กูู ล อนุุ โ ต. “ไทยจะได้้ - เสีี ย อะไรบ้้ า ง เศรษฐกิิ จ รุ่่�งแน่่ แ ต่่ ผ ลกระทบรุุ น แรงยิ่่� ง กว่่ า การค้้ า เสรีี อ าฟต้้ า .”
ฐานเศรษฐกิจ 13, 706 (1–4 สิงหาคม 2536): 8, 13.

• ม.ป.ผ. “4 ปีี หลัังเทีียนอัันเหมิิน.” อาทิิตย์์ 16, 835 (10–17 มิิถุน
ุ ายน 2536): 37.

• ม.ป.ผ. “กระตุุกหางมัังกรแหวกม่่านลงทุุนอิินโดจีีนบน.” ผู้้�จััดการ 6, 319 (11–17 มกราคม 2536): 1–2, 11.

• ม.ป.ผ. “เจาะเทคนิิคการบริิหารเงิินข้้ามชาติิซึ่่ง� มีีปัญ
ั หายิ่่�งสร้้างโอกาสทองซีีพี.ี ” ผู้้�จััดการ 6, 319 (11–17 มกราคม
2536): 23–24.
• ม.ป.ผ. “จีีน: การเปิิดประเทศและการลงทุุนต่่างชาติิ.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 24, 1 (1–15 มกราคม 2536): 23–28.

• ม.ป.ผ. “จีีนส่่งออกทองและสิ่่�งทอแก้้ดุล
ุ การค้้า.” สยามจดหมายเหตุุ 12, 25 (19–25 มิิถุน
ุ ายน 2536): 691–692.

• ม.ป.ผ. “นุุกููล อนุุโต. ไทยจะได้้ -เสีียอะไรบ้้าง: เศรษฐกิิ จรุ่่�งแน่่แต่่ ผลกระทบรุุ นแรงยิ่่�งกว่่ าค้้ าเสรีีอาฟต้้ า.”
ฐานเศรษฐกิจ 18, 706 (1–4 สิงหาคม 2536): 8, 13.
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• ม.ป.ผ. “เศรษฐกิิจจีีน ปีี 2535 และแนวโน้้มปีี 2536.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 24, 2 (16–31 มกราคม 2536): 23–28.

• วิิญญูู เตโชวาณิิชย์์. “การเปลี่่�ยนแปลงของค่่าเงิินจีีน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 14, 3 (กัันยายน/ธัันวาคม 2536): 55–61.

• สมปอง แจ่่มเกาะ. “จีีน แหล่่งลงทุุนใหม่่ที่่�นัักลงทุุนไทยไม่่ควรมองข้้าม.” เอกสารภาษีีอากร 12, 141 (มิิถุน
ุ ายน
2536): 61–66.
• อนุุช อาภาภิิรม. “จีีนกลายเป็็นประเทศทุุนนิิยมไปแล้้วหรืือ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 13, 665 (พฤษภาคม 2536): 28.
2537 (1994)
• ประชา สัันติิธรรม. “4 มิิถุุนายน จากเทีียนอัันเหมิินสู่่�สิิทธิิพิิเศษทางการค้้า.” อาทิิตย์์ 17, 886 (3–9 มิิถุุนายน
2537): 42.
• ปรีีชา เปี่่�ยมพงศ์์สานต์์. “เศรษฐกิิจ ฟองสบู่่�หรืือภาพลวงตา.” อาทิิตย์์ 17, 869 (4–10 กุุมภาพัันธ์์ 2537): 36.

• ปรีีชา เปี่่�ยมพงศ์์สานต์์. “การค้้าและสิิทธิิมนุุษยชนในจีีน .” อาทิิตย์์ 17, 888 (28 มกราคม/3 กุุมภาพัันธ์์ 2537):
40–41.
• ฝ่่ายวิิชาการธนาคารกสิิกรไทย. “จีีน-NIES. สายสััมพัันธ์์เศรษฐกิิจลึึกซึ้้�ง.” รายงานเศรษฐกิิจ 874 (30 มิิถุน
ุ ายน
2537): 4.
• ม.ป.ผ. “การเดิิ นเรืือตามแนวแม่่น้ำำ�โขง จุุ ดเริ่่�มต้้ นของสี่่�เหลี่่�ยมเศรษฐกิิจ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 41, 20
(16–22 ตุลาคม 2537): 27

• ม.ป.ผ. “การลงทุุนจากต่่างประเทศในจีีน: ปััญหาและอุุปสรรค.” เศรษฐกิิจ 26, 8 (สิิงหาคม 2537): 12–15.
• ม.ป.ผ. “จีีน: ผนึึกกำำ�ลัังเศรษฐกิิจชาติิอาเซีียน.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 25, 10 (16–31 พฤษภาคม 2537): 27–36.

• ม.ป.ผ. “จีี น: รวมอัั ตราแลกเปลี่่�ยนเงิินหยวนเป็็นหนึ่่�งเดีียว.” รายงานเศรษฐกิิจธนาคารกสิิกรไทย 810 (18
กุมภาพันธ์ 2537): 1–2.

• ม.ป.ผ. “แผนพััฒนาเส้้นทางสองฝั่่�งแม่่น้ำำ�โขงของจีีน พม่่า ไทย ลาว แห่่งสี่่�เหลี่่�ยมเศรษฐกิิจ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์
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• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “นโยบายพััฒนาชนบทของจีีนในยุุคหลัังเหมา.” เอเชีียปริิทัศ
ั น์์ 1, 4 (กรกฎาคม/กัันยายน 2523):
21–33.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ถอยกลัับไปสู่่�ทะเล.” สยามรััฐ 30 (11 กุุมภาพัันธ์์ 2523): 2.

• นัันทา โชติิกะพุุกกณะ, ผู้้�แปล. “จีีน ระยะก้้าวกระโจนสู่่�โลกภายนอก.” ประวััติิศาสตร์์ 5 (พฤษภาคม/สิิงหาคม
2523): 49–73.
• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. “ข้้อสัังเกตบางประการในระเบีียบการใหม่่ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน.” มติิชน 3 (1 กัันยายน
2523): 4, 10.
• ม.ป.ผ. “กาลตุุ ง , โจฮัั น . ยุุ ท ธศาสตร์์ ก ารพัั ฒ นาของจีี น .” แปลจาก Is There A Chinese Strategy of
Development? โดย อภิญญา รัตนมงคลมาศ. เอเชียปริทัศน์ 1, 4 (กรกฎาคม/กันยายน 2523): 1–20

• ม.ป.ผ. “ความเสมอภาค: เส้้นทางสู่่�สี่่�ทัันสมััย.” สยามนิิกร 4 (ตุุลาคม 2523): 26–29.

• ม.ป.ผ. “ตั้้�งเฉาชีียางเป็็นนายกฯกระจายอำำ�นาจของผู้้�นำำ�จีีน.” สยามรััฐ 31 (5 กัันยายน 2523): 11.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาดิิน. “การพััฒนาอุุตสาหกรรมของจีีนกัับนโยบายสี่่�ทัันสมััย.” เอเชีียปริิทััศน์์ 1 (กรกฎาคม/
กันยายน 2523): 35–65.

• วิิเชษฐ เทพเฉลิิบ. “จีีน: ผู้้�นำำ�ใหม่่บนเส้้นทางสองแพร่่ง.” รััฐศาสตร์์ (รามคำำ�แหง) 7 (กุุมภาพัันธ์์ 2523): 102–138.
• วิิญญูู เตโชวาณิิชย์์. “นโยบายประชากรของรััฐบาลจีีนในปััจจุุบััน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 1, 4 (กรกฎาคม/กัันยายน
2523): 135–138.
2524 (1981)
• ทวีีป วรดิิลก. “ปััญหาของผู้้�นำำ�จีีน.” มติิชน 4 (11 พฤษภาคม 2524): 7.

• ทวีีป วรดิิลก. “ปััญหารวมจีีนสองก๊๊กยากกว่่าสามก๊๊ก.” มติิชน 4 (24 ตุุลาคม 2524): 6.

• นิิพนธ์์ เทพวััลย์์. “นโยบายประชากรด้้านการควบคุุมภาวะเจริิญพัันธุ์์�ของประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน.”
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1, 1 (กรกฎาคม 2524): 113–124.

• ผาสุุก อารยางกููร, ผู้้�แปล. “แนวความคิิดและปรััชญาการเมืืองและและการปกครอง: ขงจึ้้�อรััฐบุุรุุษผู้้�ผิิดหวััง.”
เทศบาล 76 (มีนาคม 2524): 82–93.

• ผาสุุก อารยางกููร, ผู้้�แปล. “แนวความคิิดและปรััชญาการเมืืองและและการปกครอง: เหล่่าจื้้�อ เจ้้าตำำ�รัับการ
ปกครองแบบเรียบง่าย.” เทศบาล 76 (เมษายน 2524): 97–108.
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• ภาสกร ศิิริิยะพัันธ์์. “จีี น: สาเหตุุและผลของการเปลี่่�ยนแปลงนโยบาย (ปลายทศวรรษ 1960-ต้้ นทศวรรษ
1970).” ประวัติศาสตร์ 6 (กันยายน/ธันวาคม 2524): 76–98.

• ม.ป.ผ. “จีีน เจ้้าของลััทธิิซีโี น-คอมมิิวนิิสต์์.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 27, 31 (25 มกราคม 2524): 15–16.
• ม.ป.ผ. “ดร.ซุุนยััคเซน ประธานาธิิบดีีจีีนคนแรก.” มติิชน 4 ฉบัับพิิเศษ (10 ตุุลาคม 2524): 6–7.

• สนิิทศัักดิ์์� สนิิทศัักดิ์์�ดีี. “การอุุดมศึึกษาในเมืืองจีีน.” การศึึกษานอกโรงเรีียน 19, 108 (ตุุลาคม/พฤศจิิกายน
2524): 18–20.

2525 (1982)
• คีีรณา เมธีีกุล
ุ . “สื่่�อสารมวลชนในประเทศจีีนคอมมิิวนิิศต์์.” สื่่�อสารมวลชน 2 (มิิถุน
ุ ายน/ตุุลาคม 2525): 49–53.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “จีีนปรัับปรุุงระบบบริิหารก้้าวสู่่�นโยบาย 4 ทัันสมััย.” มติิชน 5 (2 มิิถุน
ุ ายน 2525): 5.
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ยุุทธศาสตร์์ทางการทหารของจีีน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 3, 3 (กรกฎาคม 2525): 61–77.
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ศัักยภาพและปััญหาในกองทััพจีีน.” มติิชน 4 (6 มีีนาคม 2525): 6.
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ปฏิิวััติิระบบราชการในจีีน.” มติิชน 5 (17 มีีนาคม 2525): 5.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “แผนเศรษฐกิิจ 5 ปีี ของจีีน ความสมดุุลที่่�ต้้องพิิสูจ
ู น์์.” สยามรััฐ 33 (8 ธัันวาคม 2525): 2.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “เศรษฐกิิจสัังคมนิิยม เกลีียดตััว-กิินไข่่.” สยามรััฐ 32 (9 มกราคม 2525): 10.
• ทวีีป วรดิิลก. “การเลิิกระบบคอมมููนในจีีน.” มติิชน 5 (13 มีีนาคม 2525): 10.

• ไพจิิตร วิิบููลย์์ธนสาร. “ค้้าขายกัับจีีนอย่่างไรไม่่ให้้ถูก
ู โกง แนะเคล็็ดลัับ 6 ข้้อรัับมืือพ่่อค้้าจีีน.” การเงิินธนาคาร
1, 358 (กุมภาพันธ์ 2525): 212–217.

2526 (1983)
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ชนบทจีีนยุุค สี่่�ทัันสมััย.” มติิชน 6 (4 พฤษภาคม 2526): 5.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-เขี้้�ยวเล็็บในทะเล.” สยามรััฐ 4 (15 กัันยายน 2526): 2.

• สุุมิต
ิ รา จัันทร์์เงา. “ระบบอภิิสิท
ิ ธิ์์�ในจีีนกัับวััฒนธรรมตะวัันตกที่่�เริ่่�มซึึมลึึก.” มติิชน 6 (31 กรกฎาคม 2526): 14.

2527 (1984)
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/การลดกํําลัังทหาร.” สยามรััฐ 35 (29 เมษายน 2528): 2.
• นฤมิิตร สอดศุุข. “เติ้้�งกัับความใฝ่่ฝัันที่่�ทัันสมััย.” มติิชน 7 (6 ธัันวาคม 2527): 5.

• ม.ป.ผ. “คอมมิิวนิิสต์์จีีน ปรัับโครงสร้้างเศรษฐกิิจ เน้้นทำำ�ธุุรกิิจต้้องมีีกำำ�ไร.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 2430 (5/217)
(28 ตุลาคม 2527): 46.

• ม.ป.ผ. “จีีน นโยบายการทหาร.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 32 (27 มกราคม 2528): 18–15.

• 2528 (1985)

• สััญชาน วิิเทศสััมพัันธ์์. “สี่่�ทัันสมััยหรืือแปดไม่่ได้้ความ.” มติิชน 8 (21 มกราคม 2528): 13.

• ม.ป.ผ. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน ยุุคคนหนุ่่�มเริ่่�มแล้้ว.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 32, 15 (29 กัันยายน 2528):
20–21.
2529 (1986)
• ไพศาล สุุริย
ิ ะวงศ์์ไพศาล. “กองทััพจีีน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 7 (กัันยายน/ธัันวาคม 2529): 7–21.

• ม.ป.ผ. “10 ปีีหลัังสิ้้�นเหมา จีีนก้้าวไปบนเส้้นทางอัันคดเคี้้�ยว.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 481 (8–14 กัันยายน 2529):
36–38.
• ม.ป.ผ. “จีีน 10 ปีี หลัังจากเหมา.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 13 (14 กัันยายน 2529): 18–20.
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• ม.ป.ผ. “จีีน ชนชั้้�นใหม่่และสิิทธิิพิเิ ศษ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 14 (21 กัันยายน 2529): 20–21.

• ม.ป.ผ. “จีีน ยุุคกวาดล้้างคอรััปชั่่�น เจ้้าหน้้าที่่�ระดัับสููงคืือเป้้าหมายต่่อไป.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 1, 13(451) (10–16
กุมภาพันธ์ 2529): 38–39.

• ม.ป.ผ. “บััญญััติิ 7 ประการ ปฏิิ รููป... กองทัั พใหม่่ของจีี น กะทัั ดรััดแต่่ทรงพลััง.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 1, 476
(4–10 สิงหาคม 2529): ม.ป.

• ม.ป.ผ. “รวมจีีนประเทศเดีียวสองระบบ.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 1, 27 (465) (19–25 พฤษภาคม 2529): 40–41.
• ม.ป.ผ. “จีีน แผนปฏิิรููปกองทััพ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 19 (26 ตุุลาคม/1 พฤศจิิกายน 2529): 21–22.

2530 (1987)
• เฉิิน กง เทา. “การจััดแบบแผนเปิิดประตููของจีีน.” สยามรััฐ 38 (21 ธัันวาคม 2530): 7.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ความสำำ�เร็็จของเติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง.” สยามรััฐ 38 (4 พฤศจิิกายน 2530): 12.

• ธััญญา กอกี้้�. “นโยบายลููกโทนในจีีนกัับผลที่่�ตามมา.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 12 (6–12 กัันยายน 2580):
52–53.
• ม.ป.ผ. “ความเปลี่่�ยนแปลงในจีีน เป็็นไปตามโผ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 21 (8–14 พฤศจิิกายน 2530): 24.

• ม.ป.ผ. “จีีนเปิิดศัักราชใหม่่ สู่่�ยุุคของจ้้าวจื่่�อหยาง.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 3, 542 (4–10 พฤศจิิกายน 2530): 51–52.
• ม.ป.ผ. “จีีนยุุคปฏิิรููป ยัังหัันรีีหัันขวาง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 41 (29 มีีนาคม/4 เมษายน 2530): 25–26.
2531 (1988)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “วิิกฤตการณ์์ในจีีน ปััญหาและอนาคตของระบบสัังคมนิิยม.” เอเชีียปริิทััศน์์ 9 (กัันยายน/
ธันวาคม 2531): 9–21.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับการเป็็นนายทุุน.” สยามรััฐ 38 (14 เเมษายน 2531): 7.

• ปรีีดีี ชาคร, ชััยวััฒน์์ วนิิชวััฒนะ และ พรรณิินีี อาบีีดิิน. “จีีนร้้อน.” ฐานเศรษฐกิิจ 8 (21–26 พฤศจิิกายน 2531):
43 ; (5–10 ธันวาคม 2531): 43.

• สุุทิิน [นามแฝง]. “ปััญหามลภาวะในจีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 39 (7 มิิถุน
ุ ายน 2531): 11.

• อรทััย อาจอ่ำำ�. “สถานการณ์์ทางด้้านประชากรของประเทศจีีน.” ประชากรและการพััฒนา 8, 3 (กุุมภาพัันธ์์/
มีนาคม 2531): 3.

2532 (1989)
• ฉลวย เรืืองชาญ. “คุุณภาพของกองทััพจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 36, 14 (17 กัันยายน 2532): 32.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “กองทััพจีีน ระหว่่างประชาชนกัับผู้้�นำำ�.” สยามรััฐ 39 (23 พฤษภาคม 2532): 1, 16.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนเมื่่�อครบรอบ 40 ปีี.” สยามรััฐ 40 (3 ตุุลาคม 2532): 12.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-วััฏจัักรการเมืืองแห่่งรอบ 40 ปีี.” สยามรััฐ 39 (8 พฤษภาคม 2532): 2.

• นฤมิิตร สอดศุุข. “จีีนสี่่�ทัันสมััยในรอบทศวรรษ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 49 (พฤษภาคม 2532): 31–33.

• ม.ป.ผ. “วิิกฤตผู้้�นำำ� พลัังปฏิิรููปชี้้�ชะตาขั้้�วอำำ�นาจ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 51 (4 มิิถุน
ุ ายน 2532): 26–29.

• มาลิิ นีี คิิ ล กวณิิ ช . “บทบาทของผู้้�หญิิ ง ใน ‘สามก๊๊ ก ’วิิ เ คราะห์์ เ ชิิ ง วรรณกรรม.” เอเชีี ย ตะวัั น ออกศึึ ก ษา 2
(ธัันวาคม2532): 43–66.

• ลุ่่�ย หวงฉีี . “ยุุ ท ธศาสตร์์ ก ารพัั ฒ นาทางเศรษฐกิิ จ ของประเทศจีี น ในขั้้�นตอนปัั จ จุุ บัั น .” เอเชีี ย ปริิ ทัั ศ น์์ 10
(กันยายน/ธันวาคม 2532): 57–61.

• วรวิิทย์์ เจริิญเลิิศ. “การปฏิิรููปในจีีน หนทางยัังห่่างไกล.” มติิชน 12 (25 พฤษภาคม 2532): 9, 20.

• วรวิิทย์์ เจริิญเลิิศ. “การปฏิิรููปในชนบทจีีน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 10 (กัันยายน/ธัันวาคม 2532): 51–56.
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2534 (1991)
• สาธิิต รัังคสิิริ.ิ “ประสบการณ์์และบทเรีียนภาษีีมูล
ู ค่่าเพิ่่�มของประเทศไต้้หวััน.” ธรรมนิิติฉ
ิ บัับเอกสารภาษีีอากร
10 (มีีนาคม) 32–40 ; สรรพากรสาส์์น 38 (เมษายน 2534): 47–59.

2536 (1993)
• เกษม ศิิริสั
ิ ม
ั พัันธ์์. “เมื่่�อ 4 ยัักษ์์ใหญ่่ของโลกพยายามฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจ.” มติิชน 16, 5448 (7 กุุมภาพัันธ์์ 2536): 27.
2537 (1994)
• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “สามก๊๊ก’ ในบริิบทสัังคมไทย (1).” ผู้้�จััดการ (27 ตุุลาคม 2537): 9.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “สามก๊๊ก’ ในบริิบทสัังคมไทย (2).” ผู้้�จััดการ (1 พฤศจิิกายน 2537): 8.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “สามก๊๊ก’ ในบริิบทสัังคมไทย (ตอนจบ).” ผู้้�จััดการ (9 พฤศจิิกายน 2537): 9.
2538 (1995)
• อััจฉราวดีี วิิทย์์ประเสริิฐกุุล. “ก่่อนการประชุุมสตรีีโลกที่่�จีีน.” อาทิิตย์์ 18, 951 (1–7 กัันยายน 2538): 23–24
2539 (1996)
• ม.ป.ผ. “เขื่่�อนใหญ่่ในเมืืองจีีน.” ผู้้�จััดการรายสััปดาห์์ 11, 510 (กัันยายน 2539): 48–49.

• ม.ป.ผ. “บััญญััติิ 7 ประการ ปฏิิรููป... กองทััพใหม่่ของจีีน กระทััดรััดแต่่ทรงพลััง.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 1, 476
(4–10 สิงหาคม 2539)

• ม.ป.ผ. “สาธารณรััฐประชาชนจีีน 18 ปีี หลัังการปฏิิรููปเศรษฐกิิจ.” เศรษฐกิิจสนเทศ 5, 9 (กัันยายน 2539): 1–15.
• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ถ้้าเติ้้�งจะไปฮ่่องกง.” ผู้้�จััดการ (17 ตุุลาคม 2539): 8.

• วาสิิตา บุุญสุุวรรณ. “จีีนกัับการทดลองอาวุุธนิิวเคลีียร์์.” มติิชน 19, 6573 (7 มีีนาคม 2539): 21.

• สุุธีี พนาวร. “เฉีียว สืือ ผู้้�จััดการพรรคการเมืืองจีีน.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 4, 159 (19–25 มกราคม 2539): 76.

• สุุธีี พนาวร. “เย่่ ซวน ผิิง เจ้้าพ่่อแห่่งเมืืองใต้้ผู้้�จะมาเป็็นผู้้�ว่่าฮ่่องกง.” เนชั่่� นสุุดสััปดาห์์ 4, 195 (1–7 มีีนาคม
2539): 79.
• สุุธีี พนาวร. “หลิิว หััว ซิิง สิิงห์์เฒ่่าคู่่�บััลลัังก์์เติ้้�งผู้้�กำำ�ลัังลงจากหลัังเสืือ.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 4, 196 (8–14 มีีนาคม
2539): 79.
• สุุนีีย์์ สถาพร. “ฮ่่องเต้้น้้อย ๆ แห่่งเมืืองจีีน.” อาทิิตย์์ 19, 974 (9–15 กุุมภาพัันธ์์ 2539): 48.

• สุุวิินััย ภรณวลััย. “วิิวััฒนาการของ ทุุนนิิยมจีีนหลััง ค.ศ. 1992.” เศรษฐศาสตร์์ธรรมศาสตร์์ 14, 2 (มิิถุุนายน
2539): 53–81.
2540 (1997)
• ทิิศ วััณณาวิิบููล. “การบริิหารคน (บางตอน).” 20 ปีีไทย-จีีน (2540): ม.ป.

• วิิพััฒพงศ์์ ภููผาสิิทธิ์์�. “เฉีียว สืือ ม้้ามืืดตััวสำำ�คััญ... ในยุุคจีีนไร้้เงาเติ้้�ง.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 5, 247 (กุุมภาพัันธ์์/
มีนาคม 2540): 82.

2544 (2001)
• จ.ท. เฉิิน. “8 ปีีในตำำ�แหน่่งอธิิบดีี.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 9, 464 (เมษายน 2544): 38–39.

• รุ่่�งทิิพ ว่่องปฏิิการ. “สรุุปรายงานการเข้้าร่่วมประชุุมพาต้้า ครั้้�งที่่� 49 ณ เขตบริิหารพิิเศษฮ่่องกง ประเทศจีีน.”
จุลสารการท่องเที่ยว 20, 3 (กรกฎาคม/กันยายน 2544): 30–42.
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2545 (2002)
• Piyaporn Wongruang. “Mainstream development.” The Nation (July, 9 2002): 8A.

• Timothy L. Thomas. “ยุุทธศาสตร์์ สงครามอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของจีีน.” นาวิิกาธิิปัต
ั ย์์สาร 58, 38 (มกราคม 2545):
71–81.
2546 (2003)
• ม.ป.ผ. “จีีนเร่่งปฏิิรููปการบริิหารเงิินตราต่่างประเทศ.” ผู้้�ส่่งออก 17, 392 (ธัันวาคม 2546): 32.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “จีีน ‘ระเบิิดฟอร์์ม’ รอบด้้าน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 23, 1209 (ตุุลาคม 2546): 92.

• สิิทธิิพงศ์์ อุุรุุวาทิิน. “วิิสััยทััศน์์จีีน. . เพื่่� อความเป็็นที่่�สุุดในโลก.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 12, 579 (กรกฎาคม 2546):
86.27.
• สุุขสัันต์์ วิิเวกเมธากร. “มัังกรซ่่อนเมฆ.” MBA 5, 48 (มีีนาคม 2546): 34, 36, 38, 40, 42, 44.
2547 (2004)
• สมภพ มานะรัังสรรค์์. “จีีนกัับปััญหาพลัังงาน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 51, 10 (กรกฎาคม/สิิงหาคม 2547): 28.

• สมภพ มานะรัังสรรค์์. “นัักธุุรกิิจกัับพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 51, 11 (สิิงหาคม 2547): 28.
2548 (2005)
• นิิ ติิ นัั ย ศิิ ริิ ส มรรถการ. “ลอยตัั ว ค่่ า เงิิ น หยวน... การเปลี่่� ย นแปลงที่่� ต้้ อ งจัั บ ตามอง.” การงบประมาณ 2, 6
(กรกฎาคม/กันยายน 2548): 43–52.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “‘กระบวนท่่า’ บริิหารของรััฐบาลจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 25, 1286 (15–21 เมษายน 2548):
ม.ป.

• สัันติิ ตั้้�งรพีีพากร. “‘กระบวนท่่า’ บริิหารของรััฐบาลจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 25, 1287 (เมษายน 2548): 100.

• อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น. “นโยบายพััฒนาภาคตะวัันตกของจีีน (1).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 25, 1314 (21–27 ตุุลาคม
2548): ม.ป.

• อัั ก ษรศรีี พานิิ ช สาส์์ น . “นโยบายพัั ฒ นาภาคตะวัั น ตกของจีี น (3).” มติิ ช นสุุ ด สัั ป ดาห์์ 25, 1316 (4–10
พฤศจิกายน 2548): ม.ป.

• อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น. “นโยบายพััฒนาภาคตะวัันตกของจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1316 (พฤศจิิกายน 2548):
29–30.
2549 (2006)
• สมภพ มานะรัังสรรค์์. “จีี นกัับความจำำ�เป็็นในการพััฒนาชนบท.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 53, 3 (มิิถุุนายน
2549): 23.
• สมภพ มานะรัังสรรค์์. “ปััญหาทวิิลัักษณะ (Dualism): ในตลาดแรงงานจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 53, 1
(พฤษภาคม/มิถุนายน 2549): 23.

• สมภพ มานะรัังสรรค์์. “การปฏิิรููประบบการเงิินการธนาคารของจีีน.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 15, 752 (ตุุลาคม 2549):
30.
• สมภพ มานะรัังสรรค์์. “จีีนกัับการแสวงหาแหล่่งพลัังงาน.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 14, 726 (เมษายน 2549): 34.
• สมภพ มานะรัังสรรค์์. “พลวััตของภาคเกษตรจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 53, 4 (มิิถุน
ุ ายน 2549): 20.

• สมภพ มานะรัังสรรค์์. “ระบบการขนส่่งในชนบทจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 53, 15 (กัันยายน 2549): 23.

• สมภพ มานะรัังสรรค์์. “ระบบการคลัังท้้องถิ่่�นของจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 53, 11 (สิิงหาคม 2549): 22.
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2550 (2007)
• นนทิิกร กาญจนะจิิตรา, และ อลิินีี ธนะวััมน์์สัจ
ั จะเสรีี. “ระบบบริิหารงานบุุคคลแนวใหม่่และระบบค่่าตอบแทน
ของราชการ ณ เมืืองฮ่่องกง” ข้้าราชการ 52, 2 (มีีนาคม/เมษายน 2550): 24–28.

• ยุุ ทธศัักดิ์์� คณาสวัั สดิ์์� . “มณฑลเหลีียวหนิิงกัับการพััฒนาอุุ ตสาหกรรม” ส่่งเสริิมการลงทุุน 18, 9 (กัันยายน
2550): 45–54.
• ยุุทธศัักดิ์์� คณาสวััสดิ์์�. “จีีนกัับการเร่่งปรัับปรุุ งคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม.” ส่่งเสริิมการลงทุุน 18, 3 (มีีนาคม 2550):
37–42.
• วีีระ ธีีรภััทร. “จัับตาจีีนแก้้ปััญหาความยากจน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1417 (12–18 ตุุลาคม 2550): ม.ป.
• วีีระ ธีีรภััทร. “จีีนเปิิดศึึกกัับคอร์์รัป
ั ชั่่�น!.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1407 (3–9 สิิงหาคม 2550): ม.ป.

• เสาวนีีย์์ พิิสิฐ
ิ านุุสรณ์์. “จีีนกัับความพยายาม “ทำำ�ความสะอาด” ถ่่านหิิน.” ผู้้�จััดการ 24, 281 (กุุมภาพัันธ์์ 2550):
42–45.
2552 (2009)
• ชยานัันต์์ ศุุกลวณิิช. “มาตรการควบคุุมเศรษฐกิิจมหััพภาค.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1490 (6–12 มีีนาคม 2552):
ม.ป.

2555 (2012)
• โกศล ดีีศีีลธรรม. “นโยบายผลิิตภาพสีีเขีียวของจีีนยุุคใหม่่.” Engineering Today 10, 110 (กุุมภาพัันธ์์ 2555):
79–82 ภาพประกอบ.

• ยุุทธศัักดิ์์� คณาสวััสดิ์์�. “จีีนกัับนโยบายพลัังงานสีีเขีียว.” ส่่งเสริิมการลงทุุน 23, 4 (เเมษายน 55): 40–46.

• เสาวนีีย์์ พิิสิิฐานุุสรณ์์. “จีีนเผยนโยบายเจ้้าอวกาศ (จีีนตั้้�งเป้้าเป็็นมหาอำำ�นาจด้้านอวกาศในทศวรรษหน้้า).”
ผู้จัดการ 360° 4, 39 (กุมภาพันธ์ 2555): 27.
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หมวดที่ 5 ประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีน
2509 (1966)
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “17 ปีีของคอมมิิวนิิสต์์จีีน.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 13, 17
(16 ตุลาคม 2509): 8–9, 35.

2512 (1969)
• ตระกููล ทองมิิตร. “ยี่่�สิิบปีีของระบบคอมมิิวนิิสต์์ในแผ่่นดิินใหญ่่จีีน.” สารประชาชน 6, 280 (9 พฤศจิิกายน
2512): 12–13.
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “เหตุุการณ์์ทางชายแดนรััสเซีีย-จีี น.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์
วิจารณ์ 15, 39 (16 มีนาคม 2512): 10–11, 35–39.

2515 (1972)
• ศร ปัันหยีี. “กำำ�แพงเมืืองจีีน.” ชาวกรุุง 21, 9 (มิิถุน
ุ ายน 2515): 62–68.
2517 (1974)
• นากามููระ, มิิตสุุโอะ. “ระบบการเมืืองในสิิบสองปัันนา: การศึึกษาอาณาจัักรของพวกลื้้�อในมณฑลยููนนาน

ประเทศจีน โดยการศึกษาแบบ Etnohistory.” เก็บความจากรายงาน โดย บัณฑร อ่อนค�ำ. จุลสาร โครงการ
ต�ำราฯ 2, 1 (กันยายน 2517): 20–27

2518 (1975)
• แมคคอย, อััลเฟรด ดัับเบิิลยูู. “ก๊๊กมิินตั้้�งใน: ยามเฝ้้าประตููด้้านเหนืือ.” ยามเฝ้้าประตููด้้านเหนืือ.” แปลและ
เก็บความจาก The KMT in Thailand: Guardian at the Northern Gate โดย สามารถ ศรีจ�ำนง. จุลสาร
โครงสร้างต�ำราฯ 3, 1 (ตุลาคม/ธันวาคม 2518): 11–21.

• ศร ปัันหยีี. “สงครามฝิ่่�น.” ชาวกรุุง 24, 3 (ธัันวาคม 2517): 16–26 ถึึง 24, 4 (มกราคม 2518): 16–27.
2519 (1976)
• บรรจบ เทีียมทััด. “หลุุมฝัังศพสมััยราชวงศ์์ฮั่่�น 2100 ปีี.” ศิิลปากร 19, 6 (มีีนาคม 2519): 92–93.

• ภุุชชงค์์ จัันทวิิช. “พิิพิธ
ิ ภััณฑ์์สถานแห่่งชาติิในสาธารณรััฐจีีน(ไต้้หวััน).” ศิิลปากร 21 (พฤษภาคม 2519): 58–69.
• มาลิินีี คััมภีีรญาณนนท์์. “การค้้นพบอดีีตของจีีน.” โบราณคดีี 6, 4 (มิิถุน
ุ ายน 2519): 89–95.
• วุุฒิชั
ิ ย
ั มููลศิิลป์์. “ขุุนศึึกจีีน.” ประวััติิศาสตร์์ 1 (มกราคม/เมษายน2519): 34–57.
2520 (1977)
• มาลิินีี คััมภีีรญาณนนท์์. “วััฒนธรรมสมััยหิินใหม่่ในประเทศจีีน.” โบราณคดีี 7, 1 (มกราคม 2520): 87–93.

• ลิิขิิต ธีีรเวคิิน. “การปฎิิรููปสมััยราชวงศ์์แมนจููก่่อนการปฎิิวััติิ ปีี ค.ศ. 1911–12.” ธรรมศาสตร์์ 6 (กุุมภาพัันธ์์/
พฤษภาคม2520): 103–123.

2521 (1978)
• สัังข์์ พััธโนทััย “‘จารชนหรืือคนรัักชาติิ’ พร้้อมภาพชุุดจากเมืืองจีีนและจากคุุกในอดีีต.” ไทยนิิกร 2, 30+30 (12
พฤษภาคม 2521): 27.

บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 215

2522 (1979)
• มาตยา อิิงคนารถ. “อภิิสิท
ิ ธิิชนชาวจีีนในสมััย ราชวงศ์์ชิงิ .” รามคำำ�แหง 6, 1 (มีีนาคม 2522): 119–131.
• เรืืองยศ จัันทรคีีรี.ี “หลิิว เซา ฉีี เกีียรติิยศที่่�ได้้รับ
ั การกอบกู้้�.” ไทยนิิกร 3, 30+94 (สิิงหาคม 2522): 31.

• ไวฮอฟฟ์์ , โบโด. “ประวัั ติิ ศ าสตร์์ จีี น ในทัั ศ นะของชาวยุุ โ รปและชาวจีี น .” แปลโดย มาตยา อิิ ง คนารถ.
รามค�ำแหง 6 (เมษายน 2522): 355–380.

2523 (1980)
• ประพััฒน์์ ศรีีณรงค์์. “ซืือหมาเฉีียน.” ศิิลปากร เล่่ม 4 (กัันยายน 2523): 79–88.

• เพ็็ญศรีี กาญจโนมััย. “กบฏไถ้้ผิิง: ต้้นตระกููลของการปฏิิวััติิมวลชนโดยพลัังชาวนาจีีน.” สัังคมศาสตร์์และ
มนุษยศาสตร์ 10 (มกราคม/กุมภาพันธ์ 2523): 30–42.

2525 (1982)
• ม.ป.ผ. “จีีน การทููต “ต้้าฮั่่�น.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 21 (14 พฤศจิิกายน 2525): 15–16.

• ม.ป.ผ. “พลิิกสงครามจีีน-ญี่่�ปุ่่�น การบิิดเบืือนประวััติศ
ิ าสตร์์.” สยามรััฐสััปดาห์์วิจ
ิ ารณ์์ 29, 9 (22 สิิงหาคม 2525):
18–22.
• ม.ป.ผ. “จีีน ราชวงศ์์ใหม่่.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 12 (12 กัันยายน 2525): 12–14.

• สุุมิิตรา จัันทร์์เงา. “ประวััติิศาสตร์์หน้้าใหม่่ของสัังคมนิิยมจีีน.” มติิชน 5 (11 กัันยายน 2525): 10.

• สุุเรษฐ์์ บััวชาติิ. “ปัักกิ่่�ง: เมืืองที่่�มีีอดีีตกว่่า 3, 000 ปีี.” ศิิลปวััฒนธรรม 4 (ธัันวาคม 2525): 85–90.
2526 (1983)
• ภุุชชงค์์ จัันทวิิช. “เครื่่�องถ้้วยจีีนสมััยราชวงศ์์ถัังจากแหล่่งโบราณคดีีแหลมโพธิิและป่่ายาง อำำ�เภอไชยา จัังหวััด
สุราษฎร์ธานี.” ศิลปวัฒนธรรม 4, 4 (กุมภาพันธ์ 2526): 74–82.

• ม.ป.ผ. “จีีนยุุคสี่่�ทัันสมััย เปิิดประตููประเทศกว้้างขึ้้�น.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 9, 43 (17 เมษายน 2526): 24–25.
• ม.ป.ผ. “ระบบอภิิ สิิ ท ธิ์์� ใ นจีี น กัั บ วัั ฒ นธรรมตะวัั น ตกที่่� เ ริ่่� ม ซึึ ม ลึึ ก .” มติิ ช น 6 (31 กรกฎาคม 2526): 14.
เศาะลาฮุุดดีีน. “เช็็งโฮ แม่่ทััพเรืือจีีนมุุสลิิม.” อััล-ญิิฮาด 20, 172 (ม.ป.ด. 2526): 49–55.

2527 (1984)
• เฉิิง เหวิิ นห่่าย, ผู้้�เรีียบเรีียง. “คำำ�แปลศิิลาจารึึก พระเจ้้ าหงวนซี่่�โจ๊๊ (กุุบลายข่่าน) พิิชิิตยูู นนาน.” แปลโดย
ยง อิงคเวทย์. แถลงปรวัติศาสตร์เอกสารโบราณคดี 18, 1 (มกราคม/ธันวาคม 2527): 95–102.

• เฉิินหลี่่�ฟัน
ั . “การวิิเคราะห์์เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับโบราณศิิลปวััตถุุสถานที่่�สำ�คั
ำ ัญของอาณาจัักรน่่านเจ้้าและต้้าหลี่่�.”
แปล และเรียบเรียงโดย ประพฤติ ศุกลรัตนเมธี. ศิลปวัฒนธรรม 6, 1 (พฤษภาคม 2527): 62–84.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/35 ปีี ของการปฏิิวััติิ.” สยามรััฐ 35 (2 ตุุลาคม 2527): 2.

• เลีียง เสถีียรสุุต. “ประวััติิแคว้้นสิิบสองพัันนา.” แถลงงานประวััติิศาสตร์์เอกสารโบราณคดีี 16, 1 (มกราคม/
ธันวาคม 2527): 103–123.

2528 (1985)
• เกษม อััชฌาสััย. “เจ้้า ซื่่�อ หยาง ฮ่่องเต้้องค์์ใหม่่ของแผ่่นดิินจีีน.” สยามรััฐ 31 (15 กัันยายน 2528): 11.

• พรรพรรณ ล.จัันทโรนานนท์์. “เรื่่�องราวของชาวอาหรัับมุุสลิิมในสมััยราชวงศ์์ถััง ความคิิดเห็็นบางประการ
เกี่ยวกับภาพรูปบุคคลบนแผ่นอิฐแบบทวารวดีฯ.” ศิลปากร 29, 2 (พฤษภาคม 2528): 42–49.

• ไพศาล สุุริย
ิ ะวงศ์์ไพศาล. “พระราชวัังมัังกร.” ความรู้้�คืือประทีีป 3 (กรกฎาคม/กัันยายน 2528): 24–30.
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• วิิภา อุุตมฉัันท์์. “ปาฏิิหาริิย์ข
์ องสองจีีน.” มติิชน 8 (14 มีีนาคม 2528): 5.
2529 (1986)
• ตู้้�อี้้�เถิิง และเฉิินหลี่่�ฟั่่�น. “จัักรพรรดิิกุบ
ุ ไลข่่านทรงพิิชิต
ิ อาณาจัักรตาลีีทำำ�ให้้ชนชาติิไทยอพยพลงใต้้อย่่างขนาน
ใหญ่ จริงหรือ?.” แปลโดย ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี. ศิลปวัฒนธรรม 7, 6 (เมษายน 2529): 104–116.

• วิิภา อุุตมฉัันท์์. “ปัักกิ่่�งเขีียนประวััติิศาสตร์์ก๊๊กมิินตั๋๋�งใหม่่.” มติิชน 9 (11 ตุุลาคม 2529): 7.

• โอวหยางไฉลุุย. “ราชรถในสุุสานของฉัันสื่่�อ หวงตี้้�.” แปลและเรีียบเรีียงจาก Restoring China’s Past: The
Funerary Chariots of Ch’in Shin Huang-ti Ing โดย บุญยก ตามไท. ศิลปวัฒนธรรม 7, 5 มีนาคม 2529):
84–89.

2530 (1987)
• เฉิิงเซี่่�ยง. “ภาพเขีียนสรสมััยก่่อนประวััติศ
ิ าสตร์์ที่่�ซางหยวน มณฑลหยุุนหนาน.” เก็็บความจาก Neolithic Rock
Art โดย มาลินี คัมภีรญาณนนท์. เมืองโบราณ 13, 2 (เมษายน/มิถุนายน 2530): 95–99.

• นงพงา สุุขวนิิช “ยัักษ์์แห่่งโลกยุุคดึึกดำำ�บรรพ์์.” ศิิลปวััฒนธรรม 8, 4 (กุุมภาพัันธ์์ 2530): 82–87.
• ม.ป.ผ. “แก๊๊ง 4 คน ด้้านที่่�ยังั ไม่่ลืืม.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 13 (14 กัันยายน 2529): 18–19.

• ม.ป.ผ. “จีีนเปิิดศัักราชใหม่่ สู่่�ยุุคของจ้้าวจื่่�อหยาง.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 3, 542 (4–10 พฤศจิิกายน 2530): 51–52.
• เหยาอี้้�. “เสนห์์แห่่งถิ่่�นแคว้้นแดนคุุนหมิิง.” โดย ช. ศรีีวราย [นามแฝง]. ศิิลปวััฒนธรรม 9, 1 (พฤศจิิกายน
2530): 88–96.
2531 (1988)
• ชิิงเสวีี ยนชง, และ เจีี ยงหวยอิิ ง. “เปิิด ‘กรุุ น่่านเจ้้ า’ เจดีี ย์์สามองค์์ แห่่งต้้ าหลี่่� (ตาลีี ฟูู).” แปลโดย ทองแถม
นาถจ�ำนง. ศิลปวัฒนธรรม 9 (กุมภาพันธ์ 2531): 58–66.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “วิิกฤตการณ์์ที่่�หนานซา.” สยามรััฐ 38 (15 เมษายน 2531): 12.

• โชติิช่ว
่ ง นาดอน. “จีีนมาจากไหน? ทำำ�ไมเรีียกว่่าจีีน?.” ศิิลปวััฒนธรรม 10, 2(ธัันวาคม 2531): 68–71.
• ธิิดา สาระยา. “น่่านเจ้้าโดยสัังเขป.” เมืืองโบราณ 15 (เมษายน/มิิถุน
ุ ายน 2531): 45–50.

• ม.ป.ผ. “อสััญกรรม เจีียงเจ๋๋อหมิิน กััว สิ้้�นสุุดราชวงศ์์เจีียง จริิงหรืือ.” มติิชนสุุดสุุดสััปดาห์์ 8, 386 (24 มกราคม
2531): 46–47.
• สุุ ช าติิ ภูู มิิ รัั ก ษ์์ . “การประเมิิ น คุุ ณ ค่่ า เหมาเป็็ น หน้้ า ที่่� ข องประวัั ติิ ศ าสตร์์ บ ทสัั ม ภาษณ์์ สุุ ช าติิ ภูู มิิ รัั ก ษ์์ โดย
อุดร ฐาปโนสถ.” มติชนสุดสัปดาห์ 9, 430 (27 พฤศจิกายน 2531): 39–40.

2532 (1989)
• จางไคหยวน. “เส้้นทางเสฉวน-สิินธุุในสมััยโบราณ.” เมืืองโบราณ 15, 2 (เมษายน/มิิถุน
ุ ายน 2532): 58–62.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “เทีียน อััน เหมิิน/ควัันปืืน-รถถััง-ชีีวิิต-และเลืือด.” สยามรััฐ 39 (5 มิิถุน
ุ ายน 2532): 12.

• ม.ป.ผ. “เกมเลืือดที่่�เทีียนอัันเหมิิน ทะลุุทางต้้นแบบคอมมิิวนิิสตจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 459 (18 มิิถุุนายน
2532): 61.
• ม.ป.ผ. “ขบวนการนัักศึึกษาจีีน บนหนทางแห่่งการแสวงหา.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 48 (14 พฤษภาคม
2532): 27–30.
• ม.ป.ผ. “ขบวนการนัักศึึกษาเสรีีหััวหอกในการเรีียกร้้องประชาธิิปไตย.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 457 (4 มิิถุุนายน
2532): 60–61.
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• ม.ป.ผ. “ปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร เทพีีเสรีีภาพ สงครามมวลชนยืืดเยื้้�อของนัักศึึกษาจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 458 (11 มิิถุน
ุ ายน
2532): 61.
• ม.ป.ผ. “ประวััติิศาสตร์์หน้้าใหม่่ในอุ้้�งมืือผู้้�นํําจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 3 (2 กรกฎาคม 2532): 28–30.

• ม.ป.ผ. “ประวััติิศาสตร์์แห่่งการลุุกขึ้้�นสู้้�ของนัักศึึกษาจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 50 (พฤษภาคม 2532):
28–29.
• ม.ป.ผ. “สามก๊๊ก ยุุคอวกาศในแดนมัังกร.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 457 (มิิถุน
ุ ายน 2532): 61.

• ม.ป.ผ. “ลำำ�ดัับความเป็็นมาก่่อนเริ่่�มสัังหารโหดนัับพัันศพในปัักกิ่่�ง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 1 (18 มิิถุน
ุ ายน
2532): 28.
• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “วิิกฤตการณ์์เทีียนอัันเหมิิน: ความหมายและบริิบท.” เอเชีียปริิทััศน์์ 10, 3 (กัันยายน/
ธันวาคม 2532): 76–96.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “เหตุุเกิิดที่่�เทีียนอัันเหมิิน.” อรุุณสวััสดิ์์� 2, 16 (กรกฎาคม 2532): 43–49.

• วิิโรจน์์ ตั้้�งวาณิิชย์์, แปล. “จดหมายจากเทีียนอัันเหมิิน.” สารคดีี 5, 54 (สิิงหาคม 2532): 161–168.

• วิิโรจน์์ ตั้้�งวาณิิชย์์. “สััมภาษณ์์วิิโรจน์์ ตั้้�งวาณิิชย์์ วิิพากษ์์นัักศึึกษาจีีน ‘ถ้้าเลืือดหยดเดีียวลงแผ่่นดิิน ทุุกอย่่าง
จะถล่ม ทลาย!.” สารคดี 5, 52 (มิถุนายน 2532): 81–90.

• สมปรารถนา, [นามแฝง] “เกีียรติิ ศรีีเฟื่่� องฟุ้้�ง มัังกรโพ้้นทะเลผู้้�ยิ่่�งใหญ่่.” ศิิลปวััฒนธรรม 10, 8 (มิิถุน
ุ ายน 2532)
126–134.
• อภิิญญา รััตนมงคลมาศ. “สี่่�สิบ
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(3 กันยายน 2510): 10–12, 22.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “จุุดมุ่่�งหมายของเมาเซตุุง ผู้้�เขีียนบทวิิจารณ์์เรื่่�องเร็็ดการ์์ดคืืออะไร? ชี้้�ว่่าเมาเซตุุงก่่อการ
อลหม่านขึ้นเพื่อสร้างเมืองให้เป็นชนบท.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 49
(28 พฤษภาคม 2510): 10–12, 32, 37–40.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “เมาเซตุุงกำำ�ลัังทำำ�อะไร.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 13, 46 (7
พฤษภาคม 2510): 10–12, 45–49 ถึึง 13, 47 (14 พฤษภาคม 2510): 10–12.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “เมาเซตุุงบ้้าหรืือไม่่ วิิจารณ์์บทวิิเคราะห์์เรื่่�องเร็็ดการ์์ดคืืออะไร? ตอนสุุดท้้าย.” โดย
เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 50 (4 มิถุนายน 2510): 10–12, 38.

2512 (1969)
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ความลำำ�บากที่่�แท้้จริิงของเมาเซตุุง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์
วิจารณ์ 15, 48 (18 พฤษภาคม 2512): 10–11, 32–34, 45.

2513 (1970)
• ประกอบ วิิเชีียร. “เมื่่�อโจโฉเป็็นนัักบริิหาร.” ประชาศึึกษา 22, 4 (พฤศจิิกายน 2513): 6–10.

• สมบููรณ์์ วรพงษ์์, “นายแพทย์์ตัันม้้อเชี้้�ยง ผู้้�อุุทิิศตนเองเพื่่� อศาสนา.” วิิทยาสารปริิทััศน์์ 21, 5 (5 กุุมภาพัันธ์์
2513): 20–21, 63.

2514 (1971)
• โจเอิินไหล. “สััมภาษณ์์โจวเอิินไหล.” โดย เจมส์์ เรสตััน แปลจาก Chou-Reston Interview โดย วีีระประวััติิ
วงศ์พัว พันธุ.์ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 9, 5 (พฤศจิกายน/ธันวาคม 2514): 50–57.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “ความในใจของผู้้�นำำ�จีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 18,
14 (26 กันยายน 2514): 18–19, 42–44.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “มหาอุุปรากรคลาสสิิคของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิจ
ิ ารณ์์
18, 23 (28 พฤศจิกายน 2514): 18–19, 29–31.
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2515 (1972)
• ม.ป.ผ. “โอวาทของหััวหน้้าคณะปฏิิวััติิต่่อนัักกีีฬาที่่�จะไปจีีนแดง.” สารประชาชน 9, 427 (3 กัันยายน 2515): 4.

• สัังข์์ พััธโนทััย. “เล่่าจื้้�อ จวงจื้้�อ จอมปราชญของจีีน.” วิิทยาสาร 23, 32 (22 สิิงหาคม 2515): 38–39, 48 ถึึง 23,
34 (8 กันยายน 2515): 42–43, 50.

2516 (1973)
• สุุชาติิ ภููมิิบริิรัักษ์์ . “ปั่่�นเจา นัักประวัั ติิศาสตร์์หญิิงคนแรกของจีี น.” ศิิลปวัั ฒนธรรม 8, 2 (ธัันวาคม 2529):
96–100.
• สุุชาติิ สวััสดิ์์�ศรีี, ผู้้�แปล. “การศึึกษาสำำ�หรัับชาวบ้้านในสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” แปลและเก็็บความบางส่่วน
จาก China! Inside the People’s Republic. ปาจารยสาร 6, 7 (มกราคม/มีนาคม 2516): 66–73.

2517 (1974)
• เกษม อััชฌาสััย. “โลกส่่วนตััวของจููเอนไหล.” ชาวกรุุง 23, 5 (กุุมภาพัันธ์์ 2517): 48–56.

• นายตำำ�รัั บ ณ เมืื อ งเหนืื อ [นามแฝง]. “การลดกำำ�ลัั ง อาวุุ ธ ที่่� แ ท้้ จ ริิ ง ตามแนวคิิ ด ของพวกเมาเซตุุ ง .” สาร
ประชาชน 11, 507 (1 ธันวาคม 2517): 14–15, 36–37.

• นายตำำ�รัับ ณ เมืืองเหนืือ [นามแฝง]. “เบื้้�องหลัังกำำ�แพงเมืืองจีีน.” สารประชาชน 11, 502 (16 กัันยายน 2517):
14–15, 37.
• วิิภา อุุตมฉัันท์์. “แนะนำำ�สาธารณรััฐประชาชนจีีน: หลี่่�ต้้าเจา ผู้้�นำำ�ลััทธิิมาร์์กซ์์เข้้าสู่่�ประเทศจีีน.” สัังคมศาสตร์์
ปริทัศน์ 12, 12 (ธันวาคม 2517): 71–80.

2518 (1975)
• เกษม อััชฌาสััย. “เหมาหายไปไหน.” สยามรััฐ 25 (26 มกราคม 2518): 15.

• เกอร์์เลย์์, จอห์์น จีี . “การพััฒนาเศรษฐกิิ จในระบบทุุนนิิยมและระบบของเมา.” แปลโดย วิิ ภา อุุ ตมฉัันท์์ .
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 13 (มกราคม/มีนาคม 2518): 121–127.

• ประชุุมพร คงทน. “หลี่่�หงจั้้�ง นัักการทููตของจีีน.” จัันทรเกษม 123 (มีีนาคม/เมษายน 2518): 25–34.
• เลืือดไทย, นามแฟง. “นางเจีียงชิิงจะเป็็นนายก ฯ.” ชาวไทย 25(14 มกราคม 2518): 4, 13.
2519 (1976)
• เกษม อััชฌาสััย.“จีีนเริ่่�มยุุคหััวโก๊๊ะฝง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 23, 17 (24 ตุุลาคม 2519): 14, 19–20.

• เกษม ศิิริิสััมพัันธ์์. “เหมาเจ๋๋อตุุง ผู้้�จากไป.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 23, 14 (26 กัันยายน 2519): 14, 16–17 ถึึง
23, 16 (17 ตุลาคม 2519): 14, 19–20.

• ชุุมพร สัังขปรีีชา. “โจว: นัักปฏิิวััติิปฏิิบััติิ.” จีีนศึึกษา (มกราคม/มีีนาคม 2519): 101–103 ถึึง 23, 18 (31 ตุุลาคม
2519): 14, 18–19.
• ม.ป.ผ. “ฐานะสตรีีจีีนในสายตาของฮัันซููหยิิน.” จีีนศึึกษา 1 (เมษายน/มิิถุน
ุ ายน 2519): 27–48.
• ม.ป.ผ. “เต๋๋อ: จอมพลผู้้�ชนะตััวเอง.” จััตุรัุ ส
ั 2, 54 (20 กรกฎาคม 2519): 34–35.

• สารสิิน วีีระผล. “ความหมายของการขัับไล่่ เติ้้�งเสี่่�ยวผิิง ออกจากตำำ�แหน่่ง.” จุุลสารชุุดเบื้้� องหลัังเหตุุการณ์์
ปัจจุบัน 59 (มิถุนายน 2519): 1–61.

• อภิิญญา รััตนมงคลมาศ. “การกลัับคืืนสู่่�อำำ�นาจของเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง.” จุุลสารชุุดเบื้้� องหลัังเหตุุการณ์์ปััจจุุบััน 67
(ตุลาคม 2520): 1–22.
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2520 (1977)
• เกษม ศิิริิสััมพัันธ์์. “โลกกว้้าง-ทางแคบ จีีนยุุคหลัังเหมา.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 24, 11 (11 กัันยายน 2520):
12.
• เกษม ศิิริสั
ิ ม
ั พัันธ์์. “โลกกว้้าง-ทางแคบ เจีียงชิิง ‘ซููสีไี ทเฮา’ ของจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิจ
ิ ารณ์์ 23, 39 (27 มีีนาคม
2520): 5, 17, 19.
• เกษม ศิิริิสััมพัันธ์์. “โลกกว้้ าง-ทางแคบ เติ้้�งเสี่่� ยวผิิ ง กลัั บมามีี อำำ�นาจ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 24, 5 (31
กรกฎาคม 2520): 5, 19.

• นายตำำ�รับ
ั ณ เมืืองเหนืือ [นามแฝง]. “นายเติ้้�ง เสี่่�ยวผิิง คืืนสู่่�อำำ�นาจทางการเมืืองในสาธารณรััฐประชาชนจีีน.”
สาร ประชาชน 14, 561 (1 มีนาคม 2520): 14–15, 39.

• ประจัักษ์์ สุุวรรณมณีี. “ศิิลปะการสงครามของท่่านซุ่่�นซู้้�.” ยุุทธโกษ 85, 12 (สิิงหาคม 2520): 49–51.
2521 (1978)
• ดามร นวมนััส. “เติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง บุุ รุุษหมายเลขสามของสาธารณรััฐประชาชนจีี น.” ข่่าวไทยนิิกร 3, (30)+55
(6 พฤศจิกายน 2521): 22–26.

• ดามร นวมนััส, ผู้้�แปล. “เบื้้�องหลัังแก๊๊งค์์ 4 คน.” ไทยนิิกร 2, 30+40 (24 กรกฎาคม 2521): 24.
• ดามร นวมนััส, ผู้้�แปล. “เบื้้�องหลัังแก๊๊งค์์ 4 คน.” ไทยนิิกร 2, 30+41 (31 กรกฎาคม 2521): 28.
• ดามร นวมนััส, ผู้้�แปล. “เบื้้�องหลัังแก๊๊งค์์ 4 คน.” ไทยนิิกร 2, 30+45 (28 สิิงหาคม 2521): 23.

• ดามร นวมนััส, ผู้้�แปล. “เบื้้�องหลัังแก๊๊งค์์ 4 คน.” ไทยนิิกร 2, 30+48 (18 กัันยายน 2521): 27.

• ดามร นวมนััส, ผู้้�แปล. “เบื้้�องหลัังแก๊๊งค์์ 4 คน.” ไทยนิิกร 2, 30+49 (25 กัันยายน 2521): 26.

• ดามร นวมนััส, ผู้้�แปล. “เบื้้�องหลัังแก๊๊งค์์ สี่่�คน... การปฏิิ วััติิวััฒนธรรมกัับแก๊๊งค์์ สี่่�คน.” ไทยนิิกร 2, 30+37 (3
กรกฎาคม 2521): 21.

• ดามร นวมนััส, ผู้้�แปล. “เบื้้�องหลัังแก๊๊งสี่่�คน... หวัังหงเหวิิน, จางชุุนเฉีียว, เจีียงชิิง, เหยาเหวิิน หยวน.” ไทยนิิกร
3, 30+36 (26 มิถุนายน 2521): 27.

• ดามร นวมนััส, ผู้้�แปล. “เหมาเจ๋๋อตง วิิจารณ์์ตนเอง: คำำ�ปราศรััยในที่่�ประชุุมว่่าด้้วยการทำำ�งานโดยประธาน
เหมาเจ๋อตง.” ไทยนิกร 2, 30+50 (2 ตุลาคม 2521): 32.

• ดามร นวมนััส, ผู้้�แปล. “เหมาเจ๋๋อตง วิิจารณ์์ตนเอง.” ไทยนิิกร 2, 30+52 (2 ตุุลาคม 2521): 32.

• ดามร นวมนััส, ผู้้�แปล. “เหมาเจ๋๋อตง วิิจารณ์์ตนเอง.” ไทยนิิกร 2, 30+54 (30 ตุุลาคม 2521): 31.

• ดามร นวมนััส, ผู้้�แปล. “เหมาในทรรศนะ โจวเอิินไหล... แนวทางที่่�จีีนจะวิิจารณ์์อดีีตผู้้�นำำ�ผู้้�ยิ่่ง� ใหญ่่.” ไทยนิิกร
2, 30+60 (11 ธันวาคม 2521): 23.

• ธานีี สุุขเกษม. “ความคิิดและบทบาทของคััง อิ่่�ว-หวุุย (K’ang Yu-wei) ศึึกษาจากการปฏิิรููปร้้อยวัันของจีีน.”
ประวัติศาสตร์ 3 (กันยายน/ธันวาคม2521): 38–73.

• ธานีี สุุขเกษม. “ดร.ซุุน ยััดเซ็็นกัับการปฏิิวัติ
ั จี
ิ น
ี ค.ศ.1911: ศึึกษาบทบาทและพฤติิกรรมในฐานะผู้้�นำำ�การปฏิิวัติ
ั .ิ ”
สังคมศาสตร์ 3, 3 (กันยายน/ธันวาคม 2521): 38–73.

• ธีีรภััทร์์ เสรีีสรรค์์. “เติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง เมื่่�อมัังกรศึึกเหิินฟ้้า.” สยามรััฐ 29 (11–12 พฤศจิิกายน 2521): 3.

• ธีีรภััทร์์ เสรีีสรรค์์. “เติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง เมื่่�อมัังกรศึึกเหิินฟ้้า.” สยามรััฐ 29 (24–25 พฤศจิิกายน 2521): 3.

• ประเสริิฐ ทรััพย์์สุน
ุ ทร. “อดีีตกรรมการกลางพรรคคอมมิิวนิิสต์์แห่่งประเทศไทย และประวััติิโดยสัังเขปตั้้�งแต่่
อดีตถึงปัจจุบัน.” ไทยนิกร 2, 30+27 (21 เมษายน 2521): 6.

