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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในศาสตร์ทุกแขนงของ
ชาติ และบูรณาการความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อนำามาใช้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างสมดุล
ทางวิชาการ และเพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยแบบสหวิทยาการ ท่ีเชื่อมโยงและสอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต

หนังสือ “บรรณานุกรมสิง่พิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย (พุทธศักราช ๒๔๕๕–๒๕๕๕)” น้ี 
นอกจากเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ท่ีจะใช้เป็นแหล่งข้อมูลท่ีจะสืบค้นต่อเพื่อนำามาศึกษาและต่อยอดองค์
ความรู้ท้ังทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้กว้างขวางยิง่ขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระชับความ
สัมพนัธไ์ทย – จีน ท่ีมีมายาวนาน ในอันท่ีจะเพิม่พนูองค์ความรูร้ะหว่างไทย – จีน ในความรว่มมือด้านต่าง ๆ  ของ
ท้ังสองประเทศต่อไป

(ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ไทยและจีนมีความสัมพันธ์รอบด้าน ทุกมิติ และทุกระดับ มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกันดุจดั่งเครือญาติ จนมี
คำากล่าวว่า “จีน – ไทย ใชอ่ื่นไกล พีน้่องกัน” ภายหลังท่ี ไทยและจีน ได้สถาปนาความสมัพนัธท์างการทตูกันอยา่ง
เป็นทางการเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 กรอบความร่วมมือแรกของท้ังสองประเทศ คือ ความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย – จีน ท่ีดำาเนินมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน

หนังสือ “บรรณานุกรมสิง่พิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย (พุทธศักราช ๒๔๕๕–๒๕๕๕)” น้ี 
ได้รวบรวมรายชื่อบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกับ “จีน” ท่ีจัดพิมพ์ในไทย เป็นหลักฐานท่ีปรากฏชัดในด้าน
วิชาการระหว่างไทย – จีน ในอดีต

เม่ือมองไปในอนาคตขา้งหน้า ความรว่มมือระหว่างไทย – จีน จะเป็นความรว่มมือท่ีมีความสำาคัญโดยเฉพาะ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผมปรารถนาท่ีจะเห็นท้ังสองประเทศมีความรว่มมือท่ีเป็นรูปธรรมในด้านดังกล่าวให้มากยิง่ขึ้น

(นายอรรถยุทธ ์ศรีสมุทร) 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง
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ไทยและจีน เริม่สถาปนาความสัมพันธท์างการทตู เม่ือ พ.ศ. 2518 หากแต่ความสมัพนัธข์องท้ังสองประเทศมี
มายาวนานกว่าน้ัน หลักฐานหน่ึงท่ีปรากฏ คือ สื่อสิง่พิมพ์เก่ียวกับ “จีน” ในประเทศไทย ท่ีมีมาต้ังแต่ พ.ศ. 2454

หนังสือ “บรรณานุกรมสิง่พิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย (พุทธศักราช ๒๔๕๕–๒๕๕๕)” น้ี 
ได้รวบรวมรายชื่อบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกับ “จีน” ท่ีจัดพิมพ์ในไทย สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความ
สมัพนัธร์อบด้านของท้ัง 2 ประเทศ ท่ีถ่ายทอดผา่นตัวอักษร นับยอ้นหลังนานกว่า 100 ปี และแสดงถึงพฒันาการ
ทางด้านวิชาการไทย – จีน จากอดีต สูปั่จจุบัน และต่อไปในอนาคต

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.เขียน ธีระวิทย์ รองศาสตราจารย์วรศักดิ ์มหัทธโนบล ศาสตราจารย์ 
ดร.จรสัศรี จิรภาส และคณุฤทธชิยั เตชะมหัทธนันท์ ท่ีมอบขอ้มูลรายชื่อสิง่พมิพไ์ทย – จีน ท่ีได้ศึกษาและรวบรวม
ไว้ และอนุญาตให้ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง ในสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม จัดพมิพเ์ผยแพรใ่นโอกาสครบรอบความสัมพันธท์างการทตูไทย – จีน 
45 ปี ในปี พ.ศ.v2563

หวังว่า รอ่งรอยความสมัพันธด้์านวิชาการไทย – จีน ทีร่วบรวมไว้ จะฉายชดัในความรว่มมือด้านวิชาการของ
ทัง้สองประเทศตลอดไป

พสุภา ชินวรโสภาค 
อัครราชทูตท่ีปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง
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คำ�นำ�

ยุคสมัยท่ีแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้าน “จีนศึกษา” ยังไม่กว้างขวาง มีจำานวนไม่มากและไม่ครอบคลุมทุก
หมวดความรู้ เทคโนโลยกีารสืบค้นแหล่งขอ้มูลวิชาการก็ไมส่ะดวกสบายเชน่ปัจจุบนั การสบืค้นข้อมูลจำาต้องอาศัย
การเดินทางเป็นหลัก การเดินทางไปห้องสมุดท้ังท่ีไทย ไต้หวัน และจีน สำาหรบัขา้พเจ้าถือเป็นกิจกรรม “ท่องเท่ียว” 
อย่างหน่ึง การ “ล่า-ไล่” รายการสิ่งพิมพ์ก็ถือเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความเพลิดเพลินจำาเริญใจ การดึงล้ินชักตู้ดัชนี 
(ตู้บัตรรายการ) เพื่อสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเป็นแค่เพียงให้ทราบว่าส่ิงพิมพ์ท่ีจะสืบค้นอยู่ ณ 
อาคารใด ชั้นใด หลังจากได้ตัวเล่มแล้ว ข้าพเจ้าชอบเดินอ่านรายชื่อสันหนังสือบนช้ันหนังสือท้ังช้ันหรือท้ังหมวด 
สมัยท่ีเขียนวิทยานิพนธป์รญิญาโทถือเป็นก้าวแรกของการก้าวเขา้สูก่ารศึกษาวิจัย “จีนศึกษา” ของขา้พเจ้า เม่ือ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจึงเริ่มมีความคิดท่ีจะยกชั้นหนังสือในหมวดท่ีศึกษาและหมวดท่ีสัมพันธ์กับงาน
ท่ีศึกษามาวางไว้ท่ีบ้าน น่ันเป็นสาเหตุท่ีริเริ่มโครงการศึกษารวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ “จีนศึกษา” ของไทย 
ผ่านการเดินทางไปยังห้องสมุดต่อห้องสมุด… ผ่านปีต่อปี… กระท่ังเป็นท่ีมาของ “บรรณานุกรมสิง่พิมพ์ ๑๐๐ ปี 
“จีนศึกษา” ในประเทศไทย (พุทธศักราช ๒๔๕๕–๒๕๕๕)” เล่มน้ี

อาจารย์ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ สำาเร็จการศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ได้ 
ช่วยกรุณาชี้แนะความรู้ด้านหลักการประมวลและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นระบบแบบแผน อาจารย์ 
ฤทธชิยัรบัผิดชอบศึกษารวบรวมสิง่พิมพก์ลุม่งานวิจัย ปรญิญานิพนธ ์โสตทัศนวัสด ุเอกสารประกอบการประชุม-
สัมมนา-อบรม เป็นต้น สว่นขา้พเจ้ารบัผิดชอบรวบรวมสิง่พมิพก์ลุ่มหนังสอืและวารสาร มีอดีตนักศึกษาปรญิญา
ตร ีโท และเอก กลุ่มท่ีเคยยื่นมือชว่ยเหลือรวบรวมสิง่พิมพ์ และกลุ่มท่ีชว่ยเรยีบเรยีงรูปแบบสิง่พิมพ์ให้เป็นระบบ 
ได้แก่ นางสาวศรวณีย์ ศาสตร์สิริสมบัติ นางสาวสุชาดา ม่วงศักดิ์ นางสาวนงธนัช พูลเกิด นางสาวหทัยรัตน์ 
อุดมลาภธรรม ดร.สุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยา และอีกหลายคนท่ีไม่ได้อ้างถึงในท่ีน้ี แต่ก็ขอบใจทุกคนจากใจจริง 
ระหว่างท่ีศึกษารวบรวมขอ้มูลยงัได้รบัความอนุเคราะห์จากคุณอภิสิทธิ ์ธรีะจารุวรรณ ผู้จัดการสำานักพิมพ์มติชน 
คุณธัชชัย ยอดพิชัย เจ้าหน้าท่ีกองบรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรมได้มอบ “ดรรชนี ‘ศิลปวัฒนธรรม’” ให้
ศึกษารวบรวมเพิม่เติม รวมถึงรองศาสตราจารย์วรศักด์ิ มหัทธโนบลท่ีได้กรุณามอบรายชื่อผลงานต่าง ๆ  ของท่าน
ท้ังหมดผนวกรวมไว้ในตัวเล่มน้ีด้วย ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี

ยงัต้องขอบคณุคณุโชนรงัส ีเฉลิมชัยกิจ ผู้บรหิารบรษัิท บุ๊คไทม์ จำากัด ท่ีกรุณามอบทนุสนับสนุนการเดินทาง
รวบรวมขอ้มูลอีกท้ังยังได้มอบรายชื่อหนังสอืท่ีจัดพมิพ์โดยสำานักพิมพท้ั์งหมดเพื่อคัดสรรและรวบรวมไว้ในหนังสือ
เล่มน้ีด้วยเชน่กัน

สุดท้าย ขออวยพรให้ความร่วมมือไทย – จีนทุกด้านพัฒนายั่งยืนในทางท่ีสันติและรักใคร่ปรองดองฉันมิตร
สหายท่ีดี ฉันพี่น้องท่ีดีตลอดกาลนาน

จรัสศรี จิรภาส 
ผู้เรียบเรียง
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คว�มสำ�คัญคัดยอ่

การศึกษารวบรวมและเผยแพร่หนังสือ บรรณานุกรมสิง่พิมพ์ 100 ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย เป็นงาน
ศึกษาวิจัยส่วนบุคคล มีขอบเขตศึกษารวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหัวเรื่องท่ีเก่ียวกับ “จีนศึกษา” ช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2455–2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและจัดหมวดหมู่ส่ิงพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกับ “จีนศึกษา” ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2455 ถึงปี พ.ศ. 2555 ให้เป็นระบบพรอ้มจัดทำาเป็นคู่มือในรูปแบบของ “บรรณานุกรมสิง่พิมพ์ ‘จีนศึกษา” ของ
ไทย อำานวยความสะดวกในการสบืค้นสิง่พมิพ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ “จีนศึกษา” สำาหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย ์
นักเรียน นักศึกษาทุกระดับการศึกษา รวมถึงผู้สนใจท่ัวไป และเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทบทวน ต่อยอด และ
พฒันาการศึกษา-วิจัยด้าน “จีนศึกษา” ของไทยและจีนให้กว้างขวางและเขม้แขง็ต่อไป (ศกึษาภายใต้การอ้างอิง
แหล่งทีม่าใหถ้กูต้องตามหลักการศกึษาวิจัยสากลและภายใต้จรรยาบรรณวิชาชพีอันพงึควรปฏิบติั) 

รายการสิง่พมิพท่ี์ศึกษารวบรวมและผลจากการศึกษารวบรวมสามารถแจกแจกตามขอบเขตประเภทสิง่พมิพ ์
ได้ดังน้ี กลุ่ม กลุ่ม 11 สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือและตำารา จำานวนสิ่งพิมพ์ท่ีรวบรวมได้ 2,247 รายการ กลุ่ม กลุ่ม 22 สิ่งพิมพ์
ประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี จำานวน 4,067 รายการ กลุ่ม กลุ่ม 33 สิ่งพิมพ์ประเภทงาน
วิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  ของไทย 28 แห่ง 
จำานวนท่ีรวบรวมได้ 819 รายการ กลุ่ม กลุ่ม 44 เอกสารประชุม สัมมนา และโสตทัศนวัสดุ จำานวนท้ังสิ้น 38 รายการ 
ภายใต้การศึกษารวบรวมสิ่งพิมพ์กลุ่มต่าง ๆ  พบว่ามีผลผลิตงานศึกษาวิจัยทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 
“จีนศึกษา” เป็นกลุ่มหัวเรื่องศึกษาท่ีมีจำานวนมากท่ีสุด งานศึกษาวิจัยทางด้านสังคม ศิลปะวัฒนธรรมเป็นหัวข้อ
ท่ีนิยมศึกษารองตามมา หัวเรื่องหมวดวิทยาศาสตร์ การเกษตร เทคโนโลยี และการศึกษาภาษาจีนเป็นหัวข้อ
ศึกษาท่ีนับวันจะได้รับความนิยมมากข้ึน ส่วนหัวเรื่องด้านนโยบายด้านการเคล่ือนไหวทางอวกาศของจีนเป็น
หัวข้อศึกษาใหม่ท่ีเริม่ได้รับความนิยมจากแวดวง “จีนศึกษา” ของไทยในชว่งปี 2008 เป็นต้นมาด้วย

คำาสำาคัญ : บรรณานุกรม; สิง่พิมพ;์ จีนศึกษา; สิง่พิมพ์ “จีนศึกษา” ของไทย
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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”





บัรรณ�นุกรมส่่งพม่พ ์๑๐๐ ปี  
“จีนศึกึษ�” ในประเทศึไทย

(พทุธ์ศึกัร�ชุ ๒๔๕๕–๒๕๕๕)





บัทท่ี 1

ความสำาคัญและงานศึกษาที�เกี�ยวข้อง

1. ความสำำาคัญ

1.1 คว�มเป็นม�
การศึกษาขอบเขตเน้ือหาสาระเก่ียวกับ “จีน” ท้ังทางด้านภาษา ปรัชญา ศิลปะ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม

ประเพณี การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี หรือหัวขอ้ใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับจีน เรียกหัวขอ้ศึกษาโดยรวม
น้ีว่า “จีนศึกษา” เป็นขอบเขตเน้ือหาสาระท่ีได้รับความสำาคัญกันในแวดวงวิชาการของไทยมานาน ความนิยม
ศึกษา “จีน” หรอื “จีนศึกษา”ได้เพิม่ปรมิาณมากขึ้นตามกระแสการเติบโต บทบาท และอิทธพิลของสาธารณรฐั
ประชาชนจีนรวมถึงการแผ่ขยายอิทธิพลทางภาษาและวัฒนธรรมจีนภายใต้นโยบายสำาคัญ ๆ  ของรัฐบาลจีน
ในอันท่ีจะผลักดันให้จีนเติบโตทัดเทียมพัฒนาการของอารยประเทศและความนำาสมัยในทุกด้านของสังคมโลก 
นอกจากน้ันการตระหนักถึงความสำาคัญของอิทธพิลจีนท่ีมีต่อโลกสากลของรัฐบาลไทยแต่ละสมัย การต่ืนตัวของ
องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชนของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ทางด้านภาษาจีน การเปิดหลักสูตรภาษาจีนขั้นสูง ความรว่มมือทางด้านการศึกษา วิจัยและการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการของไทยและจีนโดยสถาบนัการอุดมศึกษาต่าง ๆ  ท่ีได้กระชบัเหนียวแน่นข้ึนในแต่ละทศวรรษ ล้วนสง่ผล
ให้จำานวนผลผลิตและผู้ผลิตผลงานวิชาการ “จีนศึกษา” ผลิดอกออกผลเพิม่ขึ้นเป็นจำานวนมาก

หัวข้อ “จีนศึกษา” ท่ีเคยนิยมศึกษาวิจัยในชว่งศตวรรษท่ี 20 ซึ่งเดิมจะเน้นไปทางด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมจีน เป็นต้น ในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษท่ี 21 เห็นได้ว่ามีการแตกแขนงออกไปหลายแขนง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ด้านภาษา วรรณกรรมจีน วัฒนธรรมจีนสมัยใหม ่ภาษาและวรรณกรรมจีนเปรยีบเทียบไทย-จีน 
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย เป็นต้น เป็นหัวข้อท่ีพบว่ามีปริมาณเพิม่ขึ้นจากเดิม
เป็นจำานวนมาก อีกท้ังจำานวนยังได้เพ่ิมทวีขึ้นในแต่ละทศวรรษ ในด้านกลุ่มผู้ผลิตผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับจีนก็
ขยับขยายแพร่หลายในวงกว้างเช่นเดียวกัน จากเดิมกลุ่มผู้ผลิตงานวิจัย “จีนศึกษา” กระจุกตัวเฉพาะแวดวง
นักวิชาการของสถาบนัการศึกษาท่ีมีชื่อเสยีงระดับประเทศ รวมถึงองค์กรธุรกิจใหญ ่ๆ  ของไทยจำานวนหน่ึง ก็ได้
แตกแขนงไปสู่กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ัวไปของไทย รวมถึงกลุ่มนักศึกษาชาวจีนท่ี
เดินทางมาศึกษาต่อท่ีประเทศไทย คณาจารย์และนักศึกษาไทยท่ีศึกษาต่อในประเทศจีน เป็นต้น ต่างก็เป็น
ผู้ผลิตท่ีได้ช่วยผลักดันและเสริมส่งให้การเติบโตของการศึกษาวิจัย “จีนศึกษา” ขยายผลท้ังในเชิง “กว้าง” 
“หลายหลาก” และ “ลึก” ดังสภาพการณ์ท่ีเห็นในปัจจุบัน

สิง่พมิพห์รอืทรพัยากรสารสนเทศท่ีเก่ียวกับจีนของไทยน้ัน ดังกล่าวแล้วว่ามีปรมิาณเพิม่ขึ้นตลอดเวลา และ
แม้ว่าจะมีกลุ่มนักวิชาการและนิสิตของไทยจำานวนหน่ึงช่วยกันศึกษารวบรวมในรูปบรรณานุกรมท่ีเผยแพร่ในปี 
พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2540 ภายใต้โครงการศูนยข์อ้มูลห้องสมุดและโครงการพัฒนานักวิจัย รวมถึงเผยแพรอ่ยูใ่น
สารนิพนธแ์ละวิทยานิพนธบ์างหัวข้ออยู่ด้วย ทว่า ท่ีผ่านมาเป็นการศึกษารวบรวมเฉพาะบางหมวดองค์ความรู้ 
ขอบเขตชว่งระยะเวลาศึกษารวบรวมสว่นใหญจ่ำากัดราว 9–20 ปีหรอืมากท่ีสดุ 46 ปี และมีการแพรห่ลายมานาน
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พอสมควร จึงเห็นสมควรแก่กาลเวลาท่ีจะดำาเนินงานศึกษา ต่อยอด และขยายขอบเขตให้ครอบคลมุและสามารถ
นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยิง่ขึ้นต่อไป

1.2 วัตำถุประสงค์ 
1) เพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับ “จีนศึกษา” ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2455 ถึง พ.ศ. 

2555 ให้เป็นระบบ
2) จัดพิมพ์เป็นคู่มือเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศองค์ความรู้ด้าน “จีนศึกษา” ของไทย 
3) เผยแพร่ไปยังห้องสมุดของแต่ละมหาวิทยาลัยของไทยเพื่ออำานวยความสะดวกในการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศ “จีนศึกษา” สำาหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา รวมถึง
ผู้สนใจท่ัวไป

4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาทบทวน ต่อยอด และพัฒนาการศึกษา-วิจัยด้าน “จีนศึกษา” ของไทย
และจีนให้กว้างขวางและเข้มแข็งต่อไป (*ขอความกรุณาศึกษาและอ้างอิงแหล่งท่ีมาภายใต้จรรยาบรรณวิชาการ
และวิชาชีพอันพึงควร)

1.3 น่ย�มคำ�เฉพ�ะ
“จีนศึกษา” คำาว่า “จีนศึกษา” หรือ “การศึกษาจีน” “การศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับจีน” ในงานศึกษานี้

หมายถึง การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับ “จีน” โดยครอบคลุมท้ังด้านภาษา วัฒนธรรม ศิลปะ ขนบ
ธรรมเนียมประเพณี รัฐศาสตร์การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิถีชีวิตชาวจีนท่ัวไป 
รวมไปถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีนโพ้นทะเลท่ีอาศัยในประเทศไทย เป็นต้น

“สิ่งพิมพ์” “สิ่งพิมพ์” ในท่ีน้ีหมายถึง สื่อท่ีพิมพ์และเผยแพร่เพ่ือการศึกษาท่ัวไป และโดยท่ัวไปยังเรียกว่า 
“ทรัพยากรสารสนเทศ” ซึ่งหมายถึงวัสดุเพ่ือการศึกษาท่ีได้รับการบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ  ท้ังในกระดาษ ฟิ้ล์ม 
เทปบนัทึก เป็นต้น สำาหรบัในงานศึกษารวบรวมน้ีแม้ว่าจะรวมถึงโสตทัศนวัสด ุ แต่เน่ืองจากเป็นหัวขอ้ท่ีนำาเสนอ
ปลีกยอ่ย และเพ่ือให้สอดคล้องกับช่ือหนังสอืท่ีประสงค์จะให้กระชบัและชัดเจน งานศึกษาน้ีจึงใชค้ำาว่า “สิง่พมิพ”์ 
แทนคำาว่า ทรัพยากรสารสนเทศ 

1.4 ข้อบัเข้ตำข้องก�รศึกึษ�รวบัรวม

1) ขอบเขตของคำาว่า “สิง่พิมพ”์ 
ขอบเขตของการศึกษารวบรวมส่ิงพมิพบ์รรณานุกรม “จีนศึกษา” ครัง้น้ี ประกอบด้วย สิง่พมิพแ์ต่ละประเภท 

ได้แก่ 1) ตำารา 2) หนังสืออ่านประกอบ 3) รายงานการวิจัย 4) วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และงานวิจัยอิสระ 5) สารคดี 
6) จุลสาร 7) เอกสารประกอบการประชุม-สัมมนา-อบรม 8) บทความวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ  

2) ขอบเขตของสิง่พิมพ์ทีร่วบรวม 
(1) สิง่พิมพ์ “จีนศึกษา” ท่ีเผยแพรใ่นประเทศไทย
(2) สิง่พิมพ์ “จีนศึกษา” ท่ีเผยแพรต้ั่งแต่ปี พ.ศ. 2455–2555
(3) ขอบเขตของกลุ่มรายการสิง่พิมพ์ท่ีจะดำาเนินงานจัดเก็บรวบรวม แบง่ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่ม กลุ่ม 11 สิง่พิมพ์ประเภทหนังสือและตำารา ประกอบด้วย ตำารา หนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบท่ัวไป
กลุ่ม กลุ่ม 22 สิง่พิมพ์ประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี
กลุ่ม กลุ่ม 33 สิง่พิมพ์ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์(การค้นคว้าอิสระ) ปริญญานิพนธ์
กลุ่ม กลุ่ม 44 เอกสารประชุม สัมมนา และโสตทัศนวัสดุ 
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1.5 ว่ธ์กี�รสืบัค้นรวบัรวม แหล่งสืบัค้น และข้ั้นตำอนดำ�เน่นง�น

1) วิธกีารสบืค้นรวบรวม
งานศึกษารวบรวมน้ีได้ใช้วิธกีารสืบค้นและรวบรวมสิง่พิมพ์จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ 
(1) เดินทางสืบค้นตามห้องสมุดของสถาบันการศึกษา องค์กรรัฐและเอกชนต่าง ๆ  ของไทย
(2) สืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
(3)  ขอความอนุเคราะห์รายการสิง่พมิพจ์ากสำานักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงด้านการจัดพิมพ์เผยแพรสิ่ง่พิมพ์เก่ียวกับ

จีน เป็นต้น 

2) แหล่งสบืค้น
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีติดต่อและลงพื้นท่ีสืบค้น-รวบรวม ได้แก่ (1) ห้องสมุดหนังสือพิมพ์ (2) ศูนย์

มานุษยวิทยาสรินิธร (3) ห้องสมุดสภาวิจัยแหง่ชาติ (4) หอสมุดแหง่ชาติ (5) หอการค้าไทย-จีน (6) ห้องสมุดและ
ศูนย์ผลิตตำาราของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง (7) สำานักพิมพ์ท่ีมีชื่อเสียงด้านการเผยแพรส่ิง่พิมพ์เก่ียวกับจีน 

3) ขั้นตอนดำาเนินงาน
(1) สำารวจแหล่งรวบรวมทรพัยากรสารสนเทศ (2) กำาหนดขอบเขตการรวบรวมส่ิงพิมพ์ (3) กำาหนดรูปแบบ

การจัดหมวดหมู่สิ่งพิมพ์ (4) รวบรวมสิ่งพิมพ์แต่ละชนิด (5) วิเคราะห์และแยกหมวดหมู่ (6) ประมวลผลและ
พิสูจน์อักษร

รายละเอียดของการจัดกลุ่มรายการสิง่พิมพ์แต่ละหมวดหมู่จะชี้แจงในหัวข้อ 3.1 ต่อไป

1.6 ประโยชุน์ท่ีค�ดว่�จะได้รบัั
1) ทรัพยากรสารสนเทศหรือสิง่พิมพ์ “จีนศึกษา” ท่ีเผยแพรแ่ละตีพิมพ์เผยแพรใ่นประเทศไทยชว่งระหว่าง

ปี พ.ศ. 2455–2555 ได้รับการรวบรวมและจัดเก็บอยา่งเป็นระบบ สะดวกต่อการสืบค้น
2) สถาบันการศึกษาแต่ละระดับของไทย คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนแต่ละระดับชั้น รวมถึงบุคคล

ท่ัวไปในแต่ละสายอาชีพสามารถใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นแหล่งสืบค้นองค์ความรู้ต่าง ๆ  ท่ีประสงค์จะศึกษาเพื่อ 
“เสริม”-“สร้าง” ความรู้หรือเพ่ือ “ต่อยอด” ความรู้ เพื่อขยายช่องทางการศึกษา “จีนศึกษา” ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
ตลอดจนนำาความรูเ้หล่าน้ันมาพฒันาตนเอง สังคมและการศึกษาของชาติบา้นเมืองให้เจรญิทัดเทียมอารยประเทศ
ต่อไป 

3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยสามารถศึกษาทบทวนความเคล่ือนไหวของการเติบโตของจีนใน
บรบิทแต่ละด้าน ความสมัพันธข์องประเทศจีนกับนานาประเทศและกับประเทศไทย เป็นต้น ผา่นหัวขอ้สิง่พมิพ์
ต่าง ๆ  และใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ในวิชาชิพแห่งตน หน่วยงานและประเทศชาติต่อไป

2. งานศึกึษาที่่�เก่�ยวข้อ้ง

งานศึกษารวบรวมสิ่งพิมพ์ “จีนศึกษา” น้ี ผู้ศึกษาเรียบเรียงได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบการจัดทำา 
“บรรณานุกรมภาษาไทยสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2493–2539)” ของเขียน ธีระวิทย์และสุนิสา สุขขี และ
ภายหลังท่ีได้ริเริ่ม “โครงการจัดทำาหนังสือบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ 100 ปี ‘จีนศึกษา’ ในประเทศไทย (พุทธศักราช 
2455–2555) ” เล่มน้ี มีโอกาสศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งเพิม่เติม ทำาให้ทราบว่าก่อนหน้าผลงาน “บรรณานุกรมภาษา
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ไทยสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2493–2539)” ทางสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็ได้เคยรวบรวมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์จีนศึกษามาก่อนในลักษณะเดียวกัน นอกจากหนังสือบรรณานุกรม “จีน
ศึกษา” ท้ัง 2 แหล่งแล้ว ยังมีแหล่งรวบรวมรายการสิ่งพิมพ์ “จีนศึกษา” ท่ีสำาคัญ ๆ  ท่ีปรากฏผนวกรวมอยู่ใน
หนังสือ วิทยานิพนธแ์ละสารนิพนธต่์าง ๆ  ดังจะแนะนำาโดยเรียงลำาดับการจัดพิมพ์เผยแพรก่่อน-หลัง ดังน้ี 

1) จีน: บัรรณ�นุกรมส่่งพม่พต่์ำอเน่ือง เล่ม 1, 2
• ยุพิน คล้ายมนต์, ภาณี รูปสม, ศิริน้อย นิภานันท์
โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2534 (1991)

หนังสือ “จีน: บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง” (เล่ม 1) และ (เล่ม 2) จัดทำาโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์
ข้อมูลและห้องสมุดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีบรรณาธิการจัดทำา คือ 
นพวรรณ วัฒนะนนท์ ผู้ดำาเนินงานหลัก 3 รายได้แก่ ยุพิน คล้ายมนต์ ภาณ ีรูปสม และ ศิรน้ิอย นิภานันท์ คำานำา
ของผู้อำานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ (ขณะน้ันดำารงตำาแหน่ง
รองศาสตราจารย์) ทำาให้ทราบถึงความเป็นมาของการจัดทำาหนังสือเล่มน้ีว่า ดำาเนินงานภายใต้โครงการศูนย์
ข้อมูลและห้องสมุด เพื่อสนองวัตถุประสงค์ของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในการเป็นศูนย์กลางสำาหรับการ
ศึกษาวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเอเชียตะวันออกศึกษา ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยมีการเริ่มงานด้านคลังข้อมูลเม่ือปี พ.ศ. 2530–2532 (อ้างอิงจากคำานำาของหนังสือท่ี
อ้างถึง) โดยรายการบรรณานุกรมสิง่พิมพต่์อเน่ืองประกอบด้วยบทความจากวารสาร นิตยสาร และหนังสือพมิพ ์
จำานวนท่ีรวบรวมท้ังสิ้น 1,000 รายการ 

เน่ืองจากผู้เรยีบเรยีงพบตัวเล่มหนังสือ “ จีน: บรรณานุกรมสิง่พิมพต่์อเน่ือง” (เล่ม 1) และ (เล่ม 2) ภายหลัง
จากท่ีเดินทางไปประจำาท่ีปักก่ิง จึงไม่ได้ผนวกเน้ือหาของหนังสือท้ัง 2 เล่มน้ีรวมอยู่ใน“บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ 
100 ปี ‘จีนศึกษา’ในประเทศไทย (พุทธศักราช 2455–2555)” ข้อเด่นของหนังสือดังกล่าวพบว่ามีการรวบรวม
สิง่พมิพป์ระเภทบทความหนังสอืพมิพจ์ำานวนมาก นอกจากบทความภาษาไทยจำานวน 849 รายการแล้วยงัมีการ
รวบรวมบทความภาษาอังกฤษอีกจำานวน 151 รายการ จากแหล่งข้อมูลท่ีสำาคัญ ๆ  เช่น Asiaweek, Asian Survey, 
Asian Outlook, Far Eastern, China Reconstructs, Far Eastern Economic Review เป็นต้น

2) บัรรณ�นุกรมภ�ษ�ไทยส�ธ์�รณรฐัประชุ�ชุนจีน (พ.ศึ. 2493–2539)
• เขียน ธรีะวิทย์ และสุนิสา สุขขี 
โครงการวิจัย สกว. ด้านการพัฒนานักวิจัย เผยแพรปี่ พ.ศ. 2540 (1997) 
(เน้นการเมือง เศรษฐกิจจีน)

หนังสือ “บรรณานุกรมภาษาไทยสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2493–2539)” ท่ีรวบรวมโดย ศาสตราจารย์
กิตติคุณ เขียน ธีระวิทย์ (เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขารัฐศาสตร์รุ่นแรก) และสุนิสา สุขขี เป็นผลงานท่ีได้รับ
ทุนสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เผยแพรโ่ดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนังสือท่ีรวบรวม
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บรรณานุกรมด้านจีนท่ีได้ตีพมิพเ์ผยแพรต้ั่งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2493 จนส้ินปี พ.ศ. 2539 รวมขอบเขตท่ีศึกษา
รวบรวม 46 ปี 

3) องค์คว�มรูเ้รื่องจีนในประเทศึไทย ต้ัำงแต่ำ ค.ศึ. 1975–1995
• นารีรัตน์ ปริสุทธวุิฒิพร 
สารนิพนธห์ลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2540 (1997) 

“องค์ความรู้เรื่องจีนในประเทศไทย ต้ังแต่ ค.ศ. 1975–1995” เป็นผลงานสารนิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2540 
ผู้วิจัย—นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร ได้ศึกษารวบรวมองค์ความรู้เร่ืองจีนจำานวน 1,300 เรื่อง แบ่งเป็นองค์ความรู้
ด้านการเมือง 550 เรื่อง ด้านเศรษฐกิจ 368 เรื่อง ด้านสังคมและวัฒนธรรม 364 เรื่อง

4) สถ�นภ�พจีนศึกึษ�ในประเทศึไทยด้�นก�รเมอืงและเศึรษฐก่จ 
(ค.ศึ. 1995–2005)
• บุปผชาติ แก่นวิจิตร
วิทยานิพนธเ์ศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิิต (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก) 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2548 (2005)

“สถานภาพจีนศึกษาในประเทศไทยด้านการเมืองและเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1995–2005)” ผลงานวิทยานิพนธ์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิิต (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผลงาน
ของบุปผชาติ แก่นวิจิตร ท่ีได้ศึกษาสถานภาพจีนศึกษาในประเทศไทยด้านการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีน และจีนกับต่างประเทศในทศวรรษท่ี 3 ของการ
สถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีนผ่านผลงานท่ีตีพิมพ์ในประเทศไทย รวมท้ังศึกษาทัศนะของนักวิชาการและผู้ท่ี
เก่ียวข้องในแวดวงจีนศึกษาของไทยท่ีมีต่อสถานภาพของจีนศึกษาในประเทศไทย งานศึกษาดังกล่าวเป็นการ
ศึกษาวิจัยผ่านสื่อสิง่พิมพ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจจีนท่ีผู้ศึกษาวิจัยรวบรวมไว้จำานวน 193 รายการ

5. ว่ถีจีน-ไทย ในสังคมสย�ม
• รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มติชน. 2550 (2007)

หนังสือ “วิถีจีน-ไทย ในสังคมสยาม” ผู้เขียนคือรองศาสตราจารย์ แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (ขณะน้ันดำารง
ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) เป็นหนังสือแนะนำาประวัติความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทย วิถีชีวิต 
ขนบประเพณี ความเชื่อ ของชาวจีนท่ีผสมผสานอยู่ในสังคมไทย ภายในตัวเล่มหนังสือยังมีบทแนะนำาแนวทาง



8 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

การศึกษาวัฒนธรรมไทย-จีน และบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์ของไทยท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม
ไทย-จีนจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน จำานวน 223 รายการ

นอกจากรายการสิง่พมิพ ์“จีนศึกษา” ท่ีเรยีบเรียงในรูปแบบบรรณานุกรมท่ีสามารถสบืค้นจากแหล่งท่ีเผยแพร่
เฉพาะด้านและท่ีผนวกรวมอยูใ่นสิง่พมิพจ์ำาพวกอ่ืนแล้ว ยงัได้มีการรวบรวมในรูปแบบบรรณนิทัศน์ “จีนศึกษา” 
หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลท่ี 1–6) โดย วราภรณ์ จิวชัยศักด์ิ ซึ่งเป็น
ผลงานเสนอต่อสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ค.ศ. 1986 (2529) และบรรณนิทัศน์ความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-จีนสมัยต้นรตันโกสนิทร์ (รชักาลท่ี 7–ปัจจุบัน) โดย วราภรณ ์จิวชยัศักด์ิ และสุรศักด์ิ ศิรไิพบูลยส์นิธ ์
เสนอต่อสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ค.ศ. 1986 (2529) เป็นต้น

ศึกษาดคูวามเชื่อมโยงวิวัฒนาการการจัดพมิพเ์ผยแพรร่ายนามสิง่พิมพ ์“จีนศึกษา” ของไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529 
(1986) ถึงปัจจุบันเพิม่เติมได้ท่ีภาคผนวกของหนังสือเล่มน้ี

3. การจััดหมวดหม่�รายการสำ่�งพิม่พิ ์

3.1 หลักก�รจัดหมวดหมูส่่่งพม่พ์
1) ภายใต้ขอบเขตท่ีศึกษารวบรวม 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มทีกลุ่มท่่ี  11 สิง่พิมพ์ประเภทหนังสือและตำารา
กลุ่มทีกลุ่มท่่ี  22 สิง่พิมพ์ประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี
กลุ่มทีกลุ่มท่่ี  33 สิง่พิมพ์ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และปริญญานิพนธ์
กลุ่มทีกลุ่มท่่ี  44 เอกสารประชุม สัมมนา และโสตทัศนวัสดุ
เพื่อจัดเก็บรายการสิ่งพิมพ์แต่ละกลุ่มให้เป็นระบบ ในท่ีน้ีได้จำาแนกหมวดหมู่รายการสิ่งพิมพ์กลุ่ม 1 และ

กลุ่ม 2 ออกเป็น 20 หมวดยอ่ย โดยใช้หลักการการให้หัวเรื่องสิง่พิมพ์ตามระบบท่ีห้องสมุดมหาวิทยาลัยของไทย
สว่นใหญนิ่ยมใช้ 

2) เน่ืองจากรายการสิ่งพิมพ์ท่ีรวบรวมได้มีจำานวนค่อนข้างมาก เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นจึงไล่เรียง
ตามปีพุทธศักราชและวงเล็บปีคริสต์ศักราช 

3) สิ่งพิมพ์จำาพวกงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงส่ิงพิมพ์จำาพวกเอกสารประชุม สัมมนา และโสต
ทัศนวัสด ุ เรยีงลำาดับตามรายชื่อมหาวิทยาลัยโดยเริม่จากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู ้
“จีนศึกษา” ของไทยเป็นหลัก ตามด้วยแหล่งสืบค้นอ่ืนโดยไล่ตามตัวอักษร ก-ฮ 

4) สิง่พิมพ์กลุ่ม 4 จำาแนกตามตัวอักษร

3.2 ก�รกระจ�ยหมวดหมูส่่่งพม่พก์ลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 

กลุ่มที ่1 สิง่พิมพ์ประเภทหนังสอืและตำารา
หมวดทีหมวดท่่ี  11 ภูมิศาสตร์ การเมือง-การปกครองจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  22 สังคมจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  33 ธุรกิจ พาณิชย์ การลงทุน
หมวดทีหมวดท่่ี  44 การบริหารจัดการ
หมวดทีหมวดท่่ี  55 ประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  66 บุคคลในตำานานและประวัติศาสตร์จีน
หมวดทีหมวดท่่ี  77 จีนกับต่างประเทศ
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หมวดทีหมวดท่่ี  88 ความสัมพันธไ์ทย-จีน
หมวดทีหมวดท่่ี  99 จีนในไทย 
หมวดทีหมวดท่่ี  1010 กฎหมายจีน-ไทย
หมวดทีหมวดท่่ี  1111 ชนชาติกลุ่มน้อยจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  1212 ท่องเท่ียวประเทศจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  1313 สุขภาพ อาหาร การแพทย์ 
หมวดทีหมวดท่่ี  1414 วัฒนธรรมจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  1515 ศิลปะ ดนตรีจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  1616 ศาสนา ปรัชญาจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  1717 ความเชื่อ ไสยศาสตร์
หมวดทีหมวดท่่ี  1818 วิทยาศาสตร์ การเกษตร เทคโนโลยี
หมวดทีหมวดท่่ี  1919 วรรณกรรม
หมวดทีหมวดท่่ี  2020 การศึกษาภาษาจีน 

กลุ่มที ่2 สิง่พิมพ์ประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสอืพิมพ์และหนังสอืรายปี
หมวดทีหมวดท่่ี  11 ภูมิศาสตร์ การเมือง-การปกครองจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  22 สังคมจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  33 ธุรกิจ พาณิชย์ การลงทุน
หมวดทีหมวดท่่ี  44 การบริหารจัดการ
หมวดทีหมวดท่่ี  55 ประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  66 บุคคลในตำานานและประวัติศาสตร์จีน
หมวดทีหมวดท่่ี  77 จีนกับต่างประเทศ
หมวดทีหมวดท่่ี  88 ความสัมพันธไ์ทย-จีน
หมวดทีหมวดท่่ี  99 จีนในไทย 
หมวดทีหมวดท่่ี  1010 กฎหมายจีน-ไทย
หมวดทีหมวดท่่ี  1111 ชนชาติกลุ่มน้อยจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  1212 ท่องเท่ียวประเทศจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  1313 สุขภาพ อาหาร การแพทย์
หมวดทีหมวดท่่ี  1414 วัฒนธรรมจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  1515 ศิลปะ ดนตรีจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  1616 ศาสนา ปรัชญาจีน
หมวดทีหมวดท่่ี  1717 ความเชื่อ ไสยศาสตร์
หมวดทีหมวดท่่ี  1818 วิทยาศาสตร์ การเกษตร เทคโนโลยี
หมวดทีหมวดท่่ี  1919 วรรณกรรม
หมวดทีหมวดท่่ี  2020 การศึกษาภาษาจีน 

3.3 ก�รกระจ�ยหมวดหมูส่่่งพม่พก์ลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4 
สำาหรับการจัดหมวดหมู่รายการสิ่งพิมพ์กลุ่มท่ี 3 น้ี ลำาดับตามแหล่งข้อมูลท่ีปรากฏสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกับ 

“จีนศึกษา” ในขอบเขตชว่งระยะเวลาท่ีศึกษา ไม่ใชแ่สดงขอบเขตของหัวข้อศึกษาดังเชน่กลุ่ม 1 และ 2 
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กลุ่มที ่3 สิง่พิมพ์ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และปรญิญานิพนธ์
หมวดทีหมวดท่่ี  11 งานวิจัย ประกอบด้วย 
 1) งานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2) งานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 3) งานวิจัยมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
 4) งานวิจัยขององค์กรและหน่วยงานวิจัย

หมวดทีหมวดท่่ี  22 วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และปริญญานิพนธ ์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) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้้าหลวง
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
16) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
17) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
18) มหาวิทยาลัยรังสิต
19) มหาวิทยาลัยศิลปากร
20) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
21) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
22) วิทยาลัยการทัพบก
23) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
24) สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มที ่4 สิง่พิมพ์ประเภทเอกสารสมัมนาและโสตทัศนวัสดุ
หมวดทีหมวดท่่ี  11 เอกสารประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
หมวดทีหมวดท่่ี  22 โสตทัศนวัสดุ

3.4 คำ�ชุีแ้จงเพ่ม่เต่ำมและข้้อจำ�กัดข้องก�รนำ�เสนอร�ยก�รส่่งพม่พ์
1) ขอบเขตของการนำาเสนอรายการส่ิงพิมพ์ “จีนศึกษา” กำาหนดอยู่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2455–2555 

ยกเว้นรายการสิ่งพิมพ์จำาพวกหนังสือ “กฎหมายไทยคือพระราชบัญญัติและประกาศซึ่งต้ังขึ้นในรัชกาลของ
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐ เล่ม 6” ท่ีมีอายุการเผยแพร่ในปี 
พ.ศ. 2442 (ร.ศ. 117) มีอายุมากกว่า 100 ปี และหนังสือ “ตำานานสามก๊ก” ฉบับต่าง ๆ  ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ก่อนปี พ.ศ. 2455 ผู้จัดทำาเห็นว่าเป็นสิง่พิมพ์ท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษาจึงผนวกรวมไว้ในตัวเล่มด้วย

2) ขอบเขตศึกษารวบรวมประกอบด้วยรายการสิ่งพิมพ์ท่ีมีหัวข้อปรากฏคำาว่า “จีน” และหัวข้อท่ีไม่ปรากฏ
คำาว่า “จีน” แต่มีเน้ือหาสาระพาดพิงเก่ียวกับ “จีน”

3) รายการสิ่งพิมพ์บางรายการท่ีมีความสัมพันธ์และคาบเก่ียวข้ามหมวด ในท่ีน้ีมีบางรายการท่ีผู้จัดทำา
รวบรวมไว้ในหมวดท่ีคาบเก่ียวกัน แต่ไม่ใชทุ่กรายการ 

4) การเรียบเรียงรายการสิ่งพิมพ์ตามลำาดับปีพุทธศักราช เป็นวิธีการท่ีปรับเปล่ียนจากการเรียบเรียงตาม
ตัวอักษรมาก่อน ดังน้ันเม่ือได้ปรับเปล่ียนเป็นการไล่เรียงตามลำาดับปีพุทธศักราช จึงอาจจะมีหัวข้อสิ่งพิมพ์
บางรายการไปปรากกฏอยูใ่นหมวดท่ีไม่เก่ียวข้อง





บัทท่ี 2

บรรณานุกรมสิ�งพิมพ์ “จีนศึกษา” 
ในประเทศไทย
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กลุ่ม 1

สำ่�งพิ่มพิ์ประเภที่หนังสำือและตำำารา

หมวดทีหมวดท่่ี  11 ภูมศ่ึ�สตำร ์ก�รเมอืง-ก�รปกครองจีน

2490 (1947)
• ซุนยัดเซ็น. ลัทธิไตรราษฎร์ ชามินจูหงี [The Three Principle of the People]: ภาค 1 มินจ๊กจูหงี ผดุงชาติ

และก�าเนิดแห่งประชาชน [The Principle of the People]. แปลโดย ประยูร ปานะดิษฐ. พระนคร: 
โรงพิมพ์ยิ้มศร.ี 2490.

2497 (1954)
• ราชา หัตถีสงิห์. แดนมิตรของปรดีี [The Great Peace]. ม.ป.ท.: โรงพมิพศิ์ลปอักษร. 2497.

2503 (1960)
• หยูหัว. คนขายเลือด [Xu San guan mai xue ji]. บรรณาธิการโดย รื�นฤทัย สัจจพันธุ์. แปลโดย รำาพรรณ 

รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์เอโนเวล. 2503.

2505 (1962)
• อ�รี สุชุ�โตำ. ใครจะอยู่ค้าฟ้้า, พร้อมกับค�าวิจารณ์ของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี. ธนบุรี: 

ป. พิศนาคะการพิมพ.์ 2505.

2509 (1966)
• เขยีน ธรีะวิทย์. นโยบายต่างประเทศจีนคอมมิวนิสต์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2509.
• เขยีน ธรีะวิทย์. วิวัฒนาการการปกครองของจีน. พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์. 2509.
• บริบูรณ์ จุละจาริตต์. ภูมิประเทศและประชากรของจีนคอมมิวนิสต์. พระนคร: โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษา

ทหารบก. 2509.
• วรรณศริ ิเดชะคปุต์. ภูมิศาสตรจี์น [Atlas of China]. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 

2509.

• สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย. บทความบางเรื�องจากสถานวิีทยุแหง่ประเทศไทย. พระนคร: กรมประชาสมัพันธ.์ 
2509.

2510 (1967)
• กรมการปกครอง. รายงานการศึกษาและดูงาน ณ สาธารณรัฐจีน ของคณะปลัดจังหวัด นายอ�าเภอประธาน

สมาคมชลประทานราษฎรแ์ละเจ้าหน้าที�กรมการปกครอง รุน่ที� 2. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2510.
• เขยีน ธรีะวิทย์. จีนคอมมิวนิสต์. พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย. 2510.
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• เขียน ธีระวิทย์, จำานง ทองประเสริฐ, และ วินิตา ไกรฤกษ์, ผู้แปล. อู่อารยธรรมตะวันออก. กรุงเทพ: สมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2510.

• คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี สำานักนายกรัฐมนตรี. จารึก
อาณาจักรนา่นเจ้า พ.ศ. 1390. พระนคร: คณะกรรมการ. 2510.

• ณรงค์ เกตุทัต. ค�าให้การชาวธิเบตเรื�องธิเบตและสาธารณรัฐประชาชนจีน. พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย. 2510.

2511 (1968)
• เขียน ธีระวิทย์. นโยบายต่างประเทศจีนคอมมิวนิสต์. พระนคร: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

2511.

2514 (1971)
• ปานิกดาร์, เค เอ็ม. บันทึกของนักการฑููต, เมื�อ “เจียง” ไป “เมา” มา. แปลโดย กมล จันทรสร. พระนคร: 

โอเดียนสโตร.์ 2514.
• เขียน ธรีะวิทย์. คู่มือครู ความรูเ้รื�องเอเชีย ส�าหรบั ม.ศ.ปลาย. กรุงเทพฯ: โครงการมัธยมแบบผสม กระทรวง

ศึกษาธกิาร. 2514.

2515 (1972)
• เขยีน ธรีะวิทย์. นโยบายต่างประเทศจีนคอมมิวนิสต์. พระนคร: คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2515.
• ผะอบ โปษะกฤษณะ, คณุหญิง. จดหมายจากเมืองจีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2515.
• สริ ิเปรมจิตต์. บทบาทเมืองจีน. นครหลวงฯ: ประจักษ์การพมิพ.์ 2515.

2516 (1973)
• Myrdal, Jan, and Gun Kessle. จีน: แผ่นดินแห่งการปฏิิวัติตลอดกาล [China: The Revolution Continued]. 

แปลโดย มโน มั�นในธรรม. กรุงเทพฯ: สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2516.
• เขยีน ธรีะวิทย์. วิวัฒนาการการปกครองของจีน. กรุงเทพฯ: ไทยพฒันาพานิช. 2516.
• อ. อิทธพิล. ศกึสองจีน. กรุงเทพฯ: มงคลการพมิพ.์ 2516.

2517 (1974)
• กองบรรณาธกิารสงัคมศาสตร์ปรทัิศน์. การปฏิิวัติของจีน. กรุงเทพฯ: โรงพมิพพ์ฆิเนศ. 2517.
• เขยีน ธรีะวิทย์. วิวัฒนาการการปกครองของจีน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 2517.
• จรสั รจนาวรรณ. นทิรรศการจีนแดง. กรุงเทพฯ: อักษรบณัฑิิต. 2517.
• จำาลอง พิศนาคะ. ขบวนการเรดการ์ดของจีนแดง [Tacts About Red Guards]. กรุงเทพฯ: อักษรบัณฑิิต. 2517.
• มีร์ดัล, แจน, และ กาน เคสเซิล. จีน: แผ่นดินแห่งการปฏิิวัติตลอดกาล [China: the revolution continued]. 

กรุงเทพฯ: ชมรมหนังสืออิสระ. 2517.
• ไพโรจน์ โพธิ�ไทร. ภูมิหลังของจีน. กรุงเทพฯ: บรรณกิจเทรดด้ิง. 2517.
• วุฒิชัย มูลศิลป์. จีน: การต่อสู้เพื�อมหาอ�านาจ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2517.
• สนอง วิรยิะผล. จีนคอมมิวนิสต์: เรื�องการต่อสูบ้นผนืแผน่ดินใหญ่.่ กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2517.
• สทิธสิถิต [นามแฝง]. จีนหลังการปฏิิวัติ. กรุงเทพฯ: ไตรมิตร. 2517.
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• หลิง สี�ฟ้อง. ตะวันสแีดง. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2517.
• องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. นทิรรศการจีนแดง. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์. 2517.
• อารยชน. จีน: นโยบายภายในและต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ศตวรรษ. 2517.

2518 (1975)
• กระมล ทองธรรมชาติ. การเมืองการปกครองเอเชยีโดยเปรยีบเทียบ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 2518.
• น. ชญานตุม์ [นามแฝง]. ความสมัพนัธแ์ละความขดัแยง้ระหว่างประเทศคอมมวินสิต์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา

พานิช. 2518.
• ประกอบ โชประการ. สายสมัพันธไ์ทย-จีน. กรุงเทพฯ: บนัดาลสาสน์. 2518.
• อภิบาลราชไมตร,ี พระยา. รายงานเกี�ยวด้วยสถานการณบ์างประการในกรุงนานกิง. กรุงเทพฯ: สมพงษ์. 2518.
• วิเชษฐ เทพเฉลิม. การเมืองเอเชีย 1: การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ชุด 3). กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2518.
• อาร ีสชุาโต. แผน่ดินใหญ่ที่�ขา้พเจ้าเห็นมา. กรุงเทพฯ: แพรพ่ทิยา. 2518.

2519 (1976)
• ปิโอตร ์ปารเ์ฟ้นโนวิช วลาดิมิรอฟ้. ขอ้เท็จจรงิในจีน. แปลโดย อรรณพ สวุสารมยั. กรุงเทพฯ: แพรพ่ทิยา. 2519.
• เขยีน ธรีะวิทย์. การเมืองการปกครองของสาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: กราฟ้คิอารต์. 2519.
• เขยีน ธรีะวิทย์. จีนกับสงัคมโลก. กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 2519.
• เฉนิ ชาง เพิ�ง. เดินทัพทางไกลไปกับประธานเหมา. กรุงเทพฯ: ชมรมหนังสือเปลวไฟ้. 2519.
• ดาวิด อเดนีย.์ เผชญิ่ปฏิิวัติ [China Christian Students Face the Revolution]. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์เจริญธรรม. 

2519.

• บุศม์ สมิะเสถียร. เมื�อจีนสิ�นกษัตรยิ.์ กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 2519.
• พาย, ลเูซี�ยน ดับเบิล้ยู. จีนสามยุค. แปลโดย คณนิ บุญสวุรรณ. กรุงเทพฯ: กรุงสยาม, 2519.
• ฟ้ติเตอร ์เปียรเ์รอ. เมื�อจีนตื�นจากหลับ. กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล. 2519.
• ม.ป.ผ. โฉมหน้าจีนใหม่. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย. 2519.
• มัวร์, บาร์ริงตัน จูเนียร์. จีน-อินเดีย: รากฐานการเปลี�ยนแปลงทางสังคมและการเมือง. แปลโดยธเนศ 

อาภรณ์สุวรรณ. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2519.
• สมบัติ จันทรวงศ์, และรังสรรค์ ธนะพรพันธุ.์ รกัเมืองไทย: ภาคครอบครวั การศึกษา และอุดมคติ. กรุงเทพฯ: 

โครงการตำาราสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2519.
• หลิน หมิน. คลองธงแดง. ปักกิ�ง: สำานักพมิพ์ภาษาต่างประเทศ. 2519.
• อ. เยลนิคอฟ้, และ ว. ตูรูซอฟ้. ลัทธเิหมาเจ๋อตงกับขบวนการเยาวชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงสยามการพิมพ.์ 

2519.

2520 (1977)
• นี วอท์ชแมน. ค�าพยานของวอท์ชแมน นี. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์สงศิลปะ. 2520.
• วิเชษฐ เทพเฉลิม. การเมืองเอเซีีย: การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2520.
• แสวง โพธิ�เงิน, และคณะ. ผลของระเบิดปรมาณูของสาธารณรัฐประชาชนจีนที�มีต่อประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2520.
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2521 (1978)
• เขยีน ธรีะวิทย์. 22 วันในจีน. กรุงเทพฯ: พบัลิสเพลส. 2521.
• ทวิช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา. จีน: ในทัศนะนกัการทหาร. กรุงเทพฯ: พ.ีพ.ี 2521.
• ทวี กสยิพงศ์. ตลุาการไปเมืองจีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2521.
• วีระ มุสกิพงศ์. จีนแดงที�ได้เหน็. กรุงเทพฯ: ปิยะสาสน์. 2521.
• วุฒชิยั มูลศิลป์. จีน: การต่อสูเ้พื�อมหาอ�านาจ. พมิพค์รั้งที� 2. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2521.
• ส. สิรวัิฒน์ [นามแฝง], ผู้แปล. ต้าจ้าย หงฉ ีแบบอยา่งด้านเกษตรกรรมของจีน. กรุงเทพฯ: กลุ่มรวงขา้ว. 2521.
• อ. วลาลักษณ ์[นามแฝง], ผู้แปล. การปฏิิวัติซีนิไฮ่่. กรุงเทพฯ: ชมรมหนังสือ “ศึกษา”. 2521.

2522 (1979)
• กลุ่มวิหคเหิร [รวบรวม]. บนัทึกจากจีน เอกสารการประชุมสภาผูแ้ทนประชาชนแหง่ชาติสมัยที� 1 ชุดที� 5 ของ

สาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: พิชัยยุทธิ�การพิมพ.์ 2522.
• ข้าราชการนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำานวยการ รุ่นที� 26 คณะที� 4. คู่มือการศึกษาพื�นที�

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันจิตวิทยาความมั�นคง. 2522.
• นิทรรศน์ [นามแฝง], ผู้แปล. ทฤษฎีสามโลก. กรุงเทพฯ: กาลเวลา. 2522.
• ผุสสดี สตัยมานะ. ฉากหนึ�งของจีนใหม่. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2522.
• ม.ป.ผ. จีนภายหลังเหมา. กรุงเทพฯ: สำานักขา่วโนวอสติ. 2522.
• ทวิช เสนียว์งศ์ ณ อยุธยา. สงครามจ�ากัด? (จีน-เวียดนาม). กรุงเทพฯ: ดาวหาง. 2522.
• อนงค์พร สมานชาติ. การมัธยมศกึษา. นครปฐม: แผนกบริการกลาง สำานักงานอธกิารบดี พระราชวัง 2522.

2523 (1980)
• เจญ เจตนธรรม. สมัผสัจีนใหม่. กรุงเทพฯ: กอไผ่. 2523.
• ใจ อึ�งภากรณ.์ เอกสารจากพรรคคอมมิวนสิต์แหง่ประเทศไทย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2522–2523.
• ทวิช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา. สี�ทันสมัย. กรุงเทพฯ: อาทิตย.์ 2523.
• โนวอสติ, สำานักขา่ว. จีนภายหลังเหมา. กรุงเทพฯ: สำานักขา่วโนวอสติ. 2522.
• วานิช พลูวังกาญจน์. วิกฤตการณย์งัไม่สิ�นปญั่หาความขัดแย้งในค่ายคอมมิวนสิต์. กรุงเทพฯ: บณัฑิิตการพิมพ์. 

2523.

• อารยชน [นามแฝง], ผู้แปล. จีน 1980: นโยบายภายในและต่างประเทศปจัจุบนั. กรุงเทพฯ: ศตวรรษ. 2523.
• โอเรยีนนา ฟ้ลัลาซี. เติ�งเสี�ยวผิงเปดิอก. แปลโดย อารยชน [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: แฟ้นบุ๊ค. 2523.

2524 (1981)
• เจียงไคเชก, จอมพล. บนัทึกจากผูแ้พ้. กรุงเทพฯ: ธนาคารศาสตร.์ 2524.
• อำานวยชัย ปฏิพทัธเ์ผ่าพงศ์, และ นฤมิตร สอดศุข. จีน: การต่อสูส้องแนวทาง. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2524.
• ลองแมน [นามแฝง]. เบื�องหลังคดีกบฏิเมืองจีน. กรุงเทพฯ: โคมทอง. 2524.
• นฤนารท พระปัญญา, บรรณาธกิาร. พลิกคดีแก๊งสี�คน. กรุงเทพฯ: จตจัุกร. 2524.

2525 (1982)
• ม.ป.ผ. เอกสารสมัชชาผู้แทนทั�วประเทศครั�งที� 12 ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน. ปักกิ�ง: ภาษา

ต่างประเทศ. 2525.
• ปรีดี บุญซื�อ. ปศีาจวิทยาของการเปลี�ยนแปลง. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2525.
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• ส. ศิวรักษ์. มนุษย์ที�แท้ มรรควิถีของจางจื�อ. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2525.

2526 (1983)
• ปนัดดา เลิศล้าอำาไพ, บรรณาธกิาร. จีน: ยุทธศาสตร์ใหม่แหง่การต่อสู.้ แปลโดย เครือมาศ บำารุงสขุ และคณะ. 

กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์. 2526.
• พมิพพ์รรณ เทพสเุมธานนท์. ประวัติศาสตรก์ารศกึษา. กรุงเทพฯ: กราฟ้คิอารต์. 2526.
• สุวินัย ภรณวลัย. ความอับจนของลัทธิมาร์กซี์หรือความอับจนของลัทธิเหมา: บทวิเคราะห์โดยสังเขปของ

การปฏิิวัติจีนลัทธเิหมาและเศรษฐกิจจีนภายหลังการปฏิิวัติจนถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: วลี. 2526.
• สโนว์, เอ็ดการ์. ดาวแดงเหนือแผ่นดินจีน [Red Star Over China]. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: 

สี�เกลอ. 2526.

2527 (1984)
• กี เว็น. สาธารณรฐัประชาชนจีน: ภูมิศาสตร ์ประวัติศาสตร ์การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม [China: A General 

Survey]. แปลโดย เพ็ญศรี กาญจโนมัย และ ผุสสดี สัตยมานะ. กรุงเทพฯ: บริษัทวรวุฒิการพิมพ์ จำากัด. 
2527.

• เขยีน ธรีะวิทย์. จีนผลัดแผน่ดิน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 2527.
• ผาแดง [นามแฝง]. กวงกิ�ม. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2527.

2528 (1985)
• ขจัดภัย บุรุษพัฒน์. มองพมา่ แลลาว ช�าเลืองจีน. กรุงเทพ: แพรพ่ทิยา. 2528.
• กู๊ดแมน, เดวิท เอส. จี. วิเคราะห์ข่าว-แนวโน้ม จีนไร้ “มังกรเติ�ง” [China Without Deng]. แปลโดย ยื�น 

ศรีวรขันธ.์ กรุงเทพฯ: มีเดียโฟ้กัส. 2528.
• ประยูร สนตงกโุร. จารกึจีนใหญ่.่ กรุงเทพฯ: วัดเทพศิรนิทราวาส. 2528.

2529 (1986)
• จุลชพี ชนิวรรโณ. ชนวนสงคราม: ไทย จีน อินโดจีน. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2529.

2530 (1987)
• ชนิ อยูดี่. คนไทยอยูไ่หนบา้ง. กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม. 2530.
• บุญทัน ดอกไธสง. การใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสม (ทวิลักษณ)์ ในการพฒันาชนบทไทย: กรณเีฉพาะจีน อินเดีย 

ไต้หวัน ญ่ี�ปุ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์ 2530.
• บุญศักดิ� แสงระวี. จิ�นซีฮ่ี่องเต้: มหาราชหรอืทรราช. กรุงเทพฯ: ก.ไก่. 2530.
• สถาบันปรีดี พนมยงค์. ทะไลลามะกับวิกฤตการณ์ในธิเบต: ประมวลข่าว บทความและนานาทัศนะว่าด้วย 

องค์ทะไลลามะและปัญ่หาธเิบต. กรุงเทพฯ: สถาบันปรีดี พนมยงค์. 2530.
• สี�ว์กวาง. ภูมิศาสตรป์ระเทศจีน. เป่ยจิง: ภาษาต่างประเทศ. 2530.
• สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, กิติมา สุรสนธิ, และ มยุรี ชาญณรงค์. รายงานการวิจัยเรื�องพฤติกรรมการเปิดรับสื�อ

ของผู้อ่าน: หนังสอืพิมพ์รายวัน ฉบับภาษาไทยและภาษาจีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2530.
• เสถียร จันทิมาธร. ชุมนุมมังกรซีอ่นพยคัฆ์.์ กรุงเทพฯ: มติชน. 2530.
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2531 (1988)
• อเล็กซานเดอร ์อ. คารต์ซาวา. 90 ปี ความสมัพนัธท์างการฑูตูรสัเซียี-ไทย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2531.

2532 (1989)
• กนกพงศ์ สงสมพันธุ,์ บรรณาธกิาร. จากสนามหลวงถึงเทียนอันเหมิน: ชุมนุมกวีนิพนธ ์บันทึกความรู้สึกข้าม

ขอบฟ้้า. กรุงเทพฯ: รวมทรรศน์. 2532.
• โต๊ะขา่วต่างประเทศ “มติชน”. กาเหว่า ณ เทียน อันเหมิน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2532.
• ไป๋ เอี�ยง. จีนอัปลักษณ ์[Ugly Chinese]. นนทบุร:ี วรรณศิลป์. 2532.
• วุฒิชัย มูลศิลป์ และ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. ต�ารายุทธศิลป์: วิทยาการทหารฉบับเก่าแก่ที�สุดของจีนรวบรวมเมื�อ 

500 ปี ก่อน ค.ศ.. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2532.
• สนาน วรพฤกษ์. จากปญั่ญ่าขงเบง้ว่าด้วยชมรมขุนพล. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2532.
• สนัติ ต้ังรพพีากร, และ คมศร คุณะดิลก. มังกรแดงลอกคราบ. กรุงเทพฯ: รวมทรรศน์. 2532.

2533 (1990)
• โครงการศูนย์ขอ้มูลและห้องสมุด สถาบันเอเชยีตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ เกาหลี จีน ญ่ี�ปุน่: 
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Socialism with Chinese Characteristics: Report to the 16th National Congress of the Communist Party 
of China, November 8, 2002]. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2546.

• ช. ศรง้ิีวราย [นามแฝง]. มังกรพลัดถิ�น. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรส โพรดักส์. 2546.
• เซยีว ฟ้ง. 2 ลัทธใินรอบ 100 ปี: ทุนนิยม & สงัคมนยิม. แปลโดย อรุณ โรจนสันติ. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2546.
• ทะไลลามะ และ แอนน์ เบนสัน. กล้าฝัันเพื�อมนุษยชาติ: บทสนทนากับทะไลลามะ ว่าด้วยเรื�องเงิน การเมือง 

และชีวิตอย่างที�ควรจะเป็น [Imagine all the people: a conversation with the Dalai Lama on money , 
politics , and life as it could be]. กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา. 2546.

• ธนเดช กุลปิติวัน, ปฏิคม พลับพลึง, สัญญพงศ์ สุวรรณสิทธิ�, สมบุญ รุจิขจร, วุฒิกร สินธุวาทิน, วาสนา 
ปัญญวงศ์, และ จันทนี จันทะภา. Branding Nation. กรุงเทพฯ: Higher Pres. 2546.

• บวร รัตนสนิ. จดหมายจากปักกิ�ง. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2546.
• บุญศักดิ� แสงระวี. จีนก้าวสู่อนาคต: รายงานของ เจียงเจ๋อหมิน ในสมัชชาผู้แทนทั�วประเทศ ครั�งที� 16 ของ

พรรคคอมมิวนิสต์จีน. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2546.
• พมิพป์ระไพ พิศาลบุตร. นายแม.่ กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คสพ์บัลิเคชั�นส.์ 2546.
• มาดาม เต้ิงหยง. เติ�งเสี�ยวผิง: ว่าด้วยการปฏิิวัติวัฒนธรรมและเค้าโครงความคิดเศรษฐกิจจีนใหม่. กรุงเทพฯ: 

บริษัท เฮลท์แคร.์ 2546.
• ยรรยง เจรญิพงศ์. ปั� นทวนลม. กรุงเทพฯ: ประพนัธส์าสน์. 2546.
• สมภพ มานะรงัสรรค์. จีน: มหาอ�านาจในศตวรรษที� 21. กรุงเทพฯ: วิถีทรรศน์. 2546.
• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. ทนุนยิมดาวแดง [Changing China]. กรุงเทพฯ: Nut Republic. 2546.
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• อานิ ปาเช็น และ อดิเลด ดอนเนลลี�. ทิเบตวิปโยค: ความทรงจ�าของสามเณรีนักสู้ผู้ไม่ยอมพ่าย. กรุงเทพฯ: 
สามส.ี 2546.

2547 (2004)
• เขียน ธีระวิทย์. วิวัฒนาการการปกครองของจีน [A political history of China]. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2547.
• ค. ซโีมนอฟ้. ไฟ้ติ�งไชนา่. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2547.
• ปกรณ์ ลิมปนานุสรณ์. รอยพระบาทยาตราสาราจีน: รวมข้อเขียนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยปักกิ�งและ

เจ้าหน้าที�จีน. กรุงเทพฯ: อมรินทร.์ 2547.
• ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, บรรณาธิการ. ระเบียบโลก ระบบการศึกษา และอนาคตประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 

Openbooks. 2547.
• ภิญโญ ไตรสุรยิธรรมา, บรรณาธกิาร. Open Dragon China & East Asia Journal. กรุงเทพฯ: Openbooks. 2547.
• ลเูชี�ยน ดับเบิล้ยูพาย. จีนสามยุค. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2547.
• วศิน ปัญญาวุธตระกูล, บรรณาธิการ. 35 ปี ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: รวมบทความวิชาการของ

คณาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร.์ พิษณุโลก: สาขาวิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 2547.

• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ. นกัการเมืองเปรื�องปราดในพงศาวดารจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2547.