• ม.ป.ผ. “ก๊๊กมิินตั่่�งในไต้้หวััน... เมื่่�อเจีียงจิิงกััวสืืบทอดอำำ�นาจ.” ไทยนิิกร 3, 30+34 (12 มิิถุน
ุ ายน 2521): 22.
• ม.ป.ผ. “จีีน: ลางบอกเหตุุในปัักกิ่่�ง?.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 23 (3 ธัันวาคม 2521): 10–11.

• ม.ป.ผ. “ซัันเหมา-หนููน้อ
้ ยที่่�น่า่ รััก... ขวััญใจของประชาชนตลอดกาล.” ไทยนิิกร 2, 30+52 (2 ตุุลาคม 2521): 32.
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• ม.ป.ผ. “เติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง จัันทน์์หอมยิ่่�งทุุบยิ่่�งหอม.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 19 (5 พฤศจิิกายน 2521): 4.
• ม.ป.ผ. “เติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง ‘แมวต้้องตระครุุบหนูู’.” เศรษฐกิิจ 1, 45 (7–13 พฤศจิิกายน 2521): 39–44.
• ม.ป.ผ. “เติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง: เส้้นทางนายกรััฐมนตรีี.” สยามนิิกร 2, 69+7 (12 ธัันวาคม 2521): 20–21.

• ม.ป.ผ. “ฮวง หััว... จากประธานสภา นศ. สู่่�รมต. ต่่างประเทศจีีน.” ไทยนิิกร 2, 30+27 (21 เมษายน 2521): 27.
• สััณห์์ จิิตรปฎิิมา. “จีีนแดงเมื่่�องสิ้้�นสมััยเมาเซตุุง.” รัักฐาภิิรัก
ั ษ์์ 20, 1 (มกราคม 2521): 105–170.
2522 (1979)
• ม.ป.ผ.“นััดพบ เหมาตุ้้�น-นัักเขีียนจีีนอาวุุโส.” โลกหนัังสืือ 3, 1 (ตุุลาคม 2522): 69–70.

• สุุเรษฐ์์ บััวชาติิ. “ขุุดสุุสานจัักรพรรดิิจีีนที่่�เหมาเจ๋๋อตุุงยกย่่อง.” ศิิลปวััฒนธรรม 1, 1 (พฤศจิิกายน 2522): 61–67.
2523 (1980)
• กฤตกา, [นามแฝง], ผู้้�แปล. “เบื้้�องหลัังการต่่อสู้้�ทางการเมืืองภายในจีีน: วางตุุงชิิง ดัังแล้้วก็็ดัับ.” สยามนิิกร 3
(26 เมษายน 2523): 40–44.

• เกษม อััชฌาสััย. “เจ้้าจื่่�อหยาง ฮ่่องเต้้องค์์ใหม่่ของแผ่่นดิินจีีน.” สยามรััฐ 31 (15 กัันยายน 2523): 11.
• ม.ป.ผ. “จีีนตั้้�งจ้้าว ซีี หยางเป็็นนายกฯ ตามคาด.” มติิชน 3 (11 กัันยายน 2523): 1, 2.

• ม.ป.ผ. “เติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง กัับการเปลี่่�ยนแปลงในจีีน.” เศรษฐกิิจ 3, 139 (23 กัันยายน 2523): 32–34.

• ม.ป.ผ. “เติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง: ชำำ�ระล้้างความผิิดลัักษณะศัักดิินาของเหมา.” สยามนิิกร 4, 180 (ธัันวาคม 2523): 36–44.
• ม.ป.ผ. ““หััว” แถลงลาย้ำำ�เพื่่� อแยกหน้้าที่่�พรรค-รััฐ.” มติิชน 3 (9 กัันยายน 2523): 4.
• ม.ป.ผ. “หััวโก๊๊ะฝงยัันสละเก้้าอี้้�นายกฯ จีีน.” มติิชน 3 (4 กัันยายน 2523): 1, 2.

• วิิวััฒน์์ รุ่่�งวรรธนวงศ์์. “นายกรััฐมนตรีีคนใหม่่แห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีี นเจ้้ าจืื อหยาง.” เอเชีียปริิทััศน์์ 1
(กรกฎาคม/กันยายน 2523): 129–134.

• อารยชน [นามแฝง]. ผู้้�แปลและเรีียบเรีียง. “จีีน: จะไปทางไหน? คำำ�ปราศรััยของกว่่า กว๋๋อเฟิิง ก่่อนจะพ้้น
ต�ำแหน่ง นายกรัฐมนตรี.” เศรษฐกิจ 3, 141 (7 ตุลาคม 2523): 36–39 ถึง 3, 143 (21 ตุลาคม 2523): 38–40.

2524 (1981)
• เกษม อััชฌาสััย. “การปรัับปรุุง ครม. แบบพััฒนาชาติิของเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง.” สยามรััฐ 31 (23 มีีนาคม 2524): 11.

• ชาญวิิทย์์ เกษตรศิิริิ. “หลีีต้้าเจาและปรััชญาประวััติิศาสตร์์มาร์์กซิิสต์์ของจีีน.” ประวััติิศาสตร์์ 10 (มีีนาคม
2524): 92–110.
• ผาสุุก อารยารกููร, ผู้้�แปล. “แนวความคิิดและปรััชญาการเมืืองการปกครอง: ขงจื้้�อรััฐบุุรุุษผู้้�ผิิดหวััง.” แปล
และเรียบ เรียงจาก Confucius as a Statement, in The Story of Chinese Philosophy. เทศาภิบาล 76, 3
(มีนาคม 2524): 82–93.

• พิิเชีียร คุุระทอง. “พิิเคราะห์์ จ้้าว จื่่�อ หยาง เยืือนอาเซีียน.” มติิชน 4 (17 สิิงหาคม 2524): 4.

• วุุฒิชั
ิ ย
ั มููลศิิลป์์. “ปััญหาของจีีนในกลางคริิสต์์ศตวรรษที่่� 19.” ประวััติิศาสตร์์ 6, 2 (พฤษภาคม/สิิงหาคม 2524):
55–62.
2525 (1982)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “หวา กว๋๋อ เฟิิง อาจจะกลัับมา สััมภาษณ์์ศาสตราจารย์์ ดร.เขีียน ธีีระวิิทย์์.” มติิชน (14–20
กุมภาพันธ์ 2525): 36–38.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “การประชุุมสมััชชาพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ครั้้�งที่่� 12 ชััยชนะถาวร หรืือ ชั่่�วคราวของเติ้้�ง.”
มติชน 5 (6 ตุลาคม 2525): 5.
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• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “พลิิกแผ่่นดิินจีีน: เติ้้�งเสี่่�ยวผิิงกัับการประชุุมสมััชชาพรรคคอมมิิวนิิสต์์ ครั้้�งที่่� 12.” จุุลสาร
ชุดเบื้องหลังเหตุการณ์ปัจจุบัน 97 (ตุลาคม 2525): 3–59.

• ดาไลลามา.“สััมภาษณ์์ดาลาไลมา องค์์ประมุุขของทิิเบต.” มติิชน 5 (15–21 สิิงหาคม 2525): 20–21, 31.
• ม.ป.ผ. “จีีน ราชวงศ์์ใหม่่.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 12 (12 กัันยายน 2525): 12–14.

• ม.ป.ผ. “ปลดฮวง หััว, เกิิง เปีียว โซเวีียตเป็็นพิิษ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 5 (28 พฤศจิิกายน/4 ธัันวาคม 2525): 11–12.
• เลอพร มััธยมจัันทร์์. “เมื่่�อจ้้าวจื่่�อหยางครวญถึึงปััญหาเศรษฐกิิจ.” ธุุรกิิจการค้้า 3, 11 (พฤศจิิกายน 2525):
56–59.
• หลุุยอี้้�เทีียน. “สััมภาษณ์์นายพล หลุุยอี้้�เทีียน หรืือ นายอรุุ ณ เจริิญทัังจรรยา ผู้้�นำำ�ทหารจีีนคณะชาติิผู้้�อพยพ
(กองพลที่ 93) ณ บ้านพักบนดอยแม่สลอง.” สยามใหม่ 1, 13 (242) (13 กุมภาพันธ์ 2525): 28–29.

2526 (1983)
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ความลัับเกี่่�ยวกัับการตายของนายพล หลิินเปีียว.” มติิชน 6 (8 มิิถุน
ุ ายน 2526): 5.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ซ้้ายเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง.” สยามรััฐ 34 (22 พฤศจิิกายน 2526): 2.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. “วาทะเหมา ตุ้้�น อบรมบ่่มเพาะ ‘พลัังเกิิดใหม่่’.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 1863 (10–16 เมษายน
2526): 34–36.
• ม.ป.ผ. “กวาดล้้างใน พคจ. เจ้้าของไม้้กวาดคืือ เติ้้�ง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 2066 (3/165) (30 ตุุลาคม 2526):
47–48.
• ม.ป.ผ. “จากจารุุ บุุตร เรีียงสุุวรรณ ถึึงหลี่่�เซีียนเนีียนของจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 2108 (3/171) (11 ธัันวาคม
2526): 9–11.
• ม.ป.ผ. “จีีน มลภาวะทางอุุดมการณ์์.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 30, 20 (6 พฤศจิิกายน 2526): 14–15.

• ม.ป.ผ. “จีีนยุุคสี่่�ทัันสมััย เปิิดประตููประเทศกว้้างขึ้้�น.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 9, 48 (17 เมษายน 2526): 24–25.
• ม.ป.ผ. “ท่่านเติ้้�งจะเอาฮ่่องกงปีีหน้้า.” ข่่าวจััตุรัุ ส
ั 93 (11 กรกฎาคม 2526): 28.

• ม.ป.ผ. “เธอชื่่�อ หูู หน่่า หมากลองใจเรแกนของมัังกรจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 1870 (17–23 เมษายน 2526):
13–14.
• ม.ป.ผ. “ลดโทษ เจีียงเชิิง แผนสร้้างภาพพจน์์จีีน?.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 1800 (6–12 กุุมภาพัันธ์์ 2526): 13–14.
• ม.ป.ผ. “สมััชชาของจีีน ‘เติ้้�ง’ ใหญ่่กว่่าเดิิม.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 1933 (19–25 มิิถุน
ุ ายน 2526): 14–15.

• เศาะลาฮุุดดีีน. “เช็็งโฮ แม่่ทััพเรืือจีีนมุุสลิิม.” อััล-ญิิฮาด 20, 172 (ม.ป.ด. 2526): 49–55.

• ส.สุุคนธาภิิรมย์์, [นามแฝง]. “‘ฮั่่�วคั่่�ง’ อาละวาด.” ข่่าวจััตุรัุ ส
ั 93. (11 กรกฎาคม 2526): 39.

2527 (1984)
• Wilson, Dick, ed. “บทบาทของเหมาเจ๋๋อตุุง.” แปลโดย รสสุุคนธ์์ ขัันธ์์นะภา. ประวััติิศาสตร์์ 9 (พฤษภาคม/
สิงหาคม 2527): 96–110.

• เฉลีียว พิิศลยบุุตร. “วิิพากษ์์นัักสีีทัันสมััยนิิยม.” มติิชน 7 (2 พฤศจิิกายน 2527): 5.

• ณััช ภิิญโญวััฒนชีีพ. “หููซื่่�อ จอห์์น คิิวอี้้�กัับ 4 พฤษภาคม 1919.” ธรรมศาสตร์์ 13 (มิิถุน
ุ ายน 2527): 72–79.
• นฤมิิตร สอดศุุข. “เติ้้�งกัับความใฝ่่ฝัันสี่่�ทัันสมััย.” มติิชน 7 (6 ธัันวาคม 2527): 5.
• ม.ป.ผ. “เติ้้�งกัับความใฝ่่ฝัันที่่�ทัันสมััย.” มติิชน 7 (6 ธัันวาคม 2527): 5.

• ม.ป.ผ. “การต่่อสู้้�สองแนวทาง มัังกรเติ้้�ง-หััวโก๊๊ะฟง ซื้้�ออนาคตฮ่่องกง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 2347 (2 กัันยายน
2527): 12–13.
• วรรณิิภา นิิยมไทย. “สััมผััสจีีน ยุุคเปิิดประตููให้้กว้้างของเติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง จากคำำ�บอกเล่่าของนัักวิิชาการไทย.”
มาตุภูมิ 8 (8 พฤศจิกายน 2527):
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2528 (1985)
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ชััยชนะของเติ้้�ง.” สยามรััฐ 36 (26 กัันยายน 2528): 2.

• ดาไลลามา. “สััมภาษณ์์ดาไลลามา องค์์ประมุุขของธิิเบต.” มติิชน 5 (15–21 สิิงหาคม 2525) 8: 20–21, 21.

• ม.ป.ผ. “กวาดล้้างใน พคจ. เจ้้าของไม้้กวาดคืือ เติ้้�ง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 2066 (3/165) (30 ตุุลาคม 2528):
47–48.
• ม.ป.ผ. “จีีน ยุุคเลิิกกฎอััยการศึึก.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 36, 32 (21–27 มกราคม 2528): 31–40.

• ม.ป.ผ. “ดัันคนหนุ่่�มสาวเข้้าสู่่�พรรค สืืบต่่อหนทางอัั นห้้าวหาญของ ‘ลััทธิิเติ้้�ง’.” วิิวััฒน์์ 3(9), 90(432) (1–7
ตุลาคม 2528): 22–23.

• ม.ป.ผ. “เติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง ยิ่่�งแก่่ยิ่่ง� งานหนััก.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 32, 6 (28 กรกฎาคม 2528): 24.

• ม.ป.ผ. “เติ้้�งเสี่่�ยวผิิง กัับอนาคตของจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 18, 2475 (6/262) (8 กัันยายน 2528): 47.
• ม.ป.ผ. “ถนนสายยาวของเติ้้�ง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 32, 1 (23 มิิถุน
ุ ายน 2528): 18.

• ม.ป.ผ. “ปรัับขบวนผู้้�ปฏิิ บััติิงานครั้้�งใหญ่่ ชััยชนะของเติ้้�งอีี กครั้้�ง.” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2579 (6/264) (22
กันยายน 2528): 42–43.

• ม.ป.ผ. “ปีีที่่� 37 สาธารณรััฐประชาชนจีีน เติ้้�งเสี่่�ยวผิิง: ถึึงยุุคสมััยของคนหนุ่่�ม.” วิิวััฒน์์ 3 (9), 81 (423) (30
กรกฎาคม/5 สิงหาคม 2528): 35–36.

• ม.ป.ผ. “สาธารณรััฐประชาชนจีี น เติ้้�ง สั่่� งลดกำำ�ลัังทหาร.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 47 (12 พฤษภาคม
2528): 12.
• ทวีีป วรดิิลก. “โกวเล้้ง มัังกรผงาดแห่่งไต้้หวััน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2773 (6/266) (6 ตุุลาคม 2528): 43.
2529 (1986)
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/20 ปีี หลัังอสััญกรรมเหมา.” สยามรััฐ 37 (10 กัันยายน 2529): 4.

• ม.ป.ผ. “จีีน แผนปฏิิรููปกองทััพ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 19 (26 ตุุลาคม/ 1 พฤศจิิกายน 2529): 21–29.

• ม.ป.ผ. “จีีนยุุคกวาดล้้างคอรััปชั่่�น เจ้้าหน้้าที่่�ระดัับสููงคืือเป้้าหมายต่่อไป.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 1, 13 (451) (10–16
กุมภาพันธ์ 2529): 38–39.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “หูู เหยา ปััง/แมวสารพััดสีีแห่่งปัักกิ่่�ง.” สยามรััฐ 37 (28 มิิถุน
ุ ายน 2529): 4

• ม.ป.ผ. “10 ปีีหลัังสิ้้�นเหมา จีีนก้้าวไปบนเส้้นทางอัันคดเคี้้�ยว.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 481 (8–14 กัันยายน 2529):
36–38.
• ม.ป.ผ. “ข้้อเสนอ เติ้้�งเสี่่�ยวผิิงถึึงกอร์์บาชอฟ แรงกดดัันจากคนโตตััวเล็็ก.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 315 (ม.ป.ด.
2529): 14
• สุุชาติิ ภููมิบ
ิ ริิรัก
ั ษ์์. “ปัันเจา นัักประวััติิศาสตร์์หญิิงคนแรกของจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 8 (ธัันวาคม 2529): 96–100.
2530 (1987)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “เปิิดม่่านไม้้ไผ่่ ทำำ�ไมจึึงต้้องปลดหูู เย่่า ปััง จากเลขาธิิการใหญ่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์.” มติิชน 10
(23 มกราคม 2530): 7.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ความสำำ�เร็็จของเติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง.” สยามรััฐ 38 (4 พฤศจิิกายน 2530): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนจะเปลี่่�ยนตััวผู้้�นํํา?.” สยามรััฐ 38 (1 กัันยายน 2530): 12.

• ม.ป.ผ. “จีีนเปิิดศัักราชใหม่่ สู่่�ยุุคของจ้้าวจื่่�อหยาง.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 3, 549 (4–10 พฤศจิิกายน 2530): 51–52.
• ม.ป.ผ. “จีีนยุุคปฏิิรููป ยัังหัันรีีหัันขวาง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 41 (29 มีีนาคม/ 4 เมษายน 2530): 25–26.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “หูู เหยา ปััง/ อยู่่�หรืือไม่่.” สยามรััฐ 37 (17 มกราคม 2530): 4.

• ม.ป.ผ. “คนของโลก หลี่่� เผิิง ว่่าที่่�นายก รมต. จีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 379 (6 ธัันวาคม 2530): 45.
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• ม.ป.ผ. “คนของโลก หู่่� เย่่าปััง มัังกรจากหููหนาน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 334 (25 มกราคม 2530): 45.

• ม.ป.ผ. “ประชุุมสมััชชาพรรค หูู ฉีี ลิิ ดาวรุ่่�งดวงใหม่่ของจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 374 (1 พฤศจิิกายน 2530): 47.

• ม.ป.ผ. “ประชุุมใหญ่่พรรค บดทดสอบเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 19 ( 25–31 ตุุลาคม 2530 ): 25.

• ม.ป.ผ. “สภาจีี นขััดแย้้งกัั นหนััก เรื่่�องเปิิดเสรีีเศรษฐกิิ จ หููเย่่า ปัังกัั บการเดิิ นขบวนของนัักศึึกษา.” มติิ ชน
สุดสัปดาห์ 7, 335 (1 กุมภาพันธ์ 2530): 43–44.

• ม.ป.ผ. “หููเย่่า ปััง กัับการเดิินทางของนัักศึึกษา.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 335 (1 กุุมภาพัันธ์์ 2530): 43–44.
• ม.ป.ผ. “หููเย่่าปััง เหยื่่�อของการปฏิิรููป.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 501 (21–27 มกราคม 2530): 54.
• วิิภา อุุตมฉัันท์์. “การเมืืองเบื้้�องหลัังเปลี่่�ยนแปลงผู้้�นำำ�จีีน.” มติิชน 10 (30 มกราคม 2530): 7.
2531 (1988)
• จารุุวัฒ
ั น์์ ชาติิประเสริิฐ. “การเมืืองจีีนในทศวรรษ 1980: ชััยชนะของเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง.” สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา
1 (เมษายน 2531): 88–99.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ โฉมหนาผู้้�นํําใหม่่.” สยามรััฐ 38 (11 เมษายน 2531): 2.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “อนาคตของไต้้หวัันกัับหลีีเต็็งฮุุย.” สยามรััฐ 38 (16 มกราคม 2531): 12.

• ม.ป.ผ. “คนของโลก หยาง ซ่่าน คุุน ประธานาธิิบดีีแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 399 (24
เเมษายน 2531): 45.

• ม.ป.ผ. “ถัังป๋๋อหู่่� ปราชญ์์เพลย์์บอยอัันดัับหนึ่่�งของแผ่่นดิิน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 428 (13 พฤศจิิกายน 2531):
33 ถึง 9, 429 (20 พฤศจิกายน 2531): 33.

• ม.ป.ผ. “ป๋๋อจู่่�อี้้� มหากวีีของปวงชน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 425 (23 ตุุลาคม 2531): 32–33.

• ม.ป.ผ. “อสััญกรรม เจีียงเจ๋๋อหมิิน กััว สิ้้�นสุุดราชวงศ์์เจีียง จริิงหรืือ.” มติิชนสุุดสุุดสััปดาห์์ 8, 386 (24 มกราคม
2531): 46–47.
• ยง ถาวร. “ชุุยเฮ่่า เทวกวีียอมสยบ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 430 (27 พฤศจิิกายน 2531): 31 ถึึง 9, 431 (4 ธัันวาคม
2531): 33.
• ยง ถาวร. “ถัังป๋๋อหู่่�: ปราชญ์์เพลย์์บอยอัันดัับหนึ่่�งของแผ่่นดิิน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 428 (13 พฤศจิิกายน 2531):
33 ถึง 9, 429 (20 พฤศจิกายน 2531): 33.

• ยง ถาวร. “ป๋๋อจู่่�อี้้�: มหากวีีของปวงชน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 425 (23 ตุุลาคม 2531): 22–23.

• ส.สุุวรรณ, [นามแฝง]. “โสเภณีี ‘4 ทัันสมััย’ ผลิิตผลมัังกร ‘เติ้้�ง’ ทั้้�ง ‘แดง’ และ ‘ช่ำำ�ชอง’.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8,
406 (12 มิถุนายน 2531): 42–44.

• สุุชาติิ ภููมิรัิ ก
ั ษ์์. “การประเมิินคุุณค่่าเหมาเป็็นหน้้าที่่�ของประวััติิศาสตร์์บทสััมภาษณ์์สุช
ุ าติิ ภููมิรัิ ก
ั ษ์์.” โดย อุุดร
ฐาปโนสถ. มติชนสุดสัปดาห์ 9, 430 (27 พฤศจิกายน 2531): 39–40.

• หวางเหวิินเหลีียง. “เจิ้้�งเหอ ล่่องทะเลตะวัันตก พฤติิกรรมอัันยิ่่�งใหญ่่ในประวััติิศาสตร์์การเดิินเรืือทางทะเล.”
แปลโดย วารุณี, [นามแฝง]. ศิลปวัฒนธรรม 9 (กุมภาพันธ์ 2531): 50–56.

2532 (1989)
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “เติ้้�ง เสี่่�ยว ผิิง/และเมืืองจีีนที่่�จะต้้องรัับบาป.” สยามรััฐ 37(20 พฤษภาคม 2532): 12.
• ม.ป.ผ. “กว่่าจะถึึงวัันที่่�ผู้้�นำ�จี
ำ ีนจนตรอก.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 50 (28 พฤษภาคม 2532): 30–31.

• ม.ป.ผ. “ครบรอบอายุุ 85 ปีี-สหายเติ้้�งยัังสบายดีีอยู่่�หรืือ?.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 12 (4) ; 638 (4–10 กัันยายน
2532): 43.
• ม.ป.ผ. “เจีียง เจ๋๋อหมิิน เลขาฯ พรรคคนใหม่่.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 461 (2 กรกฎาคม 2532): 64.
• ม.ป.ผ. “เฉีียว สืือ หััวหน้้าตำำ�รวจลัับจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 459 (18 มิิถุน
ุ ายน 2532): 64.
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• ม.ป.ผ. “ใบไม้้ผลััดใบในจีีน เติ้้�ง เสี่่�ยวผิิงสละตำำ�แหน่่ง.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 12 (4) ; 648 (13–19 พฤศจิิกายน
2532): 42–43.
• ม.ป.ผ. “พิิธีศ
ี พ หูู เย่่า ปััง ประตููที่่� 2 ของขบวนการเสรีีนิย
ิ มจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 542 (30 เเมษายน 2532): 61.
• ม.ป.ผ. “รุุมประณามผู้้�นำำ�จีีน ลืือเติ้้�งตายปัักกิ่่�งวิิปโยค.” บ้้านเมืือง 18, 9642 (มิิถุน
ุ ายน 2532): 1, 6.
• ม.ป.ผ. “หวััน หลี่่� ความหวัังของการปฏิิวััติิ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 457 (4 มิิถุน
ุ ายน 2532): 64.

• ม.ป.ผ. “หููเย่่า ปััง กัับการปฏิิรููปการเมืืองของจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 444 (2 มีีนาคม 2532): 60–61.
• สุุธีี สุุธาธาร. “บทบาทของประธานาธิิบดีี ซููฮาร์์โต.” มติิชน 12 (2 มีีนาคม 2532): 8.

• วรรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน. “การพััฒนาชนบทจีีนยุุคเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง.” เอเชีียปริิทััศน์์ 10, 3 (กัันยายน/ธัันวาคม 2532):
24–50.
• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ปััจจุุบัน
ั และอนาคตของระบอบเติ้้�ง เสี่่�ยวผิิง.” มติิชน 12 (17 มิิถุน
ุ ายน 2532): 7.
• อรรถพล ณ บางช้้าง, “เติ้้�ง เสี่่�ยวผิิงเริ่่�มวางหมาก.” พบโลก 3, 26 (ธัันวาคม 2532): 40–42.

2534 (1991)
• ม.ป.ผ. “เจี่่�ยฮองเฮา…หญิิงกาลีี.” ผู้้�จััดการ 5 (23–29 ธัันวาคม 2534): 25.
2535 (1992)
• ม.ป.ผ. “เติ้้�ง เทีียนอัันเหมิิน 2532.” กรุุงเทพธุุรกิิจสุุดสััปดาห์์ 4, 20 (30 พฤษภาคม/5 เเมษายน 2535): 33.
• ม.ป.ผ. “เติ้้�งเสี่่�ยวผิิงกัับสงครามเศรษฐกิิจในจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 12, 64 (20 มีีนาคม 2535): 77.
• ม.ป.ผ. “เติ้้�งเสี่่�ยวผิิงกัับสงครามเศรษฐกิิจในจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 12, 64 (20 มีีนาคม 2535): 77.

• ม.ป.ผ. “สัังคมนิิยมแบบใหม่่ในทรรศนะของเติ้้�ง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 12, 634 (16 ตุุลาคม 2535): 77.

• สุุธาชััย ยิ้้�มประเสริิฐ. “เฉิินตุ๊๊�จิ๋๋�ว: ปััญญาชนผู้้�ก่่อตั้้�งพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน 2.” เอเชีียปริิทััศน์์ 13, 3 (กัันยายน/
ธันวาคม 2535): 72–99.

2536 (1993)
• คีีรีมั
ี ันเจโร, เค.พีี. “ต่่อกรณีีทะไลลามะ นโยบายขี้้�ฮกทั้้�งเพ.” มติิชน 16, 5468 (22 กุุมภาพัันธ์์ 2536): 27.
• ม.ป.ผ. “การไต่่ลวดของจููหยงจีี.” ผู้้�จััดการ (15 พฤศจิิกายน 2536): 36.

• ม.ป.ผ. “จีีนเร่่งเสริิมเขี้้�ยวเล็็บ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 39, 47 (25 เมษายน/1 พฤษภาคม 2536): 23.
• ม.ป.ผ. “หนึ่่�งศตวรรษเหมาเจ๋๋อตุุงกัับสัังคมไทย (1).” ผู้้�จััดการ (14 ธัันวาคม 2536): 36.
• ม.ป.ผ. “หนึ่่�งศตวรรษเหมาเจ๋๋อตุุงกัับสัังคมไทย (2).” ผู้้�จััดการ (21 ธัันวาคม 2536): 7.

• ม.ป.ผ. “หนึ่่�งศตวรรษเหมาเจ๋๋อตุุงกัับสัังคมไทย (จบ).” ผู้้�จััดการ (29 ธัันวาคม 2536): 7.

2537 (1994)
• ม.ป.ผ. “เติ้้�งเสี่่�ยวผิิง ดาวแดงใกล้้ดัับ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 41, 13 (28 สิิงหาคม/3 กัันยายน 2537): 24.
• ม.ป.ผ. “มองจีีนยุุคหลัังเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง ใครจะกุุมอำำ�นาจ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 4, 731 (26 สิิงหาคม 2537): 85.

• สุุพิน
ิ ลัักษณ์์นารากุุล. “จัับตาผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ของจีีนเมื่่�อใกล้้หมดอายุุเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 3, 427 (11–17
พฤศจิกายน 2537): 70–71.

• อุุกฤษฏ์์ ปััทมานนท์์. “เหีีย กวง เอี่่�ยม.” เอเชีียปริิทััศน์์ 15, 3 (กัันยายน/ธัันวาคม 2537): 75–94.
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2538 (1995)
• ประชา สัันติิธรรม. “เจีียงเจ๋๋อหมิิง ทายาททางการเมืืองของเติ้้�งเสี่่�ยวผิิง.” อาทิิตย์์ 18, 960 (3–9 พฤศจิิกายน
2538): 38.
• ม.ป.ผ. “สิ้้�นเติ้้�ง อาณาจัักรมัังกรอาจล่่มสลาย.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 15, 755 (10–16 กุุมภาพัันธ์์ 2538): 94.
• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “วิิถีีแห่่งอำำ�นาจของผู้้�นำำ�จีีน.” มติิชน (27 มกราคม 2538): 4.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “อำำ�นาจรััฐจีีนบนถนนหวัังฝู่่�จิ่่�ง.” มติิชน (2 มกราคม 2538): 20.
2539 (1996)
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ผู้้�นํําจีีน/บนเส้้นทางประท้้วง.” สยามรััฐ 39 (19 พฤษภาคม 2539): 12.

• ประชา สัันติิ ธรรม. “23 มีีนาคม วัั นที่่� รอคอยของ 2 ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ เจีี ยงเจ๋๋อหมิิน VS ลีี เตงฮุุ ย.” อาทิิ ตย์์ 19, 975
(16–22 กุมภาพันธ์ 2539): 42.
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• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “จีีนแดงกัับสงครามเวีียดนาม.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์
13, 15 (2 ตุลาคม 2509): 8–9, 31–32, 45.
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• ม.ป.ผ. “โซเวีี ยตกัับจีี นคอมมิิวนิิสต์์ ปะทะต่่ อสู้้�กััน.” รััฐสภาสาร 2, 53 (มีีนาคม 2512): 51–54. สมศัักดิ์์� ชูู โต.
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ุ ายน 2512): 8–9.
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• ม.ป.ผ. “ข่่าวจาก รมต. ช่่วยว่่าการต่่างประเทศ.” สารประชาชน 7, 336 (6 ธัันวาคม 2513): 7.

• ม.ป.ผ. “ปััญหาผู้้�แทนจีีนประจำำ�สหประชาชาติิ.” สารประชาชน 7, 334 (22 พฤศจิิกายน 2513): 15, 51.

2514 (1971)
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• ม.ป.ผ. “จากแอฟริิกาไปบอลข่่าน.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 18, 18 (24 ตุุลาคม
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15, 52.
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2515): 18–29.
2516 (1973)
• โกวิิ ท วงศ์์สุุรวัั ฒน์์. “นโยบายต่่างประเทศของสาธารณรััฐประชาชนจีี น.” รััฐศาสตร์์นิิเทศ 8, 1 (มกราคม–
มีนาคม 2516): 81–93.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ความช่่วยเหลืือต่่างประเทศของสาธารณะรััฐประชาชนจีีน.” นิิสิิตนัักศึึกษา (21 กุุมภาพัันธ์์
2516): 12–14.
• ตระกููล ทองมิิตร. “สััมพัันธภาพระหว่่างจีีนคอมมิิวนิิสต์์กับ
ั โซเวีียต.” สารประชาชน 10, 478 (26 สิิงหาคม 2516):
12–13, 41.
• สนิิทศัักดิ์์� สนิิทศัักดิ์์�ดีี. “ปิิงปองสื่่�อสััมพัันธ์์ทางการเมืือง.” สารประชาชน 10, 471 (8 กรกฎาคม 2516): 3, 41.

• อารีี อิิทธิิเกษม. “โลซิิงฮัันกัับขบวนการจีีนอิิทธิิพลชายแดนไทย.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 20, 11 (2 กัันยายน
2516): 9, 31–33 ถึง 20, 18 (21 ตุลาคม 2516): 9, 12, 38.

2517 (1974)
• กอบเกื้้�อ สุุวรรณทััต-เพีียร. “จดหมายจากมาเลเซีีย: การเปิิดสััมพัันธภาพทางการทููตกัับจีีน.” สัังคมศาสตร์์
ปริทัศน์ 12, 8 (สิงหาคม 2517): 65–80.

• นายตำำ�รับ
ั ณ เมืืองเหนืือ [นามแฝง]. “มาเลเซีียกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” สารประชาชน 11, 499 (1 สิิงหาคม
2517): 14–15, 37–38.
• นายตำำ�รับ
ั ณ เมืืองเหนืือ [นามแฝง]. “ฮ่่องกงร้้อง.” สารประชาชน 11, 497 (1 กรกฎาคม 2517): 14–15, 25.

• สมพล เกีียรติิไพบููลย์์, และ วิิทยุุตม์์ ว่่องวาณิิช. “การค้้าต่่างประเทศของประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน.”
รัฐศาสตร์สาร 2, 2 (มีนาคม/เมษายน 2517): 37–60.

• สััจจา ประชารัักษ์์. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีนกัับญี่่�ปุ่่�น.” สัังคมศาสตร์์ปริิทััศน์์ 12, 2 (มีีนาคม 2517): 111–118.

• เสาวรส ณ บางช้้าง. “ความสััมพัันธ์์สามเส้้า จีีน สหรััฐฯ และรััสเซีีย.” รััฐศาสตร์์นิเิ ทศ 9, 2 (เมษายน/มิิถุน
ุ ายน
2517): 26–39.
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “จีีนแดงกัับมหาสมุุทรอิินเดีีย ความแตกหัักระหว่่างรััสเซีียกัับจีีนแดงอยู่่�ทางเอเชีีย.” โดย
เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 21, 18 (20 ตุลาคม 2517): 18–19, 29–30.
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2518 (1975)
• จัันทร์์ฉาย ภััคอธิิคม. “ปััญหาจีีน: การศึึกษาตััวอย่่างกรณีีข้้อขััดแย้้งในพรรคเสรีีประชาธิิปไตยของญี่่�ปุ่่�น.”
รามค�ำแหง 2 (เมษายน 2518): 102–109.

• เจริิญ สวาสดิิพัันธ์์. “ราซััคไปปัักกิ่่�ง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 21, 53 (22 มิิถุุนายน 2518): 13, 36–37 ถึึง 22, 2
(6 กรกฎาคม 2518): 13, 36–37.

• นฤมิิตร สอดสุุข. “บทบาทของจีีนในภููมิิภาคเอเชีียอาคเนย์์ในอนาคต.” อัักษรศาสตร์์ศิิลปากร 1 (มิิถุุนายน/
พฤศจิกายน 2518): 83–89.

• นายตำำ�รับ
ั ณ เมืืองเหนืือ, นมแฝง. “การแข่่งขัันระหว่่างจีีนคอมมิิวนิิสต์์กัับโซเวีียตในภาคตะวัันออกไกล.” สาร
ประชาชน 12 (1 กุมภาพันธ์ 2518): 14–15, 37–38; (16 กุมภาพันธ์ 2518): 14–15.

• นายตำำ�รัับ ณ เมืืองเหนืือ [นามแฝง]. “ปััญหาสงครามของโซเวีียตและจีีนกัับโลกที่่� 3.” สารประชาชน 12, 517
(1 พฤษภาคม 2518): 14–15, 37 ถึง 12, 518 (16 พฤษภาคม 2518): 14–15, 37.

• พิิชิด
ิ จงสถิิตย์์วััฒนา. “จีีนเข้้าใจอเมริิกาผิิดหรืือ.” ประชาชาติิ 2 (24 ตุุลาคม 2518): 11.

• ม.ป.ผ. “กลุ่่�มอาเซีียนกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” รััฐสภาสาร 23, 8 (กรกฎาคม 2518): 9–13.

• ม.ป.ผ. “จีีนพ้้อไทยเฉื่่�อยชาเรื่่�องตั้้�งสถานทููตเตืือนให้้ระวัังรััสเซีียยึึดครองเอเชีีย.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 22,
12 (กันยายน 2518): 1, 16.

• ม.ป.ผ. “พม่่าต้้องการจีีน จีีนก็็ต้้องการพม่่า.” จััตุรัุ ส
ั 1, 21 (2 ธัันวาคม 2518): 22–23.

• ม.ป.ผ. “พาราเซล: จีีนเอาไปแล้้ว เวีียดนามยัังเสีียดาย.” จััตุรัุ ส
ั 1, 25 (30 ธัันวาคม 2518): 27.

• สััตยาพร ตัันเต็็มทรััพย์์. “การค้้าระหว่่างญี่่�ปุ่่�นและสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” ธุุรกิิจอุุตสาหกรรม 3 (พฤษภาคม
2518): 36–38.
• สััตยาพร ตัันเต็็มทรััพย์์. “การค้้าสหรััฐฯกัับจีีน.” ธุุรกิิจอุุตสาหกรรม 3 (มิิถุน
ุ ายน 2518): 17–21.

• สารสิิ น วีี ร ะผล, “ปัั ญ หาไต้้ ห วัั น กัั บ สัั ม พัั น ธภาพระหว่่ า งประเทศไทยกัั บ สาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น .”
สังคมศาสตร์ 17, 3 (กรกฎาคม 2518): 1–8.

• สารสิิน วีีระผล. “บทความจากการไปเยืือนสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” สัังคมศาสตร์์ 12, 3 (กรกฎาคม 2518):
123–126.
• สุุทััศน์์ นํําพููนสุุขสัันติิ, “บทบาททางการเมืืองของชาวจีี นในมาเลเซีีย.” รััฐศาสตร์์นิิเทศ 10, 8 (กรกฎาคม/
กันยายน 2518): 112–165.

• สุุทััศน์์ นํําพููนสุุขสัันติิ. “ชาวจีีนในมาเลเซีีย (ตอนที่่� 1).” รััฐศาสตร์์นิเิ ทศ 10, 1 (มกราคม/มีีนาคม 2518): 15–32.
• เสาวรส ณ บางช้้าง. “ความขััดแย้้งระหว่่างจีีนกัับรััสเซีีย.” มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ 11 (มิิถุน
ุ ายน/ธัันวาคม 2518):
72–77.
• โอกาเบ, ทััตสุุมิ.ิ “บทบาทของจีีนในภููมิภ
ิ าคเอเชีียอาคเนย์์ในอนาคต.” แปลโดย นฤมิิตร สอดศุุข. อัักษรศาสตร์์
1 (มิถุนายน/พฤศจิกายน 2518): 88–89.

2519 (1976)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “จีีนกัับสหรััฐอเมริิกา.” สัังคมศาสตร์์ 13, 1 (มกราคม 2519): 79–82.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “การพิิพาทเรื่่�องพรมแดน.” จีีนศึึกษา (มกราคม/มีีนาคม 2519): 97–100.

• ชุุ มพร สัังขปรีีชา. “การแข่่งขัันระหว่่ างจีี นกัั บโซเวีี ยตและจุุ ดยืืนของสหรััฐในเอเชีีย .” รััฐศาสตร์์สาร 3, 2
(มกราคม 2519): 16–31.
• ประเสริิฐ จิิตติิวััฒนพงศ์์. “ความสััมพัันธ์์ญี่่ปุ่่�
� น-จีีน ภายหลัังคำำ�แถลงการณ์์ร่ว่ มปีี 1972 ปััญหาที่่�ตกลงกัันได้้และ
ไม่ได้.” จีนศึกษา (มกราคม/มีนาคม 2519): 44–58.
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• ศิิโรตม์์ ภาคสุุวรรณ. “วิิเคราะห์์ความสำำ�พัันธ์์ระหว่่างประเทศญี่่�ปุ่่�นกัับประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน.”
รามค�ำแหง 3 (เมษายน 2519): 1–15.

• ม.ป.ผ. “การค้้าต่่างประเทศที่่�เสมอภาคและอำำ�นวยประโยชน์์แก่่กััน.” จีีนศึึกษา 1, 2 (เมษายน/มิิถุน
ุ ายน 2519):
123–127.
• ม.ป.ผ. “การเยืือนปัักกิ่่�งของผู้้�นำำ�สหรััฐ.” จีีนศึึกษา (มกราคม/มีีนาคม 2519): 104–108.

• ม.ป.ผ. “ความขััดแย้้งระหว่่างจีีนกัับโซเวีียต.” สารประชาชน 13, 534 (16 มกราคม 2519): 14–15, 38 ถึึง 13, 535
(1 กุมภาพันธ์ 2519): 14–15, 35.

• ม.ป.ผ. “แถลงการณ์์ร่ว
่ มของสหรััฐและสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” จีีนศึึกษา (มกราคม/มีีนาคม 2519): 87–92.

• ม.ป.ผ. “เอกสารสำำ�คััญ: คำำ�ปราศรััยของเฉีียวก้้วนหััว หััวหน้้าคณะผู้้�แทนจีีนในที่่�ประชุุมสมััชชาสหประชาชาติิ
สมัยที่ 30 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2518.” จีนศึกษา 1 (มกราคม/มีนาคม 2519): 66–86.

• ม.ป.ผ. “เอกสารสำำ�คััญ: คำำ�ปราศรััยลี่่�เฉีียง รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการค้้าต่่างประเทศ หััวหน้้าคณะผู้้�แทนจีีน

ในการประชุ ม สมั ช ชาวิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 7 ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (2 กั น ยายน 1975).” จี น ศึ ก ษา 1
(เมษายน/มิถุนายน 2519): 75–87.

• ศิิโรฒน์์ ภาคสุุวรรณ. “วิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศญี่่�ปุ่่�นและสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” รามคำำ�แหง
3, 1 (เมษายน 2519): 1–15.
• สััตยาพร ตัันเต็็มทรััพย์์. “สาธารณรััฐประชาชนจีีนกัับตลาดร่่วมยุุโรป.” ธุุรกิิจอุุตสาหกรรม 4, 3 (กรกฎาคม
2519): 19–23.
• สารสิิน วีีระผล. “The Thai Perception of China and Japan.” สัังคมศาสตร์์ 18, 1 (มกราคม 2519): 108–121.

• สุุรชััย ศิิริไิ กร. “วิิเคราะห์์การดำำ�เนิินนโยบายต่่างประเทศของจีีน: ยุุทธวิิธีแ
ี นวรวมมวลชนในการเมืืองระหว่่าง
ประเทศ.” รัฐศาสตร์สาร 3, 2 (มกราคม 2519): 32–49

2520 (1977)
• เกษม ศิิริสั
ิ ม
ั พัันธ์์. “โลกกว้้างทางแคบจีีนกัับเขมร.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 24, 15 (9 ตุุลาคม 2520): 12.

• นรนิิ ติิ เศรษฐบุุ ต ร. “จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น ของความขัั ด แย้้ ง ระหว่่ า งสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น กัั บ สหภาพโซเวีี ย ต:
อุดมการณ์หรือผลประโยชน์.” ธรรมศาสตร์ 6 (กุมภาพันธ์/พฤษภาคม 2520): 177–191.

• พััชรีี ธนะมััย. “ทางเลืือกใหม่่ในความสััมพัันธ์์ขัด
ั แย้้งระหว่่างจีีนกัับโซเวีียต กรณีีปัญ
ั หาคููริล
ิ .” ธรรมศาสตร์์ 6,
3 (กุมภาพันธ์/พฤษภาคม 2520): 157–176.

2521 (1978)
• กฤษณ์์ วรางกููร. “จีีน-ญี่่�ปุ่่�น... ความหมายของสนธิิสััญญาสัันติิภาพ.” ไทยนิิกร 2, 30+45 (28 สิิงหาคม 2521):
23–27.
• เฉิินฟาง. “การค้้าต่่างประเทศของจีีนที่่�กํําลัังพััฒนา.” สยามรััฐ 29 (2 ตุุลาคม 2521): พิิเศษ 5, พิิเศษ 7. (ฉบัับ
พิเศษวัน ชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน).

• ชนีียา หรยางกููร. “สนธิิสััญญาสัันติิภาพและมิิตรภาพระหว่่างสาธารณรััฐประชาชนจีีนและญี่่�ปุ่่�น” (เมื่่�อวัันที่่�
12 สิิงหาคม ค. ศ. 1978 นี้้�).” รามคำำ�แหง 5, 1 (ตุุลาคม 2521): 111–113.

• ทวีีป วรดิิลก. “ก๊๊กมิินตั๋๋�งในไต้้หวััน เมื่่�อเจีียงจิิงกััวสืืบทอดอำำ�นาจ.” โดย กฤษณ์์ วรางกููร [นามแฝง]. ข่่าวไทยนิิกร
2, (30)+34 (12 มิถุนายน 2521): 27–28.

• ธนีียา ดงยางกููร. “สนธิิสัญ
ั ญาสัันติิภาพและมิิตรภาพระหว่่างสาธารณรััฐประชาชนจีีนและญี่่�ปุ่่�น.” รามคำำ�แหง
5, 1 (ตุลาคม 2521): 24–31.

• บุุญชูู พุุดหอม. “การค้้าระหว่่างญี่่�ปุ่่�น-จีีนในปีี 2520.” ข่่าวพาณิิชย์์ 29 (22 มีีนาคม 2521): 7.
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• ม.ป.ผ. “จีีนลงโทษเวีียดนาม ใครเป็็นหมีีขั้้�วโลกกระดาษ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 37 (11 มีีนาคม 2522):
15–16.

• ม.ป.ผ. “จีี นลงโทษเวีี ยดนาม จะตีี หมีีต้้องตีี ตรงดั้้�งจมููก.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 36 (4 มีีนาคม 2522):
13–14.
• ม.ป.ผ. “จีีน-เวีียดนาม แนวโน้้มในปััจจุุบัน
ั .” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 35 (25 กุุมภาพัันธ์์ 2522): 12–14.
• ม.ป.ผ. “จีีน-เวีียดนาม ยุุคใหม่่ของการต่่อสู้้�.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 43 (22 เมษายน 2522): 14–16.
• ม.ป.ผ. “จีีน-เวีียดนาม รัักร้้างโลกสัังคมนิิยม.” ข่่าวไทยนิิกร 3, 74 (19 มีีนาคม 2522): 29–34.

• ม.ป.ผ. “จีีน-เวีียดนาม สงครามที่่�ใหม่่.” ข่่าวไทยนิิกร 3, (30)+106 (29 ตุุลาคม 2522): 35–36.

• ม.ป.ผ. “จีีน-เวีียดนาม: จะมีีการลงโทษครั้้�งที่่�สองหรืือไม่่.” เศรษฐกิิจ 2, 101 (4–10 ธัันวาคม 2522): 39–41.

• ม.ป.ผ. “จีี น-สหภาพโซเวีี ยต ความขััดแย้้งที่่� ไม่่อาจประนีีประนอมได้้ .” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 42 (15
เมษายน 2522): 10–11.

• ม.ป.ผ. “ไต้้หวััน หนีีเสืือปะจระเข้้!.” เศรษฐกิิจ 2, 60 (20–26 กุุมภาพัันธ์์ 2522): 36–38.

• ม.ป.ผ. “บทวิิเคราะห์์สงครามจีีน-เวีียดนาม.” ข่่าวไทยนิิกร 3, (30)+72 (5 มีีนาคม 2522): 8–16.

• ม.ป.ผ. “บทวิิเคราะห์์สถานการณ์์อิน
ิ โดจีีน: จีีนสั่่�งสอนหรืือใช้้ยุท
ุ ธการเหนืือเมฆ.” เศรษฐกิิจ 2, 62 (6–12 มีีนาคม
2522): 28–31.
• ม.ป.ผ. “มองลู่่�ทางการเจรจาระหว่่างจีีนกัับโซเวีียต.” มติิชน 2 (17 มิิถุน
ุ ายน 2522): 4.

• ม.ป.ผ. “เมื่่�อ ‘เติ้้�ง เสี่่�ยวผิิง เยืือนสหรััฐ’.” สารประชาชน 16, 608 (16 กุุมภาพัันธ์์ 2522): 14–15 ถึึ ง 16, 609
(1 มีนาคม 2522): 14–15, 38.

• ม.ป.ผ. “เมื่่�ออิินทรีีขาวเสพสมมัังกรแดง.” มติิชน 2 (19 กุุมภาพัันธ์์ 2522): 7, 11.

• ม.ป.ผ. “วอชิิงตััน-ปัักกิ่่�ง... เรื่่�องของดุุลแห่่งกำำ�ลััง.” ไทยนิิกร 3, 30+99 (10 กัันยายน 2522): 29.
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• ม.ป.ผ. “สถานการณ์์อิินโดจีีน เหตุุการณ์์ที่่�เริ่่�มเปลี่่�ยนแปลง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 34 (18 กุุมภาพัันธ์์
2522): 15–16.
• ม.ป.ผ. “สหรััฐฯ-ญี่่�ปุ่่�น กัับผลประโยชน์์ 6 แสนล้้านในจีีน.” เศรษฐกิิจ 2, 59 (13–19 กุุมภาพัันธ์์ 2522): 29–32.

• ม.ป.ผ. “สััมพัันธภาพจีี น-โซเวีี ยต จากอดีี ตถึึ งอนาคต.” เศรษฐกิิจ 2, 78 (26 มิิถุุนายน/2 กรกฎาคม 2522):
34–39.
• ม.ป.ผ. “สััมพัันธไมตรีีจีีน-สหรััฐ.” เศรษฐกิิจ 1, 52 (1 มกราคม 2522): 41–43.

• ม.ป.ผ. “เหมาอิิสม์์... กิ้้�งก่่าคอมมิิวนิิสต์์ที่่�เปลี่่�ยนสีีได้้ตามฤดููกาล.” ไทยนิิกร 3, 30+93 (30 กรกฎาคม 2522):
45–47.
• ม.ป.ผ. “จีีนบุุกเวีียดนาม หลัักการและเหตุุผล.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 35 (25 กุุมภาพัันธ์์ 2522): 11–12.

• มานะ มาลาเพชร. “ไกรสรเยืือนจีีน มิิติิใหม่่ของความสััมพัันธ์์ปัก
ั กิ่่�ง-อิินโดจีีน.” มติิชน 12 (24 ตุุลาคม 2522): 9.
• ยอดธง ทัับทิิวไม้้. “เมื่่�อพรรคแรงงานอััลบาเนีียวิิจารณ์์พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน.” ไทยนิิกร 3, 30+94 (สิิงหาคม
2522): 45–47.
• ยุุพเรศ สรณอััตต์์. “กรณีีพิพ
ิ าทในอิินโดจีีน: สงครามปลดปล่่อยและสงครามสั่่�งสอน.” จุุลสารเบื้้� องต้้นเหตุุการณ์์
ปัจจุบัน 11, 76 (เมษายน 2522): 1–53.

• วีีระ ธีีรภััทร. “มองลู่่�ทางการเจรจาระหว่่างจีีนกัับโซเวีียต.” มติิชน 2 (17 มิิถุน
ุ ายน 2522): 4.
• วีีระ ธีีรภััทร. “เมื่่�ออิินทรีีขาวเสพสมมัังกรแดง.” มติิชน 2 (19 กุุมภาพัันธ์์ 2522): 7, 11.

• ศรััทธา สากล. “จีีน-เวีียดนาม ความขััดแย้้งนัับวัันทวีีขึ้้�น.” สยามรััฐ 30 (27 สิิงหาคม 2522): 9.

• สิิบแสง พรหมบุุญ. “สงครามจีีน-เวีียดนาม.” เอเชีียปริิทััศน์์ 1 (ตุุลาคม/ธัันวาคม 2522): 24–36.

• สุุดเขต สมุุทร์์ไทย. “ดุุลย์์แห่่งกำำ�ลัังทหารระหว่่างจีีน-เวีียดนาม.” นาวิิกศาสตร์์ 62 (มีีนาคม 2522): 1–7.

• สุุทธิิชัย
ั หยุ่่�น. “จีีนกัับโซเวีียตจะคบกัันใหม่่อีีกครั้้�งหรืือ?.” เศรษฐกิิจ 2, 79 (3–9 กรกฎาคม 2522): 36–37.

2523 (1980)
• จุุ ลชีีพ ชิินวรรโณ. “นโยบายต่่างประเทศของสาธารณรััฐประชาชนจีี น: อดีี ตถึึ งปััจจุุ บััน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 1
(กรกฎาคม/กันยายน 2523): 83–105.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ถอยกลัับไปสู่่�ทะเล.” สยามรััฐ 30 (11 กุุมภาพัันธ์์ 2523): 2.

• นฤมิิตร สอดศุุข. “นโยบายต่่างประเทศจีีนยุุค ‘สี่่�ทัันสมััย’ กัับผลกระทบต่่อ พคท..” มติิชน 3 (17 ตุุลาคม 2523):
6–7.

• นฤมิิตร สอดศุุข. “นโยบายต่่างประเทศจีีนยุุคหลัังเหมาเจ๋๋อตุุง.” เอเชีียปริิทััศน์์ 1 (กรกฎาคม/กัันยายน 2523):
107–127.
• ม.ป.ผ. “จีีน: ขุุมทรััพย์์ใหม่่ของอเมริิกา.” เศรษฐกิิจ 3, 146 (11 พฤศจิิกายน 2523): 38–39.
• ม.ป.ผ. “จีีนในสายตาสิิงคโปร์์.” เศรษฐกิิจ 3, 150 (11 ธัันวาคม 2523): 38–39.

• ม.ป.ผ. “เจ้้าจื่่�อหยาง ประกาศนโยบายประจััญกัับการรุุกรานของรุุสเซีีย.” สยามรััฐ 31 (16 กัันยายน 2523): 11.
• ม.ป.ผ. “ไต้้หวััน ผู้้�วััดรอยเท้้าเสืือ.” เศรษฐกิิจ 3, 136 (2 กัันยายน 2523): 32–34.

• ม.ป.ผ. “ทฤษฎีีสามโลก: ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีนกัับแอฟริิกา.” มาตุุภูมิ
ู ิ 7, 1040 (181) (ธัันวาคม 2523): 22–25.
• ม.ป.ผ. “สััมพัันธ์์ฝรั่่� งเศส-จีี น เอาทั้้�งแมวดำำ�แมวขาว.” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 3 (26 พฤษภาคม/1 พฤศจิิ กายน
2523): 9.
• เอกริิ น ทร์์ สิ่่� ม หาศาล. “ทัั ศ นคติิ ข องผู้้�นำำ� การเมืื อ งต่่ อ การกำำ� หนดนโยบายต่่ า งประเทศ: กรณีี ก ารสร้้ า ง
สัมพันธภาพระหว่างญี่ปุ่น-จีน ปี ค.ศ.1972.” รัฐศาสตร์ 7 (กุมภาพันธ์ 2523): 46–58.
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2524 (1981)
• ชาตรีี ฤทธารมย์์. “การปิิดล้้อมสาธารณรััฐประชาชนจีีนของโซเวีียด: ทางไปสู่่�ความสำำ�เร็็จหรืือความล้้มเหลว?.”
เอเชียปริทัศน์ 2 (เมษายน/มิถุนายน 2524): 1–34.

• ทวีีป วรดิิลก และคนอื่่�น ๆ. “จีีนกัับปััญหาอิินโดจีีน รายงานการอภิิปราย.” เศรษฐศาสตร์์การเมืือง 1, 5 (ตุุลาคม/
ธันวาคม 2524): 122–159.

• ทวีีป วรดิิลก. “นโยบายต่่อจีีนของรััฐบาลเรแกน.” มติิชน 4 (13 เมษายน 2524): 6.
• ทวีีป วรดิิลก. “สััมพัันธภาพอิินเดีียกัับจีีน.” มติิชน 4 (8 กรกฎาคม 2524): 6–7.

• นรนิิ ติิ เศรษฐบุุ ต ร. “จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น ของการขัั ด แย้้ ง ระหว่่ า งสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น กัั บ สหภาพโซเวีี ย ต: บท
ทบทวน.” เศรษฐศาสตร์การเมือง 1, 5–6 (ตุลาคม/ธันวาคม 2524): 101–120.

• นููมอฟฟ์์ แซม เจ. “นโยบายต่่างประเทศของจีีนภายหลัังการประชุุมที่่�เมืืองแคนคุุน.” เศรษฐศาสตร์์การเมืือง
1, 5–6 (ตุลาคม/ธันวาคม 2524): 181–184.

• พิิเชีียร คุุระทอง. “พิิเคราะห์์ จ้้าว จื่่�อ หยาง เยืือนอาเซีียน.” มติิชน 4 (17 สิิงหาคม 2524): 4.
• พิิเชีียร คุุระทอง. “รวมไต้้หวััน ความหวัังริิบหรี่่�ของจีีน.” มติิชน 4 (5 ตุุลาคม 2524): 4.

• ม.ป.ผ. “การปิิดล้้อมสาธารณรััฐประชาชนจีีนของสหภาพโซเวีียต.” เอเชีียปริิทััศน์์ 2, 3 (เมษายน/มิิถุุนายน
2524): 1–34.
• ม.ป.ผ. “จีีนกัับปััญหาอิินโดจีีน: รายงานการอภิิปราย.” เศรษฐศาสตร์์การเมืือง 1, 5–6 (ตุุลาคม/ธัันวาคม 2524):
122–159.
• ม.ป.ผ. “จีีน-อิินเดีีย พััฒนาสััมพัันธ์์ยุุคใหม่่.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 28, 29 (22–28 ธัันวาคม 2524): 27–28.
• สมเกีียรติิ อ่่อนวิิมล. “ปััญหาพรมแดนอิินเดีีย-จีีน จะปาตีีผสมข้้าวเจ้้า.” มติิชน 4 (15 ธัันวาคม 2524): 6.

• สุุพััชรา นาคะศิิริิ. “สมชััย รัักจิิตร: วิิเคราะห์์ความขััดแย้้งจีีน-โซเวีียต กัับสงครามไม่่ประกาศในอิินโดจีีน.”
ธรรมศาสตร์ 10, 2 (มิถุนายน 2524): 136–140.

2525 (1982)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ปััญหาของสหรััฐอเมริิกาที่่�จะขายอาวุุธให้้จีีน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 3 (กรกฎาคม 2525): 1–11.
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ความรัักกัับการเมืืองระหว่่างประเทศ.” มติิชน 5 (24 กุุมภาพัันธ์์ 2525): 5.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ความสััมพัันธ์์จีีน-อเมริิกา มิิได้้โรยด้้วยกลีีบกุุหลาบ.” มติิชน 5 (3 กุุมภาพัันธ์์ 2525): 5.
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ไต้้หวัันกัับความสััมพัันธ์์อเมริิกา-จีีน.” มติิชน 5 (22 กัันยายน 2525): 5.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “อะไรจะเกิิดขึ้้�นกัับฮ่่องกง.” มติิชน 5 (20 ตุุลาคม 2525): 5.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ญวน-จีีน การวิิวาทแนวใหม่่.” สยามรััฐ 32 (12 มีีนาคม 2525): 2.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “มัังกรกัับหมีี (2): แม่่มดและอธิิบดีี.” สยามรััฐ 33 (28 กัันยายน 2525): 10.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “มัังกรกัับหมีี (3): ภายในระบบ วิิธีีการปกครองของจีีนกัับสหภาพโซเวีียต.” สยามรััฐ 33
(29 กันยายน 2525): 10.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “อนาคตฮองกง-คํําตอบจากจีีน.” สยามรััฐ 33 (25 กัันยายน 2525): 10.

• นรนิิติิ เศรษฐบุุ ตร. “ปััญหาของจีี นกัับญวนจะเป็็นมิิตรกัันได้้ อีีกหรืือ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 18 (24
ตุลาคม 2525): 17.

• นรนิิติิ เศรษฐบุุตร. “มููลเหตุุของการขััดแย้้งระหว่่างจีีนกัับรััสเซีีย.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 14 (26 กัันยายน
2525): 18.
• พิิเชีียร คุุระทอง. “กีีฬาทํําลายมิิตร: ซอฟท์์บอลสร้้างศััตรูู.” มติิชน 5 (0 มีีนาคม 2525): 10.

• ภาณุุมาศ ทัักษณา. “ฮ่่องกง เกาะทอง ที่่�นานาชาติิจ้้องจะตะครุุบ.” ทุุน-ทรััพย์์ (ธัันวาคม 2525): 14–17.
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Whiting ผู้เชี่ยวชาญปัญหาจีน ชาวอเมริกัน.” สราญรมย์ (2527): 233–238.

• สุุมิิตรา จัันทร์์เงา. “อเมริิกา สวรรค์์ถูก
ู ปิิดของคนจีีน.” มติิชน 7 (29 เเมษายน 2527): 10.

• สุุรพัันธุ์์� บุุญยมานพ. “บทบาทและอิิทธิิพลของโซเวีียตกัับรััฐบริิวารในแอฟริิกา.” สราญรมย์์ (2527): 221–232.
2528 (1985)
• กองวิิชาการ สบส. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสาธารณรััฐประชาชนจีีนกัับสหภาพโซเวีียต.” เสนาธิิปััตย์์ 32, 2
(พฤษภาคม–สิงหาคม 2528): 45–65.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-สหรััฐ/มองด้้านทหาร.” สยามรััฐ 35 (15 มกราคม 2528): 2.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “มาเลย์์/เร่่ไปเมืืองจีีน.” สยามรััฐ 36 (22 พฤศจิิกายน 2528): 2.