2548 (2005)
• ดวงใจ [นามแฝง]. จีนหลายมิติ [China: Multi-dimension]. กรุงเทพฯ: ปาเจรา. 2548.
• ตี�เล็ก คนแซจั่ง [นามแฝง]. คัมภีรท์อง 10,000 ป ีมรดกปญั่ญ่า...จากเจ้าสวั. กรุงเทพฯ: กู๊ดมอร์นิ�ง. 2548.
• ที. ลอบซงั รมัปา. ตาที�สาม [The Third Eye]. กรุงเทพฯ: ศูนยไ์ทยธเิบต. 2548.
• บุญศักดิ� แสงระวี. บทนพินธค์ลาสสคิ หลิวซีา่วฉ ีว่าด้วยพรรค. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2548.
• วิโรจน์ อำาไพ. กองทัพแดง [History of China in Red Army]. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2548.
• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. รากเหง้าเผา่จีน. กรุงเทพฯ: แมโ่พสพ. 2548.

2549 (2006)
• โกสมุภ์ สายจันทร.์ พมา่ในความสมัพันธท์างการเมืองกับต่างประเทศ. เชยีงใหม:่ โตนาพริน้ท์ จำากัด. 2549.
• เขียน ธีระวิทย์. จีนใหม่ในศตวรรษที� 21 (สรรนิพนธ์เรื�องจีนช่วง ค.ศ. 1999–2005). กรุงเทพฯ: มติชน: ศูนย์

จีนศึกษา สภาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.
• เฉนิจือจิน. ทานตะวันที�บานได้แม้ไรแ้สง. กรุงเทพฯ: นานมี. 2549.
• เฉยีนฉเีชนิ. บนัทึกการทูตจีน 10 เรื�อง [Ten Episodes in China’s Diplomacy]. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: มติชน. 2549.
• ชชัรนิทร ์ไชยวัฒน์. แผนพชิติมังกร. กรุงเทพฯ: Openbooks. 2549.
• ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, และ อัครพงษ์ ค่าคูณ บรรณาธิการ. แม่น้าโขง: จากต้าจู-ล้านช้าง-ตนเลธมถึงกิ�วล่อง. 

สมุทรปราการ: มูลนิธโิตโยต้าประเทศไทย. 2549.
• เชนคาร,์ โอเด็ด. The Chinese century จีน...มหาอ�านาจโลก ?. แปลโดย ศลิปกร แสงสนิชยั. กรุงเทพฯ: ฐานบุค๊ส.์ 

2549.

• นวลจันทร ์คำาปังสุ.์ จีน. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสูโ่ลกกว้าง. 2549.
• บุญศักดิ� แสงระวี. จีน: ลัทธสิงัคมนิยมหรอืลัทธทินุนยิม. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2549.
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• ประพต เศรษฐกานนท์. สรรนพินธก์ารทหารเหมาเจ๋อตงุ. นนทบุร:ี ศรปัีญญา. 2549.
• ปรีดา อัครจันทโชติ. ความงามหลังม่านไม้ไผ่: สื�อจินตคดีกับสุนทรียทัศน์จีน. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.
• โยธนิ เอ้ือคณารกัษ์. จีนพิชติโลก: บทสรุปพลิกหน้าประวัติศาสตรยุ์คเดินเรอื. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2549.
• วริษฐ ์ล้ิมทองกลุ. China Inside-out: มังกรกลางคลื�นโลกานุวัตร. กรุงเทพฯ: Manager Classic. 2549.
• สิทธพิล เครือรัฐติกาล. จีนในโลกสมัยใหม่ ( ค.ศ. 1644- ค.ศ. 1949). ปทุมธานี: สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 

2549.

• อัษมา มหาพสธุานนท์. จังซีง่ ศกึสองตระกลู. กรุงเทพฯ: เนชั�นบุ๊คส.์ 2549.
• อู�จิง. เจินกวนเจิ�งเยา่: ยอดกศุโลบายจีน. แปลโดย อธคิม สวัสดิญาณ. กรุงเทพฯ: เต�าประยุกต์. 2549.

2550 (2007)
• จรญั โฆษณานันท์. นติิปรชัญ่าแนววิพากษ์ [Critical Legal Philosophies]. กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 2550.
• ดวงใจ. ฉกีเสน้ทางเมืองจีน. กรุงเทพฯ: ปาเจรา. 2550.
• บุญศักดิ� แสงระวี. จีนเผชญิ่หน้าการท้าทายใหม.่ กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2550.
• ประพต เศรษฐกานนท์. ซีเิตงซีนักับซีกัิง. นนทบุร:ี ศรปัีญญา. 2550.
• ฟ้ชิแมน, เท็ด ซี. เปิดปูมมังกร. แปลโดย วัฒนา มานะวิบูลย.์ พมิพค์รั้งที� 2. กรุงเทพฯ: เนชั�นบุ๊คส.์ 2550.
• เมนซีส์, กาวิน. 1421 ปีที�จีนค้นพบโลก: The Year China Discovered. แปลโดย เรืองชัย รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: 

มติชน. 2550.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. จีนในกระแสโลกาภิวัตน.์ กรุงเทพฯ: Openbooks, 2550.
• วริษฐ ์ล้ิมทองกลุ. China inside-out: มังกรกลางคลื�นโลกานุวัตร. กรุงเทพฯ: แมเนเจอรค์ลาสกิ. 2550.
• อภิชาต ภัทรธรรม. อยูแ่บบจีนฮ่่อ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2550.

2551 (2008)
• กนกวรรณพร ภัคมาน , เกษธวัช พ่วงเพิ�ม, และ ปนิษฐา ปฏิเมธา. รายงานการศึกษาแผนและผังเมืองนคร

ปักกิ�ง. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2551.
• ประยุทธ สิทธพินัธ.์ ศาลไทยในอดีต. พิมพ์ครั้งที� 2. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2551.
• เบอโรลด์, โรเบิร์ต. กู๊ดมอร์นิ�ง เหล่าซีอื [Meanwhile Don’s Push & Squeeze: A Year of Life in China]. แปล

โดย คำาเมือง. กรุงเทพฯ: สันสกฤต. 2551.
• ว. พลกลุ แปลและเรยีบเรยีง. จีน: สงัคมนิยมหรอืทนุนยิม. กรุงเทพฯ: คิดไทยใหม.่ 2551.
• สรินิทร์ พัธโนทัย. มุกมังกร [The Dragon’s Pearl]. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คสพ์บัลิเคชั�นส.์ 2551.
• เสี�ยว หลง [นามแฝง]. China Tips: สาระชวิีตจากแดนมังกร. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2551.

2552 (2009)
• ประสบพร เหล็งขวัญยืน, และ ระวีวรรณ แสงชื�น. รายงานการศึกษานครปักกิ�งสาธารณรัฐประชาชนจีน. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2552.
• คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. หนังสือรวมบทความโครงการประชุมทางวิชาการเรื�องเอเชีย

ตะวันออกศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2552.
• หยูหัว. พี�กับน้อง [Brothers]. บรรณาธิการโดย ชมัยพร แสงกระจ่าง. แปลโดย ลภัสรดา แซ่ต้ัน. กรุงเทพฯ: 

นานมีบุ๊คส์เอโนเวล. 2552.
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• หยูหัว. คนตายยาก [To live]. บรรณาธิการโดย ตรีศิลป์ บุญขจร. แปลโดย รำาพรรณ รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: 
นานมีบุ๊คส์เอโนเวล. 2552.

• อู�จิง. เจินกวนเจิ�งเย่า ยอดกุศโลบายจีน. บรรณาธิการโดย ปาลิไลยก์ ศรีวิศาล. แปลเรียบเรียงโดย อธิคม 
สวัสดิญาณ. พิมพ์ครั้งที� 4. กรุงเทพฯ: เต�าประยุกต์. 2552.

2553 (2010)
• กองบรรณาธกิารสงัคมศาสตร์ปรทัิศน์. การปฏิิวัติของจีน. กรุงเทพฯ: โรงพมิพพ์ฆิเนศ. 2517.
• กิตติพงษ์ กองแก้ว. ทิเบตสองขา. กรุงเทพฯ: 4-letter word. 2553.
• จางซีเสี�ยน และ หลิงไห่จิน. 60 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน. แปลเรียบเรียงโดย หลี� 

เหรินเหลียง. กรุงเทพฯ: โครงการสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 2553.
• ดวงพร วงศ์ชูเครือ. ค�าจีนเขียนชวิีต. กรุงเทพฯ: บา้นพระอาทิตย.์ 2553–2554.
• บุญศักดิ� แสงระวี. หนทางสรา้งชาติของจีนใหญ่.่ กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2553.
• ประณตี ธาราทิพย์. กว่าจีนใหม่จะได้เกิด. บรรณาธกิารโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2553.
• อู�จ้ีเยยีะ. 60 ปีโพ้นทะเล. บรรณาธกิารโดย ปนัดดา เลิศล้าอำาไพ. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส. 2553.

2554 (2011)
• จอมยุทธสวี� [นามแฝง]. ชงิจุดจบระบบจักรพรรดิ. กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คสม์. 2554.
• ประภัสสร ์เทพชาตร.ี สถานการณโ์ลกปี 2553 และแนวโน้มป ี2554. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 2554.
• ปิยะโชค [นามแฝง]. ยอ้นต�านานเจ้าพอ่มาเฟ้ยี อันธพาล. กรุงเทพฯ: ก้าวแรก. 2554.
• ฝงเมิ�งหลง. การสปัระยุทธ.์ แปลโดย อดลุย ์รตันมั�นเกษม. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2554.
• เทมเพลิ, โรเบริต์. ต้นก�าเนดิ 100 สิ�งแรกของโลก [The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery 

& Invention]. แปลโดย พงศาล มีคุณสมบุติ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2554.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. ครองแผน่ดินจีน: พรรค ผูน้�า อ�านาจรฐั [Governing China: Party, Elites, State Power]. 

กรุงเทพฯ: มติชน. 2554.
• เสี�ยวจิว [นามแฝง]. ตัวตน คน ‘แต้จิ�ว’. กรุงเทพฯ: มติชน. 2554.
• อากู� คนแซจั่ง [นามแฝง]. 69 คัมภีรจี์น. กรุงเทพฯ: ไทยควอลิต้ีบุ๊คส.์ 2554.
• สโนว์, เอ็ดการ์. ดาวแดงเหนือแผ่นดินจีน [Red Star Over China]. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: 

สุขภาพใจ. 2554.

2555 (2012)
• เฉี�ย ตง. มหาอ�านาจจีนบนทางแพรง่. แปลโดย กนิษฐา ลีลามณ ีและคณะ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2555.
• ชอ่ฉตัร กระเทศ. จีนกับมหาสมุทรอินเดีย [China and Indian Ocean]. กรุงเทพฯ: โครงการความมั�นคงศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2555.
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หมวดทีหมวดท่่ี  22 สังคมจีน

2455 (1912)
• ดิลลอน, เอมิล โยเสฟ้. ความกระจัดกระจายแหง่เมืองจีน. แปลโดย อัศวพาหุ [นามแฝง]. พระนคร: โรงพิมพ์

หนังสือพิมพ์ไทย. 2455.

2500 (1957)
• เยน, มาเรีย. เหตุเกิดที�เปตา หรือ ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจีนระบอบคอมมิวนิสต์. แปลโดย ป. ศานติ 

[นามแฝง]. ม.ป.ท.: สำานักพิมพ์อุณากรรณ. 2500.

2509 (1966)
• นงเยาว์ ประภาสถิต. เก้าปีในปักกิ�ง. พระนคร: แพรพ่ทิยา. 2509.

2512 (1969)
• เสฐียรโกเศศ. จีน ของ เสถียรโกเศศ พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาอนุมานราชธน 14 ธันวาคม 

พ.ศ. 2512. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2512.
• เฮสส์เลอร์, ปีเตอร์. ริมฝัั� งมหานที [River Town: Two Years on the Yangtze]. แปลโดย เจริญจิตร โพธิ�ทอง. 

กรุงเทพฯ: มติชน. 2512.

2517 (1974)
• Horn, J. S. 15 ปี ในสาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: วรรณศิลป์. 2517.
• วารนิทร ์สนิสงูสุด. ตะลยุมา่นไม้ไผ-่จีน. กรุงเทพฯ: สารสยาม. 2517.
• วินัย สรรกุล, ผู้แปล. จีนแดงคุมก�าเนิด [Population and Family Planning in the People’s Republic of 

China]. กรุงเทพฯ: กลุ่มนักศึกษาประชาชนเพื�อพัฒนาชนบท. 2517.

2518 (1975)
• ย.ล. ก๊วง. หลังมา่นไม้ไผ.่ แปลโดย สมฤดี (นามแฝง). กรุงเทพฯ: มิตรสยาม. 2518.
• มาคเกอร์, ปีเตอร์, และคนอื�น ๆ . จีนกับการปฏิิวัติทางการศึกษา. แปลโดย น้าค้าง ใบข้าว [นามแฝง]. 

กรุงเทพฯ: กลุ่มรากแก้ว. 2518.
• อภิชาติ โพธไิพโรจน์. จีนแดง. กรุงเทพฯ: ศึกษาสัมพนัธ.์ 2518.

2519 (1976)
• ช ีหลี และ เทียน เชีย้ะ หยุน่. ชวิีตในคอมมูน. แปลโดย สันติสขุ [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: มหาราษฎร์.2519.
• วลาดิมิรอฟ้, ปิโอตร์ ปาร์เฟ้นโนวิช. ข้อเท็จจริงในจีน. แปลโดย อรรรณพ สุวสารมัย. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา. 

2519.

• พาย, ลเูซี�ยน ดับเบิล้ยู. จีนสามยุค. แปลโดย คณนิ บุญสวุรรณ. กรุงเทพฯ: กรุงสยาม. 2519.
• ฟ้ติเตอร,์ เปียรเ์รอ. เมื�อจีนตื�นจากหลับ. กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 2519.
• รตันะ ยาวะประภาษ. สบตามังกร. กรุงเทพฯ: โพธิ�สามต้นการพมิพ.์ 2519.
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2520 (1977)
• โครลล์, เอลิซาเบธ. สตรีกับการพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน [Women in Rural Development: 

The People’s Republic of China]. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 
2520.

2521 (1978)
• เขยีน ธรีะวิทย์. 22 วันในจีน. กรุงเทพฯ: พ.ีพ.ี 2521.

2522 (1979)
• โฆสติ ป้ันเปี� ยมรกัฏ์. ชนบทจีน: ระบบและการวางแผน. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 2522.
• เจือ สตะเวทิน. เขา้ใจจีน. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2522.
• ผุสสดี สตัยมานะ. ฉากหนึ�งของจีนใหม่. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2522.
• ม.ป.ผ. จีนภายหลังเหมา. กรุงเทพฯ: สำานักขา่วโนวอสติ. 2522.

2523 (1980)
• เจญ เจตนธรรม. สมัผสัจีนใหม่. กรุงเทพฯ: กอไผ่. 2523.

2525 (1982)
• ประยงค์ อนันทวงศ์. แลหลังจีน. กรุงเทพฯ: บำารุงสาสน์. 2525.

2526 (1983)
• ไมตรี ลิมปิชาติ. ไปเยี�ยมอามา่ในเมืองจีน. กรุงเทพฯ: สำานักพมิพห์นอน. 2526.
• ล้ินจี� หะวานนท์. มุมหนึ�งของเมืองจีน. กรุงเทพฯ: โรงพมิพจุ์ฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2526.
• วิฑิรูย ์วิรยิะพนัธุ.์ ของดีในจีนแดง. กรุงเทพฯ: แพรพ่ทิยา. 2526.
• สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ. สตรกัีบการพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน [Women in Rural 

Development: The People’s Republic of China]. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย. 2526.

2527 (1984)
• ประกอบ คุปรตัน์, บรรณาธกิาร. การศกึษาในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาอุดมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2527.
• ประยงค์ อนันทวงศ์. แลหลังจีน. กรุงเทพฯ: บำารุงสาสน์. 2527.

2528 (1985)
• ธเนศวร์ เจริญเมือง. ไทย-พม่า-ลาว-จีน: สี�เหลี�ยมเศรษฐกิจ สี�เหลี�ยมวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์

คบไฟ้. 2528.
• ฉเีหวิน [นามแฝง]. แนะน�าประเทศจีนครา่ว ๆ . กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2528.

2530 (1987)
• ถาวร สกิขโกศล. แลหลังแดนมังกร. กรุงเทพฯ: นานมี. 2530.
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2532 (1989)
• เขยีน ธรีะวิทย์. คนจีนในยูนนาน. กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2532.
• สนัติ ต้ังรพพีากร และ คมศร คุณะดิลก. มังกรแดงลอกคราบ. กรุงเทพฯ: รวมทรรศน์. 2532.

2533 (1990)
• สมหวัง พธิยิานุวัฒน์, และ คนอื�น ๆ . การศกึษาดงูานการศกึษา ณ ประเทศจีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2533.

2534 (1991)
• ม.ป.ผ. สาธารณรฐัจีนวันนี� [The Republic of China Today]. กรุงเทพฯ: Class Publishing House. 2534.

2535 (1992)
• กองบรรณาธกิารฉบบัพิเศษประชาชาติธุรกิจ. พลิกต�านานต้นเค้า 50 แซี.่ กรุงเทพฯ: ประชาชาติธุรกิจ. 2535.
• ปราณี กลุละวณิชย.์ ชื�อหมู่บ้านในมณฑูลกวางสีและภาคตะวันออกเฉียงของประเทศไทย [Village Names in 

Guangxi Province and the Northeastern Part of Thailand]. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2535.

• ส. พลายน้อย [นามแฝง]. เล่าเรื�องมังกร. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2535.

2537 (1994)
• เกษียร เตชะพีระ. จินตนากรรมชาติที�ไม่เป็นชุมชน: คนชั�นกลางลูกจีนกับชาตินยิมโดยรัฐของไทย. กรุงเทพฯ: 

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมนักขา่ว. 2537.
• ชูศักดิ� เอกเพชร. การอุดมศกึษาในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน. สุราษฎรธ์านี: ภาควิชาพื้นฐานการศกึษา 

คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 2537.
• ส. สวุรรณ [นามแฝง]. คิดอยา่งจีน. กรุงเทพฯ: พริาบ. 2537.
• ส. สวุรรณ [นามแฝง]. คันฉอ่งสอ่งคน. กรุงเทพฯ: เดอะเนชั�น. 2537.

2538 (1995)
• แดง ไบเล่ [นามแฝง]. ถนนฉางอาน: สาระน่ารู้เกี�ยวกับเมืองจีน คนจีน และประวัติศาสตร์จีน. กรุงเทพฯ: 

มิ�งขวัญ. 2538.
• ประทมุพร วัชรเสถียร. จีน หลายมิติ. กรุงเทพฯ: ปาเจรา. 2538.

2539 (1996)
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. การค้าประเวณีหญ่ิงจีนในไทย: ศึกษากรณีการล่อลวงหญ่ิงจีนจากมณฑูลยูนนานเพื�อ

ประกอบอาชีพโสเภณีในไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
2539.

2540 (1997)
• นิรมล กิตติวิบูลย์. กระแสการพัฒนาการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิีฟ้ิก. กรุงเทพฯ: ส่วนความ

สมัพนัธแ์ละความรว่มมือระหว่างประเทศสำานักพฒันาระบบการศึกษาและวางแผนมหภาคสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540.
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2541 (1998)
• ประทุมพร วัชรเสถียร และ ไชยวัฒน์ ค้าชู. จีนในโลกที�ก�าลังเปลี�ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2541.
• ศรีสว่าง เล้ียววาริณ. รายงานการปฏิิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
• ศูนยจี์นศึกษา. “จดหมายขา่วจีนศกึษา”. กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2541.
• สบืแสง พรหมบุญ. บทวิจารณ:์ รายงานการปฏิิรูปการศึกษาของสาธารณรฐัประชาชนจีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2541.

2542 (1999)
• ชุติมา ศิรสิมรรถการ. ประเทศจีน. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสูโ่ลกกว้าง. 2542.
• ประทุมพร วัชรเสถียร และ ไชยวัฒน์ ค้าชู, บรรณาธิการ. จีนในโลกที�ก�าลังเปลี�ยนแปลง. กรุงเทพฯ: ศูนย์

จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. ประเทศจีน. กรุงเทพฯ: โครงการ Global Competence Project. 2542.
• อดุลย์ วิริยเวชกุล, แปลและเรียบเรียง. การอุดมศึกษาของฮ่่องกง [The University Grants Committee of 

Hong Kong]. กรุงเทพฯ: สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542.

2544 (2001)
• สนัติธร หุตาคม. ผา่แดนมังกร 20,000 ลี�. กรุงเทพฯ: บรษัิทเรอืนปัญญา. 2544.
• วุฒิชัย มูลศิลป์. “จีนในคริสต์ศตวรรษที� 20,” ใน สายธารแห่งความคิด 2 สารนิพนธ์เชิดชูเกียรติ ท่านผู้หญ่ิง

วรุณยุพา ณ อยุธยา เนื�องในวรโรกาสอายุครบ 72 ป.ี บรรณาธกิารโดย วุฒิชยั มูลศิลป์. กรุงเทพฯ กองทนุ
เพื�อวิชาการ วรุณยุพา สนิทวงศ์ฯ. 2544.

2545 (2002)
• ชลธริา สตัยาวัฒนา, บรรณาธกิาร. จีน ในกระแสการเปลี�ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2545.

2546 (2003)
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. วิถีจีน. กรุงเทพฯ: ประพนัธส์าสน์. 2546.
• ลินจง ประยูรเมธ,ี และคนอื�น. Study in China. กรุงเทพฯ: ฟ้รแีมน มัลติมีเดีย. 2546.

2547 (2004)
• พาย, ลูเซี�ยน ดับเบิ้ลยู. จีนสามยุค ฉบับปรับปรุงใหม่. แปลโดย คณิน บุญสุวรรณ. พิมพ์ครั้งที� 2. กรุงเทพฯ: 

สุขภาพใจ. 2547.
• พิชัย วาศนาส่ง และ คนอื�น ๆ . 360 องศาใน...จีน (สามร้อยหกสิบองศาในจีน). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิง

แอนด์พับลิชชิ�ง. 2547.

2548 (2005)
• ดวงใจ [นามแฝง]. จีนหลายมิติ [China: Multi-dimension]. กรุงเทพฯ: ปาเจรา. 2548.
• พวงนิล คำาปังสุ์, ผู้แปล. จีน. บรรณาธิการโดย นวลจันทร์ คำาปังสุ์. พิมพ์ครั้งที� 2. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลก

กว้าง. 2548.



บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 31

• พิชัย นิลทองคำา และ ภาสกร ญาณสุธี. ความผิดทางอาญ่าที�เกี�ยวกับทรัพย์. กรุงเทพฯ: อฑิตยา มิเล็นเนียม. 
2548.

• พษิณุ เหรียญมหาสาร. ถอดเกรด็มังกร ตอนลัดเลาะรายมณฑูล. กรุงเทพฯ: บริษัท ค้าสากลซีเมนต์ไทย จำากัด 
(SCT), สถาบันไฟ้ฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส.์ 2548.

• วิภา อุตมฉนัท์. เรื�องจรงิจากจีน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2548.
• สุรีย์ ชุณหเรืองเดช. สถานภาพหญ่ิงชายในครอบครัวจีน: มุมสะท้อนจากภาษิต ส�านวนและค�าพังเพยจีน. 

กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548.

2549 (2006)
• กรรณิการ์ โกวิทกุล, สมจิต พิเศษสาทร, และ อรจิรา ลิปิการกุล, บรรณาธิการ. พลิกม่านไม้ไผ่. กรุงเทพฯ: 

บริษัท บุ๊คสไมล์ จำากัด. 2549.
• ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ใกล้แสนใกล้กลับไกลแสนไกล: หรือบันทึก “แอนตี�” ความทรงจ�าว่าด้วยเมืองจีนสมัย

เติ�งเสี�ยวผิง (1980/2523) [So Near and Yet So Far: An Anti-Memoir on Deng Xiao Ping’s China 
(1980/2523)]. กรุงเทพฯ: มูลนิธโิครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร.์ 2549.

• วิภา อุตมฉันท์. เจาะลึกสื�อจีน: ทกุซีอกทุกมุมที�ควรรูเ้กี�ยวกับสื�อมวลชนจีน. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบัน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

2550 (2007)
• ฟ้ชิแมน, เท็ด ซี. China Inc: เปิดปูมมังกร. แปลโดย วัฒนา มานะวิบูลย.์ กรุงเทพฯ: เนชั�นบุ๊คส.์ 2550.

2551 (2008)
• กนกวรรณพร ภัคมาน , เกษธวัช พ่วงเพิ�ม, และ ปนิษฐา ปฏิเมธา. รายงานการศึกษาแผนและผังเมืองนคร

ปักกิ�ง. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2551.
• กรมการขนสง่ทางบกสำานักจัดระบบการขนสง่ทางบก กลุ่มการขนสง่ระหว่างประเทศ. กฎหมายและระเบยีบ

เกี�ยวกับการจราจรของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง. กรุงเทพฯ: กลุ่มการขนส่งระหว่างประเทศ 
กรมการขนสง่ทางบกสำานักจัดระบบการขนสง่ทางบก. 2551.

• กิ�งแก้ว บวัตูม. ชวิีตที�สงูเกินเอเวอเรสต์. กรุงเทพฯ: More of Life Publishing. 2551.
• เฉนิ กุ้ย ต้ี และ อู� ชวน เทา. ฤๅเรอืจะล่มน้า: ชวิีตยากแค้นของชาวนาจีน. แปลโดย ดุษฎี เฮย์มอนด์, จู หง แปล

จากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ. เชียงใหม:่ ซิลค์เวอร์ม. 2551.
• ฟ้าน จูน. จีนแผน่ดินไหว พลังใจเหนือภัยพบิติั. กรุงเทพฯ: อินสปายร.์ 2551.
• เยาวเรศ เขื�อนคำา และ วริษฐ์ ปักการะนา. การวางแผนพัฒนาเมืองปักกิ�ง [Beijing Urban Planning: The 

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

• เว่ย ฮุ่ย. เซีี�ยงไฮ้่เบบี� [Shanghai Baby]. แปลโดย คำา ผกา [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพมิพ.์ 2551.
• สมพร ภาวิจิตร. นา่รูเ้รื�องจีน ๆ . กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2551.
• เสี�ยว หลง. China Tips: สาระชวิีตจากแดนมังกร. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2551.

2552 (2009)
• โฆสติ ป้ันเปี� ยมรษัฏ์. ชนบทจีนระบบและการวางแผน. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 2522.
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• จาง เลสลี� ที. สาวโรงงาน: ชีวิตสาวโรงงานแดนมังกรที�โลกไม่เคยรู้ เบื�องหลังสินค้า “เมดอินไชน่า” [Factory 
Girls]. แปลโดย วิญา [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: สันสกฤต. 2552.

• ประสบพร เหล็งขวัญยืน และ ระวีวรรณ แสงชื�น. รายงานการศึกษานครปักกิ�งสาธารณรัฐประชาชนจีน. 
กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2552.

• พวงนิล คำาปังสุ,์ ผู้แปล. จีนตอนใต้. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสูโ่ลกกว้าง. 2552.
• หลี� หลานชิง. การศึกษาเพื�อประชากร 1,300 ล้าน: สิบปีของการปฏิิรูปและพัฒนาการศึกษา [Education for 

1.3 Billion: Former Chinese Vice Premier on 10 Years of Education Reform and Development]. แปล
โดย เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข.์ กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ป เพรส. 2552.

2553 (2010)
• Naisbitt, John, and Naisbitt, Doris. คลื�นยกัษ์มังกรจีน [China’s Megatrends]. แปลโดย สมพงษ์ สวุรรณจิตกลุ. 

กรุงเทพฯ: เอเอสทีวีผู้จัดการ. 2553.
• กองบรรณาธิการสำานักพิมพ์เอเชียแพ็ค, เรียบเรียง. ต้นก�าเนิดชื�อแซี่จีน. แปลโดย สิวิณี เตรียมชาญชูชัย. 

กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2553.
• เจรญิ ตันมหาพราน. คนจีนทิ�งแผน่ดิน. กรุงเทพฯ: ปราชญ์. 2553.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. ลกูจีนรกัชาติ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2553.
• ไพฑูิรย์ สินลารัตน์. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจีนและเวียดนาม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553.
• เฟ้ย่ เสียว ทง. พื�นถิ�นแผน่ดินจีน: สงัคมวิทยาชนบทจีน. แปลโดย พรชัย ตระกูลวรานนท์. กรุงเทพฯ: โครงการ

จัดพิมพ์คบไฟ้. 2553.
• มาณพ ภาษิตวิไลธรรม, ธญัญลักษณ ์แซเ่ล้ียว, และ สมบัติ บุญคำาเยอืง. ระบบการศึกษาสาธารณรฐัประชาชน

จีน. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 2553.

2554 (2011)
• ยรรยง จิระนคร. จีนกับสงัคม วัฒนธรรม หลากหลายชาติพนัธุ.์ กรุงเทพฯ: ล๊อคอินดีไซน์เวิรค์. 2554.
• มิตเตอร์, รานา. จีนสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา [Modern China: A Very Short Introduction]. แปลโดย 

กิตติพงศ์ สนธสิัมพันธ.์ กรุงเทพฯ: openworlds. 2554.
• ภูริต วาจาบัณฑิิตย์. รายงานการศึกษาดูงานเรื�องการศึกษาเพื�อสร้างความเป็นพลเมือง ณสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สำานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา. 2554.

2555 (2012)
• คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน. ขอ้เท็จจรงิ 7 ปญั่หาของประชาชนจีน. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. 

กรุงเทพฯ: ตถาตา. 2555.
• ยุวดี คาดการณ์ไกล. เศรษฐกิจกับสิ�งแวดล้อมจีน: สู่สมดุลใหม่แห่งการพัฒนา?. เชียงใหม่: สถาบันศึกษา

นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2555.
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หมวดทีหมวดท่่ี  33 ธุ์รก่จ พ�ณ่ชุย ์ก�รลงทนุ

2483 (1940)
• พระยาอนุมานราชธน. เรื�องการค้าด้วยส�าเภาและเรื�องภาษีภายใน. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2483.

2513 (1970)
• พระยาอนุมานราชธน. จับโป๊ยล่อหั�น. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2513.

2517 (1974)
• กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการค้าของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย.์ 2517.

2521 (1978)
• คาสโุอะ, มัตสโุมโต. กลยุทธก์ารค้าของชาวจีนโพน้ทะเล. แปลโดย ธรีลักษณ ์ธาวนพงษ์. กรุงเทพฯ: ดอกหญา้. 

2521.

2526 (1983)
• วิฑิรูย ์วิรยิะพนัธุ.์ ของดีในจีนแดง. กรุงเทพฯ: แพรพ่ทิยา. 2526.

2528 (1985)
• ภูวดล ทรงประเสริฐ, บรรณาธิการ. ลู่ทางการลงทุนร่วมระหว่างไทยกับจีน. กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2528.

2529 (1986)
• ไพไรจน์ วงศ์วุฒิวัฒน์, บรรณาธิการ. เศรษฐกิจจีนยุคสี�สมัย. กรุงเทพฯ: ส่วนวารสารเศรษฐกิจ สำานักวิจัย 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด. 2529.

2530 (1987)
• จิตรา ตุวิชรานนท์. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจศาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สำานักพัฒนารามคำาแหง.

2530.

• ไพโรจน์ วงศ์วุฒวัิฒน์. เศรษฐกิจจีนยุคสี�ทันสมัย. กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงเทพ. 2530.

2533 (1990)
• คาสโุอะ, มัตสโุมโต. กลยุทธก์ารค้าของชาวจีนโพน้ทะเล. แปลโดย ธรีลักษณ ์ธาวนพงษ์. กรุงเทพฯ: ดอกหญา้. 

2533.

• จำาลอง พศินาคะ. เคล็ดลับการค้าของคนจีน. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2533.
• เซลิกแมน, สก๊อต ดี. การเจรจาธุรกิจกับชาวจีน. แปลโดย อิสราวัตร. กรุงเทพฯ: แมน้่า. 2533.
• ผิง เลี�ยง นู้. ใชส้มองพชิติการค้าแบบจีน: กลวิธกีารสรา้งความส�าเรจ็ตามแบบฉบบัของนกัธุรกิจจีน. กรุงเทพฯ: 

ข้าวฟ้่าง. 2533
• มัตสุโมโต คาสโุอะ. กลยุทธก์ารค้าขายของชาวจีนโพน้ทะเล. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2533.
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2534 (1991)
• วรุณสิริ วัฒนอาภรณ์ชัย. การสะสมทุนของชาวจีนในมลายู ค.ศ. 1819–1900. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2534.

2535 (1992)
• ฟ้ังสือกวง, หลี�เสี�ยเตี�ยน. ทางแห่งความส�าเร็จของหลีกาเส่ง. แปลโดย อรุณ โรจนสันติ. กรุงเทพฯ: ดอกเบ้ีย. 

2535.

• สำานักที�ปรกึษาทางเศรษฐกิจ เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ิ. จีนและฮ่่องกง ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจที�ก�าลังก้าวหนา้. 
กรุงเทพฯ: สำานักที�ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ิ. 2535.

2536 (1993)
• Duan Lisheng, ประสิทธิ� กาญจนวัฒน์, สำานักที�ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ิ, ธนากร เสรีบุรี, 

และ สมเกียรติ โอสถสภา. จีน: ขุมทองของนักลงทุน. บรรณาธิการโดย สมชัย วลิตวรางค์กูร. กรุงเทพฯ: 
ชมสมัย. 2536.

• วันรกัษ์ มิ�งมณีนาคิน. การค้าและการลงทนุ ไทย-จีนตอนใต้. กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชยีตะวันออกศึกษา. 2536.

2537 (1994)
• กองบรรณาธกิารประชาชาติธุรกิจ. คู่มือการลงทุนหกเหลี�ยมเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: หนังสือพิมพ์ประชาชาติ

ธุรกิจ. 2537.
• บุญศักดิ� แสงระวี. 36 กลยุทธกั์บธุรกิจการค้า. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2537.
• วันรกัษ์ มิ�งมณนีาคิน และ กรรมการโครงการจีนศึกษา. ลูท่างการค้าและการลงทุนไทย-จีนตอนใต้. กรุงเทพฯ: 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2537.
• หลี�เฟ้ย และ โจวเค่อซ.ี บรหิารงานด้วยกลยุทธส์ามก๊ก. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: ดอกหญา้. 2537.

2538 (1995)
• Overholt, William H. จีนเขย่าโลก [China: The Next Economic Superpower]. แปลโดย บุญรัตน์ อภิชาติ

ไตรสรณ.์ กรุงเทพฯ: เดอะเนชั�น. 2538.
• ธเนศวร ์เจริญเมือง. ไทย-พมา่-ลาว-จีน: สี�เหลี�ยมเศรษฐกิจ สี�เหลี�ยมวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: คบไฟ้. 2538.
• ศุภกิจ นิมมานนรเทพ. โฉมหน้าใหม่ของเศรษฐกิจการเมืองจีน. กรุงเทพฯ: สายใจ. 2538.
• สำานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน. คู่มือการลงทนุในจีน. กรุงเทพฯ: สำานักนายกรฐัมนตรี. 2538.
• ม.ป.ผ. จีน: มหาอ�านาจเศรษฐกิจโลก 2001. กรุงเทพฯ: คู่แขง่. 2538.

2539 (1996)
• ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. ประวัติศาสตร์การปฏิิวัติอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์

การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539.
• ธนาคารแห่งประเทศไทย. การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: 

สว่นการค้าระหว่างประเทศ. 2539.
• ประชนั รกัพงษ์. การศกึษาสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในเขตเสน้ทางสี�เหลี�ยมเศรษฐกิจไทย-ลาว-จีน. 

เชียงใหม:่ โครงการเพื�อนบ้านศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม.่ 2539.
• วีณา รุธริพงษ์. บนเสน้ทางสายไหม. กรุงเทพฯ: อทิตตา. 2539.
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• สำานักงานคณะกรรมการประสานการพฒันาความรว่มมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื�อนบ้าน, และสำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแมน้่าโขง 6 ประเทศ (ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม-จีน-พมา่-ไทย). กรุงเทพฯ: สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2539.

2540 (1997)
• จาง กวาง ผิง. ข้อเสนอเรื�องโครงสร้างการก่อตั�งเขตร่วมมือ “สี�เหลี�ยมเศรษฐกิจแห่งความเจริญ่” ในย่าน

แดนต่อแดนจีน ลาว เมียนมาร์ และไทยแห่งลุ่มแม่น้าหลานช้าง-แม่น้าโขง. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540.

• จำาลอง พศินาคะ. เคล็ดลับการค้าของคนจีน. กรุงเทพฯ: ขา่วฟ้า่ง. 2540.
• เชลิกแมน, สก็อต ดี. ยุทธวิธคีู่ค้ากับมังกรและฮ่่องกง. แปลโดย ภวัต นำาทอง. กรุงเทพฯ: ธนฤต. 2540.
• น. นพรตัน์ [นามแฝง]. เจ้าสวัจีน. กรุงเทพฯ: การเงินธนาคาร. 2540.
• ม.ป.ผ. ลูท่างการลงทนุในมณฑูลยูนนานและเสฉวน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน: รายงานความก้าวหนา้. 

กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. จีนกับสี�เหลี�ยมเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ศูนยจี์นศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2540.
• วันรักษ์ มิ�งมณีนาคิน. แนวปฏิิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร.์ 2540.
• สถาบนัวิจัยเพื�อการพฒันาประเทศไทย. ฐานขอ้มูลเศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศไทยและมณฑูลยูนานของ

ประเทศจีน. เชียงใหม:่ สถาบันวิจัยเพื�อการพัฒนาประเทศไทย. 2540.

2541 (1998)
• กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. เศรษฐกิจจีนและแนวโน้มในปี 2541. กรุงเทพฯ: กรม

การค้าต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. 2541.
• คนึงโยธาใหญ่. การวิเคราะห์ศกัยภาพการส่งออกล�าไยอบแห้งไปสาธารณรัฐประชาชนจีน. เชียงใหม่: บัณฑิิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2541.
• มิ�งสรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ. โครงการกลยุทธ์และแนวทางการประสานความร่วมมือกับประเทศ

เพื�อนบ้านเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรในระยะยาว: รายงานฉบับสมบูรณ์. 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื�อการพัฒนาประเทศไทย. 2541.

• สถาบันวิจัยเพื�อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจและเทคโนโลยี มณฑิลยูนนาน. โครงการศกึษา
การจัดทรัพยากรในลุ่มน้าโขงไทย-ยูนนาน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื�อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับ
ศูนย์เศรษฐกิจและเทคโนโลย.ี 2541.

2542 (1999)
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. ประเทศจีน. กรุงเทพฯ: โครงการ Global Competence Project. 2542.

2543 (2000)
• เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง. ลมเศรษฐกิจพัดจากทิศตะวันออก. บรรณาธิการโดย ประยงค์ คงเมือง. กรุงเทพฯ: 

มติชน. 2543.
• กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า. สรุปการค้าระหว่างประเทศของจีนและฐานะ

การแขง่ขันของไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย.์ 2543.
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2544 (2001)
• กรมเศรษฐกิจการพาณชิย.์ จีนเข้า WTO: โอกาสและผลกระทบ. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณชิย.์ 2544.
• คาสุโอะ, มัตสุโมโต. กลยุทธ์การค้าของชาวจีนโพ้นทะเล. บรรณาธิการโดย ทองแถม นาถจำานง. แปลโดย 

ธรีลักษณ์ ธาวนพงษ์. กรุงเทพฯ: ขุนเขา. 2544.
• จำาลอง พศินาคะ, ผู้แปล. กลยุทธก์ารค้าของคนจีน. พมิพค์รั้งที� 4. กรุงเทพฯ: สำานักพมิพน้์าฝน, 2544.
• รกัษ์ ธรรมิสรา. เสน้ทางสายไหม. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2544.
• สนัติ ต้ังรพพีากร. จีน-ผูไ้มมี่วันแพ้. กรุงเทพฯ: มติชน. 2544.
• อธวัิฒน์ ทรพัยไ์พฑิรูย์. คัมภีร ์“เจ้าสวั”: ธนนิท์ เจียรวนนท์. กรุงเทพฯ: ปฐมกาล. 2544.
• อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑิูรย์. คัมภีร์ “เจ้าสัว 2” มองในมุม ธนินท์ เจียรวนนท์: เจ้าสัวแห่งเครือเจริญ่โภคภัณฑ์ู. 

กรุงเทพฯ: ปฐมกาล. 2544.

2545 (2002)
• สำานักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณชิย์. การเขา้เปน็สมาชกิองค์การการค้าโลก

ของจีนและผลต่อไทย. กรุงเทพฯ: สำานักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณชิย.์ 
2545.

• ภูวดล ทรงประเสรฐิ. The overseas Chinese: ลอดลายมังกรโพ้นทะเล. กรุงเทพฯ: Thaicoon Book. 2545.
• สนัติ ต้ังรพพีากร. จีนจะเปลี�ยนโลกหรอืโลกจะเปลี�ยนจีน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2545.
• สุชีรา ทองประกอบ. การเปลี�ยนแปลงทิศทางของกระแสการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศที�เข้าสู่ประเทศ

ในกลุ่มอาเซียีนและประเทศจีน. เชียงใหม:่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2545.
• สทัุศน์ นพรตัน์. การค้าขายกับจีนไมย่ากอยา่งที�คิด. กรุงเทพฯ: อินฟ้อรมี์เดียบุ๊คส.์ 2545

2546 (2003)
• ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์. โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื�อรองรับ
การที�จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการจัดท�าเขตการค้าเสรีอาเซีียน-จีน. กรุงเทพฯ: คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2546.

• ธนเดช กุลปิติวัน และคณะ. Branding Nation. กรุงเทพฯ: Higher Pres. 2546.
• พษิณ ุเหรยีญมหาสาร. จีน: หุน้สว่นใหญ่น่�าไทยมั�งคั�ง. กรุงเทพฯ: สภาธุรกิจไทย-จีน, 2546.
• เลี�ยว สง สิ้ว. เคล็ดลับการค้าของคนจีน จากต้นฉบับภาษาจีนของ: เลี�ยว สง สิ�ว. แปลโดย จำาลอง พิศนาคะ 

กรุงเทพฯ: ข้าวฟ้่าง. 2546.
• วันรกัษ์ มิ�งมณนีาคิน. สารานุกรมเศรษฐกิจจีน: คู่มือส�าหรบันกัธุรกิจไทย. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2546.
• สมชนก คุ้มพันธุ์ และคณะ. โครงการการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศน�าเข้าที�ส�าคัญ่. กรุงเทพฯ: 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื�องประดับแห่งชาติ. 2546.
• สมภพ มานะรงัสรรค์. จีน: มหาอ�านาจในศตวรรษที� 21. กรุงเทพฯ: วิถีทรรศน์. 2546.
• สนัติ ต้ังรพพีากร. จีนาภิวัตน.์..สูต่ลาดโลก ลู่ทางการลงทุนของไทยในตลาดจีน. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิถีทรรศน์. 

2546.

• สนัติ ต้ังรพพีากร. Made in China ไฮ่เออร-์เหลียนเสี�ยง (เลโนโว) แบรนด์ดัง มังกรพันธุแ์ท้. กรุงเทพฯ: มติชน. 
2546.
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• สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ. โครงการพัฒนาความรว่มมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (กัมพูชา-ลาว-พม่า-ไทย-เวียดนาม-มณฑูลยูนนาน). กรุงเทพฯ: 
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2546.

• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. ทนุนยิมดาวแดง [Changing China]. กรุงเทพฯ: Nut Republic. 2546.
• อารดา มงคลโรจน์สกุล. การด�าเนินธุรกิจของผู้น�าเข้าเสื�อผ้าส�าเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

บริเวณชายแดนไทย-พม่า อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. เชียงใหม่: บัณฑิิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม.่ 2546.

2547 (2004)
• ภูวดล ทรงประเสรฐิ. จีนโพ้นทะเลสมัยใหม.่ กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย. 2547.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. เศรษฐกิจการเมืองจีน. กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: ศูนย์จีนศึกษา 

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย. 2547.
• วรษิฐ ์ล้ิมทองกลุ. The Global Link จากบางกอกถึงปกักิ�ง. กรุงเทพฯ: แมเนเจอรค์ลาสสกิ. 2547.
• วิทยากร เชยีงกลู. เศรษฐกิจจีนในระบบเศรษฐกิจโลก. กรุงเทพฯ: สายธาร. 2547.
• ศูนย์ศึกษาธุรกิจไทย-จีน. จีน...ตลาดปราบเซีียนของนักการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

2547.

• สมภพ มานะรังสรรค์. จีน: ยุคเศรษฐกิจร้อนแรงและภัยคุกคามจากฟ้องสบู่. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน์. 
2547.

• สมภพ มานะรงัสรรค์. หยวน: ว่าที�สกลุเงินตรามหาอ�านาจ. กรุงเทพฯ: แบรนด์เอจ. 2547.
• สันติ ต้ังรพีพากร. จีนาภิวัตน์สู่ตลาดโลก: ลู่ทางการลงทุนของไทยในตลาดจีน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิวิถีทรรศน์. 

2547.

• สนัติ ต้ังรพพีากร. ยุทธศาสตร ์3 ก้าว สูค่วามส�าเรจ็แบบจีน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2547.
• สุรกิจ จุฑิเทศ. เปิดเส้นทางการค้า-ลงทุน 6 เหลี�ยมเศรษฐกิจ (จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา). 

กรุงเทพ ฯ: อินฟ้อร์มีเดีย บุ๊คส.์ 2547.

2548 (2005)
• กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. เปิดประตูมังกร เขตการค้าเสรีอาเซีียน-จีน. กรุงเทพฯ: 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย.์ 2548.
• กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำานักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่าง. ประเทศจีน: ตลาดข้าวขนาดใหญ่ห่ลังการเข้า

เปน็สมาชกิ WTO. กรุงเทพฯ: สำานักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณชิย.์ 2548.
• จิรภาพรรณ วรพงศ์. นอ้งเด็พลยุตลาดสาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: กรมสง่เสรมิการสง่ออก. 2548.
• ชนานาถ สง่ชยั. สนุกสนทนา จีนกลางเพื�อการเดินทาง. กรุงเทพฯ: ทฤษฎี. 2548.
• ธนิต โสรัตน์. Logistics Case Study: แม่น้าโขง...เส้นทางสายไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ของการค้าจีน-อาเซีียนและ

การปฏิิรูประบบโลจิสติกสข์องจีน. กรุงเทพฯ: บริษัท เราบริการ. 2548.
• พิษณุ เหรียญมหาสาร. ถอดเกร็ดมังกร ตอนลัดเราะรายมณฑูล. กรุงเทพฯ: บริษัทค้าสากลซีเมนต์ไทย จำากัด 

(SCT) ; สถาบันไฟ้ฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส.์ 2548.
• วันรกัษ์ มิ�งมณนีาคิน. สารานุกรมเศรษฐกิจจีน. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2548.
• ศักดา ศิรพัินธุ,์ เเละ คนอื�น ๆ . การศกึษาตลาดพลอยเนื�อเเขง็เพื�อกระตุ้นความต้องการบรโิภคในประเทศจีน. 

กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเเละพัฒนาอัญมณีเเละเครื�องประดับเเห่งชาติ (องค์การมหาชน). 2548.
• สมพร ภาวิจิตร. เปิดโลกมังกรรวย. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2548.
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• สมภพ มานะรงัสรรค์. จีน: เศรษฐกิจการเงินการธนาคาร. กรุงเทพฯ: วิถีทรรศน์. 2548.

2549 (2006)
• Anuradha Dayal-Gulati and Angela Y. Lee. เจาะตลาดจีน: คู่มือการด�าเนินธุรกิจในจีนอยา่งประสบผลส�าเร็จ 

[Kellogg on China]. แปลโดย วิภาภรณ์ วงศ์ศรีสุชน. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 2549.
• ไชยกร ปล้ืมเจริญกิจ จรินพร ตันติกิจศิริวงศ์ และ รัชนีกร บรรลือศิลป์. How-to Import from China: 

รวยด้วยสนิค้าจีน. กรุงเทพฯ: บิสซี�เดย.์ 2549.
• กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. Fact book: เขตการค้าเสรีอาเซีียน-จีน [Asean-China 

Free Trade Agreement: ACFTA]. นนทบุร:ี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย.์ 2549.
• ม.ป.ผ. ลุ่มน้าโขง: วิกฤติ การพัฒนา และทางออก [The Mekong Basin: Crisis Development Alternatives]. 

ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลแม่โขง จ. หนองคาย. 2549.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. ศตวรรษจีน: หลากแง่มุมจีนแผ่นดินใหญ่่ในห้วงรอยต่อของศตวรรษ. กรุงเทพฯ: 

Openbooks. 2549.
• วริษฐ ์ล้ิมทองกลุ. China Inside-out: มังกรกลางคลื�นโลกานุวัตร. กรุงเทพฯ: Manager Classic. 2549.
• วันรักษ์ มิ�งมณีนาคิน, อักษรศรี พานิชสาส์น, และ อวยพร สุธาทองไทย. หนึ�งมณฑูล หนึ�งประเทศ: เศรษฐกิจ

จีน 11 มณฑูลที�มีนัยส�าคัญ่ต่อไทย. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2549.
• สมภพ มานะรงัสรรค์. จีน: เศรษฐกิจการเมืองหลังยุคปฏิิรูป. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิถีทรรศน์. 2549.
• อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาสน์. จีน: หนึ�งประเทศ หลายมณฑูล หลากกฎเกณฑ์ู. กรุงเทพฯ: สถาบัน

ระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. 2549.

2550 (2007)
• โชคชัย เดชศิรอุิดม, ไชยณฐั เดชวิภัย, และ ภิญโญชยั วงศ์อารนีำาสขุ. Knowing the Chinese: ล้วงลึกธรรมเนยีม

การค้าจีน. กรุงเทพฯ: Phisit Thaioffset. 2550.
• พสธร แซ่หงษ์. Branding พญ่ามังกร: วิถีใหม่สินค้าจีนบนลุ่มน้าเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ: โขง ชี มูล พับลิซชิ�ง. 

2550.

• พษิณุ เหรยีญมหาสาร. ถอดเกรด็มังกร ตอน Mr. China พา SMEs ไทยหาชอ่งรวย. กรุงเทพฯ: กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า. 2550.

• ภูวดล ทรงประเสรฐิ. รากเหง้าอิทธพิลการค้าจีนในอุษาคเนย.์ กรุงเทพฯ: ยูเรก้า. 2550.
• มูราคามิ, ฮารูกิ. เรือเชื�องช้าสู่เมืองจีน [Chugoku Yuki No Slow Boat]. แปลโดย สร้อยสุดา ณ ระนอง และ 

นภดลเวช สวัสดิ�. กรุงเทพฯ: แม่ไก่ขยัน. 2550.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. จีนในกระแสโลกาภิวัตน.์ กรุงเทพฯ: Openbooks. 2550.
• วรษิฐ ์ล้ิมทองกลุ. China Inside-out: มังกรกลางคลื�นโลกานุวัตร. กรุงเทพฯ: แมเนเจอรค์ลาสกิ. 2550.
• วันรกัษ์ มิ�งมณนีาคิน. หนึ�งมณฑูล หนึ�งประเทศ: ภาพรวมเศรษฐกิจจีนอีก 9 มณฑูล. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2550.
• สมภพ มานะรังสรรค์ และ ณรงค์ เพชรประเสริฐ, บรรณาธิการ. ทุนการเงินจีนยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีน

ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.
• สมภพ มานะรงัสรรค์. จีน: กลยุทธก์ารพัฒนา SME’s. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิถีทรรศน์. 2550.
• สภุาพรรณ เยี�ยมชยัภูมิ. คู่มือจัดหาสนิค้าจีน [Sourcing in China: How-to]. กรุงเทพฯ: Offset Creation. 2550.
• หลิวเสี�ยวเยี�ยน. คัมภีรส์ดุยอดการค้าแบบจีน. กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคชั�น. 2550.
• อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาสน์. ปักธงรุกตลาดจีน [Doing Business]. กรุงเทพฯ: ขุมทองอุตสาหกรรม

และการพิมพ์ จำากัด. 2550.
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• อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาสน์. เศรษฐกิจมณฑูลจีน. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.

2551 (2008)
• กรมสง่เสรมิการสง่ออก กระทรวงพาณชิย.์ ตลาดจีน. กรุงเทพฯ: กระทรวงพาณชิย.์ 2551.
• กรมสง่เสรมิการสง่ออก กระทรวงพาณชิย.์ สาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: กระทรวงพาณชิย.์ 2551.
• ชนัญนิษฐ ์ลาภวิไล. จีนกับการปฏิิบติัตามเงื�อนไขการเขา้เปน็สมาชกิ WTO: รายงาน USTR ป ี2550. กรุงเทพฯ: 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2551.
• ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร. เจาะตลาดจีน Break into...the Chinese Market. กรุงเทพฯ: ท้อป. 2551.
• สุนทร ตันมันทอง. จีนกับการปฏิิบัติตามเงื�อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO: รายงาน USTR ปี 2549.กรุงเทพฯ: 

โครงการ WHO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก). 2551.

2552 (2009)
• Plafker, Ted . การท�าธุรกิจในประเทศจีน: วิธที�าก�าไรในตลาดที�เติบโตเรว็ที�สดุในโลก. แปลโดย กนิษฐ ์ฉนิสนิ. 

กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 2552.
• กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการ

สง่ออก กระทรวงพาณิชย.์ 2552.
• ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล และ พิสินี ลีลาเฟ้่� องศิลป์. ประเทศมหาอ�านาจกับการค้าระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2552.
• ปริวัฒน์ จันทร. Silk Road เสน้ทางสายแพรไหมในซีนิเจียง. กรุงเทพฯ: สารคดี. 2552.
• พษิณุ เหรียญมหาสาร. ถอดเกร็ดมังกร ตอน Mr. China’s ต�านานกวนชี� ยุทธวิธเีชื�อม SMEs ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 2552.
• พรีะ บุญจรงิ. กลยุทธก์ารลงทนุของนกัธุรกิจจีน สงิคโปร ์ญ่ี�ปุน่. ราชบุร:ี ธรรมรกัษ์การพมิพ.์ 2552.
• สมภพ มานะรังสรรค์. จาก The Great Depression สู ่วิกฤตการณ์แฮ่มเบอร์เกอร์: การเคลื�อนตัวของศูนย์กลาง

เศรษฐกิจโลกจากสหรฐัอเมรกิาสูจี่น. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552.
• สมภพ มานะรงัสรรค์. มังกรฝัา่วิกฤตแฮ่มเบอรเ์กอร.์ กรุงเทพฯ: สถาบนัวิถีทรรศน์ มูลนิธวิิถีทรรศน์. 2552.
• อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาสน์. ถนนการค้าสู่จีน: New trade lane to China. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ. 

2552.

2553 (2010)
• ชโยดม สรรพศรี และคณะ. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพิ�มขีดความสามารถ

ในการแขง่ขนัเพื�อรองรบัการที�จีนเขา้เปน็สมาชกิองค์การการค้าโลกและการจัดท�าเขตการค้าเสรอีาเซีียน-
จีน. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย.์ 2553.

• เณศรา สุขพานิช, อักษรศรี พานิชสาส์น, และ ศักดิพล เจือศรีกุล. คู่มือการค้าและการลงทุนด้านอัญ่มณแีละ
เครื�องประดับในประเทศจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื�องประดับแห่งชาติ: 
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2553.

• สถาบันระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. เขตการค้าเสรีอาเซีียน-จีน: ธุรกิจการศึกษา. กรุงเทพฯ: 
สถาบันระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. 2553.

• สถาบันระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. เขตการค้าเสรีอาเซีียน-จีน: ธุรกิจน�าเที�ยว. กรุงเทพฯ: 
สถาบันระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. 2553.
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• สถาบันระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. เขตการค้าเสรีอาเซีียน-จีน: ธุรกิจร้านอาหารไทย. 
กรุงเทพฯ: สถาบันระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. 2553.

• สถาบันระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. เขตการค้าเสรอีาเซียีน-จีน: ธุรกิจโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: 
สถาบันระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. 2553.

• สถาบันระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. เขตการค้าเสรีอาเซีียน-จีน: ธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพฯ: 
สถาบันระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. 2553.

• สถาบันระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. เขตการค้าเสรีอาเซีียน-จีน: ธุรกิจสปาไทย. กรุงเทพฯ: 
สถาบันระหว่างประเทศเพื�อการค้าและการพัฒนา. 2553.

2554 (2011)
• ประภัสสร ์เทพชาตร.ี สถานการณโ์ลกปี 2553 และแนวโน้มป ี2554. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 2554.
• อนันต์ จันทรเ์จรญิ. กฎเหล็ก 89 ข้อ ท�าการค้าใหส้�าเรจ็อยา่งคนจีน. พมิพค์รั้งที� 3. กรุงเทพฯ: ณ ดา. 2554.
• อักษรศร ี(อติสธุาโภชน์) พานิชสาสน์. ทนุจีนรุกอาเซียีน. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ. 2554.
• อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาสน์. เศรษฐกิจจีนในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊กส์. 

2554.

2555 (2012)
• กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. เปิดประตูมังกร: เขตการค้าเสรีอาเซีียน-จีน. นนทบุรี: 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย.์ 2555.
• ยุวดี คาดการณ์ไกล. เศรษฐกิจกับสิ�งแวดล้อมจีน: สู่สมดุลใหม่แห่งการพัฒนา?. เชียงใหม่: สถาบันศึกษา

นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2555.
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หมวดทีหมวดท่่ี  44 ก�รบัรห่�รจัดก�ร

2496 (1953)
• Wing, R. L. ซุีนวู: สูยุ่ทธศลิป์แหง่การแก้ปญั่หา. แปลโดย เมตตา กฤตวิทย.์ กรุงเทพฯ: 2496.

2500 (1957)
• ศักดิ� ชวัีน. ของดีในสามก๊ก. พระนคร: โรงพิมพเ์ลี�ยงเชยีง. 2500.

2513 (1970)
• สามก๊กปรทัิศน์. พระนคร: รวมสาสน์. 2513.

2514 (1971)
• ราชมาณพ [นามแฝง]. สภุาษิตสามก๊ก. พระนคร: บรรณาคาร. 2514.

2523 (1980)
• กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. เล่าเรื�องสามก๊ก หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร. 2523.
• อารยชน [นามแฝง]. จีน 1980: นโยบายภายในและต่างประเทศปจัจุบนั. กรุงเทพฯ: ศตวรรษ. 2523.

2528 (1985)
• หลี�เฟ้ย, และ โจวเค่อซี. บริหารงานด้วยกลยุทธ์สามก๊ก. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: มีเดียโฟ้กัส. 

2528.

2529 (1986)
• เสถียร วีรกุล, ผู้แปลและเรยีบเรยีง. ต�าราพชิยัสงครามซุีนวู. กรุงเทพฯ: ก.ไก่. 2529.
• เสถียร วีรกุล, ผู้แปลและเรียบเรียง. ต�าราพิชัยสงครามซุีนวู. พิมพ์ครั้งที� 2 [แก้ไขและเพิ�มเติม]. กรุงเทพฯ: 

ก ไก่. 2529.
• ไฮเตอร์, จอห์น. การบริหารงานแบบเต๋า: มรรควิธีสู่ความเป็นผู้น�าส�าหรับผู้จัดการยุคใหม่. แปลโดย สมภพ 

โรจน์. กรุงเทพฯ: ราชดำาริพัชลิเกชั�น. 2529.

2530 (1987)
• เธยีรชยั เอี�ยมวรเมธ. สามก๊กปรทัิศน์. กรุงเทพฯ: บำารุงสาสน์. 2530.
• ฮว่อหยี�เจีย. ศลิปะการใชค้นในสามก๊ก. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: ก.ไก่. 2530.

2531 (1988)
• เซี�ย ซูจัง. กลยุทธส์ามก๊ก คัมภีรบ์รหิารในภาวะสงคราม. แปลโดยทองแถมนาถจำานง. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2531.
• นายตำารา ณ เมืองใต้. บุคคลภาษิตในสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2531.
• สุธรรม รัตนโชติ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพึ�งตนเอง: กรณีสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สถาบัน

บัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร.์ 2531.
• เสถียร วีรกุล, ผู้แปล. ต�าราพชิยัสงครามซุีนวู. พมิพค์รั้งที� 4. กรุงเทพฯ: ก.ไก่. 2531.
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2532 (1989)
• จาง เทียนฟ้.ู จากปญั่ญ่าขงเบง้: ว่าด้วยชมรมขุนพล. แปลโดย ทำานุ นวยุค [นามแฝง]. พมิพค์รัง้ที� 2. กรุงเทพฯ: 

ยินหยาง. 2532.
• ทำานุ นวยุค, ผู้แปล. จากปญั่ญ่าขงเบ้งว่าด้วยชมรมขุนพล. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2532.
• ยาเสน้ [นามแฝง]. สามก๊กฉบบันอกท�าเนยีบ: ขงเบง้ เล่าโดย ยาเสน้. กรุงเทพฯ: สมิต. 2532.
• สนาน วรพฤกษ์. จากปญั่ญ่าขงเบง้ว่าด้วยชมรมขุนพล. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2532.
• หมอพตัร. สามก๊กฉบบันายแพทย.์ กรุงเทพฯ: ใบบวั. 2532.
• เหลียงเซยีนซู. ซูีนวูสูส่งครามธุรกิจ. แปลโดย นิรนัคร ์อุตมฉนัท์. กรุงเทพฯ: หยนิหยาง. 2532.

2533 (1990)
• จาง เทียนฟ้.ู จากปญั่ญ่าขงเบ้ง: ว่าด้วยชมรมขุนพล. แปลโดย ทำานุ นวยุค [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2533.
• จำาลอง พศินาคะ. เคล็ดลับการค้าของคนจีน. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2533.
• ซาวาฟ้ ูอาเบะ. พชิยัยุทธ ์พิชติศกึ: บทเรยีนส�าหรบันกับรหิาร. แปลโดย ธนพร. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2533.
• เซลิกแมน, สก๊อต ดี. การเจรจาธุรกิจกับชาวจีน. กรุงเทพฯ: แมน้่า. 2533.
• เซี�ยซูจัง. กลยุทธส์ามก๊ก: คัมภีร์บริหารในภาวะสงคราม. แปลโดย ทองแถม นาถจำานง. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 

2533.

• ทองแถม นาถจำานง. ยุทธศิลป์จิ�นซี:ี ศาสตรแ์หง่การบรหิารส�าหรบัผู้เปน็เจ้าของกิจการ. กรุงเทพฯ: ดอกหญา้. 
2533.

• ทองแถม นาถจำานง, ผู้แปล. สงครามสามก๊ก กลยุทธพ์ลิกสถานการณ.์ กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2533.
• ทาคาฮาตะ มิโนรุ. บรหิารคนด้วยกลยุทธห์นัเฟ้ย. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2533.
• ธรีลักษณ ์ธาวนพงษ์, ผู้แปล. สรา้งธุรกิจ ด้วยความคิดซุีนวู: ฉบบัภาพจ�าลอง. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2533.
• ผิง เลี�ยง นู้. ใชส้มองพชิติการค้าแบบจีน: กลวิธกีารสรา้งความส�าเรจ็ตามแบบฉบบัของนกัธุรกิจจีน. กรุงเทพฯ: 

ข้าวฟ้่าง. 2533.
• มัตสุโมโต คาสโุอะ. กลยุทธก์ารค้าขายของชาวจีนโพน้ทะเล. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2533.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. ผา่สมองโจโฉ. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2533.
• หงยง่ชง. สรา้งกิจการด้วยการบรหิารแบบจีน. แปลโดย ม. อ้ึงอรุณ [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: มาลัย. 2533.
• อิโรโคะ คิเมอิ. ขงจื�อสูก่ารบรหิารสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2533.
• ฮว่อหยี�เจีย. ศลิปะการใชค้นในสามก๊ก. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: ก.ไก่. 2533.

2534 (1991)
• แก้วชาย ธรรมาชยั และ การุณ แซห่ลี�. คมปญั่ญ่ามังกรจีน. กรุงเทพฯ: ตรงหัว. 2534.
• เฉนิเสี�ยวหลิน. กว่าจะเป็นนายพล. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2534.
• โมริฮิโร ดาวาโน. ญ่ี�ปุ่นลุยแนวรบธุรกิจตามต�าราพิชัยสงครามซุีนวู. แปลโดย บุญศักคิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: 

ก.ไก่. 2534.
• เฝิง เมิ�งหลง. ภูมิปญั่ญ่าตะวันออก: คัมภีรก์ารใชค้น. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2534.
• วิชาภรณ ์แสงมณ.ี ส�านวนงามในสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ดอกมะลิ. 2534.
• สามก๊ก แต่งจากพงศาวดารจีน สมัย พ.ศ. 763 จน พ.ศ. 823: ฉบบัราชบณัฑิูตยสภา ที�ระลึกในงานพระราชทาน

เพลิงศพ นายอภิวัฒน์ นันทาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984). 2534.
• เหออ้วนเป่า. การบรหิารเวลาแบบคนจีน. แปลโดย ม. อ้ึงอรุณ [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2534.
• อัมพร สขุเกษม. กลอุบายท�าลายล้างอยา่งสามก๊ก. กรุงเทพฯ: สามเกลอ. 2534.
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2535 (1992)
• โครเซอร์, ลิวอิส เอ. แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ของลิวอิส เอ. โคเซีอร์ [Masters of Sociological 

Thought: Ideas in Historical and Social Context]. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2535.
• เธยีรชยั เอี�ยมวรเมธ, ผู้แปล. บุคคลสามก๊กวิเคราะห.์ กรุงเทพฯ: รวมสาสน์. 2535.
• บุญศักดิ� แสงระวี. บริหารงานด้วยกลยุทธ์สามก๊ก. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: บริษัทมีเดียโฟ้กัส. 

2535.

• อำารุง สกลุรตันะ. สามก๊กฉบบัพัฒนา ตอนก๊กที� 4 ในสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ภาพพมิพ.์ 2535.
• ฟ้ังสือกวง และ หลี�เลี�ยเตียน. ทางแห่งความส�าเร็จของหลีกาเส่ง. แปลโดย อรุณ โรจนสันติ. กรุงเทพฯ: 

ดอกเบี้ย. 2535.
• มิโมโต้, สซึเิฮอิ. ราชันศาสตร์: วิถีการปกครองและผูกใจคน. แปลโดย อธิคม สวัสดิญาณ. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 

2535.

• วิทิต วัณนาวิบูล. ผลึกภูมิปญั่ญ่าจีน: คัมภีรก์ารบรหิาร. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2535.
• สภุาณ ีปิยพสนุทรา. สามก๊ก ฉบับภาพบุคคลพรอ้มประวัติ. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2535.
• หลี�เฟ้ย, และ โจวเค่อซ.ี บรหิารงานด้วยกลยุทธส์ามก๊ก. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: มีเดียโฟ้กัส. 2535.

2536 (1993)
• เซี�ยซูจัง. กลยุทธส์ามก๊ก: คัมภีรบ์รหิารในภาวะสงคราม. แปลโดย ทองแถมนาถจำานง. พมิพค์รัง้ที� 11. กรุงเทพฯ: 

ดอกหญ้า. 2536.
• เฝิง เมิ�งหลง. กลยุทธก์ารบริหารแบบจีนว่าด้วยศิลปะแห่งวาทะ. แปลโดย อดุลย์ รัตนมั�นเกษม. กรุงเทพฯ: ดอก

หญา้. 2536.
• เฝิง เมิ�งหลง. บรหิารกลยุทธแ์บบจีนว่าด้วยการตัดสนิขอ้พพิาท. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2536.
• เว่ย เหลียว. พชิยัสงครามจีนเว่ยเหลียว: ศาสตรแ์หง่การปกครอง. แปลโดย อธคิม สวัสดิญาณ และ วิเชียร เรอืง

เบญจสกลุ. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2536.
• สมชาย ธรรมาชยั และ การุณ แซห่ลี, แปล. คมปญั่ญ่ามังกรจีน. กรุงเทพฯ: ตรงหัว. 2536.
• อัมพร สขุเกษม. กลอุบายท�าลายล้างอยา่งสามก๊ก. พมิพค์รั้งที� 2. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2536.