• ทรงวิิทย์์ ดลประสิิทธิ์์�. “เส้้นทางเชิิดสิิงโตจากจีีนถึึงญวน แล้้วเข้้ามาเมืืองไทย.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2542 (5/233)
(17 กุุมภาพัันธ์์ 2528): 35–37.

• ทวีีป วรดิิลก. “โกวเล้้ง มัังกรผงาดแหงไต้้หวััน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2773 (6/266) (6 ตุุลาคม 2528): 43.
• ทวีีป วรดิิลก. “ไต้้หวัันกัับนิิคารากััว.” มติิชน 8 (30 กัันยายน 2528): 5.

• ทวีีป วรดิิลก. “ผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ของโซเวีียตกัับจีีน.” มติิชน 8 (8 พฤษภาคม 2528): 5.
• ทวีีป วรดิิลก. “สััมพัันธภาพจีีน-โซเวีียต.” มติิชน 8 (15 มกราคม 2528): 5.

• นฤมิิตร สอดศุุข. “ความสััมพัันธ์์สามมหาอำำ�นาจ เรื่่�องของผลประโยชน์์.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2591 (5/240):
(7 เเมษายน 2528): 46.

• นฤมิิตร สอดศุุข. “เมื่่�อนายพลสหรััฐเยืือนจีีน เปอดฉากความร่่วมมืือทางทหาร.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2521
(5/230): (27 มกราคม 2528): 46.

• นฤมิิตร สอดศุุข. “สััมพัันธภาพไทย-จีีน ในรอบทศวรรษ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2682 (5/253) (7 กรกฎาคม
2528): 16–17.
• นฤมิิตร สอดศุุข. “อิิเหนาเปิิดสััมพัันธ์์กัับก๊๊วยเจ๋๋งจะมีีอะไรในบทที่่� 2, 3, 4.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2626 (5/245)
(12 พฤษภาคม 2528): 47–49.

• ไพศาล สุุริิยะวงศ์์ไพศาล. “จีี น นโยบายเปิิดประตููค้้าขายกัับต่่ างประเทศ.” เอเชีียปริิทััศน์์ 6, 1 (มกราคม/
เมษายน 2528): 9–15.

• ม.ป.ผ. “ข้้อตกลงนิิวเคลีี ยร์์จีีน-สหรััฐ ความร่่วมมืือบนความหวาดระแวง.” วิิ วััฒน์์ 3 (9), 83 (425) (13–19
สิงหาคม 2528): 37–38.

• ม.ป.ผ. “ความสััมพัันธ์์สามมหาอํํานาจ เรื่่�องของผลประโยชน์์.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2591 (5/240) (7 เมษายน
2528): 46.
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• ม.ป.ผ. “จีีน ศััตรููหมายเลขหนึ่่�งของเวีียดนาม.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 39 (17 มีีนาคม 2528): 13–15.
• ม.ป.ผ. “จีีน-ญี่่�ปุ่่�น จากศััตรููมาเป็็นมิิตร.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 32, 8 (11 สิิงหาคม 2528): 14–15.

• ม.ป.ผ. “จีีน-อิินโดนีีเซีีย อย่่าให้้เหมืือนเดิิม.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 46 (5 พฤษภาคม 2528): 13–14.
• ม.ป.ผ. “เจรจาค้้าขายภาษาจีีนกัับญี่่�ปุ่่�น.” ผู้้�จััดการ 2, 22 (มิิถุน
ุ ายน 2528): 150–160.

• ม.ป.ผ. “ผู้้�นำำ�จีีนเยืือนพม่่า ความสััมพัันธ์์ยุุคใหม่่ที่่�น่า่ มอง.” หลัักไท 4, 162 (21 มีีนาคม 2528): 42–43.

• ม.ป.ผ. “ผู้้�บััญชาการสููงสุุดสหรััฐฯ เยืือนปัักกิ่่�ง วิิวาห์์ประหลาด ข้้ามมหาสมุุทรแปซิิกฟิิก.” วิิวััฒน์์ 1 (3), 54 (73),
(19–25 มกราคม 2528): 34–35.

• ม.ป.ผ. “เมื่่�อนายพลสหรััฐเยืือนจีีน เปิิดฉากความร่่วมมืือทางทหาร.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2521 (5/230) (27
มกราคม 2528): 46.

• ม.ป.ผ. “รื้้�อฟื้้� นสััมพัันธ์์จีีน-โซวีียต ค้้าขายก่่อนเป็็นไร.” สู่่�อนาคต 4, 200 ( 3–9 มกราคม 2528): 33–34.

• ม.ป.ผ. “หููเย่่าปััง เยืือนแปซิิฟิิกใต้้ พญามัังกรออกเล่่นน้ำำ�อุ่่�นอีีกครั้้�ง.” วิิวััฒน์์ 1(7), 67(409) (23–29 เมษายน
2528): 34–35.
• ม.ป.ผ. “อาฟกานิิสถาน บทบาทของจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 36 (24 กุุมภาพัันธ์์ 2528): 13–14.

• ม.ป.ผ. “อิิ เ หนาเปิิ ด สัั ม พัั น ธ์์กัั บ ก๊๊ ว ยเจ๋๋งจะมีี อ ะไรในบทที่่� 2, 3, 4.” มติิ ช นสุุ ด สัั ป ดาห์์ 8, 2626 (5/245) (12
พฤษภาคม 2528): 47–49.

• ราม จุุฬธรรม. “การค้้าระหว่่างจีีนกัับญี่่�ปุ่่�น.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (29 ตุุลาคม 2528): 5, 10, 11.
• ราม จุุฬธรรม. “สิินค้้าจีีนเริ่่�มเจาะตลาดโลก.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (14 พฤษภาคม 2528): 8.
• สมบััติิ ภู่่�กาญจน์์. “ไปฉลองสิิบปีีความสััมพัันธ์์.” สยามรััฐ 36 (25 กรกฎาคม 2528): 7.

• สััณห์์ จิิตรปฏิิมา. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างรััฐบาลของประธานาธิิบดีีเรแกน (สมััยแรก) กัับสาธารณรััฐประชาชน

จีน.” วิวฒ
ั น์ 3(9), 102(444) (23–29 ธันวาคม 2528): 25–36 ถึง 3(9), 103(445) (30 ธันวาคม 2528/5 มกราคม
2529): 24–33.

• สััญชาน วิิเทศสััมพัันธ์์. “สิิงคโปร์์มองหาจีีน เพื่่� ออััดฉีีดเศรษฐกิิจของตน.” มติิชน 8 (29 ตุุลาคม 2528): 13
• สัันชาน วิิเทศสััมพัันธ์์. “สี่่�ทัันสมััยหรืือแปดไม่่ได้้ความ.” มติิชน 8 (21 มกราคม 2528): 13.

• สีีห์์ พุุทธรัักษา. “ความขััดแย้้งในผลประโยชน์์ สหรััฐ โซเวีียต และจีีน ในทรรศนะของ น.ต.ประสงค์์ สุ่่�นศิิริิ.”
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 31, 34 (10 กุมภาพันธ์ 2528): 26–27.

• เอกริิ น ทร์์ สี่่� ม หาศาล. “ทัั ศ นคติิ ข องผู้้�นํําการเมืื อ งต่่ อ การกำำ� หนดนโยบายต่่ า งประเทศ: กรณีี ก ารสร้้ า ง
สัมพันธภาพ ระหว่าง ญี่ปุ่น-จีน ปี ค.ศ.1972.” รัฐศาสตร์ 7, 2 (กุมภาพันธ์ 2528): 46–58.

2529 (1986)
• กมล กมลตระกููล. “มัังกรถอนขนอิินทรีี.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 42, 48 (28 เมษายน/4 พฤษภาคม 2529): 81.

• ฉลวย เรืืองชาญ. “หน้้าต่่างโลก จนกว่่าความตายจะแยกเราออกจากกััน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 7 (3
สิงหาคม 2529): 20.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “การเจรจาจีีน-โซเวีียต.” สยามรััฐ 37 (8 ตุุลาคม 2529): 4.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/แขกเมืือง รายที่่� 2 ของลาว.” สยามรััฐ 37 (22 ธัันวาคม 2529): 4.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ระหว่่างเวีียดนามกัับลาว.” สยามรััฐ 37 (23 ตุุลาคม 2529): 4.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-อัังกฤษ/เหตุุการณ์์ประวััติิศาสตร์์.” สยามรััฐ 37 (13 ตุุลาคม 2529): 4.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ระหว่่างทางสายไหม.” สยามรััฐ 36 (25–31 พฤษภาคม 2529): 3.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “สิิทธิิเยืือนจีีน/จะได้้อะไรบ้้าง.” สยามรััฐ 37 (21 พฤศจิิกายน 2529): 4.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “อิินโดนีีเซีีย/เปลี่่�ยนทิิศอิินโดจีีน.” สยามรััฐ 37 (1 กัันยายน 2529): 4.
• ทวีีป วรดิิลก. “30 ปีีที่่�ครุุสชอฟวิิจารณ์์สตาลิิน.” มติิชน 9 (13 มีีนาคม 2529): 7.
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• ทวีีป วรดิิลก. “ลู่่�ทางประชาธิิปไตยในไต้้หวััน.” มติิชน 9 (10 มิิถุน
ุ ายน 2529): 7.

• ธนาคารกสิิกรไทย จํํากััด, ฝ่่ายวิิชาการ. “การส่่งออกสุุกรไปฮ่่องกง: โครงสร้้างตลาดจะเปลี่่�ยนไป.” สยามรััฐ
สัปดาห์วิจารณ์ 32, 49 (25 พฤษภาคม 2529): 14–16.

• นรนิิติิ เศรษฐบุุตร. “จีีนจะตอบรุุสเซีียอย่่างไร.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 9 (17 สิิงหาคม 2529): 22.

• ม.ป.ผ. “การเจรจาปัักกิ่่�ง-ไทเป อุุบัติ
ั เิ หตุุบนเส้้นทางการรวมสองจีีน.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 1, 466 (26 พฤษภาคม/
1 มิถุนายน 2529): 38–39.

• ม.ป.ผ. “ข้้อเสนอ เติ้้�งเสี่่�ยวผิิงถึึงกอร์์บาชอฟ แรงกดดัันจากคนโตตััวเล็็ก.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 315 (14 กัันยายน
2529): 76–77.
• ม.ป.ผ. “จีีน-ไต้้หวััน เจรจาเฉพาะกิิจครั้้�งแรกนัับแต่่ 2492.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 2004 (6/299) (25 พฤษภาคม
2529): 48–49.
• ม.ป.ผ. “เจรจารอบที่่� 9 จีีน-โซเวีียต จะขายเวีียดนามกัันอย่่างไร.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 487 (20–26 ตุุลาคม
2529): 43–44.
• ม.ป.ผ. “ปะทะที่่�พรมแดนจีีน-โซเวีียต เรื่่�องลิ้้�นกัับฟััน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 313 (31 สิิงหาคม 2529): 47.

• ม.ป.ผ. “สมััชชาที่่� 3 พรรคคอมมิิวนิิสต์์พม่่า การต่่อสู้้�ในขบวนปีีแห่่งความยากลำำ�บาก.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 1,
19 (457) (24–30 มีนาคม 2529): 30–32.

• ม.ป.ผ. “สััมพัันธ์์จีีน-ยุุโรปตะวัันออก ใครไม่่ทัันเป็็นคนหลงทาง.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 485 (6–12 ตุุลาคม
2529): 34–36.
• ม.ป.ผ. “ ลมตะวัั นออกเริ่่�มหวลกลัั บ โซเวีี ยตฟัันฝ่่าอุุ ปสรรคกระชัับสััมพัันธ์์จีีน.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิ ตย์์ 1, 47
(18–24 สิงหาคม 2529): 40–41.

• ราม จุุฬธรรม. “การค้้าระหว่่างจีีนกัับมาเลเซีีย.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (8 มกราคม 2529): 6, 11.

• วงเดืือน ประกอบกิิจ. “ความสััมพัันธ์์ในทศวรรษที่่�สอง.” มติิชน 9 (17 พฤศจิิกายน 2529): 14.
• วิิภา อุุตมฉัันท์์. “อเมริิกากัับปััญหาสองจีีน.” มติิชน 9 (12 มีีนาคม 2529): 7.

• เอส. เอส [นามแฝง]. “ฮ่่องกงวัันนี้้�คืือโชว์์รููมของจีีนแดง.” คู่่�แข่่ง 6, 66 (มีีนาคม 2529): 121–122, 129–130.
2530 (1987)
• ฉลวย เรืืองชาญ. “หน้้าต่่างโลก: ไต้้หวัันหลัังการเปลี่่�ยนแปลงในจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 21 (8–14
พฤศจิกายน 2530): 26.

• ฉลวย เรืืองชาญ. “ฮ่่องกง: ยัังนอนใจไม่่ได้้.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 4, 14 (20–26 กัันยายน 2530): 26.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ความอ่่อนไหวเรื่่�องธิิเบต.” สยามรััฐ 38 (4 พฤศจิิกายน 2530): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับข้้อตกลงสีีหนุุ-ฮุุนเซน.” สยามรััฐ 38 (8 ธัันวาคม 2530): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับญวณ-ศึึกระลอกใหม่่.” สยามรััฐ 37 (12 ม. ค. 2530): 4.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนเริ่่�มทะเลาะกัับญี่่�ปุ่่�น.” สยามรััฐ 37 (2 มีีนาคม 2530): 4.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-ลาว/เบื้้�องหลัังสััมพัันธภาพใหม่่.” สยามรััฐ 38 (2 ธัันวาคม 2530): 12.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-สหรััฐ/ปััญหาเรื่่�องหนอนไหม.” สยามรััฐ 38 (6 พฤศจิิกายน 2530): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ทหาร/ดุุลอำำ�นาจย่่านแปซิิฟิก
ิ .” สยามรััฐ 38 (14 พฤศจิิกายน 2530): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “สััมพัันธ์์ภาพไทย-จีีน.” สยามรััฐ 37 (24 กุุมภาพัันธ์์ 2530): 4.

• ม.ป.ผ. “จากฮองกงถึึงมาเก๊๊า เป้้าหมายต่่อไปของจีีนคืือไต้้หวััน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 344 (5 เมษายน 2530):
46–47.
• ม.ป.ผ. “เจรจาคืืนมาเก๊๊า ระหว่่างจีีนกัับโปรตุุเกส.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 343 (29 มีีนาคม 2530): 46.
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• ม.ป.ผ. “ไต้้หวัันพลิิกกลัับนโยบาย สามไม่่ มโนธรรมหรืืออะไรกัันแน่่.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 373 (25 ตุุลาคม
2530): 47.
• ม.ป.ผ. “ธิิเบต ถึึงคราวลููกสู้้� แต่่ก็็สู้้�ไม่่ไหว.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 17 (11–17 ตุุลาคม 2530): 25.

• ม.ป.ผ. “เบื้้�องหลัังจีีน เปลี่่�ยนม้้าเทีียมรถ เตรีียมรัับการคืืนดีีกัับหมีีแดง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 334 (25 มกราคม
2530): 47–48.
• ม.ป.ผ. “ลาวเปิิดประตููหลัั งบ้้าน เปิิดทางคืื นดีี จีีน-อิิ นโดจีี น.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิ ตย์์ 3, 545 (25 พฤศจิิ กายน/1
ธันวาคม 2530): 58–59.

• ม.ป.ผ. “ศึึกชายแดนจีีน-เวีียดนาม ‘เพลงยุุทธเย้้าหมีี’ จากปัักกิ่่�ง.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 2, 500 (14–20 มกราคม
2530): 49–50.
• ม.ป.ผ. “ศึึกชายแดนจีีน-เวีียดนาม แรงกดดัันระลอกใหม่่.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 31 (18–24 มกราคม
2530): 23–24.
• ม.ป.ผ. “ศึึกชายแดนจีีน-เวีียดนาม ใครจุุดชนวน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 333 (18 มกราคม 2530): 47.

• ม.ป.ผ. “หลัังจีีนได้้มาเก๊๊า เป้้าต่่อไปคืือไต้้หวััน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 42 (5–11 เมษายน 2530): 23–24.
• สุุทิิน [นามแฝง]. “แผนใหญ่่จีีน-สิิงคโปร์์.” ข่่าวพาณิิชย์์ 38 (21 ธัันวาคม 2530): 7, 10.

• อภิิญญา รััตนมงคลมาศ. “ภาวะผู้้�นํําทางการเมืืองและการพััฒนาของจีีน: นััยยะต่่อเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้”
เอเชีียปริิทััศน์์ 8, 2 (พฤษภาคม–สิิงหาคม 2530): 78–88.

2531 (1988)
• เชิิง เจี้้�ยน. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีี นกัับแกตต์์ ความเป็็นมา และแนวโน้้มในอนาคต.” เอเชีียปริิทััศน์์ 9, 3
(กันยายน/ ธันวาคม 2531): 22–47.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน การทููตแบบคานอำำ�นาจ.” สยามรััฐ 38 (2 มีีนาคม 2531): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับการเป็็นนายทุุน.” สยามรััฐ 38 (14 เมษายน 2531): 7.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับญวณ—และของกำำ�นััลที่่�สแปรตลีี.” สยามรััฐ 38 (18 มีีนาคม 2531): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับสหรััฐถึึงยุุคเมิินหมาง.” สยามรััฐ 38 (6 มกราคม 2531): 2.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับอาเซีียน.” สยามรััฐ 38 (13 เเมษายน 2531): 12.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ซััมมิิท/ปัักกิ่่�งกัับมอสโก.” สยามรััฐ 38 (13 มิิถุน
ุ ายน 2531): 12.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ปัักกิ่่�งกัับไต้้หวััน/การพบปะครั้้�งสำำ�คััญ.” สยามรััฐ 8 (12 มกราคม 2531): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “รัับ ๆ ให้้ ๆ - ในเมืืองจีีน.” สยามรััฐ 39 (18 ธัันวาคม 2531): 7.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “อนาคตของไต้้หวัันกัับ หลีี เต็็ง ฮุุย.” สยามรััฐ 28 (16 มกราคม 2531): 12.

• ฐิิติิวััฒน์์ กำำ�เนิิดรััตน์์. “ความขััดแย้้งระหว่่างจีีน-เวีียดนาม เหนืือหมู่่�เกาะสแปรตลี่่�.” เสนาสนเทศ 26, 16 (30
พฤษภาคม 2531): 5–10.

• ดาวมาศ อิ่่� มสำำ�ราญรััชต์์ . “มองโกเลีี ยกัั บปััญหาความสััมพัันธ์์ระหว่่ างจีี นกัั บโซเวีี ยต.” เอเชีียปริิทััศน์์ 9, 3
(กันยายน/ ธันวาคม 2531): 48–62.

• ไตรรััตน์์ สุุนทรประภััสสร์์. “จีีนกัับเกาหลีีใต้้.” เส้้นทางเศรษฐกิิจ 6 (7–12 มีีนาคม 2531): 11.
• ทวีีป วรดิิลก. “ปััญหาผู้้�นํําและอนาคตของไต้้หวััน.” มติิชน 11 (2 กุุมภาพัันธ์์ 2531): 9.

• ธนาคารกสิิกรไทย จํํากััด, ฝ่่ายวิิชาการ. “ไต้้หวััน: สรุุปภาวะเศรษฐกิิจ ปีี 2531 และ แนวโน้้มปีี 2532.” สยามรััฐ
39 (19 ธันวาคม 2531): 7.

• ธนาสฤษดิ์์� สตะเวทิิน. “ปััญหากััมพููชา เงื่่�อนไขอัันสุุดท้้าย.” มติิชน 11 (10 สิิงหาคม 2531): 4.
• ธััญญาทิิพย์์ ศรีีพนา. “กรณีีพิพ
ิ าท หมู่่�เกาะสแปรตลีี.” มติิชน 11 (28 มิิถุน
ุ ายน 2531): 9.
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• นรนิิติิ เศรษฐบุุตร. “จีีนกัับรุุสเซีีย จะพบปะสุุดยอดกัันจริิงหรืือ?.” สยามรััฐสััปดาห์์วิจ
ิ ารณ์์ 85, 19 (23–29 ตุุลาคม
2531): 32–33.
• เบจา, ฌอง ฟิิลิิป. “จีีนและอาเซีียนกัับปััญหากััมพููชา.” เอเชีียปริิทััศน์์ 9, 1 (มกราคม/เมษายน 2531): 54–63.

• ม.ป.ผ. “จีีนกัับรุุ สเซีียจะพบปะสุุดยอดกัันจริิงหรืือ?.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 19 (23–29 ตุุลาคม 2531):
32–33.
• ม.ป.ผ. “จีีน-เวีียดนาม การเผชิิญหน้้าที่่�สแปตลีีย์.์ ” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 3, 562 (23–29 มีีนาคม 2531): 53.

• ม.ป.ผ. “จีีน-เวีียดนาม เหตุุจููงใจที่่�เกาะร้้าง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 41 (26 มีีนาคม/2 เมษายน 2531): 25.
• ม.ป.ผ. “ทิิเบตในอ้้อมกอดจีีน: ไม่่รัก
ั -ไม่่ชังั แต่่ยังั ไม่่ปล่่อย.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 408 (26 มิิถุน
ุ ายน 2531): 47.
• ม.ป.ผ. “ธิิเบต: การต่่อต้้านจีีนยัังไม่่สิ้้�น.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 39 (13–19 มีีนาคม 2531): 23.

• ม.ป.ผ. “เปลี่่�ยนสถานภาพเรืือมนุุษย์์ ทางเลืือกสุุดท้้ายของฮ่่องกง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 408 (26 มิิถุุนายน
2531): 46.
• ม.ป.ผ. “พิิพาทระหว่่างจีีนกัับญวน แย่่งหมู่่�เกาะสแปรตลี่่�.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 205 (27 มีีนาคม 2531): 47.
• ม.ป.ผ. “สหรััฐฯ สู้้�กัับไต้้หวััน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 38 (25 กุุมภาพัันธ์์ 2531): 13, 16.

• ม.ป.ผ. “พิิพาทระหว่่างจีีนกัับญวน แย่่งหมู่่�เกาะสแปรตลี่่�.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 395 (27 มีีนาคม 2531): 47.
• ม.ป.ผ. “สััมพัันธจีีน-โซเวีียต กัับชะตากรรมในอนาคต.” มติิชน 11 (28 ธัันวาคม 2531): 9.

• ม.ป.ผ. “สัั ม พัั น ธภาพมัั ง กร-หมีี ข าว มิิ ต รแดนไกลหรืื อ จะสู้้�มิิ ต รที่่� อ ยู่่�ใกล้้ . ” มติิ ช นสุุ ด สัั ป ดาห์์ 9, 455 (21
พฤษภาคม 2532): 62–63.

• ม.ป.ผ. “หวู่่� ซื่่�อ เฉีียน ในวอชิิงตััน ปรัับความเข้้าใจศัักราชใหม่่.” สยามรััฐสััปดาห์์วิจ
ิ ารณ์์ 34, 40 (20–26 มีีนาคม
2531): 25.
• ม.ป.ผ. “จีีน-เวีียดนาม เหตุุจููงใจที่่�เกาะร้้าง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 41 (26 มีีนาคม/2 เมษายน 2531): 25.
• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “สััมพัันธจีีน-โซเวีียต กัับชะตากรรมในอนาคต.” มติิชน 11 (28 ธัันวาคม 2531): 9.
• ศัักดิ์์�ชัย
ั บำำ�รุุงพล. “จีีนเจาะทางเข้้าตะวัันออกกลาง.” มติิชน 11 (18 เมษายน 2531): 9.

• สััญชาน วิิเทศสััมพัันธ์์. “สหรััฐ-จีีน ก้้าวใหม่่ของความผููกพัันทางธุุรกิิจ.” มติิชน 11 (20 มิิถุน
ุ ายน 2531): 6.

2532 (1989)
• กวีี บ้้านไท. สถาปนาสััมพัันธ์์จีีน-อิินโดนีีเซีีย ความสำำ�เร็็จของนโยบายต่่างประเทศของจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์
วิจารณ์ 35, 38 (5–11 มีนาคม 2532): 26.

• เกษม ศิิริสั
ิ ม
ั พัันธ์์. “โลกในปีีใหม่่สถานการณ์์กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลง.” สยามรััฐ 39 (4 มกราคม 2532): 5.

• จรััสชััย พัันเจริิญ. “ยุุทธศาสตร์์ในเอเชีียอาคเนย์์ การหดตััวของจีีนให้้คุณ
ุ มากกว่่าให้้โทษ 7.” สยามรััฐสััปดาห์์
วิจารณ์ 36, 1 (มิถุนายน 2532): 24–25.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “การเมืือง-ระหว่่างไต้้หวัันกัับปัักกิ่่�ง.” สยามรััฐ 39 (11 เมษายน 2532): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จอร์์จ บุุช กัับการเยืือนจีีน.” สยามรััฐ 39 (30 มกราคม 2532): 12.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับโซเวีียต/เริ่่�มอีีกขั้้�นตอนใหม่่.” สยามรััฐ 39 (3 กุุมภาพัันธ์์ 2532): 12.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับญวน และของกำำ�นััลที่่�สแปรตลีี.” สยามรััฐ 38 (18 มีีนาคม 2531): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับสหรััฐถึึงยุุคเมิินหมาง.” สยามรััฐ 38 (6 มกราคม 2531): 2.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับสหรััฐ-มาดที่่�เซอร์์ไพรซ์์.” สยามรััฐ 40 (15 ธัันวาคม 2532): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับอาเซีียน.” สยามรััฐ 38 (13 เเมษายน 2531): 12.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-โซเวีียต/ขอบฟ้้าที่่�ไม่่เหมืือนเดิิม.” สยามรััฐ 39 (17 พฤษภาคม 2532): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-เวีียดนามกัับปััญหาเขมรแดง.” สยามรััฐ 39 (13 พฤษภาคม 2532): 12.

• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-สหรััฐ/สิิบปีีแห่่งความสััมพัันธ์์ใหม่่.” สยามรััฐ 39 (4 มกราคม 2532): 12.
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• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน-อเมริิกััน/เดอะเวย์์ เทย์์ อาร์์.” สยามรััฐ 40 (3 พฤศจิิกายน 2532): 12.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “ซััมมิิท/ปัักกิ่่�งกัับมอสโก.” สยามรััฐ 38 (13 มิิถุน
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• สืืบแสง พรหมบุุญ. “ไทยกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีนวิิเคราะห์์แนวนโยบายต่่างประเทศ.” สัังคมศาสตร์์ 11, 4
(ตุลาคม 2517): 1–17.

• สุุวิม
ิ ล ชาญมานนท์์. “การจํํากััดอิิทธิิพลชาวจีีนในสมััยรััชกาลที่่� 6.” ธรรมศาสตร์์ 4, 1 (มิิถุน
ุ ายน/กัันยายน 2517):
70–82.
• อิินทรมนตรีี (แย้้ม), พระ. “ระยะทางราชทููตไทยไปกรุุงปัักกิ่่�งประเทศจีีน.” แถลงงานประวััติิศาสตร์์ เอกสาร
โบราณคดี 8, 1–3 (มกราคม/ธันวาคม 2517): 16–44.
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2518 (1975)
• กุุสุม
ุ า สนิิทวงศ์์ ณ อยุุธยา. “บทบาทของจีีนในอนาคตของสััมพัันธ์์ระหว่่างไทยกัับอิินโดจีีน.” สัังคมศาสตร์์ 12,
3 (กรกฎาคม 2518)
• ขุุนทอง อิินทร์์ไชย. “โฉมหน้้าความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศไทยกัับประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา 5, 3 (กันยายน 2518): 10–15.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “อิิทธิิพลของจีีนต่่ออนาคตของไทย.” ใน การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม เศรษฐกิิจ และการเมืือง
ในเอเชียอาคเนย์. โดย อุษณีย์ ฉัตรานนท์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2518.

• ม.ป.ผ. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีน รััสเซีีย อเมริิกา.” ไทย-ไดเจสท์์ 1, 1 (กุุมภาพัันธ์์ 2518): 26–31.

• ม.ป.ผ. “จีีนพ้้อไทยเฉื่่�อยชาเรื่่�องตั้้�งสถานทููตเตืือนให้้ระวัังรััสเซีียยึึดครองเอเชีีย.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 22,
12 (กันยายน 2518): 1, 16.

• ม.ป.ผ. “แถลงการณ์์ร่ว่ มว่่าด้้วยการสถาปนาความสััมพัันธ์์ทางการทููตระหว่่างราชอาณาจัักรไทยกัับ สาธารณรััฐ
ประชาชนจีน.” สารประชาชน 12, 521 (1 กรกฎาคม 2518): 4, 34.

• ม.ป.ผ. “ใหม่่ ๆ ในราชการ: แถลงการณ์์ร่ว
่ มไทย-จีีน.” ข้้าราชการ 20, 6 (มิิถุน
ุ ายน 2518): 80–83.

• โมเดลสกี้้�, ยอร์์ช. “ไทย-จีีน: จากนโยบายที่่�ไม่่แน่่นอนไปสู่่�การฝัักใฝ่่.” เก็็บความจาก Thailand and China:
from Avoidance to Hostility โดย ทรงยศ แววหงส์. จุลสารโครงการต�ำราฯ 2, 2 (มกราคม 2518): 83–88.

• สัังข์์ พััธโนทััย. “พระเจ้้ าตากสิินในพระราชพงศาวดารจีี น.” วิิทยาสารปริิทััศน์์ 21, 47 (20 ธัันวาคม 2518):
28–29, 50, 56–59, 67.
2519 (1976)
• ชาติิชาย ชุุณหะวััณ. “สััมภาษณ์์รััฐมนตรีีต่่างประเทศ พลตรีีชาติิชาย ชุุณหะวััณ.” จีีนศึึกษา 1, 2 (เมษายน/
มิถุนายน 2519): 129–134.

• ม.ป.ผ. “การค้้าระหว่่างไทยกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” อิินดััสตรีี 6, 1 (มกราคม 2519): 43–48.
• ม.ป.ผ. “แถลงการณ์์ร่ว
่ มไทย-จีีน.” จีีนศึึกษา (มกราคม/มีีนาคม 2519): 93–96.

2520 (1977)
• ตรีี อมาตยกุุล. “สััมพัันธภาพระหว่่างประเทศไทยกัับประเทศจีีน.” แถลงงานประวััติศ
ิ าสตร์์ เอกสาร โบราณคดีี
11, 1–3 (มกราคม/ธันวาคม 2520): 65–106.

• นฤมิิตร สอดศุุข. “ลัั กษณะและแบบแผนของความสััมพัันธ์์ระหว่่ างไทยกัั บจีี นระบบการทููตบรรณาการ.”
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1, 1 (ตุลาคม/ธันวาคม 2520): 20–31.

2521 (1978)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “สััมพััธภาพไทย-จีีน ปััญหาและลู่่�ทางในอนาคต.” เศรษฐกิิจ 10, 10 (ตุุลาคม 2521): 636–652.
• คัันธรส วิิทยาภิิรมย์์. “ข้้างสัังเวีียน.” สยามรััฐ 29 (21 มิิถุน
ุ ายน 2521): 7.

• คึึกฤทธิ์์� ปราโมช, ม.ร.ว. “ข้้างสัังเวีียน.” สยามรััฐ 28 (8 มีีนาคม 2521): 7.

• ธนาคารกรุุ งเทพ จำำ�กััด. “การค้้าระหว่่างไทยกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 24, 45
(7 พฤษภาคม 2521): 34–35.

• ธเนศ กองประเสริิฐ. “ความสััมพัันธ์์ทางการค้้าระหว่่างไทยกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” เศรษฐกิิจ 10, 10
(ตุลาคม 2521): 608–630.

• ธีีรภััทร์์ เสรีีรังั สรรค์์. “บุุญพาวาสนาส่่ง ได้้ตามหลัังนายกไปเมืืองจีีน.” สยามรััฐ 28 (19 เมษายน 2521): 5.
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• นฤมิิตร สอดศุุข. “บทบาทของ ม.ร.ว.คึึ กฤทธิ์์� ปราโมช มติิ มหาชนและสื่่�อมวลชนต่่ อการมีีความสััมพัันธ์์
ทางการทููตระหว่่างไทยกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” มหาวิิทยาลััยศิิลปากร 2, 4 (ตุุลาคม/ธัันวาคม 2521):
160–180.
• นฤมิิตร สอดศุุข. “อิิทธิิพลของปััจจััยภายนอกต่่อการมีีความสััมพัันธ์์ทางการทููตระหว่่างไทยกัับสาธารณรััฐ
ประชาชนจีน.” ธรรมศาสตร์ 8, 2 (ตุลาคม/ธันวาคม 2521): 116–143.

• ประเสริิฐ กิิตติิวััฒนพงศ์์. “เกรีียงศัักดิ์์�ในแผ่่นดิินใหญ่่ “ไคลแมกซ์์” ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ.” ไทยนิิกร
2, 30+26 (14 เมษายน 2521): 28.

• ประเสริิฐ กิิตติิวััฒนพงศ์์. “เกรีียงศัักดิ์์�ไปจีีนพบทุุกฝ่่ายเจรจาด้้วยทุุกคน.” ข่่าวไทยนิิกร 2, 30+25 (7 เมษายน
2521): 22–26.
• ประเสริิฐ กิิตติิวััฒนพงศ์์. “เติ้้�งเยืือนไทย... เขย่่านาวา พคท.” ไทยนิิกร 2, 30+61. (18 ธัันวาคม 2521): 24.

• ประเสริิฐ กิิตติิวััฒนพงศ์์. “ทำำ�ไมคอมมิิวนิิสต์์จีีนจึึงสนัับสนุุนคอมมิิวนิิสต์์ไทย.” ไทยนิิกร 2, 30+60 (11 ธัันวาคม
2521): 20.
• ภูู ว ดล ทรงประเสริิ ฐ . “ท่่ า ทีี ข องไทยที่่� มีี ต่่ อ การลี้้�ภัั ย เข้้ า มาของ ดร.ซุุ น ยัั ด เซ็็ น .” จุุ ล สารสััง คมศาสตร์์แ ละ
มนุษยศาสตร์ 2, 2 (กันยายน/ธันวาคม 2521): 50–65.

• ม.ป.ผ. “ความตกลงทางการค้้าระหว่่างรััฐบาลแห่่งราชอาณาจัักรไทย กัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” เศรษฐกิิจ
การพาณิชย์ 6 (เมษายน 2521): 79–82.

• ม.ป.ผ. “จีีนกัับโลกตะวัันตก กลยุุทธ์์ในการจััดการความขััดแย้้ง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 25, 17 (22 ตุุลาคม
2521): 15–16.
• ม.ป.ผ. “จีีนกัับอเมริิกา: สััมพัันธภาพก่่อนสิ้้�นปีีนี้้�.” อาทิิตย์์ 1, 44 (2 พฤษภาคม 2521): 18–23.
• ม.ป.ผ. “ไทย-จีีน มิิตรภาพอัันยืืนนาน.” สยามนิิกร 2, 69+2 (7 พฤศจิิกายน 2521): 24–27.
• ม.ป.ผ. “ลำำ�ดัับความสััมพัันธ์์ไทย-จีีน.” เศรษฐกิิจ 1, 45 (7–13 พฤศจิิกายน 2521): 45–47.

• วีีระศัักดิ์์� ปิิติินานนท์์. “สััมพัันธภาพทางการค้้าระหว่่างไทยกัับประเทศสัังคมนิิยม.” เศรษฐกิิจการเมืืองและ
วัฒนธรรม 1, 19 (8–14 พฤษภาคม 2521): 12–14.

• สืืบแสง พรหมบุุญ. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสุุโขทััยกัับจีีนในสมััยราชวงศ์์มองโกล.” จุุลสารสัังคมศาสตร์์และ
มนุษยศาสตร์ 2, 2 (กันยายน/ธันวาคม 2521): 31–49.

2522 (1979)
• จาง เหวยเลีียะ. “สััมภาษณ์์นายจางเหว่่ง เลีียะ เอกอััครราชทููตสาธารณรััฐประชาชนจีีนประจำำ�ประเทศไทย.”
มติชน 2 (25 กุมภาพันธ์ 2522): 5–6.

• ม.ป.ผ. “จีีนกัับการเมืืองในตะวัันออกกลาง.” เศรษฐกิิจ 2, 63 (13–19 มีีนาคม 2522): 30–34.

• ม.ป.ผ. “บุุชในแดนมัังกรเมื่่�ออิินทรีีถูก
ู ตบหน้้า.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 444 (5 มีีนาคม 2522): 61.

• ม.ป.ผ. “สััมภาษณ์์พิเิ ศษสมพงศ์์ ศรีียะพัันธุ์์�... “นัักฆ่่าคอมมิิวนิิสต์์”.” ไทยนิิกร 3, 30+78 (16 เมษายน 2522): 9.

• สารสิิน วีีระผล. “สนทนา สารสิิน วีีระผล กรมการเมืือง กระทรวงการต่่างประเทศ อดีีตเลขานุุการสถานทููต
ไทยประจ�ำปักกิ่ง.” มติชน 2 (11 กรกฎาคม 2522): 2.

• สารสิิน วีีระผล. “ทููตไทยประจำำ�ปัักกิ่่�ง.” มติิชน 2 (11 กรกฎาคม 2522): 2.

• สุุขุุม นวลสกุุล. “สััมผััสจีีนแดง.” มหาดไทย 4 (สิิงหาคม/กัันยายน 2522): 29–43 ถึึง (ธัันวาคม 1979–มกราคม
1980): 42–51.
• สุุด แสงวิิเชีียร. “ความพััวพัันไทย-จีีน ก่่อนสมััยสุุโขทััยจนถึึงสมััยอยุุธยา.” ชาวกรุุ ง 28, 5 (กุุมภาพัันธ์์ 2522):
64–72 ถึง 28, 6 (มีนาคม 2522): 54–62.
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2523 (1980)
• ม.ป.ผ. “จากกรุุงเทพถึึงปัักกิ่่�ง เที่่�ยวบิินที่่�น่า่ จัับตามอง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 3 (2–8 พฤศจิิกายน 2523): 5.
• ม.ป.ผ. “ไทย-จีีน เปิิดบิินวัันนี้้�.” ข่่าวพาณิิชย์์ 31 (29 สิิงหาคม 2523): 2.

• ม.ป.ผ. “ปัักกิ่่�งส่่งตััว 3 นัักศึึกษาจีีนเข้้าเรีียนภาษาไทยที่่�จุุฬาฯ.” สยามรััฐ 10213 (24 เมษายน 23): 1, 12.

• มนตรีี เจนวิิทย์์การ. “การเสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับจีีนในหนัังสืือพิิมพ์์ไทยนัับตั้้�งแต่่การรื้้�อฟื้้� นความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีน-ประเทศไทย ในปี 1975.” รัฐศาสตร์สาร 7, 1 (กันยายน 2523): 90–160.

• หวัังปู้้�หยุุน. “สััมภาษณ์์พิเิ ศษ อุุปทููตสาธารณรััฐประชาชนจีีนประจำำ�ประเทศไทย หวัังปู้้�หยุุน.” เอเชีียปริิทััศน์์
1, 4 (กรกฎาคม/ กันยายน 2523): 130–147.

2524 (1981)
• ณรงค์์ พ่่วงพิิศ. “เบื้้�องหลัังการปรัับปรุุงการหารายได้้ในแผ่่นดิินพระนั่่�งเกล้้าฯ: บทวิิเคราะห์์ว่า่ ด้้วยการ ประสาน

ประโยชน์ระหว่างชนชั้นปกครองกับชาวจีน.” สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11, 1 (มกราคม/กุมภาพันธ์
2524): 72–88.

• ธานีี สุุขเกษม. “นโยบายของไทยที่่� มีีต่่อสาธารณรััฐประชาชนจีี น (พ.ศ. 2492–2515).” ประวัั ติิศาสตร์์ 6, 1
(มกราคม/เมษายน 2524): 43–64.
• ม.ป.ผ. “การค้้าไทย-จีีน (สาธารณรััฐประชาชนจีีน).” ธุุรกิิจการค้้า 2, 6 (มิิถุน
ุ ายน 2524): 56–61.

• สายอุุบล [นามแฝง]. “จีีบกัับปััญหามาตรฐานสิินค้้าเกษตรไทย.” ธุุรกิิจการค้้า 2, 4 (เมษายน 2524): 52–56.
2525 (1982)
• ม.ป.ผ. “กองพล 93: รััฐอิิสระบนผืืนแผ่่นดิินไทย.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 28, 35 (21 กุุมภาพัันธ์์ 2525): 18–22.
• วรรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน. “การค้้าระหว่่างไทยกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 3, 3 (กรกฎาคม 2525):
13–28.
2526 (1983)
• เจษฎา โลหอุ่่�นจิิตร, และ สมบููรณ์์ ศิิริป
ิ ระชััย. “คนจีีนผู้้�ประกอบการในระบบเศรษฐกิิจไทย.” สยามรััฐสััปดาห์์
วิจารณ์ 30, 6 (31 กรกฎาคม 2526): 20–23 ถึง 30, 7 (7 สิงหาคม 2526): 20–23.

• ม.ป.ผ. “การค้้าไทย-สาธารณรััฐประชาชนจีีน.” สรุุปข่่าวธุุรกิิจ 14, 17 (1–15 กัันยายน 2526): 15–21.

• ม.ป.ผ. “จากจารุุ บุุตร เรีียงสุุวรรณ ถึึงหลี่่�เซีียนเนีียนของจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 2108 (3/171) (11 ธัันวาคม
2526): 9–11.
• ราษีีไศล, [นามแฝง]. “เส้้นทางคอมมิิวนิิสต์์จีีนถึึงไทย ข้้อผิิดพลาดที่่�ต้้องยอมรัับ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 2038
(3/161) (2 ตุลาคม 2526): 4–5.

• วาณิิช จรุุงกิิจอนัันต์์. “ไปล่่องแม่่น้ำำ�ล้้านช้้าง.” ศิิลปวััฒนธรรม 5, 2 (ธัันวาคม 2526): 34–43.
• สุุมิิตร ปิิติิพัฒ
ั น์์. “คนไทยในสิิบสองปัันนา.” ธรรมศาสตร์์ 12, 1 (มีีนาคม 2526): 123–137.

• สุุ วิิ ท ย์์ ธีี ร ศาศวัั ต . “ทำำ� ไมคนไทยจึึ ง ค้้ า ขายสู้้�กัั บ จีี น ไม่่ ไ ด้้ . ” ศิิ ล ปวัั ฒ นธรรม 5, 2 (ธัั น วาคม 2526): 22–23
ภาพประกอบ ตารางบทวิเคราะห์จากหลักฐานสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.

2527 (1984)
• ชะลอ ช่่วยบำำ�รุุง. “พระเจ้้าตาก แต่่งทููตไปเมืืองจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 5, 12 (ตุุลาคม 2527): 96–103.

• มาลิินีี ดิิลกวณิิช. “เอกลัักษณ์์ไทยในสามก๊๊ก รูู ปแบบและการประพัันธ์์.” ธรรมศาสตร์์ 13 (มิิถุุนายน 2527):
124–133.
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• วรรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน. “ความสััมพัันธ์์ทางการค้้าระหว่่างประเทศไทยกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” ธรรมศาสตร์์
13, 4 (ธันวาคม 2527): 154–165.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน. “ความสััมพัันธ์์ทางการค้้าระหว่่างไทยกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” ธรรมศาสตร์์ 13
(ธันวาคม 2527): 154–165.

2528 (1985)
• ชุุติิ ชนััเศรษฐ. “10 ปีีไทย-จีีน แล้้วไทยก็็ขาดดุุลการค้้ายัับเยิินกัับจีีนอีีก.” มติิชน 8 (29 มิิถุน
ุ ายน 2528): 12.

• ต้้วนลีีเซิิง. “สมเด็็จพระเจ้้ากรุุงธนบุุรีีกัับจัักรพรรดิิจีีน.” แปลโดย ประพฤทธิ์์� ศุุกลรััตนเมธีี. ศิิลปวััฒนธรรม 7,
1 (พฤศจิกายน 2528): 114–123.

• ทรงวิิ ทย์์ ดลประสิิทธิ์์�. “เส้้นทางเชิิดสิิงโตจากจีี นถึึ งญวน แล้้วเข้้ามาเมืืองไทย.” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2542
(5/233) (17 กุมภาพันธ์ 2528): 35–37.

• นฤมิิ ต ร สอดศุุ ข . “จีี น ศึึ ก ษากัั บ ผลกระทบทางการเมืื อ งและต่่ า งประเทศของไทย.” เอเชีี ย ปริิ ทัั ศ น์์ 5, 3
(กันยายน/ธันวาคม 2527): 26–52.

• นฤมิิตร สอดศุุข. “สััมพัันธภาพไทย-จีีน ในรอบทศวรรษ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2682 (5/253) (7 กรกฎาคม
2528): 16–17.
• ปริิญญาพร ขุุขัน
ั ธิิน. “เหลีียวมองความสััมพัันธ์์ไทย-จีีน.” มหาวิิทยาลััย 28, 4 (19–25 กรกฎาคม 2528): 6–7.
• ม.ป.ผ. “ไทย-จีีน ลงนามกระชัับร่่วมมืือขยายการลงทุุน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 36 (14 มีีนาคม 2528): 1, 16.

• ม.ป.ผ. “สััมพัันธภาพไทย-จีีน ในรอบทศวรรษ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2682 (5/253) (7 กรกฎาคม 2528): 16–17.
• ลิิขิต
ิ ธีีรเวคิิน. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างไทยจีีนและอนาคต.” มติิชน 8 (20 กรกฎาคม 2528): 5.

• วิิ บูู ล วิิ จิิ ต รวาทการ. “ความเกี่่� ย วข้้ อ งระหว่่ า งกรุุ ง จีี น และกรุุ ง ศรีี อ ยุุ ธ ยาก่่ อ นแตกครั้้�งแรก.” ดิิ ฉัั น 9, 205
(กันยายน 2528): 18–22.

• สมเกีียรติิโอสถสภา. “ระหว่่างจีีนกัับไทย เส้้นทางสัันติิภาพ.” อาทิิตย์์ 18, 929 (1–7 เเมษายน 2528): 28–30.
• สมบััติิ ภู่่�กาญจน์์. “ไปฉลองสิิบปีีความสััมพัันธ์์.” สยามรััฐ 36 (25 กรกฎาคม 2528): 7.

• สมบูู รณ์์ วรพงษ์์ . “ไทย-จีี น ความสััมพัันธ์์ทางวรรณกรรม.” ผู้้�นำำ� 3, 29 (15 มิิถุุนายน/14 กรกฎาคม 2528):
116–118.
• สาวิิ ตรีี ทัั พภะสุุต. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่ างชุุ มชนชาวไทย จีี น และตะวัั นตกในกรุุ งเทพฯ พ.ศ.2398–2458.”
อักษรศาสตร์ (จุฬา) 17, 1 (มกราคม 2528): 78–100.

• สุุรศัักดิ์์� บุุญประกอบ. “ข้้อคิิดเห็็นประจำำ�ฉบัับ: ความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจระหว่่างไทย-จีีน.” เศรษฐกิิจ 17, 9
(กันยายน 2528): 528–540.

• หลี่่� ชื่่�อ ฉุุน. “15 ปีี แห่่งความสััมพัันธ์์ไมตรีีไทย-จีีน.” เอเชีียตะวัันออกศึึกษา 3, 1 (กรกฎาคม 2528): 5–12.
2529 (1986)
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “สิิทธิิเยืือนจีีน/จะได้้อะไรบ้้าง.” สยามรััฐ 37 (21 พฤศจิิกายน 2529): 4.

• ม.ป.ผ. “การค้้าขายไทย-จีีน แบงก์์กรุุงเทพหวัังหยิิบชิ้้�นปลามััน.” ดอกเบี้้�ย 5, 61 (กรกฎาคม 2529): 83–86.

• ม.ป.ผ. “เยี่่�ยมสถาบัันเอเซีียอาคเนย์์ ศึึกษาสภาสัังคมศาสตร์์มณฑลยููนนานประเทศจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 7, 10
(สิงหาคม 2529): 18–21.

• ม.ป.ผ. “สิิทธิิ เศวตศิิลา กัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างไทยกัับจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 329 (21 ธัันวาคม 2529): 44.
• วง ประกอบกิิจ. “ความสััมพัันธ์์ในทศวรรษที่่�สอง.” มติิชน 9 (17 พฤศจิิกายน 2529): 14.

• วิิภา อุุตมฉัันท์์. “ชาวจีีนโพ้้นทะเลกัับศิิลปวััฒนธรรมจีีนในเอเชีียอาคเนย์์.” เอเชีียปริิทััศน์์ 7 (พฤษภาคม/
สิงหาคม 2529): 28–44.
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• ศรีีวิิชชา รัักจำำ�รููญ และ อรุุ ณวรรณ วิิสมิิตะนัันทน์์. “ความสััมพัันธ์์ด้้านเศรษฐกิิจและการค้้าระหว่่างประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน.” เศรษฐกิจการพาณิชย์ 17, 285 (ธันวาคม 2529): 16–24.

2530 (1987)
• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ความร่่วมมืือทางทหาร: มิิติิใหม่่ความสััมพัันธ์์ไทย-จีีน.” เอเชีียปริิทััศน์์ 8, 2 (พฤษภาคม/
สิงหาคม2530): 7–19.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ความสััมพัันธ์์ไทย-จีีน มิิติิทางการทหาร.” มติิชน 10 (13 มีีนาคม 2530): 7.
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “สััมพัันธภาพไทย-จีีน.” สยามรััฐ 37 (24 กุุมภาพัันธ์์ 2530): 4.

• ประพฤทธิ์์� ศุุกลรััตนเมธีี และต้้วนลี่่�เซิิง. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีน-ไทยในสมััยกรุุงธนบุุรี.ี ” เอเชีียปริิทััศน์์ 8, 1
(มกราคม/เมษายน 2530): 64–81.
• ประพฤทธิ์์� ศุุกลรััตนเมธีี และต้้วนลี่่�เซิิง. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีน-ไทยในสมััยกรุุ งธนบุุรีี.” เอเชีียปริิทััศน์์ 8,
1 (มกราคม/เมษายน 2530): 64–81.
• เผ่่ า ทอง ทองเจืื อ . “การค้้ า ระหว่่ า งอยุุ ธ ยากัั บ จีี น : ศึึ ก ษาจากเครื่่� องถ้้ ว ยจีี น ที่่� ง มได้้ ร อบเกาะอยุุ ธ ยา.”
ศิลปวัฒนธรรม 8, 4 (กุมภาพันธ์ 2530): 62–74.

• เผ่่าทอง ทองเจืือ. “การค้้าระหว่่างอยุุธยากัับจีีน: ศึึกษาจากเครื่่�องถ้้วยจีีนที่่�งมได้้รอบเกาะอยุุธยา: ความหมาย
ของลวดลายที่ประดับบนเครื่องถ้วยจีน.” ศิลปวัฒนธรรม 8, 5 (มีนาคม 2530): 88–99.

• เผ่่าทอง ทองเจืือ. “การค้้าระหว่่างอยุุธยากัับจีีน: ศึึกษาจากเครื่่�องถ้้วยจีีนที่่�งมได้้รอบเกาะอยุุธยา: สมััยราชวงศ์์
หมิงตอนกลางถึงตอนปลาย.” ศิลปวัฒนธรรม 8, 5 (เมษายน 2530): 70–80.

• เผ่่าทอง ทองเจืือ. “การค้้าระหว่่างอยุุธยากัับจีีน: ศึึกษาจากเครื่่�องถ้้วยจีีนที่่�งมได้้รอบเกาะอยุุธยา: สมััยราชวงศ์์
หมิิงตอนปลาย, ราชวงศ์์ชิงิ ถึึงยุุคสาธารณรััฐ.” ศิิลปวััฒนธรรม 8, 6 (เมษายน 2530): 114–124.

• ม.ป.ผ. “คณะกรรมการร่่วมว่่าด้้วยความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจไทย-จีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 38 (4 กัันยายน 2530): 3.

• ม.ป.ผ. “ความร่่วมมืือด้้านความมั่่�นคงไทย-จีีน จากศััตรููสู่่�มิิตร.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 359 (19 กรกฎาคม 2530):
42–44.
• ม.ป.ผ. “เบื้้�องลึึกของสััมพัันธ์์ทางทหารไทย-จีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 38 (8–14 มีีนาคม 2530): 10.

• สุุ ร ชาติิ บำำ�รุุ ง สุุ ข . “ความร่่ ว มมืื อ ด้้ า นความมั่่� น คงไทย-จีี น จากศัั ต รูู สู่่�มิิ ต ร.” มติิ ช นสุุ ด สัั ป ดาห์์ 7, 359 (19
กรกฎาคม 2530): 42–44.

• หวง ฮุ่่�ยคุุน. “การค้้นคว้้าเกี่่�ยวกัับอาณาจัักร “สยาม-ไต” โบราณ”.” รวมบทความประวััติิศาสตร์์ 9 (กุุมภาพัันธ์์
2530): 139–162.
2531 (1988)
• กวีี จงกิิจถาวร. “คิิดดููดีีดีี... ‘คลัังอาวุุธจีีนในไทย’.” สยามรััฐ 8, 9 (15 พฤศจิิกายน 2531): 39.

• ม.ป.ผ. “นายกรััฐมนตรีีจีีนเยืือนไทย.” สยามจดหมายเหตุุ 13, 49 (2–8 ธัันวาคม 2531): 1345–1350.

• ม.ป.ผ. “ฝ่่ายทหารเผยปัักกิ่่�งเป็็นฝ่่ายริิเริ่่�มคลัังอาวุุธไทย-จีีน ผลประโยชน์์ร่่วมหรืือ ‘หมากงใหม่่ของมัังกร.”
ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 3, 575 ( 22–28 มิถุนายน 2531): 21–23

• ม.ป.ผ. “ไพ่่จีีนในเมืืองไทยการฑููตแบบรััฐหน้้าด่่าน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 23 (20–26 พฤศจิิกายน 2531):
25–26.
• รวมศัั ก ดิ์์� ไชยโกมิิ น ทร์์ . “พระบาทสมเด็็ จ พระนั่่� ง เกล้้ า เจ้้ า อยู่่�หัั ว รัั ช กาลที่่� ๓ รบศึึ ก ลาว เขมร ญวน.”
ศิลปวัฒนธรรม 9, 5 (มีนาคม 2531): 18–26.

• สุุวพงศ์์ จั่่�นฝัังเพชร. “กองทััพไทย-จีีนสััมพัันธ์์แนบแน่่น ‘บิ๊๊�กจิ๋๋�ว’ กุุมไพ่่อะไรไว้้ในมืือ.” มติิชน 11 ( 3 ธัันวาคม
2531): 9.
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• อรรถพล ณ บางช้้าง. “หลีี เผิิง เยืือนไทย สายจีีนรุุกฆาต.” พบโลก 2, 14 (ธัันวาคม 2531): 25–28.
2532 (1989)
• เชาวลิิต ชููธรรมธััช. “สายสััมพัันธ์์ไทย-จีีน ใบไม้้ผลิิกลัับคืืนปฐพีี.” ฐานเศรษฐกิิจ 9 (20–25 มีีนาคม 2532): 47.

• ม.ป.ผ. “ความสััมพัันธ์์ทางการค้้าไทย-สาธารณรััฐประชาชนจีีน.” ข่่าวพาณิิชย์์ 40 (2–8 พฤษภาคม 2532): 13.

• ม.ป.ผ. “ความสััมพัันธ์์ไทย-จีีน สัันติิภาพและความมั่่�นคงในอิินโดจีีน.” ข่่าวพิิเศษ-อาทิิตย์์ 12 (4): 640 (18–24
กันยายน 2532): 5.

• ม.ป.ผ. “จากกรุุงเทพถึึงปัักกิ่่�ง เที่่�ยวบิินที่่�น่า่ จัับตามอง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 3 (2–8 พฤศจิิกายน 2532): 5

• มานะ มาลาเพชร. “ไกรสรเยืือนจีีน มิิติิใหม่่ของความสััมพัันธ์์ปัก
ั กิ่่�ง-อิินโดจีีน.” มติิชน 12 (24 ตุุลาคม 2532): 9.
• สำำ�นัก
ั งานเศรษฐกิิจการเกษตร, ศููนย์์สถิิติิการเกษตร. “ดุุลการค้้าของไทยกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน, รายการ

สินค้าน�ำเข้าที่ส�ำคัญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน.” ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร 35, 387 (กุมภาพันธ์ 2532):
51–54.

2533 (1990)
• เตช บุุ นนาค. “การสถาปนาความสััมพัันธ์์ไทย-จีี น 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518. ประสบการณ์์ของนัักการทููต.”
เอเชียตะวันออกศึกษา 3, 1 (กรกฎาคม 2533): 23–30.

• ประสิิทธิ์์� กาญจนวััฒน์์. “สััมพัันธไมตรีีไทย-จีีน ก่่อน พ.ศ. 2518.” เอเชีียตะวัันออกเฉีียงศึึกษา 3, 1 (กรกฎาคม
2533): 13–22.
• เผย์์, เสี่่�ยวลุ่่�ย. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างไทย-จีีน: มิิติิทางวััฒนธรรม.” เอเชีียตะวัันออกศึึกษา 3, 1 (กรกฎาคม
2533): 95–97.
2535 (1992)
• ม.ป.ผ. “จีี นอีี กทางเลืือกของนัักลงทุุนไทย.” นิิตยสารสภาอุุ ตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย 1, 5 (กรกฎาคม/
สิงหาคม 2535): 36–40.

• ม.ป.ผ. “แผนเปิิดประตููสู่่�ใต้้ของจีีน อนาคตไทยสะเทืือนแน่่.” ฐานเศรษฐกิิจ 12, 641 (17–19 ธัันวาคม 2535): 18.
2536 (1993)
• กฤษฎา พิิณศรีี. “เครื่่�องถ้้วยสุุโขทััย จีีนให้้ไทย หรืือไทยให้้จีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 14, 11 (กัันยายน 2536): 136–145.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์, ประชุุม โฉมฉาย, ชััยยงค์์ สััจจิิพานนท์์, และ เกรีียงกร เพชรบุุตร, “รายงานการสำำ�รวจแม่่น้ำำ�
โขงล้้านช้้างในประเทศจีีน.” สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (9–16 กรกฎาคม 2536): ม.ป.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “ข้้อคิิดเกี่่�ยวกัับการชุุมนุุม-ประชุุมผู้้�ที่่�ได้้รับ
ั รางวััลโนเบลในประเทศไทย.” มติิชน 16, 5461 (20
กุมภาพันธ์ 2536): 9.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “ผลสำำ�เร็็จของการเยืือนจีีนของนายกรััฐมนตรีี ชวน หลีีกภััย.” วััฏจัักรการเมืือง 2, 66 (17–23
กันยายน 2536): 54.

• เจีีย แยน จอง. “ความคาดหวัังของยููนนานที่่�มีต่
ี ่อประเทศไทย.” เอเชีียปริิทััศน์์ 14, 3 (กัันยายน/ธัันวาคม 2536):
47–54.
• นุุกูล
ู อนุุโต. “ร่่วมมืือไทย-จีีนใต้้ จากความฝัันสู่่�รููปธรรม.” ฐานเศรษฐกิิจ 13, 663 (4–6 มีีนาคม 2536): 19.

• นุุกูล
ู อนุุโต. “ไทยจะได้้-เสีียอะไรบ้้าง เศรษฐกิิจรุ่่�งแน่่แต่่ผลกระทบรุุนแรงยิ่่�งกว่่าการค้้าเสรีีอาฟต้้า.” ฐานเศรษฐกิิจ
13, 706 (1–4 สิงหาคม 2536): 8, 13.
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• ม.ป.ผ. “ความสััมพัันธ์์จีน
ี -พม่่า ผลกระทบต่่อยุุทธศาสตร์์ชายแดนไทย.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 13, 678 (20 สิิงหาคม
2536): 31–33.
• ม.ป.ผ. “ความสััมพัันธ์์จีีน-พม่่า ผลกระทบต่่อยุุทธศาสตร์์ชายแดนไทย (2).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 13, 677 (13
สิงหาคม 2536): 34–35.

• ม.ป.ผ. “ร่่วมมืือไทย-จีีนใต้้ จากความฝัันสู่่�รููปธรรม.” ฐานเศรษฐกิิจ 18, 663 (4–6 มีีนาคม 2536): 19.
• ม.ป.ผ. “ร่่วมมืือไทย-จีีนใต้้ จากความฝัันสู่่�รููปธรรม.” ฐานเศรษฐกิิจ 18, 663 (4–6 มีีนาคม 2536): 19.
• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “จากชาวนาจีีนถึึงชาวนาไทย.” ผู้้�จััดการ (มิิถุน
ุ ายน 2536): 10.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “หนึ่่�งศตวรรษเหมาเจ๋๋อตุุงกัับสัังคมไทย (1).” ผู้้�จััดการ (14 ธัันวาคม 2536): 36.
• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “หนึ่่�งศตวรรษเหมาเจ๋๋อตุุงกัับสัังคมไทย (2).” ผู้้�จััดการ (21 ธัันวาคม 2536): 7.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “หนึ่่�งศตวรรษเหมาเจ๋๋อตุุงกัับสัังคมไทย (จบ).” ผู้้�จััดการ (29 ธัันวาคม 2536): 7.