2537 (1994)
• บุญศักดิ� แสงระวี, ผู้แปล. บรหิารงานด้วยกลยุทธส์ามก๊ก. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. พิมพ์คร้ังที� 2. กรุงเทพฯ: 

ดอกหญา้. 2537.
• เฝิง เมิ�งหลง. กลยุทธก์ารบรหิารแบบจีนว่าด้วยภูมิปญั่ญ่าสตร.ี กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2537.
• ส. สวุรรณ [นามแฝง]. คันฉอ่งสอ่งคน. กรุงเทพฯ: เดอะเนชั�น. 2537.
• ส.สวุรรณ [นามแฝง]. คิดอยา่งจีน. กรุงเทพฯ: พริาบ. 2537.
• สมชาย วิสนัต์วิสทุธุ.์ วรรคทองในกลยุทธ:์ กลยุทธก์ารจัดวางกลยุทธธุ์รกิจ. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2537.
• หลี�เฟ้ย, และ โจวเค่อซ.ี บรหิารงานด้วยกลยุทธส์ามก๊ก. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: ดอกหญา้. 2537.
• หวาง ซวนหมิง. กลยุทธผู์น้�า น�าด้วย 36 กลยุทธ ์[Thirty-six Stratagems]. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2537.
• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. เจ็ดยอดกุนซีอืในสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2537.

2538 (1995)
• เกาหยวน. คัมภีรบ์รหิาร 36 กลยุทธ.์ แปลโดย อำานวยชยั ปฏิพทัธเ์ผา่พงศ์. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2538.



44 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

• เซี�ยซูจัง. กลยุทธ์สามก๊ก: คัมภีร์บริหารในภาวะสงคราม. แปลโดย ทองแถม นาถจำานง. พิมพ์ครั้งที� 12. 
กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2538.

• เคลียรี, โธมัส. หลักแท้แห่งผู้น�า ปรีชาญ่าณจากปรมาจารย์จีน. แปลโดย ร.จันเสน [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: 
ดอกหญ้า. 2538.

• วิทิต วัณนาวิบูล. ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการและการบริหารแบบตะวันออก-ตะวันตก. กรุงเทพฯ: เดลฟ้ี� . 
2538.

• ส. สวุรรณ [นามแฝง]. กลอุบายฮ่่องเต้. กรุงเทพฯ: ชุมศิลป์ธรรมดา. 2538.
• สวัุจชยั สมไพบูลย์. สตูรส�าเรจ็เก่าแก่. กรุงเทพฯ: แมนเนจเม้นท์ มีเดีย. 2538.
• หลี�เฟ้ย, และ โจวเค่อซ.ี บรหิารงานด้วยกลยุทธส์ามก๊ก. แปลโดย บุญศักดิ�แสงระวี. กรุงเทพฯ: คู่แขง่. 2538.
• หวาง, ชวนหมิง. กลยุทธ์ผู้น�า: น�าด้วยอัญ่มณีแห่งภูมิปัญ่ญ่าจีน. แปลโดย อำานวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์. 

กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2538.

2539 (1996)
• เลี�ยวเจี�ย. ขุดกรุสมบัติสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ก.ไก่. 2539.
• ดำารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ต�านานหนังสอืสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2539.
• อัมพร สขุเกษม. ถอดเกราะสามก๊ก: เจาะลึกเบื�องหลังเล่หก์ลของบุคคลในสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2539.

2540 (1997)
• เชลิกแมน, สก็อต ดี. ยุทธวิธคีู่ค้ากับมังกรและฮ่่องกง. แปลโดย ภวัต นำาทอง. กรุงเทพฯ: ธนฤต. 2540.
• บูรชยั ศิรมิหาสาคร. กลั�นสามก๊ก ฉบับนักบรหิาร. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2540.
• อู�จิง. คัมภีร์ฮ่่องเต้ เจินกวนเจิ�งเย่า. บรรณาธิการโดย ณภัทร เทพพรรธนะ. แปลโดย อธิคม สวัสดิญาณ. 

กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2540.

2541 (1998)
• ภัคพงษ์ โง้วเจริญกลุ. รูเ้รื�องจีนรวยแบบจีน. กรุงเทพฯ: กั งหัน. 2541.
• ฮว่อหยี�เจีย. ศลิปะการใชค้นในสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ก.ไก่. 2541.

2542 (1999)
• หลี�เฟ้ย และ โจวเค่อ ซ.ีซ.ี บรหิารงานด้วยกลยุทธส์ามก๊ก. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2542.

2543 (2000)
• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ. กลยุทธยอดขุนพลในพงศาวดารจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2543.
• หลี�ปิ� งเอ้ียน และ ซุนจ้ิง. กลศกึสามก๊ก. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2543.

2544 (2001)
• ทาคาฮาตะ มิโนรุ. กลยุทธห์านเฟ้ย วิธบีรหิารคนแบบจีน. กรุงเทพฯ: ขุนเขา. 2544.
• เฝิง เมิ�งหลง. ปรชัญ่าจีนจากขงจื�อ ถึงเหมาเจ๋อตงุ. กรุงเทพฯ: พริาบ. 2544.
• มัตสุโมโต คาสโุอะ. กลยุทธก์ารค้าของชาวจีนโพน้ทะเล. กรุงเทพฯ: ขุนเขา. 2544.
• วรรณไว พัธโนทัย, ผู้แปล. สามก๊กฉบบัแปลใหม.่ พมิพค์รั้งที� 4. กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ. 2544.
• สวิุนัย ภรณวลัย. วิชั�น 2002 ปรทัิศน์. กรุงเทพฯ: เจได. 2544.



บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 45

• อธวัิฒน์ ทรพัยไ์พฑิรูย์. คัมภีร ์“เจ้าสวั” ธนนิท์ เจียรวนนท์. กรุงเทพฯ: ปฐมกาล. 2544.
• อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑิูรย์. คัมภีร์ “เจ้าสัว 2” มองในมุม ธนินท์ เจียรวนนท์: เจ้าสัวแห่งเครือเจริญ่โภคภัณฑ์ู. 

กรุงเทพฯ: ปฐมกาล. 2544.

2545 (2002)
• ชูศักดิ� จงธนะพิพัฒน์. เคล็ดพิชัยสงครามจากสรรพต�าราพิชัยสงครามจีน [The Art of Strategy]. กรุงเทพฯ: 

ม.ป.พ. 2545.
• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ. 10 กนุซีอืยอดอัจฉรยิะ. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2545.
• วิวัฒน์ ประชาเรอืงวิทย์. เจาะลึกสามก๊ก ฉบับวิจารณ.์ กรุงเทพฯ: ต้นไม้. 2545.
• อังคณา จิวประไพพงศ์. เตี�ยเล่าให้ฟั้ง คนจีนสรา้งตัวอยา่งไร. กรุงเทพฯ: สารสาร มารเ์ก็ตต้ิง. 2545.

2546 (2003)
• เจียง, เจ�อหมิน. จีนก้าวสูอ่นาคต: รายงานของ เจียงเจ๋อหมิน ในสมัชชาผู้แทนทั�วประเทศครั�งที� 16 ของพรรค

คอมมิวนสิต์จีน [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 บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2546.

• เลี�ยว สง สิว้. เคล็ดลับการค้าของคนจีน จากต้นฉบบัภาษาจีนของ: เลี�ยว สง สิ�ว. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2546.

2547 (2004)
• Alex Le Sueur. การบริหารจัดการโรงแรมดีที�สุดในนครหลวงทิเบต [Running a Hotel on the Roof of the 

World “Five Years in Tibet”]. กรุงเทพฯ: เอส.อาร.์พริ้นต้ิง แมสโปรดักส.์ 2547.
• ศุภนิมิตร วีรสุ, ผู้แปล. ต�าราพิชัยสงครามของซุีนวู พร้อมต้นฉบับภาษาจีน. พิมพ์ครั้งที� 3. กรุงเทพฯ: เอ.อาร์. 

บิซิเนส. 2547.
• สนัติ ต้ังรพพีากร. ยุทธศาสตร ์3 ก้าว สูค่วามส�าเรจ็แบบจีน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2547.

2548 (2005)
• สภุฤกษ์ บุญกอง. ตั�งโต๊ะ ฉบับการต์นู. ปทมุธานี: สกายบุก๊ส์. 2548.

2549 (2006)
• อู�จิง. เจินกวนเจิ�งเยา่: ยอดกุศโลบายจีน. แปลโดย อธคิม สวัสดิญาณ. กรุงเทพฯ: เต�าประยุกต์. 2549.

2552 (2009)
• ก่อศักดิ� ไชยรศัมีศักดิ�. อ่านสามก๊ก ถกบรหิาร. กรุงเทพฯ: บุ๊คสไมล์. 2552.
• คึกฤทธิ� ปราโมช, ม.ร.ว. สามก๊ก ฉบับนายทนุ ตอนโจโฉนายกตลอดกาล. กรุงเทพฯ.ดอกหญ้า. 2552.
• เจรญิ วรรธนะสนิ. สามก๊ก ฉบับนักบรหิาร. กรุงเทพฯ: วิสดอมเฮาส.์ 2552.
• เจรญิ วรรธนะสนิ. สามก๊ก ฉบับนักบรหิาร เล่มที� 2. กรุงเทพฯ: วิสดอมเฮาส.์ 2552.
• ชชัวนันท์ สันธเิดช. อ่านสามก๊กอยา่งแฟ้นพันธุแ์ท้. พมิพค์รั้งที� 2. กรุงเทพฯ: ชวนอ่าน. 2552.
• ทำานุ นวยุค. ยอดขุนพลจากปัญ่ญ่าขงเบง้. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2552.
• บุญศักดิ� แสงระวี. 36 กลยุทธส์ูช่ยัชนะภาคปฏิิบติั [Thirty-six Strategies]. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2552.
• เปี� ยมศักดิ� คณุากรประทีป. กลยุทธก์ารบรหิารธุรกิจในภาวะวิกฤตจากสามก๊ก. กรุงเทพฯ: คณุธรรม. 2552.



46 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

• ไป่ลี�หมิง เรยีบเรยีง. สามก๊ก. กลยุทธ ์“โจโฉ”: รอบคอบ เด็ดขาด เฉยีบคม. กรุงเทพฯ: ณดา. 2552.
• พษิณุ เหรียญมหาสาร. ถอดเกร็ดมังกร ตอน Mr. China’s ต�านานกวนชี� ยุทธวิธเีชื�อม SMEs ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 2552.
• อมร ทองสุก, ผู้แปล. คัมภีร์หลุนอวี�: คัมภีร์แห่งแดนมังกร [The Analects of Confucius]. พิมพ์ครั้งที� 2. 

ปทุมธานี: ชุณหวัตร. 2552.
• เอ้ือ อัญชลี. สามก๊ก ฉบับคนกันเอง. กรุงเทพฯ: มติชน. 2552.

2553 (2010)
• ฐาปนีย ์อตีตา. อ่านสามก๊ก ต่อยอดความคิด พนิจิการใชค้น. กรุงเทพฯ: ปราชญ์. 2553.
• บรรยง บุญฤทธิ�. เจงกิสข่านผู้พิชิตโลก: กลยุทธ์สร้างความยิ�งใหญ่่ สูตรลับสร้างภาวะผู้น�า [The Great Gen 

Ghis Khan: Leadership & Management]. กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป. 2553.
• บุญศักดิ� แสงระวี. หนทางสรา้งชาติของจีนใหญ่.่ กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2553.
• ปวิตร กิจจานุเคราะห์. ถอดรหัสสามก๊ก ครองใจคน ครองใจงาน. กรุงเทพฯ: เอพ ีครเีอทีฟ้. 2553.
• เปี� ยมศักดิ� คณุากรประทีป. เล่าเรื�องสามก๊ก ฉบบัคนรุน่ใหม.่ กรุงเทพฯ: คณุธรรม. 2553.
• เลี�ยวเจี�ย. ขุดกรุสมบัติสามก๊ก. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2553.
• สงัข ์พธัโนทัย. พชิยัสงครามสามก๊ก. พิมพ์ครั้งที� 5. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2553.
• อานันท์ ชินบุตร. อย่าเชื�อซุีนวู อย่าชูสามก๊ก: วิธีชนะโดยไม่ต้องรบประสบความส�าเร็จโดยไม่ต้องแข่งขัน. 

กรุงเทพฯ: พาวเวอรฟู์้ล ไลฟ์้. 2553.

2554 (2011)
• คนแซต้ั่ง [นามแฝง]. ภูมิปญั่ญ่าจีนสอนท�าการค้า. กรุงเทพฯ: Dดี. 2554.
• อนันต์ จันทร์เจริญ. กฎเหล็ก 89 ข้อ ท�าการค้าให้ส�าเร็จอย่างคนจีน. บรรณาธิการโดย ทรงพล สุขเรือน. 

กรุงเทพฯ: ณ ดา. 2554.
• อ้ึงมงคล [นามแฝง], ผู้เรยีบเรยีง. สามก๊ก ฉบับอ่านแล้วรวย. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส.์ 2554.
• เอกรตัน์ อุดมพร. 269 ส�านวนโวหาร สามก๊ก. กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา. 2554.

2555 (2012)
• เซี�ยซูจัง. กลยุทธ์สามก๊ก: หลักการบริหารส�าหรับผู้ชนะในทุกสถานการณ์. แปลโดย ทองแถม นาถจำานง. 

นนทบุร:ี ศรีปัญญา. 2555.
• ทศ คณนาพร. สามก๊กสอนพชิติธุรกิจใหย้ิ�งใหญ่.่ กรุงเทพฯ: แฮปป้ีบุค๊. 2555.
• เปี� ยมศักดิ� คณุากรประทีป. 40 วาทะชนะใจในสามก๊ก. กรุงเทพฯ: คณุธรรม. 2555.
• เปี� ยมศักดิ� คณุากรประทีป. พราง ลวง ลับ...สไตล์สามก๊ก. กรุงเทพฯ: ปราชญ์. 2555.
• เปี� ยมศักดิ� คณุากรประทีป. สามก๊ก ฉบับอ่านคนผา่นกลศกึ. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส.์ 2555.
• ภัทระ ฉลาดแพทย,์ และ ธรีะวุฒ ปัญญา. คมวาทะสามก๊ก พลิกชวิีต [Life Change by Power of Words from 

San Guo Yan Yi]. กรุงเทพฯ: แฮปป้ีบุ๊ค. 2555.
• ซุนวู. กลยุทธยุ์ทธวิธผูีน้�าแบบซุีนวู. แปลโดย ศุภนิมิตร วีรส.ุ กรุงเทพฯ: ก้าวแรก. 2555.
• สวุรรณา ตปนียากรกช. ศาสตรแ์หง่การบรหิารตามแบบฉบับสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ณดา. 2555.
• อดุลย์ รัตนมั�นเกษม. กลยุทธ์กุนซีือ ฉบับเจ็ดยอดกุนซีือในสามก๊ก. บรรณาธิการโดย ทองแถม นาถจำานง. 

กรุงเทพฯ: เต�าประยุกต์. 2555.
• อ้ึงมงคล [นามแฝง]. สามก๊ก ฉบับเสนห่ผู์น้�า. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส.์ 2555.
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หมวดทีหมวดท่่ี  55 หมวดประวัต่ำศึ�สตำร-์อ�รยธ์รรมจีน

2471 (1928)
• อาจารย์แจ่ม [นามแฝง]. เกร็ดพงศาวดารจีน เรื�อง อภิเษกพระนางแบดี�ซีิบิ�น. พระนคร: โรงพิมพ์บำารุงนุกุล. 

2471.

2507 (1964)
• ม.ป.ผ. ตั�งฮั่�น. พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา. 2507.
• ม.ป.ผ. ไต้ฮั่�น. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา. 2507.
• บรมมหาศรีสุริยวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าพระยา. เม่งเฉียว ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์. พระนคร: 

คลังวิทยา. 2507.

2509 (1966)
• เพ็ชรี สุมิตร. ค�าบรรยายในวิชาอารยธรรมตะวันออกเรื�องอารยธรรมจีน. ม.ป.ท.:: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร.์ 2509.
• ม.ป.ผ. ซุียถัง. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา. 2509.

2510 (1967)
• สำานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี. จารึก

อาณาจักรนา่นเจ้า พ.ศ. 1390. พระนคร: คณะกรรมการจัดพมิพเ์อกสารทางประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม และ
โบราณคดี สำานักนายกรัฐมนตร.ี 2510.

• ม.ป.ผ. ซุียถัง. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา. 2510.

2515 (1972)
• ล. เสถียรสตุ [นามแฝง]. หลายชวิีตในพงศาวดารจีน. นครหลวงฯ: ศึกษิตสยาม. 2515.

2517 (1974)
• ไพโรจน์ โพธิ�ไทร. ภูมิหลังของจีน. กรุงเทพฯ: บรรณกิจเทรดด้ิง. 2517.

2518 (1975)
• ดิเรก กลุสริสิวัสดิ�. “ค้นพบถิ�นจีนแดง.” ประชาชาติ 2 (2 ธนัวาคม 2518): 7.
• สงัข ์พฒัโนทัย. จีนสมัยก่อนพทุธกาล. กรุงเทพฯ: ครุุสภา. 2518.

2519 (1976)
• Pye, Lucian W. จีนสามยุค. แปลโดย คณนิ บุญสวุรรณ. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพมิพ.์ 2519.
• ถ่องแท้ รจนาสันต์. ประวัติการต่อสู้จากคอมมิวนิสต์จีนสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: เสริมวิทย์

บรรณาคาร. 2519
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, องค์การนักศึกษาฯ. โฉมหน้าจีนใหม่. กรุงเทพฯ: องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 2519.



48 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

2520 (1977)
• สงัข ์พฒัโนทัย. จีนสมัยก่อนพทุธกาล. กรุงเทพฯ: ครุุสภา. 2520.

2521 (1978)
• กู๊ดรดิจ์, คารร์งิตัน. ประวัติศาสตรจี์น. แปลโดย ส.ศิวรกัษ์. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2521.

2524 (1981)
• หน่วยเรียบเรียง “หนังสือชุดประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีน”. ปฏิิรูปการปกครองอู้ซีี ศึกษาประวัติศาสตร์จีน

ยุคใกล้. กรุงเทพฯ: กลุ่มสลาตัน. 2524.
• ทวีป วรดิลก. ประวัติศาสตรจี์นจากสงครามฝัิ� นถึงปฏิิวัติซีนิไฮ่่ ( ค.ศ. 1840–1911). กรุงเทพฯ: ยุคใหม.่ 2524.

2526 (1983)
• Cao Yu Zhang, and Lin Han Da. Shang Xia Wu Qian Nian: ซ่าง เซี�ย อู่ เชียน เหนียน. 6th ed. Shang Hai: 

Shao Nian’er tong chu ban she. 1983 (2526).
• เอ็ดการ ์สโนว์. ดาวแดงเหนือแผ่นดินจีน. กรุงเทพฯ: สี�เกลอ. 2526.
• ล. เสถียรสตุ [นามแฝง]. หลายชวิีตในพงศาวดารจีน. กรุงเทพฯ: ก.ไก่. 2526.
• สำานักนายกรฐัมนตร.ี คณะกรรมการสบืค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี�ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน. ประวัตินา่นเจ้า. 

กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี�ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน สำานักนายกรัฐมนตรี. 
2526.

2527 (1984)
• ช ีเหวิน. สาธารณรฐัประชาชนจีน [China: a general survey]. กรุงเทพฯ: วรวุฒกิารพมิพ.์ 2527.
• ซ. ศรีง้ิวราย, นามแฝง “ขันทีแต้ฮ้ัว นักเดินเรือทะเลบันลือโลกสมัยราชวงศ์หมิง” ใน ต้วน ลี เซิง. พลิก

ต้นตระกูลไทย: ประวัติศาสตรไ์ทยในทัศนะของชาวจีน. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2527.

2528 (1985)
• ฉเีหวิน. แนะน�าประเทศจีนครา่ว ๆ . กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2528.
• อ้ัยยิง เจี�ยวหรอ ฟู้อ้ี. จากจักรพรรดิสูส่ามัญ่ชน [From Emperor to Citizen]. กรุงเทพฯ: เมดิคัล มีเดีย. 2528.

2529 (1986)
• ยูยนีสัน, รูบี้. 3 สตรเีหล็กตระกลูซีง่. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: แก้วประกาย. 2529.

2530 (1987)
• ถาวร สกิขโกศล. แลหลังแดนมังกร. กรุงเทพฯ: นานมี. 2530.
• ทองแถม นาถจำานง. กว่าจะมาเป็นจีน: ประวัติศาสตรก์ารก่อตั�งจักรวรรดิของจิ�นซีฮ่ี่องเต้. กรุงเทพฯ: ดอกหญา้. 

2530.

• บุญศักดิ� แสงระวี. จิ�นซีฮ่ี่องเต้: มหาราชหรอืทรราช. กรุงเทพฯ: ก.ไก่. 2530.
• วัชระ ชวีโกเศรษฐ, ผู้แปล. 14 ยอดขุนพลในพงศาวดารจีน. กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ. 2530.
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2531 (1988)
• กัลยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร,์ สมเด็จเจ้าพระเจ้าพี�นางเธอ เจ้าฟ้้า. สายธารอารยธรรมจีน: 

7 ธานี แหง่อาณาจักรกลาง. กรุงเทพฯ: วงศ์จร. 2531.
• อ้ัยยิง เจี�ยวหรอ ฟู้อ้ี. จากจักรพรรดิสูส่ามัญ่ชน [From Emperor to Citizen]. กรุงเทพฯ: รวมทรรศน์. 2531.

2532 (1989)
• Fraser , Stewart E. ภาพประวัติศาสตร์ การสร้างตัวของสาธารณรัฐประชาชนจีน. แปลโดย วิโรจน์ ถิรคุณ. 

กรุงเทพฯ: หมึกจีน. 2532.
• ยสัเปิรส์, คารล์. ขงจื�อ ผูพ้ลิกฟ้้� นโลกโบราณ. แปลโดย โกมุที ปวัฒนา. กรุงเทพฯ: สมิต. 2532.
• วรณไว พัธโนทัย, ผู้แปล. รอ้ยคารม คมปัญ่ญ่า จากพงศาวคารจีน. กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ. 2532.
• วุฒิชัย มูลศิลป์ และ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. ต�ารายุทธศิลป์: วิทยาการทหารฉบับเก่าแก่ที�สุดของจีนรวบรวมเมื�อ 

500 ปี ก่อน ค.ศ. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2532.
• หลิวจวินจู่. เปิดกรุความเรน้ลับ 8,000 ปี ประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2532.

2533 (1990)
• รถัยา สารธรรม, ผู้แปล. ประกายเกล็ดมังกร: ท�าเนยีบคนฉลาดในพงศาวจีน. กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ. 2533.

2534 (1991)
• แก้วชาย ธรรมาชยั, และ การุณ แซห่ลี�. คมปญั่ญ่ามังกรจีน. กรุงเทพฯ: ตรงหัว. 2534.
• แมคคิลลอป, เบท. จีน: 1400 ปี ก่อน ค.ศ.- ค.ศ. 1911. แปลโดย ศิร ิสรวงแสวง. กรุงเทพฯ: ซูเปอร ์ไอคิว. 2534.
• ป. รตันปัญญา [นามแฝง]. ต�านานกรุงปักกิ�ง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2534.
• ป. รตันปัญญา [นามแฝง]. ราชส�านักปักกิ�ง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2534.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. ขนัที: สิ�งที�ช�ารุดทางมนุษยศาสตร.์ กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2534.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. ฮั่�น: ชาติพนัธุที์�ไมมี่วันตาย. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2534.
• วินัย สุกใส. ยุทธจักรชงิบลัลังก์มังกร: เล่หส์ปัระยุทธ ์3000 ป ี42 ราชวงศ.์ สงขลา: ประภาคาร. 2534.
• ศุภนิมิต [นามแฝง]. คมวาทะในพงศาวดารจีน. กรุงเทพฯ: สามัคคีสาสน์. 2534.

2535 (1992)
• Mitamura, Taisuke. ขนัทีจีน [Chinese eunuchs]. แปลโดย วินัย พงศ์ศรีเพยีร. กรุงเทพฯ: วรรณศิลป์.2535
• ถาวร สกิขโกศล. 4 ยอดหญ่งิงาม ผูพ้ลิกประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: ก. ไก่. 2535.
• ศุภนิมิต [นามแฝง]. คมวาทะในพงศาวดารจีน. กรุงเทพฯ: สามัคคีสาสน์. 2535.

2537 (1994)
• Jin, Zhong. Zhong Guo De Yan Bian จง กว๋อ เตอ เหยี�ยนเปี� ยน. Xiang Gang: Kai fang za zhi she . 1994 

(2537).

• นฤมิตร สอดศุข. ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีนจนถึงยุคสี�ทันสมัย: ผลกระทบต่อ พคท. กรุงเทพฯ: 
โอเดียนสโตร.์ 2537.
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2538 (1995)
• ชนาทิพย ์เกสะวัฒนะ. ประวัติศาสตรจี์นสมัยกบุไลขา่น ตามรายงานของมารโ์ค โปโล. กรุงเทพฯ: สำานักพมิพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2538.
• แดง ไบเล่. ถนนฉางอาน: สาระนา่รูเ้กี�ยวกับเมืองจีน คนจีน และประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: มิ�งขวัญ. 2538.
• ทวีป วรดิลก. ประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2538.
• หวางหยงเชงิ, และ ชี�เชงิ. 5 ขนัทีจอมโฉด ยุคชุนชวิและฮั่�นตะวันออก [Chinese Eunuchs Book 1]. กรุงเทพฯ: 

ดอกหญ้า. 2538.

2540 (1997)
• ชุติมา ศิรสิมรรถการ. ประเทศจีน. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสูโ่ลกกว้าง. 2540.

2541 (1998)
• Wu, Luxing. 100 จักรพรรดิจีนที�โลกไม่ลืม [100 Chinese Emperors]. บรรณาธิการโดย ลัดดาวรรณ 

นววงศ์วิวัฒน์, แปลโดย ปรียานุช ปาร.ิ กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2541.

2542 (1999)
• จันทร์ฉาย ภัคอธคิม. ประวัติศาสตรจั์กรวรรดิจีน HI 368. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2542.
• ชุติมา ศิรสิมรรถการ. ประเทศจีน. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสูโ่ลกกว้าง. 2542.
• วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. ประวัติศาสตร์ปริทรรศน์: พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรติ พลโท ด�าเนิร เลขะกุล 

เนื�องในโอกาสมีอายุครบ 84 ป.ี กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ.์ 2542.

2543 (2000)
• แก้วชาย ธรรมาชยั, และ การุณ แซห่ลี�. 9 มหาราชมหาโหด. กรุงเทพฯ: ตรงหัว. 2543.

2544 (2001)
• จันทร์ฉาย ภัคอธิคม. ประวัติศาสตร์บทบาทของจีนต่อกิจการโลก. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง. 2544
• เฉนิลี�หมิง. เฉาซีา่นสื�อฮั่�ว (ประวัติศาสตรแ์ต้จิ�ว). ม.ป.ท.: สำานักพมิพก์ารท่องเที�ยวแห่งมณฑิลกวางตุ้ง. 2001.
• บุญรส วงจตรุสัธรรม. วิจิตรกามาในอารยะธรรมจีน. กรุงเทพฯ: คุ้มคำา. 2544.
• วินัย พงศศ์รเีพยีร, บรรณาธกิาร. ปรทิรรศนป์ระวัติศาสตร:์ รวมบทความเพื�อเปน็เกียรติแค่รองศาสตราจารย์

วุฒชิัย มูลศิลป์ เนื�องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: รุง่แสงการพิมพ.์ 2544.

2545 (2002)
• กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์. ทิเบต: ขอบฟ้า้ที�สญู่หายไป. กรุงเทพฯ: พระอาทิตย.์ 2545.
• คณะกรรมการจัดทำาหนังสือที�ระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็ จ

พระพุทธยอดฟ้้าจุฬาโลกมหาราช. ชิดก๊กไซีฮั่่�น. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 2545.
• ชูศักดิ� จงธนะพิพัฒน์. The Art of Strategy เคล็ดพิชัยสงครามจากสรรพต�าราพิชัยสงครามจีน. กรุงเทพฯ: 

ม.ป.พ. 2545.
• หลินเชา. 100 โสเภณใีนประวัติศาสตรจี์น. แปลโดย กนกพร นุ่มทอง. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2545.
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2546 (2003)
• จันทร์ฉาย ภัคอธิคม. ประวัติศาสตร์บทบาทของจีนต่อกิจการโลก. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2546.
• เซียวเสี�ยวเฟ้งิ, หลี�ว์เค่อเจียน, และ หยางญุูย่เจิน. 100 ทรชนในประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุค๊ส์. 
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• นิตยา [นามแฝง]. อารยธรรมจีน. กรุงเทพฯ: สวีุรยิาสาสน์. 2546.
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กรุงเทพฯ: มติชน. 2546.
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• กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์. ทิเบต: ขอบฟ้า้ที�สญู่หายไป. กรุงเทพฯ: รว่มด้วยชว่ยกัน. 2547.
• จิตรา ตุวิชรานนท์. ประวัติศาสตร์กิจสาธารณรัฐประชาชนจีน: EC 396. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง. 2547.
• โจวจยาหรง. ประวัติศาสตรจี์น. บรรณาธกิารโดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ.์ แปลโดย วิไล ลิ�มถาวรานันต์, ศรวิีกาญจน์ 

กุลยานนท์, และ เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั�นส,์ 2547.
• เฉนิเหวยจว้ิน. 100 ขุนนางประเสรฐิในประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2547.
• ซวิ ซูหลนุ. ถังซี�าจั�ง: จดหมายเหตูการเดินทางสูดิ่นแดนตะวันตกของมหาราชวังถัง. กรุงเทพฯ: มติชน. 2547.
• ซอื นัยอัน. ซีอ้งกั�ง ฉบบัสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ.์ นนทบุร:ี ศรปัีญญา. 2547.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. กังฉนิ: สิ�งโสโครกทางประวัติศาสตร.์ กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2547.
• วศิน ปัญญาวุธตระกูล . 35 ปีประวัติศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมบทความวิชาการของคณาจารย์ สาขา

วิชาประวัติศาสตร.์ พิษณุโลก: สาขาวิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2547.
• ศรศัีกร วัลลิโภดม. โครงการอบรมและวิจัยเชงิปฏิิบติัการทางประวัติศาสตร ์โบราณและชาติพนัธุ.์ กรุงเทพฯ: 

โดยการสนับสนุนจากสำานักงานกองสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ. 2547.
• หลินเค่อ, สีเทา, และ อู�ซู่จุน. คืนความจริงให้ประวัติศาสตร์: โต้การใส่ร้ายประธานเหมา [The True Life of 

Mao Zedong]. บรรณาธกิารโดย นาถยา กัลโยธนิ. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2547.

2548 (2005)
• ปรวัิฒน์ จันทร. 600 ป ีสมทุรยาตราเจิ�งเหอ: แมทั่พเรอืผู้กลายเปน็เทพเจ้า “ซี�าปอกง” อันศกัดิ�สทิธิ�. กรุงเทพฯ: 

มติชน, 2548.
• ส.ว.พ., และ อารยีา. เพชรรว่งจากพงศาวดารจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2548.
• หลิงไหเ่ฉงิ. ขนัทีคนสดุท้าย [The Last Eunuch in China]. กรุงเทพฯ โครงการจัดพมิพค์บไฟ้. 2548.
• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. รากเหง้าเผา่จีน. กรุงเทพฯ: แมโ่พสพ. 2548.
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• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. กังฉนิ: สิ�งโสโครกทางประวัติศาสตร.์ กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2549.
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รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: มติชน. 2550
• เจินเหว่ย. ไซีฮั่่�น (ราชวงศ์ฮั่�นตะวันตก). นนทบุร:ี ศรปัีญญา. 2550.
• เฉยีนหลินเซิน. ยอดตลุาการราชวงศซ์ีง่. กรุงเทพฯ: มติชน. 2550.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. ขนัที: สิ�งช�ารุดทางมนุษยศาสตร.์ กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2550.
• ม.ป.ผ. ความรูทั้�วไปเกี�ยวกับประวัติศาสตรป์ระเทศจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2550.
• วิทยาลัยภาษาจีนปักกิ�ง, มหาวิทยาลัยครูหนานจิง, และ มหาวิทยาลัยครูอันฮุย. ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกับ

ประวัติศาสตรป์ระเทศจีน. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2550.

2551 (2008)
• กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์. แทบธุลีดิน: 18 วัน 80 กิโลเมตร กับการจาริกบนหลังคาโลก. กรุงเทพฯ: 

สวนเงินมีมา. 2551.
• สวี�จ้งหลิน. พงศาวดารจีนฮ่่องสิน: เฟ้ิง เสิน ประกาศิตแต่งตั�งเทพเจ้า เนื�อหาสมบูรณ์. แปลโดย วิวัฒน์ 

ประชาเรืองวิทย.์ กรุงเทพฯ: ต้นไม้. 2551.
• พพิธิภัณฑิพจิารณ,์ หลวง. ซีเิตงซีนักับซีกัิง.ฉบับเจ้าพระยาภาณวุงศม์หาโกษาธบิดี. นนทบุร:ี ศรปัีญญา. 2551.
• หลี�เสี�ยวเชียง. ต้นก�าเนิดชนชาติและประเพณีจีน. แปลโดย ปณัฐพรรณ เจริญวรรณ และ ปรมินทร์พร 

เจริญวรรณ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2551.

2552 (2009)
• ชชัวนันท์ สันธเิดช. อ่านสามก๊กอยา่งแฟ้นพันธุแ์ท้. กรุงเทพฯ: ชวนอ่าน. 2552.
• ไอรนี เป, ผู้แปล. เกรด็ประวัติศาสตรจี์น 5,000 ป.ี กรุงเทพฯ: ดวงกมลพบัลิชชิ�ง. 2552.

2553 (2010)
• โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับ โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีน. เหตุเกิดใน

ราชวงศ์หมิง. บรรณาธกิารโดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ.์ กรุงเทพฯ: ชวนอ่าน. 2553.
• จางซเีสี�ยน, และ หลิงไหจิ่น. 60 ป ีแหง่การสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหัวเฉยีว

เฉลิมพระเกียรติ. 2553.
• ดวงธดิา ราเมศวร์. จีน: อารยธรรมยิ�งใหญ่แ่ต่โบราณแหง่ตะวันออก. กรุงเทพฯ: แพรธ่รรม สนพ. 2553.
• ไอรีน เป, ผู้แปล. เกร็ดประวัติศาสตร์จีน 5,000 ปี: ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถังสมัยราวงศ์จีน. พิมพ์ครั้งที� 2. 

กรุงเทพฯ: ดวงกมลพับลิชชิ�ง. 2553.
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• ดวงธดิา ราเมศวร์. จีนอารยธรรมยิ�งใหญ่แ่ต่โบราณแหง่ตะวันออก. กรุงเทพฯ: แพรธรรม. 2554.
• ตัน สือ. ขันทีคนสุดท้าย [Memoires d’un eunuque dans La Cite Interdite]. แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท. 

กรุงเทพฯ: สันสกฤต. 2554.
• รวิโรจน์ [นามแฝง]. ชะตากรรมสดุรนัทดของมเหสแีละสนมทั�ง 5. กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุป๊. 2554.
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• เทมเพลิ, โรเบริต์. ต้นก�าเนดิ 100 สิ�งแรกของโลก [The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery 
& Invention]. กรุงเทพฯ: มติชน. 2554.

• วีระชัย โชคมุกดา. 150 ปี ประวัติศาสตร์จีนยุค “ป่วยไข้” จากสงครามฝัิ� นสู่มหาอ�านาจโลก. กรุงเทพฯ: ยิปซี. 
2554.

• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. จากสามัญ่ชนสูจั่กรพรรดิ. กรุงเทพฯ: ก.ไก. 2554.
• สโนว์, เอ็ดการ์. ดาวแดงเหนือแผ่นดินจีน [Red Star Over China]. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: 

สุขภาพใจ. 2554.
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• วีระชัย โชคมุกดา. 150 ปี ประวัติศาสตร์จีนยุค “ป่วยไข้” จากสงครามฝัิ� นสู่มหาอ�านาจโลก. กรุงเทพฯ: ยิปซี. 

2555.
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หมวดทีหมวดท่่ี  66 บุัคคลในตำำ�น�นและประวัต่ำศึ�สตำรจี์น
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• ม.ป.ผ. จอยุย่เหม็ง เล่ม 1. พระนคร: ศรกีรุง. 2464.
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• อาจารย์แจ่ม [นามแฝง]. เกร็ดพงษาวดารจีน เรื�อง อภิเษกพระนางแบดี�ซีิบิ�น. พระนคร: โรงพิมพ์บำารุงนุกุล. 
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• นายตำารา ณ เมืองใต้ [นามแฝง]. รวมเรื�องเอกของนายต�ารา ณ เมืองใต้, หัสนิยาย ชุดเลากะงังฆ์์, บทละคร

เรื�องติดเบด็, บทละครเรื�องภรรยาอนามิส, บุคคลภาษิตสามก๊ก, เมื�อหวัถึงหมอน. พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
2496.

2505 (1962)
• เสฐยีร พนัธรงัษี. นางพญ่าเมง่จู. พระนคร: แพรพ่ทิยา. 2505.

2507 (1964)
• ทะไลลามะองค์ที� 14 สมเด็จพระเท็นซิน กยัตโส. ทะไลลามะ. พระนคร: ก้าวหน้า. 2507.
• บรมมหาศรีสุริยวงศ์, สมเด็จเจ้าพระยา. เม่งเฉียว ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์. พระนคร: 

คลังวิทยา. 2507.

2508 (1965)
• ชาลี เอี�ยมกระสนิธุ.์ ซีงัแปะอี� ผูถู้กสาป. กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ. 2508.
• หนานกงเผอ. ไซีซี ีจารสตรคีนแรกของโลก. แปลโดย สุทธผิล นิติวัฒนา. พระนคร: แพรพ่ทิยา. 2508.

2509 (1966)
• ม.ป.ผ. ซุียถัง. พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา. 2509.

2511 (1968)
• ม.ป.ผ. ซีเิตงซีนั. พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา. 2511.

2513 (1970)
• พระยาอนุมานราชธน. จับโป๊ยล่อหั�น. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2513.

2514 (1971)
• ม.ป.ผ. ซีวยงัก. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา.2514.
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• คึกฤทธิ� ปราโมช, ม.ร.ว. ซูีสไีทเฮ่า. พระนคร: ก้าวหน้า.2514.

2517 (1974)
• ประกอบ โชประการ. พระราชประวัติ 41 กษัตรยิไ์ทย-จีน. กรุงเทพฯ: บนัดาลสาสน์. 2517.
• ประเวศ ศรพิีพัฒน์. สาธารณรฐัประชาชนจีนและชวีประวัติของเหมาเจ๋อตงุ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2517.

2519 (1976)
• เฉนิ ชาง เพิ�ง. เดินทัพทางไกลไปกับประธานเหมา. กรุงเทพฯ: ชมรมหนังสือเปลวไฟ้. 2519.
• วรรณไว พธัโนทัย. โจวเอินไหล: ผูป้ลกูไมตรไีทย-จีน. กรุงเทพฯ: ศูนยก์ารพมิพ.์ 2519.

2522 (1979)
• กฤษณ์ วรางกูร. เหมาวิจารณ์ตนเอง เบื�องหลังแก๊งสี�คนและชีวิตการต่อสู้ของ เติ�ง เสี�ยว ผิง. กรุงเทพฯ: 

พลับพลึง. 2522.

2523 (1980)
• โอเรยีนนา ฟ้ลัลาซี. เติ�งเสี�ยวผิงเปิดอก. กรุงเทพฯ: แฟ้นบุ๊ค. 2523.

2524 (1981)
• Huang Shi Zhong. (Hong Xiuquan yan yi) ซีิ�วฉวาน เหยียน อี�. Changsha: Hu nan ren min chu banshee. 

2524.

• เจียงไคเชก. บนัทึกจากผูแ้พ้. กรุงเทพฯ: ธนาคารศาสตร์. 2524.
• มิตร มหาชน. เจียงชงิ. กรุงเทพฯ: จตุจักร. 2524.

2525 (1982)
• แสงระวี [นามแฝง]. จ้าวจื�อหยาง. กรุงเทพฯ: สี�เกลอ. 2525.

2526 (1983)
• Cao Yu Zhang, and Lin Han Da. Shangxia wu qian nian (ซี่าง เซีี�ย อู่ เชียน เหนียน). Shang Hai: Shao 

Nian’er tong chu ban she. 2526.

2527 (1984)
• ช ีเหวิน. สาธารณรฐัประชาชนจีน [China: A General Survey]. กรุงเทพฯ: วรวุฒกิารพมิพ.์ 2527.

2528 (1985)
• บุญศักดิ� แสงระวี. บูเช็กเทียน. กรุงเทพฯ: ก. ไก่. 2528
• อ้ัยยงิ เจี�ยวหรอ ฟู้อ้ี. จากจักรพรรดิสูส่ามัญ่ชน [From Emperor to Citizen]. กรุงเทพฯ: เมดิคัล มีเดีย. 2528.

2529 (1986)
• บุญศักดิ� แสงระวี. ชวิีตการต่อสูข้องเติ�ง เสี�ยวผงิ. กรุงเทพฯ: หลักไท. 2529
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• มูลนิธสิง่เสริมวรรณกรรมจีน-ไทย. ชวีประวัติสงัเขปบุคคลส�าคัญ่ในประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์ 
2529.

• รูบี้ ยูยนีสนั. 3 สตรเีหล็กตระกลูซีง่. กรุงเทพฯ: แก้วประกาย. 2529
• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ. ซุีน ยัด เซีน ผูพ้ลิกประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: อารยะ. 2529.

2530 (1987)
• วันทิพย ์สนิสงูสุด. ซุีนยัตเซีน็: นักสูผู้กู้้ชาติจีน. กรุงเทพฯ: วันทิพย.์ 2530.
• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ. 14 ยอดขุนพลในพงศาวดารจีน. กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ. 2530.

2531 (1988)
• จูจงลี�. เกรด็ชีวิตผูน้�าจีน. กรุงเทพฯ: วันทิพย์. 2531.
• นายตำารา ณ เมืองใต้ [นามแฝง]. บุคคลภาษิตในสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2531.
• เสฐยีร พนัธรงัษี. นางพญ่าเมง่จู. กรุงเทพฯ: แพรพ่ทิยา. 2531.
• อ้ัยยงิ เจี�ยวหรอ ฟู้อ้ี. จากจักรพรรดิสูส่ามัญ่ชน [From Emperor to Citizen]. กรุงเทพฯ: รวมทรรศน์. 2531.

2532 (1989)
• Ye Yong Lie. Wang hong wen xing cui lu (หวัง หง เหวิน ซีิ�ง ชุย ลู่). Shanxi: Shi dai wen yi chu ban she. 

2532.

2533 (1990)
• ไฉจี�อจง. จวงจี�อจอมปราชญ่.์ แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: ก. ไก่. 2533.
• สุขสันต์ วิเวกเมธากร, ผู้แปล. 10 ยอดผู้น�าแผ่นดินจีน: การก้าวขึ�นสู่อ�านาจอย่างน่าที�ง การล่มสลายอย่าง

คาคไม่ถึง. กรุงเทพฯ: ก. ไก่. 2533.
• หลีปางหนง. ต�านานเปาบุน้จิ�น. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2533.

2534 (1991)
• จูจงลี�. เจียงชงิเย้ยฟ้้าท้าดิน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2534.
• เฉนิเสี�ยวหลิน. กว่าจะเป็นนายพล. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2534.
• เล่า ชวน หัว. ขนัที: สิ�งที�ช�ารุดทางมนุษยศาสตร.์ กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2534.

2535 (1992)
• Chang Jiang, and Shu chen. ตุ้ย เหลียน กู้ ซีื�อ 365 [Dui lian gu shi 365]. Bei Jing: Guo ji wen hua chu ban 

gong si. 2535.
• Taisuke Mitamura. ขนัทีจีน [Chinese Eunuchs]. กรุงเทพฯ: วรรณศิลป์. 2535
• ฟ้งัสอืกวง. ทางแหง่ความส�าเรจ็ของหลีกาเสง่. กรุงเทพฯ: ดอกเบี้ย. 2535.
• ระบลิ บุนนาค. 24 ยอดกตัญ่ญูู. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2535.
• รถัยา สารธรรม, ผู้แปล. คมค�าคมคณุธรรม: เกรด็ประวัติชวิีต ความคิด คณุธรรมของบุคคลดีเด่นในสงัคมจีน. 

กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2535
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2536 (1993)
• จูจงลี�. เกรด็ชีวิตผูน้�าจีน. กรุงเทพฯ: สายใจ. 2536.
• เจ้าสวัน้อย [นามแฝง]. ต�านาน เปาบุน้จิ�น: เทพอมตะแหง่ความยุติธรรม. กรุงเทพฯ: กู๊ดมอร์นิ�ง. 2536.
• ธงชยั ชาสวัสดิ�. ขงจื�อ: ประวัติจากภาพจารกึอายุ 600 ป.ี กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2536.
• หวาง, หย่งซึ�ง. หวางหย่งซีิ�ง: จากสองมือเปล่าสู่ราชาพลาสติกโลก. แปลโดย วทัญญ โยนิโส และ เครือวัลย ์

สิทธกินกกุล. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2536.

2537 (1994)
• โกมุที ปวัตนา. วิถีแหง่ประมุขของหานเฟ้ยจื�อ. นนทบุร:ี สมิต.2537.
• เจียงเจ้อหมิน. สรรนิพนธ์เติ�งเสี�ยวผิง จีนจะไปทางไหน. บรรณาธิการโดย บุญศักดิ� แสงระวี. แปลโดย 

ศาวประกาย. กรุงเทพฯ: คอกใหญ.่ 2537.
• วันทิพย ์สนิสงูสุด. ซีง่ชิ�งหลิง มณขีองชาติ: มาดามซุีนยตัเซีน็. กรุงเทพฯ: วันทิพย.์ 2537.
• สมฤทธ ีบัวระมวล. บุคคลส�าคัญ่ในประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: คุ้มคำา. 2537.
• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. เจ้าสวัพันธุมั์งกร. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2536–2537.
• เหมาเหมา. ปา๋เติ�งของฉัน. แปลโดย สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2537.

2538 (1995)
• นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. เปาบุน้จิ�น ฉบับสมบูรณ.์ กรุงเทพฯ: 

ดอกหญ้า. 2538.
• บุญศักดิ� แสงระวี. เติ�งเสี�ยวผิง: ชวิีตและการต่อสู.้ กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2538.
• เฟ้งิเจียนนาน. ต้าหยูป่ราบนา้ท่วม [Da Yu Controlling the Floods]. กรุงเทพฯ: สายใจ. 2538.
• วิลาศ มณวัีต. ชวิีตพิสดารของเติ�งเสี�ยวผิง. กรุงเทพฯ: แพรว. 2538.
• หวางหยงเชิง และ ชี�เชิง. 5 ขันทีจอมโฉด ยุคชุนชิวและฮั่�นตะวันออก [Chinese Eunuchs Book 1]. กรุงเทพฯ: 

ดอกหญ้า. 2538.

2539 (1996)
• Goodman, David S.G., and Gerald Segal. จีนไรมั้งกรเติ�ง [China without Deng]. กรุงเทพฯ: คู่แขง่. 2539.
• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. 10 ยอดผูน้�าแผน่ดินจีน. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี�. 2539.
• อัมพร สขุเกษม. ถอดเกราะสามก๊ก: เจาะลึกเบื�องหลังเล่หก์ลของบุคคลในสามก๊ก. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2539.

2540 (1997)
• Chi Zhuozai . 100 ยอดหญ่ิงแห่งประวัติศาสตร์จีน [100 Celebrated Chinese Women]. แปลโดย กนกพร 

นุ่นทอง. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2540.
• Evans, Richard. เติ�งเสี�ยวผงิ ผู้รงัสรรค์จีนยุดใหม ่[Deng Xiaoping and the Making of Modern China]. แปล

โดย ดรุณี แซลิ่�ว. กรุงเทพฯ: คู่แขง่บุคส์. 2540.
• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ, ผู้แปล. จิ�นซีฮ่ี่องเต้: จอมจักรพรรดิผู้พชิติ. กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ. 2540.
• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. เหมาเจ๋อตง-จอมทัพไรเ้ทียมทาน. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2540.
• สขุสันต์ วิเวกเมธากร. เติ�งเสี�ยวผิงมังกรมหัศจรรย์, บรรณาธกิารโดย ถวิล มหัสน้อม. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี�. 

2540.



58 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

2541 (1998)
• เทิด ประชาธรรม. เหมา เจ๋อ ตง และการปฏิิวัติจีน. นนทบุร:ี เจได. 2541
• วู, ลูซงิ. 100 จักรพรรดิจีนที�โลกไมลื่ม [100 Chinese Emperors]. บรรณาธกิารโดย ลัดดาวรรณ นววงศวิ์วัฒน์. 

แปลโดย ปรียานุช ปาร.ิ กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2541.

2542 (1999)
• สนัติ ต้ังรพพีากร. อะเมซีิ�ง จูหรงจี. กรุงเทพฯ: มติชน. 2542.
• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. ฮ่ก ลก ซีิ�ว: สามเซียีนยอดยิ�งยง. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2542.
• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. ไซีซี:ี หญ่งิงามผูพ้ลิกชะตาแผน่ดิน. กรุงเทพฯ: พลอยตะวัน. 2542.

2543 (2000)
• แก้วชาย ธรรมาชยั และ การุณ แซห่ลี�. 9 มหาราชมหาโหด. กรุงเทพฯ: ตรงหัว. 2543.
• ดาวประกาย รุ่งอรุณ, ผู้แปล. สรรนิพนธ์ เติ�งเสี�ยวผิง จีนจะไปทางไหน. บรรณาธิการโดย บุญศักดิ� แสงระวี. 

กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2543.
• บุญศักดิ� แสงระวี. ครอบครวัปฏิิวัติของเหมาเจ๋อตง. พมิพค์รั้งที� 2. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2543.
• บุญศักดิ� แสงระวี. จิ�นซีฮ่ี่องเต้ มหาราชหรอืทรราช. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2543.
• เล่า ชวน หัว. ขอดเกล็ดพันธุมั์งกร. กรุงเทพฯ: ดับเบิล้นายน์ พริน้ต้ิง. 2543.
• วง จ้ันฟ้า. เฉาซี่านเซีียนหมิงอวี�เซีียนเสียน (บรรพชนและปราชญ่์ในอดีตของแต้จิ�ว). ม.ป.ท.: สำานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยซัวเถา. 2543
• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ. กลยุทธยอดขุนพลในพงศาวดารจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2543.
• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ. ชวีประวัติ ดร.ซุีนยัดเซีน็: นกัปฏิิวัติจีนผู้ยิ�งใหญ่.่ กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2543.
• เสฐยีร พนัธรงัษี. นางพญ่าเมง่จู. กรุงเทพฯ: เรอืนบุญ. 2543.

2544 (2001)
• ถาวร สกิขโกศล. สี�ยอดหญ่งิงามผูพ้ลิกประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2544.
• เล่า ชวน หัว. ถังไท่จงมหาราช. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2544.
• สันติ ต้ังรพีพากร. จากเจียงเจ๋อหมิน สู่หูจิ�นเทา: มหกรรมถ่ายโอนอ�านาจข้ามศตวรรษเพื�อเป็นหลักประกัน

อนาคตอันรุง่เรอืงของประชาชาติจีน. กรุงเทพฯ: สายธาร. 2544.

2545 (2002)
• เซริง, ดิก้ี. ทะไลลามะ: ลูกชายของฉัน เรื�องเล่าจากแม่. แปลโดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน. กรุงเทพฯ: 

สามส.ี 2545.
• ทวีป วรดิลก. ชวิีตของผูส้รา้งจีนใหม่ เหมาเจ๋อตง ฮ่่องแต้นกัปฏิิวัติ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2545
• ทวีป วรดิลก. เหมาเจ๋อตงฮ่่องเต้นกัปฏิิวัติ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2545.
• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ. 10 กุนซีอืยอดอัจฉรยิะ. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2545.
• สมัฤทธ ีบัวระมวล. บุคคลส�าคัญ่ในประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: คุ้มคำา. 2545.
• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. 4 ยอดหญ่งิงามแดนมังกร. กรุงเทพฯ: สำานักพมิพด้์วยรกั. 2545.
• หลินเชา. 100 โสเภณใีนประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2545.
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2546 (2003)
• บรรยง บุญฤทธิ�. มหาจักรพรรดิกบุไลขา่น: ยอดขุนพลนกัรบสายเลือดมองโกล. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุค๊ส.์ 2546.
• บุญศักดิ� แสงระวี. หูจิ�นเทา ผูน้�าจีนคนใหม.่ กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2546.
• ปริวัฒน์ จันทร. เจิ�งเหอ แม่ทัพขันที “ซี�าปอกง”: สารคดีชีวิตประวัติศาสตร์แม่ทัพเรือจีนผู้มหัศจรรย์. 

กรุงเทพฯ: มติชน. 2546.
• มาดาม เต้ิงหยง. เติ�งเสี�ยวผิง: ว่าด้วยการปฏิิวัติวัฒนธรรมและเค้าโครงความคิดเศรษฐกิจจีนใหม่. กรุงเทพฯ: 

บริษัท เฮลท์แคร์. 2546.
• วิทยา วิทยอำานวยคณุ. มังกรพทัิกษ์โลก: “หูจิ�นเทา” ผู้น�าจีน. กรุงเทพฯ: เสน้ทาง. 2546.
• เซียวเสี�ยวเฟ้งิ , หลี�ว์เค่อเจียน, และ หยางญุูย่เจิน. 100 ทรชนในประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุค๊ส์. 

2546.

2547 (2004)
• เฉนิ เหวยจว้ิน. 100 ขุนนางประเสรฐิในประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2547.
• ซวิ ซูหลนุ. ถังซี�าจั�ง: จดหมายเหตูการเดินทางสูดิ่นแดนตะวันตกของมหาราชวังถัง. กรุงเทพฯ: มติชน. 2547.
• ซอื นัยอัน. ซีอ้งกั�ง ฉบบัสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ.์ นนทบุร:ี ศรปัีญญา. 2547.
• เล่า ชวน หัว. กังฉนิ: สิ�งโสโครกทางประวัติศาสตร.์ กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2547.
• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ. นกัการเมืองเปรื�องปราดในพงศาวดารจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2547.

2548 (2005)
• Min, Anchee. ซูีสไีทเฮ่า: ราชนีิดอกกล้วยไม้ [Empress Orchid]. กรุงเทพฯ: มติชน. 2548.
• นภา หลิน. 5 ยอดหญ่งิจีนผูยิ้�งใหญ่.่ กรุงเทพฯ: ประพนัธส์าสน์. 2548.
• ปรวัิฒน์ จันทร. 600 ป ีสมทุรยาตราเจิ�งเหอ: แมทั่พเรอืผู้กลายเปน็เทพเจ้า “ซี�าปอกง” อันศกัดิ�สทิธิ�. กรุงเทพฯ: 

มติชน. 2548.
• หลิงไหเ่ฉงิ. ขนัทีคนสดุท้าย [The Last Eunuch in China]. กรุงเทพฯ: คบไฟ้. 2548.

2549 (2006)
• ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ใกล้แสนใกล้กลับไกลแสนไกล: หรือบันทึก “แอนตี�” ความทรงจ�าว่าด้วยเมืองจีนสมัย

เติ�งเสี�ยวผิง (1980/2523) [So Near and Yet So Far: An Anti-Memoir on Deng Xiao Ping’s China 
(1980/2523)]. กรุงเทพฯ: มูลนิธโิครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร.์ 2549.

• ธานี ปิยสุข. จางจื�อเฉียง. กรุงเทพฯ: ศรสีารา. 2549.
• บุญศักดิ� แสงระวี. 3 สตรเีหล็กตระกูลซีง่: หนึ�งหวิเงิน หนึ�งรกัชาติ หนึ�งหวิอ�านาจ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2549.
• บุญศักดิ� แสงระวี. วิสยัทัศน์เหมาเจ๋อตง. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2549.
• บุญศักดิ� แสงระวี. ฮ่่องเต้หญ่งิบูเช็กเทียน: หนึ�งเดียวในประวัติศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2549.
• ประพต เศรษฐกานนท์. สรรนพินธก์ารทหารเหมาเจ๋อตงุ. นนทบุร:ี ศรปัีญญา. 2549.
• ม.ป.ผ.. จอโลก Biography เหมา เจ๋อ ตุง. กรุงเทพฯ: สถานี. 2549.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. กังฉนิ: สิ�งโสโครกทางประวัติศาสตร.์ กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2549.
• วัชระ ชีวะโกเศรษฐ. ผู้แปล. ถังไท่จงฮ่่องเต้: จักรพรรดินกัปกครองแห่งราชวงศ์ถังของจีน. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 

2549.

• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ. หลินเจ๋อสวี วีรบุรุษสงครามฝัิ� น. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2549.
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• สกลศภุมาศ. ยุทธวิธขีองเหมาเจ๋อตงในการขึ�นสูอ่�านาจทางการเมือง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร.์ 
2549

• สบืแสง พรหมบุญ. เจิ�งเหอ: ซี�าปอกงและอุษาคเนย.์ กรุงเทพฯ: มติชน. 2549.

2550 (2007)
• Min, Anchee. ซูีสไีทเฮ่า: ราชนีิดอกกล้วยไม้ [Empress Orchid]. กรุงเทพฯ: มติชน. 2550.
• เฉยีนหลินเซิน. ยอดตลุาการราชวงศซ์ีง่. กรุงเทพฯ: มติชน. 2550.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. ขนัที: สิ�งช�ารุดทางมนุษยศาสตร.์ กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2550.
• บุญศักดิ� แสงระวี. เหมาเจอตงจากท้องนาเสาซีานสูเ่มืองกรุงปกักิ�ง. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2550.
• บุญศักดิ� แสงระวี. เจียงชงิ. กรุงเทพฯ: โรงพมิพก์รุงเทพ. 2550.
• บุญศักดิ� แสงระวี. เหมาเจอตงจากท้องนาเสาซีานสูเ่มืองกรุงปกักิ�ง. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2550.
• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. 10 ยอดผูน้�าแผน่ดินจีน: สดุยอดกลยุทธก์ารบรหิารการปกครองการก้าวขึ�นสูอ่�านาจอัน

นา่ทึ�งการล่มสลายอยา่งคาดไม่ถึง. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2550.

2551 (2008)
• อาสกิ, ปิแอร์. บันทึกของหม่าเอี�ยน [Le Journal de Ma Yan]. แปลโดย ปานชีวา บุตราช. กรุงเทพฯ: แพรว

สำานักพิมพ.์ 2551.
• ฟ้างจ้ีเฉิง, และ เจียงกุ้ยหนง. โจวเอินไหล ฝัากชื�อไว้ในแผ่นดิน. แปลโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: 

สุขภาพใจ. 2551.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. หลากหลายฮ่่องเต้เด็ก. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2551.
• สมฤทธ ีบัวระมวล. ซูีสไีทเฮ่า: พญ่าหงสเ์หนอืบลัลังก์มังกร [Tzu Hsi Taihou]. กรุงเทพฯ: คุ้มคำา. 2551.
• เสฐยีร พนัธรงัษี. ทิเบต หลั�งเลือดบนหลังคาโลก. กรุงเทพฯ: กรนี-ปัญญาญาณ. 2551.
• เหมันต์ [นามแฝง]. บูเช็คเทียนจอมนางเหนอืแผน่ดิน. กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุป๊. 2551.

2552 (2009)
• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ. มหาจักรพรรดิฮั่�นเกาจู่: ผู้โค่นบลัลังก์ฉนิซีฮ่ี่องเต้. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2552.
• อู�จิง. เจินกวนเจิ�งเย่า ยอดกุศโลบายจีน. แปลโดย อธิคม สวัสดิญาณ. พิมพ์ครั้งที� 4. กรุงเทพฯ: เต�าประยุกต์. 

2552.

2553 (2010)
• บรรยง บุญฤทธิ�. เจงกิสข่านผู้พิชิตโลก: กลยุทธ์สร้างความยิ�งใหญ่่ สูตรลับสร้างภาวะผู้น�า [The Great Gen 

Ghis Khan: Leadership & Management]. กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป. 2553.
• บุญศักดิ� แสงระวี. จิ�นซีฮ่ี่องเต้ มหาราชหรอืทรราช. พมิพค์รั้งที� 3. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2553.
• ปริวัฒน์ จันทร. เจิ�งเหอ แม่ทัพขันที “ซี�าปอกง”: สารคดีชีวิตประวัติศาสตร์แม่ทัพเรือจีนผู้มหัศจรรย์. 

กรุงเทพฯ: มติชน. 2553.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. ถังไท่จงมหาราช. พมิพค์รั้งที� 3. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2553.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. นกัปราชญ่จ์อมจี�เสน้. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2553.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. เปิดอกบูเช็กเทียน. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2553.
• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. ไซีซี:ี ผูพ้ลิกชะตาแผน่ดิน. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2553.
• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. เตียวเสี�ยน: ผูพ้ลีกายก�าจัดกังฉนิ. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2553.
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• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. หยังกุ้ยเฟ้ย: ผูส้รา้งต�านานรกัฮ่่องเต้. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2553.
• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. หวางเจาจวิน: ภาพสะท้อนนโยบายอับปญั่ญ่า. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2553.

2554 (2011)
• ไชจั่�วจือ. 100 ยอดหญ่งิจีน. กรุงเทพฯ: อมรินทร.์ 2554.
• ตัน สอื. ขนัทีคนสดุท้าย [Memoires D’un eunuque dans la Cite Interdite]. กรุงเทพฯ: สนัสกฤต. 2554.
• ถาวร สิกขโกศล. สี�ยอดหญ่ิงงาม ผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน. พิมพ์ครั้งที� 6 [แก้ไขและเพิ�มเติม]. กรุงเทพฯ: 

สร้างสรรค์บุ๊คส์. 2554.
• มานพ ถนอมศร.ี คนดังแดนมังกร. นนทบุร:ี บา้นรกั พบัลิชชิ�ง. 2554.
• รวิโรจน์. ชะตากรรมสดุรนัทดของมเหสแีละสนมทั�ง 5. กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุป๊. 2554.
• รวิโรจน์. ปูย ีจักรพรรดิองค์สดุท้ายราชวงศจี์น. กรุงเทพฯ: อมิเนทกรุป๊. 2554.
• เล่า ชวน หัว. จอมยุทธมั์งกรเหลือง. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2554.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. จูหยวนจาง จากสามัญ่ชนสูจั่กรพรรดิ. พมิพค์รั้งที� 4. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2554.
• วัชระ ชวีะโกเศรษฐ. ชวีประวัติ ดร. ซุีนยัดเซีน็: นกัปฏิิวัติจีนผู้ยิ�งใหญ่.่ กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2554.
• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. จากสามัญ่ชนสูจั่กรพรรดิ. กรุงเทพฯ: ก.ไก. 2554.
• เสฐยีร พนัธรงัษี. นางพญ่าเมง่จู. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2554.

2555 (2012)
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• วราภรณ์ จิวชัยศักดิ�. ความสมัพันธร์ะหว่างไทยกับจีนในสมัยรตันโกสนิทร ์(รชักาลที� 1-รชักาลที� 6). กรุงเทพฯ: 

สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2529.
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• สมาคมมิตรภาพไทย-จีน, มานะ พิทยาภรณ์, ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, สมาน คุรุธัช, และ เพ็ชรี สุมิ. อนุสรณ์
ทศวรรษสมาคมมิตรภาพไทย-จีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2529.

• สุรศักดิ� ศิริไพบูลย์สินธุ์, และ วราภรณ์ จิวชัยศักดิ�. บรรณานิทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในสมัย
รตันโกสนิทร ์(รชักาลที� 7-ปจัจุบนั). กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2529.

2530 (1987)
• คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏิราชกุมารฯ เสด็จพระราชด�าเนิน

เยือนสาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สำานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. 2530.

2532 (1989)
• นฤมิตร สอดศุข. ช้างกับมังกร: การเมืองการต่างประเทศแลเศรษฐกิจสาธารณรฐัประชาชนจีนกับผลกระทบ

ต่อไทย. กรุงเทพฯ: บำารุงสาส์น. 2532.
• วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2532.

2533 (1990)
• จุลชพี ชนิวรรโณ. เอเชยีตะวันออกในทศวรรษ 1990. กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชยีตะวันออกศกึษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร.์ 2533.
• สมหวัง พธิยิานุวัฒน์. การศกึษาดงูานการศึกษา ณ ประเทศจีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2533.

2534 (1991)
• วุฒชิยั มูลศิลป์. การปรบัตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินยิมใหม.่ กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2534.

2535 (1992)
• Wang Wei-Min. ชื�อสถานที�ในเอกสารจีนโบราณที�เกี�ยวกับประวัติศาสตรไ์ทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2535.

2536 (1993)
• ประสงค์ สุน่ศิร.ิ อยูอ่ยา่งจีน: ยอ้นรอยประวัติศาสตรจี์นในมติิรฐัมนตรต่ีางประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กตัญญูู. 2536.
• ยุพนิ คล้ายมนต์. รายงานการวิจัยเรื�องอิทธพิลวัฒนธรรมจีนที�มีต่อไทย [A Study of the Influence of Chinese 

Culture Upon]. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2536.
• วุฒชิยั มูลศิลป์. ไทยสมัยโบราณ ถิ�นเดิม และนา่นเจ้า. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2536.
• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. สาธารณรัฐประชาชนจีน: สภาวะปัจจุบันและลู่ทางการขยายความสัมพันธ์

เศรษฐกิจทวิภาคี ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. 2536.
• สุมิตร ปิติพัฒน์, และ เสมอชัย พูลสุวรรณ. คนไทยและเครือญ่าติในมณฑูลไหหล�าและกุ้ยโจว ประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2536.

2538 (1994)
• นิพัทธ์ จิตรประสงค์, และ เรืองศักดิ� เยื�อใย, บรรณาธิการ. ความสัมพันธ์ไทย-จีน: 20 ปีแห่งมิตรภาพ. 

กรุงเทพฯ: โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2538.
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2539 (1996)
• มูราชิมา, เออิจิ. การเมืองจีนสยาม: การเคลื�อนไหวทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ค.ศ. 

1924–1941. แปลโดย วรศักดิ� มหัทธโนบล. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2539.

• วุฒชิยั มูลศิลป์. ไทยสมัยโบราณ ถิ�นเดิมและนา่นเจ้า. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2539.

2540 (1997)
• ต้วนลีเซงิ. ประวัติศาสตรไ์ทยในสายตาของชาวจีน. กรุงเทพฯ: พริาบ. 2540.
• ประสทิธิ� รกัประชา. ขา้พเจ้ากับเสรไีทยสายจีน. กรุงเทพฯ: บรษัิท พ.ีวาทิน พบัลิเคชั�น จำากัด. 2540.
• วุฒชิยั มูลศิลป์. การปรบัตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินยิมใหม.่ กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี�. 2540.
• สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. โครงการศึกษาแนวทางความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ระดับอนุภูมิภาค

ระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ กรณีพื�นที�จังหวัดน่าน พะเยาเชื�อมโยง สปป. ลาว และจีนตอนใต้. 
กรุงเทพฯ: สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2540.

• แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. “พิพิธภัณฑ์ิความสัมพันธ์ไทย-จีน.” ใน เอกสัณห์ จ้องเพชร, บรรณาธิการ. 20 ป ี
ไทย-จีน. ปัตตานี: ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2540.

• เอกสัณห์ จ้องเพชร, บรรณาธิการ. 20 ปี ไทย-จีน. ปัตตานี: ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2540.