• วิิชิิต ใจตรง. “สยามรบพม่่า ประกาศความเป็็นไทกัับจีีนและต่่อสู้้� พฤกษา ยกสอง.” วััฏจัักรการเมืือง 1, 37
(19–25 กุมภาพันธ์ 2536): 28–29.

• เอนก เพิ่่�มวงศ์์เสนีีย์.์ “ปััญหาทิิเบตย้้อนยุุคเมื่่�อทะไลลามะเยืือนไทย.” วััฏจัักรการเมืือง 1, 37 (19–25 กุุมภาพัันธ์์
2536): 54–55.
• โอฬาร สุุขเกษม. “หลัังโต๊๊ะเจรจา ก้้าวใหม่่ไทย-จีีน.” ฐานเศรษฐกิิจ 13, 715 (2–4 กัันยายน 2536): 1, 10, 15, 23.
2537 (1994)
• ม.ป.ผ. “จีีนกัับอาเซีียน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 41, 9 (31 กรกฎาคม/ 6 สิิงหาคม 2537): 25.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “เปรีียบเทีียบนโยบายไทย-จีีน กรณีีความสััมพัันธ์์กัับพม่่า.” ผู้้�จััดการ (20 ตุุลาคม 2537):
9.
• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “สามก๊๊ก ในบริิบทสัังคมไทย (1).” ผู้้�จััดการ (27 ตุุลาคม 2537): 9.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “สามก๊๊ก ในบริิบทสัังคมไทย (2).” ผู้้�จััดการ (1 พฤศจิิกายน 2537): 8.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “สามก๊๊ก ในบริิบทสัังคมไทย (ตอนจบ).” ผู้้�จััดการ (9 พฤศจิิกายน 2537): 9.

• สกุุณา ประยููรศุุข. “เปิิดปููมประวััติิศาสตร์์พิิศดาร สัังข์์ พััฒโนทััย ส่่งลููกไปอยู่่�กัับโจวเอิินไหล สร้้างสััมพัันธ์์
ไทย-จีน.” มติชน 17, 6038 (20 กันยายน 2537): 17.

2538 (1995)
• ดวงใจ อััศวจิินตจิิตร์์. “การลงทุุนไทย-จีีน ความสััมพัันธ์์สองทางที่่�สานประโยชน์์ร่่วมกััน.” ส่่งเสริิมการลงทุุน
6, 10 (ตุลาคม 2538): 31–38.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ไทยกัับจีีน.” มติิชน 18, 6340 (19 กรกฎาคม 2538): 20.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “นััยแฝงในสายสััมพัันธ์์ไทย-จีีน.” ผู้้�จััดการ (5 กรกฎาคม 2538): 8.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “เปาบุ้้�นจิ้้�น: จากสัังคมจีีนถึึงสัังคมไทย (1).” ผู้้�จััดการ (4 ตุุลาคม 2538): 8.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “เปาบุ้้�นจิ้้�น: จากสัังคมจีีนถึึงสัังคมไทย (2).” ผู้้�จััดการ (11 ตุุลาคม 2538): 8.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “เปาบุ้้�นจิ้้�น: จากสัังคมจีีนถึึงสัังคมไทย(ตอนจบ).” ผู้้�จััดการ (25 ตุุลาคม 2538): 8.
• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “หนึ่่�งศตวรรษที่่�ผ่า่ นเลย.” ผู้้�จััดการ (21 มิิถุน
ุ ายน 2538): 9.

• สมเกีียรติิ โอสถสภา. “ระหว่่างจีีนกัับไทย: เส้้นทางสัันติิภาพ.” อาทิิตย์์ 18, 929 (1–7 เมษายน 2538): 28–30.

• สััณห์์ จิิตรปฏิิมา. “ทางเลืือกของไทย คลัังอาวุุธลอยน้ำำ�อเมริิกา.” อาทิิตย์์ 18, 917 (6–12 มกราคม 2538): 22–30.
• สุุระ จัันทร์์. “เปิิดหน่่วยกล้้าตายอาหารไทยเข้้าจีีน.” ผู้้�จััดการรายสััปดาห์์ 9, 454 (สิิงหาคม 2538): 47–48.
• สุุระ จัันทร์์. “จัับมืือสิิทธิิชัย
ั เขย่่าโลกโทรคมนาคม.” ผู้้�จััดการรายสััปดาห์์ 9, 458 (กัันยายน 2538): 12, 14.
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• แสงอรุุณ กนกพงศ์์ชัย
ั . “จีีน-ไทย ภายใต้้บรมโพธิิสมภาร.” เอเชีียปริิทัศ
ั น์์ 16, 1 (มกราคม/เมษายน 2538): 24–33.

• เอนก เพิ่่�มวงศ์์เสนีีย์์. “ม.ร.ว. คึึกฤทธิ์์� ปราโมช ในฐานะผู้้�เริ่่�มสถาปนาสััมพัันธ์์ไทย-จีีน.” มติิชน 18, 6427 (14
ตุลาคม 2538): 20.

2539 (1996)
• ณาตยา แวววีีรคุุปต์์. “การปราบปรามประชาชนในเอเชีียจากกวางจูู สู่่�เทีียนอัันเหมิินถึึงท่่าพระจัันทร์์.” ม.ป.
(ม.ป.ด. 2539): ม.ป.

• ตวง สนิิทวงศ์์, ม.ล. “ไทยประชุุมเอเชีีย-ยุุโรป จีีนเตรีียมซ้้อมรบ.” หลัักไท 19, 734 (10 มีีนาคม 2539): 19.
• นิิธิิ เอีียวศรีีวงศ์์. “ชาติิกํําลัังถููกอํํา.” มติิชน 19, 6619 (22 เมษายน 2539): 29.

• บุุญเลิิศ เซีียคิิม. “พัันลี้้�กัับ อานัันท์์ ปัันยารชุุน ‘บนแผ่่นดิินจีีนในภาคธุุรกิิจโรงไฟฟ้้ายุุค สหยููเนี่่�ยน’ ลดสิ่่�งทอ
สูพ
่ ลังงาน.” เนชั่นสุดสัปดาห์ 4, 203 (26เมษายน/2 พฤษภาคม 2539): 22–24, 79–80.

• บุุ ญเลิิ ศ เซีียคิิ ม. “ทููตไทยในจีี นชี้้�กลยุุ ทธ์์การลงทุุนในแดนมัังกรต้้ องสร้้างความเข้้าใจแบบเอเชีีย.” เนชั่่� น
สุดสัปดาห์ 4, 203 (เมษายน/พฤษภาคม 2539): 79–80.

• มีีเดช เตโช. “กองกำำ�ลัังต่่อต้้านริิมฝั่่�งโขง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 43, 20 (13–19 ตุุลาคม 2539): 78.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “เซี่่�ยงไฮ้้ กัับบทบาททางเศรษฐกิิจของไทย.” เอเชีียปริิทััศน์์ 17, 3 (กัันยายน/ธัันวาคม
2539): 77–97.
• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ไทย ‘หลู่่�ผิิง’ - ฮ่่องกง.” ผู้้�จััดการ (27 มิิถุน
ุ ายน 2539): 8.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “ไทยกัับอีีก 1 ปีีที่่�เหลืืออยู่่�ของฮ่่องกง.” ผู้้�จััดการ (4 กรกฎาคม 2539): 8.
• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “สานใจ-ไทยจีีน.” ผู้้�จััดการ (28 พฤศจิิกายน 2539): 8.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “อาคัันตุุกะจีีนกัับเจ้้าภาพไทย.” มติิชน 19, 6653 (26 พฤษภาคม 2539): 19.

• สุุรชาติิ บำำ�รุุงสุุข. “ไทย-จีีน มิิติิด้้านความมั่่�งคง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 16, 822 (พฤษภาคม 2539): 32–33): ม.ป.
2540 (1997)
• ทีีมข่่าวเศรษฐกิิจ. “นัักธุุรกิิจไทย มั่่�นใจ เติ้้�ง ตาย... ไร้้ผลกระทบการค้้าไทย-จีีน ยัังฉลุุย!.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 5,
247 (กุมภาพันธ์/มีนาคม 2540): 75–78.
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• นพดล จิินดาธรรม. “ผลกระทบของโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมไทย-จีีน บทสำำ�รวจทััศนคติิจากประชาชนใน
อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย.” สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (21 พฤษภาคม/สิงหาคม 2549): 53–62.

• พรรณีี เช็็งสุุทธา. “ความสััมพัันธ์์และศัักยภาพทางเศรษฐกิิจไทย-จีีน ตอน มณฑลกวางตุ้้�ง.” ส่่งเสริิมการลงทุุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 16, 7 (กรกฎาคม 2549): 54–56.

• วรศัักดิ์์� มหััทธ์์โนบล. “รััฐบาลทัักษิิณในสายตาของจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1343 (12–18 พฤษภาคม 2549):
ม.ป.

• วริิษฐ์์ ลิ้้�มทองกุุล. “สื่่�อไทยกัับประเทศจีีน.” ผู้้�จััดการ 360˚ 23, 270 (มีีนาคม 2549): 66–67.

• สุุรชััย ศิิ ริิไกร. “ความสัั มพัั น ธ์์ไทย-จีี น สามทศวรรษบทเรีี ยนสำำ� หรัั บ อนาคต.” รััฐ ศาสตร์์ คณะรััฐ ศาสตร์์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 , 27/2 (ม.ป.ด. 2549): 1–39.

• อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น. “การค้้าไทย-มณฑลจีีน ข้้อเท็็จจริิง โอกาส และอุุปสรรค.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1329,
1331 (17–23 กุมภาพันธ์ 2549): 30–31.

2550 (2007)
• ยุุทธศัักดิ์์� คณาสวััสดิ์์�, และ สุุนัันทา อัักขระกิิจ. “ทััศนะด้้านเศรษฐกิิจการลงทุุนระหว่่างไทยกัับจีีน.” ส่่งเสริิม
การลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 18, 9 (กันยายน 2550): 19–23.

• วีีระ ธีีรภััทร. “พลเมืืองไทยผู้้�ใช้้ชีีวิิตครึ่่�งศตวรรษบนแผ่่นดิินจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1380 (26 มกราคม/1
กุมภาพันธ์ 2550): ม.ป.

2552 (2009)
• Indochina Vision. “‘เต๋๋อหง’ ช่่องทางสิินค้้าจีีนที่่�ไทยไม่่อาจมองข้้าม.” ผู้้�จััดการ 360˚ 1, 3 (กุุมภาพัันธ์์ 2552):
84–95.
• ปััณฑพ ตั้้�งศรีีวงศ์์ และ เอกรััตน์์ บรรเลง. “อิิทธิิพลการค้้า “จีีน” กรณีีศึึกษา “ประเทศไทย”.” ผู้้�จััดการ 360˚
1, 11 (ตุุลาคม 2552): 76–77.

• ปิิยะโชติิ อิิ นทรนิิวาส และ เจษฎา สิิริิโยทัั ย. “หมู่่�บ้้านปิิยะมิิตรอีี ก 1 กลุ่่�มชาวจีี นที่่� แสดงบทบาท “ลึึ ก”แต่่
เงียบ ๆ.” ผู้จัดการ 360˚ 1 , 4 (มีนาคม 2552): 98–101.

• ม.ป.ผ. “เฉิิงตููเปิิดตลาดรัับซื้้�อน้ำำ�ผึ้้�งไทย.” ผู้้�ส่่งออก 22, 518 ปัักษ์์แรก (มีีนาคม 2552): 76.

• ม.ป.ผ. “นโยบายรััฐบาลจีีนเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวในประเทศไทย.” วิิชาการคณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชียงใหม่ 10, 1 (มกราคม/มิถุนายน 2552): 81–94.
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• อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น. “ขอฝาก “นโยบายจีีน” กัับรััฐบาลอาจารย์์อภิิสิิทธิ์์�.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1482 (9–15
มกราคม 2552): ม.ป.

• อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น. “ขอฝาก “นโยบายจีีน” กัับรััฐบาลอาจารย์์อภิิสิิทธิ์์� (จบ).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1484
(23–29 มกราคม 2552): ม.ป.

• เอกรััตน์์ บรรเลง. “อีีก 1 ยุุทธศาสตร์์ความสััมพัันธ์์ไทยจีีน.” ผู้้�จััดการ 360˚ 1, 5 (เมษายน 2552): 118–121.
2553 (2010)
• กองบรรณาธิิการ. “จีีนคู่่�ค้้า-คู่่�แข่่งไทย.” นิิตยสารยางไทย 1, 5 (พฤษภาคม 2553): 62–65.

• ดุุษฎีี พนมยงค์์. “รััฐบุุรุุษอาวุุโสกัับ 21 ปีีลี้้�ภััยการเมืือง ในสาธารณรััฐราษฎรจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1542
(5–11 มีนาคม 2553): ม.ป.

• ดุุษฎีี พนมยงค์์. “ชีีวิิตในจีีน (1).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1546 ( 2–8 เมษายน 2553): ม.ป.

• ดุุษฎีี พนมยงค์์. “พบผู้้�นำำ�จีีน (2).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1552 (14–20 พฤษภาคม 2553): ม.ป.

• ดุุษฎีี พนมยงค์์. “รััฐบุุรุุษอาวุุโสกัับ 21 ปีีลี้้�ภััยการเมืือง ในสาธารณรััฐราษฎรจีีน ระหว่่าง พ.ศ. 2492–2513.”
มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1550 (30 เมษายน/6 พฤษภาคม 2553): ม.ป.

• ธิิ ก านต์์ ศรีี น ารา. “มหาชนหนัั ง สืื อ พิิ ม พ์์ ข อง “พรรคคอมมิิ ว นิิ ส ต์์ ไ ทยในช่่ ว ง พ.ศ. 2485–24??”.” อ่่ า น 4,
(มกราคม/มีนาคม 2556): 100–125.

• พััลลภ สามสีี. “ไม่่เวิิร์ก
์ แน่่ ๆ การแสดงเดี่่�ยวครั้้�งแรกในจีีน ของฤกษ์์ฤทธิ์์� ตีีระวนิิช.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1537
(29 มกราคม/4 กุมภาพันธ์ 2553): ม.ป.

• เอกรััตน์์ บรรเลง. “การทููตรถไฟความเร็็วสููง.” ผู้้�จััดการ 360˚ 2, 17 (เมษายน 2553): 60–63.

• อาทร ฟุ้้�งธรรมสาร. “คึึกฤทธิ์์�ปราโมชประลองคารมเหมาเจ๋๋อตง 1.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1560 (9–15 กรกฎาคม
2553): ม.ป.

2554 (2011)
• นศ. วปอ. “การประชุุมสััมมนา ณ สาธารณรััฐประชาชนจีีนของคณาจารย์์ และ นศ. วปอ. 2553 ระหว่่าง 20
กุุมภาพัันธ์์–1 มีีนาคม 2554.” รััฏฐาภิิรัก
ั ษ์์ 53, 2 (เเมษายน/มิิถุน
ุ ายน 2554): 7–41 ภาพประกอบ.

• ภััทรจิิต จุุมพล กอซโซลีี. “การต่่อต้้านคอร์์รัป
ั ชั่่�นของฮ่่องกง ข้้อคิิดสำำ�หรัับสัังคมไทย.” เศรษฐกิิจและสัังคม 48,
2 (เมษายน/มิถุนายน 2554): 41–44.

• เอกรััตน์์ บรรเลง. “เมื่่�อ ไตและไทยถููกสร้้างให้้เป็็น Brand ของจีี น.” ผู้้�จัั ดการ 360° 3, 33 (สิิงหาคม 2554):
104–108.
2555 (2012)
• แสง รติินธร. “ปััจจััยผลัักดัันและปััจจััยดึึงดููดที่่�มีีผลต่่อนัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีนในการตััดสิินใจเลืือกมาท่่องเที่่�ยว
ในประเทศไทย [The Push and Pull Factors Affecting to the Decisions of Chinese Tourists in

Choosing Thailand as Their Destination].” วิชาการ 18, 1 (พฤษภาคม 2555): 84–104 ภาพประกอบ.
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
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หมวดที่ 9 จีนในไทย
2504 (1961)
• ดำำ�เนิิน เลขะกุุล, พ.อ. “ปััญหาชาวจีีนในประเทศไทย.” รััฏฐาภิิรัก
ั ษ์์ 3, 4 (ตุุลาคม 2504): 701–716.
2509 (1966)
• เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. “เซีียนผู้้�วิิเศษ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 13, 2 (3 กรกฎาคม 2509): 8–9, 38–41.
2512 (1969)
• เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. “ดอกไม้้และก้้อนอิิฐจากจีีนแดง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 16, 24 (7 ธัันวาคม 2512):
11–12, 34–39.
• ประชา กนิิษฐชาติิ, น.อ. “ชาวจีีนในประเทศไทย.” วิิทยาการทััพบก 4, 2 (มีีนาคม 2512): 63–90.
• ยุุพเรศ มิิลลิิแกน. “หนัังสืือพิิมพ์์จีีนในประเทศไทย.” สัังคมศาสตร์์ 6, 1 (มกราคม 2512): 89–96.

2513 (1970)
• แสวง รััตนมงคลมาศ. “อนาคตของสมาคมจีี นในประเทศไทย.” พััฒนบริิหารศาสตร์์ 10, 4 (ตุุลาคม 2513):
605–624.
2514 (1971)
• เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. “ต้้นสนและต้้นอ้้อ.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 17, 51 (13 มิิถุน
ุ ายน 2514): 18–19, 30.

• แสวง รััตนมงคลมาศ. “หนัังสืือพิิมพ์์จีีนในประเทศไทย: ความเป็็นมา สภาพตลาดและเนื้้�อหา.” สัังคมศาสตร์์
8, 1 (มกราคม 2514): 66–92.

2515 (1972)
• ณรงค์์ พ่่วงพิิศ. “ความเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองของคนจีีนในประเทศไทย ในรััชสมััยพระบาทสมเด็็จ พระ
ปกเกล้าเจ้าอยูห
่ ัว.” ธรรมศาสตร์ 1, 3 (เมษายน 2515): 1–12.

• ส.วิิเทศ, [นามแฝง]. “ปััญหาเกี่่�ยวกัับชาวจีีนโพ้้นทะเล.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 19, 15 (1 ตุุลาคม 2515): 19,
44–45.
2516 (1973)
• พัันศัักดิ์์� วิิญญรััตน์์. “การขยายความหมายแบบไทย ๆ.” สัังคมศาสตร์์ปริิทััศน์์ 11, 4 (เมษายน 2516): 12–16.

• ม.ป.ผ. “จีีนแดงกัับปััญหาผู้้�ก่่อการร้้ายในไทย (บทบรรณาธิิการ).” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 20, 12 (9 กัันยายน
2516): 3.
• สารนิิติ์์�, [นามแฝง]. “ข้้อเสนอให้้สััญชาติิไทยแก่่กองพล 93 ของแม่่ทััพภาพที่่� 3.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 19,
31 (21 มกราคม 2516): 20, 42–43.

2517 (1974)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “จีีนกัับขบวนการคอมมิิวนิิสต์์ในประเทศไทย.” สัังคมศาสตร์์ 11, 4 (ตุุลาคม 2517): 18–36.

• บััณฑร อ่่อนคำำ�. “ข้้อคิิดบางประการเกี่่�ยวกัับชาวจีีนในประเทศไทย.” ธรรมศาสตร์์ 4, 1 (มิิถุุนายน/กัันยายน
2517): 87–105.
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• ประทุุม ชุุมเพ็็งพัันธ์์. “เก๋๋งจีีน จััดแจ้้ง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช.” ศิิลปากร 18, 2 (มกราคม 2517): 35–36.
2518 (1975)
• บำำ�รุุง สุุขพรรณ์์. “บทบาทของชาวจีีนในประเทศไทย.” นิิตยสารท้้องถิ่่�น 15, 8 (สิิงหาคม 2518): 27–58.

• สกิิ น เนอร์์ , จีี . วิิ ล เลีี ย ม. “คนจีี น ในสยาม.” เก็็ บ ความจาก Chinese Society in Thailand. โดย อำำ� นวยชัั ย
ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์. จุลสารโครงการต�ำราฯ 2, 3 (เมษายน 2518): 101–108.

• สำำ�เริิง เจริิญศิิริ.ิ “แปลงคนจีีนให้้เป็็นไทย.” สิิงห์์วิิจารณ์์ (กรกฎาคม 2518): 1–6.

• อััศศิิริิ ธรรมโชติิ. “ตรุุษจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 21, 38 (9 มีีนาคม 2518): 24–26.
2520 (1977)
• ม.ป.ผ. “เยาวราช เมืืองจีีนในเมืืองไทย.” ตะวัันออกปริิทััศน์์ 1, 8 (20 พฤษภาคม 2520): 17–24.
2521 (1978)
• บำำ�รุุง สุุขพรรณ์์. “การศึึกษาเรื่่�องการตััดสิินใจในการเลืือกถืือสััญชาติิของคนจีีนในกรุุ งเทพมหานคร (ตอนที่่�
1–5).” ข่าวพาณิชย์ 28 (7–11 ถึง 14–16 กุมภาพันธ์ 2521): 7;6;6–7;6–7;6;6.

• ประเสริิฐ ทรััพย์์สุุนทร. “อดีีตกรรมการกลางพรรคคอมมิิวนิิสต์์แห่่งประเทศไทยและประวััติิโดยสัังเขปตั้้�งแต่่
อดีตถึงปัจจุบัน.” ไทยนิกร 2, 30+27 (21 เมษายน 2521): 6.

• ม.ป.ผ. “เสีียงสะท้้อนจากบ้้านไร้้อุุทััยธานีี... อีีก 307 กม. คอมมิิวนิิสต์์ถึึงกรุุ งเทพฯ.” ไทยนิิกร 2, 30+26. (14
เมษายน 2521): 9.

• สัังข์์ พััธโนทััย. “จารชนหรืือคนรัักชาติิ: พร้้อมภาพชุุดจากเมืืองจีีนและจากคุุกในอดีีต.” ไทยนิิกร 2, 30+30. (12
พฤษภาคม 2521): 27.

2522 (1979)
• ม.ป.ผ. “คนจีีนกัับชีีวิิตไทยฯ.” เมืืองโบราณ 5, 6 (สิิงหาคม/กัันยายน 2522): 9–10.

• ศรีีศัักร วััลลิิโภดม. “จีีนในไทย.” เมืืองโบราณ 5, 6 (สิิงหาคม/กัันยายน 2522): 39–62.

• สมบััติิ พลายน้้อย, “คนจีีนครั้้�งสร้้างกรุุง.” โดย ส.พลายน้้อย [นามแฝง]. เมืืองโบราณ 5, 6 (สิิงหาคม/กัันยายน
2522): 99–108.
2524 (1981)
• ปรีียารััตน์์ โล่่วิิสุท
ุ ธิ์์�. “จีีนกัับขบวนการคอมมิิวนิิสต์์ในประเทศไทยหลัังจากสถาปนาความสััมพัันธ์์ทางการทููต
ในปี 2518.” เอเชียปริทัศน์ 2, 3 (เมษายน/มิถุนายน 2524): 43–71.

• ม.ป.ผ. ““สละ ลิิขิต
ิ กุุล. “ทีีเล่่นทีีจริิง.” โดย ทหารเก่่า [นามแฝง]. ข่่าวพาณิิชย์์ 31 (3 กุุมภาพัันธ์์ 2524): 6.
2525 (1982)
• ท. วรวิิ ทย์์, [นามแฝง]. “การนัับเลขของไทย เขมร จีี น โรมััน และจดหมายทัั กท้้ วงของ ท. วรวิิ ทย์์ จัั งหวัั ด

สุรินทร์ เรื่องการนับเลขของเขมร สืบเนื่องจากบทความเรื่อง “เลขไทยมีไว้ท�ำไม”.” ศิลปวัฒนธรรม 4, 1
(พฤศจิกายน 2525).ม.ป.

• ม.ป.ผ. “กองพล 93 รััฐอิิสระบนผืืนแผ่่นดิินไทย.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 28, 35 (21 กุุมภาพัันธ์์ 2525): 18–22.

• ศิิราพร ภููพงศ์์ไพบููลย์์. “ไต้้ฮงกงกัับงานทิ้้�งกระจาด.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 29, 14 (26 กัันยายน 2525): 34–35.
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• สุุมิต
ิ ร ปิิติิพัฒ
ั น์์. “การเปลี่่�ยนแปลงครอบครััวจีีนในประเทศไทย.” สัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา 1, 1 (มกราคม
2525): 117–181.
2526 (1983)
• เจษฎา โลหอื่่�นจิิตร และ สมบููรณ์์ ศิิริป
ิ ระชััย. “คนจีีนผู้้�ประกอบการในระบบเศรษฐกิิจไทย.” สยามรััฐ สััปดาห์์
วิจารณ์ 30, 6 (31 กรกฎาคม 2526): 20–28 ถึง 30, 7 (7 สิงหาคม 2526): 20–23.

• ต้้วน ลีี เซิิง. “อ่่าวจัังหลิินที่่�อำำ�เภอเฉิิงไห่่ (เทงไฮ้้) กัับชาวจีีนแต้้จิ๋๋�วที่่�อบพบมายัังไทยในระยะแรก.” ม.ป. 4, 11
(กันยายน 2526) 36–41.

• ถนอมศัักดิ์์� ถาวรธนสาร. “ทงยููหรืือทัังยููก็็คืือ ตั้้�งอิ้้�ว.” มติิชน 4, 2 (มกราคม 2526): 44–45.

• นงเยาว์์ จิิตตะปุุตตะ. “สมาคมจีีนกัับการเมืืองการปกครองไทย พ.ศ. 2451–2475.” อัักษรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ศิลปากร 6, 1–2 (2526): 227–249.

• นัันทพัันธ์์ [นามแฝง]. “ไชนาทาวน์์: เมืืองจีีนในเมืืองไทย.” ข่่าวพาณิิชย์์ 34 (13 ธัันวาคม 2526): 5, 12.
• ประสงค์์ สุ่่�นศิิริ.ิ “สัังคมชาวจีีนโพ้้นทะเล.” มติิชน 8 (28 พฤศจิิกายน 2526): 5.

• พัันธรัักษ์์ราชเดช, ขุุน “กรุุงชิิง: ฉบัับทููลเกล้้าฯ ถวายตามพระบรมราชโองการ.” ม.ป. 5, 2 (ธัันวาคม 2526): 6–13
ภาพประกอบ.

• ภุุชชงค์์ จัันทวิิช. “เครื่่�องถ้้วยจีีนสมััยราชวงศ์์ถััง.” จากแหล่่งโบราณคดีี แหลมโพธิิและป่่ายาง อำำ�เภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ม.ป. 4, 4 (กุมภาพันธ์ 2526): 74–82.

• ม.ป.ผ. “เลขไทยมีีไว้้ทำำ�ไม ภาคผนวก.” ม.ป. 4, 4 (กุุมภาพัันธ์์ 2526): 56–59

• ม.ป.ผ. “สยามในจดหมายเหตุุจีีนไม่่ใช่่สุโุ ขทััย.” ม.ป. 4, 11 (กัันยายน 2526): 64–73 ภาพประกอบ.

• ม.ป.ผ. “จดหมายของพระวิินััยโมลีี เจ้้าอาวาสวััดมััชฌิิมาวาส จัังหวััดสงขลา ชี้้�แจงเรื่่�องการดููแลรัักษาจารึึก
ภาษาจี น ซึ่งอยู่ท่ี วัดแห่งนั้นว่ า กระท�ำอย่างดี มิได้ ทอดทิ้ งอย่างที่ อ้างในบทความ “จารึกและภาษาจี น
อันเนื่องมาจากศรีวิชัย.” ศิลปวัฒนธรรม 4, 11 (กันยายน 2526): ม.ป.

• สุุจิิตต์์ วงษ์์เทศ. “จดหมายถึึงบรรณาธิิการ: ตอบจดหมายของ “จีีนเก๊๊ แห่่งกวางตุ้้�ง” เขีียนเล่่านิิทานท้้องถิ่่�น
ของยูนนาน” ใน ศิลปวัฒนธรรม 4, 11 กันยายน 2526.” ศิลปวัฒนธรรม 5, 1 (พฤศจิกายน 2526): 80–82.

• สุุวิิทย์์ ธีีรศาศวััต. “ทํําไม? คนไทยจึึงค้้าขายสู้้�คนจีีนไม่่ได้้: วิิเคราะห์์จากหลัักฐานสมััยรััตนโกสิินทร์์ ตอนต้้น.”
ศิลปวัฒนธรรม 5, 2 (ธันวาคม 2526): 02–83.

2527 (1984)
• คณิิตา เลขะกุุล. “หมู่่�บ้้านชาวต่่างประเทศในสมััยกรุุ งศรีีอยุุธยา.” อนุุสาร อ.ส.ท. 25, 4 (พฤศจิิกายน 2527):
34–43.
• นฤมิิตร สอดศุุข. “จากภาพปีีศาจ ผ่่านยุุคนัักบุุญ สู่่�ความเป็็นมนุุษย์์ ผลกระทบทางการเมืืองต่่อสถานภาพ
ของเจีย แยนจอง ‘ศึกษาแหล่งก�ำเนินของคนไทยจากจารึกสุโขทัย’.” ม.ป. 5, 5 (มีนาคม 2527): 20–25. ภาพ
ประกอบ.

• นายหงุุดหงิิด, [นามแฝง]. “‘นิิรุุกติิศาสตร์์จำำ�เป็็น’ ที่่�มาของชื่่�อ ‘สำำ�เพ็็ง’.” ม.ป. 5, 4 (กุุมภาพัันธ์์ 2527): 99.

• ประพฤทธิ์์� ศุุกลรััตนเมธีี, ผู้้�แปล. “การวิิเคราะห์์เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับโบราณศิิลปวััตถุุสถานที่่�สำ�คั
ำ ัญของอาณาจัักร
น่่านเจ้้าและต้้าหลี่่� โดย เฉิิน หลี่่�ฟั่่�น.” ม.ป. 6, 1 (พฤศจิิกายน 2527): 62–84.

• ม.ป.ผ. “จีีนศึึกษาในประเทศไทย.” ธรรมศาสตร์์ 13 (มิิถุน
ุ ายน 2527): 6–13.

• มััลลิิกา คณานุุรัก
ั ษ์์. “บทกล่่อมเด็็กไทยมุุสลิิม จัังหวััดปััตตานีีที่่เ� กี่่�ยวกัับชาวจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 6, 2 (ธัันวาคม
2527): 42–48.
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2528 (1985)
• เคี่่�ยม สัังสิิทธิิเสถีียร. “จีีน: ผู้้�คนและวััฒนธรรมในปััตตานีี.” รููสมิิแล 8, 2 (มกราคม/เมษายน 2528): 79–80.

• จิิ น ซี่่� ตุุ ง . “‘ศิิ ล าจารึึ ก กุุ บ ไล-ข่่ า น พิิ ชิิ ต น่่ า นเจ้้ า ’ ศิิ ล าจารึึ ก ปฐมราชวงศ์์ ห ยวนพิิ ชิิ ต ยูู น นาน.” ม.ป. 6–9
(กรกฎาคม 2528): 96–99.
• ม.ป.ผ. “สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ในความรู้้�สึึกของนัักศึึกษาสาขาวิิชาจารึึก ภาควิิชา
ภาษาตะวัันออก บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยศิิลปากร.” ม.ป. 6, 10 (สิิงหาคม 2528): 84–96.

• ลัักษมีี จิิระนคร. “ท่่านขุุนนิิพัท
ั ธ์์จีีนนครผู้้�บุุกเบิิกหาดใหญ่่ยุุกแรกสุุด.” ม.ป. 6, 12 (ตุุลาคม 2528): 122–129.

• วิิ บูู ล วิิ จิิ ต รวาทการ. “ความเกี่่� ย วข้้ อ งระหว่่ า งกรุุ ง จีี น และกรุุ ง ศรีี อ ยุุ ธ ยาก่่ อ นแตกครั้้�งแรก.” ดิิ ฉัั น 9, 205
(กันยายน 2528): 18–22.

• ศุุภรััตน์์ เลิิศพาณิิชย์์กุุล. “สมาคลัับอั้้�งยี่่�ในประเทศไทย พ.ศ. 2367–2453.” ศิิลปวััฒนธรรม 6, 4 (กุุมภาพัันธ์์
2528): 70–83 ถึึง 6, 5 (มีีนาคม 2528): 104–113.

• สมสิินชััย เสีียงเรืืองแสง. “แห่่เจ้้าตรุุษจีีนนครสวรรค์์ วััฒนธรรมสามััคคีี.” มติิชน 8 (10 กุุมภาพัันธ์์ 2528): 6.
• แสงอรุุณ กนกพงศ์์ชัย
ั . “กงเต๊๊กแรกมีีในงานพระศพเจ้้านาย.” ม.ป. 6, 10 (สิิงหาคม 2528): 39.
2529 (1986)
• สัันต์์ สุุวรรณประทีีป. “เทศกาลบููชาเจ้้าแม่่กวนอิิม.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 33, 1 (22 มิิถุน
ุ ายน 2529): 28–29.

• เสนอ นิิลเดช. “อิิทธิิพลศิิลปะจีีนในประเทศไทย.” มหาวิิทยาลััยศิิลปากร. ฉบัับภาคต้้นประจำำ�ปีีการศึึกษา
2529: 29–36.
2530 (1987)
• ประยููรศัักดิ์์� ชลายนเดชะ. “จุุฬาราชมนตรีี ผู้้�นำำ�ฝ่่ายอิิสลามในประเทศไทย.” ศิิลปวััฒนธรรม 8, 10 (สิิงหาคม
2530): 72–81.
• ประสาน ภััทรวััณน์์. “สาเหตุุที่่�ชาวจีีนอพยพไปอยู่่�เมืืองไทยและกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ.” ศิิลปวััฒนธรรม 8, 3
(มกราคม 2530): 112–120.
• เผ่่าทอง ทองเจืือ. “การค้้าระหว่่างอยุุธยากัับจีีนศึึกษาจากเครื่่�องถ้้วยจีีนที่่�งมได้้รอบเกาะอยุุธยา.” ศิิลปวััฒนธรรม
8, 4 (กุมภาพันธ์ 2530): 62–74.

• พรรณีี บััวเล็็ก. “การเติิบโตและพััฒนาการของนายทุุนธนาคารไทยพาณิิชย์์ชาวจีีนในประเทศไทย (2475–
2516).” เศรษฐศาสตร์การเมือง 6, 1–2 (ตุลาคม 2529–มีนาคม 2530): 1–22.

• ภาษิิต จิิตรภาษา. “ตรุุษจีีนแปลว่่าอะไร.” ศิิลปวััฒนธรรม 8, 7 (พฤษภาคม 2530): 100–102.

• ภูู ว ดล ทรงประเสริิ ฐ . “ทุุ น จีี น ในภาคใต้้ : บทวิิ เ คราะห์์ เ ฉพาะยุุ ค สมบูู ร ณาญาสิิ ท ธิิ ร าชย์์ . ” เศรษฐศาสตร์์
การเมือง 6, 1–2 (ตุลาคม 2529–มีนาคม 2530): 89–106.

• ม.ป.ผ. “ชาวจีีนสมััยพระเจ้้าตากสิิน และต้้นราชวงศ์์จัักรีี.” ศิิลปวััฒนธรรม 8, 5 (มีีนาคม 2530): 48–52.

• ม.ป.ผ. “พระเจ้้าอู่่�ทอง ลููกเจ๊๊กจากเมืืองจีีนและเป็็นเจ้้าชายตััณหาจััด?.” ศิิลปวััฒนธรรม 8, 12 (ตุุลาคม 2530):
70–76.
• สมชาย ไพศาลพััฒนกิิ จ. “มองชาวจีี นโพ้้นทะเลสืืบทอดวัั ฒนธรรมและจริิยธรรมจีี นในต่่ างแดนจากเรื่่�อง
เยาวราชในพายุฝน.” วิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4, 7 (มกราคม/
มิถุนายน 2552): 11–19.

• หวางเสี่่�ยวเยี่่�ยน. “สาเหตุุที่่� ชาวจีี นอพยพไปอยู่่�เมืืองไทยและกิิ จกรรมทางเศรษฐกิิ จ.” แปลโดย ประสาน
ภัทรวัฒน. ศิลปวัฒนธรรม 8, 3 (มกราคม 2530): 112–120.
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2531 (1988)
• กวีี จงกิิจถาวร. “คิิดดููดีีดีี... ‘คลัังอาวุุธจีีนในไทย’.” สยามรััฐ 39 (15 พฤศจิิกายน 2531): 8, 9.

• นิิธิิ เอีียวศรีีวงศ์์. “คนกรุุงเทพฯ พููดเหน่่อเจ๊๊กจริิงหรืือ?.” ศิิลปวััฒนธรรม 9, 9(กรกฎาคม 2531): 90–98.

• นิิธิิ เอีียวศรีีวงศ์์. “ชาวจีีนปััจจััยสำำ�คััญของการเปลี่่�ยนแปลง.” ศิิลปวััฒนธรรม 9, 4 (กุุมภาพัันธ์์ 2531): 36–48.

• พรชััย ตระกููลวรานนท์์. “แนวการศึึกษากลุ่่�มชาติิพัน
ั ธ์์จีีนในสัังคมไทย.” จุุลสารไทยคดีีศึก
ึ ษา 5, 2 (กุุมภาพัันธ์์
2531): 49–67.
• ม.ป.ผ. “แกะรอยอดีีตชาวจีีนโพ้้นทะเล.” ผู้้�จััดการ 2 (28 พฤศจิิกายน/4 ธัันวาคม): 14 ถึึง (19–25 ธัันวาคม
2531): 14.
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• เฉิิน เจี้้�ยนหมิิน. “น่่านเจ้้า ไม่่ใช่่อาณาจัักรของชนชาติิไทย.” ศิิลปวััฒนธรรม 13, 3 (มกราคม 2535): 218–232.
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(Wolfgang Franke) ชาวเยอรมันผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีน.” ศิลปวัฒนธรรม 14, 7 (พฤษภาคม 2536): 48–50.

• พรพรรณ จัั นทโรนานนท์์ . “เทพประจำำ�ดอกไม้้: ดอกท้้ อ (เถาฮวา) ดอกไม้้ประจำำ�เดืื อน 3 นำำ�โชค-ขจัั ดสิ่่�ง
เลวร้าย.” ศิลปวัฒนธรรม 14, 5 (มีนาคม 2536): 164–166.

• พรพรรณ จัันทโรนานนท์์. “เทพประจำำ�ดอกไม้้: “สโมสรวรรณกรรม: ศาสตราจารย์์โวล์์ฟกังั ฟรัังเกอ (Wolfgang
Franke) ชาวเยอรมันผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีน.” ศิลปวัฒนธรรม 14, 7 (พฤษภาคม 2536): 48–50.

• พรพรรณ จัันทโรนานนท์์. “เทพประจำำ�ดอกไม้้: ดอกกุ้้�ยฮวา (ดอกกุ้้�ยฮวย) ดอกไม้้ประจำำ�เดืือน 8.” ศิิลปวััฒนธรรม
14, 10 (สิงหาคม 2536): 170–171.

• พรพรรณ จัันทโรนานนท์์. “เทพประจำำ�ดอกไม้้: ดอกเฉีียงอุ๋๋�ย และ-ดอกโบตั๋๋�น ดอกไม้้ที่่� ‘บููเช็็กเทีียน’ สั่่�งเนรเทศ
ดอกไม้้ประจำำ�เดืือน 4.” ศิิลปวััฒนธรรม 14, 6 (เมษายน 2536): 161–163.

• พรพรรณ จัันทโรนานนท์์. “เทพประจำำ�ดอกไม้้: ดอกชิิวขุุยฮวา ดอกจีีกวนฮวา (หงอนไก่่) และดอกเฟิ่่�งเซีียนฮวา
ดอกไม้ประจ�ำเดือน 7.” ศิลปวัฒนธรรม 14, 9 (กรกฎาคม 2536): 174–175.
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2547): 28.
2548 (2005)
• ม.ป.ผ. “จีีนออกกฎระเบีียบการนำำ�เข้้าสิินค้้าใหม่่เข้้มงวดมากขึ้้�น ชี้้�สิินค้้าอาหาร ผลไม้้ ข้้าว ต้้องมีีใบอนุุญาต
การน�ำเข้าด้วย.” ผู้สง่ ออก 19, 439 (พฤศจิกายน 2548): 86–90.

2549 (2006)
• กลุ่่�มงานมาตรฐานแรงงานระหว่่างประเทศ. “การคุ้้�มครองแรงงานไทยในฮ่่องกง” แรงงานสััมพัันธ์์ ฉบัับพััฒนา
มาตรฐานแรงงาน 49, 6 (สิงหาคม/กันยายน 2549): 11–15.

2550 (2007)
• วีีระ ธีีรภััทร. “กฎหมายคุ้้�มครองทรััพย์์สิน
ิ เอกชนฉบัับแรกของจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1392 (20–26 เมษายน
2550): ม.ป.

• วีี ระ ธีีรภัั ทร. “จีี นเป็็นสัังคมนิิยมหรืือทุุนนิิยมหลัั งผ่่านกฎหมายคุ้้�มครองกรรมสิิทธิ์์�ทรััพย์์สิินเอกชน (1).”
มติชนสุดสัปดาห์ 27, 1391 (13–19 เมษายน 2550): ม.ป.
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2553 (2010)
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หมวดที่ 11 ชนชาติกลุ่มน้อยจีน
2502 (1959)
• ม.ป.ผ. “จีีนชาติิตกลงใจส่่งอุุปกรณ์์นานาชนิิดช่่วยคณะกู้้�ชาติิธิเิ บต.” สารเสรีี (29 มีีนาคม 2502): 2.
• ม.ป.ผ. “ธิิเบตลุุกขึ้้�นสู้้�.” สารเสรีี 6 (27 มีีนาคม 2502): ม.ป.
2516 (1973)
• อารีี อิิทธิิเกษม. “โลซิิงฮัันกัับขบวนการจีีนอิิทธิิพลชายแดนไทย.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 20, 11 (2 กัันยายน
2516): 9, 31–33 ถึง 20, 18 (21 ตุลาคม 2516): 9, 12, 38.

2522 (1979)
• สุุด แสงวิิเชีียร, ผู้้�แปล “ชาวไทในยููนนานใต้้.” แปลและเก็็บความจาก A Trip to Yunnan-China Reconstruct.
ชาวกรุง 28, 11 (สิงหาคม 2522): 75–82.

2523 (1980)
• ม.ป.ผ. “จีีน: ปััญหาชนส่่วนน้้อย.” สยามนิิกร 3, 136 (2 กุุมภาพัันธ์์ 2523): 38–41.
2525 (1982)
• ดาไลลามา. “สััมภาษณ์์ดาลาไลมา องค์์ประมุุขของทิิเบต.” มติิชน 5 (15–21 สิิงหาคม 2525): 20–21, 31.
2526 (1983)
• ต้้วนลีีเซิิง. “อ่่าวจัังหลิินที่่�อำำ�เภอเฉิิงไห่่ (เทงไฮ้้) กัับชาวจีีนแต้้จิ๋๋�วที่่�อพยพมายัังไทยในระยะแรก.” ตรวจแก้้
โดย วิทิต วัณทาวิบูล แปลโดย วิภาดาจันทน์จารุสิร.ิ ศิลปวัฒนธรรม 4, 11 (กันยายน 2526): 36–41.

• ทรงวิิทย์์ คลประสิิทธิ์์�. “เมืืองจีีนและสิิบสองปัันนา.” ศิิลปวััฒนธรรม 4 (เมษายน 2526): 61–66.
• สุุมิิตรา, [นามแฝง]. “จีีนกัับบทเรีียนจากธิิเบต.” ข่่าวพาณิิชย์์ 34 (21 กัันยายน 2526): 6–10.
2527 (1984)

• ซุ่่�งเอิินฉาง. “การหััตถกรรมและตลาดนััดในสัังคมศัักดิินาของชนเผ่่าไตสิิบสองปัันนา.” แปลโดย ช.ศรีีงิ้้�วราย,
[นามแฝง]. มนุษยศาสตร์ 12 (มกราคม/กรกฎาคม 2527): 36–52.

2528 (1985)
• ม.ป.ผ. “8 ชนกลุ่่�มน้้อยกัับปััญหาความมั่่�นคง.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 31, 30 (13 มกราคม 2528): 18–23 ถึึง
31, 31 (20 มกราคม 2528): 18–23.

2529 (1986)
• ต้้วนลีีเซิิง. “ความเป็็นมาของคนไทยในสิิบสองพัันนา.” ศิิลปวััฒนธรรม 7, 4 (กุุมภาพัันธ์์ 2529): 54–61.

• บรรณาธิิการ. “จ้้วงชนชาติิไทในสาธารณรััฐประชาชนจีีน: ภาคที่่� 1 ภาษา.” คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิทยาลัย (2529): ม.ป.

• เวิิ น เยวีี ย นข่่ า ย. “การแพทย์์ แ ละเภสัั ช ของชนชาติิ ไ ทในสิิ บ สองพัั น นา.” แปลและเรีี ย บเรีี ย งโดย วิิ ทิิ ต
วัฒนาวิบูล. ศิลปวัฒนธรรม 7, 7 (กุมภาพันธ์ 2529): 70–73.
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2530 (1987)
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีน/ความอ่่อนไหวเรื่่�องธิิเบต.” สยามรััฐ 38 (4 พฤศจิิกายน 2530): 12.

• ทองแถม นาถจำำ�นง. “สนใจเรื่่�องจ้้วงกัันหน่่อยดีีไหม.” ศิิลปวััฒนธรรม 9, 2 (ธัันวาคม 2530): ม.ป.

• สุุวรรณา เกรีียงไกรเพ็็ชร์์. “เทศกาลร้้องเพลงของชาวจ้้วงที่่�อู่่�หมิิง.” เมืืองโบราณ 13 (กรกฎาคม/กัันยายน 2530):
91–99.
• ม.ป.ผ. “ธิิเบต ถึึงคราวลุุกสู้้� แต่่ก็็สู้้�ไม่่ไหว.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 17 (11–17 ตุุลาคม 2530): 25.
• วณิิชย์์ 5 [นามแฝง]. ชนชาติิต้้ง.” เมืืองโบราณ 13, 4 (ตุุลาคม/ธัันวาคม 2530): 92–96.

• สุุวรรณา เกรีียงไกรเพชร. “เทศกาลร้้องเพลงของชาวจวงที่่�อู่่�หมิิง.” เมืืองโบราณ 18, 8 (กรกฎาคม/กัันยายน
2530): 91–99.
• หวง ฮุ่่�ยคุุน. “การค้้นคว้้าเกี่่�ยวกัับอาณาจัักร ‘สยาม-ไต’ โบราณ.” รวมบทความประวััติิศาสตร์์ (กุุมภาพัันธ์์
2530): 139–162.
2531 (1988)
• จ้้ า ว เหม่่ ย ฉวน. “‘ชีีวิิ ต ความเป็็ น อยู่่�ของชาวจ้้ ว ง’ ในจ้้ ว งชนชาติิ ไ ทในสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น : ภาคที่่� 2
วัฒนธรรม.” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531): 31–53.

• จีีย แยนจอง. “ความเป็็นมาของวััฒนธรรมโบราณในล้้านนา-สิิบสองพัันนา.” แถลงงานประวััติิศาสตร์์ เอกสาร
โบราณคดี 21 (มกราคม/ธันวาคม 2531): 1–14.

• ฉิิน กว่่อเซิิง , เหลีียง ถึึงงั่่�ว , ไหง่่ ซิิงหล่่าง, และคณะ. “นิิทานเรื่่�องกำำ�เนิิดชาวจ้้วง” ในจ้้วงชนชาติิไทในสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน: ภาคที่่� 2 วััฒนธรรม.” คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (ม.ป.ด. 2531): 84–86.

• ฉิิน กว่่ อเซิิง , เหลีียง ถึึ งงั่่� ว , ไหง่่ ซิิงหล่่าง, และคณะ. “ประวัั ติิอัันยาวนานของชาวจ้้ วง” ในจ้้ วงชนชาติิ ไท
ในสาธารรัฐประชาชนจีน: ภาคที่ 2 วัฒนธรรม.” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ม.ป.ด.
2531): 1–16.
• ปราณีี กุุลละวณิิชย์์. “‘เพลงจ้้วง’ ในจ้้วงชนชาติิไทในสาธารณรััฐประชาชนจีีน: ภาคที่่� 2 วััฒนธรรม.” คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ม.ป.ด. 2531): 87–92.

• ปราณีี กุุ ล ละวณิิ ช ย์์ . “ระบบตัั ว เขีี ย นภาษาจ้้ ว ง” ในจ้้ ว งชนชาติิ ไ ทในสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น : ภาคที่่� 2
วัฒนธรรม.” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ม.ป.ด. 2531): 93–94.

• ฟั่่�น หงกุ้้�ย. “ประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม และภาษาของชนชาติิจ้้วง” ในจ้้วงชนชาติิไทในสาธารณรััฐประชาชน
จีน: ภาคที่ 2 วัฒนธรรม.” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ม.ป.ด.2531): 17–30.

• ม.ป.ผ. “ธิิเบต การต่่อต้้านจีีนยัังไม่่สิ้้�น.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 34, 39 (13–19 มีีนาคม 2531): 23.

• ม.ป.ผ. “ทิิเบตในอ้้อมกอดจีีน ไม่่รัก
ั -ไม่่ชังั แต่่ยังั ไม่่ปล่่อย.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 408 (26 มิิถุน
ุ ายน 2531): 47.

• สุุวรรณา เกรีียงไกรเพ็็ชร. “คติิชาวบ้้านและนิิทานชาวบ้้านของชนชาติิจ้้วงข้้อสัังเกตเบื้้�องต้้นในจ้้วงชนชาติิไท
ในสาธาณรัฐประชาชนจีน. ภาคที่ 2 วัฒนธรรม.” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ม.ป.ด.
2531): 66–83.
• หนง เสีียกว้้าน. “นิิทาน เพลงพื้้�นบ้้าน และสุุภาษิิตชนชาติิจ้้วง” ในจ้้วงชนชาติิไทในสาธารณรััฐประชาชนจีีน:
ภาคที่ 2 วัฒนธรรม.” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ม.ป.ด. 2531): 54–65.

2532 (1989)
• ไชยวััฒน์์ ยนเปี่่�ยม. “จีีนกัับปััญเชนลามะ แห่่งธิิเบต.” สยามรััฐ 39 (31 มกราคม 2532): 12.

• ม.ป.ผ. “ทิิเบต 30 ปีีภายใต้้เงื้้�อมมืือจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9, 446 (19 มีีนาคม 2532): 62–63.

• ม.ป.ผ. “ธิิเบต ก้้างชิ้้�นใหญ่่ในคอจีีน.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 35, 40 (19–25 มีีนาคม 2532): 30–31.
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2533 (1990)
• ม.ป.ผ. “พิิธีแ
ี ต่่งงานแบบชนชาติิไป๋๋.” จีีนนิิตยสารภาพ 3 (ธัันวาคม 2533): 56–57.
2534 (1991)
• ม.ป.ผ. “ไปดููขบวนประโคมตีีมโหรทึึก และช้้างหนิิงหนิิง ในงานมหกรรมกีีฬาชนชาติิที่่�กวางสีี.” ศิิลปวััฒนธรรม
13, 3 (ม.ป.ด. 2534): ม.ป.

2535 (1992)
• ม.ป.ผ. “พจนานุุกรมจ้้วงใต้้-ไทย.” คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (ม.ป.ด. 2535): ม.ป.
2536 (1993)
• คีีรีมั
ี ันเจโร, เค. พีี. “ต่่อกรณีีทะไลลาม นโยบายขี้้�ฮกทั้้�งเพ.” มติิชน 16, 5463 (22 กุุมภาพัันธ์์ 2536): 27.

• จุุลชีีพ ชิินวรรโณ. “จราจลในทิิเบต ปััญหาชนกลุ่่�มน้้อยกัับการเรีียกร้้องเอกราช.” วััฏจัักรการเมืือง 2, 54 (18–24
มิถุนายน 2536): 46–47.

• เฉิิน เสีียนอาน. “ความเป็็นมาและการเปลี่่�ยนแปลงของชนชาติิจ้้วง.” มหาวิิทยาลััยพายััพ (2536): ม.ป.

• เอนก เพิ่่�มวงศ์์เสนีีย์.์ “ปััญหาทิิเบตย้้อนยุุคเมื่่�อทะไลลามะเยืือนไทย.” วััฏจัักรการเมืือง 1, 37 (19–25 กุุมภาพัันธ์์
2536): 54–55.
2538 (1995)
• ตรอกโก้้, เวอร์์จิิเนีีย เอ็็ม.ดีี. “ตามรอยเผ่่าไตในจีีนใต้้.” สยามอารยะ 3, 30 (กรกฎาคม 2538): 84–90.

• ธีีรภาพ โลหิิตกุุล. “ทวนน้ำำ�โขงไปสืืบรากเหง้้าเผ่่าไทย ที่่� เชีียงรุ่่�งแห่่งสอบสองปัันนา.” อนุุสาร อ.ส.ท. 35, 6
(มกราคม 2538): 74–77, 79–86
• เวอร์์จิิเนีีย เอม ดีี ครอกโก้้. “เผ่่าดุุง (Dong).” สยามอารยะ 3, 31 (สิิงหาคม 2538): 24–32.
2539 (1996)
• คงฤทธิ์์� นิิ ติิ ก ารวีี . “ทิิ เ บตเผชิิ ญ ภัั ย คุุ ก คามนโยบายกลืื น ชาติิ . ” สยามรัั ฐ สัั ป ดาห์์ วิิ จ ารณ์์ 43, 24 (10–16
พฤศจิกายน 2539): 78.

• ชิิวหวนชิิง. เก๋๋อ คนของวนา [Gir People of the Wilderness].” สารคดีี 12, 137 (กรกฎาคม 2539): 158–168.

• ฟั่่�นหงกุ้้�ย. “ต้้ นกำำ�เนิิดและการเคลื่่� อนย้้ายของชนชาติิ จ้้วง และชนชาติิ ไต (ในยูู นนาน).” เมืืองโบราณ 22,
1 (มกราคม 2539): 9–22.
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• เลีียง นาราสััจจ์์ . “แกะรอยเหรีียญกษาปณ์์จีีน จาก ‘จีี นหยวนเป่่า’ ถึึ ง ‘เงิินสิ้้�นชาติิ ’.” ศิิลปวัั ฒนธรรม 16, 5
(มิถุนายน 2538): 107–114.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “หนึ่่�งศตวรรษที่่�ผ่า่ นเลย.” ผู้้�จััดการ (21 มิิถุน
ุ ายน 2538): 9.
2539 (1996)
• ชิิวหวนชิิง. “ประเพณีีดูด
ู อุุงานแต่่งที่่�เสฉวน.” สารคดีี 12, 134 (เมษายน 2539): 44–46.
• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “จีีนผู้้�ถ่่มน้ำำ�ลายรดพื้้�น.” ผู้้�จััดการ (15 กุุมภาพัันธ์์ 2539): 8.
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ั มููลศิิลป์์. “การปฏิิวััติิวััฒนธรรม ข้้อพิิจารณาบางประการ.” ประวััติิศาสตร์์ 9 (ม.ป.ด. 2541): 97–110
2542 (1999)
• โจวเฮ่่า. “วััฒนธรรมการตกกล้้าดำำ�นาของชาวม้้ง.” จีีน นิิตยสารภาพ 12, 145 (พฤศจิิกายน 2542): 12–15.
• นภา หลิิน. “วััฒนธรรมจีีน ครอบครััว.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 19, 966 (กุุมภาพัันธ์์ 2542): 51.
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2544 (2001)
• จ.ท. เฉิิน, [นามแฝง]. “8 ปีีในตำำ�แหน่่งอธิิบดีี.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 9, 464 (เมษายน 2544): 38–39.
2545 (2002)
• จิินตนา ธัันวานิิวััฒน์์. “กู่่�ฉิินในสายธารแห่่งอารยธรรมมัังกร.” ศิิลปวััฒนธรรม 23, 4 (กุุมภาพัันธ์์ 2545): 42–59.
2546 (2003)
• จรััสศรีี จิิรภาส. “ปีีระกา กุ๊๊�กไก่่ ‘ระกา’ ในภาษาและวััฒนธรรมจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 26, 4 (กุุมภาพัันธ์์ 2546):
130–137.
2547 (2004)
• เฉิินฮั่่�นชูู. “เฉาซู่่�ฉงถััน (สนทนาเรื่่�องประเพณีีแต้้จิ๋๋�ว).” สำำ�นัักพิิมพ์์มหาวิิทยาลััยซััวเถา (ม.ป.ด. 2004): ม.ป.
• ประชา พิิสุท
ุ ธิิกุล
ุ . “ไขปริิศนาสุุสานฉิินซีีฮ่่องเต้้.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 12, 605 (มกราคม 2547): 71.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “ขนบจารีีตจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 24, 1224 (มกราคม/กุุมภาพัันธ์์ 2547): 39.
2548 (2005)
• วััชริินทร์์ ยงศิิริ.ิ “กััมพููชา: วัันวารที่่�ผัันเปลี่่�ยน.” วััฒนธรรมแต้้จิ๋๋�วแห่่งซััวเถา (ม.ป.ด. 2548): ม.ป.

• วีีรกร ตรีีเศศ. “‘ภููมิิปััญญาจีีน’ สร้้างความน่่าอาย.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 25, 1275 (21–27 มกราคม 2548): 20.
2549 (2006)
• พัันหนีีต๋๋า. “ภาพวาดในขวดยานััตถุ์์�.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1367 (27 ตุุลาคม/2 พฤศจิิกายน 2549): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “ระบบเลืือดลม.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1369 (10–16 พฤศจิิกายน 2549): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “กำำ�แพงยัักษ์์.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 364 (6–12 ตุุลาคม 2549): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “กี่่�เพ้้า.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1360 (8–14 กัันยายน 2549): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “เกี๊๊�ยว (1): เจี่่�ยวจึ๊๊� jiaozi.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1354 (28 กรกฎาคม/3 สิิงหาคม 2549): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “เกี๊๊�ยว (2): เจี่่�ยวจึ๊๊� jiaozi.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1355 (4–10 สิิงหาคม 2549): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “เกี๊๊�ยว (3): เจี่่�ยวจึ๊๊� jiaozi.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1356 (11–17 สิิงหาคม 2549): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “ชุุดจงซััน หรืือชุุดเหมา.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1366 (20–26 ตุุลาคม 2549): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “ซึ้้�งนึ่่�ง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1361 (15–21 กัันยายน 2549): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “ตะเกีียบ kuaiji ไคว่่จึึ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1353 (21–27 กรกฎาคม 2549): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “ตาชั่่�งจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1359 (1–7 กัันยายน 2549): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “เทีียนอัันเหมิิน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1372 (1–7 ธัันวาคม 2549): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “พััด ซานจึึ shanzi.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1358 (25–31 สิิงหาคม 549): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “ลููกคิิด.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1365 (13–19 ตุุลาคม 2549): ม.ป.

• ยุุพา คลัังสุุวรรณ. “วััฒนธรรมจีีน: วัันวานและวัันนี้้�.” มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ (ม.ป.ด. 2549): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “40 ปีีการปฏิิวััติิวััฒนธรรม จากจีีนถึึงไทย (1).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1346 (2–6 มิิถุน
ุ ายน
2549): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “40 ปีีการปฏิิ วััติิวััฒนธรรม จากจีี นถึึ งไทย (2) ปฏิิ บััติิการปฏิิ วััติิวััฒนธรรม.” มติิ ชน
สุดสัปดาห์ 26, 1348 (16–22 มิถุนายน 2549): ม.ป.
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• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “40 ปีีการปฏิิ วััติิวััฒนธรรม จากจีี นถึึ งไทย (3).” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1349 (23–29
มิถุนายน 2549): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “40 ปีีการปฏิิวััติิวััฒนธรรม จากจีีนถึึงไทย (4).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1350 (30 มิิถุน
ุ ายน/
6 มิถุนายน 2549): ม.ป.

• วรศัั ก ดิ์์� มหัั ท ธโนบล. “40 ปีี ก ารปฏิิ วัั ติิ วัั ฒ นธรรม จากจีี น ถึึ ง ไทย (5).” มติิ ช นสุุ ด สัั ป ดาห์์ 26, 1351 (7–13
กรกฎาคม 2549): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “40 ปีีการปฏิิ วััติิวััฒนธรรม จากจีี นถึึ งไทย (6).” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1352 (14–20
กรกฎาคม 2549): ม.ป.

• วรศัั กดิ์์� มหัั ทธโนบล. “40 ปีี การปฏิิ วััติิ วััฒ นธรรม จากจีี นถึึ ง ไทย (7).” มติิ ช นสุุ ด สััป ดาห์์ 26, 1353 (21–27
กรกฎาคม 2549): ม.ป.

• วิิภา อุุตมฉัันท์์. “ความตาย.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1363 (29 กัันยายน/5 ตุุลาคม 2549): ม.ป.

• วีีรกร ตรีีเศศ. “รู้้�จัักคลื่่�นนัักท่่องเที่่�ยวจีีนลููกยัักษ์์.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1345 (26 พฤษภาคม/1 มิิถุน
ุ ายน 2549):
20.
• วีีระ ธีีรภััทร. “ซื้้�อขนมไหว้้พระจัันทร์์แถมบ้้าน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1368 (3–9 พฤศจิิกายน 2549): ม.ป.
• วีีระ ธีีรภััทร. “ตรุุษจีีน!.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1332 (24 กุุมภาพัันธ์์/2 มีีนาคม 2549): ม.ป.

• วีีระ ธีีรภััทร. “บัันทึึกจากหวางซาน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26 , 1365 (13–19 ตุุลาคม 2549): ม.ป.

• วีีระ ธีีรภััทร. “วาเลนไทน์์ร้อ
้ น ๆ จ้้า!.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1357 (18–24 สิิงหาคม 2549): ม.ป.
• วีีระ ธีีรภััทร. “สงกรานต์์ที่่�ปัักกิ่่�ง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 26, 1343 (12–18 พฤษภาคม 2549): ม.ป.

• วุุฒิชั
ิ ย
ั อารัักษ์์โพชงค์์. “พิิธีก
ี รรมและงานกิินเจของโรงเจซิ่่�วอกตั้้�ว.” ม.ป. (ม.ป.ด. 2549): ม.ป.
2550 (2007)
• จิิรวรรณ จิิรัน
ั ธร. “วิิวััฒนาการวััฒนธรรมการแต่่งกายของชาวจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1427 (21–27 ธัันวาคม
2550): ม.ป.

• ถาวร สิิกโกศล. “ตรุุษจีีน ส่่งท้้ายปีีเก่่าต้้อนรัับปีีใหม่่.” ศิิลปวััฒนธรรม 28, 4 (กุุมภาพัันธ์์2550): 76–103.

• ถาวร สิิกโกศล. “เปาบุ้้�นจิ้้�นกัับวััฒนธรรมชื่่�อของคนจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 28, 7 (พฤษภาคม 2550): 160–169.

• ถาวร สิิกโกศล. “สาทรขนมจ้้าง เทศกาลรวมความหลากหลายของวััฒนธรรมจีีน.” มติิชน 28, 8 (มิิถุุนายน
2550): 150–169.
• ถาวร สิิกโกศล. “หยวนเซีียวเทศกาลปิิดท้้ายตรุุษจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 28, 5 (มีีนาคม 2550): 152–169.
• พัันหนีีต๋๋า. “ศิิลปะการเขีียนอัักษรจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1397 (25–31 พฤษภาคม 2550): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “ศิิลปะการผููกเงื่่�อนจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1384 (23 กุุมภาพัันธ์์/1 มีีนาคม 2550): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “ แท่่นฝนหมึึก.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1402 (29 มิิถุน
ุ ายน/5 กรกฎาคม 2550): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “หยก 1?.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1422 (16–22 พฤศจิิกายน 2550): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “ หยก 2?.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1427 (21–27 ธัันวาคม 2550): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “กระดาษ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1399 (8–14 มิิถุน
ุ ายน 2550): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “การแกะสลัักงาช้้าง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1428 (28 ธัันวาคม 2550/3 มกราคม 2551): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “กิิเลน และเต่่า.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1383 (16–22 กุุมภาพัันธ์์ 2550): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “ขนมจีีนข้้ามสะพาน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1411 (31 สิิงหาคม/6 กัันยายน 2550): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “ขนมไหว้้พระจัันทร์์?.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1418 (19–25 ตุุลาคม 2550): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “ไข่่เยี่่�ยวม้้า.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1407 (3–9 สิิงหาคม 2550): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “จิ่่�งไท่่หลาน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1426 (14–20 ธัันวาคม 2550): ม.ป.
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• พัันหนีีต๋๋า. “ตรา.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1403 (6–12 กรกฎาคม 2550): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “ตุ้้�ยเหลีียน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1394 (4–10 พฤษภาคม 2550): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “ถัังหููหลูู.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1409 (17–2 สิิงหาคม 2550): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “ประทััด.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1393 (27 เมษายน/3 พฤษภาคม 2550): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “พู่่�กััน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1400 (15–21 มิิถุน
ุ ายน 2550): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “มัังกร.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1380 (26 มกราคม/1 กุุมภาพัันธ์์ 2550): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “ว่่าว.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1385 (2–8 มีีนาคม 2550): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “หงส์์.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1381 (2–8 กุุมภาพัันธ์์ 2550): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “หมึึก.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1401 (22–28 มิิถุน
ุ ายน 2550): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “หมึึกแดงใช้้ประทัับตรา.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1404 (13–19 กรกฎาคม 2550): ม.ป.

• พัันหนีีต๋๋า. “เหล้้าเหมาไถ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1413 (21–27 กัันยายน 2550): ม.ป.
• พัันหนีีต๋๋า. “อิ๋๋�วเถีียว.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1416 (5–11 ตุุลาคน 2550): ม.ป.

• ม.ป.ผ. “เปาบุ้้�นจิ้้�นกัับวััฒนธรรมชื่่�อของคนจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 28, 7 (พฤษภาคม 2550): 160–169.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “อัันเนื่่� องมาแต่่ ‘คำำ�จีีนสยาม’ (14).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1377 (5–11 มกราคม 2550): ม.ป.
• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “อัันเนื่่� องมาแต่่ ‘คำำ�จีน
ี สยาม’ (จบ).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1378 (12–18 มกราคม 2550): ม.ป.
• วริิษฐ์์ ลิ้้�มทองกุุล. “กลัับไปปัักกิ่่�ง.” ผู้้�จััดการ 24, 283 (เมษายน 2550): 46–47.

• วริิษฐ์์ ลิ้้�มทองกุุล. “เรื่่�องใหญ่่ของ ‘ซาละเปาไส้้กระดาษ’.” ผู้้�จััดการ 25, 288 (กัันยายน 2550): 60–61.
• วีีระ ธีีรภััทร. “หมููทองมาแล้้ว.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1382 (9–15 กุุมภาพัันธ์์ 2550): ม.ป.

• ศานติิ-นวรััตน์์ ภัักดีีคำำ�. “จิิตรกรรมเรื่่�องห้้องสิินในเก๋๋งนุุกิิจราชบริิหาร.” เมืืองโบราณ 33, 1 (มกราคม–มีีนาคม
2550): 69–94.

2551 (2008)
• จิิรวรรณ จิิรัน
ั ธร. “รููปแบบทรงผมสตรีีจีีนโบราณ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1429 (มกราคม 2551): 63–64.
• ถาวร สิิกโกศล. “วิิวััฒนาการของรููปลัักษณ์์อัักษรจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 29, 12 (ตุุลาคม 2551): 146–160.
• ถาวร สิิกโกศล. “วิิวััฒนาการสร้้างอัักษรจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 29, 11 (ม.ป.ด. 2551): 162–169.

• พัันหนีีต๋๋า. “การแกะสลัักงาช้้าง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1428 (28 ธัันวาคม 2550/3 มกราคม 2551): ม.ป.

• วิิภา จิิรภาไพศาล. “‘โพยก๊๊วน’ ประวััติิศาสตร์์สัังคมและเงิินตราของจีีนโพ้้นทะเล.” ศิิลปวััฒนธรรม 29, 10
(สิงหาคม 2551): 96–106.

• วิิภา อุุตมฉัันท์์. “ขงจื๊๊�อโกอิินเตอร์์.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1428 (28 ธัันวาคม 2550/3 มกราคม 2551): ม.ป.

• ศานติิ-นวรััตน์์ ภัักดีีคำำ�. “ลัับแลสลัักศิิลาอย่่างจีีนข้้างพระที่่�นั่่ง� พุุทไธสวรรย์์พิพิ
ิ ธ
ิ ภััณฑ์์สถานแห่่งชาติิ พระนคร.”
ศิลปวัฒนธรรม 29, 11 (กันยายน 2551): 152–161.

• สุุเนตร ทวีีถาวรสวััสดิ์์�. “เล่่าถึึงภููมิทั
ิ ัศน์์และวััฒนธรรมในดิินแดนจีีนฝั่่�งตะวัันออก.” ทีีทัศ
ั น์์วััฒนธรรม 6 (ม.ป.ด.
2551): 33–42.
• หมอไพร, [นามแฝง]. “อะไรคืือมาตรฐานการทุุยหนา.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 16, 827 (เมษายน 2551): 68.
2552 (2009)
• ถาวร สิิกโกศล. “จีีนซััวบ๊๊วยสาขาหนึ่่�งของจีีนแต้้จิิว.” ศิิลปวััฒนธรรม 30, 4 (กรกฎาคม 2552): 158.

• ถาวร สิิกโกศล. “คนแต้้ จิ๋๋� ว (1): คนแต้้ จิ๋๋� วคืื อใคร.” ศิิลปวัั ฒนธรรม (30 พฤศจิิ กายน 2551–มกราคม 2552):
142–151.
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• ถาวร สิิกโกศล. “ภาษาจีีนแต้้จิ๋๋�ว (2): ความเป็็นมาของภาษาแต้้จิ๋๋�ว.” ศิิลปวััฒนธรรม 31, 1 (พฤศจิิกายน 2552):
158–169.
• ถาวร สิิกโกศล. “อััตลัักษณ์์จีีนแต้้จิ๋๋�ว (1).” ศิิลปวััฒนธรรม 30, 3 (มกราคม2552): 156–169.
• ถาวร สิิกโกศล. “อััตลัักษณ์์จีีนแต้้จิ๋๋�ว (2).” ศิิลปวััฒนธรรม 30, 7 (พฤษภาคม 2552): 156.

• นราพร สัังข์์ชัย
ั . “เทศกาลและพิิธีก
ี รรมสำำ�คััญของศาลเจ้้าจีีนในจัังหวััดสมุุทรสงคราม.” วิิชาการมหาวิิทยาลััย
หอการค้าไทย 29, 3 (กรกฎาคม/กันยายน 2552): 113–138.

• ม.ป.ผ. “ซานไจ้้” วััฒนธรรมค้ำำ�เศรษฐกิิจจีีน.” ผู้้�จััดการ 360˚ 1, 3 (กุุมภาพัันธ์์ 2552): 48–50.

• ลัักขณา อััครศรีีประไพ. “ผลกระทบสีีสัน
ั เชิิงนิิเสธของศาสนาพุุทธต่่อจิิตสำำ�นึก
ึ เชิิงโศกนาฎกรรมของวััฒนธรรม
ประเพณีจีน.” วิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4, 7 (มกราคม–มิถุนายน
2552): 20–31.
• ศานติิ-นวรััตน์์ ภัักดีีคำำ�. “สิิริม
ิ งคลอย่่างจีีนในวััดเทพธิิดาราม.” ศิิลปวััฒนธรรม 30, 4 (กัันยายน 2552): 178–145.
• สุุดา มั่่�งมีีดีี. “60 ปีีสู่่�ความยิ่่�งใหญ่่แดนมัังกร.” เนชั่่�นสุุดสััปดาห์์ 18, 906 (ตุุลาคม 2552): 80–81.

2553 (2010)
• จ.เขีียน, [นามแฝง]. “Tactile Pavilions ศาลาที่่� น่่าจัั บในงาน World Expo 2010.” บ้้านและสวน 35, 409
(กันยายน 2553): 58, 60, 62.

• สุุธาทิิพย์์ โมราลาย. “สนทนาเรื่่�อง ‘กระแสนิิยมขงจื้้�อ’.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1545 (26 มีีนาคม/1 เมษายน
2553): ม.ป.

• สุุรีีย์์ ภููมิิภมร. “ความเขีียวของจีีนโบราณ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 31, 1579 (19–25 พฤศจิิกายน): 47–48 ; 31, 1580
(26 พฤศจิกายน/2 ธันวาคม 2553): 47–48.

• สุุรีย์
ี ์ ภููมิิภมร. “สิ่่�งที่่�เหลืืออยู่่�ในจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 31, 1584 (24–30 ธัันวาคม 2553): ม.ป.
2555 (2012)
• ประพิิณ มโนมััยวิิบููลย์์. “ตรุุษจีีน [Chainses New Year].” ราชบััณฑิิตยสถาน 37, 2 (เมษายน/มิิถุุนายน 2555):
107–123. ภาพประกอบ.

• สุุรสิิทธิ์์� อมรวณิิชศัักดิ์์�, กนกรััตน์์ กิิตติิวิวั
ิ ฒ
ั น์์, และ กนิิษฐา ลีีลามณีี. “นคราภิิวัฒ
ั น์์ของผืืนแผ่่นดิินจีีนในยุุคสมััย
แห่่ง ‘สาธารณรััฐประชาชนจีี น’ [中華人民共和國中國時期的城市化 - The Urbanization of the
People’s Republic of China Period].” จีนศึกษา 5, 5 (เมษายน 2555): 1–32.
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หมวดที่ 15 ศิลปะ-ดนตรีจีน
2513 (1970)
• เนาวรััตน์์ พงษ์์ไพบููลย์์. “งิ้้�ว.” วิิทยาสารปริิทััศน์์ 21, 5 (5 กุุมภาพัันธ์์ 2513): 33–34.
2514 (1971)
• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “การแข่่งขัันปิิงปองในปัักกิ่่�ง.” โดย เก็็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 17,
45 (2 พฤษภาคม 2514): 18–19, 29, 42–44.

• แสวง ตุุงคะบรรหาร. “มหาอุุปรากรคลาสสิิคของจีีนแดง.” โดย เก็็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรััฐสััปดาห์์วิจ
ิ ารณ์์
18, 23 (28 พฤศจิกายน 2514): 18–19, 29–31.

2517 (1974)
• สมชาย พุ่่�มสอาด. “สิิงโต.” จัันทรเกษม 118 (พฤษภาคม/มิิถุน
ุ ายน 2517): 45–64.

• ศร ปัันหยีี. “เครื่่�องปั้้� นดิินเผาของจีีน.” ชาวกรุุ ง 23, 10 (กรกฎาคม 2517): 16–24 ถึึง 23, 12 (กัันยายน 2517):
16–22.
2518 (1975)
• ภุุชชงค์์ จัันทวิิช. “เครื่่�องปั้้� นดิินเผาของจีีน.” จัันทรเกษม 123 (มีีนาคม/เมษายน): 35–40 ถึึง 124 (พฤษภาคม/
มิถุนายน 2518): 39–48.

2519 (1976)
• ประพัันธ์์ ศรีีสุต
ุ า. “ศิิลปะจีีน: หยกและเครื่่�องเคลืือบ.” อัักษรศาสตร์์ 1 (มีีนาคม 2519): 99–105.

• ศร ปัันหยีี. “จลาจลนัักมวย.” ชาวกรุุง 25, 4 (มกราคม 2519): 54–63 ถึึง 25, 6 (มีีนาคม 2519): 41–48.
2521 (1978)
• กวีี กุุลนิิกร. “ความเคลื่่�อนไหวของนัักเขีียนและศิิลปิินจีีน (1).” ไทยนิิกร 2, 30+48 (18 กัันยายน 2521): 40.

• กวีี กุุลนิิกร. “ความเคลื่่�อนไหวของนัักเขีียนและศิิลปิินจีีน (2).” ไทยนิิกร 2, 30+49 (25 กัันยายน 2521): 39.
2522 (1979)
• ธีีระ คำำ�ลือ
ื ชา. “มััณฑนะศิิลปะจีีนส่่งอิิทธิิพลแก่่ศิล
ิ ปะไทย.” เมืืองโบราณ 5, 6 (สิิงหาคม/กัันยายน 2522): 13–22.

• ประยููร อุุลุุชาฎะ. “ศิิลปะจีีนที่่�เข้้ามาสััมพัันธ์์กัับศิิลปะไทย.” โดย น. ณ ปากน้ำำ� [นามแฝง]. เมืืองโบราณ 5, 6
(สิงหาคม/กันยายน 2522): 23–38.

• มารุุต อััมรานนท์์. “อิิทธิิพลศิิลปะจีีนที่่�มีต่
ี ่อลวดลายล้้านนา.” มหาวิิทยาลััยศิิลปากร 3, 1 (กรกฎาคม/ธัันวาคม
2522): 120–130.
2524 (1981)
• พรพรรณ เลวหศิิริินาถ, ผู้้�แปล. “กลองมโหระทึึกในประเทศจีีนภาคใต้้.” ศิิลปากร 25 (พฤศจิิกายน 2524):
75–123.
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2527 (1984)
• พรรพรรณ ล.จัันทโรนานนท์์. “ฉาวโจวซี่่� งิ้้�วแต้้จิ๋๋�ว ความเป็็นมาและการแพร่่กระจายเข้้าสู่่�เมืืองไทย.” ศิิลปากร
28, 3 (กรกฎาคม 2527): 12–45.
• พรพรรณ จัันทโรนานนท์์. “ปู้้�ไต้้ซี่่� งิ้้�วหุ่่�นกระบอกของชาวจีีนฮกเกี้้�ยนที่่�สิงิ คโปร์์.” ศิิลปากร 28 (กรกฎาคม2527):
26–46.
• มาลิินีี คััมภีีรญาณนนท์์. “เครื่่�องถ้้วยจีีนพบที่่�ราชบุุรี.ี ” เมืืองโบราณ 10, 2 (เมษายน/มิิถุน
ุ ายน 2527): 31–48.

• มาลิินีี ดิิลกกวณิิช. “เอกลัักษณ์์ไทยในสามก๊๊ก รูู ปแบบการประพัันธ์์.” ธรรมศาสตร์์ 13, 2 (มิิถุุนายน 2527):
124–133
2528 (1985)
• จำำ�เนีียร เหมะรััต. “สิ่่�งสกััดของแอนไดรบอฟ.” สยามรััฐ 38 (2 ธัันวาคม 2528): 2.
• ม.ป.ผ. “รู้้�จัักกวีีจีีน: เมิ่่�ง ย่่าว หยวน.” คุุรุุปริิทััศน์์ 10 (กรกฎาคม 2528): 44–45.
2529 (1986)
• พรชัั ย ตระกูู ล วรานนท์์ . “เครื่่� อ งปั้้� นดิิ น เผาโบราณเปอร์์ เ ซีี ย ที่่� ขุุ ด พบในประเทศไทย.” เมืื อ งโบราณ 12, 4
(ตุลาคม/ธันวาคม 2529): 19–21.

• สุุภััทรดิิศ ดิิศกุุล, ม.จ. “พงศาวคารจีีนกัับภาพยนตร์์กำำ�ลังั กายใน.” ศิิลปวััฒนธรรม 7 (พฤษภาคม 2529): 62–72.
2530 (1987)
• เฉิิงเซี่่�ยง. “ภาพเขีียนสีีสมััยก่่อนประวััติิศาสตร์์ที่่�ซางหยวน มณฑลยููนนาน.” แปลโดย มาลิินีี คััมภีีรญาณนนท์์.
เมืองโบราณ 13 (เมษายน/มิถุนายน 2530): 95–99.

2531 (1988)
• ไพโรจน์์ สโมสร. “ภาพเขีียนสีีแห่่งมณฑลกวางสีี.” ศิิลปวััฒนธรรม 9, 11 (กัันยายน 2531): 76–80.
2532 (1989)
• มาลิินีี คิิลกวณิิช. “ว่่าด้้วยภููมิิหลัังของการละครจีีน.” เอเชีียตะวัันออกศึึกษา 2 (มิิถุน
ุ ายน 2532): 31–39.
2535 (1992)
• คัันธสิิปป์์, [นามแฝง]. “ดนตรีีจีีนร่่วมสมััยกัันเพลงไทย.” ไฮคลาส 9 (มิิถุน
ุ ายน 2535): 184–195.
• สุุกรีี แมมชััยนิิมิิตร. “งิ้้�ว… นาฎกรรมจีีน.” ความรู้้�คืือประทีีป (ตุุลาคม/ธัันวาคม 2535): 14–21.
2537 (1994)
• มาลิินีี คััมภีีรญาณนนท์์. “การตีีความหนัังจีีนรุ่่�นใหม่่.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 41, 10 (7–13 สิิงหาคม 2537):
42–44.
• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “การตีีความหนัังจีีนรุ่่�นใหม่่.” สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ 41, 10 (7–13 สิิงหาคม 2537): 42–44.
2538 (1995)
• เลีียง นาราสััจจ์์ . “แกะรอยเหรีียญกษาปณ์์จีีน จาก ‘จีี นหยวนเป่่า’ ถึึ ง ‘เงิินสิ้้�นชาติิ ’.” ศิิลปวัั ฒนธรรม 16, 5
(มิถุนายน 2538): 107–114.
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• มาลิินีี คััมภีีรญาณนนท์์. “การมาถึึงของคณะอุุปรากรจีีนบนจิิตรกรรมฝาผนััง.” เมืืองโบราณ 32, 1 (มกราคม/
มีนาคม 2549): 50–59.

2550 (2007)
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ศิลปวัฒนธรรม 29, 11 (กันยายน 2551): 152–161.
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ศิลปวัฒนธรรม 30, 10 (สิงหาคม 2552): 122–129.

2553 (2010)
• นริินทชััย อะภููริิวััฒน์์. “จางอี้้�โหมว ผู้้�นำำ�เสนอเรื่่�องราวของปัักเจกบุุคคลและสัังคมจีีนผ่่านศิิลปะภาพยนตร์์.”
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แบบเรียบง่าย.” แปลและเรียบเรียงจาก Lao Tsu, in The Story of Chinese Philosophy. เทศาภิบาล 76,
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• ทิิพย์์มนต์์ ใยเกษ. “ไปเรีียนเรื่่�อง ‘ก๊๊าซชีีวภาพ’ ที่่�เมืืองจีีน.” ปศุุสัต
ั ว์์เกษตรศาสตร์์ 39, 153 (กรกฎาคม/กัันยายน
2555): 58–62.
• นพรััตน์์ บััวหอม. “การผลิิตยางพาราในจีีน.” เคหการเกษตร 36, 1 (มกราคม 2555): 109–114.

• นพรััตน์์ บััวหอม. “ลำำ�ไยจีีน จะพััฒนาไปทางไหน.” เคหการเกษตร 36, 5 (พฤษภาคม 2555): 144–146.
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หมวดที่ 19 วรรณกรรม
2502 (1959)
• วิิจิิตรมาตรา, ขุุน. “จิ้้�มก้้อง.” ภาษาและหนัังสืือ 1, 2 (ธัันวาคม 2502): 41–46.
2507 (1964)
• ยง อิิงคเวทย์์. “วรรณคดีีสมััยขงจื้้�อ.” จัันทรเกษม 57 (มีีนาคม/เมษายน 2507): 40–52.

• ยง อิิงคเวทย์์. “อัันเนื่่� องมาแต่่ ‘ชุุนชิิว’ ของขงจื้้�อ: วรรณกรรมประวััติิศาสตร์์สมััยเลีียดก๊๊ก.” จัันทรเกษม 58
(พฤษภาคม/มิถุนายน 2507): 32–48.

2508 (1965)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์, ผู้้�แปล. “หมี่่�จื้้� อเสีีย.” สัังคมศาสตร์์ (กัันยายน 2508).

• ยง อิิงคเวทย์์. “ตำำ�นานขนมจ้้างและจิินตกวีีคนแรกของจีีน.” จัันทรเกษม 63 (มีีนาคม/เมษายน 2508): 24–39,
17 ถึง 65 (กรกฎาคม/สิงหาคม 2508): 8–90.

2509 (1966)
• ยง อิิงคเวทย์์. “วรรณคดีีสมััยฮั่่�น.” จัันทรเกษม 68 (มกราคม/กุุมภาพัันธ์์ 2509): 64–86.
2510 (1967)
• ยง อิิงคเวทย์์. “ส่่วนที่่�มีีลัักษณะคล้้ายคลึึงระหว่่างภาษาไทยกัับภาษาจีีน.” จัันทรเกษม 78 (กัันยายน/ตุุลาคม
2510): 36–69.
2513 (1970)
• ประจัักษ์์ ประภาพิิทยากร. “วรรณกรรมจีีนในภาษาไทย.” จัันทรเกษม 97 (พฤศจิิกายน/ธัันวาคม 2513): 42–59.

• ยง อิิงคเวทย์์. “โจโฉ โจสิิด โจผีี ยอดกวีียุุคสามก๊๊ก.” จัันทรเกษม 92 (มกราคม/กัันยายน 2513): 4–29.
2514 (1971)
• เขีียน ธีีระวิิทย์์. “การสื่่�อสารมวลชนในจีีนคอมมิิวนิิสต์์.” นิิเทศศาสตร์์ (2514).ม.ป.

• สุุชาติิ สวััสดิ์์�ศรีี, ผู้้�แปล. “ชีีวิิตกามารมณ์์หลัังมานไม้้ไผ่่.” สัังคมศาสตร์์ปริิทััศน์์ 9, 5 (พฤศจิิกายน 2514): 62–64.
2515 (1972)
• วิิภาค ภิิญโญยิ่่�ง. “...นิิทานชาวสวน (สราญรมย์์).” สราญรมย์์ (2515): 216–225.
2516 (1973)
• ศร ปัันหยีี. “หนัังสืือจีีน.” ชาวกรุุง 22, 8 (พฤษภาคม 2516): 115–121.
2517 (1974)
• ยง อิิงคเวทย์์. “สามก๊๊กจี่่�และสามก๊๊กจี่่�เอี้้�ยนหงีี.” จัันทรเกษม 17 (มีีนาคม/เมษายน 2517): 4–22.
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2518 (1975)
• ยง อิิงคเวทย์์. “เตาโผ อรรถกวีียิ่่�งใหญ่่สมััยถััง.” จัันทรเกษม 125 (กรกฎาคม/สิิงหาคม 2518): 1–12, 25 ถึึง 128
(มกราคม/กุมภาพันธ์ 1976): 8–30.

2519 (1976)
• ขวััญดีี รัักพงศ์์. “วิิวััฒนาการของวรรณคดีีจีีน แบบจีีนและเกี่่�ยวกัับจีีนในภาษาไทย.” ธรรมศาสตร์์ 2 (ตุุลาคม/
ธันวาคม 2519): 105–134.

• ยง อิิ งคเทย์์. “กวีี นิิพนธ์์แบบฉืือ.” จัั นทรเกษม 137 (กรกฎาคม/สิิงหาคม 2519): 24–36 ถึึ ง 144 (กัั นยายน/
ตุลาคม1978): 43–52.

• วิิภา อุุตมฉัันท์์. “วิิเคราะห์์แนวการวิิจารณ์์วรรณกรรมจีีน.” ธรรมศาสตร์์ 5 (กุุมภาพัันธ์์/พฤษภาคม 2519):
38–46.
• วุุฒิชั
ิ ย
ั มููลศิิลป์์. “ขุุนศึึกจีีน.” ประวััติิศาสตร์์ 1, 1 (มกราคม/เมษายน 2519): 34–57.
2520 (1977)
• ยง อิิ งคเวทย์์. “เทวกวีี หลีี แป๊๊ะ.” จัั นทรเกษม 133 (พฤศจิิ กายน/ธัันวาคม 2519): 22–39 ถึึ ง 134 (มกราคม/
กุมภาพันธ์ 2520): 41–64.

2521 (1978)
• กวีี กุุลนิิกร. “ความเคลื่่�อนไหวของนัักเขีียนและศิิลปิินจีีน (1).” ไทยนิิกร 2, 30+48 (18 กัันยายน 2521): 40.

• กวีี กุุลนิิกร. “ความเคลื่่�อนไหวของนัักเขีียนและศิิลปิินจีีน (2).” ไทยนิิกร 2, 30+49 (25 กัันยายน 2521): 39.

• กวีี กุุลนิิกร. “ซัันเหมา-หนููน้้อยที่่�น่่ารััก ขวััญใจของประชาชนจีี นตลอดกาล.” ข่่าวไทยนิิกร 2, (30)+52 (16
ตุลาคม 2521): 37–39 ถึง 2, (30)+53 (23 ตุลาคม 2521): 40–41.

• กวีี กุุลนิิกร. “เมื่่�อนัักประพัันธ์์จีีนเล่่าถึึง “แก๊๊งสี่่�คน”.” ไทยนิิกร 2, 30+61 (18 ธัันวาคม 2521): 39.

• กวีี กุุลนิิกร. “เมื่่�อนัักประพัันธ์์จีีนเล่่าถึึง “แก๊๊งสี่่�คน” (2).” ไทยนิิกร 2, 30+60 (11 ธัันวาคม 2521): 20, 36.

• กวีี กุุลนิิกร. “ฮั่่�นซููหยิิน และงานประพัันธ์์ของเธอ.” ข่่าวไทยนิิกร 3, (30)+54 (30 ตุุลาคม 2521): 43–45 ถึึง 3,
(30)+56 (13 พฤศจิกายน 2521): 41–43.

• ยง อิิงคเวทย์์. “กวีีนิิพนธ์์แบบฉืือ.” จัันทรเกษม 137 (กรกฎาคม/สิิงหาคม 2520): 24–36 ถึึง 144 (กัันยายน/
ตุลาคม 2521): 43–52.

2522 (1979)
• ม.ป.ผ. “นััดพบ เหมาตุ้้�น-นัักเขีียนจีีนอาวุุโส.” โลกหนัังสืือ 3, 1 (ตุุลาคม 2522): 69–70.
• เวลา ศรีีอุุได. “สิ่่�งพิิมพ์์ใต้้ดิินในจีีนปััจจุุบัน
ั .” โลกหนัังสืือ 3 (ธัันวาคม 2522): 62–73.
• ม.ป.ผ. “หนัังสืือใต้้ดิินจีีน.” มติิชน 2(3 พฤษภาคม 2522): 4.

2523 (1980)
• อำำ�นวยชััย ปฏิิพััทธ์์เผ่่าพงศ์์. “การต่่อสู้้�สองแนวทางในศิิลปะและวรรณคดีีจีีน.” โลกหนัังสืือ 3 (กัันยายน):
62–79 ถึง (ตุลาคม 2523): 68–74.

2524 (1981)
• อาทร ฟุ้้�งธรรมสาร. “วิิจารณ์์เรื่่�องสั้้�นของหลู่่�ซิ่่�น.” ธรรมศาสตร์์ (ธัันวาคม 2524): 110–128.
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2525 (1982)
• วิิสุุทธิ์์� โพธิิแท่่น. “ภาพสะท้้อน การเมืือง จากนิิยายจีีนกำำ�ลัังภายใน (แปล).” รััฐศาสตร์์สาร 8, 2 (พฤษภาคม/
สิงหาคม 2525): 65–97.

2526 (1983)
• ทวีีป วรดิิลก. “อ้้ายชิิง กวีีผู้้�ยิ่่ง� ใหญ่่ของจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6 (5–11 มิิถุน
ุ ายน 2526): 34–35.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. “จาก ‘วรรณกรรมรอยแผล’ ถึึง ‘วรรณกรรมเปิิดโปง’.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 1814 ( 20–26
กุมภาพันธ์ 2526): 34–35.

• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. “วาทะเหมา ตุ้้�น อบรมบ่่มเพาะ ‘พลัังเกิิดใหม่่’.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 1863 (10–16 เเมษายน
2526): 34–36.
• บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี. “เส้้นทางวรรณกรรมของจีีน ยุุคหลััง ‘แก๊๊ง 4 คน’.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 6, 1807 (13–19 กุุมภาพัันธ์์
2526): 34–35.
• เรืืองรอง รุ่่�งรััศมีี. “กวีีรุ่่�นเยาว์์ในไต้้หวััน.” โลกหนัังสืือ 6 (กรกฎาคม 2526): 62–69.

• สายน้ำำ� สามพราน. “วรรณกรรมจีีน: กำำ�ลัังเล่่นอะไรกัันอยู่่�.” สยามรััฐ 33 (28 กุุมภาพัันธ์์ 2526): 9.

• สายน้ำำ� สามพราน. “วรรณกรรมจีีนชุุดใหม่่ การเปิิดกว้้างแห่่งโลกทรรศน์์.” สยามรััฐ 33 (12 มกราคม 2526): 9.
• อาทร ฟุ้้�งธรรมสาร. “บาดแผล วรรณกรรมสะท้้อนยุุคมืืดของจีีน.” ธรรมศาสตร์์ 12 (ธัันวาคม 2526): 67–73.

2527 (1984)
• จิิราภรณ์์ ภััทราภานุุภััทร. “สำำ�นวนจีีนและสำำ�นวนไทย: การศึึกษาเปรีียบเทีียบ.” ภาษาและวรรณคดีีไทย 1,
(1 เมษายน 2527): 73–79.

• เฉลีียว พิิศลยบุุตร. “วิิพากษ์์นัักสี่่�ทัันสมััยนิิยม.” มติิชน 7 (2 พฤศจิิกายน 2527): 5.

• ทวีีป วรดิิลก. “แง่่คิิดบางประการจากกวีีนิิพนธ์์หลููซิ่่�น.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 2192 (3/183) (4 มีีนาคม 2527):
34–35 ถึง 7, 2199 (3/184) (11 มีนาคม 2527): 34–35.

• ทวีีป วรดิิลก. “หลีีไป๋๋ รััตนกวีีจอมทระนง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7 (4 มีีนาคม 2527): 36–37 ถึึง (เมษายน 2527):
36–37.
• บรรจง บรรเจิิ ด ศิิ ล ป์์ . “แง่่ คิิ ด จากการอ่่ า น เฉิิ น ฮ่่ ว นเซิิ ง เข้้ า เมืื อ ง.” มติิ ช นสุุ ด สัั ป ดาห์์ 7, 2220 (3/187):
(1 เมษายน 2527): 34–35.

• บรรจง บรรเจิิดศิิลป์์. “แง่่คิิดบางประการจากกวีีนิิพนธ์์หลููซิ่่�น โดย ทวีีปวร.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 7, 2192 (3/183)
(4 มีนาคม 2527): 34–35 ถึง 7, 2199 (3/184) (11 มีนาคม 2527): 34–35.

• ม.ป.ผ. “แนวโน้้มที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลงของวรรณกรรมจีีน.” มติิชน 7 (9 ตุุลาคม 2527): 11.
• เรืืองรอง รุ่่�งรััศมีี. “สื่่�อชิิง: กวีีจีีนในไทย.” ถนนหนัังสืือ 2 (กรกฎาคม 2527): 56–57.

• สุุดนธ์์ อรุุณล้ำำ�เลิิศ. “บทแนะนำำ�วรรณกรรมจีีนยุุคใหม่่ ‘ระหว่่างมนุุษย์์กับ
ั ปีีศาจ’ ของหลิิวปิิงเย่่น.” ธรรมศาสตร์์
13 (มิถุนายน 2527): 68–70.

• สุุวรรณา วงศ์์ ไวศยาวรรณ. “บทวิิ พ ากษ์์ ค วามเป็็ นโลกุุ ต รธรรมแห่่ ง คัั ม ภีี ร์์ เ ต่่ า เต่่ อ จิิ ง.” ธรรมศาสตร์์ 13, 2
มิถุนายน 2527): 108–122.

2528 (1985)
• ทวีีป วรดิิลก. “โกวเล้้ง มัังกรผงาดแห่่งไต้้หวััน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8, 2773 (6/266) (6 ตุุลาคม 2528): 43.

• โนเนม, [นามแฝง]. “ภููบู๊๊�ตี้้�งถิ่่�นกำำ�เนิิดวิิทยายุุทธมวยบู๊๊�ตี้้�ง.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8 (11 สิิงหาคม 2528): 34–35.
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• บู๊๊�ตี้้�ง, [นามแฝง]. “สรรพางค์์เปลืือยของโฉมสะคราญอัันดัับหนึ่่�งแห่่งบู๊๊�ลิ้้�ม.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 8 (27 มกราคม
2528): 33–35.
• ม.ป.ผ. “รู้้�จัักกวีีจีีน: เมิ่่�ง ฮ่่าว หยาน.” คุุรุุปริิทััศน์์ 10 (กรกฎาคม 2528): 44–45.

• สุุคนธ์์ อรุุณล้ำำ�เลศ. “กำำ�แพง: วรรณกรรมจีีนร่่วมสมััย.” ธรรมศาสตร์์ 4 (ม.ป.ด. 2528): 125–127.
2529 (1986)
• ทวีีป วรดิิลก. “ทรรศนะจากจางเจี๋๋�ย นัักเขีียนหญิิงจีีน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 9 (10 สิิงหาคม 2529): 35.

• ธรรมเกีียรติิ อัันอริิ. “วรรณกรรมจีีนในวรรณกรรมไทย.” ศิิลปวััฒนธรรม 7, 4 (กุุมภาพัันธ์์ 2529): 18–22.

• วุุฒิชั
ิ ย
ั มููลศิิลป์์. “ไปซื้้�อหนัังสืือที่่�หลิิวลี่่�ฉาง แหล่่งปััญญาเก่่าแก่่ของปัักกิ่่�ง.” ถนนหนัังสืือ 3, 12 (มิิถุน
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• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “คำำ�จีีนสยาม โต้้โผ.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 25, 1315(28 ตุุลาคม/3 พฤศจิิกายน 2548): ม.ป.
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ม.ป.
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• หลี่่�ลี่่.� “พััฒนาการและการเปลี่่�ยนแปลงของคำำ�ศัพ
ั ท์์ภาษาจีีน กรณีีคำำ�หลายพยางค์์ จากอรรถาธิิบาย ‘กว๋๋อหฺฺยวี่่�’
ของเหวยเจา [A Look at the Development and Change of Chinese Lexiconform Weizhao’s
Annotation of Guoyu Regarding Polysyllabic Words].” จีนศึกษา 1, 1 (เมษายน 2549): 41–54.
2550 (2007)
• จรััสศรีี จิิรภาส. “HSK คืืออะไร.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1378 (12–18 มกราคม 2550).

• เมชฌ สอดส่่งกฤษ. “‘นาง’ คำำ�ยืืมจากภาษาเขมรหรืือคำำ�ศััพท์์ร่่วมเชื้้�อสายไทย-จีีน.” สัังคมลุ่่�มแม่่น้ำำ�ลุ่่�มน้ำำ�โขง
คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3, 1 (เมษายน. 2550): 139–172.

• ภาษิิต จิิตรภาษา. “คำำ�จีีนในภาษาไทย.” ศิิลปวััฒนธรรม 28, 4 (กุุมภาพัันธ์์ 2550): 44–45.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “หนัังสืือ 2 เล่่มกัับความเลอะเลืือนของชายชราคนหนึ่่�ง (1).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27 , 1379
(19–25 มกราคม 2550): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “หนัังสืือ 2 เล่่มกัับความเลอะเลืือนของชายชราคนหนึ่่�ง (2): ปััญหาเวีียดนามกัับสงคราม
สั่งสอน.” มติชนสุดสัปดาห์ 27, 1380 (26 มกราคม/1 กุมภาพันธ์ 2550): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “หนัังสืือ 2 เล่่มกัับความเลอะเลืือนของชายชราคนหนึ่่�ง (3).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1381
(2–8 กุมภาพันธ์ 2550): ม.ป.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. “หนัังสืือ 2 เล่่มกัับความเลอะเลืือนของชายชราคนหนึ่่�ง (จบ).” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 27, 1382
(9–15 กุมภาพันธ์ 2550): ม.ป.

• วีีระ ธีีรภััทร. “ขงจื๊๊�อโกอิินเตอร์์.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 28, 1428 (28 ธัันวาคม 2550/3 มกราคม 2551): ม.ป.
2551 (2008)
• ถาวร สิิกโกศล. “วิิวััฒนาการของรููปลัักษณ์์อัักษรจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 29, 12 (ตุุลาคม 2551): 146–160.
• ถาวร สิิกโกศล. “วิิวััฒนาการสร้้างอัักษรจีีน.” ศิิลปวััฒนธรรม 29, 11 (ม.ป.ด. 2551): 162–169.
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2552 (2009)
• จรััสศรีี จิิ รภาส. “วิิ วััฒนาการของการก่่ อตั้้�งสาขาวิิ ชาภาษาจีี นและหลัั กสููตรภาษาจีี นระดัั บอุุ ดมศึึกษาใน
ประเทศจีนและไทย.” ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4, 7
(มกราคม/มิถุนายน 2552): 75–89.

• เชาวน์์ พงษ์์พิชิ
ิ ต
ิ . “การออก น.ส.พ. เจิินฮว่่าเป่่า และ น.ส.พ. มหาชนใต้้ดิิน.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 29, 1491(13–19
มีนาคม 2552): ม.ป.

• ถาวร สิิกโกศล. “ภาษาจีีนแต้้จิ๋๋�ว (1): ความเป็็นมาของภาษาแต้้จิ๋๋�ว.” ศิิลปวััฒนธรรม 31, 1 (พฤศจิิกายน 2552):
158–169.
• ธาวิิ ต สุุขพานิิช. “หวงอี้้�สุุดยอดนัักเขีียนจีี น กัั บ นัักเขีียน No Name ฝรั่่� ง (3).” มติิ ชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1532
(25–31 ธันวาคม 2552): ม.ป.

• ปััณฑพ ตั้้�งศรีีวงศ์์ และ เอกรััตน์์ บรรเลง. “ภาษาจีีน อาวุุธลัับที่่�ซึึมลึึก.” ผู้้�จััดการ 360˚ 1, 11 (ตุุลาคม 2552):
102–115.
• ปิิยะโชติิ อิินทรนิิวาส และ เจษฎา สิิริโิ ยทััย. “สถาบัันขงจื๊๊�อเบตง ตััวช่่วยทรงพลััง Win-Win Game.” ผู้้�จััดการ
360˚ 1, 4 (มีนาคม 2552): 83–86.

• ปิิยะโชติิ อิินทรนิิวาส และ เจษฎา สิิริโิ ยทััย. “สามเหลี่่�ยมจีีนศึึกษา IMT-GT.” ผู้้�จััดการ 360˚ 1, 4 (มีีนาคม 2552):
90–97.
• ปิิ ย ะโชติิ อิิ น ทรนิิ ว าส และ เจษฎา สิิ ริิโยทัั ย . “มัั ง กร 5 หัั ว ที่่� เ บตง ฐานรากที่่� แ น่่ นหนาของจีี นการศึึ ก ษา.”
ผู้จัดการ 360˚ 1, 4 (มีนาคม 2552): 73–75.

• ปิิยะโชติิ อิินทรนิิวาส และ เจษฎา สิิริิโยทััย. “หนีีห่่าว... สลามััท... เบตง.” ผู้้�จััดการ 360˚ 1, 4 (มีีนาคม 2552):
60–72.
2553 (2010)
• ดุุษฎีี พนมยงค์์. “ศููนย์์จีีนศึึกษาจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1543 (12–18 มีีนาคม 2553):

• สุุธาทิิพย์์ โมราลาย. “สนทนาเรื่่�อง ‘กระแสนิิยมขงจื้้�อ’.” มติิชนสุุดสััปดาห์์ 30, 1545 (26 มีีนาคม/1 เมษายน
2553): ม.ป.

2554 (2011)
• Meng Qiu และ เชษบ์์ ศิิริส
ิ วััสดิ์์�. “การพััฒนาชุุดการสอนสำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4 ที่่�เริ่่�มต้้นเรีียน
ภาษาจีนในประเทศไทย [The Development of Instructional Packages on Beginning Chinese learning
for Prathomsuksa IV Students in Thailand].” Journal of Education and Social Development 7, 2
(พฤศจิกายน 2554/เเมษายน 2555): 72–84. ภาพประกอบ.
2555 (2012)
• Meng Qiu, และ เชษบ์์ ศิิริส
ิ วััสดิ์์�. “การพััฒนาชุุดการสอนสำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4 ที่่�เริ่่�มต้้นเรีียน

ภาษาจีนในประเทศไทย [The Development of Instructional Packages on Beginning Chinese Learning
for Prathomsuksa IV Students in Thailand].” Journal of education and social development 7, 2
(พฤศจิกายน 2554/เเมษายน 2555): 72–84. ภาพประกอบ.
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• เมชฌ สอดส่่องกฤษ. “การศึึกษาทางภาษาศาสตร์์เชิิงประวััติศ
ิ าสตร์์เรื่่�องความสััมพัันธ์์ของภาษาจีีนกัับคำำ�เสริิม
สร้อยสองพยางค์ในภาษาไทยถิ่นอีสาน [A Historical Linguistic Study of Disyllabled Reduplicated

Words in Isan Dialect which are Assumed to by Sino-Tai Cognate Words].” มนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิิทยาลััยนเรศวร 9, 1 (มกราคม/เมษายน2555): 9–41. ภาพประกอบ.

• เอกสััณห์์ ชิินอััครพงศ์์. “การเรีียนการสอนภาษาจีีนในฐานะภาษาต่่างประเทศความสำำ�คััญของการเรีียนการ

สอนระบบเสียง [Teaching Chinese as a Foreign Language Essentiality of Phonological Teaching.”
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9, 1 (มกราคม/เมษายน 2555): 1–8. ภาพประกอบ.

• พิิชณีี โสตถิิโยธิิน. “คำำ�ยืม
ื ภาษาจีีนแต้้จิ๋๋�วในภาษาไทย ปรากฏการณ์์ที่่�วงศััพท์์อัันเนื่่� องมาจากการเปลี่่�ยนแปลง

ความหมาย [Chaozhou Loanwords in Thai a Phenomenon of Semantic Changes in Semantic
Domains].” จีนศึกษา 5, 5 (เมษายน 2555): 129–162.

• อารีีย์์ พรหมรอด. “ความหมายเแฝงของตััวเลข ‘一’ y ī หนึ่่�ง ในภาษาจีีน [汶俉逶宇 “一” 的俉义內涵: The
Connotation of ‘Yi’; Number one in Chinese.” จีนศึกษา 5, 5 (เมษายน 2555): 108–128.
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กลุ่่�ม 3
สิ่่�งพิิมพ์์ประเภทงานวิิจัั ย วิิทยานิิพนธ์์
สารนิิพนธ์์ และปริิญญานิิพนธ์์
หมวดที่ 1 งานวิจัย
1) งานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรณิิการ์์ สััจกุุล. การศึึกษาของชาวจีีนฮ่่อ: การศึึกษาเฉพาะกรณีีบ้้านถ้้า อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย:
รายงานผลการวิิจััย. กรุุงเทพฯ: จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2531.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. การเรีียนการสอนภาษาจีีนในประเทศไทย: การศึึกษานอกระบบ: รายงานวิิจััย. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 1.
กรุุงเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2551.

•    . การเรีี ย นการสอนภาษาจีี น ในประเทศไทย: ระดัั บ ประถม-มัั ธ ยมศึึ ก ษา: รายงานวิิ จัั ย (ฉบัั บ ที่่� 1).
พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 1. กรุุงเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2551.

•    . การเรีียนการสอนภาษาจีีนในประเทศไทย: ระดัับอุุดมศึึกษา: รายงานวิิจััย (ฉบัับที่่� 3). พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 1.
กรุุงเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2551.

•    . การเรีียนการสอนภาษาจีีนในประเทศไทย: ระดัับอาชีีวศึึกษา: รายงานวิิจััย. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 1. กรุุ งเทพฯ:
ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2551.

•    . ความร่่วมมืือไทย-จีีนด้้านการเรีียนการสอนภาษาจีีนในประเทศไทย: รายงานวิิจััย (ฉบัับที่่� 5). พิิมพ์์
ครั้้�งที่่� 1. กรุุงเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2551.

•    . ความสััมพัันธ์์ระหว่่างไทยกัับจีีนในทรรศนะของคนไทย: รายงานผลการวิิจััย. กรุุ งเทพฯ: สถาบัันวิิจััย
สัังคม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2521.

•    . บัันทึึกรายงานการประชุุมเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการการเรีียนการสอนภาษาจีีนในประเทศไทย: รายงานวิิจััย. พิิมพ์์
ครั้้�งที่่� 1. กรุุงเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2551.

• เขีียน ธีีระวิิ ทย์์, สมเกีี ยรติิ วัั นทะนะ, วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล, จุุ ลชีีพ ชิินวรรโณ, สุุรชาติิ บำำ�รุุงสุุข, สุุทธิิพัันธ์์
จิิ ร าธิิ วัั ฒ น์์ , สารสิิ น วีี ร ะผล, ไพฑูู ร ย์์ วิิ บูู ล ชุุ ติิ กูู ล , ไสว วิิ ศ วานัั น ท์์ , อำำ� พน พรรณเชษฐ์์ , และ สมภพ

มานะรัังสรรค์์ . การปฏิิ รููปจีี นกัั บทศวรรษที่่� 3 ของความสััมพัันธ์์ต่่อไทย: รายงานการวิิ จััย. กรุุ งเทพฯ:
ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2542.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์ และ สารสิิน วีีระผล. ทรรศนะของคนไทยที่่�มีต่
ี ่อจีีนและญี่่�ปุ่่�น: รายงานผลงานวิิจััย. กรุุงเทพฯ:
สถาบัันวิิจััยสัังคม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2518.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. ทรรศนะของคนไทยที่่�มีีต่่อคนจีีนและญี่่�ปุ่่�น. กรุุงเทพฯ: สถาบัันวิิจััยสัังคม, 2518.

• เขีียน ธีีระวิิทย์์. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างไทยกัับจีีนในทรรศนะของคนไทย. กรุุงเทพฯ: สถาบัันวิิจััยสัังคม, 2522.

• ไขแสง ศุุขะวััฒนะ. การวิิจัย
ั เพื่่� อทราบปีีที่่ส
� ร้้างและปฏิิสังั ขรณ์์พระอาราม ที่่�มีลั
ี ก
ั ษณะสถาปััตยกรรมเลีียนแบบ
จีีนในตอนปลายรััชกาลที่่� 2 และตลอดรััชกาลที่่� 3 แห่่งกรุุงรััตนโกสิินทร์์. กรุุงเทพฯ: ภาควิิชาสถาปััตยกรรม

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2523.

•    . การศึึกษาอิิทธิิพลของสถาปััตยกรรมจีีนที่่�มีต่
ี อ
่ สถาปััตยกรรมในประเทศไทย ในรััชสมััยพระบาทสมเด็็จ
พระนั่่�งเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว. กรุุงเทพฯ: คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2521.
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• งามพิิศ สััตย์์สงวน และคณะ. สรุุ ปผลวิิจััยเรื่่�อง สถาบัันครอบครััวของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ญวน ลาวโซ่่ง จีีน ญี่่�ปุ่่�น
สิิกข์์ เขมร และมอญ -- สรุุ ปผลวิิ จััย เรื่่� อ งครอบครัั ว ของเด็็ ก และเยาวชนกระทำำ�ผิิด: จำำ� แนกตามกลุ่่�ม

ชาติิพัน
ั ธุ์์�ในกรุุงเทพมหานคร: รายงานสรุุปโครงการวิิจััย. กรุุงเทพฯ: ภาควิิชาสัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา
คณะรััฐศาสตร์์ จุุฬาฯ, 2544.

• ชญาณิิศา นัันทสกุุลการ. จีีนกัับสนธิิสััญญาการไม่่แพร่่กระจายอาวุุธนิิวเคลีียร์์ [China and Nuclear NonProliferation Treaty]: เอกสารวิิจััย. รััฐศาสตรมหาบััณฑิิต. จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2553.

• ชนิิตา รัักษ์์พลเมืือง และคณะ. การศึึกษาของชาวไทยใหญ่่ จีีนฮ่่อ ลััวะและกะเหรี่่�ยง การศึึกษาเฉพาะกรณีี

บ้้ า นไม้้ ลุุ ง ขน บ้้ า นถ้ำำ� บ้้ า นกองลอยและบ้้ า นผาแตก: รายงานผลการวิิ จัั ย . กรุุ ง เทพฯ: จุุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย, 2531.

• ชโยดม สรรพศรีี, สมประวิิณ มัันประเสริิฐ และ ธานีี ชััยวััฒน์์. รายงานฉบัับสมบููรณ์์โครงการศึึกษาผลกระทบ
ที่่�เกิิดจากการเปิิดเสรีีการค้้าอาเซีียน-จีีน. คณะเศรษฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2548.

• ทิิพภากร รัังคสิิริิ และคณะ. ผลการวิิจััย ทััศนคติิและการรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภคไทยในกรุุงเทพมหานครต่่อสิินค้้าที่่�
ผลิิตในประเทศจีีน. กรุุงเทพฯ: คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2548.

• นพวรรณ จงวัั ฒ นา. ผู้้�อพยพลี้้�ภัั ย ชาวอิิ น โดจีี น ในประเทศไทย พ.ศ. 2526: ลัั ก ษณะทางเศรษฐกิิ จ สัั ง คม

ประชากร และการวางแผนครอบครััว: รายงานการวิิจััย. กรุุงเทพฯ: สถาบัันประชากรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย, 2527.

• บุุญยง ชื่่�นสุุวิิมล. สถาบัันครอบครััวของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ในเขตกรุุ งเทพมหานคร: ระบบครอบครััวและความ
สัั ม พัั น ธ์์ ท างสัั ง คม ของคนไทยเชื้้�อสายจีี น ในชุุ ม ชนโบ๊๊ เ บ๊๊ : รายงานผลการวิิ จัั ย . กรุุ ง เทพฯ: ภาควิิ ช า
สัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2543.

• ประคอง นิิมมานเหมิินท์์. ลัักษณะสัังคมและวิิถีีชีีวิิตของคนไทเหนืือในเขตใต้้คง สาธารณรััฐประชาชนจีีน:
ภาพสะท้้อนวรรณกรรม: รายงานการวิิจััย. กรุุงเทพฯ: สถาบัันไทยศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2540.

• ประชุุม โฉมฉาย, ชััยยงค์์ สััจจิิพานนท์์, เกรีียงกร เพชรบุุตร, และ เขีียน ธีีระวิิทย์์. รายงานการศึึกษาการใช้้น้ำำ�

ล้้านช้้างในประเทศจีีน. (เอกสารรายงานการสำำ�รวจพื้้�นที่่�ต้้นแม่่น้ำำ�โขง 9-16 กรกฎาคม 1993 เขีียน ธีีระวิิทย์์
หััวหน้้าคณะวิิจััยและผู้้�ร่่างรายงานการวิิจััยใช้้เฉพาะสถาบัันที่่�เกี่่�ยวข้้อง).

• ประโยชน์์ เจริิญสุุข. โครงการศึึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิิจและสัังคมของเกษตรกรในโครงการอัันเนื่่� องมา
จากพระราชดำำ�ริิ จากการเปิิดเสรีีการค้้าระหว่่างประเทศไทยกัับประเทศจีีน: กรณีีศึก
ึ ษาเกษตรกรในพื้้�นที่่�
ภาคเหนืือตอนบน: รายงานฉบัับสมบููรณ์์. กรุุงเทพฯ: สถาบัันวิิจััยสัังคม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2549.

• พรพิิมล ตรีีโชติิ และคณะ. สี่่�เหลี่่�ยมเศรษฐกิิจ: ความเป็็นจริิงและผลกระทบ: รายงานการวิิจััย. กรุุ งเทพฯ:
สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. 2541.

• ม.ป.ผ. ลู่่�ทางการลงทุุนในมณฑลยููนนานและเสฉวน ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน: รายงานความ ก้้าวหน้้า.
กรุุงเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2540.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. การค้้าประเวณีีหญิิงจีีนในไทย: ศึึกษากรณีีการล่่อลวงหญิิงจีีนจากมณฑลยููนนาน เพื่่� อ
ประกอบอาชีีพโสเภณีีในไทย. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย,
2539.
• วิิภา อุุตมฉัันท์์, นฤมิิตร สอดศุุข, และ ปนััดดา เลิิศล้ำำ�อำำ�ไพ. บทบาทและสถานภาพของหนัังสืือพิิมพ์์จีีนใน
ประเทศไทย: รายงานวิิจััย. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 1. กรุุงเทพฯ: สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2528.

• วิิภา อุุตมฉัันท์์ และคณะ. ผลงานวิิจััยเรื่่�อง สภาพและปััญหาของการท่่องเที่่�ยวระหว่่างไทยกัับจีีน. กรุุงเทพฯ:
ศููนย์์จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2548.

• สุุภางค์์ จัันทวานิิช และคณะ. ชาวจีีนแต้้จิ๋๋�วในประเทศไทยและในภููมิิลำำ�เนาเดิิมที่่�เฉาซััน. กรุุ งเทพฯ: สถาบััน
เอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2534–2539.
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• สุุรีีย์์ ชุุณหเรืืองเดช. สถานภาพหญิิงชายในครอบครััวจีีน: มุุมสะท้้อนจากภาษิิต สำำ�นวน และคำำ�พัังเพยจีีน.
กรุุงเทพฯ: ฝ่่ายวิิจััย คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2548.

• สุุวรรณา เกรีียงไกรเพ็็ชร์์. เยืือนถิ่่�นเย้้า: มณฑลกวางสีี ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุงเทพฯ: โครงการ
วิิจััยภาษาและวััฒนธรรมเย้้าไทยและเย้้าจีีน หน่่วยปฏิิบััติิการวิิจััยทางภาษาศาสตร์์ คณะอัักษรศาสตร์์
จุุฬาฯ, 2535.

• สุุวรรณา สถาอานัันท์์ . หลุุนอี่่� ว์์: ขงจื่่� อสนทนา: รายงานวิิ จััยแปลฉบัับสมบูู รณ์์. กรุุ งเทพฯ: ฝ่่ายวิิ จััย คณะ
อัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2550.

• แสน กีีรติินวนัันท์์. นโยบายเขตการค้้าเสรีีไทย-จีีนพิิกััด 07-08 เรื่่�องผััก และผลไม้้: ศึึกษาผู้้�ได้้ประโยชน์์ และ
ผู้้�เสีียประโยชน์์ = Free trade agreement (FTA) policy between Thailand and people's republic of China

(HS Chapter 07-08 [Vegetables and Frutts]: A study of gainers and losers. เอกสารวิิจัย
ั ร.ม. จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย, 2550.

• Noppavan Chongvatana and Kua Wongboonsin. Family Planning Program and Contraceptive Practice

in Khao I Dang and Ban Vinai Refugee Camps: Results of the 1988 Survey [โครงการสำำ�รวจการวางแผน
ครอบครััวของผู้้�อพยพลี้้�ภัั ยอิิ นโดจีี นในประเทศไทย พ.ศ. 2531: ศููนย์์เขาอีี ด่่าง จัั งหวัั ดปราจีี นบุุ รีี และ
ศููนย์์บ้า้ นวิินััย จัังหวััดเลย]. Bangkok: Institute of Population Studies, Chulalongkorn University, 1989.

2) งานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• โครงการศููนย์์ข้อ
้ มููลและห้้องสมุุด สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์. เกาหลีี จีีน ญี่่�ปุ่่�น:

บรรณานุุกรมหนัังสืือ รายงานการวิิจััย วิิทยานิิพนธ์์ และโสตทััศนวััสดุุ. ปทุุมธานีี: โครงการศููนย์์ข้อ
้ มููลและ
ห้้องสมุุด สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2534.

• ม.ป.ป. ผู้้�อ่่านหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันภาษาจีีน: รายงานผลการวิิจััย. กรุุงเทพฯ: โครงการวิิจััยคณะพาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2528.

• ยุุพิน
ิ คล้้ายมนต์์. รายงานการวิิจััยเรื่่�องอิิทธิิพลวััฒนธรรมจีีนที่่�มีต่
ี ่อไทย [A study of the influence of Chinese
culture upon]. กรุุงเทพฯ: สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา มหาวิิทยาลััย ธรรมศาสตร์์, 2536.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน. นโยบายสี่่�ทัันสมััยในสาธารณประชาชนจีีน บทเรีียนและแนวโน้้ม. กรุุงเทพฯ: โครงการ
จีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2535.

•    . รายงานการวิิจััยโครงการวิิจััยเสริิมหลัักสููตร เรื่่�องเส้้นทางการปฏิิรููประบบเศรษฐกิิจจีีน: ทฤษฎีีและ
การปฏิิบัติ
ั ิ. กรุุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2534.

•    . แนวปฏิิ บัั ติิ ก ารติิ ด ต่่ อ ค้้ า ขายกัั บ ประเทศจีี น : รายงานการวิิ จัั ย เสริิ ม หลัั ก สูู ต ร. กรุุ ง เทพฯ: คณะ
เศรษฐศาสตร์์, มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2539.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาดิิน และ ยุุพิน
ิ คล้้ายมนต์์. รายงานการวิิจัย
ั เรื่่�อง การปฏิิรููประบบเศรษฐกิิจจีีนยุุคเติ้้�ง เสี่่�ยวผิิง:
ภาพรวมและข้้อสรุุป. กรุุงเทพฯ: สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2538.