2542 (1999)
• เขียน ธีระวิทย์. จีน-ไทย ในศตวรรษที� 21. บรรณิธิการโดย วรศักดิ� มหัทธโนบล. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา 

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2542.
• ประสงค์ วิสทุธิ�. ค�าชี�แจงจากบวัแก้ว: กรณแีถลงการณร์ว่มไทย-จีน. 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).
• เขยีน ธรีะวิทย์ และ เจีย แยนจอง. ความสมัพันธไ์ทย-จีน: เหลียวหลังแลหนา้ [Sino-Thai Relations: Past and 

Future Prospect]. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2543.
• บุญยิ�ง ไร่สุขสิริ. ความสัมพันธ์ไทย-จีนภายใต้พระบรมโพธิสมภาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ. 2543.

2544 (2001)
• ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. สยามพาณิชย์: ประวัติการค้า-พาณิชย์ ภาครัฐของไทยสมัยโบราณ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โตโยต้าประเทศไทย. 2544.
• สำานักงานพาณชิย์จังหวัดนครปฐม. ความตกลงสองฝัา่ยไทย-จีนภายใต้กระบวนการสมัครเขา้เปน็สมาชกิ WTO 

ของจีน. นครปฐม: สำานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม. 2544.
• อุดร วงษ์ทับทิม. ขุน่ล�าโขง: การส�ารวจแมน่า้โขงครั�งที� 3: จีน เมียนมาร ์สปป.ลาว และไทย. เชยีงใหม:่ โครงการ

สื�อเพื�อการพัฒนา. 2544.
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2545 (2002)
• กรุณา กศุลาสยั. คณะทตูใต้ดินสูป่กักิ�ง: เสี�ยวหนึ�งในประวัติศาสตรไ์ทย-จีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2545.
• กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำานักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ. การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้า

โลกของจีนและผลต่อไทย. กรุงเทพฯ: สำานักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย.์ 2545.

• ชาญ คำาวรรณ. เศรษฐศาสตร์การเกษตร: วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบต่อสินค้าเกษตรไทยภายหลังจีน
เข้าเป็นสมาชิก WTO: รายงานการศึกษา. เชียงใหม:่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม.่ 2545

• ปารวี ไพบูลย์ยิ�ง. จากเชียงของสูเ่ชียงรุ่ง สุดปลายทางสายมิตรภาพ. กรุงเทพฯ: โครงการอาณาบริเวณศึกษา 
5 ภูมิภาค. 2545.

• ม.ป.ผ. เสน้ทางอนาคตความสมัพันธท์างเศรษฐกิจ ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณชิย.์ 2545.
• สุนิสา สุขขี. บทบาทบรรษัทข้ามชาติไทยในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน พ.ศ. 2524–2539 [The Role 

of Thai Multinational Corporations in Thailand-China Economic Relations: 1981–1996]. กรุงเทพฯ: 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2545.

• อนงคณา มานิตพิสฐิกลุ. ไทยกับจีนและญ่ี�ปุน่สมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: สวีุรยิาสาสน์. 2545.
• อารี ภิรมย์, กรุณา กุศลาสัย, และ บัญชา เฉลิมชัยกิจ. คณะทูตใต้ดินสู่ปักกิ�ง: เลี�ยวหนึ�งในประวัติศาสตร์

ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2545.

2546 (2003)
• กาญจนะ ประกาศวุฒิสาร. ทหารจีนคณะชาติ ก๊กมินตั�ง ตกค้างทางภาคเหนือประเทศไทย. เชียงใหม่: 

สยามรัตน พริ้นต้ิง. 2546.
• พษิณ ุเหรยีญมหาสาร. จีน: หุน้สว่นใหญ่น่�าไทยมั�งคั�ง. กรุงเทพฯ: สภาธุรกิจไทย-จีน. 2546.
• ม.ป.ผ. เส้นทางอนาคตความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. 

2546.

• รังสฤษดิ� จันทร์อินตา. แนวโน้มการสง่ออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังประเทศจีน. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2546.

• วีระศักดิ� คณุาบัณฑิิต. การค้าการลงทุนไทย-จีน ตอนใต้ (ยูนนาน). เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม.่ 2546.

• สนัติ ต้ังรพพีากร. จีนาภิวัตน.์..สูต่ลาดโลก: ลูท่างการลงทนุของไทยในตลาดจีน. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิถีทรรศน.์ 
2546.

• ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำานักพระราชวัง. เสด็จฯ เยือนไต้หวัน (ประเทศจีน) พ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ�ง. 2546.

• องอาจ สุขุมาลวรรณ์. การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้: กรณีศึกษาอ�าเภอแม่สายและเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย. เชียงใหม:่ บัณฑิิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2546.

2547 (2004)
• กาญจนะ ประกาศวุฒิสาร. ทหารจีนคณะชาติ ก๊กมินตั�ง ตกค้างทางภาคเหนือประเทศไทย. พิมพ์คร้ังที� 2. 

กรุงเทพฯ: สยามรัตนพริ้นต้ิง. 2547.
• จิราพร ล้ิมปานานท์. ข้อตกลงเขตการค้าเสรี: ผลกระทบที�มีต่อประเทศไทย. บรรณาธิการโดย กรรณิการ์ 

กิจติเวชกุล. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ.์ 2547.
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• ณัฐรดา จันทรางกูร. ผลกระทบของการมีเขตการค้าเสรีไทย-จีนต่อการค้าผักและผลไม้. เชียงใหม่: คณะ
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หมวดทีหมวดท่่ี  99 จีนในไทย

2471 (1928)
• ปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว, พระบาทสมเด็จพระฯ. รวมใจความพระราชด�ารสั ในการเสด็จพระราชด�าเนนิเยี�ยมโรงเรยีน

จีน เมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 กับค�าแปลเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณ
พิพรรฒธนากร. 2471.

2482 (1939)
• พระเจนจีนอักษร, ผู้แปล. ประเทศไทยในต�านานจีน. พระนคร: กรมศิลปากร. 2482.

2483 (1940)
• สาครคชเขตต์, หลวง. เหตุสงครามระหว่างไทยกับฝัรั�งเศส และจดหมายเหตุฝัรั�งเศสยึดเมืองจันทบุรี (พ.ศ. 

2436–2447). พระนคร: กรมศิลปากร. 2483.
• อนุมานราชธน, พระยา. เรื�องการค้าด้วยส�าเภาและเรื�องภาษีภายใน. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2483.

2515 (1972)
• พลกูล อังกินันทน์. บทบาทชาวจีนในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 

พระนคร: วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร. 2515.

2517 (1974)
• ทอง น้าปาว. จดหมายจากเมืองจีน. กรุงเทพฯ: คนหนุ่ม. 2517.
• ประกอบ โชประการ. พระราชประวัติ 41 กษัตรยิไ์ทย-จีน. กรุงเทพฯ: บนัดาลสาสน์. 2517.

2519 (1976)
• สมบัติ จันทรวงศ์ และ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ.์ รกัเมืองไทย: ภาคครอบครัว การศึกษา และอุดมคติ. กรุงเทพฯ: 

โครงการตำารา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2519.
• หอสมุดแห่งชาติ. วารสารและหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที�ตีพิมพ์ในประเทศไทย ประวัติและบรรณานุกรม. 

กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2519.

2521 (1978)
• คาสุโอะ, มัตสุโมโต. กลยุทธ์การค้าของชาวจีนโพ้นทะเล. แปลโดย ธีรลักษณ์ธาวนพงษ์. พิมพ์ครั้งที� 2. 

กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2521.

2523 (1980)
• ม.ป.ผ. ปกักิ�งและชาวจีนโพ้นทะเล. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2523.

2525 (1982)
• ชนิตา รักษ์พลเมือง. การศึกษาในระบบโรงเรียนเปรียบเทียบ I–II. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสารัตถศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2525
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• สำานักงานคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ. คณุภาพน้าแมน่า้สายหลักของประเทศไทย ในทศวรรษที�ผา่นมา 
พ.ศ. 2524–2533. กรุงเทพฯ: สำานักงานคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ. 2525.

2526 (1983)
• ไขแสง ศุขะวัฒนะ. วัดพุทธศาสนาที�ได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ [The Chinese-

Influenced Thai Buddhist Monasteries of the Early Rattanakosin period]. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2526.

• บัวรัตน์ ศรีนิล. ผลการส�ารวจผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีน. กรุงเทพฯ: หน่วยวิจัยธุรกิจคณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2526.

• บริษัทเส้นทางเศรษฐกิจจำากัด (Bangkok, Thailand). คนจีน 200 ปี ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร. กรุงเทพฯ: 
เส้นทางเศรษฐกิจ. 2526.

2528 (1985)
• ทวีปวร-นารียา [นามแฝง]. เพลงรัก ถ่ายทอดเป็นกาพย์กลอนไทยจากหนังสือ จงกว๋อเกอเหยาส่วน [Folk 

Rhymes of China]. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2528.

2529 (1986)
• สกินเนอร์ จี. วิลเลียม. สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ [Chinese Society in Thailand: 

An Analytical History]. บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์, ชื�นจิตต์ 
อำาไพพรรณ, ประกายทอง สริิสุข, ม.ร.ว., ภรณ ีกาญจนัษฐติิ, และ ศรีสุข ทวิชาประสิทธ.ิ กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร.์ 2529.

• ต้วนลีเซงิ. ประวัติศาสตรไ์ทยในทัศนะของชาวจีน พลิกต้นตระกลูไทย. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2529.

2530 (1987)
• จางกงจิ�ง. ชนชาติไทยในประเทศจีน (ตามหลักฐานของจีน). กรุงเทพฯ: เฉลิมนิจ. 2530.
• ชนิ อยูดี่. คนไทยอยูไ่หนบา้ง. กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม. 2530.
• นันทกา วชิรพินพง. การศึกษาทัศนคติทางภาษาที�มีต่อภาษาจีนและผู้พูดภาษาจีนในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2530.
• ประยูร อุลชุาฎะ. ศลิปะจีนและคนจีนในไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 2530.
• วันทิพย ์[นามแฝง]. รูใ้จคนจีน. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2530.
• สมบูรณ์ สุขสำาราญ. ความเชื�อทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาวจีน. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่งาน

วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2530.
• สุชาดา ตันตสุรฤกษ์. โพยก๊วน: การส่งเงินกลับประเทศโดยชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย [Peykwan: The 

Remittance Amount Overseas Chinese in Thailand]. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2530.

2531 (1988)
• คาร์ตซาวา, อเล็กซานเดอร์ อ. 90 ปี ความสมัพนัธท์างการฑูตูรสัเซียี-ไทย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2531.
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2532 (1989)
• สุชาดา ตันตสุรฤกษ์. โพยก๊วน: การส่งเงินกลับประเทศโดยชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย [Peykwan: The 

Remittance Amount Overseas Chinese in Thailand]. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2532.

2533 (1990)
• คาสโุอะ, มัตสโุมโต. กลยุทธก์ารค้าของชาวจีนโพน้ทะเล. แปลโดย ธรีลักษณ ์ธาวนพงษ์. กรุงเทพฯ: ดอกหญา้. 

2533.

2535 (1992)
• ศรีศักร วัลลิโภดม. ความล้าหลังและความก้าวหน้าในการศึกษาเรื�องชนชาติไทย: เอกสารประกอบการบรรยาย

ครั�งที� 4 ของโครงการวิจัยเรื�อง การศกึษาเปรยีบเทียบวัฒนธรรมประเพณไีทย-จ้วง มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2535.

• หวางเว่ยหมิน. ชื�อสถานที�ในเอกสารจีนโบราณที�เกี�ยวกับประวัติศาสตรไ์ทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2535.

2536 (1993)
• ประสงค์ สุน่ศิร.ิ อยูอ่ยา่งจีน: ยอ้นรอยประวัติศาสตรจี์นในมติิรฐัมนตรต่ีางประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กตัญญูู. 2536.
• สมศรี แซจึ่ง. ประเพณีการแต่งงานของชาวจีนในประเทศไทย (กรณศีกึษาจีนแต้จิ�วในต�าบลตลาดกระทุม่แบน 

อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร). ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2536.
• วันทิพย ์สนิสงูสุด. รูใ้จคนจีน. กรุงเทพฯ: สายใจ. 2536.

2537 (1994)
• เกษียร เตชะพีระ. จินตนากรรมชาติที�ไม่เป็นชุมชน: คนชั�นกลางลูกจีนกับชาตินยิมโดยรัฐของไทย. กรุงเทพฯ: 

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมนักขา่ว. 2537.
• แก้วชาย ธรรมาชยั, ผู้แปล. ลกูหงสพ์นัธุมั์งกร: ภาพภาษิต. กรุงเทพฯ: ตรงหัว. 2537.

2538 (1995)
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ความรูเ้รื�องจีนจากผูเ้ฒา่. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2538.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ตึ�งหนั�งเกี�ย. กรุงเทพฯ: ศรสีารา. 2538.

2539 (1996)
• กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. สิ�งดีในวิถีชีวิตไทย-จีน. กรุงเทพฯ: กรมสามัญศึกษา กระทรวง

ศึกษาธกิาร. 2539
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ตึ�งหนั�งเกี�ย. กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพมิพ.์ 2539.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. บว่ง-สื�อ-ยู-่อี�: ทุกเรื�องใหส้มปรารถนา. กรุงเทพฯ: แพรว. 2539.
• จินดา พงษ์รอด, และ อุดมศักดิ� ธรรมมา, บรรณาธิการ. คนจีน 200ปีภายใต้พระบรมโพธิสมการ เล่ม 2. 

กรุงเทพฯ: เส้นทางเศรษฐกิจ. 2539.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. การค้าประเวณีหญ่ิงจีนในไทย: ศึ กษากรณีการล่อลวงหญิ่งจีนจากมณฑูลยูนนานเพื�อ

ประกอบอาชพีโสเภณใีนไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยจี์นศึกษา สถาบันเอเชยีศึกษาจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2539.
• วุฒชิยั มูลศิลป์. ไทยสมัยโบราณ ถิ�นเดิม และนา่นเจ้า. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2539.
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2540 (1997)
• น. นพรตัน์ [นามแฝง]. เจ้าสวัจีน. กรุงเทพฯ: การเงินธนาคาร. 2540.
• ประสทิธิ� กาญจนวัฒน์. ประสทิธิ� กาญ่จนวัฒน์: คิด พดู เขยีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2540.
• ประสิทธิ� รกัประชา. ขา้พเจ้ากับเสรไีทยสายจีน. กรุงเทพฯ: บรษัิท พ.ี วาทิน พบัลิเคชั�น จำากัด. 2540.
• หลินปัน. อึ�งตี�เกี�ย: เรื�องราวของชาวจีนโพ้นทะเลทั�วโลก [Sons of the yellow emperor: the story of the 

Overseas Chinese]. แปลโดย เกษียร เตชะพีระ. กรุงเทพฯ: คบไฟ้. 2540.
• อรศิริ ปาณินท์. การศึกษา บ้าน หมู่บ้านและเทคโนโลยีการก่อสร้างของหมู่บ้านจีนฮ่่อจังหวัดแม่ฮ่่องสอน. 

กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2540.

2541 (1998)
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. เก้ีย-ซุง-ฮวด-ไช:้ ลกูหลานกตัญญููโชคดี. กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพมิพ.์ 2541.
• ฉลาดชาย รมิตานนท์, วิระดา สมสวัสดิ�, และ เรณู วิชาศิลป์, บรรณาธกิาร. ไทย: Tai. เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2541.
• ดำารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. อั�งยี� [จุลสาร]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2541.

2542 (1999)
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ความรูเ้รื�องจีนจากผู้เฒา่. พมิพค์รั้งที� 7. กรุงเทพฯ: แพรว. 2542.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ทกุเรื�องให้สมปรารถนา บว่ง-สื�อ-ยู-่อี�. กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพมิพ.์ 2542.
• เจรญิ ตันมหาพราน. อั�งยี�เมืองสยาม. กรุงเทพฯ: ไพลิน. 2542.

2543 (2000)
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. เกี�ย-ซุีง-ฮ่วด-ไช:้ ลกูหลานกตัญ่ญููโชคดี. กรุงเทพฯ: แพรว. 2543.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ธรรมเนยีมนี�คือค�าพร เฮ่ง-เฮ่ง-ฮ่ง-ซีก. พมิพค์รั้งที� 7. กรุงเทพฯ: แพรว. 2543.
• ประยุทธ มหากิจศิริ. ซุี้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา [Commemoration Gate Honouring 

His Majesty the King’s Sixth Cycle Birthday]. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการโครงการดำาเนินการจัด
สร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา. 2543.

• ยุวดี ต้นสกุลรุง่เรอืง. จากอาส�าถึงหย�าฉา่: ต�านานคนกวางตุ้งกรุงสยาม. กรุงเทพฯ: รา้นนายอินทร.์ 2543.
• วงจ้ันฟ้า. เฉาซี่านเซีียนหมิงอวี�เซีียนเสียน (บรรพชนและปราชญ่์ในอดีตของแต้จิ�ว). ม.ป.ท.: สำานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยซัวเถา. 2543.

2544 (2001)
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. กระจ่างใจจีน. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2544.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ท�าเนียบเจ้าแม่และผู้วิเศษของจีน. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2544.
• พมิพป์ระไพ พศิาลบุตร. ส�าเภาสยาม: ต�านานเจ๊กบางกอก. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส.์ 2544.
• มัตสุโมโต คาสโุอะ. กลยุทธก์ารค้าของชาวจีนโพน้ทะเล. กรุงเทพฯ: ขุนเขา. 2544.

2545 (2002)
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. กระจ่างใจจีน. พิมพค์รั้งที� 2. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2545.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ธรรมเนยีมนี�คือค�าพร เฮ่ง-เฮ่ง-ฮ่ง-ซีก. กรุงเทพฯ: จิตรา. [2545?].
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. นทิานเทพเจ้าของจีน. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2545.
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• ทิพยว์าร ี[นามแฝง]. คนจีนสรา้งตัวอยา่งไร. กรุงเทพฯ: C.A.D.Publishing. 2545
• ภูวดล ทรงประเสรฐิ. The Overseas Chinese: ลอดลายมังกรโพ้นทะเล. กรุงเทพฯ: Thaicoon Book. 2545.
• ยุวดี ต้นสกลุรุง่เรอืง. กวางตุ้งเฮ่ฮ่า. กรุงเทพฯ: แพรว. 2545.
• ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ. จีนภูเก็ต (จีนบาบ๋า): พัฒนาการและการสร้างตัวตนทางธุรกิจ [Phuket Chinese 

[Baba]: Development and Identity Formation in Business Empire]. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2545.

• อังคณา จิวประไพพงศ์. เตี�ยเล่าให้ฟั้ง คนจีนสรา้งตัวอยา่งไร. กรุงเทพฯ: สารสาร มารเ์ก็ตต้ิง. 2545.

2546 (2003)
• กาญจนะ ประกาศวุฒิสาร. ทหารจีนคณะชาติ ก๊กมินตั�ง ตกค้างทางภาคเหนือประเทศไทย. เชียงใหม่: 

สยามรัตน พริ้นต้ิง. 2546.
• จักรภพ เพญ็แข. พนัธมิตรหรอืพันธมาร. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2546.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. เกี�ย-ซุีง-ฮ่วด-ไช:้ ลกูหลานกตัญ่ญููโชคดี. กรุงเทพฯ: จิตรา.2546.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ธรรมเนยีมจีน: มีเหมือน มีต่าง มีแปลก. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2546.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. อลังการจีนศลิป์. กรุงเทพฯ: สำานักพมิพจิ์ตรา. 2546.
• ช. ศรง้ิีวราย [นามแฝง]. มังกรพลัดถิ�น. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรส โพรดักส์. 2546.
• เซี�ยกวง. กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ( ค.ศ. 1906–1939). แปลโดย เชาวน์ 

พงษ์พิชิต. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2546.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. วิถีจีน. กรุงเทพฯ: ประพนัธส์าสน์. 2546.

2547 (2004)
• กาญจนะ ประกาศวุฒิสาร. ทหารจีนคณะชาติ ก๊กมินตั�ง ตกค้างทางภาคเหนือประเทศไทย. พิมพ์คร้ังที� 2. 

กรุงเทพฯ: สยามรัตน พริ้นต้ิง. 2547.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. เรื�องจีนหลายเรื�อง หนึ�งเรื�องมีหลายต�ารา. กรุงเทพฯ: จิตรา.2547.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. สนุกกับชื�อจีนและความหมาย ใหห้ายสงสยั. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2547.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. สนุก-หายสงสยักับชื�อจีนและความหมาย. กรุงเทพฯ: จิตรา.2547.
• พมิพป์ระไพ พศิาลบุตร. บรรณาธกิาร. ลกูจีน หลานมอญ่ ในกรุงสยาม. กรุงเทพฯ: สารคดี. 2547.
• เพ็ญพิสุทธิ� อินทรภิรมย์. เซีียวฮุ่ดเสง สีบุญ่เรือง: ทัศนะและบทบาทของจีนสยามในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: 

ศูนย์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธไ์ทยกับประเทศในเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2547.
• ภูวดล ทรงประเสริฐ. จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. บรษัิทแบรนด์เอจ. 

2547.

• วิจักษณ ์วรบัณฑิิตย์. 33 นักธุรกิจชั�นน�าชาวไทยเชื�อสายจีน. กรุงเทพฯ: วรรณสาสน์. 2547.
• แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั. บบ่ั�ดบย่ง้ก้ง วัฒนธรรมไทยจีน: ไมรู่ต้้องแสวง. กรุงเทพฯ: สดีา. 2547.

2548 (2005)
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ตึ�งหนั�งเกี�ย. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2548.
• เจีย แยนจอง. “คนไท” ไมใ่ช ่“คนไทย” แต่เปน็เครอืญ่าติชาติภาษา: รวมความรู ้“ไทยศึกษา” ของศาสตราจารย์

สองแผน่ดิน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2548.
• ตี�เล็ก คนแซจั่ง [นามแฝง]. คัมภีรท์อง 10,000 ป ีมรดกปญั่ญ่า...จากเจ้าสวั. กรุงเทพฯ: กู๊ดมอร์นิ�ง. 2548.
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• สกินเนอร์, จี. วิลเลียม. สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ [Chinesesociety in Thailand: 
Ananalytical History]. บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์, ชื�นจิตต์ 
อำาไพพรรณ, ประกายทอง สริิสุข, ม.ร.ว., ภรณ ีกาญจนัษฐติิ, และ ศรีสุข ทวิชาประสิทธ.ิ กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตำาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร.์ 2548.

• สง่า ลือชาพัฒนพร, และ สุพจน์ คุณานุคุณ. สานศิลป์จีน-สยาม: อิทธิพลจีนในศิลปะไทยจากกรุงสุโขทัยถึง
รตันโกสนิทร ์[Chinese Arts in Siam: A Gene]. กรุงเทพฯ: มานุษยศิลป์. 2548.

• สงัคีต จันทนะโพธ.ิ กว่าจะเป็นอั�งยี�กรุงสยาม. กรุงเทพฯ: รว่มด้วยชว่ยกัน. 2548.

2549 (2006)
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ก�าเนิดต้นแซี่และการตั�ง้นามสกุลจากแซี่ของลูกคนจีนในไทย. กรุงเทพฯ: จิตรา. 

2549–2550.

• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ตึ�งหนั�งเกี�ย. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2549.
• ดารณิ ีศุทธสกลุ. หมวยไทยไปลยุจีน. กรุงเทพฯ: นะเพชรเผ็ด. 2549.
• วิจิตรวาทการ, หลวง. งานค้นคว้าเรื�องชนชาติไทย. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2549.
• มหาวิทยาลัยศิลปากร. โครงการศึกษาวิจัยเปรยีบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย-จีน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ศิลปากร. 2549.

2550 (2007)
• มาลินี คัมภีรญาณนนท์. ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น: มุมมองจากจิตรกรรม

ฝัาผนงั [Tracing Back the Chiness Heritage in the Early Rattanakosin Period: Viewpoints from Mural 
Paintings]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2550.

• ศุภการ สิริไพศาล. จีนหาดใหญ่่: ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม. สงขลา: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย 
ทักษิณ. 2550.

• แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั. วิถีจีน-ไทย ในสงัคมสยาม. กรุงเทพฯ: มติชน. 2550.
• อภิชาต ภัทรธรรม. อยูแ่บบจีนฮ่่อ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2550.
• เอนก นาวิกมูล. เจ้าพระยาทิพากรวงศ ์(ข�า บุนนาค) เสนาบดีนกัปราชญ่.์ กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2550.

2551 (2008)
• ธนัสถ์ สุวัฒนมหาตม์. เทศกาลกินเจในเดือนเก้า และปีตุมาตาอนันตคุณทุรกตเวทิตาสูตร. กรุงเทพฯ: 

เคล็ดไทย. 2551.
• ประยุทธ สทิธพินัธ.์ ศาลไทยในอดีต. พิมพ์ครั้งที� 2. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2551.

2552 (2009)
• สำานักนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม. โครงการการบริหารจัดการระบบนิเวศ

ลุ่มน้าท่าจีน. กรุงเทพฯ: สำานักนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม. 2552.
• กมุารจีีน ศุภศรันย.์ ท่องเยาวราชไหว้เจ้า 9 ศาล. กรุงเทพฯ: แบร์ พบัลิชชิ�ง. 2552.

2553 (2010)
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์. ความเป็นไทย: วิถีแหง่ความยั�งยนืของชีวิต [Thainess: 

Sustainable Ways of Life]. กรุงเทพฯ: กระทรวง. 2553.
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• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ธรรมเนียมจีนที�คนสว่นใหญ่ไ่ม่รู.้..แต่มีในเมืองไทย. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2553.
• ธรรมนิตย์ [นามแฝง]. ปฏิิวัติ: ประมวลเหตุการณ์ความเปลี�ยนแปลงการเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพฯ: 

ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์. 2553.
• นิตยสารการศึกษาวันน้ี. ทุนเรียนฟ้รีที�เรียนต่อจีน [China: Scholarship & Study]. กรุงเทพฯ: วัฏฏะ 

คลาสสิฟ้ายด์ส. 2553.
• พเยาว์ ศรแีสงทอง. อั�งยี�สยามฉบบัอาชญ่าวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2553.
• อู�จ้ีเยยีะ. 60 ปีโพ้นทะเล. บรรณาธกิารโดย ปนัดดา เลิศล้าอำาไพ. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส. 2553.

2554 (2011)
• กิตติ โล่ห์เพชรตัน์. ต้นต�านานลกูหลานจีนในสยาม. กรุงเทพฯ: ก้าวแรก. 2554.
• คนแซต้ั่ง. ภูมิปญั่ญ่าจีนสอนท�าการค้า. กรุงเทพฯ: Dดี. 2554.
• บุญชยั ใจเยน็. 50 ตระกลูแซี ่[Chinese People in Thailand]. กรุงเทพฯ: ปราชญ์. 2554.
• ปิยะโชค [นามแฝง]. ยอ้นต�านานเจ้าพอ่มาเฟ้ยี อันธพาล. กรุงเทพฯ: ก้าวแรก. 2554.
• วีระพันธุ์ ชินวัตร, บรรณาธิการ. เที�ยวย้อนยุคย่านถิ�นกะดีจีน: ริมเจ้าพระยามรดกวัฒนธรรมสามศาสนา

สี�ความเชื�อ. กรุงเทพฯ: สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ�งแวดล้อม (SCONTE). 2554.
• สงัคีต จันทนะโพธ.ิ คนจีนสูชี้วิต: ต�านานเสื�อผนืหมอนใบ. กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุป๊. 2554.
• แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั. กตัญ่ญููในกงเต๊กและกงเต๊กในกตัญ่ญูู: พธิกีงเต๊กในสงัคมไทยและสงัคมโลก. กรุงเทพฯ: 

สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554.

2555 (2012)
• เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ. รัชกาลที� 5 ปฏิิรูปสังคมสยามและหมายเหตุมรดกความทรงจ�าของโลก. กรุงเทพฯ: 

สยามความรู้. 2555.
• ดษุฎี พนมยงค์. ปรดีี พนมยงค์กับชวิีต 21 ปใีนจีน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2555.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. ค�าจีนสยาม: ภาพสะท้อนปฏิิสมัพนัธไ์ทย-จีน. กรุงเทพฯ: อมรนิทร.์ 2555.
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หมวดทีหมวดท่่ี  1010 กฎหม�ยจีน-ไทย

2442(1899)

• ขุนหลวงพระไกรสี (เปล่ง), รวบรวม. กฎหมายไทย คือ พระราชบัญ่ญ่ัติและประกาศซีึ�งตั�งขึ�นในรัชกาลของ
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• รัตนาพร เศรษฐกุล. จ้วง-ไท-ไทย สายใยแห่งวัฒนธรรม. เชียงใหม่: โครงการศึกษาชนชาติไท ฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพายัพ. 2536.
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ประชุมเสนอผลการวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ไทศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์
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• ประคอง นิมมานเหมินท์. อาปม่ไทใต้คง นทิานกับสงัคม. กรุงเทพฯ: แมค่ำาผาง. 2542
• สมพงศ์ วิทยศักดิ�พันธุ์. ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทใหญ่่: รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: โครงการ

ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท. 2542.
• สุมิตร ปิติพัฒน์, และ เสมอชัย พูลสุวรรณ. คนไทและเครือญ่าติ ในมณฑูลไหหล�าและกุ้ยโจว ประเทศ

สาธารณ รฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2542.
• อว้ี, หรูอว้ี, และ ม้อหวุนจวิน. ประเพณีความเป็นอยู่ของชาวจ้วง [Rites de Passage of Zhuang]. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2542.

2543 (2000)
• ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์. สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์: ฮ่กเกี�ยน. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื�อ

พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 2543.
• ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน. คู่มือแห่งปัญ่ญ่าปัญ่ญ่ากถาแห่งองค์ทะไลลามะที� 14 [The Dalai Lama’s Book 

of Wisdom]. กรุงเทพฯ: สามส.ี 2543.
• ยศ สันตสมบติั. หลักชา้ง: การสรา้งใหม่ของอัตลักษณไ์ทในใต้คง. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิถีทรรศน์. 2543.
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2544 (2001)
• ฉลาดชาย รมิตานนท์. “แนวคิดในการศึกษาอัตลักษณ์ความเป็น “ไท”.” ใน สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี�ปุ่น. เอกสารเสนอในการประชุมทางวิชาการเรื�องการ
ศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย. พิษณุโลก: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 2544.

• ชลธริา สัตยาวัฒนา. สบืสานประวัติศาสตรส์งัคมและวัฒนธรรมไป่เยว่: การศึกษาเชิงมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ: 
โครงการประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท. 2544.

• เท่า, คว่างแซง้, และ อ้ายคำา. เชื�อเครอืเจ้าแสนหวีสบิสองพนันา. แปลโดย เรณ ูวิชาศิลป์. กรุงเทพฯ: สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2544.

• นิธิ เอียวศรีวงศ์. “ข้อคิดเห็นจากศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์.” ใน กัญญา ลีลาลัย. การค้นคว้า
ประวัติศาสตรช์นชาติไท. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน์. 2544.

• ไพโรจน์ บุญผูก. เยือนแคว้นแดนไตในสบิสองปนันา. กรุงเทพฯ: ธารอักษร. 2544.
• สมพงศ์ วิทยศักดิ�พนัธุ.์ ประวัติศาสตรไ์ทใหญ่.่ กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์. 2544.
• หม่านแสง , พ่อสุ่ย, และ อ้ายดิน. ค�าร้องในชีวิตและพิธีกรรมชาวไทเหนือ: ไทใหญ่่ในยูนนาน. เชียงใหม่: 

ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์). 2544.

2545 (2002)
• กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์. ทิเบต: ขอบฟ้า้ที�สญู่หายไป. กรุงเทพฯ: พระอาทิตย.์ 2545.
• ไป๋, ฉนุ. ไทศกึษาในเมืองจีน [Tai Studies in China]. กรุงเทพฯ: อัลฟ้า่. 2545.
• อัคนี มูลเมฆ. เดินใต้ดวงตะวันสูส่วรรค์บนดิน: ธเิบต & เนปาล. กรุงเทพฯ: เนชั�นบุ๊คส.์ 2545.

2546 (2003)
• Taring, Rinchen Dolma. ดวงตาแหง่ทิเบต [Daughter of Tibet]. แปลโดย สีมน [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: วิรยิะ. 

2546

• กรุนเฟ้ลด์, เอ. ทอม. ทิเบตที�เป็นจรงิ. แปลโดย ส. สวุรรณ [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2546.

2547 (2004)
• บุญชว่ย ศรสีวัสดิ�. ไทยสบิสองปันนา. กรุงเทพฯ: ศยาม. 2547.
• ไป๋, ฉนุ. การศกึษาคนไทในมณฑูลยูนนาน: ทัศนะจากนกัวิชาการจีน. กรุงเทพฯ: สถาบนั. 2547.
• ศรศัีกร วัลลิโภดม. โครงการอบรมและวิจัยเชงิปฏิิบติัการทางประวัติศาสตร ์โบราณและชาติพนัธุ.์ กรุงเทพฯ: 

สำานักงานกองสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ. 2547.

2548 (2005)
• เจีย, แยนจอง. “คนไท” ไม่ใช่ “คนไทย” แต่เป็นเครือญ่าติชาติภาษา: รวมความรู้ “ไทยศึกษา” ของ

ศาสตราจารย์สองแผน่ดิน. บรรณาธกิารโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2548.

2549 (2006)
• รังสิต เงาแก้ว. การศึกษาผลกระทบทางการท่องเที�ยวที�มีต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของชนเผ่าจังหวัดเชียงราย: 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบ จังหวัดเชียงรายกับนครคุนหมิง: รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2549.
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• วิจิตรวาทการ, หลวง. งานค้นคว้าเรื�องชนชาติไทย. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2549.

2551 (2008)
• ยรรยง จิระนคร. ประวัติศาสตรส์บิสองปันนา. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์. 2551.
• เสฐยีร พนัธรงัษี. ทิเบต หลั�งเลือดบนหลังคาโลก. กรุงเทพฯ: กรนี-ปัญญาญาณ. 2551.
• หลี�, เสี�ยวเชียง. ต้นก�าเนิดชนชาติและประเพณีจีน. แปลโดย ปณัฐพรรณ เจริญวรรณ, ปรมินทร์พร 

เจริญวรรณ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2551.

2553 (2010)
• จันทร์จุฑิา สุขขี, และ ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. อุยกูร์-ซีินเจียง: ชนชาวมุสลิมในจีน [Uyghur-Xinjiang: The 

Muslims in China]. กรุงเทพฯ: โครงการความมั�นคงศึกษา. 2553.

2554 (2011)
• ถาวร สกิขโกศล. แต้จิ�ว: จีนกลุ่มน้อยที�ยิ�งใหญ่.่ กรุงเทพฯ: มติชน. 2554.
• ยรรยง จิระนคร. จีนกับสงัคม วัฒนธรรม หลากหลายชาติพนัธุ.์ กรุงเทพฯ: ล๊อคอินดีไซน์เวิรค์. 2554.

2555 (2012)
• เมชฌ สอดสอ่งกฤษ. สารานุกรมชนกลุม่นอ้ยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน. พมิพค์รัง้ที� 2. อุบลราชธานี: 

ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2555.
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หมวดทีหมวดท่่ี  1212 ท่องเท่ียวประเทศึจีน

2502 (1959)
• ฮาร์เรอร์, ไฮน์วิช. เจ็ดปีในธิเบต [Seven Years in Tibet]. แปลโดย วิจิตรวรรณกรรม [นามแฝง]. พระนคร: 

เขษมบรรณกิจ. 2502.

2509 (1966)
• นงเยาว์ ประภาสถิต. เก้าปีในปักกิ�ง. พระนคร: แพรพ่ทิยา. 2509.
• กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ เจ้าฟ้า้. ยูนนาน. กรุงเทพฯ: บริษัท

สำานักพิมพ์วัฒนาพานิช จำากัด. 2529.

2513 (1970)
• ประยูร พศินาคะ. ทิเบตประเทศลับแล. พระนคร: เกษมบรรณกิจ. 2513.

2514 (1971)
• สด กรูมะโลหิต. ปกักิ�ง-นครแหง่ความหลัง และคนดีที�โลกไมต้่องการ. พระนคร: แพรพ่ทิยา. 2514.

2517 (1974)
• วารินทร ์สนิสงูสุด. ตะลยุมา่นไม้ไผ-่จีน. กรุงเทพฯ: สารสยาม. 2517.
• หทัย ชติานนท์. 21 วันในประเทศจีน. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพมิพ.์ 2517.

2518 (1975)
• ศุภเกียรติ ธารณกุล. ท่องแดนมังกร. กรุงเทพฯ: สหกรณนั์กเขยีน. 2518.
• สจิุตต์ วงษ์เทศ. จดหมายเหตุจากปักกิ�ง. กรุงเทพฯ: ประพนัธส์าสน์. 2518.

2521 (1978)
• เขยีน ธรีะวิทย์. 22 วันในจีน. กรุงเทพฯ: พ.ีพ.ี 2521.
• สมาคมวิทยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย. ท่องไปกับนกัวิทยาศาสตรไ์ทย (ในสาธารณรฐัประชาชนจีน). กรุงเทพฯ: 

ไทยวัฒนาพานิช. 2521.

2522 (1979)
• ประสาน วะสี. 6 วันในกวางโจว. กรุงเทพฯ: นพรตัน์. 2522.

2523 (1980)
• โกวิท ต้ังตรงจิตร. เที�ยวเมืองจีน. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 2523.
• ปิ� น มาลากุล. นริาศเป่ยจิง. กรุงเทพฯ: อมรนิทรก์ารพมิพ.์ 2523.
• หทัย ชติานนท์. 21 วัน ในประเทศจีน. พระนคร: โรงพมิพก์รุงสยามการพมิพ.์ 2523.
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2524 (1981)
• มาลินี คัมภีรญาณนนท์. เที�ยวเมืองจีน. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2524
• มิตร มหาชน. เจียงชงิ. กรุงเทพฯ: จตุจักร. 2524.

2526 (1983)
• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. ยา่แดนมังกร ตอนปีนก�าแพงเมืองจีน. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

2526.

2528 (1985)
• กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ เจ้าฟ้้า. 41 โหลในเมืองจีน. 

กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ.์ 2528.

2529 (1986)
• กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ เจ้าฟ้้า. ยูนนาน. กรุงเทพฯ: 

วัฒนาพานิช จำากัด. 2529

2530 (1987)
• ดวงเดือน พศิาลบุตร. บนัทึกความทรงจ�าเยอืนสาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์ละทำาปกเจรญิ

ผลม. 2530.
• สมพร โพธนิาม. 8 วันในเมืองจีน (17–25 มีนาคม 2530). ขอนแก่น: โรงพมิพศิ์รภัิณฑ์ิออฟ้เซท็, 2530.

2531 (1988)
• กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ เจ้าฟ้้า. 1 โหลในเมืองจีน. พิมพ์

ครั้งที� 2. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.. 2531.
• กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ เจ้าฟ้้า. สายธารอารยธรรมจีน: 

7 ธานีแหง่อาณาจักรกลาง. กรุงเทพฯ: วงศ์จร. 2531.
• วุฒชิยั มูลศิลป์. ตะลยุจีนท่องถิ�นมังกร. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2531.

2532 (1989)
• จิรภัทร อังศุมาลี. 6708 กิโลเมตร: บทเก็บตกจากรมิทางรถไฟ้ไซีบเีรยี-ฮ่่องกง. กรุงเทพฯ: วลี. 2532.

2533 (1990)
• กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ เจ้าฟ้้า. ซีินเจียงและกานซูี: 

ภาพจากดินแดนสุดหล้าฟ้้าเขียว [Xinjiang and Gansu: Pictures from Far Away Places]. กรุงเทพฯ: 
วงศ์จร. 2533.

• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบราชกุมารี, สมเด็จพระ. มุง่ไกลในรอยทราย. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ. 2533.
• ป. รตันปัญญา [นามแฝง]. เที�ยวปกักิ�ง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2533.
• วิโรจน์ ถิรคณุโกวิท. รูไ้ว้ก่อนไปเมืองจีน. กรุงเทพฯ: หมึกจีน. 2533.
• หวูเฉงิเปียน. ที�สดุของโลกในแผน่ดินจีน. แปลโดย พิมมาศ [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2533.
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2534 (1991)
• นฤมล รตันาภิบาล. ตามเสด็จมุง่ไกลในรอยทราย. กรุงเทพฯ: บรษัิทไทยเพรซเิดนท์ฟ้ดูส.์ 2534.
• ป. รตันปัญญา [นามแฝง]. ต�านานกรุงปักกิ�ง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2534 .
• ป. รตันปัญญา [นามแฝง]. ราชส�านักปักกิ�ง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2534 .
• พิพัฒ พะเนียงเวทย์. บันทึกภาพและเรื�องราวการตามเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีเสด็จสาธารณรฐัประชาชนจีน 7–21 เมษายน 2533. กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริ้นต้ิง กรุ๊พ. 2534.
• มงคล จันทรบ์ำารุง. เยา้ไทย-เยา้กวางส:ี เสื�อผ้าและเครื�องประดับ. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เย้าไทยและเย้าจีนหน่วยปฏิบัติการวิจัยทางภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
2534.

• สนิธุ [นามแฝง]. แคะเคาะเลาะเมืองจีน. กรุงเทพฯ: 99 มีเดีย. 2534.

2535 (1992)
• ป. รตันปัญญา [นามแฝง]. เที�ยวจีน: จากปกักิ�งถึงไหหล�า. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2535.
• มานิตย ์กฤษณะเทวินทร.์ ตามเสด็จ “มุง่ไกลในรอยทราย”. กรุงเทพฯ: อัมรนิทรพ์ริน้ต้ิงกรุพ๊. 2535
• อำานาจ เจรญิศิลป์. ท่องเมืองจีน: เซีี�ยงไฮ้่ ซูีโจว ปกักิ�ง กุ้ยหลิน กวางเจา ฮ่่องกง. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2535.

2536 (1993)
• ป. รตันปัญญา. ชุดเที�ยวเมืองจีน: งิ�ว. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2536.

2537 (1994)
• กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ เจ้าฟ้้า. จีนตะวันออก: ขึ�นเขา 

ลงทะเลสาบ เข้าวัด [Eastern China: Mountains Lakes Temples]. กรุงเทพฯ: วงศ์จร. 2537.
• จางหนาน (จางไคหยวน). ต้าหลี� เมืองโบราณมหัศจรรย.์ กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 2537.
• เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร,ี สมเด็จพระ. เกล็คหิมะในสายหมอก. กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณชิย.์ 

2537.

• เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. เกล็ดหิมะในสายหมอก. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พร้ินต้ิง. 2537.
• บริสทุธิ� ประสพทรพัย.์ เที�ยวแบบไทยในยูนนาน. กรุงเทพฯ: สตดิูโออารต์. 2537.
• ส. ศิวรักษ์ [นามแฝง]. ขอดเกล็ดมังกร: บันทึกการเดินทางสู่แผ่นดินใหญ่่จีนครั�งที� 6. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 

2537.

• หยางซื�อเฟ้งิ. ก�าแพงเมืองจีน: สิ�งมหศัจรรยส์องพนัป.ี กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ. 2537.
• อุดร ทองน้อย. ตามรอยเรอแดว. กรุงเทพฯ: วิญญููชน. 2537.

2538 (1995)
• ป. รตันปัญญา [นามแฝง]. ก�าแพงเมืองจีน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2538.
• เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร,ี สมเด็จพระ. ใต้เมฆ์ที�เมฆ์ใต้. กรุงเทพฯ: อมรนิทรพ์ร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชชิ�ง. 

2538.

• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. เกล็ดหิมะในสายหมอก. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา. 2538.

• อมรา รอดดารา. เสน้ทางมิตรภาพ 12 วันในเมืองจีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2538.
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2539 (1996)
• เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี สมเด็จพระ. ใต้เมฆ์ที�เมฆ์ใต้. กรุงเทพฯ: อมรนิทรบุ๊์คเซน็เตอร.์ 2539.
• ศุภกิจ นิมมานนรเทพ. เที�ยวที�ไหน? ในเมืองจีน. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2539.

2540 (1997)
• กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ เจ้าฟ้้า. จีนอีสานและเสฉวน: 

จากแดนแมนจูสูภู่ง่อไบ.๊ กรุงเทพฯ: วงศ์จร. 2540.
• ชุติมา ศิรสิมรรถการ. ประเทศจีน. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสูโ่ลกกว้าง. 2540.
• วุฒชิยั มูลศิลป์. ตะลยุจีนท่องเที�ยวมังกร. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2540.
• ศุภกิจ นิมมานนรเทพ. เที�ยวที�ไหน? ในเมืองจีน. กรุงเทพฯ: ชนนิยม. 2540.
• อรุณ เฉตตีย์. จีน-แผ่นดินแห่งโอรสสวรรค์: เปิดถ้ามังกร [China-land of Dragon]. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 2540.

2541 (1998)
• เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. คืนถิ�นจีนใหญ่่. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัต น

ราชสุดา. 2541.
• ป. รตันปัญญา [นามแฝง]. เที�ยวหางโจว: สวรรค์บนพื�นพภิพ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2541.
• ป. รตันปัญญา [นามแฝง]. พระราชวังกรุงปกักิ�ง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2541.

2543 (2000)
• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. เจียงหนานแสนงาม. กรุงเทพฯ: มูลนิธสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา. 2543.
• ธรีภาพ โลหิตกุล. ท่อง ‘ไตรโตรก’ แหง่แยงซี:ี ก่อนวาระสุดท้ายแหง่มาตุธาร. กรุงเทพฯ: ประพันธส์าส์น. 2543.
• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. ที�สดุของเมืองจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2543.
• โอฬาร สขุเกษม. นริาศเสน้ทางสายไหม. กรุงเทพฯ: ฐานเศรษฐกิจ. 2543.

2544 (2001)
• นิวเวฟ้ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์. ใต้ฟ้้าหลังคาโลก: ทิเบต. กรุงเทพฯ: นิวเวฟ้เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์. 2544.
• ปารวี ไพบูลย์ยิ�ง. ยอ้นรอยปรศินา...รองเท้าดอกบัวทองค�า. กรุงเทพฯ: มติชน. 2544.
• เพลงดาบแมน้่ารอ้ยสาย [นามแฝง]. เดินเล่นบนหลังคาโลก [Seven Days in Tibet]. กรุงเทพฯ: มติชน. 2544.

2545 (2002)
• ชามา ลู่เผยจง. ทอดนอ่งท่องปักกิ�ง. กรุงเทพฯ: มติชน. 2545.
• ประวิทย์ พันธุวิ์โรจน์, บรรณาธกิาร. เสนห่เ์มืองจิ�ว ท�าเลมังกรทอง. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดทำาหนังสือฯ. 

2545.

• ปารวี ไพบูลย์ยิ�ง. จากเชียงของสูเ่ชียงรุ่ง สุดปลายทางสายมิตรภาพ. กรุงเทพฯ: โครงการอาณาบริเวณศึกษา 
5 ภูมิภาค. 2545.

• ยุวดี ต้นสกลุรุง่เรอืง. กวางตุ้งเฮ่ฮ่า. กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพมิพ.์ 2545.
• รุง่วิทย์ สุวรรณอภิชน. แชงกร-ีล่า: แดนสวรรค์สดุขอบฟ้า้ [Shangri-La: Lost Horizon]. ปทุมธานี: วิชญา. 2545.
• อัคนี มูลเมฆ. เดินใต้ดวงตะวันสูส่วรรค์บนดิน: ธเิบต & เนปาล. กรุงเทพฯ: เนชั�นบุ๊คส.์ 2545.
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2546 (2003)
• Taring, Rinchen Dolma. ดวงตาแห่งทิเบต [Daughter of Tibet]. แปลโดย สีมน [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: 

วิริยะ. 2546.
• กาญจนา หงส์ทอง. แชงกรลีา มนตรข์ลังสุดขอบโลก. กรุงเทพฯ: เนชั�นบุ๊คส.์ 2546.
• บวร รัตนสนิ. จดหมายจากปักกิ�ง. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2546.
• ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์. รอยมังกร นครต้องห้าม และดอกซีากุระ ภาพและรายงานพิเศษจากอดีต. กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ้นต้ิง. 2546.
• ยรรยง เจรญิพงศ์. ปั� นทวนลม. กรุงเทพฯ: ประพนัธส์าสน์. 2546.
• วัชระ หลิ�วพงศ์สวัสดิ�. ฅนขี�เสอื: บนัทึกการเดินทางของเสือภูเขาในดินแดนอารยธรรมลุม่น้าโขง. บรรณาธกิาร

โดย สุวัฒน์ กิขุนทด. กรุงเทพฯ: อินโดไชน่าพับลิชชิ�ง. 2546.
• เว่ย ฮุ่ย. เซีี�ยงไฮ้่เบบี� [Shanghai Baby]. แปลโดย คำา ผกา [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพมิพ.์ 2546.
• สำานักพระราชวัง. ฝ่ายประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่. เสด็จฯ เยือนไต้หวัน (ประเทศจีน) พ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ: 

สำานักพระราชวัง. 2546.

2547 (2004)
• กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์. ทิเบต: ขอบฟ้า้ที�สญู่หายไป. กรุงเทพฯ: รว่มด้วยชว่ยกัน. 2547.
• ชามา-ลู่เผยจง. หมายเหตุจากปักกิ�ง. นนทบุร:ี บา้นหนังสอื. 2547.
• ธงชยั ลิขติชลธาร. กระตกุหนวดพญ่ามงักร: สะพายเปลุ้ยกับเตี�ยสองประเทศ. กรุงเทพฯ: 36 โดเรม ีสโตร.์ 2547.
• ปกรณ์ ลิมปนานุสรณ์. รอยพระบาทยาตราสาราจีน: รวมข้อเขียนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยปักกิ�งและ

เจ้าหน้าที�จีน. กรุงเทพฯ: อมรินทร.์ 2547.
• มัทรียา ธาราทรพัย.์ จีน: คู่มือนกัเดินทาง. กรุงเทพฯ: อทิตตา. 2547.

2548 (2005)
• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. ต้นน้า ภูผา และป่าทราย. กรุงเทพฯ: มูลนิธสิมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดา. 2548.
• เมธาวุฒ ิพีรพรวิทรู. ยา่แดนมังกร ภาคพสิดาร. กรุงเทพฯ: สยามอินเตอรบุ๊์คส.์ 2548.
• วิภา อุตมฉันท์. สภาพและปัญ่หาของการท่องเที�ยวระหว่างไทยกับจีน. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบัน

เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548.
• สมพงษ์ งามแสงรัตน์. จากเชยีงรุง้ถึงฮ่อยอัน. กรุงเทพฯ: สดุสปัดาห์. 2548.

2549 (2006)
• คล่อง ศิรประภาธรรม. ท่องเที�ยวประเทศจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2549.
• ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, และ อัครพงษ์ ค่าคูณ. แม่น้าโขง: จากต้าจู-ล้านช้าง-ตนเลธมถึงกิ�วล่อง. สมุทรปราการ: 

มูลนิธโิตโยต้าประเทศไทย และ กรุงเทพฯ: มูลนิธโิครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร.์ 2549.
• ดารณิ ีศุทธสกลุ. หมวยไทยไปลยุจีน. กรุงเทพฯ: นะเพชรเผ็ด. 2549.
• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. ใต้เมฆ์ที�เมฆ์ใต้. กรุงเทพฯ: มูลนิธสิมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา. 2549.
• บุญญนุช ชวีะกำาจร. เด็กทนุหนีเที�ยว เรยีนไปเที�ยวไปไกลหมื�นลี�. กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคชั�น. 2549.
• ปรีดา อัครจันทโชติ. ความงามหลังม่านไม้ไผ่: สื�อจินตคดีกับสุนทรียทัศน์จีน. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.
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• รังสิต เงาแก้ว. การศึกษาผลกระทบทางการท่องเที�ยวที�มีต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของชนเผ่าจังหวัดเชียงราย: 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบ จังหวัดเชียงรายกับนครคุนหมิง: รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2549.

• วันทิพย ์สนิสงูสุด. จีน: เทศกาลและวันส�าคัญ่. กรุงเทพฯ: สายใจ. 2549.
• อดิศักดิ� จันทรด์วง. ใคร ๆ  ก็ไปเที�ยวฮ่่องกง. กรุงเทพฯ: ด่านสธุาการพมิพ.์ 2549.
• ไอรนี เป [นามแฝง], ผู้แปล. เกาะรถไฟ้ไปหลังคาโลก. กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส.์ 2549.

2550 (2007)
• K. Jojohakone [นามแฝง]. เที�ยวไม่ง้อทัวร:์ ตีตั�วตะลุยมาเก๊า ฮ่่องกง เซิีนเจิ�น. กรุงเทพฯ: ทิบ ไทย อินเตอร์บุค๊. 

2550.

• เก้ือ ต้ันงาม. 184 ปีกับ 21 วัน: แบกเป้ท่องโลกหลังเกษียณ. กรุงเทพฯ: ทิมไทยอินเตอรบุ๊์ค. 2550.
• เพลงดาบแมน้่ารอ้ยสาย [นามแฝง]. เดินเล่นบนหลังคาโลก. กรุงเทพฯ: วงกลม. 2550.
• กรกฎ พลัลภรกัษา. เซีี�ยงไฮ้่ (คู่มือเดินทางท่องเที�ยว). กรุงเทพฯ: วงกลม. 2550.
• จ้าวเยวี�ย. การเสด็จพระราชด�าเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามเส้นทาง

สู่ที�ราบสูง. ปักกิ�ง: กองบรรณาธกิาร กรมกิจการการจัดพิมพ์และจำาหน่ายสิ�งพิมพ์ภาษาต่างประเทศแห่ง
ประเทศจีน. 2550.

• ชนิ รติธรรมกลุ. บนิชั�วโมงเดียว เรยีน-เที�ยวที�คนุหมิง. กรุงเทพฯ: สดุสปัดาห์. 2550.
• นิรนัดร นาคสรุยัินต์. นั�งรถไฟ้ไปลาซีา่. กรุงเทพฯ: นิวเซนจูรี�ฯ. 2550.
• พี�วุฒิและพี�เคท [นามแฝง]. กวางเจา คุนหมิง: เที�ยวเองได้ง่าย ๆ  สบายกระเป๋าสตางค์ สไตล์ พี�วุฒิ & พี�เคท. 

กรุงเทพฯ: เกตน์นิภา อมรธาตร.ี 2550.
• ภุมรา แก้วศรี. ใต้ฟ้้าหลังคาโลก. กรุงเทพฯ: รว่มด้วยชว่ยกัน. 2550.
• รุง่วิทย ์สวุรรณอภิชน. แชงกร-ีลา: แดนสวรรค์สดุขอบฟ้้า [Shangri-La: Lost Horizon]. กรุงเทพฯ: วิชญา. 2550.
• วราห์ วรเวช. เที�ยวจีน. กรุงเทพฯ: อักษรโสโภณ. 2550.
• วัชระ หลิ�วพงศ์สวัสดิ�. คนขี�เสอื ท่องสี�แผน่ดิน. กรุงเทพฯ: พมิพบู์รพา. 2550.
• ศรีกานดา ภูมิบรริกัษ์. ปกักิ�งในความทรงจ�า. กรุงเทพฯ: ชวนอ่าน. 2550.
• หมา่คังเหมย่ [นามแฝง]. ตะลยุแดนมังกรตะลอนในปกักิ�ง. กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส.์ 2550.

2551 (2008)
• Humphreys, Andrew. Top 10 ปักกิ�ง [Top 10 Beijing]. แปลโดย นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์. กรุงเทพฯ: 

นานมีบุ๊คส.์ 2551.
• กรวรรณ สังขกร. กลยุทธก์ารแข่งขันด้านการท่องเที�ยวของไทยและ GMS ภายใต้การขยายตัวของตลาดท่อง

เที�ยวจีน. เชียงใหม:่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2551.
• กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ์. แทบธุลีดิน: 18 วัน 80 กิโลเมตร กับการจารกิบนหลังคาโลก. กรุงเทพฯ: สวนเงิน

มีมา. 2551.
• กิ�งแก้ว บวัตูม. ชวิีตที�สงูเกินเอเวอเรสต์. กรุงเทพฯ: more of life publishing. 2551.
• จิรภัทร ์พรประภากร. เที�ยวไมง้่อทัวร:์ ตีตั�วตะลยุปกักิ�ง. กรุงเทพฯ: ทิบ ไทย อินเตอร ์บุ๊ค. 2551.
• โครงการรว่มผลิตวรรณกรรมสูเ่ยาวชนระหว่าง สวทช. และ ทวพ. ท่องแดนมังกรเรยีนรูเ้ทคโนโลย.ี ปทมุธาน:ี 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2551.
• บิวเดอรี โรเบิร์ต, และ เกรโกรี ทีหวง. กวานซีี ศิลปะแห่งความสัมพันธ์. แปลโดย มธุรส กุลจินต์. กรุงเทพฯ: 

เนชั�นบุ๊คส.์ 2551.
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• ทรงคุณ จันทจร. เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน: เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม. มหาสารคาม: 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2551.

• ปริวัฒน์ จันทร. ท่องเเดนมังกร มณฑูลซีานซี.ี กรุงเทพฯ: สารคดี. 2551
• ปัญญจภัค ปุญญเจรญิสนิ. เซีี�ยงไฮ้่ (ซีา่งไห)่. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสูโ่ลกกว้าง. 2551.
• เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี สมเด็จพระ. เยอืนถิ�นจีนโพน้ทะเล. กรุงเทพฯ: มูลนิธสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา. 2551.
• ยงชวน มิตรอารี. คู่มือเดินทาง 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน [Thai-English-Chinese for Traveling]. กรุงเทพฯ: 

เยลโล่การพิมพ.์ 2551.
• รณชติ เฉลิมชาติ. ขบัรถไปคยุไปจากไทยถึงธเิบต. กรุงเทพฯ: แอ๊คคิวเรท เพรส. 2551.
• เรวัต อรยิกลุชยั. ถนนหมื�นลี�. กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพมิพ.์ 2551.
• เว่ย ฮุ่ย. เซีี�ยงไฮ้่เบบี� [Shanghai Baby]. แปลโดย คำา ผกา [นามแฝง] กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพมิพ.์ 2551.
• วรศักดิ� จรุงรตันาพงศ์. แชงกรลีา: ดินแดนแหง่ฝันัที�ปลายขอบฟ้า้. กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพมิพ.์ 2551.
• สราวุธ เฮ้งสวัสดิ�. นั�งรถไฟ้ไปตู้เย็น. กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก. 2551.
• สองยบิซ ี[นามแฝง]. เที�ยวพพิิธภัณฑ์ูต่างแดนจีน. กรุงเทพฯ: วงกลม. 2551.
• สองยบิซ ี[นามแฝง]. Postcard from China. กรุงเทพฯ: วงกลม. 2551.

2552 (2009)
• คล่อง ศิรประภาธรรม. คู่มือการท่องเที�ยวประเทศจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2552.
• ธนีนารถ เจียงวิวัฒน์. Learn & Enjoy. ปักกิ�ง: สมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ�ง. 2552
• ปรัชวัน [นามแฝง]. ทิเบตคือชัมบาลาในความทรงจ�า [Tibeta Journey Through Four Seasons]. กรุงเทพฯ: 

สุขภาพใจ. 2552.
• ปริวัฒน์ จันทร. Silk Road เสน้ทางสายแพรไหมในซีนิเจียง. กรุงเทพฯ: สารคดี. 2552.
• ปาลิดา พมิพะกร. ซีนัเดย์ อาฟ้เตอรนู์นในปกักิ�งและเซีี�ยงไฮ้่. กรุงเทพฯ: ซนัเดย ์อาฟ้เตอรนู์น. 2552.
• ’รงค์ วงษ์สวรรค์ [นามแฝง]. ยี�หวา ไชนาทาวน์: หลง วัง ซีาน หยวน (สารคดีเล่มสดุท้ายของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์). 

กรุงเทพฯ: โอเพน่บุ๊กส์. 2552.
• สาวิตร ีสวุรรณสถิต. ค�านับขงจื�อแล้วขึ�นเขาไท่ซีาน. กรุงเทพฯ: ประพนัธส์าสน์. 2552.
• อภิชาติ ศิรอุิดมเศรษฐ. 10 ภูมิทัศน์มหศัจรรยแ์ผน่ดินจีน 2. กรุงเทพฯ: แชงกรี-ลา เพรส. 2552.

2553 (2010)
• กิตติพงษ์ กองแก้ว. ทิเบตสองขา. กรุงเทพฯ: 4-letter word. 2553.
• คล่อง ศิรประภาธรรม. คู่มือการท่องเที�ยวประเทศจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2553.
• จงหลี�บาเหยิน. สขุภาพดีด้วยตนเองได้ไมต้่องพึ�งหมอ. แปลโดย ชาตรี แซบ่า้ง. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.2553
• เซเวียน, ชองฮว�า. การท่องเที�ยวยูนนาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี 2553.
• เด็กหญงิดาวสขุ [นามแฝง]. Long ทรปิ...ลอง Trip. กรุงเทพฯ: วงกลม. 2553.
• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี สมเด็จพระ. จงจรเที�ยว-สมุดบันทึกภาพถ่ายฝัีพระหัตถ์ 12 ประเทศ. 

กรุงเทพฯ: อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร.์ 2553.
• ธรีภาพ โลหิตกลุ. จีนจับใจ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2553.
• พี�วุฒิและพี�เคท. กวางเจา: ช้อปปิ� งมันเขี�ยว แหล่งเที�ยวลาน ค้าขายคล่องมือ อื�อฮื่อของอร่อย. กรุงเทพฯ: 

ซีเอ็ดยูเคชั�น. 2553.
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2554 (2011)
• Shi Xianzhen. ความรกัผูกพนักับจีน: การระลึก 30 ป ีสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จฯ 

เยือนจีน [Everlasting Bond - A Dedication to the 30th Anniversary of Princess Sirindhorn’s First Visit 
to China]. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ�ง. 2554.

• วินเชสเตอร์, ไซมอน. โจเซีฟ้ นีคแฮ่ม ผู้ชายที�หลงรักเมืองจีน [The Man Who Loved China: The Fantastic 
Story of the Eccentric Scientist Who Unlocked the Mysteries of the Middle Kingdom]. กรุงเทพฯ: 
มติชน. 2554.

• ไพรัตน์ สงูกิจบูลย์. คู่มือนกัเดินทางฉบบัพกพา เซีี�ยงไฮ้่: หางโจว-ซูีโจว-อู๋ซี-ีนานกิง. กรุงเทพฯ: อทิตตา.2554.
• จักรชยั บุตรศรคีุ้ย. Horizon: Tibet. กรุงเทพฯ: เซน็เตอรพ์อ้ยท์ เอ็นเตอรเ์ทนเม้นท์. 2554.
• นฤมล รตันาภิบาล. ตามเสด็จมุง่ไกลในรอยทราย. กรุงเทพฯ: บรษัิทไทยเพรซเิดนท์ฟ้ดูส.์ 2534.
• นาน่า [นามแฝง]. Survivor จีน. กรุงเทพฯ: อมรนิทร.์ 2554.
• พภิพ บุษราคัมวดี. ตะลอนทัวร ์ตามหาแชงกรล่ีา. กรุงเทพฯ: ธงิค์ บยีอนด์ บุ๊คส.์ 2554.
• มิตเตอร์, รานา. จีนสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา [Modern China: A Very Short.Introduction]. แปลโดย 

กิตติพงศ์ สนธสิัมพันธ.์ กรุงเทพฯ: โอเพน่เวิลด์ส. 2554.
• รวิโรจน์ [นามแฝง]. 7 สิ�งมหศัจรรย์ในจีน: สดุยอดอารยธรรมที�โลกจารกึ. กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุป๊. 2554.
• สมบติั รกัสกลุ. แชงกรลีา ปั� นเดี�ยว 3,000 กิโลเมตร. กรุงเทพฯ: มติชน. 2554.
• อนันตรา สคุนธสงิห์. Tashidelek สวัสดีทิเบต: ตามรอยศรทัธาสูข่อบฟ้า้หมิาลัย. กรุงเทพฯ: ธนบรรณ. 2554.

2555 (2012)
• ณฏัฐนันท์ พุม่สะอาด. ชมิชอ้ปแชะ๊ ฮ่่องกง มาเก๊า. กรุงเทพฯ: เน็ตดีไซน์ พบัลิชชิ�ง. 2555.
• ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง. เรื�องราวหลากหลายในแดนมังกร. เพชรบุรี: ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรมและการ

ท่องเที�ยวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร.ี 2555.
• วิโรจน์ ถิรคุณ. รูไ้ว้ก่อนไปเมืองจีน. กรุงเทพฯ: หมึกจีน. 2555.
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หมวดทีหมวดท่่ี  1313 สุข้ภ�พ อ�ห�ร ก�รแพทย์

2516 (1973)
• โบ, จอร์จ. หมอจีนฝัังเข็มและวิธีจับเส้นชีพจรแผนโบราณ [Chinese Medicine]. แปลโดย โป๊ยเซียน 

[นามแฝง]. กรุงเทพฯ: บันดาลสาส์น. 2516.

2520 (1977)
• คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลเจียงซู. นามานุกรมสมุนไพรจีน. เซี�ยงไฮ้: โรงพมิพป์ระชาชนเซี�ยงไฮ้. 2520.

2522 (1979)
• สงัข ์พฒัโนทัย. ไปรกัษาอัมพาตที�ปกักิ�ง. กรุงเทพฯ: ประโคนชยัรายสปัดาห์. 2522.

2523 (1980)
• โครงการพัฒนาเทคนิคการทำายาสมุนไพร. แนะน�าทฤษฎีแพทย์จีน: รายงานการรวบรวมข้อมูลเบื�องต้นส�าหรบั

งานวิจัย. กรุงเทพฯ: สารมวลชน. 2523.

2524 (1981)
• พัฒน์ สุจำานง. ต�ารายาไทย-จีน: ยากลางบ้าน ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ [Primitive Medicine]. กรุงเทพฯ: 

แพรพ่ิทยา. 2524.
• วิทิต วัณนาวิบูล. ประวัติการแพทยจี์น. กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชยี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2524.

2527 (1984)
• ชลอ อุทกภาชน.์ ต�ารบัยาแพทยเ์ท้าเปล่าของจีนโบราณ: ประยุกต์ตามหลักวิชาอายุเวชศาสตรข์องแพทยแ์ผน

ปัจจุบันและแพทย์ไทยโบราณ. แปลโดย สันติ (อ�า) แซฉ่ั�ว. กรุงเทพฯ: แพรพ่ิทยา. 2527.
• ละเอียด ศิลาน้อย. การนวดแบบจีน (Chinese massage): วิธดืี�มนา้ 5 แก้วรกัษาโรค วิธที�านายเพศบุตรในครรภ์

มารดา. กรุงเทพฯ: สามัคคีสาส์น. 2527.

2528 (1985)
• พฒัน ์สจุำานง. ต�ารายาไทย-จีน: ยากลางบา้น ยาสมนุไพร ยาแผนโบราณ. พมิพค์ร้ังที� 2. กรุงเทพฯ: แพรพ่ทิยา. 

2528.

2530 (1987)
• สมพร โพธนิาม. 8 วันในเมืองจีน (17–25 มีนาคม 2530). ขอนแก่น: โรงพมิพศิ์รภัิณฑ์ิออฟ้เซท็. 2530.

2531 (1988)
• ไฉ้ จิ�ง เฟ้ิง. อาหารที�เป็นยา: โภชนาบ�าบัด: ต�าราอาหารยาจากปักกิ�ง. แปลโดย สถิตย์ แนวธรรม. กรุงเทพฯ: 

สุขภาพใจ. 2531.
• หลู่จินคนุ. ต�าราอาหารจีนบ�ารุงสุขภาพ. แปลโดย อดลุย ์รตันมั�นเกษม. กรุงเทพฯ: สำานักพมิพย์นิหยาง. 2531.
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2532 (1989)
• จ้าว, ซู่จง. กินอร่อย สุขภาพดี: ศิลปะการปรุงอาหารจีนส�าหรับทุกคนในครอบครัว. แปลโดย ชุมพล พูนยิ�ง. 