• วิิเชีียร อิินทะสีี. นโยบายการรวมประเทศของจีีนและไต้้หวััน: รายงานผลการวิิจััย. ปทุุมธานีี: สถาบัันเอเชีีย
ตะวัันออกศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2546.

• สุุมิต
ิ ร ปิิติิพัฒ
ั น์์. ‘ไท’ และ ‘จ้้วง’ ในมณฑลยููนนานสาธารณรััฐประชาชนจีีน: บทวิิเคราะห์์จากข้้อมููลภาคสนาม.
กรุุงเทพฯ: สถาบัันไทยคดีีศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2543.

•    . คนไตในซืื อ เหมา มณฑลยูู น นาน สาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น : ประวัั ติิ ศ าสตร์์ ก ารเมืื อ ง สัั ง คม และ
วััฒนธรรม: รายงานการวิิจััย. กรุุงเทพฯ: สถาบัันไทยคดีีศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2545.

•    . หลัักฐานทางโบราณคดีีและประวััติิศาสตร์์ของคนไตในเมืืองเชีียงทุ่่�ง (จิ่่�งตง) มณฑลยููนนานสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน. กรุุงเทพฯ: สถาบัันไทยคดีีศึึกษามหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2546.
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• สุุ มิิ ต ร ปิิ ติิ พัั ฒ น์์ และ เสมอชัั ย พูู ล สุุ ว รรณ. คนไทและเครืื อ ญาติิ ในมณฑลไหหลำำ� และกุ้้�ยโจว ประเทศ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน. กรุุงเทพฯ: สถาบัันไทยคดีีศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2542.

• สุุรพงษ์์ โสธนะเสถีียร, กิิติิมา สุุรสนธิิ, และ พยุุรีี ชาญณรงค์์. พฤติิกรรมการเปิิดรัับสื่่�อของผู้้�อ่่าน: หนัังสืือพิิมพ์์

รายวัันฉบัับภาษาไทยและภาษาจีีน, รายงานการวิิจััย. กรุุงเทพฯ: คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2531.

• อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น, ศุุภชััย ศรีีสุุชาติิ, และ Li Renliang. โครงการศึึกษาวิิจััยการจััดทำำ�ข้้อมููลการเจาะตลาด
เชิิงลึึกเพื่่� อขัับเคลื่่�อนการค้้าของ SMEs ไทยสู่่�ประเทศจีีนภาคใต้้/ตะวัันตก ภายใต้้โครงการ ASEAN SMEs
Partnership roadmap: รายงานวิิ จััยฉบัับสมบูู รณ์์. กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์บริิการวิิ ชาการเศรษฐศาสตร์์ คณะ
เศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2553.

• อำำ�พา แก้้วกำำ�กง. การขยายบทบาทด้้านการค้้าของจีีนในกััมพููชาตะวัันตก: นััยต่่อประเทศไทย: รายงานผลการ
วิิจััย. กรุุงเทพฯ: สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2555.

• Yupin Khlaimon. A Study of the Influence of Chinese Culture upon Thai [รายงานการวิิจััยเรื่่�อง อิิทธิิพล
วััฒนธรรมจีีนที่่�มีีต่่อไทย]. Bangkok: Thammasat University, 1993.

3) งานวิจัยมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ดารารััตน์์ เมตตาริิกานนท์์ และ สมศัักดิ์์� ศรีีสัันติิสุุข. ชาวจีีนในอำำ�เภอสองแห่่งของจัังหวััดยโสธร: การศึึกษา
เปรีียบเทีียบเฉพาะกรณีี: รายงานการวิิจััย. ขอนแก่่น: คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ขอนแก่่น, 2532.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ชาญ คำำ�วรรณ. เศรษฐศาสตร์์การเกษตร: วิิเคราะห์์โอกาสและผลกระทบต่่อสิินค้้าเกษตรไทยภายหลัังจีีนเข้้า
เป็็นสมาชิิก WTO: รายงานการศึึกษา. เชีียงใหม่่: คณะสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย เชีียงใหม่่, 2545.

• ชููศรีี เที้้�ยศิิริิเพชร. การเพิ่่�มศัักยภาพการกระจายสิินค้้าระหว่่างภาคเหนืือตอนบนของประเทศไทยและจีีน

ตอนใต้้ โดยใช้้ ข้้ อ มูู ล สารสนเทศภูู มิิ ศ าสตร์์ (GIS): รายงานการวิิ จัั ย . เชีี ย งใหม่่ : คณะบริิ ห ารธุุ ร กิิ จ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่, 2547.

• ฐาปวีี กองชีี พ . ศัั ก ยภาพของสิิ น ค้้ า ไทยในการเจาะตลาดประเทศจีี น . เชีี ย งใหม่่ : คณะเศรษฐศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่. 2543.

• ทััตพร แก้้วสว่่าง. ปััจจััยที่่� มีีผลต่่อการค้้าระหว่่างประเทศไทยและสาธารณรััฐประชาชนจีีน: รายงานวิิจััย.
เชีียงใหม่่: ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่, 2545.

• บุุญสวาท พฤกษิิกานนท์์. การขยายลู่่�ทางการค้้าระหว่่างประเทศจีีนตอนใต้้ กัับภาคเหนืือของประเทศไทย:
รายงานการวิิจััย. เชีียงใหม่่: คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่, 2547.

• ปิิยะลัักษณ์์ พุุทธวงศ์์ และคณะ. โครงการศึึกษาพลวัั ตรตลาดสิินค้้ าผลไม้้ อัั นเนื่่� องมาจากความตกลงการ
ลดภาษีีสิน
ิ ค้้าทัันทีีระหว่่างไทยกัับจีีน. เชีียงใหม่่: สถาบัันวิิจััยสัังคม, มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่, 2551.

• สมโชติิ อ๋๋องสกุุล. การสืืบค้้ นหลัั กฐานทางการศึึกษาในล้้ านนา: ศึึกษากรณีีโรงเรีียนจีี น: รายงานการวิิ จััย.
เชีียงใหม่่: คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่, 2541.

• อริิยา เผ่่าเครื่่�อง. การศึึกษาศัักยภาพและความสามารถในการแข่่งขัันของสิินค้้ าเกษตรที่่� สำ�คั
ำ ั ญของไทย

ในตลาดจีี น : รายงานการวิิ จัั ย ฉบัั บ สมบูู ร ณ์์ [Potential and Competitiveness of Thai Agricultural
Commodities in the Chinese Market]. เชีียงใหม่่: มหาวิิทยาลััยวิิทยาลััยเชีียงใหม่่. 2553.
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มหาวิทยาลัยทักษิณ

• ศุุ ภการ สิิริิไพศาล, และ อภิิ เชษฐ กาญจนดิิ ฐ. พิิธีีกรรมและความเชื่่� อของชาวไทยเชื้้�อสายจีี นบริิเวณลุ่่�ม
ทะเลสาบสงขลา จากอดีีตถึึงปััจจุุบััน [Rituals and Beliefs of Chinese Thais People Around Songkhla

Lake Basin from the Past to the Present]: รายงานการวิิจััย. สงขลา: คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ. 2551.
มหาวิทยาลัยบูรพา

• คณะนิิสิิตหลัั กสููตร รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิ ต รุ่่�นที่่� 7. นโยบายการเปิิดเขตการค้้ าเสรีีของไทยและ
ผลกระทบ ศึึกษากรณีีประเทศออสเตรเลีีย จีีน อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่�น และสหรััฐอเมริิกา: รายงานทางวิิชาการ.
ชลบุุรี:ี วิิทยาลััยการบริิหารรััฐกิิจ, มหาวิิทยาลััยบููรพา, 2547.

• สุุวิชั
ิ ย
ั โกศััยยะวััฒน์์. แนวทางการพััฒนาโรงเรีียนนโยบายพิิเศษในจัังหวััดชลบุุรี:ี กรณีีศึก
ึ ษาเฉพาะโรงเรีียนสอน

ภาษาจีีน: รายงานผลการวิิจัย
ั . ชลบุุรี:ี ภาควิิชาพื้้�นฐานการศึึกษา คณะศึึกษาศาสตร์์, มหาวิิทยาลััยบููรพา, 2541.

มหาวิทยาลัยพายัพ

• ภาวััฒน์์ พัันธุ์์�แพ. รายงานวิิจััย เงื่่�อนไขที่่�มีต่
ี ่อความสำำ�เร็็จของการจััดการแบบจีีน: กรณีีศึก
ึ ษานัักธุุรกิิจชาวไทย

เชื้้�อสายจีีนในจัังหวััดเชีียงใหม่่ [Conditions Influencing the Success of Chinese Management: Studies

in Chinese Descent Business persons in Chiang Mai]. เชีียงใหม่่: สำำ�นัักบััณฑิิ ตศึึกษาและการวิิ จััย
มหาวิิทยาลััยพายััพ, 2548.
มหาวิทยาลัยมหิดล

• จิิรพร ศรีีวสัันต์์ศัักดิ์์� และ จารุุ รััศม์์ วรรณิิสสร. การศึึกษาลัักษณะทาง มนุุษยวิิทยากายภาพของกระดููก ulna
ในคนเชื้้�อชาติิ ไทยและเชื้้�อชาติิ จีีน. งานวิิ จััย (วิิ ทยาศาสตร์์บััณฑิิ ต), ภาควิิ ชากายวิิ ภาคศาสตร์์ คณะ
แพทยศาสตร์์ศิิริริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2523.

• ธีีระพงษ์์ ทัังสุุบุุตร และ คะเน กิิตติิโกวิิท. การศึึกษาลัักษณะทางมนุุษยวิิทยากายภาพของกระดููกไหปลาร้้า
ในคนไทยและคนจีีน. งานวิิจััย (วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต), คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาลมหาวิิทยาลััย
มหิิดล, 2515.

• นิิมิิตร เปล่่งศรีีงาม และ พิิทัักษ์์ ทรััพย์์ศิิริิสวัั สดิ์์� . การศึึกษาเรื่่�องเส้้นผ่่าศููนย์์กลางต่่ าง ๆ และปริิมาตรของ

Sella turcica ในผู้้�ใหญ่่ไทยและจีีน. งานวิิจััย (วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต), คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล

มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2519.

• บุุ ญ ช่่ ว ย จงไกรรัั ต นกุุ ล และ อภิิ ช าติิ สิิ ง คาลวณิิ ช . การศึึ ก ษาเรื่่� อ งเส้้ น ผ่่ า ศูู น ย์์ ก ลางต่่ า ง ๆ ของ Corvical

spinal canal ในผู้้�ใหญ่่ไทยและจีีน. งานวิิจััย (วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต), คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล
มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2515.

• ภััทราภรณ์์ ธีีรรััตน์์กุุล. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความสููงและความยาวของกระดููกยาวของแขนในคนไทยและ

คนจีีน. งานวิิจััย (วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต), ภาควิิชากายวิิภาคศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล
มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2525.

• วสัันต์์ ศรีีสุริุ น
ิ ทร์์ม และ วีีระ วััฒนายิ่่�งสกุุล. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความสููงและความยาวของกระดููกของขาใน

คนไทยและคนจีีน. งานวิิจััย (วิิทยาศาสตร์์บัณ
ั ฑิิตย์์), ภาควิิชากายวิิภาคศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าช
พยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2524.
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• วิิชััย ชััยจิิตวณิิชกุุล และ อาทิิศัักดิ์์� ตัันสุุเมธ. การศึึกษาลัักษณะทางมนุุษยวิิทยากายภาพของกระดููก sacrum

ในคนเชื้้�อชาติิไทย และคนเชื้้�อชาติิจีีน. งานวิิจััย (วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต), ภาควิิชากายวิิภาคศาสตร์์ คณะ
แพทยศาสตร์์ศิิริริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2520.

• สุุ ริิ ย า รัั ต นกุุ ล , คุุ ณ หญิิ ง , และคณะ. ประมวลองค์์ ค วามรู้้�เกี่่� ย วกัั บ ชนกลุ่่�มน้้ อ ยในประเทศไทย: รายงาน
ผลการวิิจััยฉบัับสมบููรณ์์ โครงการวิิจััย. กรุุ งเทพฯ: สถาบัันวิิจััยภาษาและวััฒนธรรมเพื่่� อพััฒนาชนบท
มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2543.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

• ชวน เพชรแก้้ว. ชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี. สุุราษฎร์์ธานีี: มหาวิิทยาลััยราชภััฏสุุราษฎร์์ธานีี, 2550.
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

• Sirot Phaksuwan. The Comparative Study and Analysis of Soviet and Communist Chinese Roles and
Influences in Africa [รายงานผลการวิิจััยบทบาทและอิิทธิิพลของโซเวีียตและจีีนคอมมิิวนิิสต์์ในอััฟริิกา

การศึึกษาและวิิเคราะห์์ในเชิิงเปรีียบเทีียบ]. Bangkok: Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng
University, 1979.
มหาวิทยาลัยศิลปากร

• กััณฑรีีย์์ ศรีีพงศ์์พัน
ั ธุ์์�. การแปลงเพศปลากััดจีีนที่่�เลี้้�ยงด้้วยไรแดงที่่�แช่่ด้้วยเมทธิิลเทสโตสเตอโรน: รายงานการ

วิิจััย [Sex Reversal in Siamese Fighting Fish Fed with Moina Sp. Immersed in Methyltestosterone].

นครปฐม: คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร. 2547.

• มาลิินีี คัั มภีี รญาณนนท์์. ตามรอยมรดกวัั ฒนธรรมจีี นในสมััยรััตนโกสิินทร์์ตอนต้้ น: มุุมมองจากจิิ ตรกรรม
ฝาผนััง: รายงานวิิจััย [Tracing Back the Chicness heritage in the Early Rattanakosin Period: Viewpoints
from Mural Paintings]. กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััยศิิลปากร, 2550.

• อรศิิริิ ปาณิินท์์. การศึึกษาหมู่่�บ้้าน บ้้าน และเทคโนโลยีีการก่่อสร้้างของหมู่่�บ้้านจีีนฮ่่อ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน.
นครปฐม: สถาบัันวิิจััยและพััฒนา มหาวิิทยาลััยศิิลปากร, 2540.

วิทยาลัยการทัพบก

• สมบููรณ์์ สมบููรณะยุุทธ. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างไทย-จีีนและผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อความมั่่�นคงของประเทศไทย.
วิิทยาลััยการทััพบก สถาบัันวิิชาการทหารบกชั้้�นสููง, 2527.

วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

• กิิตติิ ดิิศปััญญา. การพััฒนาอาวุุธนิิวเคลีียร์์ของจีีนคอมมิิวนิิสต์์กับ
ั ความมั่่�นคงของเอเชีียอาคเนย์์. เอกสารวิิจััย
หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร, วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2509.

• จาตุุรนต์์ นิิลประดัับ. บทบาทและความเคลื่่�อนไหวของจีีนต่่อความมั่่�นคงของคนไทย. เอกสารวิิจััยหลัักสููตร
การป้้องกัันราชอาณาจัักร, วิิทยาลััยป้้องกัันราชการอาณาจัักร, 2534.

• ธำำ� รง บัั ว ศรีี . โรงเรีี ย นเพื่่� อ สอนภาษาจีี น กัั บ ความมั่่� น คงแห่่ ง ชาติิ . เอกสารวิิ จัั ย หลัั ก สูู ต รการป้้ อ งกัั น ราช
อาณาจัักร, วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2516.

• น้ำำ� ชลสายพัันธ์์. ผลกระทบจากการทำำ�ข้้อตกลงเขตการค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีนต่่อภาคเกษตรของไทย: รายงาน

การวิิ จัั ย [The Impact of Free Trade Area Agreement Between ASEAN-China Towards Thai
Agriculture]. กรุุงเทพฯ: วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2550.
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• นิิรัันดร์์ ภาณุุพงศ์์. สาธารณรััฐประชาชนจีีนกัับความมั่่�นคงของไทย. เอกสารวิิจััยหลัักสููตรการป้้องกัันราช
อาณาจัักร, วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2523.

• ประชา เชาวศิิลป์์. ความร่่วมมืือทางวิิ ชาการและวิิ ทยาศาสตร์์กัับประเทศในกลุ่่�มสัังคมนิิยมคอมมิิวนิิสต์์ .
เอกสารวิิจััยหลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร, วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2531.

• ประดัั บ ศรีีสุุข. การปราบโจรคอมมิิวนิิสต์์ ชายแดนไทย-มาเลเซีีย. เอกสารวิิ จััยหลัั กสููตรการป้้องกัั นราช
อาณาจัักร, วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2511.

• ประสาท น้้อยเสริิฐ. ปััญหาอดีีตทหารจีีนคณะชาติิผู้้�อพยพหลัังจากได้้รัับการแปลงสััญชาติิเป็็นไทย. เอกสาร
วิิจััยหลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร, วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2524.

• ศิิริิชััย ดิิษฐกุุล. ผลกระทบจากการถ่่วงดุุลทางยุุทธศาสตร์์ระหว่่างจีีนกัับสหรััฐฯ ที่่�มีีต่่อประเทศไทยในห้้วง

ปีี 2550-2554: รายงานการวิิจััย [Effect of China-US Strategic Balance of Power on Thailand during

2007-2011]. กรุุงเทพฯ: วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2550.

• สวราช สััจจมาร์์ค. การลงทุุนของไทยในประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน. เอกสารวิิจััยหลัักสููตรการป้้องกััน
ราชอาณาจัักร, วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2536.

• สััมฤทธิ์์� ศรีีสวััสดิ์์�. ภาวะถดถอยของลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์. เอกสารวิิจัย
ั หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร, วิิทยาลััย
ป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2532.

• แสวง ขมะสุุนทร. ปััญหาชาวจีีนในประเทศไทย. เอกสารวิิจััยหลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร, วิิทยาลััย
ป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2509.

• อนัันต์์ บำำ�รุุงพฤกษ์์ . ปััญหาชนกลุ่่�มน้้อยกัั บความมั่่� นคงของชาติิ : ศึึกษาเฉพาะกรณีีจีีนฮ่่ อ (ผู้้�อพยพอดีี ต
ทหารคณะชาติิ). เอกสารวิิจััยหลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร, วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2532.

• อยู่่�รบ กรเพ็็ ช ร. ความสามารถทางอุุ ต สาหกรรมของจีี น คอมมิิ ว นิิ ส ต์์ . เอกสารวิิ จัั ย หลัั ก สูู ต รการป้้ อ งกัั น
ราชอาณาจัักร, วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2508.

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

• ข้้าราชการนัักศึึกษาคณะที่่� 1 รุ่่�นที่่� 34. การศึึกษาพื้้�นที่่�ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน. เอกสารวิิจััย, สถาบััน
จิิตวิิทยาความมั่่�นคง, 2525.

• ข้้าราชการนัักศึึกษาคณะที่่� 4 รุ่่�นที่่� 26. การศึึกษาพื้้�นที่่�ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน. เอกสารวิิจััย, สถาบััน
จิิตวิิทยาความมั่่�นคง, 2522.

โรงเรียนสงครามจิตวิทยา

• สุุชาติิ คำำ�ไทย และคณะ. สาธารณรััฐประชาชนจีีน. เอกสารวิิจััย, โรงเรีียนสงครามจิิตวิิทยา, 2513.
4) งานวิจัยขององค์กรและหน่วยงานวิจัย

• กรรณิิการ์์ ตัันประเสริิฐ, แสงอรุุณ กนกพงศ์์ชัย
ั , พลวััฒ ประพััฒน์์ทอง, และ เสาวนีีย์์ วิิเศษสิินธุ์์�. “90 ปีีมููลนิิธิิ
ป่่อเต็็กตึ๊๊�งบนเส้้นทางประวััติศ
ิ าสตร์์สังั คมไทย: ประวััติศ
ิ าสตร์์จากคำำ�บอกเล่่า: รายงานการวิิจัย
ั .” กรุุงเทพฯ:
สภามหาวิิทยาลััยหััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ, 2543.

• กรรณิิการ์์ ตัันประเสริิฐ, และ ภููธร ภููมะธน, บรรณาธิิการ. “นครศรีีธรรมราช: กรณีีศึึกษา การตั้้�งถิ่่�นฐานที่่�

กรุุ ง ชิิ ง และพรุุ ค วนเคร็็ ง , จีี น : ประวัั ติิ ศ าสตร์์ โ บราณคดีี ผู้้�คนและวัั ฒ นธรรม: รายงานการวิิ จัั ย สนอง
พระราชประสงค์์.” กรุุงเทพฯ: สภามหาวิิทยาลััยหััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ, 2540.
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• กวิิน ว่่องวิิกย์์การ, กรุุณา รัักษวิิณ, สถาปนา กิิตติิกุล
ุ , ธีีรยุุทธ อิินทจัักร์์, และ ณััฐธร ธรรมบุุตร. “โครงการ การ
เปรีียบเทีียบภููมิิปััญญาในพััฒนาการของบ้้านพื้้�นถิ่่�นไทลื้้�อ: ระหว่่างพื้้�นที่่�เลืือกสรรใน อ.เชีียงคำำ� จ.พะเยา

ประเทศไทย กัับพื้้�นที่่�เลืือกสรรในแคว้้นสิิบสองปัันนา มณฑลยููนนาน สาธารณรััฐประชาชนจีีน: รายงาน
วิิจััยฉบัับสมบููรณ์์.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2548.

• เกษวดีี พุุทธภููมิพิ
ิ ทั
ิ ักษ์์. “ความเป็็นจีีนตามนิิยามของผู้้�มีีเชื้้�อสายจีีนในอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพิิษณุุโลก: รายงาน
วิิจััยฉบัับสมบููรณ์์.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2545.

• แก้้วตา โรหิิตรััตนะ, การดีี ปรีีชานนท์์, และ อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น. “โครงการศึึกษาและสำำ�รวจระบบโลจิิสติิกส์์
ของประเทศจีีนในบริิบทของข้้อตกลงการค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีน.” กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุน
การวิิจััย, 2550.

• ขนิิษฐา วงศ์์พิิพััฒน์์กุุล. “รายงานการพััฒนาทัักษะการสื่่�อสารภาษาจีีนพื้้�นฐาน โดยใช้้ชุุดการสอนสำำ�หรัับ

นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4.” ยะลา: สำำ�นัก
ั งานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษายะลา เขต 3 สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการ
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน, 2550.

• คาโต้้, คููมิโิ กะ. “การวิิจััยเอกสารไทลื้้�อในประเทศจีีน ลาว และไทย.” ญี่่�ปุ่่�น: บััณฑิิตวิิทยาลััย คณะอัักษรศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยนาโงย่่า, 2544. รายงานผลการวิิจััยหลััก (Kiban Kenkyu) ประเภท (A) (2) ได้้รับ
ั งบประมาณ

สนัับสนุุนจากกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์ (Khagaku Kenkyu Hi) ประจำำ�ปีีงบประมาณ
1999–2000 หมายเลขหััวข้้อวิิจััย 11691016.

• จิิรพร ศรีีวสัันต์์ศัก
ั ดิ์์�, และ จารุุรัศ
ั ม์์ วรรณิิสสร. “การศึึกษาลัักษณะทาง มนุุษยวิิทยากายภาพของกระดููก ulna
ในคนเชื้้�อชาติิ ไทยและเชื้้�อชาติิ จีีน.” กรุุ งเทพฯ: ภาควิิ ชากายวิิ ภาคศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราช

พยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2523.

• เจริิญชััย โขมพััตราภรณ์์, และ คนอื่่�น ๆ. “โครงการ การศึึกษาเพื่่� อพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์ของการค้้าไทย-จีีน

เพื่่� อรองรัับข้้อตกลงการค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีน: กรณีีศึก
ึ ษาสิินค้้าส่่งออกไปยัังจีีน: รายงานวิิจััยฉบัับสมบููรณ์์.”
กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2551.

• ชล กาญจนบััตร, อาคม เชีียร์์ศิล
ิ ป์์, ศิิริศั
ิ ก
ั ดิ์์� โรจนะประเสริิฐกิิจ, และ คนอื่่�น ๆ. “โครงการวิิจััยคลิินิก
ิ โรคมะเร็็ง

ปอดภายใต้้ความร่่วมมืือไทย-จีีน ฉบัับแก้้ไข 17/02/2002 / สถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติิ กรมการแพทย์์ กระทรวง
สาธารณสุุข ประเทศไทย และโรงพยาบาลแพทย์์แผนจีีน Long Hua Shanghai University of Traditional
Chinese Medicine, TCM นครเซี่่�ยงไฮ้้ ประเทศจีีน.” กรุุงเทพฯ: สถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติิ, 2545.

• ชลธิิ ร า สัั ต ยาวัั ฒ นา. “สืื บ สานประวัั ติิ ศ าสตร์์ สัั ง คมและวัั ฒ นธรรมไป่่ เ ยว่่ : การศึึ ก ษาเชิิ ง มานุุ ษ ยวิิ ท ยา.”
กรุุงเทพฯ: โครงการประวััติิศาสตร์์สังั คมและวััฒนธรรมชนชาติิไท, 2544.

• ชััยสิิทธิ์์� ด่่านกิิตติิกุล
ุ , และ สิิงหนาท แสงสีีหนาท. “โครงการภููมิิทััศน์์วััฒนธรรมในชุุมชนไทใหญ่่: รายงานวิิจััย
ฉบัับสมบููรณ์์.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2549.

• ดลยา เทีียนทอง, บรรณาธิิการ. “มุุสลิิมกัับความมั่่�นคงของรััฐ: ฟิิลิิปปิินส์์ จีีน อิินเดีีย สิิงคโปร์์ รััสเซีีย สเปน
ปากีีสถาน มาเลเซีีย อิินโดนีีเซีีย ตุุรกีี.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ, 2553.

• ต้้วน ลีีเซิิง, และ คนอื่่�น ๆ. “บทบาทของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจในภููมิภ
ิ าคตะวัันตก: ศึึกษา
กรณีีจัังหวััดนครปฐม.” สมุุทรปราการ: มหาวิิทยาลััยหััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ, 2540.

• ทิิ พ วัั ล ย์์ สีี จัั น ทร์์ . “พลวัั ต การเกษตรและเศรษฐกิิ จ ชุุ ม ชนภาคกลาง: กรณีี ศึึ ก ษา ตำำ� บลทุ่่�งลูู ก นก อำำ� เภอ

กำำ�แพงแสน จัังหวััดนครปฐม: รายงานวิิจััยฉบัับสมบููรณ์์.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัก
ั งานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย,
2546.

• ธนาคารแห่่งประเทศไทย. “การค้้าชายแดนไทยกัับเพื่่� อนบ้้าน 5 ประเทศ: มาเลเซีีย พม่่า จีีนตอนใต้้ ลาว และ
กััมพููชา.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานภาค และสายนโยบายการเงิิน ธนาคารแห่่งประเทศไทย, 2548.
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• ธีีระ สิินเดชารัักษ์์, และ คนอื่่�นๆ. “โครงการการพััฒนาอุุตสาหกรรมของจีีนและการปรัับตััวของชนบท: บทเรีียน
สำำ�หรัับประเทศไทย: รายงานวิิ จััยฉบัับสมบูู รณ์์ [Industrialization in China and Rural Adaptation:
Lessons for Thailand].” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2554.

• ธีีระพงษ์์ ทัังสุุบุุตร, และ คะเน กิิตติิโกวิิท. “การศึึกษาลัักษณะทางมนุุษยวิิทยากายภาพของกระดููกไหปลาร้้า
ในคนไทย และคนจีีน.” กรุุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์์ศิิริริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2515.

• นฤมิิตร สอดศุุข. “วิิจััยไทยศึึกษา ไทย-จีีนศึึกษา.” กรุุงเทพฯ: โอเดีียนสโตร์์, 2543.

• นารีีรัต
ั น์์ ปริิสุท
ุ ธิิวุฒิ
ุ พ
ิ ร. “โครงการ ‘คนจีีนกัับการขยายตััวของเมืืองบริิเวณลุ่่�มน้ำำ�ชีี’: รายงานวิิจัย
ั ฉบัับสมบููรณ์์.”
กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2546.

• บริิษััท โซซิิโอ-เอคโคโนมิิค คอนซััลแตนส์์ จำำ�กััด. “โครงการศึึกษาวิิ เคราะห์์และจัั ดทำำ�ยุุทธศาสตร์์การค้้ า
เชิิงรุุกของไทยในมณฑลสำำ�คััญของจีีน: คู่่�มืือการลงทุุนร้้านอาหารไทยในจีีน.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัก
ั ยุุทธศาสตร์์
การค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์, 2549.

• บริิษััท โซซิิโอ-เอคโคโนมิิค คอนซััลแตนส์์ จำำ�กััด. “โครงการศึึกษาวิิ เคราะห์์และจัั ดทำำ�ยุุทธศาสตร์์การค้้ า
เชิิงรุุ กของไทยในมณฑลสำำ�คััญของจีีน: คู่่�มืือการลงทุุนร้้านสปาไทยในจีีน.” กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักยุุทธศาสตร์์
การค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์, 2549.

• บริิษััท โซซิิโอ-เอคโคโนมิิค คอนซััลแตนส์์ จำำ�กััด. “โครงการศึึกษาวิิ เคราะห์์และจัั ดทำำ�ยุุทธศาสตร์์การค้้ า
เชิิงรุุกของไทยในมณฑลสำำ�คััญของจีีน: รายงานฉบัับสมบููรณ์์.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัก
ั ยุุทธศาสตร์์การค้้าระหว่่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์, 2549.

• บริิ ษัั ท อิิ น เตอร์์ เ นชั่่� น แนล คอนซัั ล แทนซี่่� เน็็ ท เวอร์์ ค จำำ�กัั ด . “โครงการศึึ ก ษาแนวทางความร่่ ว มมืื อ ด้้ า น

อุุตสาหกรรม ระดัับอนุุภููมิิภาคระหว่่างไทย-สปป.ลาว-จีีนตอนใต้้ กรณีีพื้้� นที่่�จัังหวััดน่่าน พะเยา เชื่่�อมโยง
สปป.ลาว และจีีนตอนใต้้.” เสนอต่่อ สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม กรุุ งเทพฯ:
บริิษััทอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล คอนซััลแทนซี่่� เน็็ทเวอร์์ค จำำ�กััด, 2540.

• บุุญช่่วย จงไกรรััตนกุุล, และ อภิิชาติิ สิิงคาลวณิิช. “การศึึกษาเรื่่�องเส้้นผ่่าศููนย์์กลางต่่าง ๆ ของ Corvical Spinal
Canal ในผู้้�ใหญ่่ไทยและจีีน.” กรุุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์์ศิิริริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2515.

• ประชััน รัักพงษ์์. “การศึึกษาสภาพเศรษฐกิิจและวััฒนธรรมชุุมชนในเขตเส้้นทางสี่่�เหลี่่�ยมเศรษฐกิิจไทย-ลาวจีีน.” เชีียงใหม่่: โครงการเพื่่� อนบ้้านศึึกษา สถาบัันราชภััฏเชีียงใหม่่, 2539.

• ไป๋๋ ฉุุน. ไทศึึกษาในเมืืองจีีน [Tai Studies in China]. ดััดแปลงมาจากวิิทยานิิพนธ์์ เรื่่�อง “กระบวนการสร้้าง
องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับไทศึึกษาของนัักวิิชาการจีีน ตั้้�งแต่่ทศวรรษ 1930–1990.” กรุุ งเทพฯ: โครงการอาณา
บริิเวณศึึกษา 5 ภููมิิภาค ศููนย์์มานุุษยวิิทยาสิิริน
ิ ธร, 2545.

• พรพิิมล ตรีีโชติิ, และ คนอื่่�น ๆ. “รายงานการวิิจััย เรื่่�องการศึึกษาความร่่วมมืือในการแก้้ไขปััญหายาเสพติิด
ในประเทศไทย ลาว พม่่า จีีน กััมพููชาและเวีียดนาม.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบ
ปรามยาเสพติิด, 2542.

• พิิศมััย หล่่ออริิยวััฒน์์, กวางยี่่� แซ่่ยาง, และ อััญชลีี แซ่่ย่า่ ง. “รายงานวิิจััยเพื่่� อท้้องถิ่่�นฉบัับสมบููรณ์์โครงการวิิจััย

แนวทางการพััฒนาศัักยภาพในการจััดการผลผลิิตจากถั่่�วเหลืืองด้้วยภููมิิปัญ
ั ญาชาวจีีนยููนานบ้้านสัันติิชล
อำำ�เภอปาย จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ระยะที่่� 2.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2552.

• ไพลิิน เชิิญเพชร. “ภาพลัักษณ์์ด้้านบวกและภาพลัักษณ์์ด้้านลบของการท่่องเที่่�ยวไทยตามความคิิดเห็็นของ
นัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีน: กรณีีศึึกษานัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีนในนครคุุนหมิิง มลฑลยููนนาน สาธารณรััฐประชาชน

จีีน.” กรุุงเทพฯ: โปรแกรมวิิชาภาษาต่่างประเทศ คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
ธนบุุรี,ี 2548.

• ภััทณิิดา พัันธุุมเสน. “รายงานการวิิจััยเอกสารเรื่่�องกองทุุนคุุณภาพการศึึกษาของฮ่่องกง.” กรุุงเทพฯ: กองทุุน
รางวััลเกีียรติิยศแห่่งวิิชาชีีพครูู สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาแห่่งชาติิ, 2544.
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• ภััทราภรณ์์ ธีีรรััตน์์กุุล. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความสููงและความยาวของกระดููกยาวของแขนในคนไทยและ
คนจีีน.” กรุุงเทพฯ: ภาควิิชากายวิิภาคศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2525.

• ภานุุ เทวรััตน์์มณีีกุุล, มานพ ตั้้�งตรงไพโรจน์์, และ สิิทธิิ บุุณยรััตผลิิน. “การเพาะเลี้้�ยงปลาน้ำำ�จืืดในประเทศ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน.” กรุุงเทพฯ: สถาบัันประมงน้ำำ�จืืดแห่่งชาติิ, 2522.

• ภููวดล ทรงประเสริิฐ. “จีีนโพ้้นทะเลสมััยใหม่่.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2547.

• มาลิินีี คััมภีีรญาณนนท์์. “ตามรอยมรดกวััฒนธรรมจีีนในสมััยรััตนโกสิินทร์์ตอนต้้น: มุุมมองจากจิิตรกรรม
ฝาผนัั ง : รายงานวิิ จัั ย [Tracing Back the Chiness HERITAGE in the Early Rattanakosin Period:
Viewpoints from Mural Paintings].” กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััยศิิลปากร, 2550.

• มิ่่�งสรรพ์์ ขาวสอาด, บรรณาธิิการ. “โครงการศึึกษาการจััดการทรััพยากรในลุ่่�มน้ำำ�โขงไทย-ยููนนาน.” กรุุงเทพฯ:
สถาบัันวิิจััยเพื่่� อการพััฒนาประเทศไทย ร่่วมกัับศููนย์์เศรษฐกิิจ และเทคโนโลยีี, 2541.

• มููลนิิธิส
ิ ถาบัันวิิจัย
ั เพื่่� อการพััฒนาประเทศไทย. “การแสวงหาผลประโยชน์์จากข้้อตกลงการเปิิดเสรีี (Free Trade

Agreements: FTAs) (ระยะที่่� 2): รายงานการศึึ ก ษาฉบัั บ สมบูู ร ณ์์ . ” กรุุ ง เทพฯ: สำำ�นัั ก งานเศรษฐกิิ จ
อุุตสาหกรรม: มููลนิิธิส
ิ ถาบัันวิิจััยเพื่่� อการพััฒนาประเทศไทย, 2551.

• ยรรยง จิิระนคร, และ รััตนาพร เศรษฐกุุล. “ประวััติิศาสตร์์สัังคมและวััฒนธรรมสิิบสองปัันนา.” กรุุ งเทพฯ:
โครงการศึึกษาประวััติิศาสตร์์สังั คมและวััฒนธรรมชนชาติิไท, 2541.

• รัังสิิต เงาแก้้ว, ศุุภิิกา สุุภารััตน์์, และ ณััฐรกานต์์ คำำ�ใจวุุ ฒิิ. “การศึึกษาผลกระทบทางการท่่องเที่่� ยวที่่� มีีต่่อ

วิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตของชนเผ่่าจัังหวััดเชีียงราย: กรณีีศึึกษา เปรีียบเทีียบ จัังหวััดเชีียงรายกัับนครคุุนหมิิง:

รายงานฉบัับสมบููรณ์์ [Tourist Impact on the Life Style of Minority in Chiangrai : Comparison between
Chiangrai and Khonming].” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2549.

• วนิิดา ตั้้�งเทีี ยนชััย. “รายงานผลการวิิ จััยเรื่่�องสำำ�นวนจีี น: โครงสร้้างทางภาษาและเจตนาการใช้้ [Chinese

Idiomatic Phrases: Structures and Purposes of Usage].” กรุุงเทพฯ: คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์, 2550.

• วรพงษ์์ สง่่าเนตร. “บทบาทของกองทััพในการดำำ�เนิินความสััมพัันธ์์ทางการทหารกัับสหรััฐอเมริิกา จีีน และ

ออสเตรเลีีย: รายงานการวิิจััย [Roles of the Royal Thai Armed Forces in Pursuing Military Relations
with United States of America, China and Australia].” กรุุงเทพฯ: วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2550.

• วสัันต์์ ศรีีสุริุ น
ิ ทร์์, และ วีีระ วััฒนายิ่่�งสกุุล. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความสููงและความยาวของกระดููกของขาใน

คนไทยและคนจีีน.” กรุุงเทพฯ: ภาควิิชากายวิิภาคศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััย
มหิิดล, 2524.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน, และ อวยพร สุุธาทองไทย. “รายงานวิิจััยฉบัับสมบููรณ์์โครงการภาพรวมเศรษฐกิิจจีีน
17 มณฑล.” กรุุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2550.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิิน, อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น, และ อวยพร สุุธาทองไทย. “โครงการจััดทำำ�หนัังสืือ เศรษฐกิิจจีีน

11 มณฑลที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อไทย: รายงานฉบัับสมบููรณ์์.” กรุุ งเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย,
2548.

• วาริิ น ทร์์ วงศ์์ ห าญเชาวน์์ . “โครงการความร่่ ว มมืื อ ทางเศรษฐกิิ จ ระหว่่ า งประเทศไทยตอนเหนืื อ และ
ประเทศจีีนตอนใต้้ทางด้้านการใช้้ประโยชน์์ร่ว่ มในระบบการขนส่่งตามลำำ�แม่่น้ำำ�โขง: รายงานฉบัับสมบููรณ์์.”
กรุุงเทพฯ: บริิษััท โซซิิโอ เอคโคโนมิิค คอนซััลแตนส์์ จำำ�กััด, 2548.

• วาริิ น ทร์์ วงศ์์ ห าญเชาว์์ , และคณะ. “โครงการวิิ จัั ย ร่่ ว มเพื่่� อพัั ฒ นากรอบยุุ ท ธศาสตร์์ ค วามร่่ ว มมืื อ ทาง
วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและเศรษฐกิิจ ไทย-จีีน โดยเน้้นตำำ�แหน่่งและการเชื่่�อมโยงทางภููมิศ
ิ าสตร์์ (CTC):
รายงานฉบัับสมบููรณ์์.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2548.
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• วาสนา ศิิลป์์รุ่่�งธรรม. “ศึึกษาการส่่งออกสิินค้้าของไทยไปสาธารณรััฐประชาชนจีีน [Study of Exporting of

Thailand to the People’s Republic of China].” ปทุุมธานีี: คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ราชมงคลธััญบุุรี,ี 2549.

• วิิจิิตรา การกลาง, สหชาติิ เหล็็กชาย, และ จุุฑามาส เลกากาญจน์์. “การศึึกษาสภาพการจััดการเรีียนการสอน

ภาษาจีีนของครูู ที่่�ผ่่านการอบรมการสอนภาษาจีีน ณ มณฑลยููนนาน สาธารณรััฐประชาชนจีีน: รายงาน

การวิิ จััย.” กรุุ งเทพฯ: กลุ่่�มวิิ จััยและพััฒนาคุุณภาพการเรีียนรู้้� สำำ�นัักวิิ ชาการและมาตรฐานการศึึกษา
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2548.

• วิิชัย
ั ชััยจิิตวณิิชกุุล, และ อาทิิศัก
ั ดิ์์� ตัันสุุเมธ. “การศึึกษาลัักษณะทางมานุุษยวิิทยากายภาพของกระดููก sacrum

ในคนเชื้้�อชาติิไทยและคนเชื้้�อชาติิจีีน.” กรุุ งเทพฯ: ภาควิิชากายวิิภาคศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราช
พยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล. 2520.

• วิิ ศ าล บุุ ป ผเวส, และ คนอื่่� น ๆ. “ผลกระทบต่่ อ เศรษฐกิิ จ มหภาค การค้้ า และการลงทุุ น จากต่่ า งประเทศ:
รายงานฉบัับสมบููรณ์์.” เสนอต่่อ สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย โดย ฝ่่ายความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจ
ระหว่่างประเทศ สถาบัันวิิจััยเพื่่� อการพััฒนาประเทศไทย. กรุุ งเทพฯ: สถาบัันสถาบัันวิิจััยเพื่่� อการพััฒนา
ประเทศไทย, 2539.

• ศรีีสว่่ าง เลี้้�ยววาริิ ณ. “รายงานการปฏิิ รููป การศึึ ก ษาของสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น” กรุุ ง เทพฯ: สำำ�นััก งาน
คณะกรรมการการศึึกษาแห่่งชาติิ, 2541.

• ศัักดา ศิิริพั
ิ น
ั ธุ์์�, และ คนอื่่�น ๆ. “การศึึกษาตลาดพลอยเนื้้�อแข็็งเพื่่� อกระตุ้้�นความต้้องการบริิโภคในประเทศจีีน
[Precious Stone Market for Demand Stimulation in China].” กรุุงเทพฯ: สถาบัันวิิจััยและพััฒนาอััญมณีี

และเครื่่�องประดัับแห่่งชาติิ, 2548.

• ศิิริพ
ิ ร ศรีีสิน
ิ ธุ์์�อุุไร, และ บุุริน
ิ ทร์์ ศรีีสมถวิิล. “อุุตสาหกรรมวััฒนธรรมและภาคชนบทจีีน: บทเรีียนต่่อประเทศ
ไทย.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2555.

• ศุุ ภ การ สิิ ริิ ไ พศาล, และ อภิิ เ ชษฐ กาญจนดิิ ฐ . “พิิ ธีี ก รรมและความเชื่่� อ ของชาวไทยเชื้้�อสายจีี น บริิ เ วณ
ลุ่่�มทะเลสาบสงขลา จากอดีีตถึึงปััจจุุบัน
ั [Rituals and Beliefs of Chinese Thais People Around Songkhla

Basin from the Past to the Present]: รายงานการวิิจััย.” ปััตตานีี: คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์

มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ, 2550.

• สมพงศ์์ วิิทยศัักดิ์์�พัน
ั ธุ์์�. “รายงานการวิิจัย
ั เรื่่�อง ประวััติศ
ิ าสตร์์สังั คมและวััฒนธรรมไทใหญ่่.” กรุุงเทพฯ: โครงการ
ประวััติิศาสตร์์สังั คมและวััฒนธรรมชนชาติิไท, 2542.

• สำำ�ลีี ใจดีี, และ คนอื่่� น ๆ. “ทฤษฎีีแพทย์์จีีน.” บรรณาธิิการโดย วิิทิิต วััณนาวิิบููล, และ คนอื่่� น ๆ. กรุุ งเทพฯ:
สารมวลชน, 2523.

• สิิริโิ ฉม พิิเชษฐบุุญเกีียรติิ, อััศรา โรจนพิิบููลธรรม, และ ปองสุุข ศรีีชัย
ั . “รายงานการวิิจััยพฤติิกรรมและความ
ต้้องการของนัักท่่องเที่่�ยวไทยและนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิในนครคุุนหมิิง มณฑลยููนาน ประเทศสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน.” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2549.

• สุุ ธิิว งศ์์ พงศ์์ ไ พบูู ล ย์์ , ดิิ ล ก วุุ ฒิิ พ าณิิ ช ย์์ , และ ประสิิ ท ธิ์์� ชิิ ณ การณ์์ . “จีี น ทัั ก ษิิ ณ : วิิ ถีี แ ละพลัั ง .” กรุุ ง เทพฯ:
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย, 2544.

• สุุภางค์์ จัันทวานิิช, และ คนอื่่�น ๆ. “รายงานการวิิจััยเรื่่�องชาวจีีนแต้้จิ๋๋�วในประเทศไทย และในภููมิิลำำ�เนาเดิิมที่่�

เฉาซััน: สมััยที่่�สอง ท่่าเรืือซ่่านโถว (2403–2492 หรืือ 1860–1949).” กรุุ งเทพฯ: ศููนย์์จีีนศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย, 2539.

• สุุรชััย ศิิริไิ กร. “รายงานการวิิจััย การพััฒนาการเมืืองเปรีียบเทีียบระหว่่างจีีนกัับไทย [Comparative Research
on Political Development in China and Thailand].” กรุุงเทพฯ: สถาบัันพระปกเกล้้า, 2548.
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• สุุรชััย ศิิริิไกร. “รายงานวิิจััยเรื่่�องความขััดแย้้งระหว่่างจีีน ไต้้หวััน เวีียดนาม ฟิิลิิปปิินส์์ มาเลเซีียและบรูู ไน

ในการอ้้างกรรมสิิทธิ์์�ทัับซ้้อนหนืือหมู่่�เกาะพาราเซล สแปรตลี่่� และหมู่่�เกาะอื่่�น ๆ ในทะเลจีีนใต้้.” กรุุงเทพฯ:
สถาบัันเอเซีียตะวัันออกศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, [2544?].

• อรศิิริิ ปาณิินท์์. “การศึึกษาหมู่่�บ้้าน บ้้านและเทคโนโลยีีการก่่อสร้้างของหมู่่�บ้้านจีีนฮ่่อ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
[The Studies of Villages, Houses, and Building Technology of Chinese Villages in Maehongson].”
นครปฐม: มหาวิิทยาลััยศิิลปากร, 2541.

• อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น, และ คนอื่่�น ๆ. “โครงการพััฒนายุุทธศาสตร์์กำำ�ลัังคนและงานวิิจััยเพื่่� อรองรัับกระแส
จีีนภิิวััตน์์ [Strategic Plan Development on Research and Manpower in the Context of China-Rising
Trend].” กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ, 2554.

• อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น, ศุุภชััย ศรีีสุช
ุ าติิ, และ Li Renliang. “โครงการศึึกษาวิิจััยการจััดทำำ�ข้อ
้ มููลการเจาะตลาด
เชิิงลึึกเพื่่� อขัับเคลื่่�อนการค้้าของ SMEs ไทยสู่่�ประเทศจีีนภาคใต้้/ตะวัันตก ภายใต้้โครงการ ASEAN SMEs
Partnership Roadmap: รายงานวิิ จัั ย ฉบัั บ สมบูู ร ณ์์ . ” กรุุ ง เทพฯ: ศูู น ย์์ บ ริิ ก ารวิิ ช าการเศรษฐศาสตร์์
คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2553.

• Anan Bumrungphruk. “Problems of Minority Groups and the National Security: A Case Study of Chinese

Haw (Former KMT Military Refugees) [ปััญหาชนกลุ่่�มน้้อยกัับความมั่่�นคงแห่่งชาติิ ศึึกษากรณีีเฉพาะ

กรณีีจีีนฮ่่อ (ผู้้�อพยพอดีีตทหารจีีนคณะชาติิ)].” Bangkok: National Defence College, 1990.
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หมวดที่ 2 วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กมลาศ สาลีี. “อิิทธิิพลของค่่านิิยมของครอบครััวที่่�มีีผลต่่อความสััมฤทธิ์์�ทางการศึึกษาของบุุตร: กรณีีศึึกษา
ครอบครัวไทยเชื้อสายจีนเขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร [The Impact of Families’ Values on Children’s

Academic Achievement: A Case Study of Chinese-Thai Families Living in Banrak District, Bangkok
Metropolis].” วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

• กรรณิิการ์์ โกวิิทกุุล. “การเปรีียบเทีียบภาษิิตคำำ�พัังเพยจีีนกัับสำำ�นวน-ภาษิิตไทย [A Comparison of Chinese
Proverbs and Thai Proverbs-Idiomatic Expressions].” วิ ท ยานิ พ นธ์ อั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

• กรรณิิ ก าร์์ สงวนนวน. “การศึึ ก ษาการใช้้ ห ลัั ก สูู ต รกลุ่่�มสาระการเรีี ย นรู้้�ภาษาต่่ า งประเทศ (ภาษาจีี น )
ในโรงเรียนสังกั ดกรุ งเทพมหานคร [A study of Curriculum Implementation of Foreign Language
Learning Strand (Chinese) in Schools Under the Bangkok Metropolitan Administration].”
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

• กษมาวรรณ ป้้อมเมืือง. “ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาจีีนที่่�ศึึกษาในหลัักสููตรที่่�ใช้้ภาษาไทย
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วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.

• เจนวิิทย์์ ถนอมศัักดิ์์�โอฬา. “ปััจจััยที่่�มีผ
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เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.

• ณริิ น ทร์์ ลาภโสภา. “การพยากรณ์์ ป ริิ ม าณนำำ� เข้้ า กล้้ ว ยไม้้ ตัั ด ดอกของประเทศไทยในประเทศจีี น [The

Forecasting of Import Quantity for Cut-Flower Orchid from Thailand in China].” การศึกษาค้นคว้า

อิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

• ณััฎฐิิยา พรกิิตติิธีรี กุุล. “การวิิเคราะห์์ความได้้เปรีียบโดยเปรีียบเทีียบที่่�ปรากฏในการส่่งออกนํ้้าตาลทรายดิิบ
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แปลเป็นภาษาไทย [The Comparative Study of the Addressed Terms in the Original Chinese Edition

and the Thai Translated One of Samkok Literature].” วิทยานิพนธ์ศล
ิ ปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.

• หวง, กว่่ าง ลีี. “การศึึกษาเชิิงวิิ เคราะห์์คำำ�ยืืมภาษาจีี นในภาษาไทย [An Analytical Study of the Chinese
Loanwords in Thai].” วิทยานิพนธ์ศล
ิ ปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.

• อภิิชาติิ หวัังสวััสดิ์์�. “ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของปริิมาณดุุลยภาพการนำำ�เข้้ากล้้วยไม้้ตััดดอกของ

ประเทศไทยในประเทศจีน [Factors Affecting the Change in Import Equilibrium Quantities of Thai
Cut-Flower Orchid in China].” การศึกษาค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.

• อััจฉราภรณ์์ คงมณีี. “การวิิเคราะห์์ความสามารถในการแข่่งขัันสิินค้้าเกษตรและอุุตสาหกรรมเกษตรของไทย

ในตลาดจีน [An Analysis of Export Competitiveness of Thailand’s Agricultural Products and AgroIndustry in China].” วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (เศรษฐศาสตร์ เ กษตร), มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์, 2555.

• อุุดมรััตน์์ ลํ้้าเลิิศสมบััติิ. “การตััดสิินใจของการลงทุุนโดยตรงจากต่่างประเทศในสาธารณรััฐประชาธิิปไตย
ประชาชนจีน [Determinants of Foreign Direct Investment from the People’s Republic of China].”

การศึกษาค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.

• เอกชััย ฟููพาณิิชย์์พฤกษ์์. “ความสััมพัันธ์์และผลกระทบของดััชนีีการสั่่�งซื้้�อประเทศจีีน ดััชนีีเงิินบาทที่่�แท้้จริิง
ดัชนีระวางเรือ เงินลงทุนต่างชาติผ่านตลาดทุนไทยต่อการส่งออก [China Purchasing Managers Index

Baltic Dry Index Real Effective Exchange Rate Index Foreign Portfolio Investment Through Thailand
Stock Exchange to Thailand Export].” การศึกษาค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2556.

• เอกวุุ ฒิิ ชิินโสภณพัันธ์์. “ห่่วงโซ่่คุุณค่่ าของการบริิการอาหารโต๊๊ ะจีี นในจัั งหวัั ดนครปฐม [Value Chain of
Chinese Food Set Services in Nakhon Pathom Province].” วิทยานิพนธ์ศล
ิ ปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจ
การเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• กััลยา มะลิิวััน. “การใช้้ชุุดกิิจกรรมเพื่่� อพััฒนาทัักษะการอ่่านและการเขีียนภาษาไทยของนัักเรีียนจีีนระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 โรงเรีียนมััธยมสาธิิตวู่่�หััว สัังกััดมหาวิิทยาลััยยููนนาน นอร์์มอล [Using Activities Package
to Develop Reading Skill and Writing Skill of Thai Language for the Fifth Year of Secondary School
Chinese Students at Wuhua Experimental Middle School Attached to Yunnan Normal University].”
วิิทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต (สาขาวิิชาการสอนภาษาไทย), มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่, 2553.

• กานต์์ชนก ประกาศวุุฒิิสาร. “ผลกระทบจากการดำำ�รงอยู่่�ของกองกำำ�ลัังทหารจีีนคณะชาติิ ‘ก๊๊กมิินตั๋๋�ง’ ในภาค

เหนือต่อการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2493–2527 [Impact of the Presence of
the Nationalist Chinese Troops ‘Kuo Min Ton’ in Northern Thailand on Thai Foreign Policy During
1950–1984].” การค้ น คว้ า แบบอิ ส ระศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
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• กู้้� เหว่่ ย. “ความรู้้�สึึกมีีคุุณค่่ าในตนเองระหว่่ างสตรีีจีีนที่่� มีีบุุตรและมีีบุุตรยาก [Self esteem of Fertile and
Infertile Chinese Women].” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.

• เกษวดีี พุุ ท ธภูู มิิ พิิ ทัั ก ษ์์ . “ความเป็็ น จีี น ตามนิิ ย ามของผู้้�มีี เ ชื้้�อสายจีี น ในอำำ� เภอเมืื อ ง จัั ง หวัั ด พิิ ษ ณุุ โ ลก.”
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.

• คำำ�นวล คำำ�มณีี. “การศึึกษาเปรีียบเทีียบ ปรััชญาการเมืืองของซุ่่�นจื้้�อกัับโธมััส ฮอบล์์.” วิิทยานิิพนธ์์ศิล
ิ ปศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.

• งามจิิ ตร์์ จัั นทร์์แก้้ ว. “ความคิิ ดเห็็นที่่� มีีต่่อการเรีียนการสอนภาษาไทยของนัักเรีียนที่่� เป็็นชาวจีี นฮ่่ออิิ สระ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5–6.” วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา), มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2543.

• จงจิิต กล่่อมสิิงห์์. “การรัักษาเอกลัักษณ์์ของคนไทยเชื้้�อสายจีีนในเมืืองเชีียงใหม่่.” วิิทยานิิพนธ์์ศึึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.

• จาง จวิิน. “การศึึกษาเปรีียบเทีียบบทขยายแสดงเวลาและสถานที่่�ระหว่่างภาษาจีีนกัับภาษาไทยเพื่่� อการสอน

ภาษาไทยส�ำหรับนักศึกษาจีน [Comparative Study of Time and Space Modifiers in Chinese and Thai

Language for Teaching Thai to Chinese Students].” วิทยานิพนธ์ศก
ึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.

• จาง, โซ่่ว กััง. “ปััญหาการใช้้หน่่วยเชื่่�อมภาษาไทยของนัักศึึกษาจีีนชั้้�นปีีที่่� 2 วิิชาเอกภาษาไทย สถาบัันอาชีีว

ศึกษาและเทคโนโลยีสบ
ิ สองปันนา [Problems of Using Conjunctions in the Thai Language of Second
Year Chinese Students Majoring in Thai Language of Xishuangbanna Vocational and Technical
Institute].” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบันฑิต (การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

• จิิน, ลิิ. “ความต้้องการด้้านข้้อมููลของผู้้�ป่่วยชาวจีีนและคู่่�สมรสก่่อนผ่่าตััดเต้้านม [Informational Needs of
Chinese Premastectomy Patients and Spouses].” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2540.

• จิิน, หยาน. “ปััจจััยคััดสรรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความกลััวในการรัักษาพยาบาลของเด็็กวััยเรีียนชาวจีีนที่่�เข้้ารัับการ
รักษาในโรงพยาบาล [Selected Factors Associated with Medical Fear Among Hospitalized Chinese
School Age Children].” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.

• จุ้้�น, จาง. “ปััจจัั ยคัั ดสรรที่่� มีีผลต่่ อความวิิ ตกกัั งวลของหญิิงมีีครรภ์์ ชาวจีี น [Selected Factors Associated

with Anxieth of Chinese Pregnant Women].” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2540.

• เฉา ยิิง. “ความพึึงพอใจในงานของพยาบาลในประเทศจีีน [Job Satisfaction Among Nurses in China].”
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.

• เฉี่่�ยว เหมย หลีี . “ศึึกษาเปรีียบเทีี ยบโครงสร้้างทางภาษาและวัั ฒนธรรมในปริิศนาคำำ�ทายของจีี นกัั บไทย
[A Comparative Study Of Linguistic Structure and Culture in Chinese and Thai Riddkes].”
วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

• ชนิิ ก า คำำ�พุุ ฒ . “การศึึ ก ษาการใช้้ ภ าษาไทยของนัั ก ศึึ ก ษาจีี น วิิ ช าเอกภาษาไทยชั้้�นปีี ที่่� 4 สถาบัั น ชนชาติิ

ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน.” วิทยานิพนธ์ศก
ึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.

• ชลธิิชา ขระเขื่่�อน. “ปััจจััยที่่�สนัับสนุุนพฤติิกรรมการออกกำำ�ลัังกายแบบ ไท่่ จี๋๋� ซี่่� กง ในผู้้�สููงอายุุ.” วิิทยานิิพนธ์์
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
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• ชาคริิ ต ศิิ ริิ รัั ต น์์ . “ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น ของสิิ น ค้้ า เกษตรส่่ ง ออกของไทยไปยัั ง ประเทศจีี น [The
Competitiveness of Exporting Thai Agricultural Products to China].” วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.

• ใช่่, จิิ น จิิ น. “สมรรถนะทางภาษาของนัักศึึกษาจีี นวิิ ชาเอกภาษาไทย วิิ ทยาลััยอาชีีวศึึกษาและเทคโนโลยีี
สิบสองพันนา [Thai Language Competency of Chinese Students at Xishuangbanna Vocation and

Technical Institute].” วิทยานิพนธ์ศก
ึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2554.

• ชึึ ฉีี ฟััง. “การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับสุุขภาพและการดำำ�เนิินชีีวิตของผู้้�ป่่
ิ
วยเบาหวานชาวจีีน [Importance of Health
and Lifestyle of Chinese Patients with Diabetes Mellitus].” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.

• ซ่่ง จีีน ผิิง. “การสนัับสนุุนจากครอบครััวและคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�มีีการมองเห็็นเสื่่�อม [Family Support and
Quality of Life Among Visual Impaired Persons].” วิ ท ยานิ พ นธ์ พ ยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.

• ซััน, ชิิง เฟิิง. “การใช้้กิจ
ิ กรรมภาษาเพื่่� อการปฏิิสัม
ั พัันธ์์ทางสัังคมในการพััฒนาความสามารถการเขีียนจดหมาย

ธุ รกิ จส�ำหรับนักศึกษาจี นวิ ชาเอกธุ รกิ จระหว่ างประเทศ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล�ำปาง [Use of Social
Interaction Language Activities to Develop the Business Correspondence Writing Ability of Chinese
Students Majoring in International Economics and Trade, Rajabhat Lampang University].”
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553.

• ซ่่ า ง, หญิ่่� ง หญิ่่� ง . “ความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งสภาพสัั ง คมกัั บ วรรณกรรมนัั ก เขีี ย นสตรีี ข องไทยและของจีี น :
การศึกษาเปรียบเทียบตัวตนผู้หญิงที่ดิ้นรนเพื่อแสวงหาความรักในช่วงรอยต่อเมื่อสังคมเดิมก�ำลังเข้าสู่

สังคมใหม่ในนวนิยายและเรื่องสั้นของสุวรรณี สุคนธาและจาง ไอลีน [The Relationship Between Social
State and Women Writers’ Works in China and Thailand: A Comparative Study on the Novels and
Short Stories of Suwannee Sukonta and Zhang Ailing About Female Self Striving for Love at the Turn
of Old and New Era].” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา), มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2552.

• ซิิน, หลิิน. “การเปรีียบเทีียบคำำ�เสริิมนํ้้าเสีียงระหว่่างภาษาไทยและภาษาจีีนจากละครโทรทััศน์์ [Comparison
of Modal Particles Between Thai and Chinese Languages in Soap Operas].” วิทยานิพนธ์ศก
ึ ษาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.