กรุงเทพฯ: ยินหยาง. 2532.
• แกรี, บัตต์. กินเพื�ออายุวัฒนะ: วิถีแห่งสุขภาพด้วยอาหารตามแบบจีน [Harmony Rules: The Chinese Way 

Of Health Through Food]. แปลโดย เสริมศักดิ� วิศาลาภรณ ์และ วุฒชัิย มูลศิลป์. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2532
• อดลุย ์รตันมั�นเกษม, ผู้แปล. ยอ้นรอยการแพทยจี์น. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2532.

2534 (1991)
• นิตยา ศรีสังวาลย์, ผู้แปล. อาหารจีนเสริมความงาม. บรรณาธิการโดย ธีรลักษณ์ ธาวนพงษ์. กรุงเทพฯ: 

ดอกหญ้า. 2534.
• ฟ้ัง, ลิซ่า. อาหารจีนลดความอ้วน. แปลโดย วิทิต วัณนาวิบูล, อริยา แสงสุริยฤทธิ�, และ ลีฮวง โค้วเจริญ. 

กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2534.
• ฟ้งั, ลิซา่. อาหารจีนส�าหรบัสตรมีีครรภ์. แปลโดย กิติมา ทรัพยธ์งชยั. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2534.

2535 (1992)
• ฟ้ัง, ลิซ่า. อาหารจีนคอเลสเทอรอลต่าป้องกัน & ต้านทานโรคหัวใจ. บรรณาธิการโดย ธีรลักษณ์ ธาวนพงศ์. 

แปลโดย มนต์สวรรค์ จินดาแสง. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2535.
• อี แอล เอส ฟู๊้ดคลับ. อาหารจีน. กรุงเทพฯ: ยูไนเต็ดทบุ๊คส.์ 2535.
• นลิน คอูมรพฒันะ, บรรณาธกิาร. อาหารจีนอยา่งง่าย. กรุงเทพฯ: แสงแดด. 2535.

2536 (1993)
• Fu, Pei-Mei. Pei mei shi pu: เผย เหมย สือ ผู่ [Pei Mei’s Chinese cook book]. Taiwan: San you tu shu you 

xian gong si. 2536.
• คณะกรรมการผู้เชี�ยวชาญการถ่ายเทคโนโลยีและประสมประสานประโยชน์ด้านการใช้สมุนไพร. สมุนไพร

ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2536.
• ประภัสสร เสวิกลุ. คัมภีรก์ารกินของจีน. กรุงเทพฯ: เดอะเนชั�น. 2536.
• อดุลย์ รัตนมั�นเกษม, ผู้แปล. 100 ยาจีนอายุวัฒนะ: พร้อมสูตรอาหารเพื�อสุขภาพ. บรรณาธิการโดย ภาณี 

ลอยเกต.ุ กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส.์ 2536.

2537 (1994)
• วรรธนะ มโนภินิเวศ, ผู้แปล. กดจุด หยุดยั�งความเจ็บปว่ยด้วยหลักการแพทย์จีน. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2537.
• วัฒนะ จูฑิะวิภาต. หม่านโถว-เหมาไถ. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2537.
• วิทิต วัณนาวิบูล. ประวัติการแพทยจี์น. กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2537.

2538 (1995)
• อุรยี ์รกัสกลุ. ต�ารบัอาหารจีนรสอรอ่ย. กรุงเทพฯ: แสงแดด. 2538.

2539 (1996)
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. ภูมิปญั่ญ่าจากโต๊ะจีน ชุดเชอืดเสอืใหเ้นื�อด.ู กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2539.
• วิทิต วัณนาวิบูล. ปรชัญ่าแนวคิดพื�นฐานการแพทย์ตะวันออก-ตะวันตก. กรุงเทพฯ: พริาบ. 2539.



100 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

• วิทิต วัณนาวิบูล. อาหารสมุนไพรในทัศนะจีน-ตะวันตก. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2539.

2540 (1997)
• บุญชยั ฉัตตะวานิช. ยาสมุนไพรจีน 100 ชนดิ: คณุสมบัติและการรักษา. พมิพค์รัง้ที� 2. กรุงเทพฯ: อักษรวัฒนา. 

2540.

• ประยงค์ อนันทวงศ์. หล่นบนโต๊ะจีน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2540.

2541 (1998)
• โครงการพัฒนาเทคนิคการทำายาสมุนไพร. ทฤษฎีแพทย์จีน. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2541
• บญัชา สวุรรณานนท์. อาหารเครื�องยาจีน. กรุงเทพฯ: รดีเดอร ์ไดเจสท์. 2541

2542 (1999)
• วีระสงิห์ เมืองมั�น. นานาสาระเรื�องสมุนไพร. กรุงเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ต้ิงแอนด์พบัลิชชิ�ง. 2542.
• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. เครื�องยาอาหารจีน. กรุงเทพฯ: แสงแดด. 2542.

2544 (2001)
• โกวิท คัมภีรภาพ. ทฤษฎีพื�นฐานการแพทย์แผนจีน [Basic Theory of Traditional Chinese Medicine]. 

กรุงเทพฯ: นิวไวเต็ก. 2544.
• ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล. กินอยูอ่ยา่งสมดุลตามหลักแพทย์จีน (แพทย์แผนจีนในชีวิตประจ�าวัน). กรุงเทพฯ: 

หมอชาวบ้าน. 2544.
• ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล. ทฤษฎีแพทยจี์น: ลิ�นบอกโรค. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2544.
• สภุาณ ีปิยพสนุทรา. ขา้วต้มยาจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2544.
• หวง, ฉวนกุ้ย. ดูแลอย่างไร? ให้อยู่กับลูกหลานนาน ๆ  เมื�อเป็น “มะเร็ง”. แปลโดย สุภาณี ปิยพสุนทรา. 

กรุงเทพฯ: บริษัท ทำาเนียบสมุนไพร จำากัด. 2544.

2545 (2002)
• ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล. กินอยู่อย่างสมดุลตามหลักแพทย์จีน (แพทย์แผนจีนในชีวิตประจ�าวัน). พิมพ์

ครั้งที� 3. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2545.
• มนตร ีภู่มี. สขุภาพแบบองค์รวม: มองยอ้นการแพทย์ตะวันออก. กรุงเทพฯ: ประพนัธส์าสน์. 2545.
• หลี�, กัวะโต้ง. แนะน�าการแพทยจี์น. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2545.
• หลี�, กั�วะโต้ง. การแพทยจี์น. แปลโดย เรอืงรอง รุง่รศัมี. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2545.
• ฮิโรยูคิ, อาเบะ. ทะลวงด่านด้านมะเร็งด้วยสมุนไพรจีน. แปลโดย ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์. พิมพ์ครั้งที� 2. 

กรุงเทพฯ: เวิร์ควันเดอร์ แอดเวอร์ไทซิ�ง. 2545.

2546 (2003)
• ซอ่ง,หวูลิเมา. กลยุทธเต้าหยนิ: ภาพท่าฝักึหดั: สขุภาพสมบูรณด้์วยวิถีจีนโบราณ [Ancient Way to Keep Fit]. 

แปลโดย กุ่ย เก้าห้อง. กรุงเทพฯ: เอ.อาร์ บิซิเนท เพรส. 2546.
• ม.ป.ผ. ครวัอาหารเหลา. กรุงเทพฯ: แสงแดด. 2546.
• ม.ป.ผ. ติ�มซี�า [Dimsum]. พิมพ์ครั้งที� 2. กรุงเทพฯ: แสงแดด. 2546.
• สายณัห์ เล็กอุทัย. กันก่อนปว่ย. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2546.
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• สายณัห์ เล็กอุทัย. กินใหเ้ป็น. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2546.
• หวาง, หลิง. ต�านานชาในต�าราจีน [Chinese Tea Culture]. แปลโดย เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์. กรุงเทพฯ: 

มติชน. 2546.

2547 (2004)
• ประโยชน ์บุญสินสขุ. ท�าอยา่งไรจึงสรา้งซีอ่มสขุภาพด้วยการนวดจีน. กรุงเทพฯ: คลีนิกกายภาพบำาบดัไท. 2547.
• ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล. คลินกิแพทยจี์น. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2547.
• อุบล ดีสวัสดิ�, ม.ล. อาหารจีนยอดนิยม. กรุงเทพฯ: แมบ่า้น. 2547.

2548 (2005)
• กัว, ปิซง, และ แอนดรู พาวเอ็ล. เต๋าแหง่สุขภาพ: ปาฏิิหาริยแ์หง่การฟ้งัรา่งกายอยูเ่สมอ [Listen to Your Body: 

The Wisdom of the Dao]. แปลโดย ประชา หุตานุวัตร และ สุรชัย ทรงถาวรทวี. กรุงเทพฯ: โครงการ
สรรพสาร์น มูลนิธเิด็ก. 2548.

• แปลงนาม [นามแฝง]. ความเขา้ใจเรื�องการกินเจ. กรุงเทพฯ: สมาคมเผยแผค่ณุธรรม “เต็กกว่า” จีจินเกาะ. 2548.
• ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล. ต�าราการแพทยแ์ผนจีน: การตรวจวินจิฉยั. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2548.
• วิทวัส วัณนาวิบูล. กินอยู่อย่างสมดุลตามหลักแพทย์จีน: แพทย์แผนจีนในชีวิตประจ�าวัน. กรุงเทพฯ: 

หมอชาวบ้าน. 2548.
• วิทวัส วัณนาวิบูล. คลินกิแพทยจี์น. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2548.
• วิทวัส วัณนาวิบูล. ต�าราการแพทยแ์ผนจีน: การตรวจวินจิฉยั. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2548.
• วิทิต วัณนาวิบูล, และภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล. ปรัชญ่าแนวคิดพื�นฐานการแพทย์ตะวันออก-ตก. พิมพ์

ครั้งที� 2. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2548.
• วิทิต วัณนาวิบูล. ประวัติการแพทยจี์น. พมิพค์รั้งที� 3. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2548.

2549 (2006)
• Xu, Heng. Yue cai jing hua [เยว่ ชา่ย จิง ฮว�า]. Guangdong: Guangdong ke ji chu ban she. 2549.
• โกวิท คัมภีรภาพ. การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน [Traditional Chinese Diagnostics]. กรุงเทพฯ: 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.
• โกวิท คัมภีรภาพ. ทฤษฎีพื�นฐานการแพทยแ์ผนจีน [Basic Theory of Traditional Chinese Medicine]. พมิพ์

ครั้งที� 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.
• กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. ต�ารับยาจีนที�ใช้บ่อยใน

ประเทศไทย [Commonly Used Chinese Prescriptions in Thailand]. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 2549–2553.

• หู, เจิน. การตรวจรักษาโรคแบบแพทย์แผนจีนโดยการวินิจฉัยโรคจากลิ�น. แปลโดย ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

2550 (2007)
• Zhang, Dong Jun. Qing wa wu po dong wu fa chu fang: ชิง ฮ่วา อูโผ ต้งอู้โม๋ฝั่าฉูฝัาง [Frogwitch’s animal 

magic kitchen]. Tai bei: Yuan liu chu ban ye gu fen you xian gong si. 2550.
• โกวิท คัมภีรภาพ. จุดฝัังเข็ม [Acupoints]. พมิพค์รั้งที� 2. กรุงเทพฯ: พมิพดี์. 2550.
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• ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. อาหารเครื�องยาจีน: หลักโภชนาการพร้อมสูตรอาหารอายุวัฒนะ. พิมพ์ครั้งที� 2. 
กรุงเทพฯ: รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) . 2550.

• ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล. ทฤษฎีแพทยจี์น: ลิ�นบอกโรค. พมิพค์รั้งที� 3. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2550.
• หมอไพร [นามแฝง]. ชวิีตสมดลุแบบแพทย์แผนจีน. กรุงเทพฯ: ปาเจรา. 2550.

2551 (2008)
• โครงการพัฒนาเทคนิคการทำายาสมุนไพร. ทฤษฎีแพทย์จีน. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2551.
• ต้าวสือ. กดจุดและนวดตัวเองแก้โรค. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2551.
• ประโยชน์ บุญสินสขุ. สรา้งซีอ่มสขุภาพด้วยการนวดจีน. กรุงเทพฯ: คลินิกกายภาพบำาบดัไท. 2551.
• ม.ป.ผ. อาหารจีนอยา่งง่าย. กรุงเทพฯ: แสงแดด. 2551.
• ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร. ยาจีนกับพลังปราณ. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2551.
• หวง, ฉวนกุ้ย. หมอจีน-แนะวิธสีูม้ะเรง็. แปลโดย สุภาณ ีปิยพสนุทรา. ปทมุธานี: สกายบุก๊ส์. 2551.

2552 (2009)
• Wu, Alex. เข็มทิศสุขภาพ [The User’s Manual for Human Body]. แปลโดย อมร ทองสุก. กรุงเทพฯ: 

ชุณหวัตร. 2552.
• เจ้ิน, กั�วหวัง. อาหารจีนพิชติมะเรง็ [Chinese Food Therapy for Cancer]. กรุงเทพฯ: ฮั�งย.ี 2552.
• เหยียน, ลี�. การฝัังเข็มในเวชปฏิิบัติ: ประสบการณ์ 40 ปี ศาสตราจารย์เหยียน ลี�. แปลโดย ธวัช บูรณถาวรสม 

และสมคิด ปิยะมาน. นนทบุร:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงสาธารณสขุ. 
2552.

• โกวิท คัมภีรภาพ. ทฤษฎีพื�นฐานการแพทย์แผนจีน [Basic Theory of Traditional Chinese Medicine]. 
กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 2552.

• จัง, เจ้ียนลี�. ต้นก�าเนดิชาและเหล้าจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2552.
• ทัศนีย์ ฮาซาไนน์, วิภาดา นันตรัตน์, และ สาวิณี ทัพวงษ์, บรรณาธิการ. เรื�องน่ารู้เกี�ยวกับสมุนไพรไทย-จีน. 

กรุงเทพฯ: สถาบันการแพทย์ ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2552.

• ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล. คู่มือสมุนไพรจีนกับการรกัษาทางคลินกิ. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 2552.
• วรรธนะ มโนภินิเวศ, และ จุรณ มไหศวรรย์, ผู้แปล. คู่มือกดจุด 174 จุด: หยุดป่วยตามหลักการแพทย์จีน. 

บรรณาธกิารโดย ปาลิไลย์ ศรีวิศาล. พิมพ์ครั้งที� 5. กรุงเทพฯ: ขุนเขา. 2552.
• หลิน, ตันเฉยีน. นวดสขุภาพด้วยศาสตรท์ยุหนา. แปลโดย พรียุ ดีประเสรฐิ. กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย.์ 2552.
• หลี�, กั�วะโต้ง. ภูมิชีวิตกับภูมิปัญ่ญ่าตะวันออก: ว่าด้วยการแพทย์และวัฒนธรรมจีน. แปลโดย นลินรัตน์ 

ธรรมพุฒิพงศ์. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2552.

2553 (2010)
• Alex, Wu. เข็มทิศสุขภาพ [The User’s Manual for Human Body]. แปลโดย อมร ทองสุก. กรุงเทพฯ: 

ชุณหวัตร. 2553.
• กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. ต�ารับยาจีนที�ใช้บ่อยใน

ประเทศไทย [Commonly Used Chinese Prescriptions in Thailand]. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 2549–2553.
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• เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์. กลยุทธเ์ต้าหยิน: ออกก�าลังกายง่าย ๆ  ด้วยวิถีจีนโบราณ. กรุงเทพฯ: ประพันธส์าส์น. 
2553.

• เชน ปรชีาวณชิวงศ์. แมะหศัจรรย์: รูทั้นสขุภาพกับศาสตรแ์พทยแ์ผนจีน. นนทบุร:ี โนวเลจด์ เมคเกอร.์ 2553.
• เบญจพร มีเกาะ. ขนมจีบ-ซีาลาเปา. กรุงเทพฯ: ไทยควอลิต้ีบุ๊คส.์ 2553.
• โจว, ซุนหลุน. บันทึกการบรรยายต�ารับยาสมุนไพรจีน. บรรณาธิการโดย สมคิด ปิยะมาน. แปลโดย สมชาย

จิรพินิจวงศ์, อุเทน ตรุณธีรกุล, และ ปณิชาพร โชคชัย. นนทบุรี: สถาบันบรมราชชนกกระทรวง
สาธารณสุข. 2553.

• ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกลุ. แพทยแ์ผนจีนกับทางเลือกสขุภาพ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2553.
• ม.อ้ึงอรุณ [นามแฝง]. คัมภีรก์ดนวดจุดเพื�อสขุภาพตามหลักศาสตรจี์น. กรุงเทพฯ: ไทยควอลิต้ีบุ๊คส.์ 2553.
• ม.อ้ึงอรุณ [นามแฝง]. นวด-กระตุ้นฝัา่เท้า เพื�อความแขง็แรงและขจัดโรคภัย. กรุงเทพฯ: เอ็มทีบุ๊ค. 2553.
• หมอไพร [นามแฝง]. รูก่้อนปว่ย ด้วยแพทยแ์ผนจีน. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ Bizbook. 2553.
• หยาง, เผยเซนิ. กัวซีาบ�าบัดโรค. กรุงเทพฯ: คลังไทสุขภาพ. 2553.
• ฮิระมะ, นะโอกิ, โคจิ เซะโอะ, และ เคโกะ วะเซะดะ. จีนบ�าบัด. แปลโดย ฉวีวงศ์ อัศวเสนา. พิมพ์ครั้งที� 2. 

กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ. 2553.
• ฮิระมะ, นะโอกิ. จีนบ�าบดั: แนะน�า 3 วิธบี�าบดัอาการเจ็บป่วยเรยีนรูง่้ายด้วยค�าอธบิายประกอบภาพ. แปลโดย 

ฉวีวงศ์ อัศวเสนา. กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ. 2553.

2554 (2011)
• ธรีะศักดิ� วัณนาวิบูล. กัวซีาบ�าบัด: ขจัดสารพัดโรค. กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคชั�น. 2554.
• บาเหยนิ, จงหลี�. สขุภาพดีด้วยตนเองได้ไมต้่องพึ�งหมอ. แปลโดย ชาตรี แซบ่า้ง. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน. 2554.

2555 (2012)
• ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล. รูเ้ลือกรูใ้ช ้100 สมุนไพรจีน. กรุงเทพฯ: ทองเกษม. 2555.
• หมอไพร [นามแฝง]. ถนอมตับ ยับยั�งสารพัดโรค. พิมพ์ครั้งที� 2. กรุงเทพฯ: เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท์. 2555.
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หมวดทีหมวดท่่ี  1414 วัฒนธ์รรมจีน

2473 (1930)
• ง่วนติด บุญ. ลัทธธิรรมเนียมต่าง ๆ  ภาคที� 23 ประเพณีแต่งงานบา่วสาวของจีน. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์. 

2473.

2477 (1934)
• พระเจนจีนอักษร (สดุใจ ตัณฑิากาศ). ลัทธธิรรมเนยีมแซียดิ. พระนคร: โรงพมิพโ์สภณพพิรรฒธนากร. 2477.

2479 (1936)
• ม.ป.ผ. ลัทธธิรรมเนยีมต่าง ๆ  ภาคที� 4,9,14,21,23 และ 25. พระนคร: โรงพมิพโ์สภณพพิรรฆธนากร. 2463–2479.

2506 (1963)
• ป.ร. [นามแฝง]. ชั�นบอ้เหมา. พระนคร: ก้าวหน้า. 2506.

2510 (1967)
• จำานงค์ ทองประเสริฐ, ผู้แปล. บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน [Sources of Chinese Tradition]. พระนคร: 

ราชบัณฑิิตยสถาน. 2510–2511
• เลียง เสถียรสตุ. ประวัติวัฒนธรรมจีน. พระนคร: นานมี. 2510.
• สำานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี. จารึก

อาณาจักรนา่นเจ้า พ.ศ. 1390. พระนคร: คณะกรรมการ. 2510.

2515 (1972)
• ผะอบ โปษะกฤษณะ, คณุหญิง. จดหมายจากเมืองจีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2515.

2516 (1973)
• ล. เสถียรสุต [นามแฝง], ผู้แปล. ประวัติวัฒนธรรมจีน. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2516.

2517 (1974)
• จรสั รจนาวรรณ. นทิรรศการจีนแดง. กรุงเทพฯ: อักษรบัณฑิิต. 2517.

2518 (1975)
• เจือ สตะเวทิน. เขา้ใจจีน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ทุธสิารการพมิพ.์ 2518.
• ไจ�, เปียน. วัฒนธรรมของจีนโดยสงัเขป. ปักกิ�ง: ภาษาต่างประเทศ. 2518.

2519 (1976)
• เขียน ธีระวิทย์. “มหาวิทยาลัยปักกิ�งในรายงานการดูงานสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม.” การศึกษาในประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนจีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2519.
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2520 (1977)
• นี, วอท์ชแมน. ค�าพยานของวอท์ชแมน น.ี แปลโดย ห้องสมุดกิตติคณุ. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์สงศิลปะ. 2520.

2522 (1979)
• จอหงวน [นามแฝง]. คนแซีก่วน. กรุงเทพฯ: วิทวัส. 2522.
• เจือ สตะเวทิน. เขา้ใจจีน. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2522.

2527 (1984)
• ซีาเกิงสื�อ. ตามหาพระอาทิตย:์ นทิานพื�นเมืองของจีน. เปย่จิง (สาธารณรฐัประชาชนจีน): ภาษาต่างประเทศ. 

2527.

2528 (1985)
• พระเจนจีนอักษร (สดุใจ ตัณฑิากาศ). ลัทธธิรรมเนยีมแซียดิ. กรุงเทพฯ: รวมสาสน์. 2528.
• พระญาณวโรดม (ประยูร สนตงกุโร). จารกึจีนใหญ่.่ กรุงเทพฯ: วัดเทพศิรนิทราวาส. 2528.

2529 (1986)
• ล. เสถียรสตุ [นามแฝง], ผู้แปล. ประวัติวัฒนธรรมจีน. กรุงเทพฯ: ก.ไก่. 2529.

2530 (1987)
• สกิุจ นิมมานเหมินทร.์ เรื�องของคนแซีอื่�น. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2530.

2531 (1988)
• คนโบราณ [นามแฝง]. คั�นค้นหาคณุธรรม. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2531.
• โชติชว่ง นาคอน, ผู้แปล. ว่าด้วยฟ้้า. กรุงเทพฯ: ก. ไก่. 2531.

2532 (1989)
• ม. อ้ึงอรุณ [นามแฝง], ผู้แปล. เบื�องหลังความรกัและกามารมณใ์นราชส�านักจีน. กรุงเทพฯ: คืนสอ. 2532.
• วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2532.

2534 (1991)
• ชุย, หยวน-หมิง และ สจวร์ต ทอมป์สัน. เรื�องเล่าของจีน [Chinese Stories]. แปลโดย กุณฑิล เพ็ชรเสนา. 

กรุงเทพฯ: ผู้จัดการเด็ก. 2534.
• ตะเกียงคู่ [นามแฝง]. สายหยุดพุดจีบจีน. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2534.
• นพวรรณ วัฒนะนนท์. จีน: บรรณานุกรมสิ�งพมิพต่์อเนื�อง. ปทมุธานี: มหาวิทยาลัย. 2534.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. กันเปยฉบบัคนเดินดิน ขนัที: สิ�งช�ารุดทางมนุษยศาสตร.์ กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2534.

2535 (1992)
• Chang, Jiang, and Shu Chen. ตุ้ย เหลียน กู้ ซีื�อ 365 [Dui lian gu shi 365]. Bei Jing: Guo ji wen hua chu ban 

gong si. 2535.
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• Mitamura, Taisuke. ขนัทีจีน [Chinese Eunuchs]. แปลโดย วินัย พงศ์ศรีเพยีร. กรุงเทพฯ: วรรณศิลป์. 2535.
• กองบรรณาธกิารฉบบัพิเศษประชาชาติธุรกิจ. พลิกต�านานต้นเค้า 50 แซี.่ กรุงเทพฯ: ประชาชาติธุรกิจ. 2535.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. เปิดกรูมังกรดัง. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2535.
• ระบลิ บุนนาค. 24 ยอดกตัญ่ญูู. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 2535.
• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร และ ทีมงานผู้จัดการ. รอ้ยแซีพ่นัธุมั์งกร. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2535.
• สวุรรณ ีสคุนธเ์ที�ยง และ กฤษณา อโศกสิน. มา่นแพรลายไผ.่ กรุงเทพฯ: ปัจจุบนั. 2535.
• หลิ�น, ก้ัวผิง. เคล็ดลับมังกรโบราณ. แปลโดย ศักดิ�รวี [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2535.

2536 (1993)
• รนิโปเช, เชอเกียม ตรุงปะ. คัมภีรม์รณศาสตรแ์หง่ธเิบต: ขอ้ความเปดิเผยเรื�องเรน้ลับของความตาย. แปลโดย 

อนุสรณ์ ติปยานนท์. กรุงเทพฯ: มูลนิธโิกมลคีมทอง. 2536.

2537 (1994)
• เรอืงรอง รุง่รศัมี. กิ�งไผแ่ละดวงโคม: ชวิีตเปลี�ยนบนสามแผน่ดิน. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2537.
• จำานงค์ ทองประเสริฐ, ผู้แปล. บ่อเกิดลัทธปิระเพณีจีน ภาค 1–3 [Sources of Chinese Tradition]. Edited by 

Wm. Theodore de Bary. พิมพ์ครั้งที� 2. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิิตยสถาน. 2537.
• ถาวร สขิโกศล. ชื�อและแซีข่องคนจีน. กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2537.
• นิตยา (พลพพัิฒนพงศ์) ชวี. วัฒนธรรมจีน. สงขลา: แผนกวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.์ 2537.

2538 (1995)
• ตู้ซงเหนียน. เฉาซีา่นเหวินฮั่�วต้ากวน (มหทรรศนวั์ฒนธรรมแต้จิ�ว). ฮ่องกง: โรงพมิพเ์ซยีงไท่. 1995 (2538).
• สรินิทร์ พัธโนทัย. มุกมังกร [The Dragon’s Pearl]. กรุงเทพฯ: เนชั�นพบัลิชชิ�ง กรุป๊. 2538.
• วิภา จรยิะเดชะ, ผู้แปล. รอบรูป้ระเพณจีีน. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ค. 2538.
• บริษัท เอ็ม. ไทย กรุป๊ จำากัด. China 1996 [ไชนา่ 1996]. กรุงเทพฯ: บรษัิทฯ. 2538.
• จำานงค์ ทองประเสริฐ. บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน ภาค 4–5 [Sources of Chinese Tradition]. Wm. Theodore 

de Bary, editor. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิิตยสถาน. 2538.

2539 (1996)
• ยุง, จาง. หงสป์า่. แปลโดย จิตราภรณ ์ตันรัตนกลุ. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส.์ 2539.
• จิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่ายวิชาการโรงเรยีนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. ตึ�งหนั�งเกี�ย. กรุงเทพฯ: 

แพรวสำานักพิมพ.์ 2539.
• เฉา, อ้ี. ตะวันขึ�น. แปลโดย ส. สวุรรณ [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2539.
• ม.ป.ผ. ความสขุในต่างแดน. กรุงเทพฯ: คลังปัญญา. 2539.

2540 (1997)
• เอเก่, วูลฟ้กั์ง. ความลับส�าเภาจีน. แปลโดย วิมล กมลตระกลู. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส.์ 2540.
• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. รอ้ยแซีพ่นัธุมั์งกร. กรุงเทพฯ: ประพนัธส์าสน์. 2540.
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2541 (1998)
• โครงการพัฒนาเทคนิคการทำายาสมุนไพร. เหตุเกิดในราชวงศ์หมิง. กรุงเทพฯ: โครงการศึกษาการแพทย์

ตะวันออก และมูลนิธสิาธารณสุขกับการพัฒนา. 2541.
• ง่วนต้ิด บุญญถี. ประเพณแีต่งงานบา่วสาวของจีน. กรุงเทพฯ: ดวงแก้ว. 2541.
• จิตรลดา โลจนาทร และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. เกี�ย-ซุีง-ฮ่วด-ไช้: 

ลูกหลานกตัญ่ญููโชคดี. กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพิมพ.์ 2541.
• บั�ก, เพิร์ล เอส. ทาสประเพณี [East Wind: West Wind]. แปลโดย สันตสิริ [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 

2541.

• อานันท์ กาญจนพันธุ.์ การผสมผสานทางชาติพันธุแ์ละการแลกเปลี�ยนทางวัฒนธรรม: เอกสารประกอบการ
ประชุมเสนอผลการวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ไทศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2541.

• วันทิพย ์สินสงูสุด, ผู้แปล. นสัรูดินปญั่ญ่าจีน. พมิพค์รั้งที� 3. กรุงเทพฯ: วันทิพย.์ 2541.
• บอนด์, ไมเคิล แฮร์รสิ. ไขปรศินาชาวจีน. แปลโดย ยิปซ ี[นามแฝง]. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2541.

2542 (1999)
• แจคสนั เบบเวอร์รี�. 1,000 ปี ประเพณกีามรญั่จวน. แปลโดย นิฌา [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: ศรสีารา. 2542.
• นิตยา (พลพพัิฒนพงศ์) ชวี. วัฒนธรรมจีน. กรุงเทพฯ: สวีุรยิาสาสน์. 2542.
• ส. พลายน้อย [นามแฝง]. ประเพณีจีน: รวมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและความเชื�อของคนจีน. กรุงเทพฯ: 

เยลโล่การพิมพ.์ 2542.

2543 (2000)
• จิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. ธรรมเนียมนี�คือค�าพร 

เฮ่ง-เฮ่ง-ฮ่ง-ซีก. กรุงเทพฯ: แพรว. 2543.
• จิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. เกี�ย-ซุีง-ฮ่วด-ไช้: 

ลูกหลานกตัญ่ญููโชคดี. กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพิมพ.์ 2543.
• จุไรรตัน์ อารยะกิตติพงศ์. ครบเครื�องเรื�องจีน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2543.
• ต้วน, ลี� เซิง, และ บุญยิ�ง ไร่สุขสิริ. ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีน. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการศาสนา

เพื�อการพัฒนา. 2543.
• ม.ป.ผ. ดินแดนที�ไมเ่คยมีอยูจ่รงิ. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2543.
• ยศ สันตสมบติั. หลักชา้ง: การสรา้งใหม่ของอัตลักษณไ์ทในใต้คง. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิถีทรรศน์. 2543.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. ขอดเกล็ดพันธุมั์งกร. กรุงเทพฯ: ดับเบิล้นายน์ พริน้ต้ิง. 2543.

2544 (2001)
• บุญรส วงจตรุสัธรรม. วิจิตรกามาในอารยธรรมจีน. กรุงเทพฯ: คุ้มคำา. 2544.
• ปรานี วงษ์เทศ. เพศและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: เรอืนแก้วการพมิพ.์ 2544.
• ปารวี ไพบูลย์ยิ�ง. ยอ้นรอยปรศินา...รองเท้าดอกบัวทองค�า. กรุงเทพฯ: มติชน.2544.
• พาสนา แพรวพรรณ. โก้วเล้งไต้เฮี่ยบใบใม้คืนสูร่าก. กรุงเทพฯ: มติชน. 2544.
• เลียง เสถียรสตุ. ประวัติวัฒนธรรมจีน.ไปสบืพระธรรม ณ ประเทศอินเดีย. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 2544.
• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. คนแซีเ่ฉนิ. กรุงเทพฯ: ภัคธรรศ. 2544.
• สภุาณ ีปิยพสนุทรา. แต้จิ�ว. กรุงเทพฯ: ศรสีารา. 2544.
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• อ�อง [นามแฝง]. ระบ�าชา. กรุงเทพฯ: โรงพมิพก์รุงเทพ. 2544.

2545 (2002)
• ดวงใจ [นามแฝง]. หลายมิติของจีน. กรุงเทพฯ: น้าฝน. 2545.
• มาห์, แอเดอลีน เหยียน. ใบไม้รว่ง...สูร่าก [Falling Leaves]. กรุงเทพฯ: กายมารุต. 2545.

2546 (2003)
• จ้าวชิงเก�อ. นางพญ่างูขาวกับการปฏิิรูปสังคมราชวงศ์ซี่ง. แปลโดย อภิชาต คงวุฒิคุณากร และ สาลินี 

เก้ือเกียรติวงศ์. กรุงเทพฯ: คงวุฒิคุณากร. 2546.
• จิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรยีนภาษาและภมิูปัญญาตะวันออก OKLS. ธรรมเนยีมจีน: มีเหมือน 

มีต่าง มีแปลก. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2546.
• พมิพป์ระไพ พิศาลบุตร. นายแม.่ กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คสพ์บัลิเคชั�นส.์ 2546.
• เมธาวี รตันทวีโสภณ. ศูนยส์ง่เสรมิพิธกีรรมจีน [Chinese Ceremony Center]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2546.

2547 (2004)
• Kate Karko. เจ้าสาว [Namma: A Tibetan Love Story]. แปลโดย มนันยา [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: ศรีสารา.

2547.

• เศรษฐพงษ์ จงสงวน. สถาปัตยกรรมบ้านจีนแต้จิ�ว และแกซีิ�ง. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร.์ 2547.

• สริปิระภาวรรณ [นามแฝง]. 100 นิทานคติสอนใจของชาวจีน. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2547.
• โหง่ว, เสง่อึง. ไซีอิ�ว. กรุงเทพฯ: ศรปัีญญา. 2547.
• ครองขวัญ ไชยธรรสถิต. ดังค�าจีนกล่าวไว้ว่า. กรุงเทพฯ: ต้นธรรม. 2547.

2548 (2005)
• เกียรติ วัธนเวคิน. ทวนคลื�นด้วยเกลียวใจมุง่มั�นสูป่ณธิาน. กรุงเทพฯ: โรงพมิพด่์านสทุธาการพิมพ.์ 2548.
• จิตรลดา โลจนาทร และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรยีนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. ตึ�งหนั�งเกี�ย. กรุงเทพฯ: 

จิตรา. 2548.
• ญุูย่, เฟ้งิ ฉวน บวั. ความทรงจ�าของหวัใจที�ปลายทะเล [Love at the Aegean Sea]. แปลโดย เมฆขาว หวานเยน็. 

กรุงเทพฯ: แจ่มใส. 2548.
• รัมปา, ที. ลอบซัง. ตาที�สาม [The Third Eye]. แปลโดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ไทย

ธเิบต. 2548.
• ปรานี วงษ์เทศ. ประเพณี 12 เดือนในประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรมเพื�อความอยู่รอดของคน. กรุงเทพฯ: 

สำานักพิมพ์มติชน. 2548.
• แปลงนาม [นามแฝง]. ความเข้าใจเรื�องการกินเจ. กรุงเทพฯ: สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กกว่า” จีจินเกาะ. 

2548.

• วรศักดิ� มหัทธโนบล. คือ “ฮ่ากกา” คือ “จีนแคะ”. กรุงเทพฯ: ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะ
รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548.

• วิภา อุตมฉันท์. เรื�องจรงิจากจีน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2548.
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2549 (2006)
• จ้าวเหวิน. ต�านานแห่งขุนเขาและท้องนที. แปลโดย จิราธร จิรประวัติ, ม.ล. กรุงเทพฯ: ศรีสารา ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2549.
• เฉนิจือจิน. ทานตะวันที�บานได้แม้ไรแ้สง. แปลโดย รำาพรรณ รกัศรอัีกษร. กรุงเทพฯ: นานมี. 2549.
• นวลจันทร ์คำาปังสุ.์ จีน. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสูโ่ลกกว้าง. 2549.
• ยุพา คลังสุวรรณ. วัฒนธรรมจีน: วันวานและวันนี�. ปทมุธานี: โรงพมิพม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2549.
• วันทิพย ์สนิสงูสุด. จีน: เทศกาลและวันส�าคัญ่. กรุงเทพฯ: สายใจ. 2549.
• หลิว, ชงิซาน และคณะ. เฉาซีา่นฟ้ั� นซีา่นเคอะ [แคะตื�นแหง่แต้จิ�ว]. ม.ป.ท.: สำานักพิมพ์ศูนย์วิจัยประวัติศาสตร์. 

2549.

2550 (2007)
• ดิ ออฟ้ฟิ้ศ ออฟ้ ไชนีส แลงเกวจ เคานซิล อินเตอร์เนชั�นแนล. ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีน 

[Zhongguo wenhua changshi]. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2550.
• ธรรญาภรณ์ วงซ์บุญชัยนันท์. กงเต็ก: พิธศีพชาวจีนแต้จิ�ว [Kongtek: Chaozhou Chinese Funeral]. กรุงเทพฯ: 

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.
• มหาวิทยาลัยครูหนานจิง, มหาวิทยาลัยครูอันฮุย และ วิทยาลัยภาษาจีนปักกิ�ง. ความรูทั้�วไปเกี�ยวกับวัฒนธรรม

ประเทศจีน. พิมพ์ครั้งที� 2 [ปรับปรุงและเพิ�มเติม]. ปักกิ�ง: Higher Education Press, 2550.
• สภุาณ ีปิยพสนุทรา. รอ้ยเรยีงเรื�องเล่าภาพมงคลจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2550.

2551 (2008)
• โกห์, ไป กิ. ต้นก�าเนิดเทศกาลจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. โครงการจีนศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษารว่ม

กับโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีน. 2551.
• คัลเชอร์, มอนเทจ. ประตูสู่วัฒนธรรมจีน. แปลโดย วรรณภา เชื้อจีน, มรกต อินทวงศ์, และ นาถยา กัลโยธนิ. 

กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2551.
• ธนัสถ์ สุวัฒนมหาตม์. เทศกาลกินเจในเดือนเก้า และ ปีตุมาตาอนันตคุณทุรกตเวทิตาสูตร. กรุงเทพฯ: 

เคล็ดไทย. 2551.
• นรศิ วศินานนท์. รอ้ยเรยีงเคียงปัญ่ญ่า เรยีนรูภ้าษาจากวัฒนธรรมจีน. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 2551.
• อาสกิ, ปิแอร.์ บนัทึกของหมา่เอี�ยน. กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพมิพ.์ 2551.
• ฟู้,่ ชุนเจียง. ต้นก�าเนดิเทศกาลจีน. แปลโดย ภัทราพร จงแจ่ม. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2551.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. หลากหลายฮ่่องเต้เด็ก. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2551.
• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. ก�าเนิดและวิวัฒนาการของคนแต้จิ�ว อดีตถึงปจัจุบนั. กรุงเทพฯ: ขุนเขา. 2551.

2552 (2009)
• จังเจ้ียนลี�. ต้นกำาเนิดชาและเหล้าจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2552.
• นรศิ วศินานนท์. ศาสตรศิ์ลป์วัฒนธรรมจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2552.
• สำานักงานนิตยสาร Way. “น้าผ้ึงหลายหยด” ใน นิตยสาร Way. กรุงเทพฯ: สำานักงานนิตยสาร Way. 2009 

(2552).

• หยูหัว. คนตายยาก [To Live]. บรรณาธกิารโดย ตรศิีลป์ บุญขจร. แปลโดย รำาพรรณ รกัศรอัีกษร. กรุงเทพฯ: 
นานมีบุ๊คส์เอโนเวล. 2552.
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• หยูหัว. พี�กับน้อง [Brothers]. บรรณาธกิารโดย ชมยัภร แสงกระจ่าง. แปลโดย ลภัสรดา แซต้ั่น. กรุงเทพฯ: นาน
มีบุค๊สเ์อโนเวล. 2552.

• หลีเจียง. 50 ประเพณทีี�ควรรูข้องชาวจีน. แปลโดย พีระ บุญจรงิ. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2552.
• หลี�ไป่ใส. “หยูอี่�” มงคลจีนเครื�องหมายโชคดีมีสขุ รา่รวย. กรุงเทพฯ: สยามความรู.้ 2552.

2553 (2010)
• กองบรรณาธิการสำานักพิมพ์เอเชียแพ็ค. ต้นก�าเนิดชื�อแซี่จีน. แปลโดย สิวิณี เตรียมชาญชูชัย. กรุงเทพฯ: 

สุขภาพใจ. 2553.
• ดวงพร วงศ์ชูเครือ. ค�าจีนเขียนชวิีต. กรุงเทพฯ: บา้นพระอาทิตย.์ 2553–2554.
• ธรีภาพ โลหิตกลุ. จีนจับใจ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2553.
• วรภรณ ์ว่องวิชยั. พบักระดาษมงคลในพิธจีีน. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์. 2553.
• ประณตี ธาราทิพย์. กว่าจีนใหม่จะได้เกิด. บรรณาธกิารโดย บุญศักดิ� แสงระวี. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2553.

2554 (2011)
• ถาวร สกิขโกศล. แต้จิ�ว: จีนกลุ่มน้อยที�ยิ�งใหญ่.่ กรุงเทพฯ: มติชน. 2554.
• บุญชยั ใจเยน็. 50 ตระกลูแซี ่[Chinese People in Thailand]. กรุงเทพฯ: ปราชญ์. 2554.
• เสี�ยวจิว. ตัวตน คน ‘แต้จิ�ว’. กรุงเทพฯ: มติชน. 2554.

2555 (2012)
• โจว, เซี�ยว เทียน. เปดิต�านานเทศกาลจีน [Chinese festivals]. แปลโดย ถาวร สกิขโกศล. กรุงเทพฯ: มติชน. 2555.
• ไอรนี เป, แปล. ต�านานพื�นบา้นจีน. กรุงเทพฯ: ดวงกมลพบัลิชชิ�ง. 2555.



บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 111

หมวดทีหมวดท่่ี  1515 ศึล่ปะ ดนตำรจีีน

2460 (1917)
• ดำารงราชานุภาพ, สมเด็จ กรมพระยา. ต�านานเรื�องเครื�องโต๊ะและถ้วยปั� น. พระนคร: ม.ป.พ. 2460.

2509 (1966)
• ดำารงราชานภุาพ, สมเด็จ กรมพระยา. ต�านานเรื�องเครื�องโต๊ะและถ้วยปั� น. ธนบุร:ี โรงเรยีนชา่งพมิพเ์พชรรตัน.์ 2509.

2519 (1976)
• อภิสดุา ดรงค์. ศลิปพื�นบา้นของจีน. กรุงเทพฯ: คนหนุ่ม. 2519.

2523 (1980)
• กรมศลิปากร. เครื�องถ้วยในประเทศไทย เนื�องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีินาถ ครบสี�รอบ. 

กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 2523.
• เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. ลอดลายประแจจีน. กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม. 2523.

2524 (1981)
• ณัฏฐภัทร จันทวิช. เครื�องถ้วยจีนที�พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย [Chinese Ceramics from the 

Archaeological Sites in Thailand]. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑิสถานแห่งชาติ อู่ทอง กรมศิลปากร. 2524.

2529 (1986)
• ณัฏฐภัทร จันทวิช. เครื�องถ้วยจีนที�พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย [Chinese Ceramics from the 

Archaeological Sites in Thailand]. กรุงเทพฯ: พพิธิภัณฑิสถานแห่งชาติ อู่ทอง กรมศิลปากร. 1987 (2529).

2530 (1987)
• ประยูร อุลชุาฎะ. ศลิปะจีนและคนจีนในไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 2530.

2531 (1988)
• กำาจร สุนพงษ์ศรี. ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน [History of Chinese Art]. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 2531.

2532 (1989)
• วิบูลย ์ล้ีสวุรรณ. น�าชมศลิปะจีน-ญ่ี�ปุน่. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2532.

2535 (1992)
• ละเอียด ศิลาน้อย. อี�จิง: เซียีมซีวิีทยาศาสตร ์[Chinese Fortune Telling]. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2535.

2536 (1993)
• มานพ ถนอมศร.ี รูปศลิาจีนสมัยรตันโกสนิทร.์ กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 2536.
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2538 (1995)
• ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. ศลิปะจีนแหง่ศตวรรษที� 20 [Chinese art in the Twentieth Century]. กรุงเทพฯ: 

บริษัท บริลเลียนซ์การพิมพ์ จำากัด. 2538.

2539 (1996)
• ณฐัพฒัน์ [นามแฝง]. เสน้สายพูกั่นจีน. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์ พบัลิชชิ�ง. 2539.

2540 (1997)
• เฉลิมศักดิ� พิกลุศร.ี ดนตรจีีน. ขอนแก่น: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2540.
• เฉลิมศักดิ� พิกลุศร.ี ดนตรเีอเชียตะวันออก. ขอนแก่น: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2540.
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ภาควิชาภาษาตะวันออก. 20 ปี ไทย-จีน. ปัตตานี: 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2540.

2541 (1998)
• ยุ่นตี จารุลักขณา. ช่องทางการจัดจ�าหน่ายกระเบื�องเซีรามิคในนครปักกิ�ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ของบรษัิทเซีรามิคอุตสาหกรรมไทย จ�ากัด. เชียงใหม:่ บัณฑิิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2541.
• อภิโชค แซโ่ค้ว. งิ�ว. กรุงเทพฯ: เอส.ที.พ.ีเวิลด์ มีเดีย. 2541.

2542 (1999)
• ณฐัพฒัน์ [นามแฝง]. เสน้สายพูกั่นจีน. กรุงเทพฯ: สำานักพมิพว์าดศิลป์. 2542.

2543 (2000)
• ประทมุ ชุม่เพง็พนัธุ.์ ตุ๊กตาจีนวัดโพธิ�. กรุงเทพฯ: วัดพระเชตพุน. 2543.

2544 (2001)
• ประทมุ ชุม่เพง็พนัธุ.์ รชักาลที� 3 กับการสรา้งวัดส�าคัญ่ก�าเนดิตุ๊กตาศิลาจีน. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 2544.
• ประทมุ ชุม่เพง็พนัธุ.์ สตัว์มงคลจีน. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 2544.

2545 (2002)
• หลี�, หยาง. คู่มือการเล่นกู่เจิง (พณิจีน) เล่ม 1. แปลโดย กิจชยั เอ้ือเกษม. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2545.

2546 (2003)
• จิตรลดา โลจนาทร และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. อลังการจีนศิลป์. 

กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์จิตรา. 2546.

2548 (2005)
• นพพร ภาสะพงษ์. ปั� นชา: เสนห่างานศิลปแ์หง่ดินปั� น. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 2548.
• ประทมุ ชุม่เพง็พนัธุ.์ ตุ๊กตาศลิาจีนวัดโพธิ� [The Chinese Stone Figurines of Wat Pho]. กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์

วัดพระเชตุพน. 2548.
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• สง่า ลือชาพัฒนพร และ สุพจน์ คุณานุคุณ. สานศิลป์จีน-สยาม: อิทธิพลจีนในศิลปะไทยจากกรุงสุโขทัยถึง
รตันโกสนิทร ์[Chinese ARTS in Siam: A Gene]. กรุงเทพฯ: มานุษยศิลป์. 2548.

2549 (2006)
• Ming, Xiaoxi. เพียงใจในเพลงพิณ [Lie Huo Ru Ge]. แปลโดย เมฆขาว หวานเยน็. กรุงเทพฯ: แจ่มใส. 2549.

2550 (2007)
• เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร,ี สมเด็จพระ. ศลิปะจีน: ปาฐกถาพระราชนพินธใ์นสมเด็จพระเทพ รตัน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร.ี กรุงเทพฯ: บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั�นส์ จำากัด. 2550.
• สนัติ เล็กสขุุม. ความสมัพันธจี์น-ไทย: โยงใยในลวดลายประดับ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 2550.

2551 (2008)
• กฤตพงษ์ วงษาชัย. บทบาทและหน้าที�ของผีผาในวงดนตรีจีนกงเต๊กแบบแป๊ะอี. กรุงเทพฯ: คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551.
• กำาจร สุนพงษ์ศรี. ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน [History of Chinese Art]. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 2551.
• พิชนันท์ จรรยาไพบูลย์ลาภ. อิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมจีนสู่งานศิลปะประเภทงานจิตรกรรม. กรุงเทพฯ: 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551.

2552 (2009)
• ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. ศิลปะจีนสมัยใหม่ [Contemporary of Chinese Art]. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552.
• อารยรุ์ส ปรดิีชยาพันธ.์ ประวัติเครื�องเคลือบดินเผาจีน. นครปฐม: โรงพมิพม์หาวิทยาลัยศิลปากร. 2552.

2553 (2010)
• เมชฌ สอดส่องกฤษ. ร้อยเพลงรักชาติจีน [Zhōngguó Bǎishǒu Àiguó Gēqǔ]. อุบลราชธานี: คณะศิลปะ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2553.

2554 (2011)
• เมชฌ สอดสอ่งกฤษ. ดนตรจีีนและเพลงจีน. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2554.
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หมวดทีหมวดท่่ี  1616 ศึ�สน� ปรชัุญ�จีน

2472 (1929)
• สง่า กาญจนาคพันธุ.์ เชงโท้: พระพุทธศาสนาฝ่ัายมหายานของจีน. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. 

2472.

2508 (1965)
• อาเธอร ์เอฟ้ ไรท์. พทุธศาสนาในประวัติศาสตรจี์น. พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย. 2508.
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รุง่นคร. 2517.

2518 (1975)
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นั�งสมาธ.ิ กรุงเทพฯ: แสวงสุทธกิารพิมพ์. 2549.
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หมวดทีหมวดท่่ี  1717 คว�มเชุื่อ-ไสยศึ�สตำร์
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พงศ์. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2531.

2532 (1989)
• เฉนิ, สงฉวิน. เทพฤทธิ�เซียีนเต๋า. แปลโดย อรุณ โรจน์สนัติ. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2532.
• บรูมฟิ้ลด์, ฟ้รีน่า. ความเชื�อชาวจีน. บรรณาธกิารโดย โชติชว่ง นาคร. แปลโดย หยกแดง. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 

2532.

• รถัยา สารธรรม, ผู้แปล. ต�านานเทพปรมาจารย.์ กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2532.
• ลิป, อีฟ้หลิน. พลิกต�านานความเชื�อและไสยศาสตร์จีน. แปลโดย บรรยง บุญฤทธิ�. กรุงเทพฯ: บรษัิทพ.ี วาทิน 

พับลิเกชั�น จำากัด. 2532.

2533 (1990)
• บรูมฟ้ลิดิ�, ฟ้รนีา่. ความเชื�อชาวจีน. บรรณาธกิารโดย โชติชว่ง นาคร. แปลโดย หยกแดง. กรุงเทพฯ: พิมพ์วาด

การพิมพ.์ 2533.

2534 (1991)
• ชวิเทียน [นามแฝง]. มงคลแบบจีน. กรุงเทพฯ: สเปเชยีล อารท์. 2534.
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• ประกาย สปุระดิษฐ.์ นยิายปรมัปราของจีน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2534.
• ส. พลายน้อย [นามแฝง]. โป๊ยเซียีน: ผูอ้�านวยโชคลาภตามคติของจีนโบราณ. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2534.

2536 (1993)
• รนิโปเช, เชอเกียม ตรุงปะ. คัมภีรม์รณศาสตรแ์หง่ธเิบต: ขอ้ความเปดิเผยเรื�องเรน้ลับของความตาย. แปลโดย 

อนุสรณ์ ติปยานนท์. กรุงเทพฯ: มูลนิธโิกมลคีมทอง. 2536.

2537 (1994)
• มงคลธรรม ฉางหลวง, บรรณาธิการ. แต่งบ้านตามหลักฮ่วงจุ้ย: (ส�าหรับบ้านและที�อยู่อาศัย). กรุงเทพฯ: 

กำาแก้ว. 2537.
• ลิป, เอวีลีน. ต�านานวัดและเทพเจ้าจีน. แปลโดย ต้าฟู้.๊ กรุงเทพฯ: สรอ้ยทอง. 2537.
• ส. พลายน้อย [นามแฝง]. โป๊ยเซียีน: ผูอ้�านวยโชคลาภตามคติของชาวจีน. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2537.

2539 (1996)
• จิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. บว่ง-สื�อ-ยู-่อี�: ทกุเรื�อง

ให้สมปรารถนา. กรุงเทพฯ: แพรว. 2539.
• ศักดิเดช ถิรบุตร, ผู้แปล. หลักการตกแต่งบ้านตามหลักฮ่วงจุ้ยและเคล็ดลับแก้ไขจากร้ายให้กลายเป็นดี. 

กรุงเทพฯ: กังหัน. 2539.

2541 (1998)
• หมา่, ซูเถียน. โลกทิพยค์ติจีน. แปลโดย อรุณ โรจนสันติ. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2541.

2542 (1999)
• จิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรยีนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. ทกุเรื�องให้สมปรารถนา 

บว่ง-สื�อ-ยู-่อี�. กรุงเทพฯ: แพรวสำานักพิมพ.์ 2542.
• สขุสนัต์ วิเวกเมธากร. ฮ่ก ลก ซีิ�ว: สามเซียีนยอดยิ�งยง. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2542.

2544 (2001)
• จิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. ท�าเนียบเจ้าแม่และ

ผู้วิเศษของจีน. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2544.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ความรูเ้รื�องจีนจากตัวเลข. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2544.
• ประทมุ ชุม่เพง็พนัธุ.์ สตัว์มงคลจีน. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 2544.
• พรียุทธ สเุทพคีร.ี กวนอู เทพเจ้าแหง่ความมั�งคั�ง. กรุงเทพฯ: สรอ้ยทอง. 2544.
• ส. พลายน้อย [นามแฝง]. โป๊ยเซียีน: ผูอ้�านวยโชคลาภตามคติของจีนโบราณ. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ้า่ง. 2544.
• สธุวิงศ์ พงศ์ไพบูลย์. จีนทักษิณ: วิถีและพลัง. กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย. 2544.

2546 (2003)
• จิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. การชั�งดวงแบบจีน: 

ดูดวงแบบจิตรา. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2546.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. การชั�งดวงแบบจีน: ดดูวงแบบจิตรา. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2546.
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• สุวี, ลี�ฮุ่ย, และ โหว หลินหลิน. เทพมงคลของจีน. แปลโดย สุรสิทธิ� อมรวณิชศักดิ�. กรุงเทพฯ: เต�าประยุกต์. 
2546.

2548 (2005)
• วนิต ยมาภัย. ค�าพยากรณบ์นไม้ไผ.่ แปลโดย ประพฤทธิ� ศุกลรัตนเมธ.ี กรุงเทพฯ: แมนกรุพ. 2548.

2549 (2006)
• ธ. ธีรทาส [นามแฝง]. ต�านานศาลเจ้า-โรงเจอายุ 100 ปีเมืองไทย และ อริยโพธิสัตว์-แบ่งปันวิชาการสอน

นั�งสมาธ.ิ กรุงเทพฯ: แสวงสุทธกิารพิมพ์. 2549.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. ฮ่ก ลก ซีิ�ว: โชค ลาภ อายุยนื. กรุงเทพฯ: มติชน. 2549.
• เมธาวี โรจนะเสน. ศาลเจ้าจีน ศรัทธากับการรักษาโรค: กรณีศึกษาศาลเจ้าหลี�ตี�เบี�ยว เขตสัมพันธวงศ ์

กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2549.

2550 (2007)
• ธรรญาภรณ์ วงซ์บุญชัยนันท์. กงเต็ก: พิธศีพชาวจีนแต้จิ�ว [Kongtek: Chaozhou Chinese Funeral]. กรุงเทพฯ: 

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.

2551 (2008)
• ศุภการ สิริไพศาล, และ อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. พิธีกรรมและความเชื�อของชาวไทยเชื�อสายจีนบริเวณลุ่ม

ทะเลสาบสงขลา จากอดีตถึงปัจจุบัน. สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
2551.

• อรุณ โรจน์เกียรติจินดารัตน์. สีกับความเชื�อที�ปรากฏิในศาลเจ้าและวัดจีนในย่านเยาวราช. กรุงเทพฯ: 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551.

2552 (2009)
• กมุารจีีน ศุภศรันย.์ ท่องเยาวราชไหว้เจ้า 9 ศาล. กรุงเทพฯ: แบร์ พบัลิชชิ�ง. 2552.

2553 (2010)
• นวรตัน์ ภักดีคำา. เทพเจ้าและสิ�งศกัดิ�สทิธิ�จีน. กรุงเทพฯ: อัมรนิทร.์ 2553
• ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. 108 สิ�งมิ�งมงคลจีน. กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคชั�น. 2553.

2554 (2011)
• ปวรศิ [นามแฝง]. การดโูหงวเฮ้่งตามต�าราศาสตรจี์นโบราณ. กรุงเทพฯ: ไทยควอลิต้ีบุ๊คส ์(2000). 2554.
• อู่ลี�ว์ซงิ. 100 เทพและเซยีนจีน. แปลโดย ส.สริวิิทย ์[นามแฝง]. กรุงเทพฯ: อมรนิทร.์ 2554
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หมวดทีหมวดท่่ี  1818 ว่ทย�ศึ�สตำร ์ก�รเกษตำร เทคโนโลยี

2515 (1972)
• โกสนิทร ์สายแสงจันทร.์ พฒันาการเกษตรของไต้หวัน. พระนคร: โรงพมิพก์รมแผนที�ทหาร. 2515.

2518 (1975)
• ประเวศ ศรีพิพัฒน์. พัฒนาการการเกษตรของจีน [Learning from China: A Report on Agriculture and 

The Chinese People’s Communes]. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์ 1975 (2518).

2521 (1978)
• ส. สริวัิฒน์ [นามแฝง]. ต้าจ้าย หงฉี แบบอยา่งด้านเกษตรกรรมของจีน. กรุงเทพฯ: กลุ่มรวงขา้ว. 2521.
• สมาคมวิทยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย. ท่องไปกับนกัวิทยาศาสตรไ์ทย (ในสาธารณรฐัประชาชนจีน). กรุงเทพฯ: 

ไทยวัฒนาพานิช. 2521.

2523 (1980)
• วินัย ทรัพย์รุ่งเรือง และ สอาด บุญเกิด, ผู้แปล. การป่าไม้เพื�อการเกษตรในประเทศจีน. กรุงเทพฯ: องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้. 2523.

2524 (1981)
• จรวย บุญยุบล. การศกึษาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของจีน. กรุงเทพฯ: เจรญิวิทยก์ารพมิพ.์ 2524.

2529 (1986)
• ธงชัย พึ�งกันไทย. อุปสรรคของการพัฒนาระบบอาวุธสมัยใหม่ (Highly Sophisticated Weapons) ของ

มหาอ�านาจจีนในปลายศตวรรษที� 20. กรุงเทพฯ: สราญรมย.์ 2529.

2530 (1987)
• บุญทัน ดอกไธสง. การใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสม (ทวิลักษณ)์ ในการพฒันาชนบทไทย: กรณเีฉพาะจีน อินเดีย 

ไต้หวัน ญ่ี�ปุ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์ 2530.

2531 (1988)
• กองมาตรฐานคุณภาพสิ�งแวดล้อม สำานักงานคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ. โครงการศึกษาและวิจัย

คุณภาพน้าในแม่น้าสายหลัก (ท่าจีน): รายงานการสำารวจสภาพนิเวศวิทยาในแม่น้าท่าจีน. กรุงเทพฯ: 
สำานักงาน. 2531.

2532 (1989)
• กันยารัตน์ ไชยสุต. เซีลล์พันธุศาสตร์และเซีลล์อนุกรมวิธานของพืชสกุล Zephyranthes [Cytogenetics and 

Cytotaxonomy of Zophyranthes]. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2532.

2535 (1992)
• ละเอียด ศิลาน้อย. อี�จิง: เซียีมซีวิีทยาศาสตร ์[Chinese Fortune Telling]. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2535.
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2541 (1998)
• คะนึง โยธาใหญ่. การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกล�าไยอบแห้งไปสาธารณรัฐประชาชนจีน. เชียงใหม่: 

บัณฑิิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2541.
• สถาบันวิจัยเพื�อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจและเทคโนโลยี มณฑิลยูนนาน. โครงการศกึษา

การจัดทรพัยากรในลุ่มน้าโขงไทย-ยูนนาน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื�อการพัฒนาประเทศไทย. 2541.
• สถาบันวิจัยเพื�อการพฒันาประเทศไทย รว่มกับศูนย์เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ีมณฑิลยูนนาน. โครงการศกึษา

การจัดการทรัพยากรในล่มแม่น้าโขงไทย-ยูนนาน (เล่ม 2). บรรณาธิการโดย มิ�งสรรพ์ ขาวสะอาด. 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื�อการพัฒนาประเทศไทย. 2541.

2543 (2000)
• มนตรี ด้านไพบูลย์. การเปรียบเทียบการผลิตและการตลาดของล�าไย ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

ประเทศไทย. เชียงใหม:่ บัณฑิิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2543.
• วันวิสาข์ คุณยศยิ�ง. การเปรียบเทียบนโยบายการเน้นการปลูกข้าวเพื�อการส่งออกของประเทศเวียดนาม 

ประเทศอินเดีย และประเทศจีน ในปี1992–1997. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
2543.

2545 (2002)
• ชาญ คำาวรรณ. เศรษฐศาสตร์การเกษตร: วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบต่อสินค้าเกษตรไทย ภายหลังจีน

เข้าเป็นสมาชิก WTO: รายงานการศึกษา. เชียงใหม:่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 2545.

2549 (2006)
• ประโยชน์ เจริญสุข. โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ในโครงการอันเนื�องมา

จากพระราชด�ารจิากการเปิดเสรกีารค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน: กรณศีกึษาเกษตรกรในพื�นที�
ภาคเหนือตอนบน: รายงานฉบับสมบูรณ.์ กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยสงัคม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2549.

2551 (2008)
• โครงการรว่มผลิตวรรณกรรมสูเ่ยาวชนระหว่าง สวทช. และ ทวพ. ท่องแดนมังกรเรยีนรูเ้ทคโนโลย.ี ปทมุธาน:ี 

สำานักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ. 2551.

2554 (2011)
• สกัุญญา วศินานนท์. ต้นก�าเนดิวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีจีน. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2554.
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หมวดทีหมวดท่่ี  1919 วรรณกรรม

2449 (1906)
• กรมศิลปากร. สามก๊ก เล่ม 1 และต�านานสามก๊ก. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร. 2512.
• ม.ป.ผ. สามก๊ก เล่ม 3. พระนคร: โรงพิมพ์บำารุงนุกลูกิจ. 2449.
• สามก๊ก เล่ม 3. พระนคร: โรงพิมพ์บำารุงนุกลูกิจ. 2449.

2464 (1921)
• ม.ป.ผ. จอยุย่เหม็ง เล่ม 1. พระนคร: ศรกีรุง. 2464.

2471 (1928)
• ดำารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ต�านานหนังสือสามก๊ก.ทรงแต่งเป็นภาคผนวก

ประกอบกับหนังสือสามก๊กฉบับงานพระเมรุสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒ
ธนากร. 2471.

• พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำารงราชานุภาพ. สามก๊ก และต�านานหนังสือสามก๊ก: ทรงแต่งเป็นภาคผนวก
ประกอบกับหนังสือสามก๊กฉบับงานพระเมรุสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒ
ธนากร. 2471.

• พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. เรื�องสามก๊ก แต่งจากพงศาวดารจีนสมัย พ.ศ. 763 จน พ.ศ. 823 ฉบับช�าระใหม ่
แลมีรูปภาพ. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพพิรรฒธนากร. 2471.

• ม.ป.ผ. เรื�องสามก๊ก แต่งจากพงศาวดารจีนสมัย พ.ศ. 763 จน พ.ศ. 823 ฉบับช�าระใหม่ แลมีรูปภาพ. พระนคร: 
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. 2471.

2481 (1938)
• พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. หนังสืออ่านกวีนิพนธ์สามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือ. พระนคร: โรงพิมพ์

ประสาทพทิยา. 2481.
• พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. หนังสืออ่านกวีนิพนธ์สามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือ. พิมพ์ครั้งที� 6. พระนคร: 

โรงพิมพ์ประสาทพิทยา. 2481.

2483 (1940)
• พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. หนังสืออ่านกวีนิพนธ์สามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรือ. พระนคร: โรงพิมพ์ยิ้มศรี. 

2483.

2492 (1949)
• คึกฤทธิ� ปราโมช, ม.ร.ว. สามก๊ก ฉบับนายทนุ ตอนโจโฉนายกตลอดกาล. พระนคร: ชยัฤทธิ�. 2492.

2494 (1951)
• พทิยาลงกรณ,์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื�น. นางพญ่าฮ่องไทเฮ่า. พระนคร: คลังวิทยา. 2494.
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2496 (1953)
• นายตำารา ณ เมืองใต้ [นามแฝง]. รวมเรื� องเอกของนายต�ารา ณ เมืองใต้, หัสนิยาย ชุดเลากะงังฆ์์, 

บทละครเรื�องติดเบ็ด, บทละครเรื�องภรรยาอนามิส, บุคคลภาษิตสามก๊ก, เมื�อหัวถึงหมอน. พระนคร: 
ไทยวัฒนาพานิช. 2496.

2499 (1956)
• พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. พงศาวดารจีน...สามก๊ก. พระนคร: ครุุสภา. 2499.
• พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. สามก๊กแต่งจากพงศาวดารจีนสมัย พ.ศ. 736 จน 823. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา. 

2499.

2502 (1959)
• ฮาร์เรอร์, ไฮน์วิช. เจ็ดปีในธิเบต [Seven Years in Tibet]. แปลโดย วิจิตรวรรณกรรม [นามแฝง]. พระนคร: 

เขษมบรรณกิจ. 2502.

2503 (1960)
• หยู, หัว. คนขายเลือด [XuSan’guanmaixueji]. บรรณาธิการโดย รื�นฤทัย สัจจพันธุ์. แปลโดย รำาพรรณ 

รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์เอโนเวล. 2503.

2505 (1962)
• อารี สุชาโต. ใครจะอยู่ค้าฟ้้า พร้อมกับค�าวิจารณ์ของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรี. ธนบุรี: ป. 

พิศนาคะการพิมพ.์ 2505.

2506 (1963)
• จารุวัฒน์ [นามแฝง]. นทิานเอกของจีน. พระนคร: แพรพ่ทิยา. 2506.
• นวม สงวนทรพัย.์ อมตนยิายจีน. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา. 2506.
• ป.ร. [นามแฝง]. ชั�นบอ้เหมา. พระนคร: ก้าวหน้า. 2506.
• ประพนัธกร [นามแฝง]. จอมกักขฬะจากไซีฮั่�น. กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ. 2506.

2507 (1964)
• บรมมหาศรีสุริยวงศ์, สมเด็จเจ้าพระยา. เม่งเฉียว ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์. พระนคร: 

คลังวิทยา. 2507.
• หลิน, ยูถั่ง. สารคดีและนวนยิายของหลินยูถั่ง. แปลโดย เหยา่ [นามแฝง]. พระนคร: คลังวิทยา. 2507.

2508 (1965)
• ชาลี เอี�ยมกระสนิธุ.์ ซีงัแปะอี� ผูถู้กสาป. กรุงเทพ: เกษมบรรณกิจ. 2508.
• สุทธิผล นิติวัฒนา. ไซีซีี จารสตรีคนแรกของโลก: แปลจากต้นฉบับภาษาจีนของหนานกงเผอ. พระนคร: 

แพรวิ่ทยา. 2508.
• สทุธผิล นิติวัฒนา. สามก๊ก ฉบับวิจารณ:์ จากต้นฉบบัภาษาจีน ของจกสิ�วเฮี่ยบ. พระนคร: แพรพ่ทิยา. 2508.
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2509 (1966)
• ม.ป.ผ. ซุียถัง. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา. 2509.
• ม.ป.ผ. บทความบางเรื�องจากสถานวิีทยุแหง่ประเทศไทย. พระนคร: กรมประชาสัมพนัธ.์ 2509.

2510 (1967)
• พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. สามก๊กของ เจ้าพระยาพระคลัง (หน). พระนคร: ผา่นฟ้า้พทิยา. 2510.

2511 (1968)
• ม.ป.ผ. ซีเิตงซีนั. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา. 2511.

2512 (1969)
• กรมศิลปากร. สามก๊ก เล่ม 1 และต�านานสามก๊ก. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร. 2512.
• พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. สามก๊ก เล่ม 2. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร. 2512.
• ม.ป.ผ. ไซีอิ�ว. พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา. 2512.
• เฮสส์เลอร์, ปีเตอร์. ริมฝัั� งมหานที [River Town: Two Years on the Yangtze]. แปลโดย เจริญจิตร โพธิ�ทอง. 

กรุงเทพฯ: มติชน. 2512.

2514 (1971)
• พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. สามก๊ก. พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา. 2514.
• ม.ป.ผ. ซีวยงัก. พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา. 2514.
• ม.ป.ผ. ซีอ้งกั�ง. พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา. 2514.
• ยาขอบ. สามก๊กฉบบัวณพิก: จิวยี� ผูถ่้มน้าลายรดฟ้า้ ของยาขอบ. กรุงเทพฯ: ผดงุศึกษา. 2514.

2515 (1972)
• จำาเรยีง ทองแถม. นทิานเอกของจีน. นครหลวงฯ: แพรพ่ทิยา. 2515.
• ผะอบ โปษะกฤษณะ, คณุหญิง. จดหมายจากเมืองจีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2515.

2516 (1973)
• พระคลังหน (หน), เจ้าพระยา. สามก๊ก และต�านานสามก๊ก. กรุงเทพฯ: มูลนิธดิำารงราชานุภาพ. 2516.

2517 (1974)
• ทอง น้าปาว. จดหมายจากเมืองจีน. กรุงเทพฯ: คนหนุ่ม. 2517.
• หลิง, สี�ฟ้อง. ตะวันสแีดง. แปลโดย สทัุศน์ เอกา. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2517.

2520 (1977)
• วรรณไว พัธโนทัย. สามก๊ก ฉบับแปลใหม่ แปลจากต้นฉบับภาษาจีนของหลอกว้านจง. กรุงเทพฯ: ศูนย์การ

พมิพ.์ 2520.
• หลู่, ซิ�น. ชุมนุมกวีรอ้ยแก้ว ชุด “หญ่า้ป่า”. แปลโดย พวงรอ้ย คำาเรยีง. กรุงเทพฯ: กอไผ่. 2520.
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2522 (1979)
• ว. ณ เมืองลงุ [นามแฝง]. โคมยมทตู. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร. 2522.

2523 (1980)
• สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ. นิทานกตัญ่ญูู 

ไทย-จีน-ญ่ี�ปุ่น. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธกิาร. 2523.
• ปิ� น มาลากุล, หม่อมหลวง. นริาศเป่ยจิง. กรุงเทพฯ: อมรนิทรก์ารพมิพ.์ 2523.

2525 (1982)
• เฉลียว เอี�ยมตระกูล. สภุาษิตจีน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2525.

2527 (1984)
• ผาแดง [นามแฝง]. กวงกิม. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2527.

2528 (1985)
• บุญศักดิ� แสงระวี. บูเช็กเทียน. กรุงเทพฯ: ก. ไก่. 2528.

2529 (1986)
• วันทิพย ์สินสงูสุด. สตรจีีนในนิทาน [Women in Chinese Folklore]. กรุงเทพฯ: สายใจ. 2529.
• สังข์ พัธโนทัย. พิชัยสงครามสามก๊ก: แผนที�สามก๊ก (ฉบับเขียนใหม่) ปทานุกรมภูมิศาสตร์สามก๊ก และ

นามานุกรมในสามก๊ก. พิมพ์ครั้งที� 2 [ปรับปรุงแก้ไข]. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 2529.
• อาร์ท, เฮนรี� เอช. จีน: สุภาษิตชวนพินิจ [700 Chinese Sayings]. แปลโดย วันทิพย์ [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: 

สายใจ. 2529.

2530 (1987)
• Wang, Hui-Ming. นทิานพื�นบา้นจีนชุดหนองซีหูี [Folk tales of the west lake]. กรุงเทพฯ: สรุยิบรรณ. 2530.
• เสฐยีรพงษ์ วรรณปก. นทิานปรชัญ่าเต๋า. กรุงเทพฯ: ชอ่มะไฟ้. 2530.
• โชติชว่ง นาดอน. คมค�า คมกวี. กรุงเทพฯ: สมิต. 2530.
• ฟ้าง, ซูหั่ว. 200 ภาษิตพิชติความส�าเรจ็. แปลโดย รัถยา สารธรรม. กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ. 2530.
• ยาขอบ.สามก๊ก. สามก๊กฉบบัวณพิก. กรุงเทพฯ: ผดงุศึกษา. 2530.
• วันทิพย ์สินสงูสุด. นทิานส�านวนจีน [Stories of Chinese Set Phraese]. กรุงเทพฯ: วันทิพย.์ 2530.

2531 (1988)
• เลิศ กำาแหงฤทธิรงศ์. สัจธรรมจากความฝัันและนิยายสมัยเก่าของจีนเรื�องอื�น ๆ . กรุงเทพฯ: บริษัทพี. 

วาทิน พับลิเกชั�น จำากัด. 2531.

2532 (1989)
• กนกพงศ์ สงสมพันธุ์, บรรณาธิการ. จากสนามหลวงถึงเทียนอันเหมิน: ชุมนุมกวีนิพนธ์ บันทึกความรู้สึก

ข้ามขอบฟ้้า. กรุงเทพฯ: รวมทรรศน์. 2532.
• นายตำารา ณ เมืองใต้ [นามแฝง]. บุคคลภาษิตในสามก๊ก. พมิพค์รั้งที� 2. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2532.
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• ประยงค์ อนันทวงศ์. นยิายปลายตะเกียบ. กรุงเทพฯ: สวีุรยิาสาสน์. 2532.
• มงคลชัย เหมรดิ. หนังสอืสามก๊กดีอยา่งไร. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2532.
• วรรณไว พัธโนทัย. คมค�าคมคนจากภาษิตนิทานจีนโบราณ. กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ. 2532.
• หลินเหวินอ้ี. สามก๊ก ฉบับการต์นู. แปลโดย โยธนิ ย. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2532.

2533 (1990)
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. ช�าแหละกี�นเล่าปี. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2533.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. เปิดหน้ากากขงเบง้. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2533.

2534 (1991)
• ชุย, หยวน-หมิง, และ สจวร์ต ทอมป์สัน. เรื�องเล่าของจีน [Chinese Stories]. แปลโดย กุณฑิล เพ็ชรเสนา. 

กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ผู้จัดการเด็ก. 2534.
• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, ผู้แปล. เก็จแก้วประกายกวี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเผยแผ่

คุณธรรมเพื�อการสงเคราะห์ จีนจินเกาะ. 2534.
• ประกาย สปุระดิษฐ.์ นยิายปรมัปราของจีน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2534.
• สรุยิฉตัร ชัยมงคล. สอ่งชวิีตด้วยขอ้คิดจีน. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2534.

2535 (1992)
• เฉา, จุ้น ซาน. เปิดโลกยุทธจักร. แปลโดย อรุณ โรจนสันติ. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2535.
• ยาขอบ [นามแฝง]. สามก๊กฉบบัวณพิก ของ ยาขอบ เล่ม 1–2. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2535.
• ศุภนิมิต [นามแฝง]. คมวาทะในพงศาวดารจีน. กรุงเทพฯ: สามัคคีสาสน์. 2535.
• เสถียร จันทิมาธร. ชุมนุมมังกรซีอ่นพยคัฆ์:์ จากนยิายก�าลังภายในของโก้วเล้ง. กรุงเทพฯ: 2535.

2537 (1994)
• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, ผู้แปล. ผเีสื�อ. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชั�นส ์จำากัด. 

2537.

• ไหล, ที.ซ.ี เพื�อน: ความหมายในวรรณกรรมจีน. แปลโดย วัฒนา พฒันพงศ์. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2537.

2541 (1998)
• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, ผู้แปล. หยกใสร่ายค�า. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาจีน 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2541.
• พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน): เปลี�ยนแผ่นดิน. กรุงเทพ ฯ: บริษัทคู่แข่ง 

จำากัด. 2537.
• ดำารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. อั�งยี� [จุลสาร]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2541.

2542 (1999)
• ป. แผนสำาเรจ็ [นามแฝง]. ระบบความจ�ากับระบบความคิดในเรื�องสั�นจีนพศิวง. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2542.
• ประคอง นิมมานเหมินท์. อาปม่ไทใต้คง: นทิานกับสงัคม. กรุงเทพฯ: แมค่ำาผาง. 2542.
• เสาวภาคย์ วรลัคนากุล. สุภาษิตจีน [Chinese Proverbs]. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2542.
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2543 (2000)
• วินัย สุกใส. เดชคัมภีรม์ารต�านานยุทธภพ. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2543.
• ว. ณ เมืองลงุ [นามแฝง]. เซีาะฮ้่วยเหล็ง. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร. 2543.
• เนี�ย, อู้เซง็. นางพญ่าผมขาว. แปลโดย จำาลอง พศินาคะ. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2543.

2544 (2001)
• สรุยิฉตัร ชยัมงคล, ผู้แปล. สอ่งชวิีตด้วยขอ้คิดจีน. พมิพค์รั้งที� 3. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2544.
• ยุง, จาง. หงสป์า่. แปลโดย จิตราภรณ ์ตันรตันกลุ. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส.์ 2544.

2545 (2002)
• จิตรลดา โลจนาทร และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. นิทานเทพเจ้าของจีน. 

กรุงเทพฯ: จิตรา. 2545.
• ดำารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. นิทานโบราณคดี. บรรณาธิการโดย อาจิณจันทัมพร. กรุงเทพฯ: 

ดอกหญ้า 2545.
• เนี�ย, อู้เซง็. เจ็ดนักกระบี�. แปลโดย จำาลอง พศินาคะ. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2545.

2546 (2003)
• ดำารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. นิทานโบราณคดี. บรรณาธิการโดย อาจิณจันทัมพร. กรุงเทพฯ: 

ดอกหญ้า. 2546.
• ฮูม, ล็อตตา คารส์เวลล์. นทิานพื�นบา้นจีน. แปลโดย ทิพวรรณ ลีละศิธร. กรุงเทพฯ: เรอืนปัญญา. 2546.
• อติชาต คงวุฒคิณุากร และ สาลีนี เก้ือเกียรติวงศ์. นางพญ่างูขาวกับการปฏิิรูปสงัคมราชวงศซ์ีง่. กรุงเทพฯ: คง

วุฒคิณุากร. 2546.

2547 (2004)
• Karko, Kate. เจ้าสาว [Namma: A Tibetan Love Story]. แปลโดย มนันยา [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: ศรีสารา. 

2547.

• กิว, เค. แอล. 100 นิทานคติสอนใจของชาวจีน. แปลโดย สิริประภาวรรณ. พิมพ์คร้ังที� 2. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 
2547.

• โกวเล้ง [นามแฝง]. จอมยุทธไ์รน้า้ตา. แปลโดย น. นพรตัน์. กรุงเทพฯ: สยามอินเตอรบุ์คส.์ 2547.
• เทียนวรรณ [นามแฝง]. ไซีอิ�ว ฉบับสมบูรณ.์ กรุงเทพฯ: โฆษิต. 2547.
• วันทิพย ์สินสงูสุด. ขงจื�อ: สภุาษิต วาทะ ค�าคม [Confucius Sayings]. กรุงเทพฯ: สายใจ. 2547.
• สมศักดิ� เดชจำาเรญิ. ไซีอิ�ว. กรุงเทพฯ: โฆษิต. 2547.

2548 (2005)
• กิตติ วัฒนะมหาตม์. บูรพเทวีปกรณ:์ พระแมห่นี�วา พระแมฉ่างเอ๋อ พระแมเ่หอเซียีนกู. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์

บุ๊คส.์ 2548.
• ญุูย่, เฟ้งิ ฉวน บวั. ความทรงจ�าของหวัใจที�ปลายทะเล [Love at the Aegean Sea]. แปลโดย เมฆขาว หวานเยน็. 

กรุงเทพฯ: แจ่มใส. 2548.
• ยงชวน มิตรอารี. วาทะจอมยุทธส์ดุยอดสภุาษิตจีน. กรุงเทพฯ: เกลอเรยีน. 2548.
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• เสาวภาคย ์วรลัคนากุล. ประวัติวรรณคดีจีน [History of Chinese Literature: CN 464]. พมิพค์รัง้ที� 2. กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2548.

2549 (2006)
• จ้าว, เหวิน. ต�านานแห่งขุนเขาและท้องนที. แปลโดย จิราธร จิรประวัติ, หม่อมหลวง. กรุงเทพฯ: ศรีสารา 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.
• ธานี ปิยสุข. จางจื�อเฉียง. กรุงเทพฯ: ศรสีารา. 2549.
• อมร ทองสุก. คัมภีรห์ลุนอวี� [The Analects of Confucius]. ปทมุธานี: ชุณหวัตร. 2549.

2550 (2007)
• โกวเล้ง [นามแฝง]. จอมดาบหิมะแดง. แปลโดย ว. ณ เมืองลงุ [นามแฝง]. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊คส.์ 2550.
• คมเดือน เจิดจรสัฟ้้า. คณุธรรมในสามก๊ก. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2550.
• คมเดือน เจิดจรสัฟ้้า. คณุธรรมในสามก๊ก. พมิพค์รั้งที� 2. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2550.
• ประพต เศรษฐกานนท์. ซีเิตงซีนักับซีกัิง. นนทบุร:ี ศรปัีญญา. 2550.
• วัชระ หลิ�วพงศ์สวัสดิ�. คนขี�เสอื ท่องสี�แผน่ดิน. กรุงเทพฯ: พมิพบู์รพา. 2550.
• ศุภฤกษ์ บุญกอง. ไซีอิ�ว (ฉบบัการต์นู). ปทมุธานี: สกายบุก๊ส์. 2550.
• สนัติ วุฒริตัน์. ซุีนวู ฉบับการต์นูคลาสสคิ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2550.
• เอ้ือ อัญชลี. สามก๊ก ฉบับคนกันเอง ภาคสอง. กรุงเทพฯ: มติชน. 2550.

2551 (2008)
• จก, สิว้เฮียบ. สามก๊ก ฉบับวิจารณ.์ แปลโดย สทุธพิล นิติวัฒนา. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊ค. 2551.
• จกสิว้เฮียบ. สามก๊ก ฉบับวิจารณ.์ แปลโดย สุทธพิล นิติวัฒนา. กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์บุ๊ค. 2551.
• ณรงค์ชยั ปัญญานนทชยั. อินไซีด์สามก๊ก (ฉบับอ่านสามก๊กอยา่งไรใหแ้ตกฉาน). กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2551.
• บูรชยั ศิรมิหาสาคร. กลั�นสามก๊ก ฉบับนักบรหิาร. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2551.
• เปี� ยมศักดิ� คณุากรประทีป. CEO ในสามก๊ก. พมิพค์รั้งที� 2. กรุงเทพฯ: คณุธรรม. 2551.
• ยาขอบ [นามแฝง]. สามก๊ก ฉบับวณพิก (ฉบับปรบัปรุงใหม)่. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 2551.

2552 (2009)
• โกวิท ต้ังตรงจิตร. สารานุกรมสามก๊ก. กรุงเทพฯ: พมิพค์ำา. 2552.
• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, ผู้แปล. หยกใสร่ายค�า. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ

อักษรศาสตรบัณฑิิตรุน่ที� 41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552.

2553 (2010)
• ใบบวั [นามแฝง]. สามก๊ก: ฉบับเรื�องยอ่. พมิพค์รั้งที� 2. กรุงเทพฯ: บเีวล. 2553.
• ประสิทธิ� ฉกาจธรรม. คารมคมความคิด. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 2553.
• ศานติ ภักดีคำา และ นวรัตน์ ภักดีคำา. ภาพสลักศิลา: เล่าเรื�องวรรณกรรมจีนใน “สวนขวา” เมืองโบราณ. 

กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 2553.
• อมร ทองสกุ. คัมภีรห์ลุนอวี� [The Analects of Confucius]. ปทมุธานี: ชุณหวัตร. 2553.
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2554 (2011)
• วินเชสเตอร์, ไซมอน. โจเซีฟ้ นีคแฮ่ม ผู้ชายที�หลงรักเมืองจีน [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.

• ต่อพงษ์ เศวตามร.์ เชงิอรรถมังกรหยก. กรุงเทพฯ: บา้นพระอาทิตย.์ 2554.
• พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. สามก๊ก ส�านวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ราชบัณฑิูตยสภาช�าระ. กรุงเทพฯ: 

สขุภาพใจ. 2554.
• เล่าชวนหัว [นามแฝง]. จอมยุทธมั์งกรเหลือง. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 2554.

2555 (2012)
• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, ผู้แปล. ผีเสื�อ. พิมพ์ครั้งที� 16. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั�นส์ จำากัด. 2555.
• เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี สมเด็จพระ, ผู้แปล. หมูบ่า้นเล็กตระกลูเปา้. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คสพ์บั

ลิเคชั�นส ์จำากัด. 2555.
• คาร์เพนเตอร์, ฟ้รานเซส. นิทานจีน. แปลโดย ถนอมวงศ์ ล้ายอดมรรคผล และคณะ กรุงเทพฯ: เรืองปัญญา. 

2555.
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หมวดทีหมวดท่่ี  2020 ก�รศึกึษ�ภ�ษ�จีน

ม.ป.ป.
• บ. ใบไม้ [นามแฝง]. พจนานุกรมส�านวนภาษาจีน-ไทย. พระนคร: โรงพมิพเ์ฮงฮวด. ม.ป.ป.

2471 (1928)
• ปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว, พระบาทสมเด็จพระ. รวมใจความพระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัในการ

เสด็จพระราชด�าเนินเยี�ยมโรงเรียนจีน เมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 กับค�าแปลเป็นภาษาจีนและภาษา
อังกฤษ. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. 2471.

2502 (1959)
• วายจิง เจ. สนทนาจีนกลาง-แต้จิ�ว. พระนคร: ผดงุศึกษา. 2502.
• อ้ัง, เซี�ยงพง้. บทสนทนาภาษาจีนส�าหรบันักเรยีนไทย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2502.

2506 (1963)
• วายจิง เจ. บทสนทนนาภาษากวางตุ้ง. พระนคร: ผดงุศึกษา. 2506.

2507 (1964)
• วายจิง เจ. ต�าราเรยีนพดู จีนกลาง แต้จิ�ว กวางตุ้ง ฉบบัสมบูรณ.์ พระนคร: คลังวิทยา. 2507.

2512 (1969)
• กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. แบบเรียนภาษาจีน หวาอีเค่อเปิ� น. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมร. 

2512.

• วรเศรษฐ อุกฤษโชค. ปทานุกรมเรยีนภาษาแต้จิ�วจีนกลาง. พระนคร: เกษมบรรณกิจ. 2512.

2514 (1971)
• อ. อุกฤชโชค [นามแฝง]. สนทนาการค้า 3 ภาษา แต้จิ�ว จีนกลาง กวางตุ้ง ไทย. พระนคร: บันดาลสาส์น. 2514.

2515 (1972)
• ช. อุดมประเสริฐ [นามแฝง]. บทสนทนาภาษาจีนกลางและแต้จิ�ว ฉบับส�าหรับนักศึกษาและนักธุรกิจ. 

กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์ 2515

2517 (1974)
• เลียง เสถียรสุต. คัมภีรข์งจื�อ 551–479 ก่อน ค.ศ. แปลจากต้นฉบับชื�อ “หลุ่นหงือ”. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุง่นคร. 

2517.

• วายจิง เจ. คู่มือพูดภาษากวางตุ้งแบบน�าเที�ยว. กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ. 2517.

2518 (1975)
• ล. เสถียรสุต [นามแฝง], ผู้แปล. นมัสการพระรตันตรยัคาถาจีน ค�าคมในนิกายเซีน็และประวัติการศึกษาจีน. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุง่นคร. 2518.
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2519 (1976)
• จำาลอง พิศนาคะ. ต�าราเรยีนภาษาจีน 75 ชั�วโมง จีนกลาง-แต้จิ�ว-ไทย. กรุงเทพฯ: เสรมิวิทยบ์รรณาคาร. 2519.
• ถ่องแท้ รจนาสนัต์. มูลฐานภาษาจีน 1,000 ตัว (เรยีนด้วยตนเอง). กรุงเทพฯ: เสรมิวิทยบ์รรณาคาร. 2519.
• สริ ิภู่ประเสรฐิ. ภาษาจีนกลาง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2519.
• หอสมุดแห่งชาติ. วารสารและหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที�ตีพิมพ์ในประเทศไทย ประวัติและบรรณานุกรม. 

กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2519.

2520 (1977)
• คงุเฮ้ียง. ต�าราเรยีนพดู 3 ภาษา จีนกลาง, แต้จิ�ว, ไทย. กรุงเทพฯ: พทิยาคาร. 2520.
• วายจิง เจ, และ เยาเปา วอง. 2529 ต�าราเรียนพูดภาษาจีนกลาง-แต้จิ�ว-อังกฤษ [Colloquial Chinese-English 

Sentences]. กรุงเทพฯ: บริษัท นานมี จำากัด. 2520.

2521 (1978)
• เธยีรชยั เอี�ยมวรเมธ. พจนานุกรมจีน-ไทย. กรุงเทพฯ: รวมสาสน์. 2521.

2522 (1979)
• อนงค์พร สมานชาติ. การมัธยมศกึษา. นครปฐม: แผนกบริการกลาง สำานักงานอธกิารบดี พระราชวัง 2522.

2524 (1981)
• เธียรชัย เอี�ยมวรเมธ. พจนานุกรม อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับใหม่ [A New English-Chinese-Thai Dictionary]. 

กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจำากัด บำารุงสาส์น. 2524.
• เธยีรชัย เอี�ยมวรเมธ. พจนานุกรมส�านวน-สแลง อังกฤษ-จีน-ไทย [A Complete Dictionary of English Idioms 

and Slangs with Bilingual Explanations]. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น. 2524.

2525 (1982)
• เฉลียว เอี�ยมตระกูล. สภุาษิตจีน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2525.
• ชนิตา รักษ์พลเมือง. การศึกษาในระบบโรงเรียนเปรียบเทียบ I–II. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสารัตถศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2525.

2526 (1983)
• บัวรัตน์ ศรีนิล. ผลการส�ารวจผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีน. กรุงเทพฯ: หน่วยวิจัยธุรกิจ คณะพาณิชย

ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2526.
• พมิพพ์รรณ เทพสเุมธานนท์. ประวัติศาสตรก์ารศกึษา. กรุงเทพฯ: กราฟ้คิอารต์. 2526.
• เสาวภาคย์ วรลัคนากุล. ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 1 [Fundamental Chinese 1]. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2526.
• เสาวภาคย์ วรลัคนากุล. ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 2 [Fundamental Chinese 2]. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2526.
• เสาวภาคย์ วรลัคนากุล. ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 3 [Fundamental Chinese 3]. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2526.
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• เสาวภาคย์ วรลัคนากุล. ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 4 [Fundamental Chinese 4]. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2526.

2527 (1984)
• ซา, เกิงส้ือ. ตามหาพระอาทิตย:์ นิทานพื�นเมืองของจีน. เป่ยจิง: ภาษาต่างประเทศ. 2527.
• นายเหล็ง [นามแฝง]. เรื�องนา่รูใ้นอักษรจีน. กรุงเทพฯ: บรษัิทนานมี จำากัด. 2527.
• ส. สวุรรณ [นามแฝง]. ส�านวนจีน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2527.
• สุขสันต์ วิเวกเมธากร. ภาษาจีน ปีที� 1. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร.์ 2527.
• เสาวภาคย์ วรลัคนากุล. ภาษาจีนระดับสูง [Advanced Chinese]. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง. 2527.

2528 (1985)
• เกา, เฟ้ย. ภาษาแต้จิ�วเรยีนเรว็. กรุงเทพฯ: อักษรวัฒนา. 2528.
• ทวีปวร-นารียา [นามแฝง]. เพลงรัก ถ่ายทอดเป็นกาพย์กลอนไทยจากหนังสือ จงกว๋อเกอเหยาส่วน [Folk 

rhymes of China]. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 2528.
• นายเหล็ง [นามแฝง]. เรื�องนา่รูใ้นอักษรจีน. พมิพค์รั้งที� 2 [แก้ไขและเพิ�มเติม]. กรุงเทพฯ: เรอืงแสงการพมิพ.์ 

2528.

2529 (1986)
• เฉลียว เอี�ยมตระกูล. ปทานุกรมสภุาษิตและส�านวนโวหารจีน-ไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2529.
• ธัญญา ชุนชฎาธาร, และ มาลีรัตน์ แก้วก่า. ต�าราเรียนภาษาจีนสัปดาห์ละค�า สถานีวิทยุกระจายเสียงปักกิ�ง 

(ภาคภาษาไทย) สาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: เพื�อนชีวิต. 2529.
• ประพณิ มโนมัยวิบูลย์. เอกสารประกอบรายการวิทยุ “สนทนาภาษาจีนกลาง”. กรุงเทพฯ: โครงการการศกึษา

ต่อเนื�อง ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2529.
• วรชัย วรลัคนากุ, และ เสาวภาคย์ วรลัคนากุล. ภาษาจีนมูลฐาน 4 [A Course in Chinese Conversation]. 

กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2529.

2530 (1987)
• กาญจนา เงารังษี. ภาษาจีน 111: ภาษาจีนเบื� องต้น. พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก. 2530.
• จุลชีพ ชินวรรโณ. พัฒนาการจีนศึกษาในประเทศไทย: ค.ศ. 1971–1984. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียตะวันออก

ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2530
• นันทกา วชิรพินพง. การศึกษาทัศนคติทางภาษาที�มีต่อภาษาจีนและผู้พูดภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร. 

กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 2530.
• หัง, อิง. หมิงกเูหนียง. แปลโดย สชุาติ ภูมิบรริกัษ์. กรุงเทพฯ: สำานักงานเรอืงรมย.์ 2530.

2531 (1988)
• ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ และ ก่อศักดิ� ธรรมเจริญกิจ. ภาษาจีนกลางชุดเที�ยวเมืองไทย. กรุงเทพฯ: โครงการ

การศึกษาต่อเนื�อง ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2531.
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• ประพณิ มโนมัยวิบูลย์. ไวยากรณจี์นกลางขั�นพื�นฐาน. กรุงเทพฯ: บรษัิท คราฟ้ท์แมนเพรส จำากัด. 2531.
• เสาวภาคย์ วรลัคนากุล. ภาษาจีนกลางระดับมูลฐาน 4 [Fundamental Chinese 4]. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2531.

2532 (1989)
• ชมรมนกัแปลจีนไทยแหง่ประเทศไทย. รวมสารคดีแปล 89. กรุงเทพฯ: ชมรมนกัแปลจีนไทยแหง่ประเทศไทย. 

2532.

2533 (1990)
• สำานักพมิพยิ์นหยาง. สนทนาธุรกิจภาษาจีนกลาง. กรุงเทพฯ: ยนิหยาง. 2533.
• เสี�ยวอานต้า. สนทนาจีนกลางอยา่งง่าย: ค�าอ่าน-ค�าแปลภาษาไทยและค�าแปลภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ทฤษฎี. 

2533.

2534 (1991)
• นพวรรณ วัฒนะนนท์. จีน: บรรณานุกรมสิ�งพมิพต่์อเนื�อง. ปทมุธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2534.
• หลิน, หลุนหลุน. เฉาซี่านเหวินฮั่�วอวี�อวี�เหยียนเหยียนจิว (ศึกษาค้นคว้าภาษาและวัฒนธรรมแต้จิ�ว). ม.ป.ท.: 

สำานักพิมพ์การศึกษาระดับสูงแห่งมณฑิลกวางตุ้ง. 2534.

2535 (1992)
• รถัยา สารธรรม. คัมภีรม์อ่จื�อ. กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ. 2535.
• ไทกั�วหยางเหม่อ. พจนานุกรมไทย-จีน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 2535.

2537 (1994)
• ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. ภาษาจีนกลางขั�นพื�นฐาน 1. กรุงเทพฯ: โครงการตำาราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 2537.
• ฝู, เจินจู. หลักไวยากรณจี์น. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส.์ 2537.

2538 (1995)
• วีระ แซฟั่้� น. ภาษาจีนพื�นฐาน [Ji chu Han yu]. กรุงเทพฯ: รุง่ฟ้า้เจรยีงโรจน์. 2538.
• ประพณิ มโนมัยวิบูลย.์ ภาษาจีนกลางขั�นพื�นฐาน 2. กรุงเทพฯ: โครงการตำาราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 2538.

2539 (1996)
• อารยี ์พื้นนาค และ เกาเฟ้ย. พจนานุกรมค�าพอ้ง ค�าจีน-ค�าไทย. กรุงเทพฯ: อักษรวัฒนา. 2539.

2541 (1998)
• ม.ป.ผ. จดหมายขา่วจีนศกึษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. [2541?]

2543 (2000)
• นฤมิตร สอดศุข. วิจัยไทยศกึษา ไทย-จีนศกึษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2543.



บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 135

2544 (2001)
• จิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. ความรู้เรื�องจีนจาก

ตัวเลข. กรุงเทพฯ: โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออกโอ เค แอล เอส. 2544.
• จิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. เด็กเด็กเรียนจีน. 

กรุงเทพฯ: โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออกโอ เค แอล เอส. 2544.
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. กระจ่างใจจีน. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2544.
• ประภัสสร วศินนิติวงศ์. สนุกกับส�านวนจีน: ช่วยให้เข้าใจความหมายเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง. พิมพ์ครั้งที� 2. 

กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส.์ 2544.
• อุทัยวรรณ กลุสนัติธำารงค์. ไปเรยีนเมืองจีน. กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคชั�น. 2544.

2545 (2002)
• จิตรา ก่อนันทเกียรติ. ขุมทรพัย์ความรูซ้ีอ่นอยูใ่นค�าจีน. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2545.

2546 (2003)
• จ้าว, เมี�ยวกว่อ. คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับประยุกต์ใช้. แปลโดย กลิ�นสุคนธ์ อริยฉัตรกุล. กรุงเทพฯ: ไทยเต้าซิ�น. 

2546.

• จิตรลดา โลจนาทร และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. เด็กเด็กเรียนจีน. 
กรุงเทพฯ: โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออกโอ เค แอล เอส.2546.

• ลินจง ประยูรเมธ,ี และคนอื�น. Study in China. กรุงเทพฯ: ฟ้รแีมน มัลติมีเดีย. 2546.

2547 (2004)
• จิตรลดา โลจนาทร และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. เรื�องจีนหลายเรื�อง 

หนึ�งเรื�องมีหลายต�ารา. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2547.
• จิตรลดา โลจนาทร และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. สนุกกับชื�อจีนและ

ความหมายให้หายสงสยั. กรุงเทพฯ: จิตรา. 2547.

2548 (2005)
• ชนานาถ สง่ชยั. สนุกสนทนา จีนกลางเพื�อการเดินทาง. กรุงเทพฯ: ทฤษฎี. 2548.
• ตี�เล็ก คนแซจั่ง [นามแฝง]. คัมภีรท์อง 10,000 ป ีมรดกปญั่ญ่า...จากเจ้าสวั. กรุงเทพฯ: กู๊ดมอร์นิ�ง. 2548.
• เสาวภาคย์ วรลัคนากุล. การอ่านหนังสือพิมพ์จีน [Chinese Newspaper Reading]. พิมพ์คร้ังที� 3. กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. 2548.
• อดลุย ์รตันมั�นเกษม. 4 สดุยอดสมบัติจีนในหอ้งหนงัสอื. กรุงเทพฯ: แมโ่พสพ. 2548.

2549 (2006)
• จิตรลดา โลจนาทร, และ ฝ่ายวิชาการ โรงเรยีนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS. ตึ�งหนั�งเกี�ย. กรุงเทพฯ: 

จิตรา. 2549.
• บุญญนุช ชวีะกำาจร. เด็กทนุหนีเที�ยว เรยีนไปเที�ยวไปไกลหมื�นลี�. กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคชั�น. 2549 .
• พรรณาภา สิรมิงคลสกุล. พดูจีนธุรกิจ: ภาษาจีนในวงการธุรกิจฉบบัสมบูรณ.์ บรรณาธกิารโดย ชิดพงษ์ กวีวร

วุฒ.ิ กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส ซอฟ้ท์เทค. 2549.
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• ฟู้่, เจิงโหย่ว. ค�าซี้าในภาษาจีนและภาษาไทย: การศึกษาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.

• อัษมา มหาพสธุานนท์. จังซีง่ ศึกสองตระกลู. กรุงเทพฯ: เนชั�นบุ๊คส.์ 2549.

2550 (2007)
• นริศ วศินานนท์. รอ้ยหมวดค�าจ�าอักษรจีน. กรุงเทพฯ: ทฤษฎี. 2550.

2551 (2008)
• จรสัศร ีจิรภาส. จีนจ�านรรจา. กรุงเทพฯ: ทฤษฎี. 2551.
• เบอโรลด์, โรเบิร์ต. กู๊ดมอร์นิ�ง เหล่าซีือ [Meanwhile Don’t Push & Squeeze: A Year of Life in China]. 

แปลโดย คำาเมือง. กรุงเทพฯ: สันสกฤต. 2551.

2552 (2009)
• จรสัศร ีจิรภาส. ภาษาจีนเพื�องานประกาศเสยีงตามสาย. กรุงเทพฯ: ทฤษฎี. 2552.
• อรสา รตันอมรภิรมย์. เรยีนต่อจีนเปิดโลกความรูแ้ดนมังกร. กรุงเทพฯ: รกัลกูแฟ้มิลี�กรุป๊. 2552.

2553 (2010)
• จิตรา ต้ังจิตเจรญิ. 68 คัมภีรจี์น. กรุงเทพฯ: ณ ดา. 2553.
• นวรัตน์ ภักดีคำา. จีนใชไ้ทยยมื. กรุงเทพฯ: อมรนิทร.์ 2553.
• นิตยสาร “การศึกษาวันน้ี”. ทุนเรียนฟ้รีที�เรียนต่อจีน [China: Scholarship & Study]. กรุงเทพฯ: วัฏฏะ 

คลาสสิฟ้ายด์ส. 2553.

2554 (2011)
• อากู� คนแซจั่ง [นามแฝง]. 69 คัมภีรจี์น. กรุงเทพฯ: ไทยควอลิต้ีบุ๊คส.์ 2554.
• จรสัศร ีจิรภาส. เครื�องหมายวรรคตอนและสญั่ลักษณพ์เิศษในภาษาจีน. กรุงเทพฯ: ทฤษฎี. 2555.
• ไลฟ้เ์อบซี.ี ภาษาจีนธุรกิจ เมื�ออยูใ่นที�ท�างาน. แปลโดย ภัทรพรสหวัฒนพงศ์. กรุงเทพฯ: อินสปายร.์ 2555.
• ไลฟ้์เอบีซี. ภาษาจีนธุรกิจ สมัครและสัมภาษณ์งาน. แปลโดย ภัทรพรสหวัฒนพงศ์. กรุงเทพฯ: อินสปายร์. 

2555.
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กลุ่ม 2

สำ่�งพิ่มพิ์ประเภที่ น่ตำยสำาร 
หนังสำือพ่ิมพิ์ และหนังสำือรายปี

หมวดทีหมวดท่่ี  11 ภูมศ่ึ�สตำร ์ก�รเมอืง-ก�รปกครองจีน

2501 (1958)
• พระยาอนุมานราชธน. “จีนคอมมิวนิสต์.” สราญ่รมย ์(2501): 11–37.

2502 (1959)
• ม.ป.ผ. “จีนชาติตกลงใจสง่อุปกรณน์านาชนิดชว่ยคณะกู้ชาติธเิบต.” สารเสร ี(29 มีนาคม 2502): 2.
• ม.ป.ผ. “ธเิบตลุกข้ึนสู.้” สารเสร ี6 (27 มีนาคม 2502): ม.ป.

2508 (1965)
• หาญชัย จันทรสาขา. “ความเป็นมาของปัญหาจีนคอมมิวนิสต์.” รฐัศาสตรน์เิทศ 2, 8 (มกราคม/มีนาคม 2508) 

61–67.

2509 (1966)
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ระเบิดปรมาณูลูกที�สามของจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์

วิจารณ ์12, 14 (25 กันยายน 2509): 8–9, 35.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “17 ปีของคอมมิวนิสต์จีน.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 

17 (16 ตุลาคม 2509): 8–9, 35.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ข่าวประหลาดเหลือในจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ ์

13, 18 (23 ตุลาคม 2509): 8–9, 28.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ความยุ่งยากของจีนแดง” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 

19 (30 ตุลาคม 2509): 8–9.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ทางสายกลาง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 4 (17 

กรกฎาคม 2509): 8–9.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “สงครามชิงอันดับในจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์13, 

11 (4 กันยายน 2509): 8–9, 37–39.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “สิ�งที�จีนแดงไม่ต้องการ.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 12, 

52 (19 มิถุนายน 2509): 10–11, 28, 7.
• แสวง ตงุคะบรรหาร. “อาการไขช้นดิหลบในของจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์

13, 3 (10 กรกฎาคม 2509): 8–9, 12, 37–39.
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2510 (1967)
• เขยีน ธรีะวิทย์, ผู้แปลและเรยีบเรยีง. “จีนคอมมิวนิสต์.” สงัคมศาสตรป์รทัิศน ์(2510): ภาคผนวก.
• ชู, วิลเลี�ยม. “สงครามกลางเมืองในจีนคอมมิวนิสต์” สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 5, 1 (มิถุนายน/สิงหาคม 2510): 

49–52.

• ตระกลู ทองมิตร. “เหตุการณใ์นฮ่องกง.” สารประชาชน 4, 160 (23 กรกฎาคม 2510): 12–13.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “การชิงอำานาจในปักกิ�ง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 36 

(26 กุมภาพันธ ์2510): 10–12, 16, 45.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “สงครามการเมืองในจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์13, 

31 (22 มกราคม 2510): 10–12, 20.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “กบฏวูฮันแจกลูก.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 14, 10 (27 

สิงหาคม 2510): 10–12.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “คอมมูนคืออะไร วิจารณ์เรื�อง ‘เร็ดการ์ดคืออะไร’ ของผู้เชี�ยวชาญปัญหาจีนแดง.” 

สยามรฐัสปัดาวิจารณ ์13, 48 (21 พฤษภาคม 2510): 10–12, 32, 37.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “จีนแดงในรอบปี.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 14, 28 (31 

ธนัวาคม 2510): 10–12, 35.

2511 (1968)
• เขียน ธีระวิทย์, ผู้แปล. “ระบบการเมืองของจีน.” โดย แอลัน ไวทิง ใน ระบบการเมืองของเอเชีย. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ (2511).
• ชะลอ ชว่ยบำารุง. “การปกครองเมอืงจีน.” เทศาภิบาล 63, 5 (พฤษภาคม/2511): 619–629. เทศา [นามแฝง]. “การ

ปกครองเมืองจีน.” รฏัิฐาภิรกัษ์ 10, 3 (กรกฎาคม 2511): 17–28.
• ชะลอ วนะภูติ. “การปกครองเมืองจีน.” เทศาภิบาล 63, 5 (พฤษภาคม 2511): 619–629.
• แสวง ตงุคะบรรหาร. “ความมหัศจรรยข์องการปฏิวัติ.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์

14, 30 (14 มีนาคม 2511): 10–12, 35–37.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ความพิสดารในจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 14 

, 41 (31 มีนาคม 2511): 10–11, 41–44.
• แสวง ตงุคะบรรหาร. “จีนแดงในรอบปี 2510.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์14, 39 (7 

มกราคม 2511): 10–12 , 37.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “เรด็การ์ดหายไปไหน.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสปัดาห์วิจารณ์ 14, 40 (24 

มีนาคม 2511): 10–11, 37–43.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “วิธีทำาลายตัวเอง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 14, 31 (21 

มกราคม 2511): 10–12, 41–42.

2512 (1969)
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ซินเกียง - จุดร้อนระอุ.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 16, 10 

(31 สิงหาคม 2512): 10–11, 43.
• แสวง ตงุคะบรรหาร. “ดอกไมแ้ละก้อนอิฐจากจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์

16, 24 (7 ธนัวาคม 2512): 11–12, 34–39.
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2513 (1970)
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “คอมมิวนิสต์จีนเปิดประตูชุมใหญ่.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์

วิจารณ ์15, 45 (27 เมษายน 2513): 10–11, 39–40.

2514 (1971)
• เกษมสโมสร เกษมศรี, ม.ร.ว. “การรว่มมือเพื�อความมั�นคงของเอเชียตะวันตกออกเฉียงใต้.” สราญ่รมย์ (2514): 

203–216.

• นิรนัดร ์ภาณพุงศ์. “เป้าหมายการรุกรานของจีนคอมมิวนิสต์ในเอเชยี.” สราญ่รมย ์(2514): 172–184.
• บำารุง, [นามแฝง]. “กองทัพปลดแอกของจีนแดง.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์18, 5 (25 กรกฎาคม): ม.ป.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ใครจะกล้ารับรองจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 17, 

50 ม.ป.ป.: ม.ป.
• แสวง ตงุคะบรรหาร. “ชยัชนะที�ปราชัยของแต่ละฝ่าย.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์

18 ม.ป.ป.: ม.ป.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ความในใจของผู้นำาจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์18, 

14 (26 กันยายน 2514): 18–19, 42–44.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ต้นสนและต้นอ้อ.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 17, 51 (13 

มิถุนายน 2514): 18–19, 30.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ปรศินาที�อ่านไม่ได้ง่าย ๆ .” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์17, 49 

(30 พฤษภาคม 2514): 18–19, 43–44.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “หน้ายักษ์และหน้ามนุษย์ของจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์

วิจารณ ์17, 48 (23 พฤษภาคม 2514): 18–19, 31, 42–43.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “เหตุผลของจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 18, 12 (12 

กันยายน 2514): 18–19, 43–44.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “อารมณ์ขันของจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 17, 47 

(16 พฤษภาคม 2514): 18–19, 41–42.

2515 (1972)
• เขียน ธรีะวิทย์. “การสถาปนาระบอบสาธารณรัฐประชาชนจีน (1921–1949).” สงัคมศาสตร์ 9, 4 (ตลุาคม 2515): 

39–59.

• เขยีน ธรีะวิทย.์ “จีนคอมมิวนิสต์เป็นจอมมหาอำานาจเพยีงใด.” ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (2515): 203–236.
• เขยีน ธรีะวิทย์. “ระบบการปกครองภายในของจีน.” ปาจารยสาร 6, 5 (กรกฎาคม/กันยายน 2515): 78–84.
• ทำารง ปานสิงห์. “ดินแดนและประชากรของสาธารณรัฐประชาชนจีน.” รัฏิฐาภิรักษ์ 14, 1 (มกราคม 2515): 

101–116.

• แสวง ตุงคะบรรหาร. “เหตุผลที�จีนแดงเปิดเผยเอกสารเรื�องลินเปียว.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐ
สปัดาห์วิจารณ ์19, 10 (27 สิงหาคม 2515): 18–19, 29–31, 42.

2516 (1973)
• เขยีน ธรีะวิทย์. “รฐับาลของสาธารณรฐัประชาชนจีน.” สงัคมศาสตร ์10, 4 (ตลุาคม 2516): 54–65.
• ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช. “แนะนำาสาธารณรัฐประชาชนจีน: การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที� 10.” 

สงัคมศาสตรป์รทัิศน ์11, 11 (พฤศจิกายน 2516): 85–92.



140 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

2517 (1974)
• เขียน ธีระวิทย์. “จีนแง่หนึ�งที�ควรมอง.” ใน นาวาว่าด้วยเรื�องลัทธิสังคมนิยม. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัด 

นิทรรศการวิชาการสังคมนิยม คณะรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2517): 
435–450.

• สารนิติ�, [นามแฝง]. “นโยบาย ‘สองจีน’ กับปัญหาภายในประเทศ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์21, 26 (5 ธนัวาคม 
2517): 20, 42–43.

2518 (1975)
• กำาแพงหิน, นามแฟ้ง. “ไต้หวันอนาคตยงัมองไมเ่ห็น.” ประชาชาติ 2(26 ตลุาคม 2518): 4.
• ชวนะ ภวกานันท์. “พรรคคอมมิวนิสต์จีนมองในแง่ของการพัฒนาการเมือง.” รัฐศาสตร์นิเทศ 10 (เมษายน/

มิถุนายน 2518): 15–65.
• เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ,์ ผู้แปล. “รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาชนจีน.” พัฒนาชุมชน 14 (กรกฎาคม 2518): 

15–38.

• ธญัญาทิพย์ ศรีพนา. “กรณพิีพาท หมูเ่กาะสแปรตลี.” มติชน 11 (28 มิถนุายน 2518): 9.
• นายตำารบั ณ เมืองเหนือ. “ปักกิ�งกับหลักการของที�ประชุมบันคง.” สารประชาชน (1 มีนาคม 2518): 14–15, 36.
• ม.ป.ผ. “ไต้หวัน-10 ตุลาคม.” ชาวไทย 25 (10 ตลุาคม 2518): 3.
• ประชุมพร คงทน. “หลี�หงจ้ัง นักการทูตของจีน.” จันทรเกษม 123 (มีนาคม/เมษายน 2518): 25–34 ถึง 

(พฤษภาคม/มิถุนายน 2518): 2–12.
• วรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวาลย์. “เนื�องจากบทความการทูตติดอาวุธของจีนแดง.” ประชาธิปไตย 41 (3 มกราคม 

2518): 4.
• ศร ปันหยี. “ขบวนการปฏิรูปรอ้ยวัน.” ชาวกรุง 24 (กันยายน): 52–63 ถึง (ตลุาคม 2518): 44–54.
• ศร ปันหยี. “จีนยุคเลียนแบบตะวันตก.” ชาวกรุง 24 (มิถนุายน): 44–52 ถึง (สงิหาคม 2518): 44–54.
• สารสิน วีระผล. “การปกครองนครปักกิ�ง.” สงัคมศาสตร ์12(กรกฎาคม 2518): 90–94.
• สารสิน วีระผล. “ปัญหากองพลที� 93.” สงัคมศาสตร ์12, 3 (กรกฎาคม 2518): 19–29.
• อาร ีอิทธเิกษม. “เรื�องในเมืองจีนคอมมิวนิสต์.” สยามรฐั 25(22 มกราคม 2518): 7.
• ประชนั วัลลิโก. “พลังใหม่ของจีนแดง.” ขา่วพาฌชิย ์25 (31 มกราคม 2518): 6.
• อาร ีอิทธเิกษม. “เรดการด์อาละวาด.” สยามรฐั 25 (27 มกราคม 2518): 10.

2519 (1976)
• เกษม อัชฌาสัย. “จีนเริ�มยุคหัวโก๊ะฝง.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 23, 17 (24 ตุลาคม 2519): 14, 19–20 ถึง 23, 18 

(31 ตุลาคม 2519): 14, 18–19.
• เขยีน ธรีะวิทย์. “การพพิาทเรื�องพรมแดน.” จีนศกึษา 1, 1 (มกราคม/มีนาคม 2519): 97–100.
• เขียน ธีระวิทย์. “ลักษณะบางประการในกระบวนการทางการเมืองของจีน.” จีนศึกษา 1 (มกราคม/มีนาคม 

2519): 5–15.
• ชาติ กังวาน. “การรณรงค์มวลชน แบบหนึ�งของการต่อสู้ทางชนชั้น.” จีนศึกษา 1 (เมษายน/มิถุนายน 2519): 

129–134.

• ชุมพร สงัขปรชีา. “การปฎิวัติกับการสร้างชาติ ในนโยบายจีน.” จีนศกึษา (มกราคม/มีนาคม 2519): 17–37.
• ชุมพร สงัขปรชีา. “ความเคลื�อนไหวเกี�ยวกับผู้นำาจีน.” จีนศกึษา 1 (เมษายน/มิถนุายน 2519): 100–105.
• ม.ป.ผ. “การต่อสูส้องแนวทาง-การต่อสูท้างชนชั้น.” จีนศกึษา 1 (เมษายน/มิถนุายน 2519): 113–117.
• วิภา อุตมฉนัท์. “คอมมูนประชาชนของจีนคืออะไร.” ประชาธปิไตย 44 (4 กรกฎาคม 2519): 2.



บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 141

• เสรมิ วงษ์จันทร.์ “การเมืองและการสมัมนาประชาชนจีน.” สยามรฐั 26 (30 มกราคม 2519): 11.
• เสรมิ วงษ์จันทร.์ “เสถียรภาพประเทศจีน.” สยามรฐั 26 (29 มกราคม 2519): 11.

2520 (1977)
• ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. “สาธารณรัฐประชาชนจีน: วิกฤตการณ์ทางสภาวะผู้นำาและความขัดแย้งทางอุมการ.” 

ธรรมศาสตร ์6 (กุมภาพันธ/์พฤษภาคม 2520): 134–156.
• ประจักษ์ สุวรรณมณ.ี “ศิลปะการสงครามของท่านซุน่ซู้.” ยุทธโกษ 85, 12 (สงิหาคม 2520): 49–51.
• ม.ป.ผ. “จีน…กำาหนดประชุมสภาประชาชนแห่งชาติครั้งที�ห้า.” ไทยนิกร 1, 30+4. (11 พฤศจิกายน 2520): 20.
• ม.ป.ผ. “จีน…รอ่งรอยความขัดแย้งยงัมีอยู.่” ไทยนิกร 1, 30+2 (28 ตลุาคม 2520): 19.
• ม.ป.ผ. “จีนแดง การกวาดล้างใกล้เข้ามา.” ตะวันออกปรทัิศน ์1 (24 มิถนุายน/1 กรกฎาคม 2520): 15–16.

2521 (1978)
• คมกรชิ วรคามิน. “วิเทศปรทิรรศน์.” สยามรฐั 29 (25 ธนัวาคม 2521): 11.
• จุฑิาทิพย์ สุวรรณวงศ์. “การสมานฉันท์ของผู้นำาจีน ยังไม่สนิทความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ที�มีอยู่นำาไปสู่

การต่อสู้ทางการเมือง.” สยามรฐั 29 (5 สิงหาคม 2521): 3.
• ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. “วิเคราะห์ปัญหาการเมืองจีนปัจจุบัน: ผู้นำา การรวมกลุ่ม การต่อสู้ทางชนชั้น.” รัฐศาสตร์

สาร 5 (พฤศจิกายน2521): 93–138.
• ธรีภัทร ์เสรสีรรค์. “เต้ิง เสี�ยว ผิง เมื�อมังกรศึกเหินฟ้า้.” สยามรฐั 29 (11–12 พฤศจิกายน 2521): 3.
• ธรีภัทร ์เสรสีรรค์. “เต้ิง เสี�ยว ผิง เมื�อมังกรศึกเหินฟ้า้.” สยามรฐั 29 (24–25 พฤศจิกายน 2521): 3.
• ธรีภัทร ์เสรสีรรค์. “บุญพาวาสนาสง่ ได้ตามหลังนายกไปเมืองจีน.” สยามรฐั 28 (19 เเมษายน 2521): 5.
• พเิชยีร ครุะทอง. “กำาลังมีอะไรกันในเมืองจีน.” มติชน 1 (27 พฤศจิกายน 2521): 7.
• พเิชยีร ครุะทอง. “เป้าหมายของกำาแพงขา่ว.” มติชน 1 (6 ธนัวาคม 2521): 7
• ม.ป.ผ. “ก๊กมินตั�งในไต้หวัน... เมื�อเจียงจิงกัวสบืทอดอำานาจ.” ไทยนิกร 3, 30+34. (12 มิถนุายน 2521): 22.
• ม.ป.ผ. “กระทรวงโฆษณาจีนทีใครทีมัน.” อาทิตย ์1, 27 (3 มกราคม 2521): 36–38
• ม.ป.ผ. “การเดินทางของฮว่า ถึงคราวที�พญามังกรจะออกจากถ้า.” สยามรฐัสปัดาหวิจารณ์ 25, 9 (27 สงิหาคม 

2521): 11–13.
• ม.ป.ผ. “จีน การประชุมสภาประชาชน.” อาทิตย ์1, 36 (7 มีนาคม 2521): 21–23.
• ม.ป.ผ. “จีน ปีที� 58 ของพรรคคอมมิวนิสต์.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์25, 2 (9 กรกฎาคม 2521): 15–16.
• ม.ป.ผ. “จีน ลางบอกเหตุในปักกิ�ง?.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์25, 23 (3 ธนัวาคม 2521): 10–11.
• ม.ป.ผ. “จีนเปิดโลก หนทางพิสจูน์ม้า.” อาทิตย ์1, 47 (23 พฤษภาคม 2521): 19–20.
• ม.ป.ผ. “พนัธมิตรใหม่ของไต้หวัน... สามรฐับาลที�สงัคมรงัเกียจ.” ไทยนิกร 2, 30+37. (3 กรกฎาคม 2521): 18.
• ม.ป.ผ. “วัยเบญจเพสของพรบ. คอมมิวนิสต์.” ไทยนิกร 2, 30+45. (28 สงิหาคม 2521): 32.
• ม.ป.ผ. “ฮ่องกง: วิธยีดึอายุท่านผู้ว่าฯ.” อาทิตย ์1(11 เมษายน 2521): 21–22.

2522 (1979)
• คันธรส วิทยาภิรมย.์ “ขา้งสงัเวียน.” สยามรฐั 29 (6 มกราคม 2522): 7.
• คันธรส วิทยาภิรมย.์ “ขา้งสงัเวียน.” สยามรฐั 29 (8 กมุภาพนัธ ์2522): 7.
• คันธรส วิทยาภิรมย.์ “ขา้งสงัเวียน.” สยามรฐั 30 (2 กรกฎาคม 2522): 7.
• คันธรส วิทยาภิรมย.์ “ขา้งสงัเวียน.” สยามรฐั 30 (4 สงิหาคม 2522): 7. สยามรฐั.สปัดาห์วิจารณ.์

• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน-ก่อนจะเล่นตรุษ 2526.” สยามรฐั 33 (7 มกราคม 2522): 2.



142 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

• นันทา โชติกะพุกกณะ. “พจนานุกรมประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ค.ศ. 1789–1973 ตอนจีน.” ประวัติศาสตร์ 4, 2 
(พฤษภาคม/สิงหาคม 2522): 80–100.

• ผุสสดี สตัยมานะ. “เหตุเกิดที�เทียนอันเหมิน.” ประวัติศาสตร ์4 (พฤษภาคม/สงิหาคม 2522): 66–79.
• ม.ป.ผ. “จีน ทางสองแพรง่ของการพฒันา.” อาทิตย ์1, 11 (13 กันยายน 2522): 19–20.
• ม.ป.ผ. “นสพ. ใต้ดินจีนโจมตีรฐับาล ขัง, ทารุณนักโทษการเมือง.” มติชน 2(10 พฤษภาคม 2522): 4.
• ม.ป.ผ. “ภาพขา่ว... ประชาชนจีนปลดแอกตนเอง.” ไทยนิกร 3, 30+86. (11 มิถนุายน 2522): 29.
• ม.ป.ผ. “อินโดจีนวันน้ี สงครามยังไมจ่บสิน้.” เศรษฐกิจ 2, 96 (19 พฤศจิกายน 2522): 34–39.
• ยรรยง จิระนคร. “เหมาอิสม์ ... ก้ิงก่าคอมมิวนิสต์ที�เปลี�ยนสีได้ตามฤดกูาล.” ไทยนกิร 3, 30+93. (30 กรกฎาคม 

2522): 45–47.
• วีระ ธรีภัทร. “ทำาไมกำาแพงประชาธปิไตยในจีนจึงถกูสั�งห้าม.” มติชน 2 (8 เมษายน 2522): 4.
• วีระ ธรีภัทร. “มองปัญหาจีนปัจจุบนั ผ่านการประชุมสมัชชาครั้งล่าสดุ.” มติชน 2 (24 มิถนุายน 2522): 4.

2523 (1980)
• เขยีน ธรีะวิทย์. “จีนในมาดใหม่ จะราบรื�นเพยีงใด.” มติชน 3 (19 กันยายน 2523): 7.
• จุลชีพ ชนิวรรโณ. “ความเปลี�ยนแปลงทางการเมืองในจีน.” จุลสารชุดเบื�องหลังเหตกุารณป์จัจุบนั 85 (ตลุาคม 

2523): 42–70.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/ถอยกลับไปสูท่ะเล.” สยามรฐั 30 (11 กมุภาพนัธ ์2523): 2.
• บุญศักดิ� แสงระวี. “ขอ้สงัเกตบางประการในระเบยีบการใหมข่องพรรคคอมมวินิสต์จีน.” มติชน 3 (1 กันยายน 

2523): 410.
• ม.ป.ผ. “นโยบายต่างประเทศจีนยุค ‘สี�ทันสมัย’ กับผลกระทบต่อ พคท.” มติชน 3 (17 ตลุาคม 2523): 6–7.
• ม.ป.ผ. “จีน ความขัดแย้งที�เพิ�งจะเริ�มต้น.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์26, 47 (18 พฤษภาคม 2523): 10–11.

2524 (1981)
• เกษม อัชฌาสยั. “การปรบัปรุง ครม. แบบพฒันาชาติของเต้ิงเสี�ยวผิง.” สยามรฐั 31 (23 มีนาคม 2524): 11.
• เกษม อัชฌาสยั. “จีนเริ�มยุค ลมพลิกคดีเอียงขวา.” สยามรฐั 32(13 กรกฎาคม 2524): 11.
• คดี กลุ่มสี�คน “ความผิดภายในพรรค?.” มาตภูุมิ 7, 1048 (189) (กมุภาพนัธ ์2524): 25–27.
• พเิชยีร ครุะทอง. “รวมไต้หวัน ความหวังรบิหรี�ของจีน.” มติชน 4 (5 ตลุาคม 2524): 4.
• ม.ป.ผ. “นโยบายต่อจีนของรฐับาลเรแกน.” มติชน 4 (13 เมษายน 2524): 6.
• ม.ป.ผ. “ปัญหารวมจีนสองก๊กยากกว่าสามก๊ก.” มติชน 4 (24 ตลุาคม 2524): 6.
• ม.ป.ผ. “จีน เจ้าของลัทธซิโีน-คอมมิวนิสต์.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์27, 31 (25 มกราคม 2524): 15–16.
• ม.ป.ผ. “ปัญหาของผู้นำาจีน.” มติชน 4 (11 พฤษภาคม 2524): 7.
• สวิุนัย ภรณวลัย. “ความอับจนของลัทธเิหมาหรือความอับจนของลัทธมิารก์ซ์: บทวิเคราะห์โดยสงัเขปของ การ

ปฎิวัติจีน ลัทธิเหมาและเศรษฐกิจจีนหลังการปฎิวัติจนถึงปัจจุบัน.” เศรษฐศาสตร์การเมือง 1 (ตุลาคม/
ธนัวาคม 2524): 8–62.

2525 (1982)
• เกษม อัชฌาสยั. “การกวาดล้างครั้งใหม่ในเมืองจีน.” สยามรฐั 32 (8 กมุภาพนัธ ์2525): 3.
• เขยีน ธรีะวิทย์. “ควันหลงจากการปฏิบติัวัฒนธรรมจีน.” มติชน 5 (29 ธนัวาคม 2525): 5.
• เขียน ธีระวิทย์. “หวา กว�อ เฟิ้ง อาจจะกลับมา สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.เขียน ธีระวิทย์.” มติชน (14–20 

กุมภาพันธ ์2525): 36–38.
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• จุลชีพ ชินวรรโณ. “การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที� 12 ชัยชนะถาวร หรือชั�วคราวของเต้ิง.” 
มติชน 5 (6 ตุลาคม 2525): 5.

• จุลชพี ชนิวรรโณ. “ความรักกับการเมืองระหว่างประเทศ.” มติชน 5 (24 กมุภาพนัธ ์2525): 5.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “ศักยภาพและปัญหาในกองทัพจีน.” มติชน 4 (6 มีนาคม 2525): 6.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “จีนปรบัปรุงระบบบรหิารก้าวสูน่โยบาย 4 ทันสมัย.” มติชน 5 (2 มิถนุายน 2525): 5.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “ปฏิวัติระบบราชการในจีน.” มติชน 5 (17 มีนาคม 2525): 5.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “อะไรจะเกิดข้ึนกับฮ่องกง.” มติชน 5 (20 ตลุาคม 2525): 5.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ทหารจีน-ปี 2526 รายการเสี�ยงดวง.” สยามรฐั 33 (23 ธนัวาคม 2525): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “อนาคตฮ่องกง-คำาตอบจากจีน.” สยามรฐั 33 (25 กันยายน 2525): 10.
• ทวีป วรดิลก. “การเลิกระบบคอมมูนในจีน.” มติชน 5 (13 มีนาคม 2525): 10.
• ทวีป วรดิลก. “แถลงการณเ์ซี�ยงไฮ้, 2.” มติชน 5 (28 สงิหาคม 2525): 10.
• พเิชยีร ครุะทอง. “กีฬาทำาลายมิตร ซอฟ้ท์บอลสรา้งศัตรู.” มติชน 5 (20 มีนาคม 2525): 10.
• ม.ป.ผ. “กองพล 93 เหยื�อการเมือง.” สยามใหม ่1, 13 (242) (13 กมุภาพนัธ ์2525): 24–27.
• ม.ป.ผ. “เศรษฐกิจสังคมนิยม เกลียดตัว-กินไข.่” สยามรฐั 32 (9 มกราคม 2525): 10.
• ม.ป.ผ. “แถลงการณ์เซี�ยงไฮ้- 2 แผนยืดความแตกหัก.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์29, 10 (29 สิงหาคม 2525): 12–13.
• ม.ป.ผ. “จีน การทูต “ต้าฮั�น.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 21 (14 พฤศจิกายน 2525): 15–16.
• ม.ป.ผ.เอกสารสมัชชาผู้แทนทั�วประเทศคร้ังที�12ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน.ปักกิ�ง: ภาษา ต่าง

ประเทศ. 2525.
• ม.ป.ผ. “ฮ่องกง ไขมุ่กเอเชยี ชาตะ 1898 มรณะ 1997.” คอกเบี�ย 1 (พฤศจิกายน 2525): 65–72.
• ศักดิ�ชยั บำารุงพงศ์. “ดาวดาวเหนือฮ่องกง.” มติชน 5 (4 ตลุาคม 2525): 5.

2526 (1983)
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน.” มติชน 6 (29 มิถนุายน 2526): 5.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “ชนบทจีนยุค สี�ทันสมัย.” มติชน 6 (4 พฤษภาคม 2526): 5.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน.” มติชน 6 (29 มิถนุายน 2526): 5.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/ซา้ยเต้ิงเสี�ยวผิง.” สยามรฐั 34 (22 พฤศจิกายน 2526): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน-เข้ียวเล็บในทะเล.” สยามรฐั 34 (15 กันยายน 2526): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนเลือกประมุข.” สยามรฐั 33 (7 มิถนุายน 2526): 2.
• ทวีป วรดิลก. “ปัญหาเผชญิหน้าผู้นำาจีน.” มติชน 6 (27 มิถนุายน 2526): 12.
• นฤมิตร สอดศุข. การเมือง การต่างประเทศ และเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน. นครปฐม: ภาควิชา

สังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2526.
• บุญศักดิ� แสงระวี. “จาก ‘วรรณกรรมรอยแผล’ ถึง ‘วรรณกรรมเปิดโปง’.” มติชนสุดสัปดาห์ 6, 1814 (20–26 

กุมภาพันธ ์2526): 34–35.
• ม.ป.ผ. “จีน วิธพีฒันาอาวุธ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 50 (5 มิถนุายน 2526): 16.
• ม.ป.ผ. “จีน ปีของกลุ่มสามคน.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 27 (2 มกราคม 2526): 15–16.
• ม.ป.ผ. “จีน มลภาวะทางอุดมการณ์.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์30, 20 (6 พฤศจิกายน 2526): 14–15.
• ม.ป.ผ. “จีนยุคสี�ทันสมัย เปิดประตูประเทศกว้างขึ้น.” สยามรัฐสปัดาห์วิจารณ ์9, 43 (17 มษายน 2526): 24–25.
• ม.ป.ผ. “ท่านเต้ิงจะเอาฮ่องกงปีหน้า.” ขา่วจัตรุสั 93. (11 กรกฎาคม 2526): 28.
• ม.ป.ผ. “สามมหาอำานาจ ไมมี่มิตรแท้-ศัตรูถาวร.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 44 (24 เเมษายน 2526): 13–14.
• ส. สคุนธาภิรมย์. “ฮั�วคั�ง” อาละวาด.” ขา่วจัตรุสั 93 (11 กรกฎาคม 2526): 39.
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2527 (1984)
• Luccioni, Xavier. “จีนกับอนาคตของฮ่องกง ปัญหาการผสานการเมืองชาตินิยมกับความรุ่งเรืองการค้า.” 

แปลโดย ไพโรจน์ กำาพูสิริ. เอเชียปรทัิศน ์5 (มกราคม/เมษายน 2527): 121–135.
• เฉลียว พศิลยบุตร. “วิพากษ์นักสี�ทันสมัยนิยม.” มติชน 7 (2 พฤศจิกายน 2527): 5.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/เสยีงลึกลับจากวิทยุเถื�อน.” สยามรฐั 34 (20 มีนาคม 2527): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน-35 ปี ของการปฏิวัติ.” สยามรฐั 35 (2 ตลุาคม 2527): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ปักกิ�ง/หน้ีแค้นที�ต้องชำาระ.” สยามรฐั 34 (24 กมุภาพนัธ ์2527): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ปักกิ�ง-แผนรวมไต้หวัน.” สยามรฐั 35 (3 ตลุาคม 2527): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ปักกิ�งพบไทเป/ครั้งเดียวคงไมพ่อ.” สยามรฐั 36 (3 ตลุาคม 2527): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ปักกิ�งอวดทัพ.” สยามรฐั 34 (24 กมุภาพนัธ ์2527): 2.
• ทวีป วรดิลก. “ทรราชกับคอรปัชั�น.” มติชน 7 (21 สงิหาคม 2527): 5.
• ม.ป.ผ. “เต้ิงกับความใฝ่ฝันที�ทันสมัย.” มติชน 7 (6 ธนัวาคม 2527): 5.
• ม.ป.ผ. “นากาโซเนเ่ยือนจีน.” สยามรฐั 34 (27 มีนาคม 2527): 2.
• ม.ป.ผ. “แม้จีนยงัไมเ่ป็นคอมมิวนิสต์ แต่ก็ไมเ่คยคิดจะเป็นทนุนิยม.” มาตภูุมิ 8 (20 พฤศจิกายน 2527): 14.
• ม.ป.ผ. “แมวสไีหนก็จับหนูได้.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์31, 26 (16 ธนัวาคม 2527): 15–16.
• ม.ป.ผ. “ใครกลัวใคร คอมมิวนิสต์-ทนุนิยม.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 18 (21 ตลุาคม 2527): 14–15.
• ม.ป.ผ. “การต่อสู้สองแนวทาง มังกรเต้ิง-หัวโก๊ะฟ้ง ซื้ออนาคตฮ่องกง.” มติชนสุดสัปดาห์ 7, 2347 (2 กันยายน 

2527): 12–13.
• ม.ป.ผ. “จีน การเมืองกับบุคลิกภาพ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 10 (26 สงิหาคม 2527): 13–15.
• ม.ป.ผ. “จีน แสวงหาสัจจะจากขอ้เท็จจรงิ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 26 (16 ธนัวาคม 2527): 15–16.
• ม.ป.ผ. “จีน-ไต้หวัน หนึ�งประเทศสองระบบ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 48 (21 ตลุาคม 2527): 13–15.
• ม.ป.ผ. “ทนุสำารองจีนเพิ�มข้ึน.” สยามจดหมายเหต ุ9, 16(เมษายน 2527): 438–439.
• ม.ป.ผ. “นักโทษผู้ไมส่ำานึกผิด.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 10 (26 สงิหาคม 2527): 14.
• รุง่เรอืง ปรชีากุล. “35 ปีตามทาง 4 ทันสมัย.” มติชน 7 (24 สงิหาคม 2527): 12.
• สัญชาน วิเทศสัมพันธ์. “ไต้หวัน-แผ่นดินใหญ่ สัมพันธ์เหมือนไม่มีความสัมพันธ์.” มติชน 7 (31 สิงหาคม 

2527): 5.