• ซูู หง. “เจตคติิ บรรทััดฐานของกลุ่่�มอ้้างอิิงและความตั้้�งใจที่่�จะคลอดโดยการผ่่าตััดหน้้าท้้องของหญิิงครรภ์์

แรกชาวจีน [Attitudes Subjective Norms and Intentions to Have Cesarean Section Among Chinese
Nulliparous Women].” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.

• เซีีย ไห่่โอ. “การปรัับตัั วในระยะหลัังคลอดของสตรีีจีีน [Postpartum Adaptation of Chinese Women].”
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ข้้อมููลของผู้้�ป่่วยชาวจีีนและคู่่�สมรสก่่อนผ่่าตััดเต้้านม].” Thesis M.N.S. (Medical and Surgical Nursing),
Chiang Mai University, 1997.

• Li, Ling. “Professional Practice Environment and Turnover Intention Among Nurses in the General
University Hospitals, Yunnan Province, The People’ s Republic of China [สิ่่�งแวดล้้อมในการปฏิิบััติิ
วิิชาชีีพและความตั้้�งใจลาออกของพยาบาลใน โรงพยาบาลมหาวิิทยาลััยทั่่�วไป จัังหวััดยููนนาน ประเทศ

สาธารณรััฐ ประชาชนจีีน].” Master’s Thesis Master of Nursing Science in (Nursing Administration),
Chiang Mai University, 2011.
• Li, Yan. “Emotional Intelligence and Transformational Leadership of Head Nurses in University

hospitals of Kunming Medical University, the People’s Republic of China [ความฉลาดทางอารมณ์์และ
ภาวะผู้้�นำำ�เชิิงปฏิิรููปของพยาบาลหััวหน้้าหอผู้้�ป่่วยในโรง พยาบาลมหาวิิทยาลััยของมหาวิิทยาลััยการแพทย์์
คุุณหมิิง ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีี น].” Master’s Thesis Master of Nursing Science (Nursing

Administration), Chiang Mai University, 2011.
• Liu, Ming. “Development of Competency Inventory for Registered Nurses in the People’s Republic of

China [การพััฒนาเครื่่�องมืือวััดสมรรถนะของพยาบาลวิิชาชีีพในประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีี น].”
Thesis Ph.D. (Nursing), Chiang Mai University, 2005.

• Liu, Suzhen. “Knowledge and Lifestyle of Chinese Women with Osteoporosis [ความรู้้�และการดำำ�เนิินชีีวิิต

ของสตรีี จีี น ที่่� มีี ภ าวะกระดูู ก พรุุ น ].” Thesis M.N.S. (Medical and Surgical Nursing), Chiang Mai
University, 1998.

• Liu, Ying. “Nursing Competency and Organizational Climate as Perceived by Registered Nurses in
Affiliated Zhongshan Hospital People’s Republic of China [สมรรถนะทางการพยาบาลและบรรยากาศ
องค์์กรตามการรัับรู้้�ของพยาบาลที่่�จดทะเบีียนใน โรงพยาบาลเครืือจงชาน ประเทศสาธารณรััฐประชาชน

จีีน].” Master’s Thesis Master of Nursing Science (Nursing Administration), Chiang Mai University,
2006.
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• Luo, Yanfang. “Conflict Management and Burnout Among Nurses in University Hospitals, the People’s

Republic of China [การจัั ด การความขัั ด แย้้ ง และความเหนื่่� อยหน่่ า ยของพยาบาลในโรงพยาบาล
มหาวิิทยาลััย ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน].” Master’s Thesis Master of Nursing Science (Nursing
Administration), Chiang Mai University, 2011.

• Luo, Zhimin. “Self-care Practices Among Chinese School-Age Children with Nephrotic Syndrome

[การปฏิิ บััติิการดููแลตนเองของเด็็ กวัั ยเรีียนชาวจีี นที่่� มีีกลุ่่�มอาการโรคไต].” Thesis M.N.S. (Maternal
and Child Nursing), Chiang Mai University, 1998.

• Ma, Ji. “Sustainable Growth, Employment, Poverty, Energy, Pollution and Transportation in Yunnan,

China: A Social Accounting Matrix Approach [การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน การจ้้างงาน ความยากจน พลัังงาน
มลพิิ ษ และการขนส่่ ง ในมณฑลยูู น านของจีี น วิิ ธีี บัั ญ ชีี เ มตริิ ก ซ์์ สัั ง คม].” Master’s Thesis Master of
Economics (Economics), Chiang Mai University, 2009.

• Myint, Myint Kyu. “Spaces of Exception and Shifting Strategies of the Kokang Chinese Along the Myanmar
China

Border

[พื้้� นที่่� ย กเว้้ น และการปรัั บ เปลี่่� ย นกลยุุ ท ธ์์ ข องชาวจีี น โกกัั ง บริิ เ วณพรมแดน

พม่่า-จีีน].” Master’s Thesis Master of Arts (Sustainable Development), Chiang Mai University, 2011.

• Pawinee Nimanussornkul. “Effects of the Dislocation of Traditional Chinese Mothering on the Mother-

Daughter Relationship in Amy Tan’s The Bonesstter’s Daughter [ผลกระทบของการเลี้้�ยงดููบุุตรของ

แม่่ที่่�พลััดถิ่่�นตามประเพณีีดั้้�งเดิิมโบราณจีีนที่่� มีีต่่อความสััมพัันธ์์ของแม่่และลููกสาวในนวนิิยาย เรื่่�อง The

Bonesstter’s Daughter ของ เอมีี ตัั น].” Independent Study Master of Arts (English), Chiang Mai
University, 2009.
• Pu, Yuxiu. “Job Characteristics and Job Performance Among Professional Nurses in the University
Hospitals of Yunnan Province, Peoples Republic of China [คุุณลัักษณะงานและการปฏิิบััติิงานของ

พยาบาลวิิ ช าชีี พ ในโรงพยาบาลมหาวิิ ท ยาลัั ย จัั ง หวัั ด ยูู น นาน ประเทศสาธารณะรัั ฐ ประชาชนจีี น ].”
Master’s Thesis Master of Nursing Science (Nursing Administration), Chiang Mai University, 2010.
• Puongtip Kunanusorn. “Analgesic and Anti-Inflammatory Activities of Chinese Herbal Recipe in Animal
Models and Its Efficacy Versus Diclofenac in the Treatment of Osteoarthritis of Knee [ฤทธิ์์�ระงัับปวด
และต้้านการอัักเสบของตำำ�รัับยาสมุุนไพรจีีนในสััตว์์ทดลองและประสิิทธิิผลของตำำ�รัับยาสมุุนไพรจีีนใน

สััตว์์ทดลองและประสิิทธิิผลของตำำ�รับ
ั ยาสมุุนไพรจีีนเทีียบกัับไดโคลฟีีแนคในการบำำ�บัด
ั โรคข้้อเข่่าเสื่่�อม].”
Thesis Doctor of Philosophy (Pharmacology), Chiang Mai University, 2004.
• Rattanaphorn Hanta. “Environment of Accumulation of Neogene Mammal Fossils in Tertiary Basins in
Northern and Northeastern Thailand [สิ่่�งแวดล้้อมของการสะสมซากดึึกดำำ�บรรพ์์สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม

อายุุนีีโอจีีน ในแอ่่งเทอร์์เชีียรีี ภาคเหนืือและตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศไทย].” Thesis Doctor of
philosophy (Geology), Chiang Mai University, 2008.
• Shi, Qifang. “Importance of Health and Lifestyle of Chinese Patients with Diabetes Mellitus [การให้้ความ
สำำ�คััญกัับสุุขภาพและการดำำ�เนิินชีีวิิตของผู้้�ป่่วยเบาหวานชาวจีีน].” Thesis M.N.S. (Medical and Surgical
Nursing), Chiang Mai University, 1998.
• Shi, Qifang. “Effects of Hospital-Based Clinical Intervention on Diabetes Knowledge, Glycemic Control
Self-Efficacy, and Glycemic Control in Chinese Patients with Diabetes Mellitus [ผลของการปฏิิบัติ
ั ิทาง
คลิินิิกในโรงพยาบาลต่่อความรู้้�เรื่่�องเบาหวานสมรรถนะแห่่งตน ในการควบคุุมระดัั บกลููโคส และการ

ควบคุุมระดัับกลููโคสในผู้้�ป่่วยเบาหวานชาวจีีน].” Thesis Doctor of Philosophy (Nursing), Chiang Mai
University, 2007.
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• Shiping, Wang. “Needs of Postmstectomy Patients in Teaching Hospital of West China University of
Medical Sciences].” Thesis (M.S.N.), Chiang Mai University, 1996.
• Tang, Qingping. “Social Support and Burden of Chinese Stroke Patient Caregivers [การสนัับสนุุนทางสัังคม

และภาระของผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองชาวจีีน].” Thesis M.N.S. (Medical and Surgical Nursing)

, Chiang Mai University, 1999.
• Wang, Yuqiong. “Coping of Chinese Women with Gynecologic Cancer [การเผชิิญความเครีียดของสตรีีจีีน
ที่่�เป็็นมะเร็็งอวััยวะสืืบพัันธุ์์�สตรีี].” Thesis M.N.S. (Maternal and Child Nursing), Chiang Mai University,
1997.
• Wang, Xiaohui. “Nurse Managers’ Transformational Leadership and Job Satisfaction Among Staff Nurses
in the Second Teaching Hospital of Harbin Medical University in the People’s Republic of China
[ภาวะผู้้�นำำ�ของหีีวหน้้าหอผู้้�ป่่วยและความพึึงพอใจในงานของพยาบาลประจำำ�การในโรง พยาบาลที่่�เป็็น
แหล่่งศึึกษาที่่� สองของมหาวิิทยาลััยฮาร์์บิินในสาธารณรััฐประชาชนจีี น].” Master’s Thesis Master of
Nursing Science (Nursing Administration), Chiang Mai University, 2006.
• Wang, Xinxin. “Job Stress and Job Performance Among Nurses in University Hospitals, People’s Republic

of China [ความเครีียดในการปฏิิบััติิงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิิทยาลััย ประเทศสาธารณรััฐ
ประชาชนจีี น].” Thesis Doctor of Philosophy in Nursing (Nursing Administration), Chiang Mai
University, 2011.

• Wu, Yunmei. “Intra-community Contestation in Institutional Development Process of Historic-village
Tourism Management: A Case Study of Tuanshan Village in Jianshui Country, Yunnan Province,
People’s Republic of China [การช่่วงชิิงภายในชุุมชนในกระบวนการสร้้างสถาบัันเพื่่� อจััดการท่่องเที่่�ยว
หมู่่�บ้้าน โบราณที่่�ยัังมีีคนอาศััยอยู่่�: กรณีีศึึกษา หมู่่�บ้้านถวนซาน มณฑลเจี๊๊�ยนฉุ่่�ย จัังหวััดยููนนาน ประเทศ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน].” Master’s Thesis Master of Arts (Sustainable Development), Chiang Mai
University, 2008.
• Xia, Haiou. “Postpartum Adaptation of Chinese Women [การปรัับตััวในระยะหลัังคลอดของสตรีีจีีน].”
Thesis M.N.S. (Maternal and Child Nursing), Chiang Mai University, 1999.
• Xiaohan, Li. “Continuing Education Needs Among Nurses in Three Teaching Hospitals of Ching Medical
University].” Thesis (M.N.S.), Chiang Mai University, 1996.
• Xiaochen, Hu. “Hedonic Pricing Model for Housing Market in City of Kunming, the People’s Republic of

China [แบบจำำ�ลองฮีีโดนิิคสำำ�หรัับราคาที่่�พัักอาศััยในเมืืองคุุณหมิิง ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน].”
Master’s Thesis Master of Economics (Economics), Chiang Mai University, 2011.

• Xu, Hong. “Attitudes Subjective Norms and Intentions to Have Cesarean Section Among Chinese

Nulliparous Women [เจตคติิบรรทััดฐานของกลุ่่�มอ้้างอิิงและความตั้้�งใจที่่�จะคลอดโดยการผ่่าตััดหน้้าท้้อง

ของหญิิงตั้้�งครรภ์์แรกชาวจีีน].” Thesis M.N.S. (Maternal and Child Nursing), Chiang Mai University,
1998.
• Yan, Jin. “Selected Factors Associated with Medical Fear Among Hospitalized Chinese School-age
Children [ปััจจััยคััดสรรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความกลััวในการรัักษาพยาบาลของเด็็กวััยเรีียนชาวจีีนที่่�เข้้ารัับการ
รัักษาในโรงพยาบาล].” Thesis M.N.S. (Maternal and Child Nursing), Chiang Mai University, 1997.

• Yan, Meiqiong. “Social Support and Quality Life of Chinese Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Patients [แรงสนัับสนุุนทางสัังคมและคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยจีีนโรคปอดอุุดก้้นเรื้้�อรััง].” Thesis M.N.S.
(Medical and Surgical Nursing), Chiang Mai University, 1997.
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• Yingchuan Chen. “Work Empowerment and Organizational Commitment Among Nurses in Tertiary
Hospitals, Yunnan Province, the People’s Republic of China [การเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจในงานกัับความ

ยึึดมั่่�นผููกพัันต่่อองค์์กรของพยาบาลในโรง พยาบาลตติิยภููมิิ จัังหวััดยููนนาน ประเทศสาธารณรััฐประชาชน

จีีน].” Master’s Thesis Master of Nursing Science (Nursing Administration), Chiang Mai University,
2011.
• Yuan, Haobin. “Effects of Problems-Based Learning on Critical Thinking Skills and Course Achievement
Among Chinese Baccalaureate Nursing Students [ผลของการเรีียนรู้้�โดยใช้้ปััญหาเป็็นหลัักต่่อทัักษะ

การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณและผล สััมฤทธิ์์�ในกระบวนวิิชาของนัักศึึกษาพยาบาลปริิญญาตรีีชาวจีีน].”
Thesis Doctor of Philosophy in Nursing, Chiang Mai University, 2007.
• Yuan, Yiming. “Impacts of Institutional Refrom, Input Use, and Technological Change on Crop
Production in Guizhou Province, China [ผลกระทบของการปฏิิรููปทางสถาบััน การใช้้ปัจ
ั จััยการผลิิตและ

การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีต่่อการผลิิตพืืช ในมณฑลกุุยโจร ประเทศจีีน].” Master’s Thesis Master
of Science (Agricultural Systems), Chiang Mai University, 1993.
• Zhang, Jun. “Selected Factors Associated with Anxiety of Chinese Pregnant Women [ปััจจััยคััดสรรที่่�มีผ
ี ล

ต่่อความวิิตกกัังวลของหญิิงมีีครรภ์์ชาวจีีน].” Thesis M.N.S. (Maternal and Child Nursing), Chiang Mai
University, 1997.

• Zhang, Nan. “HIVAIDS Interpretation and Preventive Practices Among Commercial Sex Workers in the

Socio-Political Contexts of sex Industry in Mengla, Sishuang Banna, Pr. China [การตีีความและปฏิิบัติ
ั ิ

การป้้องกัันโรคเอดส์์เอชไอวีีของผู้้�ค้้าบริิการทางเพศในบริิบท ทางสัังคมและการเมืืองของอุุตสาหกรรม
ทางเพศในเมืืองลา สิิบสองปัันนา ประเทศจีีน].” Master’s Thesis Master of Arts (Health Social Sciences),
Chiang Mai University, 2008.
• Zhao, Shihong. “Quality Nursing Care as Perceived by Nurses and Patients in the Second Teaching

Hospital of Harbin Medical University in the People’s Republic of China [คุุณภาพการพยาบาล
ตามการรัับรู้้�ของพยาบาลและผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาลที่่� เป็็นแหล่่ง ศึึกษาที่่� สองของมหาวิิ ทยาลััยฮาร์์บิิน
ในสาธารณรััฐประชาชนจีีน].” Master’s Thesis Master of Nursing Science (Nursing Administration),
Chiang Mai University, 2006.

4) มหาวิทยาลัยทักษิ ณ

• กมลชนก คงแก้้ว. “ศึึกษาเสีียงระบบเสีียงภาษาไทยถิ่่�นที่่�ชาวไทยเชื้้�อสายจีีนแคะสามระดัับอายุุใช้้ในอำำ�เภอ
เบตง จังหวัดยะลา.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.

• กมลทิิพย์์ ห่่อเพชร. “การเปรีียบเทีียบเสีียงวรรณยุุกต์์ในคำำ�ภาษาไทยมาตรฐานที่่�พููดโดยกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� ไทย

มลายู และจีน ในต�ำบลสะเดา และต�ำบลส�ำนักแต้ว อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา.” วิทยานิพนธ์ศล
ิ ปศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.

• ขรรค์์ ชััย อภิิ สุุภาพ. “ความเชื่่�อเกี่่� ยวกัั บศาลเจ้้ าจีี นในเขตเทศบาลนครสงขลา อำำ�เภอเมืืองสงขลา จัั งหวัั ด
สงขลา.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.

• คนึึงนิิจ ปััทมปราณีี. “ศึึกษาคำำ�ยืืมภาษาจีี นที่่� ใช้้ในภาษาไทยถิ่่� น ตำำ�บลบ่่อยาง อำำ�เภอเมืืองสงขลา จัั งหวัั ด
สงขลา.” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.

• จัันทิิรา แกมขุุนทด. “ศึึกษาประเพณีีในรอบปีีของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในเขตเทศบาลเมืืองภููเก็็ต อำำ�เภอเมืือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
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• เฉลิิมรััฐ ขนอม. “ศึึกษาความเชื่่�อและพิิธีีกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเจ้้าแม่่กวนอิิมของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในเขต

เทศบาลนครหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.” วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 2544.

• ทิิพดีี นิิมิิตรพงศ์์ธร. “ศึึกษาการผสมผสานทางวััฒนธรรมของชาวไทยพุุทธชาวไทยเชื้้�อสายจีีนและชาวไทย
มุุสลิิม ในอำำ�เภอเบตง จัังหวััดยะลา.” วิิทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต (ไทยคดีีศึึกษา), มหาวิิทยาลััย
ทักษิณ, 2547.

• ทิิษฏยา โภชนา. “ศึึกษาประเพณีีในรอบปีีและจริิยธรรมจากประเพณีีของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548.

• นงลัักษณ์์ จงรัักวงศ์์. “การศึึกษาอาหารที่่�ใช้้ในประเพณีีในรอบปีีของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในเขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา.” วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ไทยคดี ศึ ก ษา),
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.

• ไพศิิษฎ์์ พงศ์์ทองเมืือง. “การประสมประสานทางวััฒนธรรมระหว่่างชาวไทยมุุสลิิมกัับชาวไทยเชื้้�อสายจีีน
ในเกาะสาหร่่าย อำำ�เภอเมืืองสตููร จัังหวััดสตููล.” ปริิญญานิิพนธ์์ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต (ไทยคดีีศึึกษา),
มหาวิิทยาลััยทัักษษิิณ, 2540.

• รุ่่�งรััตน์์ ทองสกุุล. “วิิเคราะห์์การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้คำำ�ยืม
ื ภาษาจีีนฮกเกี้้�ยนของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนสามระดัับ
อายุในจังหวัดภูเก็ต.” ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.

• วิิ รััต น์์ แก้้ ว แทน. “การศึึ กษาประเพณีี การกิิ นเจของชาวไทยเชื้้�อสายจีี น ในอำำ� เภอเมืื อ งตรัั ง จัั ง หวัั ด ตรัั ง .”
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2537.

• สมพร เดชแก้้วภัักดีี. “การจััดตั้้�งองค์์กรและบทบาททางสัังคมของสมาคมและมููลนิิธิิจีีนในเขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา.” ปริ ญ ญานิ พ นธ์ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ไทยคดี ศึ ก ษา),
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.

• อรทััย สััตยสััณห์์สกุุล. “ลัักษณะการค้้าของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในเขตเทศบาลนครสงขลา อำำ�เภอเมืืองสงขลา
จังหวัดสงขลา ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2488–2503).” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.

5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• กัันยารััตน์์ อัังคณาวิิศัล
ั ย์์. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีนและเวีียดนามในบริิบทของอาเซีียน: ยุุคหลัังสงครามเย็็น.”
สารนิพนธ์รฐ
ั ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.

• จเด็็จ อิินสว่่าง. กลุ่่�มอิิทธิิพลและกลุ่่�มผลประโยชน์์ชาวจีีนกัับการพััฒนาระบอบประชาธิิปไตยในเมืืองไทย,

ศึ กษาเฉพาะกรณี ย์ ชนชั้ น กลางสั ญ ชาติ จี นบางกลุ่ ม กั บ การมี ส่ว นร่ว มในทางการเมื อ ง.” วิ ท ยานิ พ นธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518.

• จุุ ฬาลัักษณ์์ ปลื้้�มปััญญา. “การสร้้างความตระหนัักรู้้�ในความเป็็นชาติิ จีีนสมััยใหม่่: ศึึกษาผ่่านวิิ วััฒนาการ

ประวัั ติิ ศ าสตร์์ นิิ พ นธ์์ จีี น ยุุ ค สมัั ย ใหม่่ ค.ศ. 1895–1945 [Making Of Modern Chinese National

Consciousness Through the Evolution of Modern Chinese Historiography, 1895–1945].” วิิทยานิิพนธ์์
ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต (ภาควิิชาประวััติิศาสตร์์), มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2555.

• ชลิิต มานิิตยกุุล. “นโยบายต่่างประเทศของสาธารณรััฐประชาชนจีีนต่่ออาเซีียน.” สารนิิพนธ์์รััฐศาสตรมหา
บััณฑิิต (สาขาการระหว่่างประเทศและการทููต), มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2528.
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• โชติิรส เพศประเสริิฐ. “สนธิิสัญ
ั ญาส่่งเสริิมและคุ้้�มครองการลงทุุนระหว่่างไทย-จีีน: วิิเคราะห์์ภายใต้้กฎหมาย
ระหว่ า งประเทศ [Agreement Between the Government of the Kingdom of Thailand and the

Government of the People’s Republic of China for Promotion and Protection of Investments].”
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.

• ณปรััชญ์์ บุุญวาศ. “ทััศนะในการมองสัังคมจีีนของหลู่่�ซิ่่�น: ศึึกษาจากงานเขีียน.” วิิทยานิิพนธ์์ศิล
ิ ปศาสตรมหา
บัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.

• ดุุสิต
ิ เมนะพัันธ์์. “การประชุุมสุุดยอดจีีน-โซเวีียต กัับผลกระทบต่่อปััญหาความมั่่�นคงของภููมิภ
ิ าคเอเชีียตะวััน

ออกเฉียงใต้.” สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2532.

• ทรงพล สุุขจัันทร์์. “กระบวนการตััดสิินใจกำำ�หนดนโยบายต่่างประเทศของญี่่�ปุ่่�น: ศึึกษาเปรีียบเทีียบกรณีีการ

ปรัับความสััมพัันธ์์ทางทููตสู่่�ระดัับปรกติิระหว่่างญี่่�ปุ่่�น กัับสหภาพโซเวีียตในปีี ค.ศ. 1956 และกรณีีการฟื้้� นฟูู

ความสััมพัันธ์์ระหว่่างญี่่�ปุ่่�นกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีนในปีี ค.ศ. 1972.” วิิทยานิิพนธ์์รัฐ
ั ศาสตรมหาบััณฑิิต
(สาขาวิิชาการระหว่่างประเทศและการทููต), มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2531.

• ทิิพพร ศรีีจัน
ั ทร์์สุข
ุ . “นโยบายต่่างประเทศของสาธารณรััฐประชาชนจีีนต่่อกััมพููชาระหว่่างปีี 1979–1989.” สาร
นิิพนธ์์รัฐ
ั ศาสตรมหาบััณฑิิต (สาขาวิิชาการระหว่่างประเทศและการทููต), มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2536.

• ธนา โตสิิตารััตน์์. “เขตการค้้าเสรีีไทย-จีีน: วิิเคราะห์์ในเชิิงกฎหมายเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ [Agreement
Between Thailand and China Relating to Free Trade Area: An Analysis in the Framework of
International Economic Law.” วิิทยานิิพนธ์์ นิิติิศาสตรมหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2549.

• ธนิิต ธนะกุุลมาส. “การวิิเคราะห์์ภาพยนตร์์ของจางอี้้�โหมวในเชิิงบริิบททางประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรมและ
แนวคิดแบบอุดมคติเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต [An Analysis of Zhang Yimou’s Films in HistorioCultural Contexts and Idealistic Thoughts for Improving the Quality of Life.” วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

• ธเนศ ฤดีีสุุนัันท์์. “ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างชาติินิิยมจีีนกัับญี่่�ปุ่่�นในประเด็็นสงครามจีีน-ญี่่�ปุ่่�น ครั้้�งที่่� 2 (1937–1945)
[The Interactions Between Chinese and Japanese Nationalism Over Second Sino-Japanese War
(1937–1945).” วิทยานิพนธ์รฐ
ั ศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2553.

• ธานีี สุุขเกษม. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศไทยกัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน: วิิเคราะห์์แนวนโยบายต่่าง
ประเทศของไทยที่่�มีต่
ี ่อจีีน พ.ศ. 2492–2515.” วิิทยานิิพนธ์์รัฐ
ั ศาสตรมหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์,
2525.
• ธีีระพงษ์์ วนิิชชานนท์์. “การดำำ�เนิินนโยบายของโซเวีียตในการปรัับปรุุงความสััมพัันธ์์กับ
ั จีีน ช่่วงปีี 1985–1988.”
สารนิ พ นธ์ รั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (สาขาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศและการทู ต ), มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์, 2532.

• นพวรรณ วััฒนะนนท์์. “การกำำ�หนดหััวเรื่่�องภาษาไทยจากคำำ�วิิสามานยนามจีีน.” วิิทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตร
มหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2537.

• นัันทกา วชิิรพิินพง. “การศึึกษาทััศนคติิทางภาษาที่่�มีีต่่อภาษาจีีนและผู้้�พููดภาษาจีีนใน กรุุ งเทพมหานคร.”
วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.

• นารีี รัั ต น์์ ปริิ สุุ ท ธิิ วุุ ฒิิ พ ร. “องค์์ ค วามรู้้�เรื่่� องจีี น ในประเทศไทย ตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1975–1995 [The Academic
Information About China that Had Been Published in Thailand During 1975–1995.” สารนิพนธ์ศิลป

ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
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• บุุ ญ รัั ต น์์ อภิิ ช าติิ ไ ตรสรณ์์ . “บูู เ ช็็ ก เทีี ย น: กระบวนการสร้้ า งความหมายผ่่ า นพื้้�นที่่� ห นัั ง สืื อ , วิิ ดิิ ทัั ศ น์์ และ
อินเตอร์เนต [Wu Zetian: The Construction of Meanings Through Textual, VDO and Internet Space.”

วิทยานิพนธ์ศล
ิ ปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศก
ึ ษา) ส�ำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.

• ประพิิ ณ ประดิิ ษ ฐากร. “การเข้้ า เป็็ น สมาชิิ ก องค์์ ก ารการค้้ า โลกของสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น [China’s
Accession to WTO.” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

• ปาริิชาติิ โชคเกิิด. “การทููตพหุุภาคีีของจีีนต่่อรััสเซีียและเอเชีียกลาง (1996–2008): จากกรอบข้้อตกลงเซี่่�ยงไฮ้้

5 สูอ
่ งค์การความร่วมมือแห่งเซีย
่ งไฮ้ [Chinese Multilateral Diplomacy Toward Russia and Central Asia

(1996–2008): From Shanghai Five to Shanghai Cooperation Organization].” วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

• ปิิยมาศ กัังวานกิิจไพศาล. “การเสี่่�ยงเซีียมซีี: พิิธีีกรรมแห่่งการสื่่�อสารความหมาย [The Ritual of Siem-See:

An Analysis of Communication and Meaning.” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

• พรพรรณ เตีียรัักษ์์กิิจสกุุล. “พััฒนาการบทบาทของสมาคมชาวจีีนในกรุุงเทพที่่�มีต่
ี ่อคนไทยเชื้้�อสายจีีน (พ.ศ.
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(สาขาการระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.

• แสวง รััตนมงคลมาศ. “การบริิหารงานของสมาคมจีีน: บทศึึกษาเฉพาะกรณีีสมาคมแต้้จิ๋๋�วแห่่งประเทศไทย.”
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509.

• อนุุพงศ์์ บุุญฤทธิ์์�. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีนกัับเวีียดนามในช่่วงปีี ค.ศ. 1969–1979: ศึึกษากรณีีนโยบายต่่าง
ประเทศจีน.” สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2529.

• อนุุพงศ์์ บุุญฤทธิ์์�. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีนกัับเวีียดนามในช่่วงปีี ค.ศ. 1969–1979: ศึึกษาในกรณีีนโยบายต่่าง
ประเทศจีน.” วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.

• อรััสธรรม ดีีระดอม. “บทบาทของพระสงฆ์์มหายานในการพััฒนาสัังคม: ศึึกษาเฉพาะกรณีีพระสงฆ์์จีีนนิิกาย

และอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย.” วิ ทยานิพนธ์สังคมวิ ทยาและมานุษยวิ ทยามหาบัณฑิ ต
(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.

• อัักษรศรีี พานิิชสาส์์น. “การเชื่่�อมโยงทางเศรษฐกิิจระหว่่างไทย-มณฑลตะวัันตกเฉีียงใต้้ของจีีน: ความเป็็นไปได้้

โอกาส และอุ ป สรรค [The Economic Linkages Between Thailand and China’s Southwestern

Provinces: Possibility, Opportunities and Obstacles.” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสห
วิทยาการ), ส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
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• อััจฉรา อยู่่�พลีี. “นโยบายและมาตรการของรััฐในการคุ้้�มครองผู้้�ช่่วยแม่่บ้้านไทยในฮ่่องกง สาขาการระหว่่าง
ประเทศและการทูต.” สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.

6) มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ขจรวรรณ ภู่่�ขจร. “การพััฒนาชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ภาษาจีีน เรื่่�อง อาหารและเครื่่�องดื่่�มกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
ภาษาต่่างประเทศ สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4.” การศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเอง (IS) การศึึกษาหา
บััณฑิิต (สาขาวิิชาหลัักสููตรและการสอน), คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร, 2554.

• จััตตาร์์พร กลางสวััสดิ์์�. “ปััจจััยที่่�มีอิ
ี ิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจท่่องเที่่�ยวประเทศจีีนของนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยหลััง
การแข่งขันโอลิมปิคปักกิง่ เกมส์ 2008 [Factors Affecting the Decision-Making of Thai Tourists to Travel

to China].” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2552.

• ชาวเยว่่ ถัังซูู. “การศึึกษาร้้านค้้าสมุุนไพรจีีนที่่�มีีผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อสมุุนไพรจีีนของคนไทย กรณีีศึึกษา

ความต้องการบริโภคสมุนไพรจีนของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.

• ชุ่่�น, จ้้าว. “คำำ�ซ้้อนสองพยางค์์ภาษาไทยและภาษาจีีน: การศึึกษาเปรีียบเทีียบและการศึึกษาคำำ�ภาษาจีีนใน
ค�ำซ้อนภาษาไทย [Thai and Chinese Duplicative Compounds: a Comparative Study and a Study of

Chinese Words in Thai Duplicative Words].” วิ ท ยานิ พ นธ์ การศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (ภาษาไทย),
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.

• ทิิ ว าภรณ์์ มีี ชิิ น . “คุุ ณ ค่่ า ทางสติิ ปัั ญ ญาในซ้้ อ งกั๋๋� ง .” วิิ ท ยานิิ พ นธ์์ ศิิ ล ปศาสตรมหาบัั ณ ฑิิ ต (ภาษาไทย),
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543.

• นฤภร ปาลวััฒน์์วิไิ ชย. “การพััฒนาชุุดกิิจกรรม เรื่่�อง การอ่่าน-เขีียน สััทอัักษรภาษาจีีนเบื้้�องต้้น สำำ�หรัับนัักเรีียน

ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3.” การศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเอง (IS) การศึึกษาหาบััณฑิิต (สาขาวิิชาหลัักสููตรและ
การสอน), คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร, 2553.

• ประภาวดีี จุุ ต วิิ ริิ ย ะพรชัั ย . “ความเชื่่� อและพิิ ธีี ก รรมของชาวจีี น กลุ่่�มภาษาต่่ า ง ๆ ในจัั ง หวัั ด พิิ ษ ณุุ โ ลก.”
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538.

• พระมณฑล ชูู โตศรีี. “ศึึ กษาความเชื่่� อ เกี่่� ยวกัั บ เจ้้ า พ่่อ เจ้้ า แม่่ ป ากนํ้้ า โพที่่� มีีอิิ ท ธิิพ ลต่่ อ วิิ ถีี ชีี วิิ ต ของคนไทย

เชื้อสายจีน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ [A Study of the Beliefs Partaining to the Spiritual Father
and Mother of the Mouth of the Po River Which Influences the Way of Life Among Sino-Thai People
in the Provincial Capital, Na Khon Sawan Province Thailand].” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(สังคมศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.

• พััชริินทร์์ อนัันต์์ศิริิ วัิ ฒ
ั น์์. “ความเปรีียบในวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีีน [Comparison in Literary Translation
of Chinese Historical Novels].” วิิทยานิิพนธ์์ศิล
ิ ปศาสตรดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต (ภาษาไทย), มหาวิิทยาลััยนเรศวร,
2552.
• ภณสิิทธิ์์� อ้้นยะ. “ทััศนคติิของนัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีนที่่�มีต่
ี ่อพระบรมมหาราชวััง และวััดพระศรีีรัต
ั นศาสดาราม.”
สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.

• ภััคคิิณีี จััยพงศ์์. “การพััฒนาสารานุุกรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์เรื่่�องประเพณีีวััฒนธรรมจีีนในจัังหวััดนครสวรรค์์ [The
Development of Encyclopedia Electronics Tradition-Culture Chinese in Nakhonsawan Province].”
วิทยานิพนธ์การศึกษาหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.

• ศิิรดา อำำ�นวยศิิริสุ
ิ ข
ุ . “การศึึกษาทััศนคติิของผู้้�บริิโภคต่่อรถยนต์์ส่ว่ นบุุคคลนำำ�เข้้าจากประเทศจีีน.” สารนิิพนธ์์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
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• สุุรีีย์์ บััณฑุุชััย. “ประเพณีีการกิินเจของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในจัังหวััดพิิษณุุโลก.” วิิทยานิิพนธ์์การศึึกษาหา
บัณฑิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538.

• อนุุสรา ชาดารา. “แนวทางการพััฒนากิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่� อตอบสนองต่่อนัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีนในเยาวราช
กรุ ง เทพมหานคร.” สารนิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (การจั ด การโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว),
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.

• Binquan Fang. “การตัั ดสิินใจของนัักท่่ องเที่่� ยวชาวจีี น เพื่่� อการท่่ องเที่่� ยวไทยแนวใหม่่ [Decision of the

Chinese tourists on modern Thai tourism].” วิิทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต (การจััดการโรงแรม
และการท่่องเที่่�ยว), มหาวิิทยาลััยนเรศวร, 2556.

• Li Ling. “ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจของนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิในการเลืือกเดิินทางมาเที่่�ยวเมืือง

ลี่่� เ จีี ย ง จัั ง หวัั ด ยูู น นาน ประเทศจีี น [Important Factors and Overall Attractiveness Affecting
International Tourists’ Decision in Visiting Lijiang, Yunnan Province, China.” วิิทยานิิพนธ์์ศิล
ิ ปศาสตร
มหาบััณฑิิต (การจััดการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว), มหาวิิทยาลััยนเรศวร, 2553.

7) มหาวิทยาลัยบูรพา

• ต้้วน จาว หยาง. “ภาวะผู้้�นำำ�ของอธิิการบดีีและวััฒนธรรมองค์์การที่่�สััมพัันธ์์กัับองค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�ของ

วิิ ท ยาลัั ย พาณิิ ช ยศาสตร์์ ใ นกำำ�กัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย คุุ รุุ ศ าสตร์์ ยูู น นานประเทศสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น .”
วิิทยานิิพนธ์์การศึึกษาหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััยบููรพา, 2550.

• พิิมล ทองวิิจารณ์์. “ชุุดการสอนภาษาจีีนเพื่่� อการสื่่�อสารระดัับพื้้�นฐาน สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6.”
วิทยานิพนธ์การศึกษาหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.

• มณฑลธน ไชยเสน. “การศึึกษาสภาพจริิงและความคาดหวัังของผู้้�ปกครองนัักเรีียนที่่�มีต่
ี ่อการจััดการศึึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจี นระดั บประถมศึกษาในจั งหวั ดชลบุ รี .” วิ ทยานิพนธ์การศึกษาหาบัณฑิ ต,
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.

• วรรณีี รัักธรรม. “การศึึกษาเปรีียบเทีียบความวิิตกกัังวล ความต้้องการผลสััมฤทธิ์์�และความรู้้�สึึก รัับผิิดชอบ

ของเด็กไทยเชื้อชาติไทย และเด็กไทยเชื้อชาติจีน.” วิทยานิพนธ์การศึกษาหาบัณฑิต, วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา, 2515.

• วัั น ชัั ย แก้้ ว ไทรสุ่่�น. “วัั ด จีี น ประชาสโมสร (เล่่ ง ฮกยี่่� ): ศิิ ล ปกรรม ความหมายทางสัั ญ ลัั ก ษณ์์ แ ละบทบาท
วัดพระพุทธศาสนาฝ่ายจีน.” ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.

• แสงหงส์์ สุุรนัันทชััย. “นโยบายต่่างประเทศของไทยต่่อสาธารณรััฐประชาชนจีีน ในสมััยรััฐบาล พ.ต.ท.ทัักษิิณ
ชินวัตร.” ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546.

• หลิิ ว ยู่่� หง. “ปัั จ จัั ย ที่่� มีี ผ ลต่่ อ ความผูู ก พัั น ธ์์ ต่่ อ องค์์ ก ารของพนัั ก งานบริิ ษัั ท Y ในเมืื อ งคุุ ณ หมิิ ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน.” วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.

• เหวย ซีีน. “ความคิิดเห็็นของอาจารย์์ นัักธุุรกิิจ และนัักศึึกษาจีีนต่่อการเรีียนภาษาไทยในมณฑลกว่่างซีีเพื่่� อ
ประกอบอาชีพ.” วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553.

• Liu Xinyuan. “สภาพ ปััญหา และแนวทางการพััฒนาการจัั ดการเรีียนการสอนวิิชาภาษาจีี นของโรงเรีียน
ประถมศึึกษา จัังหวััดชลบุุรี.ี ” วิิทยานิิพนธ์์การศึึกษาหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััยบููรพา, 2555.
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ประเทศไทย.” วิิทยานิิพนธ์์การศึึกษาหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััยบููรพา, 2555.
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จีีน.” วิิทยานิิพนธ์์ปรััชญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต, มหาวิิทยาลััยบููรพา, 2553.
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นานาชาติิ มหาวิิทยาลััยบููรพา.” วิิทยานิิพนธ์์ การศึึกษาหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััยบููรพา, 2554.

8) มหาวิทยาลัยบูรพา

• ชุุลีีพร วิิมุุกตานนท์์. “บทบาทผู้้�หญิิงไทยในสัังคมชาวนาต่่อการจััดการครััวเรืือน: กรณีีศึึกษาผู้้�หญิิงจ้้วงไทดำำ�
(ผู้้�ไต่่) ในมณฑลกวางสีี ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน.”เชีียงใหม่่: มหาวิิทยาลััยพายััพ, 2544.

9) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550.

• พระณััฐพงษ์์ ปญฺฺญาวชิิโร (ฉลาดแหลม). “การศึึกษาเปรีียบเทีียบแนวความคิิดทางสัังคมในพุุทธปรััชญา

เถรวาทกับปรัชญาขงจื้อ.” วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา),
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550.
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วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2554.

• พระมหานัันทวิิทย์์ ธีีรภทฺฺโท (แก้้วบุุตรดีี). “การศึึกษาเปรีียบเทีียบจริิยศาสตร์์ในการรู้้�จัักตนเองในพุุทธปรััชญา
เถรวาทกับปรัชญาเล่าจื้อ.” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549.
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วิทยานิพนธ์พท
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เมืองเชียงรุง้ มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” วิทยานิพนธ์พท
ุ ธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
วิชาพระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช), 2554.
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ุ ธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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• พระมหาสนม นิิ ล วรรณ. “ความเชื่่� อ และการปฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ การกิิ น เจ: ศึึ ก ษาเปรีี ย บเทีี ย บการกิิ น เจของ
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วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวัฒนธรรมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
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การปฏิบัติ.” สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
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Master’s Thesis Master of Arts (Linguistics), Mahidol University, 2004.

• Jurairat So-Bha. “A Phonological Study of Hsing-ning Hakka at Muang District, Ratchaburi Province [การ
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University, 2001.
• Kanidta Poonphonkul. “Effect of Brewing Times on Caffeine and Trace Element Contents in Green Tea
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เปรีียบเทีียบฤทธิ์์�ก่อ
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่ กลายพัันธุ์์�ของผลที่่�ได้้หลัังจากทำำ�ปฏิิกิริิ ย
ิ าระหว่่างไนไตรท์์
และซุุปไก่่สกััดที่่�ต้้มโดยมีีตำำ�รัับสมุุนไพรจีีนและไม่่มีีสมุุนไพรจีีน].” Master’s Thesis Master of Science
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• Nitasakorn Shiwaruangrote. “A Phonological Description of Jieyang Hakka Dialect as Spoken in Thailand
[ระบบเสีียงภาษาจีีนแคะ].” Thesis Ph.D. (Linguistics), Mahidol University, 2008.
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แนวภาษาศาสตร์์: กรณีีศึึกษาเขตสััมพัันธวงศ์์ กรุุ งเทพมหานคร].” Master’s Thesis Master of Arts
(Linguistics), Mahidol University, 2002.
• Pananda Lerlertyuttitham. “Chinese Proverbs in Tae’tsiw Society in Thailand [สุุภาษิิตจีีนในสัังคมชาวจีีน
แต้้จิ๋๋�วในประเทศไทย].” Master’s Thesis Master of Arts (Linguistics), Mahidol University, 2001.
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• Pattaraporn Subsomboon. “The Development of Database System for Commodity Flows and Logistics
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• Siripen Ungsitipoonporn. “Phonological and Acoustic Analyses of the Tone System of Hakka as Spoken
in Bangkok, Thailand [การวิิเคราะห์์ระบบเสีียงวรรณยุุกต์์และกลสััทศาสตร์์ของภาษาจีีนแคะที่่�พููดที่่�
กรุุงเทพฯ ประเทศไทย].” Thesis Ph.D. (Linguistics), Mahidol University, 2007.

• Veerakit Phadungsrisavas. “An Acoustical Comparative Study of Swatow Chinese Tones Spoken in five

Regions of Thailand [การศึึกษาเปรีียบเทีี ยบทางกลสััทศาสตร์์ของเสีียงวรรณยุุ กต์์ ภาษาจีี นแต้้ จิ๋๋� วใน
5 ภููมิิภาคของประเทศไทย].” Master’s Thesis Master of Arts (Linguistics), Mahidol University, 2008.

• Wandee Saengtummachai. “A Phonological Study of the Meixian Hakka Dialect in Bangkok, Thailand,

in Comparison with Hashimoto’s Study of the Meixian Hakka Dialect in China [การศึึกษาเปรีียบเทีียบ
ระบบเสีียงภาษาจีีนแคะเหมยเสี้้�ยนในกรุุงเทพมหานครกัับภาษาจีีนแคะเหมยเสี้้�ยนในประเทศจีีนโดย ฮา
ชิิโมโต].” Master’s Thesis Master of Arts (Linguistics), Mahidol University, 2003.

• Wichet Atchariyasucha. “A Phonological Study of Swatow of Chinese as Spoken in Bangkok with

Comparisons to Thai [การศึึกษาระบบเสีียงภาษาจีีนแต้้จิ๋๋�วที่่�พููดในเขตกรุุ งเทพฯ และเปรีียบเทีียบกัับ
ภาษาไทย].” Master’s Thesis Master of Arts (Linguistics), Mahidol University, 1982.

• Wilasinee Fungladda. “Mate Selection Among Thais of Chinese Origin: Case Study in the Municipal Area,

Ayutthaya Province [การเลืือกคู่่�ครองของคนไทยเชื้้�อสายจีีน: กรณีีศึึกษาในเขตเทศบาลนคร จัังหวััด

พระนครศรีีอยุุธยา].” Master’s Thesis Master of Arts (Population Education), Mahidol University,
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เรีียกขานของคนจีีนแต้้จิ๋๋�วในกรุุงเทพมหานคร].” Master’s Thesis Master of Arts (Linguistics), Mahidol
Unviersity, 2002.
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• Zirivarnphicha Thanajirawat. “The Phonological Characteristics of Chinese Dialects in Thailand [ลัักษณะ

ของระบบเสีียงภาษาจีีนถิ่่�นต่่าง ๆ ในประเทศไทย].” Thesis Ph.D. (Linguistics), Mahidol University, 2010.

• Zhang Yuxi. “กระบวนการปรัับตััวของนัักศึึกษาจีีนเมื่่�อเข้้ามาศึึกษาในประเทศไทย [Adaptation Process of
Chinese Students Studying in Thailand].” วิิทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต (วััฒนธรรมและการ
พััฒนา), มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2554.
12) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

• ชััชเวทย์์ เจริิญวงศ์์. “การพััฒนาอาชีีพและการส่่งเสริิมการเกษตร: ศึึกษาเฉพาะกรณีีกลุ่่�มชาวจีีนอพยพใน
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ั [Chinese Loan Words in the Modern
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• พััชรา กิิจปฐมมงคล. “พิิธีก
ี รรมของคนไทยเชื้้�อสายจีีนในเขตเทศบาลนครนครปฐม [Rituals of Chinese-Thai
people in Nakhon Pathom city municipality].” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา),
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547.
16) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

• ชวน เพชรแก้้ว. “ชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี.” สุุราษฎร์์ธานีี: มหาวิิทยาลััยราชภััฏสุุราษฎร์์ธานีี,
2550.

17) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

• กาญจนา หัั ฎ พานิิ ช ย์์ . “การส่่ ง ออกข้้ า วหอมมะลิิ ไ ทยไปจีี น .” วิิ ท ยานิิ พ นธ์์ เ ศรษฐศาสตรมหาบัั ณ ฑิิ ต ,
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2552.

• กิ่่�งกาญจน์์ บััวแก้้ว. “นโยบายต่่างประเทศไทยต่่อสาธารณรััฐประชาชนจีีน: ศึึกษานโยบายของรััฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เปรียบเทียบกับนโยบายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย.” วิทยานิพนธ์ศล
ิ ปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2550.
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• จตุุรงค์์ หาญกล้้า. “การศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการลงทุุนธุุรกิิจแฟรนไชส์์สอนภาษาจีีนและญี่่�ปุ่่�นในจัังหวััด
สมุทรปราการ.” วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2553.

• จัั ก รพงศ์์ จำำ� ปาหอม. “นโยบายต่่ า งประเทศจีี น ต่่ อ รัั ส เซีี ย สมัั ย ประธานาธิิ บ ดีี เ จีี ย งเจ๋๋อหมิิ น -หูู จิ่่� น เทา.”
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2553.

• ฉััตรภาพร วงศ์์ชิินวิิ ทย์์. “อุุ ปสงค์์ การนำำ�เข้้าอัั ญมณีีและเครื่่�องประดัั บไทยของประเทศจีี น.” วิิ ทยานิิพนธ์์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2555.

• เฉลิิมศัักดิ์์� น้้อยศรีี. “สามก๊๊ก: ตำำ�นานการเมืือง การปกครอง.” วิิทยานิิพนธ์์ศิล
ิ ปศาสตรมหาบััณฑิิต (รััฐศาสตร์์),
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2544.

• ชฎาวรรณ ทิิ พย์์สุุวรรณ. “บทบาททางการเมืืองของสหรััฐอเมริิกาต่่ อจีี นในสมััยประธานาธิิบดีี จอร์์จ บุุ ชประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 1989–2002).” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์),

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2546.

• ชััชวาล วรเชฐวราวััตร. “จีีนเข้้าองค์์การการค้้าโลก: ผลกระทบทางเศรษฐกิิจต่่อเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้.”
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2546.

• ญาณวรรณ คำำ�บุุตร. “อุุปสงค์์การนำำ�เข้้าสิินค้้าของไทยจากประเทศญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกา และจีีน.” วิิทยานิิพนธ์์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2549.

• ฐานัันต์์ แสงบุุญนำำ�. “จีีนกัับการเป็็นมหาอำำ�นาจนิิวเคลีียร์์.” วิิทยานิิพนธ์์ศิล
ิ ปศาสตรมหาบััณฑิิต (รััฐศาสตร์์),
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2546.

• ฐิิตพล มีีลาภ. “วัั ฒนธรรมวัั ตถุุ ณ วัั ดมัังกรกมลาวาศ.” วิิ ทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิ ต (ไทยศึึกษา),
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2549.

• ฐิิตารีีย์์ มงคลหล้้า. “บรรษััทข้้ามชาติิไทยกัับการลงทุุนในประเทศจีีน: ปััญหาและอุุปสรรค.” วิิทยานิิพนธ์์ศิล
ิ ป
ศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2547.

• ฐิิ ติิ พ งศ์์ จั่่� น หยง. “การเปรีี ย บเทีี ย บคุุ ณ ภาพของมาตรวัั ด เจตคติิ ต่่ อ การเรีี ย นวิิ ช าภาษาจีี น ที่่� มีี จำำ� นวนข้้ อ
แตกต่ างกันของนักเรียนในระดั บช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา กรุ งเทพมหานคร.”
วิทยานิพนธ์ศก
ึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2547.

• ณรงค์์ คงสัั ง ข์์ . “ปัั จ จัั ย ที่่� กำำ� หนดอุุ ป สงค์์ ก ารนำำ� เข้้ า ยางพาราไทย ของประเทศจีี น ญี่่� ปุ่่� น และมาเลเซีี ย .”
วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2549.

• ณััฐกฤตา สุุวรรณภัั กดีี . “มาตรการจำำ�กััดบทบาททางเศรษฐกิิ จของชาวจีี นในประเทศไทยและผลกระทบ
ต่ อสถานภาพทางสังคม ของชนชั้นแรงงานไทยในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481–2500).”
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2551.

• ทิิชากร เกษรบััว. “การนำำ�เข้้าผ้้าผืืนจากประเทศจีีน.” วิิทยานิิพนธ์์เศรษฐศาสตรมหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััย
รามค�ำแหง, 2549.

• ธนาธิิป ภู่่�สวัั สดิ์์� รััตนา. “จีี นกัับการเข้้าเป็็นสมาชิิกองค์์ การค้้ าโลก: ศึึกษาเฉพาะกรณีีผลได้้ และผลเสีียทาง
เศรษฐกิจ.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2544.

• ธนาสฤษฎิ์์� สตะเวทิิ น . “‘สัั ม พัั น ธภาพรูู ป สามเหลี่่� ย มที่่� เ ปลี่่� ย นแปลง’: การศึึ ก ษาความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า ง
สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวี ยต และสาธารณรัฐประชาชนจี นในยุ ค ‘สงครามเย็น’.” กรุ งเทพมหานคร:
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2549.

• ธีีรััช ฤทธิิลา. “ศัักยภาพการส่่งออกทุุเรีียนไปยัังสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” วิิทยานิิพนธ์์เศรษฐศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2554.

• ปรวดีี กาลวิิบููลย์์. “ปััจจััยที่่�มีีผลต่่ออุุปทานการส่่งออกลำำ�ไยอบแห้้งของประเทศไทยไปสาธารณรััฐประชาชน
จีน.” วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2554.
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• ประภากรณ์์ พาป้้ อ . “การเปรีี ย บเทีี ย บผลสัั ม ฤทธิ์์�ก ารอ่่ า นจัั บ ใจความวิิ ช าภาษาไทยของนัั ก เรีี ย นเกรด 4
โรงเรียน นานาชาติไทย-จีนจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างกลุ่มที่สอนโดยใช้นิทานพื้นบ้านไทยกับกลุ่มที่

สอนโดยใช้นท
ิ านพื้นบ้านนานาชาติเป็นสื่อ.” วิทยานิพนธ์ศก
ึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย),
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2555.

• ปรารถนา ประทุุมมาลย์์นนท์์. “ประเทศไทยกัับโครงการหกเหลี่่�ยมเศรษฐกิิจ.” วิิทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2544.

• ปิิ ย ธิิ ด า ถิิ ร ะรณรงค์์ . “ผลของการลดภาษีี นำำ� เข้้ า ของจีี น ที่่� มีี ต่่ อ การส่่ ง ออกผลไม้้ ข องไทย.” วิิ ท ยานิิ พ นธ์์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2547.

• พรทิิพย์์ ป้้อมสุุวรรณ. “มููลค่่าการส่่งออกและนำำ�เข้้าสิินค้้าเกษตรกรรมหลัังจากการเจรจาการค้้าเสรีีระหว่่าง
ไทย-จีน.” วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2550.

• พรรณจิิ รา จัั นทร์์ผลึึก. “การส่่งออกยางและผลิิตภัั ณฑ์์ ยางจากประเทศไทยไปสาธารณรััฐประชาชนจีี น.”
วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2553.

• พััชรัันธร ทููลธรรม. “ผลการจััดตั้้�งเขตการค้้าเสรีีอาเซีียน-จีีนต่่อมููลค่่าการค้้าระหว่่างประเทศไทยกัับสาธารณรััฐ
ประชาชนจีน.” วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2554.

• พิิศุุทธิ์์� อััครพิิพััฒน์์กุุล. “การเมืืองในวรรณกรรมสามก๊๊ก.” วิิทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต (รััฐศาสตร์์),
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2543.

• มานิิดา เจริิญร่่าง. “ความสััมพัันธ์์ของการลงทุุนกัับอััตราการเติิบโตทางเศรษฐกิิจศึึกษาเปรีียบเทีียบ: ประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน.” วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2551.

• ไมภ์์ยาลิิสา พิิสุท
ุ ธิิภัก
ั ดิ์์�. “ศัักยภาพการส่่งออกชาของประเทศไทยในสาธารณรััฐจีีน.” วิิทยานิิพนธ์์เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2552.

• วรวิิทย์์ ญาณจิินดา. “ปััญหาการรวมประเทศระหว่่างสาธารณรััฐประชาชนจีีนกัับจีีนใต้้หวััน.” วิิทยานิิพนธ์์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2545.

• วััชริินณา แสงแป้้น. “ผลของการลงทุุนโดยตรงจากต่่างประเทศต่่อการส่่งออกของไทยไปสาธารณรััฐประชาชน
จีน.” วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2552.

• ศิิริลั
ิ ก
ั ษณ์์ จีีนมััชยา. “ปััจจััยที่่�มีผ
ี ลกระทบต่่อการส่่งออกข้้าวไทยไปประเทศฮ่่องกง.” วิิทยานิิพนธ์์เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2552.

• สถาพร เจริิญกมลเกีียรติิ . “ความเชื่่�อทางศาสนาของคนไทยเชื้้�อสายจีี น: กรณีีศึึกษาวัั ดมัังกร-กมลาวาส.”
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2544.

• สมยศ พระสุุขไทย. “บทบาทจีีนและอาเซีียนต่่อสงครามกััมพููชา ( ค.ศ. 1979–1991).” วิิทยานิิพนธ์์ศิล
ิ ปศาสตร
มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2550.

• สุุนิิสา ปริิมาณ. “การศึึกษานิิยายกำำ�ลัังภายในเรื่่�องมัังกรหยก.” วิิ ทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิ ต (ไทย
ศึกษา), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2543.

• เสาวรััตน์์ โพธิิพัันธ์์. “ศึึกษาอาหารจีี นที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บความเชื่่�อและพิิธีีกรรมของชาวไทยเชื้้�อสายจีี นย่่าน
เยาวราช.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2550.

• โสภิิศ พุุทธโม. “ศัักยภาพการส่่งออกลำำ�ไยสดของไทยไปสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” วิิทยานิิพนธ์์เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2554.

• หััสพร ทองแดง. “ผลของการลงทุุนโดยตรงจากจีีนต่่อการค้้าระหว่่างประเทศไทย-จีีน.” วิิทยานิิพนธ์์เศรษฐ
ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2548.

• อัังคณา แผ่่วััฒนโรจน์์. “ปััจจััยที่่�มีผ
ี ลต่่อความเชื่่�อเรื่่�องมัังกรของคนไทยเชื้้�อสายจีีน.” วิิทยานิิพนธ์์ศิล
ิ ปศาสตร
มหาบัณฑิต (ไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2549.
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• อััญชลีี อุุกฤษฎชน. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเวีียดนามกัับจีีนและสหภาพโซเวีียต.” วิิทยานิิพนธ์์ศิล
ิ ปศาสตรมหา
บัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2548.

• อััญญาณีี ชััยสุุวรรณ. “การค้้าเสรีีผลไม้้ระหว่่างไทย-จีีน.” วิิทยานิิพนธ์์เศรษฐศาสตรมหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััย
รามค�ำแหง, 2547.

• อุุทััยวรรณ พููลทรััพย์์. “การส่่งออกลำำ�ไยสดไปสาธารณรััฐประชาชนจีี น.” วิิทยานิิพนธ์์เศรษฐศาสตรมหา
บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2550.

• อุุมา วรรณชััย. “การส่่งออกผลไม้้สดของประเทศไทยไปสาธารณรััฐประชาชนจีีน.” วิิทยานิิพนธ์์เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2555.

18) มหาวิทยาลัยรังสิต

• บุุปผชาติิ แก่่นวิิจิิตร. “สถานภาพจีีนศึึกษา ในประเทศไทยด้้านการเมืือง และเศรษฐกิิจ (ค.ศ. 1995–2005)
[A State of Political and Economic Chinese Studies in Thailand (1995–2005)].” วิทยานิพนธ์ศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก), มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551.

• เมตตา วงศ์์จงใจหาญ. “กวานซี่่�กัับการลงทุุนโดยตรงของไทยในจีีน [Guanxi and Thai Direct Investment in
China].” วิิทยานิิพนธ์์ศิล
ิ ปศาสตรมหาบััณฑิิต (สาขาวิิชาจีีนในระบบเศรษฐกิิจโลก), มหาวิิทยาลััยรัังสิิต, 2551.

• สนกร แสงสิินธุ์์�. “คำำ�สั่่�งสอนเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินชีีวิิตและธุุรกิิจของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนไหหลำำ� ย่่านถนนสายไม้้
เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร.” วิิทยานิิพนธ์์ ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต (สาขาวิิชาจีีนในระบบเศรษฐกิิจโลก).
ปทุุมธานีี: บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยรัังสิิต, 2553.
19) มหาวิทยาลัยศิลปากร

• เกษม ปราณีีธยาศััย. “ผู้้�ชายในครอบครััวจีีนกรณีีศึึกษา: ครอบครััวคนจีีนแต้้จิ๋๋�วใน ตำำ�บลมหาชััย อำำ�เภอเมืือง

จังหวัดสมุทรสาคร [Men Sino-Chinese Family: A Case Study of Sino-Chinese Family in Tumbon
Mahachai Amphoe Muang Samut Sakhon Province].” วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

• ณััฏฐภััทร นาวิิกชีีวิิน. “เครื่่�องถ้้วยจีีนที่่�พบจากแหล่่งโบราณคดีีในประเทศไทย [Chinese Ceramics from the
Archaeological Sties in Thailand].” วิทยานิพนธ์ศล
ิ ปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์),
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.

• ทิิพย์์วรรณ วงศ์์อััสสไพบููลย์์. “การศึึกษาเครื่่�องถ้้วยจีีนสมััยราชวงศ์์ถัังถึึงสมััยราชวงศ์์สุ้้�งที่่�พบในการขุุดค้้น
แหล่งโบราณคดีเมืองขีดขิน ต�ำบลบ้านหมอ อ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร.ี ” การศึกษาเฉพาะบุคคลเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (โบราณคดี) สารนิพนธ์ศิลปศาสตร
บัณฑิต (โบราณคดี), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.

• ประจวบ เอี่่�ยมผู้้�ช่่วย. “การศึึกษาเครื่่�องถ้้วยจากการขุุดค้้นทางโบราณคดีี ในบริิเวณพระราชวัังโบราณ จัังหวััด
พระนครศรีอยุธยาปี พ.ศ. 2525–2526 [A Study on Ceramics from the Archaeological Excavation on
the Area of the Royal Palace Ayuthaya, During 1982–1983 A.D.].” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.