2528 (1985)
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “จีนกับปัญหาการสืบทอดอำานาจทางการเมือง.” มติชน 8 (5 กมุภาพนัธ ์2528): 5.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/ชยัชนะของเต้ิง.” สยามรฐั 36 (26 กันยายน 2528): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/การลดกำาลังทหาร.” สยามรฐั 35 (22 เเมษายน 2528): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนกับการค้าอาวุธ.” สยามรฐั 36 (31 สงิหาคม 2528): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “นโยบายลกู/ของจีน อาจมีปัญหา.” สยามรฐั 35 (27 มิถนุายน 2528): 10.
• ม.ป.ผ. “กองทัพจีนบนเสน้ทางสูค่วามทันสมัย.” สยามรฐัสดุสปัดาห ์32, 1 (23 มิถนุายน 2528): 15–17.
• ม.ป.ผ. “การประชุมคอมมิวนิสต์จีน ครั้งสำาคัญของการเปลี�ยนแปลง.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 2459 (6/264): 

(22 กันยายน 2528): 46–47
• ม.ป.ผ. “ความเคลื�อนไหวทางการค้าของจีน.” สยามจดหมายเหต ุ10, 3 (มกราคม 2528): 77–78.
• ม.ป.ผ. “จีน นโยบายทางการทหาร.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 32 (27 มกราคม 2528): 13–15.
• ม.ป.ผ. “เต้ิงเสี�ยวผิง กับอนาคตของจีน.” มติชนสดุสปัดาห ์18, 2475 (6/262): (8 กันยายน 2528): 47.
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• ม.ป.ผ. “ปรับขบวนผู้ปฏิบัติงานครั้งใหญ่ ชัยชนะของเต้ิงอีกคร้ัง.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 2579 (6/264) (22 
กันยายน 2528): 42–43.

• ม.ป.ผ. “ปรับปรุงพรรคตามแนวเต้ิง การเริ�มต้นยุคใหม่ของจีน.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 2760 (6/265): (29 
กันยายน 2528): 47–49.

• ม.ป.ผ. “สาธารณรัฐประชาชนจีน ยุคคนหนุ่มเริ�มแล้ว.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 32, 15 (29 กันยายน 2528): 
20–21.

• ม.ป.ผ. “สี�ทันสมัยหรอืแปดไมไ่ด้ความ.” มติชน 8 (21 มกราคม 2528): 13.
• รงัษี ฮั�นโสภา. “การเปิดประเทศจีน นโยบาย 3 ทิศทาง.” มติชน 8 (7 กมุภาพนัธ ์2528): 5, 6.
• วิภา อุตมฉนัท์. “ปาฏิหาริย์ของสองจีน.” มติชน 8 (14 มีนาคม 2528): 5
• อภิญญา รตันมงคลมาศ. “ชาวนากับการปฏิวัติ: บทศึกษาเฉพาะกรณกีารปลกุกระดมมวลชนในประเทศจีน.” 

สงัคมศาสตร ์22 (ธนัวาคม 2528): 39–53.

2529 (1986)
• กมล กมลตระกูล. “มังกรถอนขนอินทร์” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 42, 48 (28 เเมษายน–4 พฤษภาคม 2529): 

31.

• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ไต้หวัน สถานการณวั์นน้ี.” สยามรฐั 37 (25 สงิหาคม 2529): 4.
• ทวีป วรดิลก. “ลู่ทางประชาธปิไตยในไต้หวัน.” มติชน 9 (10 มิถนุายน 2529): 7.
• ประกอบกิจ. “ความสัมพนัธใ์นทศวรรษที�สอง.” มติชน 9 (17 พฤศจิกายน 2529): 14.
• ม.ป.ผ. “แก๊ง 4 คน ด้านที�ยงัไม่ลืม.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 13 (14 กันยายน 2529): 18–19.
• ม.ป.ผ. “การเจรจาปกักิ�ง-ไทเป อุบติัเหตุบนเส้นทางการรวมสองจีน.” ขา่วพิเศษ-อาทิตย์ 1, 466 (26 พฤษภาคม–

1 มิถุนายน 2529): 38–39.
• ม.ป.ผ. “จีน แผนปฏิรูปกองทัพ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 19 (26 ตลุาคม–1 พฤศจิกายน 2529): 21–22.
• ม.ป.ผ. “จีน ชนชั้นใหม่และสทิธพิเิศษ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 14 (21 กันยายน 2529): 20–21.
• ม.ป.ผ. “จีน-ไต้หวัน เจรจาเฉพาะกิจครั้งแรกนับต้ังแต่ 2492.” มติชนสุดสัปดาห์ 9, 3004 (6/299): (25 

พฤษภาคม 2529): 48–49.
• ม.ป.ผ. “น้าผ้ึงหยดเดียวในจีน เนื�องเพราะ “สากลนิยม” เป็นพิษ.” มติชนสุดสัปดาห์ 9, 3025 (6/302): (15 

มิถุนายน 2529): 46.
• ม.ป.ผ. “บัญญัติ 7 ประการ ปฏิรูป... กองทัพใหม่ของจีน กะทัดรัดแต่ทรงพลัง.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 1, 476 

(4–10 สิงหาคม 2529): ม.ป.
• ม.ป.ผ. “รวมจีนประเทศเดียวสองระบบ.” ขา่วพเิศษ-อาทิตย ์1, 27 (465): (19–25 พฤษภาคม 2529): 40–41.
• ม.ป.ผ. “สาธารณรฐัประชาจีน การกวาดล้างยงัไมส่ิน้.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 8 (10 สงิหาคม 2529): 19.
• ม.ป.ผ. “จีน 10 ปี หลังจากเหมา.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 13 (14 กันยายน 2529): 18–20.
• ม.ป.ผ. “จีนหมดยุคทอง.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์32, 32 (26 มกราคม 2529): 20–21.
• ม.ป.ผ. “หน้าต่างโลก จนกว่าความตายจะแยกเราออกจากกัน.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 33, 7 (3 สิงหาคม 

2529): 20.
• ม.ป.ผ. “จีน ยุคกวาดล้างคอรัปชั�น เจ้าหน้าที�ระดับสูงคือเป้าหมายต่อไป.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 1, 13(451): 

(10–16 กุมภาพันธ ์2529): 38–39.
• ม.ป.ผ. “จีน/20 ปี หลังอสัญกรรมเหมา.” สยามรฐั 37 (10 กันยายน 2529): 4.
• ม.ป.ผ. “สทิธเิยือนจีน/จะได้อะไรบา้ง.” สยามรฐั 37 (21 พฤศจิกายน 2529): 4.
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• ม.ป.ผ. “ขอ้เสนอ เต้ิงเสี�ยวผิงถึงกอรบ์าชอฟ้ แรงกดดันจากคนโตตัวเล็ก.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 315 (14 กันยายน 
2529): 76–77.

• ม.ป.ผ. “การใชเ้งินตราของจีน”. สยามจดหมายเหต ุ11, 15 (เมษายน 2529): 410–411.
• ม.ป.ผ. “ธุรกิจธนาคารพาณชิย์ในจีน.” สยามจดหมายเหตุ 11, 50(ธนัวาคม 2529): 1391–1392.

2530 (1987)
• เขยีน ธรีะวิทย.์ “เปิดมา่นไม้ไผ ่ทำาไมจึงต้องปลดห ูเยา่ ปัง จากเลขาธกิารใหญ ่พรรคคอมมวินิสต์.” มติชน 10 

(23 มกราคม 2530): 7.
• ฉลวย เรืองชาญ. “หน้าต่างโลก ไต้หวันหลังการเปลี�ยนแปลงในจีน.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 34, 21 (8–14 

พฤศจิกายน 2530): 26.
• ฉลวย เรอืงชาญ. “ฮ่องกง ยังนอนใจไมไ่ด้.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์34, 14 (20–26 กันยายน 2530): 26.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “การเมืองในจีนวันน้ี.” สยามรฐั 37 (11 มีนาคม 2530): 4.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนกับการประชุมสมัชชาพรรค.” สยามรฐั 38 (28 ตลุาคม 2530): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/ความสำาเรจ็ของเต้ิง เสี�ยว ผิง.” สยามรฐั 38 (4 พฤศจิกายน 2530): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/ความอ่อนไหวเรื�องธเิบต.” สยามรฐั 38 (4 พฤศจิกายน 2530): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนจะเปลี�ยนตัวผู้นำา?.” สยามรฐั 38 (1 กันยายน 2530): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/แสนยานุภาพระดับใหม.่” สยามรฐั 37 (18 มิถนุายน 2530): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ทหาร/ดลุอำานาจยา่นแปซิฟ้กิ.” สยามรฐั 38 (14 พฤศจิกายน 2530): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “เหตุการณเ์มืองในจีน.” สยามรฐั 37 (23 มีนาคม 2530): 4.
• ทวีป วรดิลก. “การเปลี�ยนแปลงในจีน.” มติชน 10 (27 มกราคม 2530): 7.
• ทวีป วรดิลก. “ไต้หวันเลิกกฎอัยการศึก.” มติชน 10 (22 กรกฎาคม 2530): 7.
• ภูวดล ทรงประเสริฐ. “บูรณาการแห่งชาติและการดำารงความเป็นจีน ในบริบทของประวัติศาสตร์ภาคใต้.” 

เอเชียปรทัิศน์ 8, 1 (มกราคม/เมษายน 2530): 48–63.
• ม.ป.ผ. “ทหาร/ดลุอำานาจยา่นแปซฟิิ้ก.” สยามรฐั 38 (14 พฤศจิกายน 2530): 12.
• ม.ป.ผ. “การประท้วงในจีน เรื�องที�ต้องตีความให้ดี.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 33, 31 (18–24 มกราคม 2530): 

24–25

• ม.ป.ผ. “การอับปางหลังพายุใหญ่ เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนลาออก.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 2, 501 
(21–27 มกราคม 2530): 53–55.

• ม.ป.ผ. “ความเปลี�ยนแปลงในจีน เป็นไปตามโผ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์34, 21 (8–14 พฤศจิกายน 2530): 24.
• ม.ป.ผ. “จากจีนถึงคอมมสิชั�น หลากสาเหตเุอเชยีแขง่ขนักันสะสมอาวุธ.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 344 (5 เมษายน 

2530): 46–47.
• ม.ป.ผ. “จีนยุคปฏิรูป ยังหันรีหันขวาง.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 41 (29 มีนาคม–4 เมษายน 2530): 25–26.
• ม.ป.ผ. “ไต้หวันพลิกกลับนโยบาย สามไม่ มโนธรรมหรืออะไรกันแน่.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 373 (25 ตุลาคม 

2530): 47.
• ม.ป.ผ. “ธเิบต ถึงคราวลกุสู ้แต่ก็สูไ้มไ่หว.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์34, 17 (11–17 ตลุาคม 2530): 25.
• ม.ป.ผ. “ประชุมใหญพ่รรค บดทดสอบเต้ิงเสี�ยวผิง.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์34, 19 (25–31 ตลุาคม 2530): 25.
• ม.ป.ผ. “รถไฟ้สายเปียงยาง-ปักกิ�ง การเยือนของสหายผู้เป็นกลาง.” ขา่วพิเศษ-อาทิตย ์2, 520 (3–9 มิถุนายน 

2530): 57–58.
• ม.ป.ผ. “ฤดูกาลแห่งลมอนุรักษ์ จีนรอสมัชชาที� 3 ตัดสินอนาคต.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 2, 510 (25–31 มีนาคม 

2530): 65–67.
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• ม.ป.ผ. “เสียงเรียกหาทุนนิยมจากที�ประชุมพรรคของจีน.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 34, 20(1–7 พฤศจิกายน 
2530): 23

• ม.ป.ผ. “หลังจีนได้มาเก๊า เป้าต่อไปคือไต้หวัน.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 42 (5–11 เเมษายน 2530): 23–24.
• ม.ป.ผ. “หลังจีนได้มาเก๊า เป้าต่อไปคือใต้หวัน.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 42 (เมษายน 2530): 23–24.
• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “ก้าวที�ไม่ ‘ธรรมดา’ ของการเมืองจีน.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 379 (6 ธันวาคม 2530): 

42–44.

• วิภา อุตมฉันท์. “การเมืองเบื้องหลังเปลี�ยนแปลงผู้นำาจีน.” มติชน 10 (30 มกราคม 2530): 7.
• อภิญญา ตนมงคลมาศ. “สาธารณรฐัประชาชนจีนพรุง่น้ีจะไปทางไหน?.” มติชน 10 (2 กมุภาพนัธ ์2530): 14.

2531 (1988)
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/โฉมหน้าผู้นำาใหม.่” สยามรฐั 38 (11 เเมษายน 2531): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ปักกิ�งกับไต้หวัน/การพบปะครั้งสำาคัญ.” สยามรฐั 38 (12 มกราคม 2531): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “รบั ๆ  ให้ ๆ  -- ในเมืองจีน.” สยามรฐั 39 (18 ธนัวาคม 2531): 7.
• ทวีป วรดิลก. “ปัญหาผู้นำาและอนาคตของไต้หวัน.” มติชน 11 (2 กมุภาพนัธ ์2531): 9.
• ธนาคารกสิกรไทย จำากัด, ฝ่ายวิชาการ. “ไต้หวัน สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2531 และแนวโน้มปี 2532.” สยามรัฐ 

39 (19 ธนัวาคม 2531): 7.
• ปรดีี ชาคร, ชยัวัฒน์ วนิชวัฒนะ, และ พรรณนีิ อาปีดิน. “จีนร้อน.” ฐานเศรษฐกิจ 8 (21–26 พฤศจิกายน 2531): 

43; (5–10 ธนัวาคม 2531): 43.
• ม.ป.ผ. “อนาคตของไต้หวันกับหลีเต็งฮุย.” สยามรฐั 38 (16 มกราคม 2531): 12.
• ม.ป.ผ. “จีนค้นอาวุธยุทธศาสตรก์ารเมืองใหม.่” มติชนสดุสปัดาห ์8, 405 (5 มิถนุายน 2531): 47–48.
• ม.ป.ผ. “ทิเบตในอ้อมกอดจีน ไมร่กั-ไมช่งั แต่ยงัไมป่ล่อย.” มติชนสดุสปัดาห ์8, 408 (26 มิถนุายน 2531): 47.
• ม.ป.ผ. “ธเิบต การต่อต้านจีนยงัไมส่ิน้.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์34, 39 (13–19 มีนาคม 2531): 23.
• ม.ป.ผ. “เปลี�ยนสถานภาพเรือมนุษย์ ทางเลือกสุดท้ายของฮ่องกง.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 408 (26 มิถุนายน 

2531): 46.
• ม.ป.ผ. “วิกฤตการณที์�หนานซา.” สยามรฐั 38 (15 เเมษายน 2531): 12.
• รงัษี ฮั�นโสภา. “ฮ่องกง หมาเก๊า ไต้หวัน.” เอเชยีรายป ี2531: 130–135.
• สมชาย เจนชยัจิตรวนิช. “จีนเปิดเกาะไหหลำา เราพรอ้มหรอืยงั?” สยามรฐั 38 (25 มีนาคม 2531): 9.

2532 (1989)
• กนกพรรณ อยู่ชา. “สรุปเหตุการณ์ในเอเชียรอบสามเดือน.” ข่าวเอเชียศึกษา 5, 2 (เมษายน/มิถุนายน 2532): 

11–15.

• เกษม ศิรสิมัพนัธ.์ “โลกในปีใหม่สถานการณก์ำาลังเปลี�ยนแปลง.” สยามรฐั 39 (4 มกราคม 2532): 5.
• เขยีน ธรีะวิทย์. “ทรรศนะต่อปัญหาในจีน.” สยามรฐั 39 (21 พฤษภาคม 2532): 3.
• จงพวง มณีวัฒนา, ผู้แปล. “ปลุกผีปฏิวัติสังคมนิยมของผู้นำาจีน เวลาจะเข้าข้างอีกหรือ?.” ฐานเศรษฐกิจ 9 

(14–19 สิงหาคม 2532): 39.
• จรัสชัย พันเจริญ. “ยุทธศาสตร์ในเอเชียอาคเนย์ การหดตัวของจีนให้คุณมากกว่าให้โทษ.” สยามรัฐสัปดาห์

วิจารณ ์36, 1 (มิถุนายน 2532): 24–25.
• ฉลวย เรอืงชาญ. “คณุภาพของกองทัพจีน.” มติชนสดุสปัดาห ์36, 14 (17 กันยายน 2532): 32.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จอรจ์ บุช กับการเยือนจีน.” สยามรฐั 39 (30 มกราคม 2532): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนเมื�อครบรอบ 40 ปี.” สยามรฐั 40 (3 ตลุาคม 2532): 12.
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• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน-วัฏจักรการเมืองแหง่รอบ 40 ปี.” สยามรฐั 39 (8 พฤษภาคม 2532): 2.
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• ศิริพงษ์ สายเสริมศักดิ�. “ช่องของกระหม่อมคิดถึง พิจารณา.” มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1370 (17–23 พฤศจิกายน 

2549): ม.ป.
• ศิรพิงษ์ สายเสรมิศักดิ�. “ต่อสูช้ว่งชงิ รับและให้.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1339 (14–20 เมษายน 2549): ม.ป.
• ศิริพงษ์ สายเสริมศักดิ�. “ทะเลาะกันวุ่นวาย คล้อยตาม หากว่า.” มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1342 (5–11 พฤษภาคม 

2549): ม.ป.
• ศิรพิงษ์ สายเสรมิศักดิ�. “เท้า หยุดฝีเท้า ก้าว.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1361 (15–21 กันยายน 2549): ม.ป.
• ศิรพิงษ์ สายเสริมศักดิ�. “นา่กลัว ยำาเกรงแปลก ไมป่กติ.” มติชนสุดสปัดาห์ 26, 1373 (8–14 ธนัวาคม 2549): ม.ป.
• ศิริพงษ์ สายเสริมศักดิ�. “ประคองอุปถัมภ์ โอบอุ้ม รับรอง.” มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1347 (9–15 มิถุนายน 2549): 

ม.ป.
• ศิรพิงษ์ สายเสรมิศักดิ�. “ปาก ล้ิน.” มติชนสุดสปัดาห ์26, 1329 (3–9 กมุภาพนัธ ์2549): ม.ป.
• ศิรพิงษ์ สายเสริมศักดิ�. “ปีนดึงมาเป็นพวก ผูกไมตรี.” มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1337 (31 มีนาคม–6 เมษายน 2549): 

ม.ป.
• ศิรพิงษ์ สายเสรมิศักดิ�. “ฝัน ผี ลึกลับ.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1372 (1–7 ธนัวาคม 2549): ม.ป.
• ศิริพงษ์ สายเสริมศักดิ�. “ฟ้ัน ปราบปรามคุ้มครอง รักษาการณ์.” มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1376 (29 ธันวาคม 

2549–4 มกราคม 2550): ม.ป.
• ศิริพงษ์ สายเสริมศักดิ�. “ลุย ประสบกระเพาะอาหาร.” มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1368 (3–9 พฤศจิกายน 2549): 

ม.ป.
• ศิรพิงษ์ สายเสรมิศักดิ�. “ไล่ตาม มาถึงทันเวลา.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1345 (26 พฤษภาคม–6 มิถนุายน 2549): 

ม.ป.
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• ศิรพิงษ์ สายเสรมิศักดิ�. “วิ�ง ไล่กวดสนุก มุง่หวัง.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1362 (22–28 กันยายน 2549): ม.ป.
• ศิรพิงษ์ สายเสรมิศักดิ�. “วิ�งหนีรบีเรง่ ก่อนเวลา เชา้.” มติชนสุดสปัดาห์ 26, 1363 (29 กันยายน–5 ตลุาคม 2549): 

ม.ป.
• ศิริพงษ์ สายเสริมศักดิ�. “หน่วยวัด ชีพจรสหาย มิตรภาพ.” มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1335 (17–23 มีนาคม 2549): 

ม.ป.
• ศิริพงษ์ สายเสริมศักดิ�. “หวาน อรอ่ยน่าพอใจ.” มติชนสุดสปัดาห์ 26, 1328 (27 มกราคม–2 กุมภาพันธ ์2549): 

ม.ป.
• ศิรพิงษ์ สายเสรมิศกัดิ�. “หัวใจ ความคิดกังวล เปน็ทกุข.์” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1371 (24–30 พฤศจิกายน 2549): 

ม.ป.
• ศิรพิงษ์ สายเสรมิศักดิ�. “จับเชลยเชลยศึก จ่ายให้.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1344 (19–25 พฤษภาคม 2549): ม.ป.
• ศิรพิงษ์ สายเสรมิศักดิ�. “มาถึง รูซ้ึ้งระแวง ปรศินา.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1366 (20–26 ตลุาคม 2549): ม.ป.
• สรชยั ศรีนิศานต์สกลุ. “การก้าวข้ึนมาเป็นประเทศมหาอำานาจของจีนในศตวรรษที� 21. วิชาการมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ 14, 21 (พฤษภาคม/สิงหาคม 2549): 123–156.
• สนัติ ต้ังรพพีากร. “จีนสรา้งชาติอยา่งไร ? (10).” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1375 (22–28 ธนัวาคม 2549): ม.ป.
• สนัติ ต้ังรพพีากร. “จีนสรา้งชาติอยา่งไร ? (6).” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1371 (24–30 พฤศจิกายน 2549): ม.ป.
• สนัติ ต้ังรพพีากร. “จีนสรา้งชาติอยา่งไร ? (8).” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1373 (8–14 ธนัวาคม 2549): ม.ป.
• สนัติ ต้ังรพพีากร. “จีนสรา้งชาติอยา่งไร ? (9).” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1374 (15–21 ธนัวาคม 2549): ม.ป.
• สนัติ ต้ังรพพีากร. “จีนสรา้งชาติอยา่งไร?.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1366 (ตลุาคม 2549): 100.
• สนัติ ต้ังรพพีากร. “อ่านจีนยาก?.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1328 (มกราคม/กมุภาพนัธ ์2549): 100.

2550 (2007)
• กิตติพงษ์ ธีรรัตนพันธุ์. “การพัฒนากองทัพจีน ภัยคุกคามต่อความมั�นคงในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้.” 

เสนาธปิัตย ์56, 3 (กันยายน/ธนัวาคม 2550): 60–66.
• นนทิกร กาญจนะจิตรา, และ อลินี ธนะวัมน์สจัจะเสร.ี “ระบบบรหิารงานบุคคลแนวใหมแ่ละระบบค่าตอบแทน

ของราชการ ณ เมืองฮ่องกง.” ข้าราชการ 52, 2 (มีนาคม–เมษายน 2550): 24–28.
• พฒันายุ ทารส. “จีนเอาจรงิกวาดล้างคอร์รปัชั�น.” เนชั�นสดุสปัดาห ์15, 768 (กมุภาพนัธ ์2550): 82–83.
• เพญ็ศร ีเผา่เหลืองทอง. “จีนก้าวไปอีกขั้นด้วยการปราบคอรร์ปัชั�น.” มติชนสุดสปัดาห ์27, 1415 (28 กันยายน–

4 ตุลาคม 2550): 46.
• ม.ป.ผ. “เรื�องใหญข่อง “ซาละเปาไสก้ระดาษ”.” ผู้จัดการ 25, 288 (กันยายน 2550): 60–61.
• วีระ ธรีภัทร. “การทตูระดับพรรคของพคจ.” มติชนสดุสปัดาห ์28, 1426 (14–20 ธนัวาคม 2550): ม.ป.
• วีระ ธรีภัทร. “จีนเปิดศึกกับคอรร์ปัชั�น!.” มติชนสดุสปัดาห ์27, 1407 (สงิหาคม 2550): 20–21.
• วีระ ธรีภัทร. “ อยา่มองชาว พคจ. ตายตัวซิคะ!.” มติชนสดุสปัดาห ์28, 1422 (16–22 พฤศจิกายน 2550): ม.ป.
• วีระ ธรีภัทร. “10 ปีฮ่องกง... บทพสิจูน์ “หนึ�งประเทศ สองระบบ”.” มติชนสดุสปัดาห ์27, 1406 (27 กรกฎาคม–

2 สิงหาคม 2550): ม.ป.
• วีระ ธรีภัทร. “ไต้หวันกรี�ด.” มติชนสดุสปัดาห ์28, 1423 (23–29 พฤศจิกายน 2550): ม.ป.
• วีระ ธรีภัทร. “ทัศนะของจีนต่อพรรคการเมืองโลก.” มติชนสดุสปัดาห ์28, 1425(7–13 ธนัวาคม 2550): ม.ป.
• วีระ ธรีภัทร. “พคจ. เปิดตัวดาวรุง่ดวงใหม!่.” มติชนสดุสปัดาห ์27, 1420 (2–8 พฤศจิกายน 2550): ม.ป.
• วีระ ธรีภัทร. “พคจ. ยุคใหม่... มาดมั�น!.” มติชนสดุสปัดาห ์27, 1421 (9–15 พฤศจิกายน 2550): ม.ป.
• ศิรเิพช็ร ทฤษณาวดี. “คม แหลมเฉียบแหลม.” มติชนสดุสปัดาห ์28, 1426 (14–20 ธนัวาคม 2550): ม.ป.
• ศิรเิพช็ร ทฤษณาวดี. “ชั�ง ชา่งไม้.” มติชนสดุสปัดาห ์28, 1422 (16–22 พฤศจิกายน 2550): ม.ป.



158 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

• ศิรเิพช็ร ทฤษณาวดี. “ตัดให้ขาดการลงโทษ.” มติชนสดุสปัดาห ์28, 1428 (28 ธนัวาคม 2550–3 มกราคม 2551): 
ม.ป.

• ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. “ทำาให้หักการชักจูง ท่อนไม้ไหม่.” มติชนสุดสัปดาห์ 27, 1420 (2–8 พฤศจิกายน 2550): 
ม.ป.

• ศิรเิพช็ร ทฤษณาวดี. “บุกเบิกขดัแย้ง.” มติชนสดุสปัดาห ์28, 1424. (30 พฤศจิกายน–6 ธนัวาคม 2550): ม.ป.
• ศิรเิพช็ร ทฤษณาวดี. “แบง่สรร แตกแยก.” มติชนสดุสปัดาห ์28, 1427 (21–27 ธนัวาคม 2550): ม.ป.
• ศิรเิพช็ร ทฤษณาวดี. “มีด ฆา่ ทำาลาย.” มติชนสดุสปัดาห ์28, 1425 (7–13 ธนัวาคม 2550): ม.ป.
• ศิรเิพช็ร ทฤษณาวดี. “อาวุธ ทหารแบง่แยก วิเคราะห.์” มติชนสดุสปัดาห ์27, 1380. (26 มกราคม–1 กมุภาพนัธ ์

2550): ม.ป.
• ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี. “อาวุธกำาลังทหาร องอาจกล้าหาญ.” มติชนสุดสัปดาห์ 27, 1377 (5–11 มกราคม 2550): 

ม.ป.
• ศิรเิพช็ร ทฤษณาวดี. “ระแวง สงสยัตระกลูใหญ.่” มติชนสดุสปัดาห ์28, 1423 (23–29 พฤศจิกายน 2550): ม.ป.
• สนัติ ต้ังรพีพากร. “จีนสรา้งชาติอยา่งไร ? (12).” มติชนสดุสปัดาห ์27, 1377 (5–11 มกราคม 2550): ม.ป.
• สนัติ ต้ังรพีพากร. “จีนสรา้งชาติอยา่งไร ? (13). มติชนสดุสปัดาห ์27, 1378 (12–18 มกราคม 2550): ม.ป.
• สนัติ ต้ังรพีพากร. “จีนสรา้งชาติอยา่งไร ? (14).” มติชนสดุสปัดาห ์27, 1379 (19–25 มกราคม 2550): ม.ป.
• สนัติ ต้ังรพีพากร. “จีนสร้างชาติอยา่งไร ? (15).” มติชนสุดสปัดาห์ 27, 1380 (26 มกราคม–1 กมุภาพันธ ์2550): 

ม.ป.

2551 (2008)
• ชยานันต์ ศุกลวณิช. “เรียมเหลือทนแล้วนั�นมังกรสั�งสอนอินทรี.” มติชนสุดสัปดาห์ 28, 1470 (17–23 ตุลาคม 

2551): ม.ป.
• นิธ ิเอียวศรวีงศ์. “ตามหาแผ่นดินของเรา.” อ่าน 1, 2 (กรกฎาคม/กันยายน 2551): 142–149.
• ม.ป.ผ. “การสรา้งเสน้ทางรถไฟ้ด่วน เชื�อมปักกิ�งกับเซี�ยงไฮ้.” เนชั�นสดุสปัดาห ์16, 822 (กมุภาพนัธ ์2551): 30.
• ม.ป.ผ. “จีนกับวิกฤติการสญูเสยีสถานะ “โรงงานของโลก”.” ผู้จัดการ 360˚ 26, 301 (ตลุาคม 2551): 96–97.
• วรษิฐ ์ล้ิมทองกลุ. “จีนกับวิกฤติการสญูเสยีสถานะ “โรงงานของโลก”.” ผู้จัดการ 360˚ 26, 301 (ตลุาคม 2551): 

96–97.

• วริษฐ์ ล้ิมทองกุล. “มังกรกลางคลื�น New Great Depression.” ผู้จัดการ 360˚ 26, 302 (พฤศจิกายน 2551): 
70–71.

2552 (2009)
• ชยานันต์ ศุกลวณิช. “การประชุม “สองสภา”.” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1491 (13–19 มีนาคม 2552): ม.ป.
• ชยานันต์ ศุกลวณิช. “จีนปฏิรูปปลดแอกครบรอบ 30 ปี (1).” มติชนสุดสปัดาห์ 29, 1481 (2–8 มกราคม 2552): 

ม.ป.
• ชยานนัต์ ศุกลวณชิ. “จีนปฏิรูปปลดแอกครบรอบ 30 ปี (จบ) ลี กวน ยวิ ผู้ปิดทองหลังพระ.” มติชนสดุสปัดาห ์

29, 1484 (23–29 มกราคม 2552).
• ชยานนัต์ ศุกลวณชิ. “ถอดเทปการใหส้มัภาษณข์องนายกรฐัมนตรจีีน.” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1493 (27 มีนาคม/

2 เมษายน 2552): ม.ป.
• ชยานันต์ ศุกลวณิช. “ถอดเทปการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีจีน.” มติชนสุดสัปดาห์ 29, 1494 (3–9 

เมษายน 2552): ม.ป.
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• เชาวน์ พงษ์พิชิต. “การออกน.ส.พ.เจินฮว่าเป่า และ น.ส.พ.มหาชนใต้ดิน.” มติชนสุดสัปดาห์ 29, 1491 (13–19 
มีนาคม 2552): ม.ป.

• ไชยสิทธิ� ตันตยกุล, ผู้รวบรวม. “การเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน.” รฏัิฐาภิรกัษ์ 51, 3 (กรกฎาคม/กันยายน 2552): 92–96.

• ปัณฑิพ ต้ังศรวีงศ์ และเอกรตัน์ บรรเลง. “ทัพ (จีน).” ผู้จัดการ 360˚ 1, 11 (ตลุาคม 2552): 78–84.
• ม.ป. ผ. “คำาตอบอยูที่�จีน?.” ผูจั้ดการ 360˚ 1, 8 (กรกฎาคม 2552): 30.
• ม.ป.ผ. “60 ปีสูค่วามยิ�งใหญแ่ดนมังกร.” เนชั�นสดุสปัดาห ์18, 906 (ตลุาคม 2552): 80–81.

2553 (2010)
• เฉียน ฉี เชิน. “การเมืองของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน (3).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1544 (19–25 มีนาคม 

2553): ม.ป.
• ฑิภิพร สุพร และ ภูลวิน บุญยะเวชชีวิน. “เขตอิทธพิลของมหาอำานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษา 

ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้.” รม่พฤกษ์ (28–29 มิถุนายน 2553–กันยายน 2554): 139–165.
• นภาพร ไชยขนัแก้ว. “คิดแบบมังกร.” ผูจั้ดการ 360˚ 3, 25 (ธนัวาคม 2553): 180–187.
• ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร. “วิสัยทัศน์และแนวทางการไปสู่ความเป็นศูนย์กลางของเซี�ยงไฮ้.” ผู้ส่งออก 23, 538 

(มกราคม2553): 83–86.
• ม.ป.ผ. “จีนจะครองโลก.” ผูจั้ดการ 360° 2, 18 (พฤษภาคม 2553): 52–54.
• ม.ป.ผ. “สิ�งที�เหลืออยูใ่นจีน.” มติชนสดุสปัดาห ์31, 1584 (24–30 ธนัวาคม 2553): ม.ป
• ม.ป.ผ. “หนังขงจื�อ”ในฐานะเครื�องมือทางการเมือง.” ผู้จัดการ 360˚ 2, 16 (มีนาคม 2553): 72–74.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “กระแสการเมืองในการปกครองจีน (1).” มติชนสุดสปัดาห์ 30, 1552 (14–20 พฤษภาคม 

2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “ก้าวต่อไปของจีน (จบ).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1568 (3–9 กันยายน 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “กระแสการเมืองในการปกครองจีน (2).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1555 (4–10 มิถุนายน 

2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “กระแสการเมืองในการปกครองจีน (3).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1556 (11–17 มิถุนายน 

2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “กระแสการเมืองในการปกครองจีน (4) เมื�อวัฒนธรรมถกูปฏิวัติ.” มติชนสดุสปัดาห ์30, 

1557 (18–24 มิถุนายน 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “กระแสการเมืองในการปกครองจีน (5).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1558 (25 มิถุนายน/1 

กรกฎาคม 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “กระแสการเมืองในการปกครองจีน (6).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1559 (2–8 กรกฎาคม 

2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “กลไกการทำางานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (1).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1569 (10–16 

กันยายน 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “กลไกการทำางานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (2).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1570 (17–23 

กันยายน 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “กลไกการทำางานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (3).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1571 (24–30 

กันยายน 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “กลไกการทำางานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (4).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1572 (1–7 ตลุาคม 

2553): ม.ป.
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• วรศกัดิ� มหทัธโ์นบล. “กลไกการทำางานของพรรคคอมมวินิสต์จีน (5).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1573 (8–14 ตลุาคม 
2553): ม.ป.

• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “กลไกการทำางานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (6).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1574 (15–21 
ตุลาคม 2553): ม.ป.

• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “กลไกการทำางานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (7).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1575 (22–28 
ตุลาคม 2553): ม.ป.

• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “กลไกการทำางานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (8).” มติชนสุดสัปดาห์ 31, 1578 (12–18 
พฤศจิกายน 2553): ม.ป.

• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “กลไกการทำางานของพรรคคอมมวินิสต์จีน (9).” มติชนสดุสปัดาห ์31, 1581 (3–9 ธนัวาคม 
2553): ม.ป.

• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “กลไกการทำางานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (10).” มติชนสุดสัปดาห์ 31, 1580 (26 
พฤศจิกายน–2 ธนัวาคม 2553): ม.ป.

• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “การเมืองของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน (2).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1543 (12–18 
มีนาคม 2553): ม.ป.

• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “ก้าวต่อไปของจีน (1).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1561 (16–22 กรกฎาคม 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “ก้าวต่อไปของจีน (2).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1562 (23–29 กรกฎาคม 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “ก้าวต่อไปของจีน (3).” มติชนสดุสปัดาห์ 30, 1563 (30 กรกฎาคม–5 สิงหาคม 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “ก้าวต่อไปของจีน (4).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1564 (6–12 สงิหาคม 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “ก้าวต่อไปของจีน (5).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1565 (13–19 สงิหาคม 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “ก้าวต่อไปของจีน (6).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1566 (20–26 สงิหาคม 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “จีนที�เป็นจีนในวันน้ี (1).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1548 (16–22 เมษายน 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “จีนที�เป็นจีนในวันน้ี (2).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1549 (23–29 เมษายน 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “จีนที�เป็นจีนในวันน้ี (3).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1550 (30 เมษายน/6 พฤษภาคม 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “จีนที�เป็นจีนในวันน้ี (จบ).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1551 (7–13 พฤษภาคม 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “แนวคิดและแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (1).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1545 (2–8 

เมษายน 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “แนวคิดและแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (จบ).” มติชนสุดสปัดาห์ 30, 1547 (9–15 

เมษายน 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “แนวรว่มอันไพศาลของจีน (1).” มติชนสดุสปัดาห ์31, 1583 (17–23 ธนัวาคม 2553): ม.ป.
• วรศกัดิ� มหทัธโ์นบล. “แนวรว่มอันไพศาลของจีน (2).” มติชนสดุสปัดาห ์31, 1584 (24–30 ธนัวาคม 2553): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “แนวรว่มอันไพศาลของจีน (3).” มติชนสุดสัปดาห์ 31, 1585 (31 ธนัวาคม 2553–6 มกราคม 

2554): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “กระแสการเมืองในการปกครองจีน (จบ).” มติชนสุดสปัดาห์ 30, 1560 (9–15 กรกฎาคม 

2553): ม.ป.
• สุรีย์ ภูมิภมร. “ความเขียวของจีนใต้ดาวแดง.” มติชนสุดสปัดาห์ 31, 1585 (31 ธนัวาคม 2553–6 มกราคม 2554): 

ม.ป.
• เสาวนีย ์พิสฐิานุสรณ.์ “เพดานจำากัดของจีน.” ผู้จัดการ 360˚ 2, 16 (มีนาคม 2553): 61–62.
• เสาวนีย ์พิสฐิานุสรณ.์ “อยา่หาญต่อกรกับจีน.” ผู้จัดการ 360˚ 2, 16 (มีนาคม 2553): 63–64.
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2554 (2011)
• นกลุ ว่องฐติิวงศ์. “ล้อมคอก (กรอบ): จีน.” มติชนสดุสปัดาห ์31, 1612 (กรกฎาคม 2554): 40–41.

2555 (2012)
• สุรสิทธิ� อมรวณิชศักดิ�, กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์, และ กนิษฐา ลีลามณี. “นคราภิวัฒน์ของผืนแผ่นดินจีน ใน

ยุคสมัยแหง่ ‘สาธารณรฐัประชาชนจีน’ [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].” จีนศกึษา 5, 5 (เมษายน 2555): 1–32 ภาพประกอบ, แผนที�. บทคัดยอ่
ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ.

• เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์. “การเมืองร้อนแรง เบื้องหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน” ผู้จัดการ 360° 4, 41 (เมษายน 
2555): 30–31.
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หมวดทีหมวดท่่ี  22 สังคมจีน

2502 (1959)
• ดำาเนิน เลขะกลุ. “ปัญหาชาวจีนในประเทศ.” สารเสร ี(2 มีนาคม 2502): ม.ป.
• ม.ป.ผ. “จีนชาติตกลงใจสง่อุปกรณน์านาชนิดชว่ยคณะกู้ชาติธเิบต.” สารเสร ี(29 มีนาคม 2502): 2.
• ม.ป.ผ. “ธเิบตลุกข้ึนสู.้” สารเสร ี6 (27 มีนาคม 2502): ม.ป.

2504 (1961)
• ทักษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา. “การขดัแย้งระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์.” รฏัิฐาภิรกัษ์ 3, 1 (มกราคม 2504): 143–163.

2509 (1966)
• เขยีน ธรีะวิทย์. “ระบบข้าราชการพลเรอืนของจีน.” ขา้ราชการ (มิถนุายน, กรกฎาคม, และ สงิหาคม 2509).
• เขยีน ธรีะวิทย์. “ระบบเซ็นเซอ่รข์องจีนคอมมิวนิสต์.” สงัคมศาสตรป์รทัิศน ์(พฤศจิกายน 2509): 129–144.
• ตระกลู ทองมติร. “การกวาดล้างในแผน่ดินใหญข่องจีนคอมมิวนิสต์.” สารประชาชน 3, 111 (14 สงิหาคม 2509): 

12–13, 52.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ข่าวประหลาดเหลือในจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ ์

13, 18 (23 ตุลาคม 2509): 8–9, 28.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ความยุ่งยากของจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 19 

(30 ตุลาคม 2509): 8–9.
• แสวง ตงุคะบรรหาร. “เซยีนผู้วิเศษ.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์13, 2 (3 กรกฎาคม 

2509): 8–9, 38–41.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ทางสายกลาง.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์13, 4 (17 กรกฎาคม 

2509): 8–9.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “นโยบายการค้าของจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 

8 (14 สิงหาคม 2509): 8–9, 28, 45.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ระเบิดปรมาณูลูกที�สามของจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์

วิจารณ ์12, 14 (25 กันยายน 2509): 8–9, 35.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “เร็ดการ์ด... สุนัขบ้าที�เมาเซตุงปล่อยออกมาจากกรง.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. 

สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์13, 13 (18 กันยายน 2509): 8–9, 45–47.
• แสวง ตงุคะบรรหาร. “สงครามชงิอันดับในจีนแดง.” โดย เก็จ การแวน [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์13, 

11 (4 กันยายน 2509): 8–9, 27–39.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “สิ�งที�จีนแดงไม่ต้องการ.” โดย เก็จ กาแวน นามแฝง. สยามรัฐสปัดาห์วิจารณ์ 12, 52 (19 

มิถุนายน 2509): 10–11, 28, 7.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “อาการไข้ชนิดหลบในของจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรัฐสปัดาห์วิจารณ ์

13, 3 (10 กรกฎาคม 2509): 8–9, 12, 37–39.

2510 (1967)
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “คอมมูนคืออะไร: วิจารณ์เรื�อง ‘เร็ดการ์ดคืออะไร’ ของผู้เชี�ยวชาญปัญหาจีนแดง.” 

สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์13, 48 (21 พฤษภาคม 2510): 10–12, 32, 37.
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• แสวง ตุงคะบรรหาร. “จีนแดงในรอบปี.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 14, 28 (31 
ธนัวาคม 2510): 10–12, 35.

• แสวง ตุงคะบรรหาร. “สงครามกลางเมืองในจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ ์
13, 31 (22 มกราคม 2510): 10–12, 20.

2511 (1968)
• นงโพธ ิประภาสถิต. “เสฉวน.” โดย น. ประภาสถิต [นามแฝง]. ชาวกรุง 17, 4 (มกราคม 2511): 106–114.
• นิรนัดร ์ภาณพุงศ์. “นโยบายให้ความชว่ยเหลือของจีนคอมมิวนิสต์.” สราญ่รมย ์(2511): 52–27.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ความพิสดารในจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 14, 41 
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• ม.ป.ผ. “จีนเปิดประชุมสภาผู้แทนประชาชนเข้ายุค ‘พัฒนาการนิยม’.” ข่าวไทยนิกร 1, (30)+21 (10 มีนาคม 

2521): 25–27.
• ม.ป.ผ. “จีนเปิดโลก: หนทางพสิจูน์ม้า 2.” อาทิตย ์1, 47 (23 พฤษภาคม 2521): 19–20.
• ม.ป.ผ. “จีนใหม่: เตรยีมปรบัวัยกลายเป็นนายทนุ.” อาทิตย ์2, 61 (29 สงิหาคม 2521): 20
• ม.ป.ผ. “จีน: อุดมการณ์เปลี�ยนไปเพื�อผลประโยชน์หรือ.” เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม 1, 31 (31 

กรกฎาคม/6 สิงหาคม 2521): 58–60.
• วารนิทร ์วงศ์หาญเชาว์. “จีนแก้ปัญหาสิ�งแวดล้อม” อาทิตย ์1, 48 (30 พฤษภาคม 2521): 46–47.

2522 (1979)
• Chen, Theodore H.E. “การเปลี�ยนแปลงระบบการศึกษาในประเทศจีน.” แปลโดย สุวิมล ณ ตะกั�วทุ่ง 

คุรุปรทัิศน์ 4 (พฤศจิกายน 2522): 14–19.
• เขยีน ธรีะวิทย์. “จีนในมาดใหม่ จะราบรื�นเพียงใด.” มติชน 3 (19 กันยายน 2522): 7.
• เขียน ธีระวิทย์. “ปัญหาและทิศทางของการศึกษา ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” รามค�าแหง 2 

(พฤษภาคม 2522): 160–178.
• คึกฤทธิ� ปราโมช, ม.ร.ว. “ขา้งสงัเวียน.” สยามรฐั 30 (2 กรกฎาคม 2522): 7.
• คึกฤทธิ� ปราโมช, ม.ร.ว. “ขา้งสงัเวียน.” สยามรฐั 29 (6 มกราคม 2522): 7.
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• คึกฤทธิ� ปราโมช, ม.ร.ว. “ขา้งสงัเวียน.” สยามรฐั 30 (4 สงิหาคม 2522): 7.
• ไชยวัฒน์ ค้าชู. “ขบวนการนักศึกษาในจีน.” รามค�าแหง 6, พเิศษ 1 (มีนาคม 2522): 91–118.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน-ก่อนจะเล่นตรุษ 2526.” สยามรฐั 33 (7 มกราคม 2522): 2.
• ผุสดี สยัมานะ. “เหตุเกิดที�เทียนอันเหมิน.” ประวัติศาสตร ์4, 2 (พฤษภาคม/สงิหาคม 2522): 66–79.
• พงษ์ พนิิจ. “โลกของชาวบา้น: เหยียดผิวที�เมืองจีน.” เศรษฐกิจ 2, 84 (7–13 สงิหาคม 2522): 37.
• ม.ป.ผ. “กองทัพปลดปล่อยประชาชนถึงคราวที�ต้องปลดปล่อยตัวเอง.” มติชนสุดสปัดาห ์9, 458 (11 มิถุนายน 

2522): 60–61.
• ม.ป.ผ. “คอมมิวนิสต์กับความรับผิดชอบต่อประชาชน.” ไทยนิกร 3, 30+78 (16 เมษายน 2522): 45.
• ม.ป.ผ. “ฆาตกรรมหมูที่�เทียนอันเหมิน.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์36, 3 (2 กรกฎาคม 2522): 26–28.
• ม.ป.ผ. “จีน-ไต้หวันประกาศยกเว้นภาษีสนิค้า.” ขา่วพาณชิย ์29 (17 มกราคม 2522): 2.
• ม.ป.ผ. “จีน: ทางสองแพรง่ของการพัฒนา.” อาทิตย ์1, 11 (13 กันยายน 2522): 19–20.
• ม.ป.ผ. “จีนสมัยฮั�ว-เต้ิง เดินหนทางทุนนิยม.” เศรษฐกิจ 2, 82 (24–30 กรกฎาคม 2522): 30–34 ถึง 2, 83 (31 

กรกฎาคม/6 สิงหาคม 2522): 34–38.
• ม.ป.ผ. “อาชญากรรมพิศวาส อันตรายของการสร้างสรรค์สังคมนิยม.” เศรษฐกิจ 2, 99 (20–26 พฤศจิกายน 

2522): 32–37.
• วีระ ธรีภัทร. “ทำาไมกำาแพงประชาธปิไตยในจีนจึงถกูสั�งห้าม.” มติชน 2 (8 เมษายน 2522): 4.
• วีระ ธรีภัทร. “มองปัญหาจีนกับปัจจุบนั ผา่นการประชุมสมัชชาครั้งล่าสดุ.” มติชน 2 (24 มิถนุายน 2522): 4.

2523 (1980)
• กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา. “โครงการรณรงค์เพื�อลดอัตราการเกิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน.” มศว. ปทุมวัน 

7 (กันยายน 2523): 9–13.
• เขยีน ธรีะวิทย์. “จีนในมาดใหม่ จะราบรื�นเพียงใด.” มติชน 3 (19 กันยายน 2523): 7.
• นันทา โชติกะพุกกณะ, ผู้แปล. “จีน ระยะก้าวกระโจนสู่โลกภายนอก (The Great Leap Outward).” 

ประวัติศาสตร ์5, 2 (พฤษภาคม/สิงหาคม 2523): 49–73.
• บุญศักดิ� แสงระวี. “ขอ้สังเกตบางประการในระเบียบการใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน.” มติชน 2 (1 กันยายน 

2523): 4, 10.
• ม.ป.ผ. “จีน เหตุเกิดที�กำาแพงประชาธปิไตย.” ขา่วไทยนกิร 3, (30)+117 (14 มกราคม 2523): 26–30.
• ม.ป.ผ. “มหกรรมคุมกำาเนิดของจีนจะสำาเร็จหรือไม่อนาคตเป็นเครื�องพิสูจน์.” เศรษฐกิจ 3 (5 สิงหาคม 2523): 

31–33.

• วิเชษฐ์ เทพเฉลิม. “จีน: ผู้นำาใหม่บนเส้นทางสองแพร่ง.” รัฐศาสตร์ (รามคำาแหง) 7, 2 (กุมภาพันธ์ 2523): 
102–138.

• วิญญ เตโชวาณิชย์. “นโยบายประชากรของรัฐบาลในปัจจุบัน.” เอเชียปรทัิศน์ 1 (กรกฎาคม/กันยายน 2523): 
135–138.

• สุขุม นวลสกุล. “สัมผัสจีนแดง.” มหาดไทย 4, 44 (สิงหาคม/กันยายน 2522): 29–43 ถึง 5, 46 (ธันวาคม 2522/
มกราคม 2523): 42–51.

2524 (1981)
• กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา. “โครงการรณรงค์เพื�อลดอัตราการเกิดในสาธารรฐัประชาชนจีน.” มศว.ปทมุวัน 7, 

1 (กันยายน 2524): 9–13.
• เกษม อัชฌาสยั. “จีนเริ�มยุคล้มพลิกคดีเอียงขวา.” สยามรฐั 32 (13 กรกฎาคม 2524): 11.
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• จำาเรยีง ภาวิจิตร. “สงัคมวิทยาในจีน.” สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 (กรกฎาคม 2524): 212–220.
• ทองอยู่ แก้วไทรฮะ. “บทสัมภาษณ์ ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ เรื�อง ‘นโยบายประชากรศึกษาในสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน’.” โดย กองบรรณาธิการ. การศึกษานอกโรงเรียน 18, 106 (พฤษภาคม/มิถุนายน 2524): 
34–40.

• ทวีป วรดิลก. “ปัญหาผู้นำาของจีน.” มติชน 4 (11 พฤษภาคม 2524): 7.
• ทวีป วรดิลก. “ปัญหารวมจีนสองก๊กยากกว่าสามก๊ก.” มติชน 4 (24 ตลุาคม 2524): 6.
• นิพนธ ์เทพวัลย์. “นโยบายประชากรด้านการควบคมุภาวะเจรญิพนัธุข์องประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” 

สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 (กรกฎาคม2524): 113–124.
• นิยม ติวุตานนท์. “เรอืนจำาที�นครเซี�ยวไฮ้.” ราชทัณฑ์ู 29, 6 (พฤศจิกายน/ธนัวาคม 2524): 19–22.
• ประทาน คงฤทธิศึกษากร. “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” เทศาภิบาล 77, 8 (สิงหาคม 2525): 47–58 ถึง 

77, 11 (พฤศจิกายน 2525): 26–38.
• ภาสกร ศิรยิะพันธ.์ “จีน: สาเหตุและผลของการเปลี�ยนแปลงนโยบาย (ปลายศตวรรษ 1960-ต้นทวรรษ 1970).” 

ประวัติศาสตร ์6, 3 (กันยายน/ธนัวาคม 2524): 76–98.
• ม.ป.ผ. “จีน: เจ้าของลัทธซิโีน-คอมมิวนิสต์.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์27, 31 (25 มกราคม 2524): 15–16.
• ม.ป.ผ. “บทสัมภาษณ์ ดร.ทองอยู ่แก้วไทรฮะ เรื�อง ‘นโยบายประชากรศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน’.” การ

ศกึษานอกโรงเรยีน 18 (พฤษภาคม/มิถนุายน 2524): 34–40.
• วรวิทย์ เจริญเลิศ. “วิจารณ์บทวิเคราะห์อยา่งสังเขปของการปฏิวัติจีน.” เศรษฐศาสตร์การเมือง 1, 5–6 (ตลุาคม/ 

ธนัวาคม 2524): 63–88.
• สนิทศักดิ� สนิทศักดิ�. “การอุดมศึกษาในเมืองจีน.” การศึกษานอกโรงเรียน 19 (ตุลาคม/พฤศจิกายน 2524): 

18–20.

• สวิุนัย ภรณวลัย. “ความอับจนของลัทธเิหมาหรือความอับจนของลัทธมิาร์กซ์: บทวิเคราะห์โดยสังเขปของการ 
ปฏิวัติจีน ลัทธเิหมาและเศรษฐกิจจีนหลังการปฏิวัติจนถึงปัจจุบัน.” เศรษฐศาสตรก์ารเมือง 1, 5–6 (ตลุาคม/
ธนัวาคม 2524): 8–62.

2525 (1982)
• เกษม อัชฌาสยั. “การกวาดล้างครั้งใหม่ในเมืองจีน.” สยามรฐั 32 (8 กมุภาพนัธ ์2525): 3.
• เขยีน ธรีะวิทย์. “ควันหลงจากการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน.” มติชน 5 (29 ธนัวาคม 2525): 5.
• เขยีน ธรีะวิทย์. “ทรรศนะต่อปัญหาในจีน.” สยามรฐั 39 (21 พฤษภาคม 2552): 3.
• คึกฤทธิ� ปราโมช, ม.ร.ว. “ขา้งสังเวียน” สยามรฐั 29 (8 กมุภาพนัธ ์2552): 7.
• จุลชีพ ชินวรรโณ. “การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน คร้ังที� 12 ชัยชนะถาวรหรือชั�วคราวของเต้ิง.” 

มติชน 5 (6 ตุลาคม 2525): 5.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “ศักยภาพและปัญหาในกองทัพจีน.” มติชน 4 (6 มกราคม 2525): 6.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “พลเมืองกับเน้ือที�ทำากิน คำาถามเศรษฐกิจจากจีน.” สยามรฐั 33 (5 กรกฎาคม 2525): 10.
• ดีรณา เมธีกุล. “สื�อสารมวลชนในประเทศจีนคอมมิวนิสต์.” สื�อสารมวลชน 2, 1 (มิถุนายน/ตุลาคม 2525): 

49–53.

• ทวีป วรดิลก. “แถลงการณเ์ซี�ยงไฮ ฉบบัที� 2.” มติชน 5 (28 สงิหาคม 2525): 10.
• ประหยัด ทรงคุณ, และ คนอื�น. “การเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในจีนแดง.” คุรุปริทัศน์ 7 (กุมภาพันธ ์

2525): 28–33.
• พเิชยีร ครุะทอง. “กีฬาทำาลายมิตร ซอฟ้ท์บอลสรา้งศัตรู.” มติชน 5 (20 มีนาคม 2525): 10.
• ม.ป.ผ. “จีน การทูต ‘ต้าฮั�น’ 2.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 21 (14 พฤศจิกายน 2525): 15–16.
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• ม.ป.ผ. “แถลงการณ์เซี�ยงไฮ้-2 แผนยึดความแตกหัก.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 29, 10 (29 สิงหาคม 2525): 
12–13.

• ม.ป.ผ. “ปลดฮวง หวั, เกิง เปยีว โซเวียตเปน็พษิ.” มติชนสดุสปัดาห ์5 (28 พฤศจิกายน/4 ธนัวาคม 2525): 11–12.
• โศจนะ คารม. “จดหมายจากกวางเจา ณ ซอกมุมเมืองจีน ยุค 4 ทันสมัย.” โลกหนังสือ 6, 3 (ธันวาคม 2525): 

56–63.

• ส. วิเทศ [นามแฝง]. “ปัญหาเกี�ยวกับชาวจีนโพ้นทะเล.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 19, 15 (1 ตุลาคม 2525): 19, 
44–45.

• สมเพลิน เกษมรัตนสันติ. “การเปลี�ยนแปลงของครอบครัวจีน.” สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 (มกราคม 
2525): 101–106.

• สมิุตรา จันทรเ์งา. “ประวัติศาสตรห์น้าใหม่ของสงัคมจีน.” มติชน 5 (11 กันยายน 2525): 10.

2526 (1983)
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน.” มติชน 6 (29 มิถนุายน 2526): 5.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “ชนบทจีนยุค สี�ทันสมัย.” มติชน 6 (4 พฤษภาคม 2526): 5.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนเลือกประมุข.” สยามรฐั 33 (7 มิถนุายน 2526): 2.
• ทวีป วรดิลก. “ปัญหาเผชญิหน้าผู้นำาจีน.” มติชน 6 (27 มิถนุายน 2526): 12.
• นฤมิตร สอดศุข. “สรุปเหตุการณ์สำาคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน.” เอเชียปริทัศน์ 4, 1 (มกราคม/มีนาคม 

2526): 116–120.
• ประสงค์ สุน่ศิร.ิ “สงัคมชาวจีนโพน้ทะเล.” มาตภูุมิ 8 (28 พฤศจิกายน 2526): 5.
• ม.ป.ผ. “จีน ปีของกลุ่มสามคน.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 27 (2 มกราคม 2526): 15–16.
• ม.ป.ผ. “ลดโทษ เจียงเชงิ: แผนสรา้งภาพพจนจี์น?.” มติชนสดุสปัดาห ์6, 1800 (6–12 กมุภาพนัธ ์2526): 13–14.
• ม.ป.ผ. “อาชญากรรมในจีน ผลจากปฏิวัติวัฒนธรรม.” มติชนสุดสัปดาห ์6, 2031 (3/160) (25 กันยายน 2526): 

47–48.

• ลิขติ ธรีเวคิน. “จีนสมัยใหมป่ฏิบติัการต่อลัทธเิหมา.” มาตภูุมิ 8 (19 สงิหาคม 2526): 5.
• สมประสงศ์ วิทยเกียรติ. “ประชากรศึกษาหนึ�งคู่หนึ�งคนของจีน.” การศึกษานอกโรงเรียน 20 (มิถุนายน/

กรกฎาคม 2526): 22–23.
• สมิุตรา จันทรเ์งา. “ระบบอภิสทิธิ�ในจีนกับวัฒนธรรมตะวันตกที�เริ�มซมึลึก.” มติชน 6 (31 กรกฎาคม 2526): 14.
• อัมพร วิจิตรพนัธ.์ “เศรษฐกิจการเมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีน 7.” รามค�าแหง 9, 2 (2526): 84–48.
• อำาพัน วงศ์ศรีกุล. “ความก้าวหน้าบางประการในสาธารณรัฐประชาชนจีน.” สังคมศาสตร์ (มศว.บางแสน) 8, 

11 (2526): 25–28.

2527 (1984)
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/เสยีงลึกลับจากวิทยุเถื�อน.” สยามรฐั 4 (20 มีนาคม 2527): 2.
• ทวีป วรดิลก. “ทรราชกับคอรปัชั�น.” มติชน 7 (21 สงิหาคม 2527): 5.
• ม.ป.ผ. “ใครกลัวใคร คอมมิวนิสต์-ทนุนิยม.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 18 (21 ตลุาคม 2527): 14–15.
• ม.ป.ผ. “จีน การเมืองกับบุคลิกภาพ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 10 (26 สงิหาคม 2527): 13–15.
• ม.ป.ผ. “จีน แสวงหาสัจจะจากขอ้เท็จจรงิ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 26 (16 ธนัวาคม 2527): 15–16.
• ม.ป.ผ. “นักโทษผู้ไมส่ำานึกผิด.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 10 (26 สงิหาคม 2527): 14.
• ม.ป.ผ. “แม้จีนยงัไมเ่ป็นคอมมิวนิสต์ แต่ก็ไมเ่คยคิดจะเป็นทนุนิยม.” มาตภูุมิ 8 (20 พฤศจิกายน 2527): 14.
• ม.ป.ผ. “สงัคมโลก: อันตรายจากนโยบายลกูคนเดียวในจีน.” มาตภูุมิ 8 (22 ตลุาคม 2527): 14.
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• ราษีไศล [นามแฝง]. “กระแสลมทนุนิยมในจีน?.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 2480 (5/217) (28 ตลุาคม 2527): 4–5.
• รุง่เรอืง ปรชีากลุ. “35 ปีตามทาง 4 ทันสมัย.” มติชน 7 (24 สงิหาคม 2527): 12.
• สมุน อมรวิวัฒน์. “ไปดงูานเมืองจีน.” สารพัฒนาหลักสตูร 27 (กมุภาพนัธ/์มีนาคม 2527): 33–36.

2528 (1985)
• กองบรรณาธกิาร. “ประชากรศึกษาในประเทศจีน.” การศึกษานอกโรงเรียน 22 (เมษายน/พฤษภาคม): 34–36.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “จีน.” เอเชยีรายป ี(2528): 28–42.
• ชรริน ญาณนนท์. “จีน: บนเส้นทางการปฏิรูปเศรษฐกิจ.” สรุปขา่วธุรกิจ 16, 14 (16–31 กรกฎาคม 2528): 34–44.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ปักกิ�งอวดทัพ.” สยามรฐั 34 (24 กมุภาพนัธ ์2527): 2.
• ปรีชาลักษณ ์โทณะวนิก. “จีนบนเสน้ทางการพฒันายุคใหม.่” ขา่วพาณชิย ์36 (11 กันยายน 2528): 10.
• พชิยั วาสนาสง่. “ฮ่องกง: อนาคตของจีน.” สารคดี 4, 1 (กมุภาพนัธ ์2528): 50–55.
• ม.ป.ผ. “กองทัพจีนบนเสน้ทางสูค่วามทันสมัย.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์32, 1 (23 มิย. 2528): 15–17.
• ม.ป.ผ. “จีน ความขัดแย้งที�เพิ�งจะเริ�มต้น.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์26, 47 (18 พฤษภาคม 2528): 10–11.
• ม.ป.ผ. “สาธารณรฐัประชาชนจีน เต้ิง สั�งลดกำาลังทหาร.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 47 (12 พฤษภาคม 2528): 

12.

• ม.ป.ผ. “สาธารณรัฐประชาชนจีน ยุคคนหนุ่มเริ�มแล้ว.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 32, 15 (29 กันยายน 2528): 
20–21.

• ยงัมี ฮั�นโสภา. “การเปิดประเทศจีน: นโยบาย 8 ทิศทาง.” มติชน 8 (7 กมุภาพนัธ ์2528): 5, 6.
• รตันา สิงห์รศัมี. “ก้าวกระโดดไกล เข้าสูยุ่ค 4 ทันสมัย.” รามค�าแหง 10, 10 (กันยายน 2528): 16–26.
• สรุวุฒ ิปัดไธสง. “จีนยุคสี�ทันสมัย: บทเรยีนลัด.” รฐัสภาสาร 33, 1 (มกราคม 2528): 78–83.
• อภิญญา รัตนมงคลมาศ. “ชาวนากับการปฏิวัติ: บทศึกษาเฉพาะกรณีการปลุกระดมมวลชนในประเทศจีน.” 

สงัคมศาสตร ์22, 3 (ธนัวาคม 2528): 39–58.

2529 (1986)
• ชรินทร์ หาญสืบสาย. “การค้าไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนปี 2528.” ข่าวพาณิชย์ 37 (15 เมษายน 2529): 

8–9.

• ชรนิทร์ หาญสืบสาย. “การค้าไทย-จีนครึ�งแรกปี 2529.” ขา่วพาณชิย ์37 (3 ธนัวาคม 2529): 8–9.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/20 ปี หลังอสัญกรรมเหมา.” สยามรฐั 37 (10 กันยายน 2529): 4.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “หู เหยา ปัง/แมวสารพดัสแีหง่ปักกิ�ง.” สยามรฐั 37 (28 มิถนุายน 2529): 4.
• ฉลวย เรอืงชาญ. “หน้าต่างโลก: จนกว่าความตายจะแยกเราจากกัน.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 7 (3 สงิหาคม 

2529): 20.
• ดสุติ พาณชิยพั์ฒน์. “12 วันในแดนมังกร.” สกัทอง 11, 4 (ตลุาคม/ธนัวาคม 2529): 48–52.
• ธารณิ ีบูรณะพิมพ.์ “จีนแผน่ดินใหญ ่ในวันที�มังกรตื�นจากหลับ.” สารคดี 2, 19 (กันยายน 2529): 118–129.
• ประสบสุข บุญเดช. “กระทรวงยุติธรรม และอัยการของสาธารณรัฐประชาชนจีน.” บทบณัฑิูตย ์42, 4 (ธนัวาคม 

2529): 149–158.
• ประสทิธ ิโฆวิไลกลุ. “จีนขาดแคลนนกักฎหมายในยุคสี�ทันสมัย.” บทบณัฑิูตย ์42, 2 (มิถนุายน 2529): 109–117.
• ไพศาล สุรยิะวงศ์ไพศาล. “กองทัพจีน.” เอเชยีปรทัิศน ์7, 3 (กันยายน/ธนัวาคม 2529): 7–21.
• ม.ป.ผ. “10 ปีหลังสิน้เหมา จีนก้าวไปบนเส้นทางอันคดเค้ียว.” ขา่วพิเศษ-อาทิตย ์2, 481 (8–14 กันยายน 2529): 

36–38.

• ม.ป.ผ. “จีน ชนชั้นใหม่และสทิธพิเิศษ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 14 (21 กันยายน 2529): 20–21.
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• ม.ป.ผ. “จีน 10 ปี หลังจากเหมา.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์38, 13 (14 กันยายน 2529): 18–20.
• ม.ป.ผ. “จีนได้ดลุจากประเทศในเอเชยี.” สยามจดหมายเหต ุ11, 21 (23–29 มกราคม 2529): 579–581.
• ม.ป.ผ. “จีน-ธุรกิจใหม่.” บรหิารธุรกิจ 10, 37 (มกราคม/มีนาคม 2529): 17–20.
• ม.ป.ผ. “จีนหมดยุคทอง.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์32, 32 (26 มกราคม 2529): 20–21.
• ม.ป.ผ. “น้าผ้ึงหยดเดียวในจีน เนื�องเพราะ ‘สากลนิยม’ เป็นพิษ.” มติชนสุดสัปดาห์ 9, 2025 (6/302) (15 

มิถุนายน 2529): 46.
• ม.ป.ผ. “เยี�ยมสถาบนัเอเชยีอาคเนย ์ศึกษาสภาสงัคมศาสตรม์ณฑิลยูนนานประเทศจีน.” ศลิปวัฒนธรรม 7, 10 

(สิงหาคม 2529): 18–21.
• ม.ป.ผ. “ลมตะวันออกเริ�มหวนกลับ โซเวียตฟ้ันฝ่าอุปสรรคกระชับสัมพันธ์จีน.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 1, 478 

(18–24 สิงหาคม 2529): 40–41.
• ม.ป.ผ. “สาธารณรัฐประชาชนจีน การกวาดล้างยังไม่สิ้น.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 33, 8 (10 สิงหาคม 2529): 

19.

• รงัส ีฮั�นโสภา. “จีน.” เอเชยีรายป ี(2529): 10–19.

2530 (1987)
• เขียน ธรีะวิทย์. “เปิดม่านไม้ไผ่ ทำาไมจึงต้องปลดหู เยา่ ปัง จากเลขาธกิารใหญพ่รรคคอมมิวนิสต์.” มติชน 10 

(23 มกราคม 2530): 7.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “จีน 1986: การปฏิรูปทางการเมืองและประชาธปิไตย.” เอเชยีรายป ี(2530): 17–30.
• ชรริน ญาณนนท์. “จีนกับกระแสการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ.” สรุปข่าวธุรกิจ 18, 1 (1–15 มกราคม 2530): 

34–44.

• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “หู เหยา ปัง/ อยูห่รอืไม.่” สยามรฐั 37 (17 มกราคม 2530): 4.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “เหตุการณใ์นเมืองจีน.” สยามรฐั 37 (23 มีนาคม 2530): 4.
• ธัญญา กอก้ี. “นโยบายลูกโทนในจีนกับผลที�ตามมา.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 34, 12 (6–12 กันยายน 2530): 

52–53.

• ม.ป.ผ. “การประท้วงในจีน เรื�องที�ต้องตีความให้ดี.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 33, 31 (18–24 มกราคม 2530): 
24–25.