• พธูู บุุณยปถััมภ์์. “พิิธีีกงเต็็ก: ความสืืบเนื่่� องและการเปลี่่�ยนแปลงของชาวจีีนในสัังคมไทย ศึึกษาเฉพาะกรณีี
จีนแต้จ๋ิว ย่านถนนสุขุมวิท.” สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537.

• พรพล ปั่่�นเจริิญ. “การเปรีียบเทีียบรููปแบบกลองมโหระทึึกในประเทศไทย ประเทศจีีนและประเทศเวีียดนาม

[Comparative Typology of Bronze Drums in Thailand, China, and Vietnam].” วิทยานิพนธ์ศล
ิ ปศาสตร
มหาบัณฑิต (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
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• พิิชชุุ กร สุุจิิตตกุุล. “โครงการออกแบบตกแต่่ งภายในโรงแรมเซี้้�ยหมิินอิิ นเตอร์์เนชั่่�นแนล ปัักกิ่่�ง [Interior
Design for Xiamen International Hotel Beijing].” ศิลปนิพนธ์ศิลปบัณฑิ ต (การออกแบบภายใน),
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538.

• เมธาวีี รััตนทวีีโสภณ. “ศููนย์์ส่ง่ เสริิมพิิธีก
ี รรมจีีน [Chinese Ceremony Center].” วิิทยานิิพนธ์์สถาปััตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.

• เมธาวีี โรจนะเสน. “ศาลเจ้้ า จีี น ศรัั ทธากัั บ การรัั ก ษาโรค: กรณีี ศึึก ษาศาลเจ้้ า หลี่่� ตี้้� เบี้้�ยว เขตสัั ม พัั นธวงศ์์
กรุ งเทพมหานคร: รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual study)].” สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต
(มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.

• ลััดดาวััลย์์ มหารัักษิิต. “บทบาทของชาวจีีนในประวััติิศาสตร์์ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ [The Role of the Chinese
in Philippine History].” สารนิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้),
ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.

• ลืื อชััย ศิิริิอริิยพร. “โครงการออกแบบตกแต่่ งภายในโรงแรมดิิ เอ็็ มไพร์์ (ปัักกิ่่� ง) [Interior Design for the
Empire Hotel (Beijing)].” ศิลปนิพนธ์ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.

• วีีรชััย บาลไธสง. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างรูู ปทรงต่่างชนิิดกััน [The Relation of Various Forms].” ศิิลปนิิพนธ์์
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528.

• สมศรีี แซ่่จึงึ . “ประเพณีีการแต่่งงานของชาวจีีนในประเทศไทย (กรณีีศึก
ึ ษาจีีนแต้้จิ๋๋ว� ในตำำ�บลตลาดกระทุ่่�มแบน

อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร).” สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2536.

• สุุทธิิโชค จัันทร์์สว่่าง. “โครงการออกแบบตกแต่่งภายในโรงแรมฮอลิิเดย์์อิินน์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล อาร์์เบอร์์วิิล
เจี๊ยหมิง (จีนแดง) [Holiday Inns International Harbour View Hotel in Xiamen Interior Design Project
(China)].” ศิลปนิพนธ์ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.

• สุุ ทิิ น ผูู ก ชอบ. “โครงการออกแบบตกแต่่ ง ภายในโรงแรมมิิ ช ชั่่� น ฮิิ ล ไชน่่ า รีี ส อร์์ ท [Interior Design for
Missionhill China Resort Hotel].” ศิลปนิพนธ์ศล
ิ ปบัณฑิต (การออกแบบภายใน), มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2536.
• สุุ พิิ น ดา ตู้้�จิิ น ดา. “โครงการออกแบบภาพลัั ก ษณ์์ ร วมและสิ่่� ง พิิ ม พ์์ โ ฆษณาสถานบำำ�บัั ด รัั ก ษาโรคแบบจีี น

‘เพ่ ง อั น ตึ๊ ง ’ [Printing Graphic Design Project for the Promotion of ‘Peng Un Toung’ Chinese
Hospital].” ศิลปนิพนธ์ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.

• สุุภาพ คงประดิิษฐผล. “โครงการออกแบบตกแต่่งภายในโรงแรมเบฮาย แชงกรีีล่่า โฮเท็็ล [Interior Design
Project for Beihal Shangri La Hotel].” ศิลปนิพนธ์ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2538.

• สุุรศัักดิ์์� เพ็็งธรรม. “การศึึกษาเปรีียบเทีียบรูู ปแบบขวานสำำ�ริิดในวััฒนธรรมสำำ�ริิดของยููนนานกัับวััฒนธรรม
บ้านเชียง.” สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

• เอกพงษ์์ ตรีีตรง. “โครงการออกแบบตกแต่่งภายในโรงแรมเซี้้�ยหมิินอิินเตอร์์เนชัันแนล ปัักกิ่่�ง [Interior Design

Project for Xiamen International Hotel].” ศิลปนิพนธ์ศล
ิ ปบัณฑิต (การออกแบบภายใน), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2537.

20) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• กนิิษฐา ไทเตชะวััฒน์์. “บทบาทของขุุนนางไทยเชื้้�อสายจีีนในประเทศไทยในสมััยรััชกาลที่่� 3 ถึึงรััชกาลที่่� 5 แห่่ง
กรุุงรััตนโกสิินทร์์ ( พ.ศ. 2367–2453).” ปริิญญานิิพนธ์์การศึึกษามหาบััณฑิิต (ประวััติศ
ิ าสตร์์), มหาวิิทยาลััย
ศรีีนคริินทรวิิโรฒ ประสานมิิตร, 2534.
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• กุุญชร ศรีีสุุทธิิสอาด. “การศึึกษาความสััมพัันธ์์และเปรีียบเทีียบความเกรงใจการรัักษาหน้้าและแรงจููงใจใฝ่่

สัมฤทธิร์ ะหว่างนักเรียนไทยเชื้อสายไทยกับนักเรียนไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดภาคใต้.”
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร, 2516.

• จรููญ จารุุรััชตานนท์์. “ปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อทััศนคติิและพฤติิกรรมการตััดสิินใจไปเรีียนภาษาจีีนกลาง ที่่�ประเทศ

จีนของนักศึกษาระดับต้น กลาง และสูง แห่งวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก เขตปทุมวัน กรุ งเทพ
มหานคร [Factors Affecting Students’ Attitude and Decision Making Behavior to Study Mandarin

Chinese at Elementary Intermediate and Advance Level at Oriental Culture Academy].” ปริญญา
นิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.

• จตุุพร มหาพรหม. “การวิิเคราะห์์ตััวละครชายชาวจีีนในนวนิิยายไทยช่่วง พ.ศ. 2510- พ.ศ. 2537.” วิิทยานิิพนธ์์
การศึกษามหาบัณฑิต (วิชาเอกภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540.
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the Fifth Generation Chinese Film Directors from 1980 to 2000].” สารนิพนธ์ศล
ิ ปศาสตรมหาบัณฑิต
(ประวัติศาสตร์เอเชีย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.

• สิิริิรััฐ วรมาลีี. “ทััศนคติิการรัับรู้้�การสื่่�อสารการตลาดและความพึึงพอใจของผู้้�บริิโภคต่่อร้้านอาหารจีี นใน
โรงแรมในเขตกรุ งเทพมหานคร [Attitude, Perception in Integrated Marketing Communication and

Consumers’ Satisfaction Toward Hotel’s Chinese Restaurant in Bangkok Metropolitan Area].”
สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
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• สิิรีีธร ถาวรวงศา. “การขยายกิิจการยางพาราในมลายาของนายทุุนจีีน ค.ศ. 1907–1957 [The Expansion of
Chinese Capitalists’ Rubber Enterprise in Malaya, 1907–1957].” สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.

• สุุ นัั น ทา กฤตโยภาส. “บทบาทของคณะทูู ต ลัั บ ต่่ อ ความสัั ม พัั น ธ์์ร ะหว่่ า งประเทศของไทยกัั บ สาธารณรัั ฐ
ประชาชนจีน ระหว่าง พ.ศ. 2498–2518 [Roles of Secret Missions on Sino-Thai Relations Between
1955–1975].” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.

• สุุพััฒนา เตโชชลาลััย. “ปััจจัั ยทางเศรษฐกิิจที่่� มีีผลต่่ ออุุ ปสงค์์ การท่่ องเที่่� ยวของนัักท่่ องเที่่� ยวจากประเทศ
มาเลเซีย ญีป
่ น
ุ่ สหราชอาณาจักร เกาหลีและจีนเข้าสูป
่ ระเทศไทย [Economic Factors Affecting Tourism

Demand of Tourists from Malaysia, Japan, United Kingdom, Korea, and China Coming to Thailand].”
สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.

• สุุรัช
ั ต์์ สดแสงสุุก. “จิิตรกรรมภาพการแสดงอุุปรากรจีีน: การศึึกษาวิิเคราะห์์การสร้้างงานจิิตรกรรมสีีพาสเทล

[Chinese Opera Painting: An Analytical Study of Edgar Dega’s Pastel Ballet Painting].” ปริญญานิพนธ์
ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์: ศิลปะสมัยใหม่), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.

• แสวง ปิ่่�นมณีี. “การศึึกษาเปรีียบเทีียบเด็็กไทยกัับเด็็กไทยเชื้้�อชาติิจีีนเรื่่�องผลการฝึึกการรัับรู้้�รููปเป็็นรููปและพื้้�น
หัั น กลัั บ เป็็ น รูู ปโดยใช้้ ส ไลด์์ ใ นระดัั บ อนุุ บ าล [A Comparative Study of the Effectiveness of Visual
Training by Slides in Figure and Ground Perception Between Thai and Thai-Chinese Children in
Kindergarten].” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา), วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร, 2515.

• หวง, ติิง ติิง. “การสร้้างแบบเรีียนคำำ�ศััพท์์ภาษาไทยจากเพลงไทยในคอนเสิิร์์ตคุุณพระช่่วยสำำ�แดงสดครั้้�งที่่� 1
และครัง้ ที่ 2 ส�ำหรับนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย ชัน
้ ปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี [Creating a Thai

Vocabulary Textbook for 2nd-year Chinese Student Majoring in Thai from Guangxi University the
Republic of China from the Songs in Khun Pra Chua Live Concert 1 and 2].” สารนิพนธ์ศล
ิ ปศาสตร
มหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.

• อชรา อิิศรเสนา ณ อยุุธยา. “การรัับวััฒนธรรมต่่างชาติิที่่�มาจากทางตะวัันตกของจีีน ในสมััยราชวงศ์์ถัังผ่่าน
เส้นทางสายแพรไหม ( ค.ศ. 618–907 [The Adoption of Cultures from Countries West of China During

the Tang Dynasty Via the Silk Road (A.D. 618–907)].” สารนิพนธ์ศล
ิ ปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัตศ
ิ าสตร์
เอเชีย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.

• อนงคณา มานิิ ต พิิ สิิ ฐ กุุ ล . “การตอบสนองต่่ อ การคุุ ก คามของชาติิ ต ะวัั น ตกของจีี น ปลายสมัั ย ราชวงศ์์ ชิิ ง
(ค.ศ. 1861–1895) [China’s Response to Threatening of the West in Late Qing Dynasty, 1861–1895].”
สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชีย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543.

• เอื้้�อนจิิ ตร จั่่� นจตุุรพัันธ์์. “วิิ เคราะห์์วรรณกรรมจีี น (แปล) ประเภทกำำ�ลัังภายใน [An Analytical Study of
Translated Chinese Fiction: Supernatural Inner Strength].” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษา
ไทย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524.

• Intira Charuchinda. “An Analysis of the Changing Identities of Chinese Women as Reflected in
Contemporary Works of Diasporal Chinese Feminist Writers [การวิิเคราะห์์การเปลี่่�ยนแปลงอััตลัักษณ์์

ของสตรีีจีีนหที่่�ปรากฏในงานเขีียนร่่วมสมััยของนัักเขีียนสตรีีเชื้้�อสายจีีนโพ้้นทะเล].” A Dissertation Ph.D.
(English), Srinakharinwirot University, 2006.
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• Saengdao Thinhanwong. “The Resistance to Chinese Social Expectations of the Main Female Character

in Animated Films: Mulan and Mulan II [การขััดขืืนต่่อความคาดหวัังของสัังคมจีีนของตััวละครเอกหญิิง

ในภาพยนตร์์ ก าร์์ตูู น เรื่่� อ ง มู่่�หลาน และ มู่่�หลาน 2].” A Master’s Project Master of Arts (English),
Srinakharinwirot University, 2009.
• Sahussarin Kampanich. “A Study of the Position of Chinese Female as Presented in Maxine Hong

Kingston’s ‘No Name Woman’ [การศึึกษาสถานภาพของผู้้�หญิิงจีีนที่่�ปรากฎในงานของแมกซีีน ฮอง คิิง

สตั้้�นเรื่่� อ ง ‘No Name Woman’].” A Master’s Project Master of Arts (English), Srinakharinwirot
University, 2007.
21) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้

• นุุจรีี สงวนศัักดิ์์�. “อาหารที่่�ใช้้ในพิิธีก
ี รรมของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนอำำ�เภอเมืืองปััตตานีี จัังหวััดปััตตานีี.” ปริิญญา
นิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2539.

• พณิิตา พุ่่�มเอี่่� ยม. “ประเพณีีไหว้้ พระจัั นทร์์ของชาวไทยเชื้้�อสายจีี นในเขตเทศบาลเมืืองหาดใหญ่่ อำำ�เภอ

หาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา.” ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ไทยคดี ศึ ก ษา), มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2538.

• วิิลาศ ปริิญญานิิยม. “ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับที่่�อยู่่�อาศััยของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในจัังหวััดภููเก็็ต.” ปริิญญาศาสตร
มหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2538.

• สงบ เมฆาอภิิรัก
ั ษ์์. “ความเชื่่�อในพิิธีก
ี รรมการเข้้าทรงของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในอำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา.”
ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2537.

• สมปอง ยอดมณีี. “คติินิย
ิ มการก่่อสร้้างที่่�ปรากฏในสถาปััตยกรรมจีีนในเขตอำำ�เภอเมืืองสงขลา จัังหวััดสงขลา.”
ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2535.

• สมพงศ์์ สุุกใส. “ความเชื่่�อของคนไทยเชื้้�อสายจีีนในอำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา: กรณีีศึึกษาจากจิิตรกรรม
ฝาผนังศาสนสถานจีน.” ปริญญานิพนธ์ศล
ิ ปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2535.

• โสภาวรรณ รััตนดิิลก ณ ภููเก็็ต. “ศึึกษาประเพณีีแต่่งงานของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในอำำ�เภอเมืืองตรัังจัังหวััด
ตรัง.” ปริญญานิพนธ์ศล
ิ ปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศก
ึ ษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2538.

• อารีีรัต
ั น์์ แซ่่ค่่ง. “ศึึกษาประเพณีีตรุุษจีีนของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่่ อำำ�เภอหาดใหญ่่
จังหวัดสงขลา.” ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคใต้, 2539.

• อิิทธิิพล เพชรศิิริ.ิ “ความเชื่่�อที่่�เกี่่�ยวกัับการค้้าของชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในเขตตำำ�บลบ่่อยาง อำำ�เภอเมืืองสงขลา
จังหวัดสงขลา.” ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคใต้, 2537.

22) วิทยาลัยการทัพบก

• สมบููรณ์์ สมบููรณะยุุทธ. “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างไทย-จีีนและผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อความมั่่�นคงของประเทศ
ไทย.” วิทยานิพนธ์, วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง, 2527.

23) วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

• กฤษฎา สุุทธานิินทร์์. “บทบาทของสาธารณรััฐประชาชนจีีนในอนุุภูมิ
ู ภ
ิ าคลุ่่�มแม่่นํ้า้ โขงและผลต่่อประเทศไทย
[People Republic of China’s Role in Mekong Sub-Region and the Effects to Thailand].” กรุ งเทพฯ:
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2553.
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• ปรีีชา เพ็็ชรวงศ์์. “แม่่นํ้้าโขง: เส้้นทางคมนาคมศัักยภาพเพื่่� อรองรัับการค้้าไทย-จีีนและการค้้าระหว่่างจีีนประเทศที่่�สาม.” กรุุงเทพฯ: วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2549.

• วิิทิิต ธีีระมัังคลานนท์์. “กลยุุทธ์์การขยายสิินค้้าเกษตรไปยัังตลาดจีีน [The Strategy for Exporting Agriculture
Product to Chinese Market].” กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2553.

• สุุ ร สิิ ท ธิ์์� ถนัั ด ทาง. “ยุุ ท ธศาสตร์์ ค วามร่่ ว มมืื อ ด้้ า นความมั่่� น คงระหว่่ า งไทย-จีี น [Thai-China Security
Cooperation Strategy].” กรุุงเทพฯ: วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร, 2551.

24) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• จิิ รศัักดิ์์� มุุติิตาภรณ์์. “วิิ วััฒนาการของการสรรหาบุุ คคลเข้้ารัับราชการฝ่่ายพลเรืือนของจีี น.” วิิ ทยานิิพนธ์์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510.

• พิิชััย รััตนพล. “วิิวััฒนาการการควบคุุมโรงเรีียนจีีน.” วิิทยานิิพนธ์์ รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต สถาบััน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512.

• แวววรรณ จัันทร์์ชููกลิ่่�น. “การประยุุกต์์ของทฤษฎีีเศษเหลืือของจีีนและโครงสร้้างต้้นไม้้ในการสื่่�อสารแบบกลุ่่�ม
ด้วยการเข้ารหัสลับตามเทคนิควิธี NTRU [An Application of Chinese Remainder Theorem and Tree
on NTRU Based Group-Oriented Encryption].” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.

• แสวง รััตนมงคลมาศ. “การบริิหารงานของสมาคมจีีน บทศึึกษาเฉพาะกรณีีสมาคมแต้้จิ๋๋�วแห่่งประเทศไทย.”
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.

• หลี่่� เหริิน เหลีี ยง. “โอกาสในการส่่งเสริิมการลงทุุนของจีี นในไทยอย่่างยั่่� งยืืนวิิ เคราะห์์จากมิิติิวััฒนธรรม
[A Study of Opportunities to Promote China’s Sustainable Investment in Thailand: An Analysis from
Cultural Perspective].” วิ ทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี บัณฑิ ต (พัฒนาสังคมและการจั ดการสิ่งแวดล้อม),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.
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กลุ่่�ม 4
เอกสารประชุุ ม สััมมนา และโสตทัั ศนวัั สดุุ
หมวดที่ 1 เอกสารประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม
เอกสารการประชุม/สัมมนา/ฝึ กอบรม

• จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. “รายงานประกอบการสััมมนาทางวิิชาการเรื่่�อง ประเทศมหาอำำ�นาจของเอเชีีย
ในปััจจุุบัน
ั .” จััดโดย สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 4 อาคารประชาธิิปกรำำ�ไพ พรรณีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, วัันที่่� 19–21 เมษายน 2538. (หก จฬ อช/01/38)

• จุุ ฬาลงกรณ์์ มหาวิิ ทยาลัั ย. คณะเศรษฐศาสตร์์. ศูู นย์์ นโยบายโลกมุุ ส ลิิ ม . “การประชุุ ม วิิ ช าการโลกมุุ สลิิ ม

ประจำำ�ปีี 2553 จีีน อิินเดีีย และตะวัันออกกลาง: ศููนย์์กลางเศรษฐกิิจโลก?: การประชุุมวิิชาการโลกมุุสลิิม
ประจำำ�ปีี 2553.” โรงแรมเฟิิสท์์ กรุุงเทพฯ, วัันที่่� 12 พฤษภาคม 2553.

• จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. ศููนย์์จีีนศึึกษา. “การสััมมนาระดัับชาติิเรื่่�อง จีีนกัับความมั่่�นคงของมนุุษย์์: เอกสาร
ประกอบการสััมมนาระดัับชาติิ.” ณ ห้้องประชุุมจุุมภฏ-พัันธุ์์�ทิิพย์์ ชั้้�น 4 อาคารประชาธิิปก-รำำ�ไพพรรณีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, วัันจัันทร์์ที่่� 22 สิิงหาคม 2554.

• ชาญวิิทย์์ เกษตรศิิริ,ิ และ สมถวิิล ลืือชาพััฒนพร, บรรณาธิิการ. “เอกสารสรุุปการสััมมนาวิิชาการ 30 ปีีความ

สััมพัันธ์์ไทย-จีีน 600 ปีีซำ�ำ ปอกง/ เจิ้้�งเหอ กัับอยุุธยาและอุุษาคเนย์์.” กรุุงเทพฯ: มููลนิิธิโิ ตโยต้้าประเทศไทย,
2549.

• ทบวงมหาวิิ ทยาลัั ย. “การฝึึกอบรมหลัั กสููตรการพััฒนาผู้้�บริิหารระดัั บสููงของมหาวิิ ทยาลัั ย มหาวิิ ทยาลัั ย

และวิิสัย
ั ทััศน์์: หลัักสููตรการพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงมหาวิิทยาลััย รุ่่�นที่่� 3 (นบม. 3).” ม.ป. วัันที่่� 3 เมษายน–
13 พฤษภาคม 2543.

• นิิพัท
ั ธ์์ จิิตรประสงค์์, เรืืองศัักดิ์์� เยื่่�อใย, และ กรรมการโครงการจีีนศึึกษา, บรรณาธิิการ. การสััมมนาทางวิิชาการ

“ความสััมพัันธ์์ไทย-จีีน: 20 ปีีแห่่งมิิตรภาพ: การสััมมนาทางวิิชาการ.” จััดโดย โครงการจีีนศึึกษา สถาบััน
เอเชีียตะวัั นออกศึึกษา มหาวิิ ทยาลัั ยธรรมศาสตร์์ ร่่วมกัั บ มหาวิิ ทยาลัั ยหััวเฉีียวเฉลิิ มพระเกีี ยรติิ , ณ
ตึึกสัันติิไมตรีีทำำ�เนีียบรััฐบาล วัันพุุธที่่� 22 และวัันพฤหััสบดีีที่่� 23 พฤศจิิกายน 2538.

• มหาวิิ ทยาลัั ยเกริิก. คณะเศรษฐศาสตร์์. “การประชุุ มทางวิิ ชาการเรื่่�อง แนวทางพััฒนาความร่่วมมืือทาง
เศรษฐกิิจระหว่่างไทย-จีีน: กรณีีความร่่วมมืือระหว่่างไทยกัับมณฑลยููนนานในภาคบริิการทางการเงิินและ
ภาคอุุตสาหกรรม.” การประชุุมทางวิิชาการ วัันศุุกร์์ที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2539.

• มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์. คณะสัังคมศาสตร์์. และสมาคมประวััติิศาสตร์์ในพระราชููปถััมภ์์สมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี. “การสััมมนาทางวิิชาการเรื่่�องคนไทนอกประเทศ: พรมแดนความรู้้�.”
กรุุงเทพฯ: มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์. 2532.

• มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์. การสััมมนาทางวิิชาการพระปรีีชาญาณด้้านจีี นศึึกษาในสมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี. จััดโดย ภาควิิชาภาษาจีีน คณะศิิลปศาสตร์์ ร่่วมกัับ โครงการจีีนศึึกษา
สถาบัั น เอเชีี ย ตะวัั น ออกศึึ ก ษา มหาวิิ ท ยาลัั ย ธรรมศาสตร์์ , ณ ห้้ อ งประชุุ ม ชั้้�น 4 ตึึ ก อเนกประสงค์์
(มธ. ท่่าพระจัันทร์์) วัันพุุธ ที่่� 15 กรกฎาคม 2541.
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• มหาวิิทยาลััยมหิิดล และหอการค้้าจัังหวััดน่่าน. “การประชุุมไทย-จีีน สรุุ ปรายงานเรื่่�องโครงการศึึกษาข้้อมููล

สัังคมและสิ่่�งแวดล้้ อมเพื่่� อความร่่วมมืือกัั บประเทศในภููมิิภาคลุ่่�มน้ำำ�โขงตอนบน: การประชุุ มไทย-จีี น
ณโรงแรมซิิตี้้�ปาร์์ค จัังหวััดน่่าน ประเทศไทย, วัันที่่� 18–22 ตุุลาคม 2540.

• มหาวิิ ท ยาลัั ย หัั ว เฉีี ย งเฉลิิ ม พระเกีี ย รติิ . หนัั ง สืื อ พิิ ม พ์์ ป ระชาชาติิ ธุุ ร กิิ จ . คณะนิิ ติิ ศ าสตร์์ . ศูู น ย์์ จีี น ศึึ ก ษา.

สถาบัันเอเชีียศึึกษา. จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. และ สมาคมแต้้จิ๋๋�วแห่่งประเทศไทย. “รายงานการสััมมนา
ทางวิิชาการเรื่่�องยุุทธศาสตร์์เศรษฐกิิจจีีนหลัังเปลี่่�ยนผู้้�นำำ�: ผลกระทบต่่อประเทศไทย.” ณ ห้้องนภาลััย
โรงแรมดุุสิต
ิ ธานีี, วัันอัังคารที่่� 25 มีีนาคม 2546.

• รณพล มาสัันติิสุุข. “อิิทธิิพลเศรษฐกิิจการเงิินจีีนต่่อไทย.” การสััมมนาวิิชาการสถาบัันเอชีียศึึกษาประจำำ�ปีี

2553: ไทย อาเซีียน เอเชีีย: บนก้้าวย่่างสู่่�ความสััมพัันธ์์ภาคประชาชน ณ อาคารประชาธิิปก-รำำ�ไพพรรณีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2553.

• วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล. จีีนกัับเศรษฐกิิจการเมืืองโลก 2010: โครงการอบรมทางวิิชาการ เหตุุการณ์์ 11 กัันยายน
2544 กัับวิิกฤตโลก-วิิกฤตเอเชีีย, ณ ห้้องประชุุมสารนิิเทศ ชั้้�น 2 หอประชุุมจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, วัันที่่�
24–25 เมษายน 2545.

• วัันรัักษ์์ มิ่่�งมณีีนาคิินทร์์, และ กรรมการโครงการจีีนศึึกษา, บรรณาธิิการ. การสััมมนาระหว่่างประเทศเรื่่�อง
ความสััมพัันธ์์ไทย-จีีน: ลู่่�ทางการค้้าและการลงทุุนไทย-จีีนตอนใต้้. ปทุุมธานีี: สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2536.

• วิินัย
ั พงศ์์ศรีีเพีียร, บรรณาธิิการ. “รายงานการประชุุมสััมมนาทางวิิชาการเรื่่�องศิิลปวััฒนธรรมไทย-จีีนศึึกษา.”
จััดโดย ฝ่่ายวิิชาการโครงการจััดตั้้�งหอศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร วัังท่่าพระ, วัันที่่� 19–20 ตุุลาคม 2531.

• ศรีีสุข
ุ ทวิิชาประสิิทธิ์์�, ปกรณ์์ ลิิมปนุุสรณ์์, และ เรืืองศัักดิ์์� เยื่่�อใย, บรรณาธิิการ. “การสััมมนาทางวิิชาการฮ่่องกง

1997: จีีนหนึ่่�งประเทศสองระบบ,” จััดโดย โครงการจีีนศึึกษา สถาบัันเอเชีียตะวัันออกศึึกษา มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ ร่่วมกัับ กรมเอเชีียตะวัันออก กระทรวงการต่่างประเทศ ณ ห้้องกมลทิิพย์์ โรงแรมสยามซิิตี้้�
กรุุงเทพฯ, วัันจัันทร์์ที่่� 16 มิิถุน
ุ ายน 2540.

• สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมและประสานงานสตรีีแห่่งชาติิ. “รายงานการประชุุมระดัับโลกว่่าด้้วยเรื่่�อง
สตรีี: รายงานสถานภาพสตรีีไทยและแผนที่่�จำำ�นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิ พ.ศ. 2537: สำำ�หรัับการประชุุมระดัับโลก

ครั้้�งที่่� 4 ว่่ า ด้้ ว ยเรื่่� อ งสตรีี ณ กรุุ ง ปัั ก กิ่่� ง ประเทศสาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น .” วัั น ที่่� 4–5 กัั น ยายน 2538.
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมและประสานงานสตรีีแห่่งชาติิ. กรุุงเทพฯ: มายส์์ พัับลิิชชิ่่�ง. 2539.

• สุุชาติิ เศรษฐมาลิินี.ี “จีีนมุุสลิิมในประเทศไทย: ชาติิพัน
ั ธุ์์�ที่่�เปลี่่�ยนแปลง อััตลัักษณ์์ที่่เ� ปลี่่�ยนไป” ใน “การสััมมนา
ทางวิิชาการมุุสลิิมศึึกษา ประจำำ�ปีี 2553: มุุสลิิมในแผ่่นดิินไทย: บทบาทชาวไทยมุุสลิิมในการสร้้างสรรค์์

สัังคมไทย.” ณ หอประชุุมจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และอาคารมหาจุุฬาลงกรณ์์, วัันพุุธที่่� 29 กัันยายน–
วัันเสาร์์ที่่� 2 ตุุลาคม 2553.

• เสมอชััย พููลสุุวรรณ. “เอกสารประกอบการสััมมนาเรื่่�อง ถกทฤษฎีีใหม่่เรื่่�องของคนไตในมณฑลยููนนานและ
พม่่าตอนบน.” การสััมมนาทางวิิชาการ วัันศุุกร์์ที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2547 ณ ศููนย์์มานุุษยวิิทยาสิิริน
ิ ธร ตลิ่่�งชััน.
กรุุงเทพฯ: ศููนย์์ศููนย์์มานุุษยวิิทยาสิิริน
ิ ธร, 2547.
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หมวดที่ 2 โสตทัศนวัสดุ
• BBC. ตะลุุยเมืืองจีีน [Wild China: Exploring of One of the World’s Most Spectacular and Mysterious
Countries]. [Videorecording] 2 แผ่่น (300 นาทีี): เสีียง, สีี; 4 ¾ in. กรุุงเทพฯ: บริิษััท ป่่องทรััพย์์, 2551.

• กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ. โครงการศึึกษา “โอกาสปััญหาและอุุปสรรคทางการค้้าในการเข้้าสู่่�ตลาด
จีีน” โดยเจาะลึึกเป็็นรายบุุคคล. CD-ROM. กรุุงเทพฯ: กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ, ม.ป.ป.

• ชัั ช วาล หล่่ อ สุุ ว รรณศิิ ริิ , ผู้้�อ่่ า น. หนัั ง สืื อ เสีี ย งระบบเดซี่่� เ รื่่� อ งภูู มิิ ห ลัั ง ของจีี น . [Sound Recording] 1 แผ่่ น
(772 นาทีี): ดิิจิิตอล; 4 ¾ นิ้้�ว. นครปฐม: โครงการหนัังสืือเสีียงเดซี่่� มููลนิิธิริ าชสุุดา, 2549.

• ทองแถม นาถจำำ�นง. บัันทึึกรายการ Human Library การเสวนาเรื่่�อง ปรััชญาจีีน: เข้้าใจคนจีีน เข้้าใจระบบคิิด

ของจีีน. [Videorecording]. นพ.อึ๊๊� งโพธิ์์�, ผู้้�ดำำ�เนิินรายการ. กรุุ งเทพฯ: ฝ่่ายเทคโนโลยีีการศึึกษา สำำ�นััก
หอสมุุด มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์, 2554.

• ม.ป.ผ. รอยอารยธรรม: ทางสายใหม่่ สาวหรืือสิิงห์์ ความแห้้งแล้้งอย่่างฉัับพลััน ลุ่่�มน้ำำ�สิินธุุ ชาวมายาบั่่�นทอน
พลัังงานของโลก หอแห่่งบาเบล. [Videorecording?] 1 ม้้วน (120 นาทีี) [ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.].

• ม.ป.ผ. ศิิลปจีีนโบราณ การเขีียนพููกัน
ั จีีนและการแกะสลัักอัักษรจีีน [ซีีดี-ี รอม] 2 CD: สีี, เสีียง; 4 ¾ นิ้้�ว [ม.ป.ท.:
ม.ป.พ., ม.ป.ป.].

• ม.ป.ผ. ศิิลปจีีนโบราณ งานฝีีมืือ [ซีีดีี-รอม] 2 CD: sd.,col.; 4 ¾ in [ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.].

• ม.ป.ผ. ศิิลปจีีนโบราณ จิิตรกรรม [ซีีดีี-รอม] 4 CD: sd.,col.; 4 ¾ in [ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.].

• ม.ป.ผ. ศิิลปจีีนโบราณ ปฏิิมากรรม [ซีีดีี-รอม] 1 CD: sd.,col.; 4 ¾ in [ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.].

• ม.ป.ผ. ศิิลปจีีนโบราณ สถาปััตยกรรม [ซีีดีี-รอม] 1 CD: สีี, เสีียง; 4 ¾ นิ้้�ว [ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.].

• ม.ป.ผ. สาธารณรััฐประชาชนจีีน [Videorecording] 1 ตลัับ (55 นาทีี): เสีียง, สีี; ½ นิ้้�ว. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.

• ม.ป.ผ. สารคดีีส่อ
่ งโลก ระเบีียงตะวัันตก [วีีดิทั
ิ ศ
ั น์์] กรุุงเทพฯ: บริิษัท
ั โรต้้า จำำ�กัด
ั , [ม.ป.ป.] 1 ม้้วน (60.20 นาทีี)
เสีียง, สีี.

• ม.ป.ผ. งานเลี้้�ยงฉลองวัันชาติิครบรอบ 50 ปีี. [Videorecording] [S.l.]: [S.n.], [19--], ม.ป.ป.

• ม.ป.ผ. งานเลี้้�ยงฉลองวัันตรุุษจีีน ปีี 2001. [Videorecording] [S.l]: [S.n.], [19--] 2 Cassettes (107 mins): Snd,
b & w; 1/2 in, ม.ป.ป.

• มหาวิิทยาลััยหััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ. โครงการวิิจัย
ั พิิเศษการตั้้�งถิ่่�นฐานของชาวจีีนในจัังหวััดนครศรีีธรรมราช.
ดนตรีีและพิิธีก
ี รรมจีีน [Sound Recording] 1 แผ่่น (ประมาณ 45 นาทีี): ดิิจิิตอล; 4 ¾ นิ้้�ว. สมุุทรปราการ:

มหาวิิทยาลััยหััวเฉีียวเฉลิิมพระเกีียรติิ, [253–?].

• สถานีีโทรทััศน์์ช่่อง 9 อสมท. ชีีพจรโลกกัับสุุทธิิชััย หยุ่่�น: จีีน. DVD [Video Recording] เสีียง, สีี; 4 ¾ นิ้้�ว.
กรุุงเทพฯ: สถานีีโทรทััศน์์ช่อ
่ ง 9 อสมท., 2553.

• สำำ�นัก
ั งานส่่งเสริิมการเรีียนการสอนภาษาจีีนนานาชาติิ (ฮั่่�นปั้้� น). ห้้าสหััสวรรษแห่่งอัักษรจีีน [Videorecording]

วีีดิิโอดิิสก์์ 4 แผ่่น (400 นาทีี): เสีียง, สีี; 4 ¾ นิ้้�ว. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการเรีียนการสอนภาษาจีีน
นานาชาติิ (ฮั่่�นปั้้� น), [2554?].
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1. สรุุปผล
การศึกษารวบรวมรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ 100 ปี “จี นศึกษา” ในประเทศไทยช่วงระหว่ างปี พ.ศ.
2455–2555 มีข้อสรุปและข้อสังเกตในภาพรวม ดังนี้

1.1 จำ�นวนรายการสิ่งพิมพ์ท่ีศึกษารวบรวม

จำ�นวนรายการสิ่งพิมพ์ของกลุ่มที่ 1–3 ที่รวบรวมได้ท้ังสิ้น 7,150 รายการ รวมรายการกลุ่มที่ 4 เท่ากับ 7,188
รายการ สามารถแจกแจกได้ดังนี้
่ มพ์ประเภทหนังสือและตำ�รา จำ�นวนที่รวบรวมได้ท้ังสิน
้ 2,247 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 31.33 (ของ
กลุม
่ 1 สิงพิ
่ มพ์ท่ีศึกษารวบรวมทั้งหมด)
จำ�นวนรายการสิงพิ

กลุ่ม 2 สิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี จำ�นวนที่ศึกษารวบรวมได้ท้ังสิ้น

4,067 รายการ หรือประมาณร้อยละ 56.71
กลุ่ม 3 สิ่งพิมพ์ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ ที่ศึกษารวบรวมจากห้องสมุด

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของไทยรวม 28 แห่ง จำ�นวนที่ศึกษารวบรวมรวมทั้งสิ้น 819 รายการ หรือประมาณร้อย
ละ 11.43

กลุ่ม 4 เอกสารประชุม สัมมนา และโสตทัศนวัสดุ ประเภทเอกสารการประชุม สัมมนาและฝึ กอบรม จำ�นวน

21 รายการ โสตทัศนวัสดุ จำ�นวน 17 รายการ รวมเท่ากับ 38 รายการ หรือประมาณร้อยละ 0.53

กลุ่มที่ 3

11.43%

กลุ่มที่ 4
0.53%

กลุ่มที่ 1

31.33%

กลุ่มที่ 2

56.71%

่ มพ์ “จีนศึกษา” ที่ศึกษารวบรวมระหว่างปี พ.ศ. 2455–2555
สัดส่วนจำ�นวนสิงพิ

416 บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

1.2 ข้อสังเกตภาพรวม

่ มพ์ “จีนศึกษา” ของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2455–2555 ทั้ง 4 กลุม
จากการศึกษารวบรวมรายการสิงพิ
่ พบข้อสังเกต
้
ในภาพรวมดังนี

1.2.1 ผลผลิตองค์ความรูห
้ มวด “ภูมศ
ิ าสตร์ การเมือง การปกครองจีน” มีจำ�นวนมากที่สุด โดยจำ�พวกหนังสือ
และตำ�รามีด้วยกัน 258 รายการ จำ�พวกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็ นต้น รวม 627

รายการ รองลงมาได้แก่หมวด “ธุรกิจ พาณิชย์ การลงทุน” หมวด “สังคมจีน” หมวด “จีนกับต่างประเทศ” มีผลผลิต
ในรู ปบทความจำ�นวน 573, 476, 473 รายการตามลำ�ดับ จำ�พวกหนังสือที่มีผลผลิตจำ�นวนค่อนข้างมาก ได้แก่
หนังสือจำ�พวกบุคคลในตำ�นานและประวัติศาสตร์จีน การท่องเที่ยวประเทศจีน เป็ นต้น
1.2.2 หมวดที่ ได้ รั บ ความนิ ย มในการตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ร ะยะ 20 ปี แรก (ของขอบเขตศึ ก ษารวบรวม) คื อ

ประมาณปี พ.ศ. 2455–2470 ประกอบด้วย “กฎหมายจีน-ไทย” “สังคมจีน” “ศิลปะ ดนตรีจีน” “บุคคลในตำ�นาน
และประวัติศาสตร์จีน”

1.2.3 ช่ ว งระหว่ า งปี พ.ศ. 2470–2479 พบว่ า ความสนใจในการผลิ ต สิ่ งพิ ม พ์ มี ก ารขยายตั ว อย่ า งเด่ น ชั ด
หมวดที่ตีพม
ิ พ์เผยแพร่ค่อนข้างเน้นไปทางด้านศึกษาเรื่องจีนในบริบทที่ใกล้ตัว (บริบทชาวจีนโพ้นทะเลของไทย

“รำ�ลึกจีน” “เรียนรู้จีน”) ได้แก่ “ความสัมพันธ์ไทย-จีน” “จีนในไทย” “ประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีน” “ศาสนา
ปรัชญาจีน” “วัฒนธรรมจีน” และ “การศึกษาภาษาจีน”
1.2.4 สิ่งพิมพ์หมวด “สุขภาพ อาหาร การแพทย์” ค่อนข้างได้รับความสนใจในการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514
เป็ นต้นมา องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนก็ปรากฏค่อนข้างเด่นชัดราวปี พ.ศ. 2544 เป็ นต้นมา
่ การเผยแพร่ในรูป
1.2.5 องค์ความรูห
้ มวดวิทยาศาสตร์ การเกษตร เทคโนโลยี และการศึกษาภาษาจีน เริมมี

่ บวันจะได้รบ
้ ส่วนหัวเรื่องด้านนโยบาย
บทความตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และเป็ นหมวดองค์ความรูท
้ ีนั
ั ความนิยมมากขึน
่
ด้านการเคลื่อนไหวทางอวกาศของจีนเป็ นหัวข้อศึกษาใหม่ที่เริมได้
รบ
ั ความนิยมจากแวดวง “จีนศึกษา” ของไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 เป็ นต้นมาด้วย

1.2.6 กลุ่มองค์ ความรู้ “จี นศึกษา” ประเภทงานวิ จัยที่ ศึกษารวบรวมได้ เป็ นผลผลิ ตงานวิ จัยจากสถาบัน
การศึกษาที่มีช่ ือเสียงระดับประเทศเป็ นหลัก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�นวนที่สืบค้นได้เท่ากับ 35 รายการ
นอกจากนั้นยังพบว่าเป็ นผลผลิตจากวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร 12 รายการซึ่งจัดว่าเป็ นจำ�นวนค่อนข้างสูง
หากเทียบกับจำ�นวนผลผลิตจากสถาบันอื่น หมวดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ก็พบมากในงานศึกษาจากจุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำ�นวนทั้งสิ้น 206 รายการ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 125 รายการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 86 รายการ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 68 รายการ

1.3 ปั ญหาและอุปสรรค
่ิ มพ์
1.3.1 ด้านการคัดกรองและจัดหมวดหมู่สงพิ
่ มพ์ 100 ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทยครั้งนี้ เนื่องจากขอบเขต
การศึกษารวบรวมรายการบรรณานุกรมสิงพิ
่ มพ์ที่ศึกษารวบรวมมีจำ�นวนมาก ต้องใช้วิจารณ
ที่ศึกษารวบรวมมีชว
่ งระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน รายการสิงพิ

ญาณและเวลาในการคัดกรอง แยกกลุ่มและจัดหมวดหมู่อย่างละเอียด ขั้นตอนการเลือกสรรวิธีจัดประเภทและ
หมวดหมูเ่ พื่อให้เกิดความเหมาะสมและสะดวกต่อการสืบค้นเป็ นไปด้วยความซับซ้อนและยากลำ�บาก โดยเฉพาะ

่ มพ์จำ�พวกหนังสือและตำ�รา และจำ�พวกวารสาร (รวมนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี ) โดยใน
กลุ่มสิงพิ
ระหว่างการดำ�เนินงานได้มีการสลับวิธก
ี ารนำ�เสนอรายการสิ่งพิมพ์จากการไล่เลียงตามตัวอักษรเป็ นการไล่เรียง
่
ตามปี พุทธศักราช จึงต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ เพิมเติ
มจำ�นวนมาก
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1.3.2 ด้านรูปแบบบรรณานุกรม
่
่ มพ์ จำ�ต้องดำ�เนินการอย่างละเอียดและรัดกุม แม้วา่
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ทีปรากฏในรายการสิ
งพิ

่
จะมีการตรวจทานและปรับแก้ไขหลายครัง้ แต่กย
็ งั พบจุดทีสะเพร่
าตกหล่นขาดหาย หรือไม่ได้เป็ นรูปแบบเดียวกัน
่
้
่
ซึงในทีนีรู ปแบบบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์จำ�พวกวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี มีความซับซ้อน
ในการจัดระเบียบบรรณานุกรมมากที่สุด

1.3.3 ด้านข้อจำ�กัดของเวลาและแรงงาน
่ มพ์แต่ละประเภทต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก การสืบค้นสิงพิ
่ มพ์บางจำ�พวก ได้แก่
(1) การรวบรวมรายการสิงพิ

วารสารและหนังสือพิมพ์ท่ีมีอายุการเผยแพร่เก่าแก่หลายสิบปี ในช่วงที่ศึกษาค้นคว้ายังไม่สามารถสืบค้นได้จาก
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้ท้ังหมดและพบว่าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและแหล่งสืบค้นหลายแหล่งยังไม่ได้จัดเก็บ
ข้อมูล “จีนศึกษา” อย่างเป็ นระบบ จึงจำ�ต้องเดินทางไปยังห้องสมุดแต่ละแห่งและใช้วิธพ
ี ลิกหาข้อมูล “จีนศึกษา”
่ มพ์ทีละหน้า
ในสิงพิ

(2) การศึกษารวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลเว็บไซต์ห้องสมุดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลสิ่งพิมพ์จำ�พวกงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ จำ�เป็ นต้องสืบค้นทีละมหาวิทยาลัย เนื่องจากบางรายการไม่ได้รวบรวมไว้ตามฐานข้อมูลเว็บไซต์ของ
ห้องสมุดใหญ่ ๆ ในกรุงเทพฯ นอกจากนั้นหลังจากได้ขอ
้ มูลแล้ว ยังต้องนำ�มาเรียบเรียงตามรูปแบบบรรณานุกรม
ให้ถูกต้องและเป็ นระบบเดียวกันด้วย

(3) แม้ว่าจะมีการว่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน แต่ท้ังคณาจารย์และนักศึกษาต่างก็มีภาระงานหลักอื่น ๆ จึงไม่
สามารถทุ่มเทเวลาให้กับรายละเอียดต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรูปแบบและตัวอักษรจำ�เป็ นจะต้องใช้เวลาทบทวนหลายครั้ง เป็ นการยากที่จะสรรหาผูท
้ ี่มีความ
พิถีพิถันในการจัดการข้อมูลด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เพื่อให้บรรลุผลสมบูรณ์ตามที่คาดหวัง
1.3.4 ข้อจำ�กัดด้านงบประมาณ
การดำ�เนินงานขั้นลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลตามแหล่งสืบค้นต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่บางจังหวัดของไทย

ได้ ใช้เวลาและงบประมาณค่ อนข้างมาก นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ เช่น การพิมพ์สำ�เนาเพื่อตรวจสอบ
รายละเอียด เป็ นต้น

2. ข้้อเสนอแนะ
2.1 ด้านขอบเขตทรัพยากรสารสนเทศและช่วงเวลาที่ควรศึกษาต่อยอด

ขอบเขตของการศึกษารวบรวมครั้งนี้จำ �กั ดช่วงเวลาจากปี พ.ศ. 2455 ถึ งปี พ.ศ. 2555 และเน้นทรัพยากร
สารสนเทศจำ�พวกสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก ในอนาคตสามารถศึกษารวบรวมต่อยอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป และ
ด้านขอบเขตทรัพยากรสารสนเทศเห็นควรต่อยอดศึกษารวบรวมสื่อและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น “E-Book
จีนศึกษา” วัสดุยอ
่ ส่วน ฟิ ล์มภาพยนตร์ เป็ นต้น

2.2 ด้านการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างไทยและจีน

จากประสบการณ์ที่ผูร้ บ
ั ผิดชอบโครงการเคยศึกษาระดับปริญญาโทที่ไต้หวัน พบว่ามีการจัดเก็บและรวบรวม
สิ่งพิมพ์และรายการสิ่งพิมพ์จำ�พวกวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาไต้หวันและชาวต่างประเทศ
ที่ศึกษาในไต้หวันในห้องสมุดของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งอย่างเป็ นระบบ สามารถเดินทางไปสืบค้นและขอใช้
บริ ก าร รวมถึ ง การขอจั ด ทำ � สำ � เนาได้ ค่ อ นข้ า งสะดวก ในขณะที่ แหล่ ง สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จำ � พวกวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
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สารนิพนธ์ของประเทศจีน หลายมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกทำ�สำ�เนา อีกทั้งพบว่ามีทรัพยากร

สารสนเทศหลายรายการไม่สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลรวบรวมผลงานวิชาการ CNKI (China National
Knowledge Infrastructure) ของประเทศจีนโดยเฉพาะบทความวิชาการและปริญญานิพนธ์ระดับต่าง ๆ ของ
สถาบันการศึกษาที่มีช่ อเสี
ื ยงหลายแห่งของจีน เช่น มหาวิทยาลัยปั กกิ่ง มหาวิทยาลัยชิงหัว เป็ นต้น นอกจากนั้น

หากไม่ใช่เป็ นบุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ จำ�เป็ นต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในแต่ละส่วน ซึ่งค่าใช้จ่ายจำ�แนกออกเป็ นค่าใช้จ่ายสำ�หรับการดาวน์โหลดบทคัดย่อ และค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเมื่อ
ต้องการสำ�เนาบทความทั้งเรื่องหรือวิทยานิพนธ์ท้ังเล่ม ขณะที่ทรัพยากรสารสนเทศทางด้านวิชาการของไทย
ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้โดยง่าย และสามารถดาวน์โหลดได้ท้ังเรื่องหรือทั้งเล่ม

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังนั้นจึงอยากเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทยเจรจาแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมสัมพันธภาพด้ านการสร้างเครือข่ายทรัพยากรสารสนเทศกับประเทศจี นให้มากที่สุด เพื่อเปิ ดโอกาสให้

นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการชาวไทยสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของจีนได้สะดวกมาก
ขึ้น และร่วมกันผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพให้แพร่หลายกว้างขวางมากขึ้นต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
ตารางแสดงความเชื่่� อมโยงวิิวัั ฒนาการ
การจัั ดพิิมพ์์เผยแพร่่รายนามสิ่่�งพิิมพ์์ “จีีนศึึกษา” ของไทย
泰国“中国学研究”连续性一览表
(ผู้ประมวลผล: จรัสศรี จิรภาส 谢玉冰整理)
่
ปี ทีเผยแพร่
ผลงาน
1986 (2529)
•บ
 รรณนิทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1–6)

1991–1997 (2534-2540)
่ มพ์ต่อเนื่อง เล่ม 1, 2
•จ
น
ี : บรรณานุกรมสิงพิ
中国学后续出版物总书目1、2册

2005–2020 (2548-2563)
•ส
 ถานภาพจีนศึกษาในประเทศไทยด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1995–2005)

曼谷皇朝初期中泰关系文献提要（回顾） • ยพ
ุ น
ิ คล้ายมนต์, ภาณี รูปสม, ศิรน
ิ อ
้ ย นิภานันท์
中国学：1995-2005年经济和政治研究的
• วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
发展状况
เสนอต่อสถาบันไทยศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
• บุปผชาติ แก่นวิจิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปี ค.ศ. 1991 (2534)
วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ปี ค.ศ. 1986 (2529)
法大：东方研究中心
(จีนในระบบเศรษฐกิจโลก)
朱大：泰国学研究中心
ISBN: 974-572-477-7 (เล่ม 1)
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
่ มพ์ด้าน
ISBN: 974-572-478-5 (เล่ม 2)
(ศึกษาและรวบรวมรายการสื่อสิงพิ
การเมืองและเศรษฐกิจ จำ�นวน 193 รายการ)
兰实大学：经济学论文
•บ
 รรณนิทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน
•บ
 รรณานุกรมภาษาไทยสาธารณรัฐ
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 7-ปั จจุบน
ั )
ประชาชนจีน (พ.ศ. 2493–2539)
曼谷皇朝晚期中泰关系文献提要（回顾） 中华人民共和国研究泰文书目
• วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์, สุรศักดิ์ ศิริไพบูลย์สินธ์
（1950–1996）
เสนอต่อสถาบันไทยศึกษา
• เขียน ธีระวิทย์ และสุนิสา สุขขี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ค.ศ. 1986 (2529)
โครงการวิจัย สกว. ด้านการพัฒนานักวิจัย
朱大：泰国学研究中心
เผยแพร่ปี ค.ศ. 1997 (2540) (เน้นการเมือง
เศรษฐกิจจีน)
朱大：国家项目

•พ
 ัฒนาการจีนศึกษาในประเทศไทย
ค.ศ. 1970–1984
中国学研究在泰国的发展
• จุลชีพ ชินวรรโณ 法大：东方研究中心
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แหล่งสืบค้น www.polsci.tu.ac.th

•อ
 งค์ความรูเ้ รื่องจีนในประเทศไทย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1975–1995
1975–1995年中国学研究的知识体系
• นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร
สารนิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี ค.ศ. 1997 (2540) (รวบรวมองค์ความรู้
เรื่องจีนจำ�นวน 1,300 เรื่อง แบ่งเป็ นองค์
ความรู้ด้านการเมือง 550 เรื่อง ด้านเศรษฐกิจ
368 เรื่อง ด้านสังคมและวัฒนธรรม 364 เรื่อง)
法大：文学论文

่ รบ
•ก
 ารสำ�รวจงานวิจัยด้านจีนศึกษาทีได้
ั
่
การตีพิมพ์ในวารสารทีผ่านการรับรอง
คุณภาพจาก TCI สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ในรอบทศวรรษ
(พ.ศ. 2552–2561)
• จุฬาลักษณ์ ชอบงาม, สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์,
เนตรนํ้าทิพย์ บุดดาวงศ์
(ศึกษารวบรวมทั้งสิ้น 329 รายการ)
2009–2018年获得泰文期刊引文索引中
心(TCI)审核并发刊的人文社科领域的汉
学研究相关的调研乌汶皇家大学人文学院
่ มพ์ 100 ปี “จีนศึกษา”
•บ
 รรณานุกรมสิงพิ
ในประเทศไทย (พุทธศักราช 2455–2555)
百年泰国“中国学”目录: 1912–2012
• จรัสศรี จิรภาส และฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์
(ศึกษารวบรวมหนังสือตำ�รา บทความ
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ท้ังสิ้น 7,171 รายการ)
谢玉冰、黎德才编著 (个人研究)

ภาคผนวก 2
ตารางแสดงจำำ �นวนงานวิิจัั ย วิิทยานิิพนธ์์ ปริิญญานิิพนธ์์ ของ
มหาวิิทยาลัั ยไทย ปีี พ.ศ. 2508–2555 (โดยคร่่าว)
泰国 “中国学” 论文目录总结一览表 (1995–2012)
(ผู้ประมวลผล : จรัสศรี จิรภาส 谢玉冰整理)

จำ�นวนงานวิจัย
科研项目

จำ�นวนงานวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
学位论文

่ กษารวบรวมได้
ปี และช่วงปี ทีศึ
出版时间

1. เกษตรศาสตร์

-

86

2517–56 (1974–2013)

2. ขอนแก่น

1

-

2532 (1989)

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

35

206

2510–54 (1967–2011)

4. เชียงใหม่

8

125

2523–55 (1980–2012)

5. ทักษิณ

1

14

2540–44 (1978–2001)

6. ธรรมศาสตร์

16

68

2521–55 (1980–2012)

7. นเรศวร

-

16

2538–56 (1995–2013)

8. บูรพา

2

17

2515–55 (1972–2012)

9. พายัพ

1

1

2544 (2001)

10. มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

-

9

2538–45-46–49-50–54
(1995 2002 03 06 07 2011)

11. มหาสารคาม

-

1

2539 (1996)

12. มหิดล

8

48

2539–55 (1996–2012)

13. แม่โจ้

-

1

2542 (1999)

14. ราชภัฏเชียงใหม่

-

1

2520 (1977)

15. ราชภัฏนครปฐม

-

2

2547 (2004)

16. ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1

1

2550 (2007)

17. รามคำ�แหง

1

43

2543–55 (2000–2012)

แหล่งสืบค้น
院校
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จำ�นวนงานวิจัย
科研项目

จำ�นวนงานวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
学位论文

่ กษารวบรวมได้
ปี และช่วงปี ทีศึ
出版时间

18. รังสิต

-

2

2551 (2008)

19. ศิลปากร

3

19

2519–39 (1976–1996)

20. ศรีนครินทรวิโรฒ

-

45

2514–55 (1971–2012)

21. ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้

-

9

2535–39 (1992–1996)

22. วิทยาลัยการทัพบก

1

1

2527 (1984)

23. วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

15

4

2508–53 (1965–2010)

24. สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

2

25. สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

-

5

2509–10-12–55 (1966)

92

727

แหล่งสืบค้น
院校

จำ�นวนโดยคร่าว

ประวัั ติิผู้้�เรีียบเรีียง
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ประวัั ติิผู้้�ศึึกษาวิิจัั ย (หััวหน้้าโครงการ)
อาจารย์์ ดร. จรััสศรีี จิิรภาส
MS.CHARASSRI JIRAPHAS
谢玉冰 (Xie Yubing)

ประวัติการศึกษา

• มัธยมต้น-ปลาย (สายศิลป์ ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2522–2526

• ปริญญาตรี (ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี 2527–2530
• ปริญญาโท (M.A. Chinese Liturature) Chinese Culture University, Taiwan Republic of China
(ทุนส่วนตัว) 2534

• ปริญญาเอก (Ph.D. Chinese Comparative Liturature) Beijing Normal University
(ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 2547–2551

ประวัติการทำ�งาน

• Interpreter Thailand Trade and Economic Office in Taiwan, Republic of China (สำ�นักงานการค้าและ
เศรษฐกิจไทย ประจำ�กรุงไทเป สังกัดหน่วยงานกระทรวงต่างประเทศ ฝ่ ายสารสนเทศ) ปี 2536–2537

• Interpreter Taiwan Economic and Trade Office in Thailand

• (สำ�นักงานเศรษฐกิจและการค้าไต้หวันประจำ�ประเทศไทย แผนกงานวางแผนและวิจัย) 2538–2540
• อาจารย์ประจำ�คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2539
• หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2541–2543

• อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาภาษาจีน (คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปี 2547–

• อาจารย์ประจำ�คณะภาษาเอเชียและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปั กกิ่ง กรุงปั กกิ่ง
ปี 2556–ปั จจุบัน (ปั จจุบันคณะวิชาเปลี่ยนชื่อเป็ น “คณะเอเชียศึกษา”)

งานวิจัย

• “การศึกษาความต้องการบุคลากรภาษาจีนของธุรกิจในประเทศไทย”

• “การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปรับปรุงปี การศึกษา 2543”
• “การแพร่กระจายของงานแปลวรรณกรรมร้อยกรองจีนโบราณสมัยกรุงรัตนโกสินทร์”

งานแต่ง เรียบเรียง

• “เห้งเจีย (ฉีเทียนต้าเสิ้ง) ลิงในวรรณกรรมที่กลายเป็ นเทพเจ้า”

（行者——齐天大圣：从文学形象走向神坛的猴子）กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม (2547)

• “จีนจำ�นรรจา”（交际汉语）กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ (2551)
• “ภาษาจีนเพื่องานประกาศเสียงตามสาย” กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ (2552)

• “เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในภาษาจีน” กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ
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ประวัติการศึกษา

• ป.กศ. วิทยาลัยครูเทพสตรี 2518–2520

• ป.กศ. สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี (บรรณารักษศาสตร์) 2520–2522
• ค.บ. วิทยาลัยครูเทพสตรี (บรรณารักษศาสตร์) 2524–2526

• ศศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 2532–2536

ประวัติการทำ�งาน
ราชการ

หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522–2538
• เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1
13 พฤศจิกายน 2522
• พนักงานห้องสมุด 2

14 มกราคม 2524

• พนักงานห้องสมุด 4

1 ตุลาคม 2529

• พนักงานห้องสมุด 3
• บรรณารักษ์ 4
• บรรณารักษ์ 5

17 สิงหาคม 2526
18 พฤษภาคม 2537

18 พฤษภาคม 2538–31 ตุลาคม 2538

เอกชน

• ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 พฤศจิกายน 2538–1 เมษายน 2544
• อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2538–ปั จจุบัน
• หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2556–2557

• ผู้อำ�นวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรกฎาคม 2556–ปั จจุบัน
กรรมการทั่วไป

• คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2546–2547, 2548, 2552–2553,
• คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำ�ปี พ.ศ. 2544–2548, 2556–2558
• คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำ�ปี พ.ศ. 2544–2549, 2556–2558
วิทยากร/ผูบ
้ รรยาย

• วิทยากรบรรยายเรื่อง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : การใช้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน วันที่ 11 สิงหาคม 2539

• วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบต
ั ิการเรื่อง การให้รหัสโรค (ICD-10) และรหัสหัตถการและการผ่าตัด (ICD-9-CM)

428 บรรณานุกรมสิ่งพิ มพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

• วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการเสริมทักษะการสืบค้นข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

• วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการเสริมทักษะการเขียนรายงาน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์พิเศษ

• อาจารย์พิเศษ วิชา HA 4232 เวชศาสตร์สนเทศและการจัดการสำ�นักงาน สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล
่
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิงแวดล้
อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• อาจารย์พิเศษ วิชา HM 3082 การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารจัดการ
โรงพยาบาล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

• อาจารย์พิเศษ วิชา HM 3283 การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารจัดการ
่
โรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิงแวดล้
อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• อาจารย์พิเศษวิชาการสืบค้นงานวิจัยและคุมงานวิจัย วิชา HM 4333 การวิจัยทางด้านโรงพยาบาล
่
สาขาวิชาการบริหารจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิงแวดล้
อม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

• อาจารย์พิเศษ วิชา ED 1072 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับครู กลุ่มวิชาโททักษะการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