• ม.ป.ผ. “การอับปางหลังพายุใหญ่ เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนลาออก.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 2, 501 
(21–27 มกราคม 2530): 53–56.

• ม.ป.ผ. “เบื้องหลังจีน เปลี�ยนม้าเทียมรถ เตรยีมรบัการคืนดีกับหมีแดง.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 334 (25 มกราคม 
2530): 47–48.

• ม.ป.ผ. “ฤดูกาลแห่งลมอนุรักษ์ จีนรอสมัชชาที� 3 ตัดสินอนาคต.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 2, 510 (25–31 มีนาคม 
2530): 65–67.

• ม.ป.ผ. “ลาวเปิดประตูหลังบ้าน เปิดทางคืนดีจีน-อินโดจีน.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 3, 545 (25 พฤศจิกายน–
1 ธนัวาคม 2530): 58–59.

• ม.ป.ผ. “เสียงเรียกหาทุนนิยม จากที�ประชุมพรรคของจีน.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 34, 20 (1–7 พฤศจิกายน 
2530): 23.

• ม.ป.ผ. “หูเยา่ ปัง กับการเดินขบวนของนักศึกษา.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 335 (1 กมุภาพนัธ ์2530): 43–44.
• ม.ป.ผ. “หูเยา่ปัง เหยื�อของการปฏิรูป.” ขา่วพเิศษ-อาทิตย ์2, 501 (21–27 มกราคม 2530): 54.
• สทิุน [นามแฝง]. “ความเฟ่้� องของมังกรน้อย.” ขา่วพาณชิย ์38 (6 ตลุาคม 2530): 10.
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• เหยาอ้ี. “เบื้องหลังการดำาเนินนโยบายเปิดประตขูองจีน.” โดย ช. ศรีวราย [นามแฝง]. เศรษฐศาสตร์การเมือง 
6, 1–2 (ตุลาคม 2529/มีนาคม 2530): 189–194.

• อภิญญา รตันมงคลมาศ. “สาธารณรฐัประชาชนจีน: พรุง่น้ีจะไปทางไหน?.” มติชน 10 (2 กมุภาพนัธ ์2530): 14.

2531 (1988)
• เขียน ธีระวิทย์. “วิกฤตการณ์ในจีน ปัญหาและอนาคตของระบบสังคมนิยม.” เอเชียปริทัศน์ 9, 3 (กันยายน/

ธนัวาคม 2531): 9–12.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “จีน.” เอเชยีรายป ี(2531): 157–166.
• ชรรนิ ญาณนนท์. “นโยบายเศรษฐกิจจีน: การปรบัตัวเพื�อความอยูร่อด.” สรุปขา่วธุรกิจ 19, 17 (1–15 กันยายน 

2531): 37–44.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/แสนยานุภาพระดับใหม.่” สยามรฐั 37 (18 มิถนุายน 2530): 12.
• นิธ ิเอียวศรีวงศ์. “ชาวจีน ปัจจัยสำาคัญของความเปลี�ยนแปลง.” ศลิปวัฒนธรรม 9, 4 (กมุภาพันธ ์2531): 36–48.
• บุญรตัน์ อภิชาติไตรสรณ.์ “จีนกับการคุมกำาเนิดทายาทมังกร.” มติชน 11 (21 กมุภาพนัธ ์2531): 17.
• ประภาษน์ อวยชยั. “ความประทับใจในการไปเยอืนประเทศจีน.” สถาบนัเอเชียตะวันออกศึกษา 1, 1 (เมษายน 

2531): 14–19.
• ม.ป.ผ. “จีนค้นอาวุธยุทธศาสตรก์ารเมืองใหม.่” มติชนสดุสปัดาห ์8, 405 (5 มิถนุายน 2531): 47–48.
• ม.ป.ผ. “โลกคอมมิวนิสต์ บนเสน้ทางไปสูท่นุนิยม.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์34, 28 (3–9 มกราคม 2531): 23–24.
• สมชาย เจนชยัจิตรวานิช. “จีนเปิดเกาะไหหลำา เราพรอ้มหรอืยงั?.” สยามรฐั 38 (25 มีนาคม 2531): 9.
• อรทัย อาจอ่า. “สถานการณ์ทางด้านประชากรของประเทศจีน.” ประชากรและการพัฒนา 8 (กุมภาพันธ์/
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• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (10).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1475 (21–27 พฤศจิกายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (11).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1476 (28 พฤศจิกายน–4 ธนัวาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (12).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1477 (9–11 ธนัวาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (13).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1478 (12–18 ธนัวาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (14).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1479 (19–25 ธนัวาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (15).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1480 (26 ธนัวาคม 51/1 มกราคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (16).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1481 (2–8 มกราคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (18).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1483 (16–22 มกราคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (19).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1484 (23–29 มกราคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (20).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1485 (30 มกราคม/5 กมุภาพนัธ ์2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (21).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1486 (6–12 กมุภาพนัธ ์2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (22).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1487 (13–19 กมุภาพนัธ ์2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (23).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1488 (20–26 กมุภาพนัธ ์2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (24).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1489 (27 กมุภาพนัธ/์5 มีนาคม 2552): ม.ป.
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• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (25).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1490 (6–12 มีนาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (27).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1492 (20–26 มีนาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (28).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1493 (27 มีนาคม/2 เมษายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (29).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1494 (3–9 เมษายน 2552 ): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (31).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1496 (17–23 เมษายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (32).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1497 (24–30 เมษายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (33).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1498 (1–7 พฤษภาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (34).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1499 (8–14 พฤษภาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (35).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1500 (15–21 พฤษภาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (36).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1501 (22–28 พฤษภาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (37).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1502 (29 พฤษภาคม/4 มิถนุายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (38).” มติชนสดุสปัดาห ์29 , 1503 (5–11 มิถนุายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (39).” มติชนสดุสปัดาห ์29 , 1504 (12–18 มิถนุายน 2552 ): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรักชาติ (40).” มติชนสุดสปัดาห์ 29, 1505 (19–25 พฤษภาคม/6 มิถนุายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (41).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1506 (26 มิถนุายน/5 กรกฎาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (42).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1507 (3–9 กรกฎาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (43).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1508 (10–16 กรกฎาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (45).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1510 (24–30 กรกฎาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (46).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1511 (30 กรกฎาคม/6 สงิหาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (47).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1513 (14–20 สงิหาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (47).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1512 (7–13 สงิหาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (48).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1514 (21–27 สงิหาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (50).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1516 (4–10 กันยายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (51).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1517 (11–17 กันยายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (52).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1518 (18–24 กันยายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (53).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1519 (25 กันยายน/ตลุาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (54).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1520 (2–8 ตลุาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (55).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1521 (9–15 ตลุาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (56).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1522 (16–22 ตลุาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (57).” มติชนสดุสปัดาห ์29, 1523 (23–29 ตลุาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (57).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1525 (6–12 พฤศจิกายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (58).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1524 (30 ตลุาคม/5 พฤศจิกายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (60).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1526 (13–19 พฤศจิกายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (61).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1527 (20–26 พฤศจิกายน 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (62).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1528 (27 พฤศจิกายน/3 ธนัวาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (64).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1530 (11–17 ธนัวาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (65) .” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1531 (18–24 ธนัวาคม 2552): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (66).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1532 (25–31 ธนัวาคม 2552): ม.ป.
• ม.ป.ผ. “นโยบายรัฐบาลจีนเกี�ยวกับการท่องเที�ยวในประเทศ.” มนุษยศาสตร์สาร 10, 1 (มกราคม/มิถุนายน 

2552): 81–94.
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2553 (2010)
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (66).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1533 (1–7 ธนัวาคม 2553): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (69).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1535 (15–21 ธนัวาคม 2553): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (70).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1536 (22–28 ธนัวาคม 2553): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (71).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1537 (29 มกราคม/4 กมุภาพนัธ ์2553): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ (72).” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1538 (5–11 กมุภาพนัธ ์2553): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ.” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1534 (8–14 ธนัวาคม 2553): ม.ป.
• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “ลกูจีนรกัชาติ.” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1539 (12–18 กมุภาพนัธ ์2553): ม.ป.
• ปถพรีดี, [นามแฝง]. “การขนสง่มวลชนของนครเซี�ยงไฮ้.” สกลุไทย 56, 2913 (สงิหาคม 2553): 118–119.

2554 (2011)
• ขนิษฐา จิรวิริยวงศ์. “การปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน.” การศึกษาไทย 8, 81 

(มิถุนายน 2554): 15–20 ภาพประกอบ.
• ประภาภัทร นิยม. “ประชาธปิไตยในประเทศจีน มีจริงหรือ? บทเรียน 6 ปีแห่งการศึกษาเพื�อสร้างสำานึกความ

เป็นพลเมืองของจีน (2005–2010).” การศึกษาไทย 8, 79 (เมษายน 2554): 26–31. ภาพประกอบ.
• ม.ป.ผ. “ฟ้งั “หยู หัว” เล่าเรื�องจีนยุคใหม่.” ผู้จัดการ 360˚ 4, 37 (ธนัวาคม 2554): 44–45.
• เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์. “ความรู้เรื�องเมืองจีน.” มติชนสุดสปัดาห์ 31, 1585 (31 ธนัวาคม 2553/6 มกราคม 2554): 

ม.ป.

2555 (2012)
• วริษฐ ์ล้ิมทองกลุ. “สดุทางฝันชนชั้นกลางจีน?.” ผู้จัดการ 360° 4, 39 (กมุภาพนัธ ์2555): 28–30.
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หมวดทีหมวดท่่ี  33 ธุ์รก่จ พ�ณ่ชุย ์ก�รลงทนุ

2503 (1960)
• จันทรคุปต์ สิรสิทุธิ�. “การเศรษฐกิจของจีนคอมมิวนิสต์.” รวบรวมจาก Chinese Economy in China. รฏัิฐาภิรกัษ์ 

2, 4 (ตุลาคม 2503): 487–501.

2505 (1962)
• ม.ป. ผ. “เงื�อนไขการเจรจา.” สารเสร ี(2 มิถนุายน 2505): ม.ป.

2506 (1963)
• ปุ๋ย โรจนะบุรานนท์. “การเศรษฐกิจและสังคมของจีนคอมมิวนิสต์.” รฏัิฐาภิรกัษ์ 5, 2 (เมษายน 2506): 228–256.

2509 (1966)
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “การค้าของจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 9 (21 

สิงหาคม 2509): 8–9, 39.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “โครงการเศรษฐกิจของจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์

13, 10 (28 สิงหาคม 2509): 8–9, 24–31.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “นโยบายการค้าของจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 

8 (14 สิงหาคม 2509): 8–9, 28, 45.

2512 (1969)
• ม.ป.ผ. “ปัญหาการค้ากับจีนแดง.” สารประชาชน 6, 257 (1 มิถนุายน 2512): 3.

2514 (1971)
• ไพฑูิรย ์สายสว่าง. “เรื�องการค้ากับจีนแดง.” สงัคมศาสตรป์รทัิศน ์9, 5 (พฤศจิกายน 2514): 46–48.
• วาร์กัส, เฮซุส. “ทัศนะของประเทศเสรใีนเอเชยีมีต่อจีนคอมมิวนิสต์.” สารประชาชน 8, 373 (22 สงิหาคม 2514): 

12–13, 15–51, ถึง 8, 374 (29 สิงหาคม 2514): 12–13, 45, 49.

2515 (1972)
• ม.ป.ผ. “แนะให้รฐับาลค้าขายกับจีนแดงโดยตรง ไมค่วรใหเ้อกชนค้าเอง เอกชนมุง่แต่ประโยชน์.” สารประชาชน 

9, 435 (29 ตุลาคม 2515): 46, 52.
• ม.ป.ผ. “ระบบเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน.” ธนาคาร 6, 1 (มีนาคม 2515): 64–69.
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• เมลเลอร์, วิลเลี�ยม. “ขุมทรัพย์ที�ชายแดน เมื�อจีนถือเตารีด: นายทุนต่างร้องระงม.” เศรษฐกิจ 3, 134 (19 

สิงหาคม 2523): 33–35.
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• อภิชาต วงศแ์ก้ว. “การพฒันาเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนจีน.” 
มหาดไทย 5, 50 (สิงหาคม/กันยายน 2523): 75–97.

• อัญชลี [นามแฝง]. “เศรษฐกิจของจีนในปี 2523.” ขา่วพาณชิย ์31 (30 กันยายน 2523): 7, 8.

2524 (1981)
• กนกศักดิ� แก้วเทพ. “จีนภายหลังเหมาเจ�อตุง: ข้อสังเกตบางประการเกี�ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจทันสมัย.” 

เศรษฐกิจ การเมือง 1, 5–6 (ตุลาคม/ธนัวาคม 2524): 89–100.
• ฉนิเหว่ย. “อุตสาหกรรมเครื�องอุปโภคบริโภคของจีน.” ขา่วพาณชิย ์32 (25 พฤศจิกายน 2524): 8–9.
• ที�ปรึกษาการพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ�ง, สำานักงาน. “ตลาดนครเซี�ยงไฮ้-นานกิง.” ข่าวพาณิชย์ 32 (2–3 ตุลาคม 

2524): 6, 11;6, 11.
• นูมอฟ้ฟ้์, แซม เจ. “บทบาทของบรรษัทข้ามชาติในจีน.” เศรษฐศาสตร์การเมือง 1 (ตุลาคม/ธันวาคม 2524): 

185–196.

• มานิดา [นามแฝง]. “ปัญหาการปฏิรูปอุตสาหกรรมของจีน.” ธุรกิจการค้า 2, 8 (สงิหาคม 2524): 76–78.

2525 (1982)
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “พลเมืองกับเน้ือที�ทำากิน คำาถามเศรษฐกิจจากจีน.” สยามรฐั 33 (5 กรกฎาคม 2525): 10.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “เศรษฐกิจสังคมนิยม เกลียดตัว-กินไข.่” สยามรฐั 32 (9 มกราคม 2525): 10.
• ประชัน วัลลิโก. “เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน.” ขา่วพาณชิย ์33 (26 พฤษภาคม 2525): 8, 11.
• เพิ�มภพ [นามแฝง]. “เศรษฐกิจจีนกำาลังไปทางไหน.” ขา่วพาณชิย ์33 (27 สงิหาคม 2525): 9.
• ไพจิตร วิบูลยธ์นสาร. “ค้าขายกับจีนอยา่งไรไม่ให้ถกูโกง แนะเคล็ดลับ 6 ขอ้รบัมือพอ่ค้าจีน.” การเงินธนาคาร 

1, 358 (กุมภาพันธ ์2525): 212–217.
• นูมอฟ้ฟ์้, แซม เจ. “บทบาทของบรรษัทข้ามชาติในจีน.” เศรษฐศาสตร์การเมือง 1, (5–6 ตุลาคม/ธันวาคม 

2525): 185–196.
• ม.ป. ผ. “แผนเศรษฐกิจ 5 ปี ของจีน ความสมดุลที�ต้องพสิจูน์.” สยามรฐั 33 (8 ธนัวาคม 2525): 2.
• ม.ป.ผ. “พลเมืองกับเน้ือที�ทำากิน คำาถามเศรษฐกิจจากจีน.” สยามรฐั 33 (5 กรกฎาคม 2525): 10.
• ม.ป.ผ. “สมัชชาใหญส่มัยที� 12 พรรคคอมมิวนิสต์จีน.” สยามใหม ่1, 45 (274) (25 กันยายน 2525): 26–27.
• ม.ป.ผ. “ฮ่องกง ไขมุ่กเอเชยี ชาตะ 1898 มรณะ 1997.” ดอกเบี�ย 1, 9 (พฤศจิกายน 2525): 65–72.
• วนสณท์ [นามแฝง]. “เมืองไฮลองเจียงศูนยก์ารค้าต่างประเทศแห่งใหม่ในจีน (A New Foreign Trade Centre 

Heilang Jiang Province).” ขา่วพาณชิย ์33 (7 พฤษภาคม 2525): 6.
• อัญชลี [นามแฝง]. “จีนเรง่สรา้งเขตเศรษฐกิจเพื�อการค้าสง่ออก.” ขา่วพาณชิย ์32 (20 กมุภาพนัธ ์2525): 6.

2526 (1983)
• กัลยา วงษ์ปิ� นแก้ว. “จีน: บทบาทใหม่ในธุรกิจอัญมณีและเครื�องประดับ.” สรุปข่าวธุรกิจ 24, 22 (16–30 

พฤศจิกายน 2536): 32–36.
• ประชนั วัลลิโก. “เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน.” การท่าเรอื 30, 305 (มิถนุายน 2526): 33–37.
• พลพัฒน์ ยนต์หงส์. “ฮ่องกง: ที�ดินราคาทรุด ผลกระทบถึงสถาบันการเงิน.” ธุรกิจการเงิน 1, 11 (กุมภาพันธ ์

2526): 21–23.
• สมชัย วงศาภาคย์. “บริษัทประเทศไทยจะโตหรือแท้ง.” ผู้จัดการรายเดือน 10, 112 (มกราคม 2536): 164–166, 
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2527 (1984)
• กรมพาณชิยส์มัพนัธ,์ ศูนยบ์รกิารสง่ออก, ฝ่ายขอ้มูลการค้า. “จีน: จัดขบวนการนำาเขา้สนิค้าจากต่างประเทศ 

อยา่งไร.” ขา่วพาณชิย ์35 (19 เมษายน 2527): 8, 12.
• ครรชติ คุ้มรกัษ์. “ฮ่องกงวันพรุง่น้ี.” การเงินการธนาคาร 3, 29 (กันยายน 2527): 105.
• ดนัย [นามแฝง]. “เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน.” ขา่วพาณชิย ์35 (31 ตลุาคม 2527): 5, 11.
• ไพโรจน์ กำาพูศิริ, แปล “จีนกับอนาคตฮ่องกง ปัญหาผสานการเมืองชาตินิยมกับความรุ่งเรืองทางการค้า.” 

เอเชยีปรทัิศน์ 5, 1 (มกราคม/เมษายน 2527): 121–135.
• พลูศร ีโจเยยี. “เศรษฐกิจไต้หวัน...เริ�มสอ่เค้าของปัญหาในอนาคต.” ขา่วพาณชิย ์35 (30 มีนาคม 2527): 5.
• ม.ป.ผ. “ความวุ่นวายทางการเงินของฮ่องกง.” สรุปขา่วธุรกิจ 15, 2 (16–31 มกราคม 2527): 17–23.
• ม.ป.ผ. “คอมมิวนิสต์จีน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เน้นทำาธุรกิจต้องมีกำาไร.” มติชนสุดสปัดาห์ 7, 2430 (5/217) 

(28 ตุลาคม 2527): 46.
• ม.ป.ผ. “จีน: ปฏิรูปเศรษฐกิจ.” สรุปขา่วธุรกิจ 15, 20 (16–31 ตลุาคม 2527): 26–32.
• ม.ป.ผ. “ทนุสำารองจีนเพิ�มข้ึน.” สยามจดหมายเหต ุ9, 16 (เมษายน 2527): 438–439.
• ม.ป.ผ. “ผา่แผนแก้วิกฤตศูนย์การเงินอันดับสามของโลก.” ดอกเบี�ย 2, 23 (มกราคม 2527): 97–105.
• ม.ป.ผ. “ล้วงตับกองทับพาณชิยน์าวี.” ดอกเบี�ย 3, 32 (กันยายน 2527): 77–81.
• ราษีไศล, [นามแฝง]. “กระแสลมทนุนิยมในจีน?.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 2430 (5/217) (28 ตลุาคม 2527): 4–5.
• วรวิทย ์เจรญิเลิศ. “สี�ทันสมัย: การพฒันาอุตสาหกรรมภายใต้สภาพบงัคับ.” ธรรมศาสตร ์13 (มิถนุายน 2527): 

14–41.

• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “การปฏิรูปจีนว่าด้วยพื้นที�ทางเศรษฐกิจ (1).” ผู้จัดการ (28 มกราคม 2537): 9.
• กรมพาณชิยส์มัพนัธ,์ ศูนยบ์รกิารสง่ออก. “ขอ้มูลตลาดสง่ออก: สาธารณรฐัประชาชนจีน.” ขา่วพาณชิย์ 34 (28 

กมุภาพนัธ ์2527): 8–9.
• สธุ ีพนาวร. “ความคืบหน้าในการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน.” มติชน 7 (15 ตลุาคม 2527): 12.

2528 (1985)
• กรมพาณิชยส์มัพนัธ,์ กองวิชาการ. “การพัฒนากระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าถือของไต้หวัน.” ขา่วพาณชิย ์36 

(7 สิงหาคม 2528): 8–9.
• กำาจือเง็ก. “แนวทางเบื้องต้นของแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับ 7 (จากคำาปราศรัยในที�ประชุมสัมมนาหัวข้อ 

‘อนาคตของประเทศจีน’).” เสน้ทางเศรษฐกิจ 3 (30 กันยายน/3 ตุลาคม 2528): 11.
• งุ่ยเง็กเม็ง. “สภาพปัจจุบนักับอนาคตของประเทศจีนที�ใช้เงินทุนจากต่างประเทศ จากการชักนำาเทคโนโลยีเข้า

ประเทศ.” เสน้ทางเศรษฐกิจ 3 (27–29 กันยายน 2528): 11.
• เจียม [นามแฝง]. “ธนาคารโลกวิเคราะห์เศรษฐกิจจีน.” ขา่วพาณชิย ์36 (4 ตลุาคม 2528): 8–9.
• ชนนท์ อรณัยกานนท์. “โอกาสการลงทนุในประเทศจีน.” ธุรกิจการค้า 6, 7 (กรกฎาคม 2528): 4–12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนกับการค้าอาวุธ.” สยามรฐั 36 (31 สงิหาคม 2528): 2.
• เตี�ยเปงเต็ก. “บทบาทของธนาคารแห่งประเทศจีนในนโยบายเปิดประเทศ.” เส้นทางเศรษฐกิจ 3 (23–26 

กันยายน 2528): 6.
• นวลรัชนี เสถียรมาส. “ไต้หวันผลิตรองเท้าหนังแท้แทนรองเท้ายาง.” ข่าวพาณิชย์ 37 (28 มิถุนายน 2528): 

12–13.

• ปัญญาชนสยาม. “จีนกับการเปิดประตูอุตสาหกรรมรถยนต์.” ขา่วพาณชิย ์36 (19 ตลุาคม 2528): 8–9.
• พลอย อำาพนั. “สมัพันธภาพทางเศรษฐกิจไทย-จีน.” ขา่วพาณชิย ์36 (3 กรกฎาคม 2528): 6.
• ม.ป.ผ. “กวางตุ้ง: ทำาเลทองของธุรกิจต่างชาติ.” สรุปขา่วธุรกิจ 23, 11 (1–15 มิถนุายน 2535): 23–29.
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• ม.ป.ผ. “การปฏิรูประบบการเงิน การธนาคารและการคลังของจีน.” สรุปข่าวธุรกิจ 16, 3 (1–15 กุมภาพันธ ์
2528): 26–30.

• ม.ป.ผ. “การกระโดดใหม่อันสำาคัญในความสัมพันธ์จีน-โซเวียต.” วิวัฒน์ 3(9), 102 (444) (23–29 ธันวาคม 
2528): 45–46.

• ม.ป.ผ. “ความเคลื�อนไหวทางการค้าของจีน.” สยามจดหมายเหต ุ10, 3 (มกราคม 2528): 77–78.
• ม.ป.ผ. “จีนปรบัราคาสนิค้า: อีกก้าวหนึ�งของการปฏิรูปเศรษฐกิจ.” สรุปขา่วธุรกิจ 16, 11 (1–15 มิถนุายน 2528): 

23–29.

• ม.ป.ผ. “จีนเล่นบท ‘ทนุนิยม’ ตีบทแตกกระจุย สั�งลดค่าเงิน ‘เหรนิหมินปี’ ชนิดเมืองไทยอาย ใชก้ระสนุนัดเดียว 
เด็ด ปีกนกลงมากองหลายตัว.” ดอกเบี�ย 4, 43 (มีนาคม 2528): 76.

• ม.ป.ผ. “ไต้หวัน: ประเทศคู่ค้าตัวอยา่งของสหรัฐฯ.” สรุปขา่วธุรกิจ 16, 21 (1–15 พฤศจิกายน 2528): 31–38.
• ม.ป.ผ. “บันทึกเรื�อง การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน.” เศรษฐกิจการ

พาณชิย์ 16 (มีนาคม 2528): 13–20.
• วัชนา สงัขร์ศัมี. “นโยบายจีนยุคสี�ทันสมัย วิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจ.” ขา่วพาณชิย ์36 (14 มิถนุายน 2528): 8–9.
• สชุล [นามแฝง]. “การค้าของสาธารณรฐัประชาชนจีน.” ขา่วพาณชิย ์36 (26 มีนาคม 2528): 8–9.

2529 (1986)
• กรมเศรษฐกิจการพาณชิย.์ “ภาวะการค้าของไทยกับสาธารณรฐัประชาชนจีนใน 9 เดือนแรกของป ี2528.” ขา่ว 

พาณชิย์ 36 (5 กุมภาพันธ ์2529): 7.
• กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. “สถิติส่งออกวันน้ี: ประเทศคู่ค้าไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน.” ข่าวพาณิชย์ 37 

(4 ธนัวาคม 2529): 6.
• เจียม, ยามแฝง. “สหรฐับบีไต้หวัน ยอมอ่อนขอ้ในด้านเศรษฐกิจ.” ขา่วพาณชิย ์37 (20 กันยายน 2529): 12.
• ธนาคารกสิกรไทย จำากัด. ฝ่ายวิชาการ. “การส่งออกสุกรไปฮ่องกงโครงสร้างตลาดจะเปลี�ยนไป.” สยามรัฐ

สปัดาห์วิจารณ ์32, 49 (25 พฤษภาคม 2529): 14–15.
• ธนาคารกสกิรไทย จำากัด. ฝ่ายวิชาการ. “เศรษฐกิจจีนปี 2528.” มติชน 9 (11 มีนาคม 2529): 4.
• ปอม [นามแฝง]. “ทางหลายแพรง่ของเศรษฐกิจไต้หวัน.” ขา่วพาณชิย ์36 (4 มกราคม 2529): 9.
• ปอม [นามแฝง]. “สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน: ลมสินค้าที�แปรเปลี�ยน.” ข่าวพาณิชย์ 37 (9 เมษายน 

2529): 12.
• พลพฒัน์ ยนต์หงส์. “ไต้หวันทุกขเ์พราะการ (รวย) เงิน.” ธุรกิจการค้า 7, 9 (กันยายน 2529): 79–82.
• ไพโรจน์ วงศ์วุฒวัิฒน์. “เศรษฐกิจจีนยุคสี�ทันสมัย.” จุลสารธนาคารกรุงเทพ 4 (2529): 1–103.
• ภู่ ศักดิ�มังกร. “ไต้หวันเกาะเล็ก-เงินล้น.” ดอกเบี�ย 5, 58 (เมษายน 2529): 203–204.
• ม.ป.ผ. “การใชเ้งินตราของจีน.” สยามจดหมายเหต ุ11, 15 (เมษายน 2529): 410–411.
• ม.ป.ผ. “ธุรกิจธนาคารพาณชิย์ในจีน.” สยามจดหมายเหตุ 11, 50 (ธนัวาคม 2529): 1391–1392.
• ม.ป.ผ. “17 คำาถามกับการพัฒนาธุรกิจของจีนในปัจจุบนั.” บรหิารธุรกิจ 10 (มกราคม/มีนาคม 2529): 21–25.
• ม.ป.ผ. “จีนขาดดลุการค้าสงู หลังเปิดประเทศ.” ขา่วพาณชิย ์36 (9 มกราคม 2529): 6.
• ม.ป.ผ. “จีน-ธุรกิจใหม่.” บรหิารธุรกิจ 10 (มกราคม/มีนาคม 2529): 17–20.
• ม.ป.ผ. “จีนหมดยุคทอง.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์32, 32 (26 มกราคม 2529): 20–21.
• ม.ป.ผ. “ระหว่างทางสายไหม.” สยามรฐั 36 (25–31 พฤษภาคม 2529): 3.
• ม.ป.ผ. “เศรษฐกิจจีน ปี 2528.” สรุปขา่วธุรกิจ 17, 3 (1–15 กมุภาพนัธ ์2529): 35–42.
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2530 (1987)
• ไตรรัตน์ สนุทรประภัสสร.์ “เสน้ทางเศรษฐกิจจีน ปี 29–30.” เสน้ทางเศรษฐกิจ 5 (2–7 กมุภาพนัธ ์2530): 11.
• ม.ป.ผ. “สภาจีนขัดแย้งกันหนัก เรื�องเปิดเสรีเศรษฐกิจ. หูเย่า ปัง กับการเดินขบวนของนักศึกษา.” มติชน

สุดสปัดาห ์7, 335 (1 กุมภาพันธ ์2530): 43–44.
• ม.ป.ผ. “จีนขาดดลุการค้าสงู หลังเปิดประเทศ.” ขา่วพาณชิย ์38 (27 พฤษภาคม 2530): 7.
• โรจน์ บูรพา. “จีนยุคใหม่เผยโฉมเป็นผู้นำาในเศรษฐกิจโลก.” ธุรกิจการค้า 8, 4 (เมษายน 2530): 59–65.
• วัชนา สงัข์รศัมี. “เมื�อจีนเปิดรบันโยบายทนุเสรนิียม.” ขา่วพาณชิย ์38 (13 มิถนุายน 2530): 8–9.
• สงวน วิจิตรสาร. “เป้าหมายการค้าไทย-จีนปีน้ี.” ขา่วพาณชิย ์36 (1 มีนาคม 2529): 5, 11.
• สหัส พรหมสิทธิ�. “ลู่ทางและปัญหาการค้ากับจีนแผน่ดินใหญ.่” สไตล์ 3, 22 (2530): 86–89.
• สำานักแถลงขา่วสถานทูตจีน. “เศรษฐกิจจีนปี 86.” สยามรฐั 37 (20 มกราคม 2530): 7.
• สุชาดา ตันตสุรฤกษ์. “โพยก๊วน การสะสมทุนของสถาบันการเงิน.” เศรษฐศาสตร์การเมือง 6, 1–2 (ตุลาคม 

2529/ มีนาคม 2530): 23–50.
• สทิุน [นามแฝง]. “ตลาดเสรแีบบจีน.” ขา่วพาณชิย ์38 (2 กันยายน 2530): 9.
• อร วีระสยั. “การพฒันาและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีน.” ธุรกิจการค้า 8, 4 (เมษายน 2530): 26–30 ถึง 8, 

5 (พฤษภาคม 2530): 29–37.

2531 (1988)
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนกับการเป็นนายทุน.” สยามรฐั 38 (14 เมษายน 2531): 7.
• ฝ่ายวิชาการ. “ไต้หวัน สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2531 และแนวโน้มปี 2532.” สยามรฐั 39 (19 ธนัวาคม 2531): 7.
• พรรณี อวนสกุล. “เศรษฐกิจการตลาดกับบทบาทของกลุ่มพ่อค้าจีน.” จุลสารไทยคดีศึกษา 5, 2 (กุมภาพันธ ์

2531): 68–86.
• ม.ป.ผ. “เกาะไหหลำา สวรรค์ในการลงทุนแหง่ใหม.่” ฐานเศรษฐกิจ 8 (16–21 พฤษภาคม 2531): 39.
• ม.ป.ผ. “จีนเปลี�ยนแปลงระบบการค้าใหม่.” ขา่วพาณชิย ์39 (31 ตลุาคม 2531): 13.
• ม.ป.ผ. “ไต้หวัน: ทองคำากับภาพลวงตาทางการค้า.” สรุปขา่วธุรกิจ 19, 10 (16–31 พฤษภาคม 2531): 27–32.
• ม.ป.ผ. “รบั ๆ  ให้ ๆ  -- ในเมืองจีน.” สยามรฐั 39 (18 ธนัวาคม 2531): 7.
• ม.ป.ผ. “โลกคอมมิวนิสต์ บนเส้นทางไปสูทุ่นนิยม.” สยามรัฐสปัดาห์วิจารณ ์34, 29 (3–9 มกราคม 2531): 23–24.
• ม.ป.ผ. “เศรษฐกิจจีน: เปิดหรือปิดก็วิกฤตพอกัน.” สรุปขา่วธุรกิจ 19, 4 (16–29 กมุภาพนัธ ์2531): 32–39.
• รุง่ระวี วีระเวสส.์ “สาธารณรัฐประชาชนจีน: ตลาดสง่ออกที�นา่สนใจ.” เสน้ทางเศรษฐกิจ 7 (5–11 พฤศจิกายน 

2531): 14.
• ศักดิ�ชยั บำารุงพงศ์. “จีนเจาะทางเขา้ตะวันออกกลาง.” มติชน 11 (18 เเมษายน 2531): 9.
• สัญชาน วิเทศสัมพันธ.์ “จีน-10 ปีของการปฏิรูปเศรษฐกิจ คึกคักขึ้นกว่าเดิม หงุดหงิดมากกว่าเก่า.” มติชน 11 

(26 มกราคม 2531): 6.
• สัญชาน วิเทศสัมพันธ์. “ทศวรรษแห่งการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน กับผลกระทบบางประการ.” มติชน 11 (26 

กรกฎาคม 2531): 6.
• สำานักงานที�ปรึกษาการพาณชิย์ฯ ณ กรุงปักกิ�ง. “การเปลี�ยนแปลงในระบบการค้าต่างประเทศของจีน.” ผูส้ง่ออก 

2, 32 (ธนัวาคม 2531): 69–70.
• สทิุน [นามแฝง]. “เศรษฐกิจจีน ไปได้ดี แต่มีปัญหา.” ขา่วพาณชิย ์39 (9 มีนาคม 2531): 4–5.

2532 (1989)
• นภดล ล้ิมสรุตัน์. “คนจีนค้าขายอยา่งไร.” เพิ�มผลผลิต 28 (ตลุาคม/พฤศจิกายน/ธนัวาคม 2532): 3–5.
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• นิยม ติวุตานนท์. “ไต้หวันกับความสำาเรจ็ในการพฒันาการสง่ออกเรอืยอรท์.” ขา่วพาณชิย ์40 (4–10 เมษายน 
2532): 30.

• พฒันะ พงศ์จันทรา. “ธุรกิจปรทัิศน์.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์36, 2 (25 มิถนุายน 2532): 23–24.
• พษิณ ุเหรยีญมหาศาล. “ระบบการค้าของจีน.” ขา่วพาณชิย ์40 (16–22 พฤษภาคม 2532): 29.
• ภูวคล ทรงประเสรฐิ. “ผมเชื�อว่าจีนจะถอยหลังไปอีกสบิปี.” ผู้จัดการ 6 (กรกฎาคม 2532): 132–133.
• สญัชาน วิเทศสัมพนัธ.์ “เศรษฐกิจจีน ปลดปล่อยการปลดปล่อย.” มติชน 12 (30 มกราคม 2532): 6.
• ม.ป.ผ. “จีนกำาลังจะเป็นแหลางผลิตถ่านหินที�ใหญ่ที�สุดในโลก.” สรุปข่าวพลังงาน (Nea News) 15, 10 

(กรกฎาคม 2532): 18.
• ม.ป.ผ. “จีนต้นพบแหล่งก๊าซขนาดใหญ.่” สรุปขา่วพลังงาน (Nea News) 15 (กรกฎาคม 2532): 15.
• ม.ป. ผ. “ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการประท้วงในจีน.” สยามรัฐสปัดาห์วิจารณ ์35, 52 (11 มิถนุายน 2532): 

28–29.

• ม.ป.ผ. “ผลประโยชน์มหาศาล จากสะพานมิตรภาพมอสโก-ปักกิ�ง.” มติชนสุดสัปดาห์ 9, 441 (12 กุมภาพันธ ์
2532): 63–64.

• ลาวัลย ์อังคีรส, ผู้แปล. “การพฒันาท่าเรอืคีลงุ.” การท่าเรอื 36, 373 (กมุภาพนัธ ์2532): 8–10.
• วีระศักดิ� [นามแฝง]. “รถยนต์เถื�อนระบาดทั�วจีน.” ขา่วพาณชิย ์40 (18–24 เมษายน 2532): 30.
• สนัชาน วิเทศสัมพันธ.์ “เศรษฐกิจจีน: ปลดปล่อยการปลดปล่อย.” มติชน 12 (30 มกราคม 2532): 6.

2533 (1990)
• พมิพา ลิมปพยอม. “จดหมายเล่าเรื�องอู่ต่อเรอืจีน.” การพาณชิยน์าวี 9 (กันยายน 2533): 1–4.
• ม.ป.ผ. “จีนอาจจะได้รบัโชคดีปี 33 ญี�ปุ่นให้กู้กว่า 5 หมื�นล้านบาท.” ผู้สง่ออก 3 (มกราคม 2533): 34.
• วัฒนา บุญชุ่ม. “จีน: ปัญหาทางเศรษฐกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจใหม่.” สรุปข่าวธุรกิจ 21, 4 (16–28 

กุมภาพันธ ์2533): 24–32.
• อโนชา หงส์บุรินทร์. “นโยบายการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติของประเทศจีน ภายหลังการเป็นสมาชิก

องค์กรการค้าโลกเปิดเสรีจริงหรือ?.” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30 , 2 (เมษายน 2533): 141–152.
• อรรถวิบูล ศรีสวุรนันท์. “ผลประโยชน์ของจีนในเอเชียอาคเนย์.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์37, 11 (26 สงิหาคม/

1 กันยายน 2533): 22.

2534 (1991)
• จินตนา บุญบงการ. “คนจีนค้าขายแบบน้ี...ถึงเซง้ลี�ฮ้อ.” มารเ์ก็ตติ�งรวิีว (2534) 4, 47: 45–47.
• ทวีศักดิ� บุตรตัน. “หมายเหตุเศรษฐกิจ: ธุรกิจเรยีลเอสเตตในปักกิ�ง.” มติชน 14 (4 มีนาคม 2534): 6.
• ประหยัด เวศนารัตน์. “เมื�อธุรกิจเอกชนบานสะพรั�งชุบชีวิตเศรษฐกิจใหม่ให้จีน.” ฐานเศรษฐกิจ 11 (4–10 

กุมภาพันธ ์2534): 63.
• พษิณุ เหรียญมหาสาร. “เขตเศรษฐกิจพิเศษจีนกับความสำาเร็จในการปรับเศรษฐกิจ.” ขา่วพาณิชย์ 41 (22–28 

มกราคม 2534): 12.
• ม.ป.ผ. “Pudong New Area: เขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ของจีน.” สรุปข่าวธุรกิจ 22 (16–30 เมษายน): 24–30. 

อินดัสตรีแม้กกาซีน 3 (กรกฎาคม 2534): 21–24.
• สยาม ประเสรฐิธรรม. “จีนกับการทวนกระแสโลก.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์38, 20 (20–26 ตลุาคม 2534): 31.
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2535 (1992)
• ขวัญใจ เตชเสนสกลุ. “การลงทนุพฒันาที�ดินในจีน: โฉมหนา้ใหมข่องผู้ประกอบการค้าไทย.” ธุรกิจที�ดิน 9, 88 

(พฤศจิกายน 2535): 43–50.
• ธนาคารกสิกรไทย จำากัด. “กวางตุ้ง ทำาเลทองของนักลงทุนต่างชาติ.” ผู้ส่งออก 6, 122 (ปักษ์แรก กันยายน 

2535): 9–12.
• ธนาคารกสิกรไทย จำากัด. ฝ่ายวิชาการ. “จีน: แหล่งลงทุนต่างประเทศแห่งเอเชีย.” เอกสารภาษีอากร 11, 128 

(พฤษภาคม 2535): 43–47.
• ม.ป.ผ. “ความสนใจทุนนิยมของจีนในยุคปัจจุบนั.” ซีพีปีรทัิศน ์22 (พฤษภาคม 2535): 30–31.
• ม.ป.ผ. “จีนกับการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม.” ซีพีปีรทัิศน ์23 (มิถนุายน 2535): 15–17.
• ม.ป.ผ. “จีนและฮ่องกง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที�กำาลังก้าวหน้า.” มติชนสุดสัปดาห์ 12, 615 (5 มิถุนายน 

2535): 23–25.
• ม.ป.ผ. “จีนอีกทางเลือกของนักลงทุนไทย.” นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1, 5 (กรกฎาคม/

สิงหาคม 2535): 36–40.
• ม.ป.ผ. “เต้ิงเสี�ยวผิงกับสงครามเศรษฐกิจในจีน.” มติชนสดุสปัดาห ์12, 604 (มีนาคม 2535): 77.
• ม.ป.ผ. “แผนเปิดประตูสูใ่ต้ของจีน อนาคตไทยสะเทือนแน่.” ฐานเศรษฐกิจ 12, 641 (17–19 ธนัวาคม 2535): 18.
• ม.ป.ผ. “เศรษฐกิจและการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน.” จดหมายเหตุสภาหอการค้า 11 (ตุลาคม 2535): 

1–3.

• ม.ป.ผ. “ไหว้พระจันทรฟุ์้บแต่ ‘ขนม’ เฟ่้� อง.” ฐานเศรษฐกิจ 12 (17–19 กันยายน 2535): 17.
• ม.ป.ผ. “ฮ่องกง: ประตกูารค้าที�เปิดกว้าง.” สรุปขา่วธุรกิจ 23, 21 (1–15 พฤศจิกายน 2535): 6–20.
• อัจฉรา วงศิรสินุทร. “เศรษฐกิจจีน.” เศรษฐกิจ 24, 11 (พฤศจิกายน 2535): 18–22.

2536 (1993)
• กุลธิดา มาลากุล. “จีน: ตลาดการค้าและการลงทุนใหม่ที�มีศักยภาพ.” เศรษฐกิจปริทัศน์ 15, 2 (กุมภาพันธ ์

2536): 1–19.
• เกษม อัชฌาสยั. “เมื�อ 4 ยักษ์ใหญข่องโลกพยายามฟ้่้ นฟ้เูศรษฐกิจ.” มติชน 16, 5448 (7 กมุภาพนัธ ์2536): 27.
• โคล, เบรท. “จุดจบอำานาจข้าราชการจีนเมื�อเงินหยวนได้รับการปลดปล่อย.” ผู้จัดการรายเดือน 10, 119 

(สิงหาคม 2536): 178–180.
• จุลชีพ ชินวรรโณ. “เศรษฐกิจจีน ฟ้องสบู่วิกฤต.” วัฏิจักรการเมือง 2, 59 (30 กรกฎาคม/5 สิงหาคม 2536): 

52–53.

• เซี�ยงไฮ้. “ศูนยก์ลางการเงินและการพาณชิย.์” สรุปขา่วธุรกิจ 14, 8 (16–30 เมษายน 2536): 20–26.
• นุกูล อนุโต. “ไทยจะได้-เสียอะไรบ้าง เศรษฐกิจรุ่งแน่แต่ผลกระทบรุนแรงยิ�งกว่าการค้าเสรีอาฟ้ต้า.” 

ฐานเศรษฐกิจ 13, 706 (1–4 สิงหาคม 2536): 8, 13.
• ม.ป.ผ. “4 ปี หลังเทียนอันเหมิน.” อาทิตย ์16, 835 (10–17 มิถนุายน 2536): 37.
• ม.ป.ผ. “กระตกุหางมังกรแหวกม่านลงทนุอินโดจีนบน.” ผู้จัดการ 6, 319 (11–17 มกราคม 2536): 1–2, 11.
• ม.ป.ผ. “เจาะเทคนิคการบรหิารเงินข้ามชาติซึ�งมีปัญหายิ�งสรา้งโอกาสทองซพี.ี” ผูจั้ดการ 6, 319 (11–17 มกราคม 

2536): 23–24.
• ม.ป.ผ. “จีน: การเปิดประเทศและการลงทุนต่างชาติ.” สรุปขา่วธุรกิจ 24, 1 (1–15 มกราคม 2536): 23–28.
• ม.ป.ผ. “จีนสง่ออกทองและสิ�งทอแก้ดลุการค้า.” สยามจดหมายเหต ุ12, 25 (19–25 มิถนุายน 2536): 691–692.
• ม.ป.ผ. “นุกูล อนุโต. ไทยจะได้-เสียอะไรบ้าง: เศรษฐกิจรุ่งแน่แต่ผลกระทบรุนแรงยิ�งกว่าค้าเสรีอาฟ้ต้า.” 

ฐานเศรษฐกิจ 18, 706 (1–4 สิงหาคม 2536): 8, 13.
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• ม.ป.ผ. “เศรษฐกิจจีน ปี 2535 และแนวโน้มปี 2536.” สรุปขา่วธุรกิจ 24, 2 (16–31 มกราคม 2536): 23–28.
• วิญญูู เตโชวาณชิย.์ “การเปลี�ยนแปลงของค่าเงินจีน.” เอเชยีปรทัิศน ์14, 3 (กันยายน/ธนัวาคม 2536): 55–61.
• สมปอง แจ่มเกาะ. “จีน แหล่งลงทนุใหมที่�นักลงทนุไทยไมค่วรมองขา้ม.” เอกสารภาษีอากร 12, 141 (มิถนุายน 

2536): 61–66.
• อนุช อาภาภิรม. “จีนกลายเป็นประเทศทนุนิยมไปแล้วหรือ.” มติชนสุดสปัดาห ์13, 665 (พฤษภาคม 2536): 28.

2537 (1994)
• ประชา สันติธรรม. “4 มิถุนายน จากเทียนอันเหมินสู่สิทธิพิเศษทางการค้า.” อาทิตย์ 17, 886 (3–9 มิถุนายน 

2537): 42.
• ปรีชา เปี� ยมพงศ์สานต์. “เศรษฐกิจ ฟ้องสบูห่รือภาพลวงตา.” อาทิตย ์17, 869 (4–10 กมุภาพนัธ ์2537): 36.
• ปรีชา เปี� ยมพงศ์สานต์. “การค้าและสิทธมินุษยชนในจีน .” อาทิตย์ 17, 888 (28 มกราคม/3 กุมภาพันธ ์2537): 

40–41.

• ฝ่ายวิชาการธนาคารกสกิรไทย. “จีน-NIES. สายสมัพนัธเ์ศรษฐกิจลึกซึ้ง.” รายงานเศรษฐกิจ 874 (30 มิถนุายน 
2537): 4.

• ม.ป.ผ. “การเดินเรือตามแนวแม่น้าโขง จุดเริ�มต้นของสี�เหลี�ยมเศรษฐกิจ.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 41, 20 
(16–22 ตุลาคม 2537): 27

• ม.ป.ผ. “การลงทุนจากต่างประเทศในจีน: ปัญหาและอุปสรรค.” เศรษฐกิจ 26, 8 (สงิหาคม 2537): 12–15.
• ม.ป.ผ. “จีน: ผนึกกำาลังเศรษฐกิจชาติอาเซียน.” สรุปขา่วธุรกิจ 25, 10 (16–31 พฤษภาคม 2537): 27–36.
• ม.ป.ผ. “จีน: รวมอัตราแลกเปลี�ยนเงินหยวนเป็นหนึ�งเดียว.” รายงานเศรษฐกิจธนาคารกสิกรไทย 810 (18 

กุมภาพันธ ์2537): 1–2.
• ม.ป.ผ. “แผนพฒันาเสน้ทางสองฝั� งแมน้่าโขงของจีน พมา่ ไทย ลาว แหง่สี�เหลี�ยมเศรษฐกิจ.” มติชนสดุสปัดาห ์

14, 732 (2 กันยายน 2537): 23.
• ม.ป.ผ. “เพิ�มดีกรี 6 เหลี�ยมเศรษฐกิจอีกระดับของความร่วมมือ.” มติชนสุดสัปดาห์ 14, 735 (23 กันยายน 

2537): 22.
• ม.ป.ผ. “เพิ�มดีกรี 6 เหลี�ยมเศรษฐกิจอีกระดับของความร่วมมือ.” มติชนสุดสัปดาห์ 14, 735 (23 กันยายน 

2537): 22
• ม.ป.ผ. “ยูนานทะยานสู ่‘มณฑิลเศรษฐกิจ’.” รายงานเศรษฐกิจธนาคารกสิกรไทย 925 (28 ตลุาคม 2537): 1–4.
• ม.ป.ผ. “วิถีเสน้ทางสายไหมสูส่ี�เหลี�ยมเศรษฐกิจ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์41, 25 (20–26 พฤศจิกายน 2537): 31
• ม.ป.ผ. “ฮ่องกง: พิษอสงัหารมิทรพัย ์นักลงทนุป่วน.” สรุปขา่วธุรกิจ 25, 9 (1–15 พฤษภาคม 2537): 27–32.
• ม.ป.ผ. “ฮ่องกงหลังปี ค.ศ. 1997 จะดีกว่าวันน้ีหรือ.” เศรษฐกิจ 26, 8 (กันยายน 2537): 12–17.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “การปฏิรูปจีนว่าด้วยพื้นที�ทางเศรษฐกิจ (1).” ผู้จัดการ (28 มกราคม 2537): 9.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “การปฏิรูปจีนว่าด้วยพื้นที�ทางเศรษฐกิจ (2).” ผู้จัดการ (4 กมุภาพนัธ ์2537): 9.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “การปฏิรูปจีนว่าด้วยพื้นที�ทางเศรษฐกิจ (3).” ผู้จัดการ (14 กมุภาพนัธ ์2537): 9.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “การปฏิรูปจีนว่าด้วยพื้นที�ทางเศรษฐกิจ (จบ).” ผู้จัดการ (26 กมุภาพนัธ ์2537): 9.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “การปฏิรูปวิสาหกิจจีน.” ผู้จัดการ (24 สงิหาคม 2537): 9.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “จีน 2000.” ผูจั้ดการ (12 พฤษภาคม 2537): 9
• ศินิมา [นามแฝง]. “การลงทนุในจีน ไมง่่ายอยา่งที�คิด.” คู่แขง่ 15, 173 (พฤศจิกายน 2537): 80–82.
• ศินิมา [นามแฝง]. “ความเติบใหญข่องตลาดค้าปลีกในจีน.” คู่แขง่ 15, 174 (พฤศจิกายน 2537): 75–77.
• อุษาวรรณ บุณยรังค.ุ “ความรว่มมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างจีนกับภูมิภาคเอเชยี-แปซฟิ้กิ.” เศรษฐกิจ

การพาณชิย ์25, 245 (มกราคม/กุมภาพันธ ์2537): 51–56.
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• แฮมลิน, เควิน. “วิกฤตการณ์บริหารธุรกิจในจีน.” ผู้จัดการรายเดือน 12, 132 (กันยายน 2537): 226–228, 230, 
232, 234, 236.

2538 (1995)
• ดวงใจ อัศวจินตจิตร์. “การลงทุนไทย-จีน ความสัมพันธ์สองทางที�สานประโยชน์ร่วมกัน.” ส่งเสริมการลงทุน 

6, 10 (ตลุาคม 2538): 31–38.
• ประชา สนัติธรรม. “วิกฤติการณอ์าหารในจีน ขา้วกำาลังขาดแคลนมากขึ้น .” อาทิตย์ 18, 954 (22–28 กันยายน 

2538): 40–41.
• ประชา สนัติธรรม. “จับตามองจีน.” อาทิตย ์18, 929 (1–7 เมษายน 2538): 36–37.
• ม.ป.ผ. “ตลาดรถยนต์จีน: สนามประลองยุทธของรถต่างชาติ.” สรุปข่าวธุรกิจ 26, 3 (1–15 กุมภาพันธ์ 2538): 

30–37.

• ม.ป.ผ. “เปิดฉากศึกการค้าจีน-สหรฐัฯ.” มติชนสดุสปัดาห ์15, 758 (3–9 มีนาคม 2538): 93.
• ม.ป.ผ. “สรุะจันทร์’จับมือสิทธชิยัเขย่าโลกโทรคมนาคม.” ผู้จัดการรายสัปดาห์ 9, 458 (กันยายน 2538): 12, 14.
• ม.ป.ผ. “คุนหมิง เมืองอุตสาหกรรมไฮเทคฯ สู่ยุคก้าวกระโดดระบบเศรษฐกิจเสรี.” การเงินธนาคาร 14, 164 

(ธนัวาคม 2538): 206–209.
• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “2 ปีของจูหยงจี เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเงินการธนาคารจีน(ตอนที� 1).” 

ผู้จัดการ (2 สิงหาคม 2538): 8.
• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “2 ปีของจูหยงจี เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเงินการธนาคารจีน (ตอนที� 2).” 

ผู้้�จััดการ (9 สงิหาคม 2538): 8.
• วรศักดิ� มหัทธ์โนบล. “2 ปีของจูหยงจี เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเงินการธนาคารจีน (ตอนที� 3).” 

ผู้้�จััดการ (16 สงิหาคม 2538): 8.
• วรศักดิ� มหัทธโ์นบล. “ลมหายใจของเงินหยวน.” ผู้จัดการ (19 มกราคม 2538): 8.
• สมภพ มานะรังสรรค์. “ศักยภาพของเศรษฐกิจจีนในสายตาญี�ปุ่น.” มติชนสุดสัปดาห์ 15, 750 (6 มกราคม 

2538): 28.
• อัจฉรา วรศิรสินุทร. “มองการลงทนุในจีนยุคโลกาภิวัตน์.” เศรษฐกิจ 27, 12 (ธนัวาคม 2538): 17–19.
• เอ็ม ไทยกรุป๊. “มองจีน (China Vision) นโยบายการค้าต่างประเทศของจีน.” ดอกเบี�ย 14, 172 (ตลุาคม 2538): 

39–42.

• โอเวอร์โฮล, วิลเลียม เอช. “จีนเขย่าโลกมหาอำานาจใหม่ทางเศรษฐกิจ [The Next Economic Superpower].” 
เดอะเนชั�น (2538): ม.ป.

2539 (1996)
• ทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง. “ปัญหาการค้าจีน-สหรัฐ ความขัดแย้งที�ท้ังสองฝ่ายล้วนสูญเสีย.” เนชั�นสุดสัปดาห์ 4, 

207 (24–30 พฤษภาคม 2539): 73–74.
• บุญเลิศ เซียคิม. “พันล้ีกับอานันท์ ปันยารชุน บนแผ่นดินจีนในภาคธุรกิจโรงไฟ้ฟ้้า ยุคสหยูเนี�ยนลดสิ�งทอสู่

พลังงาน.” เนชั�นสุดสปัดาห ์4, 203 (26 เมษายน/2 พฤษภาคม 2539): 22–24.
• ประชา สนัติธรรม. “ยุทธศาสตรเ์อเชยีไปสูศ่ตวรรษที� 21.” อาทิตย ์19, 976 ( 23–29 กมุภาพนัธ ์2539): 44–45.
• ประชา สันติธรรม. “นโยบายเอเชียของประธานาธิบดีคลินตัน: เผชิญหน้าหรือสร้างสรรค.” อาทิตย์ 19, 974 

(9–15 กุมภาพันธ ์2539): 36.
• ประชา สนัติธรรม. “เศรษฐกิจโลก 1996 จากกลุ่มจี 7 ถึงเอเชยีและจีน.” อาทิตย ์19, 973 (2–8 กมุภาพนัธ ์2539): 

40.
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• พงศกัดิ� อนนัต์ศฤงคาร. “ยุทธวิธ ีหมื�นล้ี หมื�นรู ้สหพฒันฯ บุกตลาดจีน.” โลกธุรกิจ 3, 151 (14 กมุภาพนัธ ์2539): 
62–63.

• ม.ป.ผ. “หลังเหมาเจ�อตงุ เต้ิงเสี�ยวผิง ผู้เดินหนทางทนุนิยม.” อาทิตย ์19, 988 (17–23 พฤษภาคม 2539): 39.
• ม.ป.ผ. “เขื�อนใหญใ่นเมืองจีน.” ผูจั้ดการรายสปัดาห ์11, 510 (กันยายน 2539): 48–49.
• ม.ป.ผ. “ตลาดหุ้นบนแผน่ดินใหญ.่” ผูจั้ดการ 13, 154 (กรกฎาคม 2539): 170–173.
• ม.ป.ผ. “ทะลวงขุมทรพัยมั์งกรน้อย.” ผูจั้ดการรายสปัดาห ์10, 486 (25–31 มีนาคม 2539): 1, 3–6.
• ม.ป.ผ. “ทูตไทยในจีนชี้กลยุทธ์การลงทุนในแดนมังกรต้องสร้างความเข้าใจแบบเอเชีย.” เนชั�นสุดสัปดาห์ 4, 

203 (เมษายน/พฤษภาคม 2539): 79–80.
• ม.ป.ผ. “นโยบายมุง่สูใ่ต้ของจีนกับความหวังสี�เหลี�ยมเศรษฐกิจ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์40, 13 (29 สงิหาคม/

9 กันยายน 2539): 28
• ม.ป.ผ. “เปรียบเทียบกำาลังรบจีน-ไต้หวัน บนเกมแห่งเศรษฐกิจ.” มติชนสุดสัปดาห์ 16, 808 (13 กุมภาพันธ ์

2539): 94.
• ม.ป.ผ. “ยุคทองเศรษฐกิจเอเชีย ช่วงต่อเวลาหาอนาคต.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 42, 42 (5–11 พฤษภาคม 

2539): 23.
• ม.ป.ผ. “สาธารณรฐัประชาชนจีน 18 ปี หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจ.” เศรษฐกิจสนเทศ 5, 9 (กันยายน 2539): 1–15.
• ม.ป.ผ. “มองผา่นมา่นไม้ไผ ่สินค้าประเภทใดไปรุง่.” โลกธุรกิจ 3, 150 (7 กมุภาพนัธ ์2539): 42.
• ม.ป.ผ. “ยุทธจักร CP ที�เมืองจีน.” Econnews 6, 280 (กันยายน 2539): 21–23.
• ลัดดาวัลย์ สมิตชาติ. “การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศกับจีน.” เศรษฐกิจการพาณิชย์ 27, 260 

(กรกฎาคม/สิงหาคม2539): 40–50.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “เซี�ยงไฮ้กับบทบาททางเศรษฐกิจของไทย.” เอเชียปริทัศน์ 17, 3 (กันยายน/ธันวาคม 

2539): 77–97.
• วันชยั บุญเรอืง. “จางซูซิ่�น มหาเศรษฐสีาวแดนมังกร.” เนชั�นสดุสปัดาห์ 4, 210 (14–20 มิถนุายน 2539): 76–77.
• สวงค์ แก่นตาคำา. “จีนได้ฤกษ์เปิดเสรีเงินหยวน ฝันขอทาบชั้นเยน.” เนชั�นสุดสัปดาห์ 5, 212 ( 28 มิถุนายน/4 

กรกฎาคม 2539): 77–78.
• สุดา มั�งมีดี. “จีนทำาเซอร์ไพรส์ สั�งคุมเข้มข่าวเศรษฐกิจ.” เนชั�นสุดสัปดาห์ 4, 190 (26 มกราคม/1 กุมภาพันธ ์

2539): 72–73.
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79–82 ภาพประกอบ.
• ยุทธศักดิ� คณาสวัสดิ�. “จีนกับนโยบายพลังงานสีเขยีว.” สง่เสรมิการลงทนุ 23, 4 (เเมษายน 55): 40–46.
• เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์. “จีนเผยนโยบายเจ้าอวกาศ (จีนต้ังเป้าเป็นมหาอำานาจด้านอวกาศในทศวรรษหน้า).” 

ผู้จัดการ 360° 4, 39 (กุมภาพันธ ์2555): 27.
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หมวดทีหมวดท่่ี  55 ประวัต่ำศึ�สตำร ์อ�รยธ์รรมจีน

2509 (1966)
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “17 ปีของคอมมิวนิสต์จีน.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13, 17 

(16 ตุลาคม 2509): 8–9, 35.

2512 (1969)
• ตระกูล ทองมิตร. “ยี�สิบปีของระบบคอมมิวนิสต์ในแผ่นดินใหญ่จีน.” สารประชาชน 6, 280 (9 พฤศจิกายน 

2512): 12–13.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “เหตุการณ์ทางชายแดนรัสเซีย-จีน.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์ 

วิจารณ์ 15, 39 (16 มีนาคม 2512): 10–11, 35–39.

2515 (1972)
• ศร ปันหยี. “กำาแพงเมืองจีน.” ชาวกรุง 21, 9 (มิถนุายน 2515): 62–68.

2517 (1974)
• นากามูระ, มิตสุโอะ. “ระบบการเมืองในสิบสองปันนา: การศึกษาอาณาจักรของพวกล้ือในมณฑิลยูนนาน 

ประเทศจีน โดยการศึกษาแบบ Etnohistory.” เก็บความจากรายงาน โดย บัณฑิร อ่อนคำา. จุลสาร โครงการ
ต�าราฯ 2, 1 (กันยายน 2517): 20–27

2518 (1975)
• แมคคอย, อัลเฟ้รด ดับเบิลยู. “ก๊กมินต้ังใน: ยามเฝ้าประตูด้านเหนือ.” ยามเฝ้าประตูด้านเหนือ.” แปลและ 

เก็บความจาก The KMT in Thailand: Guardian at the Northern Gate โดย สามารถ ศรีจำานง. จุลสาร
โครงสรา้งต�าราฯ 3, 1 (ตุลาคม/ธนัวาคม 2518): 11–21.

• ศร ปันหยี. “สงครามฝิ� น.” ชาวกรุง 24, 3 (ธนัวาคม 2517): 16–26 ถึง 24, 4 (มกราคม 2518): 16–27.

2519 (1976)
• บรรจบ เทียมทัด. “หลมุฝังศพสมัยราชวงศ์ฮั�น 2100 ปี.” ศลิปากร 19, 6 (มีนาคม 2519): 92–93.
• ภุชชงค์ จันทวิช. “พพิธิภัณฑ์ิสถานแหง่ชาติในสาธารณรฐัจีน(ไต้หวัน).” ศลิปากร 21 (พฤษภาคม 2519): 58–69.
• มาลินี คัมภีรญาณนนท์. “การค้นพบอดีตของจีน.” โบราณคดี 6, 4 (มิถนุายน 2519): 89–95.
• วุฒชิยั มูลศิลป์. “ขุนศึกจีน.” ประวัติศาสตร ์1 (มกราคม/เมษายน2519): 34–57.

2520 (1977)
• มาลินี คัมภีรญาณนนท์. “วัฒนธรรมสมัยหินใหมใ่นประเทศจีน.” โบราณคดี 7, 1 (มกราคม 2520): 87–93.
• ลิขิต ธีรเวคิน. “การปฎิรูปสมัยราชวงศ์แมนจูก่อนการปฎิวัติ ปี ค.ศ. 1911–12.” ธรรมศาสตร์ 6 (กุมภาพันธ์/

พฤษภาคม2520): 103–123.

2521 (1978)
• สงัข ์พธัโนทัย “‘จารชนหรอืคนรกัชาติ’ พรอ้มภาพชุดจากเมืองจีนและจากคกุในอดีต.” ไทยนิกร 2, 30+30 (12 

พฤษภาคม 2521): 27.
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2522 (1979)
• มาตยา อิงคนารถ. “อภิสทิธชินชาวจีนในสมัย ราชวงศ์ชงิ.” รามค�าแหง 6, 1 (มีนาคม 2522): 119–131.
• เรอืงยศ จันทรคีร.ี “หลิว เซา ฉี เกียรติยศที�ได้รบัการกอบกู้.” ไทยนิกร 3, 30+94 (สงิหาคม 2522): 31.
• ไวฮอฟ้ฟ้์, โบโด. “ประวัติศาสตร์จีนในทัศนะของชาวยุโรปและชาวจีน.” แปลโดย มาตยา อิงคนารถ. 

รามค�าแหง 6 (เมษายน 2522): 355–380.

2523 (1980)
• ประพฒัน์ ศรณีรงค์. “ซอืหมาเฉยีน.” ศลิปากร เล่ม 4 (กันยายน 2523): 79–88.
• เพ็ญศรี กาญจโนมัย. “กบฏไถ้ผิง: ต้นตระกูลของการปฏิวัติมวลชนโดยพลังชาวนาจีน.” สังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร ์10 (มกราคม/กุมภาพันธ ์2523): 30–42.

2525 (1982)
• ม.ป.ผ. “จีน การทูต “ต้าฮั�น.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 21 (14 พฤศจิกายน 2525): 15–16.
• ม.ป.ผ. “พลิกสงครามจีน-ญี�ปุ่น การบิดเบือนประวัติศาสตร์.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์29, 9 (22 สิงหาคม 2525): 

18–22.

• ม.ป.ผ. “จีน ราชวงศ์ใหม่.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 12 (12 กันยายน 2525): 12–14.
• สมิุตรา จันทรเ์งา. “ประวัติศาสตรห์น้าใหมข่องสงัคมนิยมจีน.” มติชน 5 (11 กันยายน 2525): 10.
• สเุรษฐ ์บวัชาติ. “ปักกิ�ง: เมืองที�มีอดีตกว่า 3, 000 ปี.” ศลิปวัฒนธรรม 4 (ธนัวาคม 2525): 85–90.

2526 (1983)
• ภุชชงค์ จันทวิช. “เครื�องถ้วยจีนสมัยราชวงศถั์งจากแหล่งโบราณคดีแหลมโพธแิละปา่ยาง อำาเภอไชยา จังหวัด

สุราษฎร์ธานี.” ศิลปวัฒนธรรม 4, 4 (กุมภาพันธ ์2526): 74–82.
• ม.ป.ผ. “จีนยุคสี�ทันสมัย เปิดประตปูระเทศกว้างขึ้น.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์9, 43 (17 เมษายน 2526): 24–25.
• ม.ป.ผ. “ระบบอภิสิทธิ�ในจีนกับวัฒนธรรมตะวันตกที�เริ�มซึมลึก.” มติชน 6 (31 กรกฎาคม 2526): 14. 

เศาะลาฮุดดีน. “เชง็โฮ แม่ทัพเรอืจีนมุสลิม.” อัล-ญ่ฮิ่าด 20, 172 (ม.ป.ด. 2526): 49–55.

2527 (1984)
• เฉิง เหวินห่าย, ผู้เรียบเรียง. “คำาแปลศิลาจารึก พระเจ้าหงวนซี�โจ๊ (กุบลายข่าน) พิชิตยูนนาน.” แปลโดย 

ยง อิงคเวทย.์ แถลงปรวัติศาสตรเ์อกสารโบราณคดี 18, 1 (มกราคม/ธนัวาคม 2527): 95–102.
• เฉนิหลี�ฟ้นั. “การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี�ยวกับโบราณศิลปวัตถสุถานที�สำาคัญของอาณาจักรนา่นเจ้าและต้าหลี�.” 

แปล และเรียบเรียงโดย ประพฤติ ศุกลรัตนเมธ.ี ศิลปวัฒนธรรม 6, 1 (พฤษภาคม 2527): 62–84.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/35 ปี ของการปฏิวัติ.” สยามรฐั 35 (2 ตลุาคม 2527): 2.
• เลียง เสถียรสุต. “ประวัติแคว้นสิบสองพันนา.” แถลงงานประวัติศาสตร์เอกสารโบราณคดี 16, 1 (มกราคม/

ธนัวาคม 2527): 103–123.

2528 (1985)
• เกษม อัชฌาสยั. “เจ้า ซื�อ หยาง ฮ่องเต้องค์ใหมข่องแผน่ดินจีน.” สยามรฐั 31 (15 กันยายน 2528): 11.
• พรรพรรณ ล.จันทโรนานนท์. “เรื�องราวของชาวอาหรับมุสลิมในสมัยราชวงศ์ถัง ความคิดเห็นบางประการ

เกี�ยวกับภาพรูปบุคคลบนแผ่นอิฐแบบทวารวดีฯ.” ศิลปากร 29, 2 (พฤษภาคม 2528): 42–49.
• ไพศาล สรุยิะวงศ์ไพศาล. “พระราชวังมังกร.” ความรูคื้อประทีป 3 (กรกฎาคม/กันยายน 2528): 24–30.
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• วิภา อุตมฉนัท์. “ปาฏิหาริย์ของสองจีน.” มติชน 8 (14 มีนาคม 2528): 5.

2529 (1986)
• ตู้อ้ีเถิง และเฉินหลี�ฟ้ั� น. “จักรพรรดิกบุไลข่านทรงพิชติอาณาจักรตาลีทำาให้ชนชาติไทยอพยพลงใต้อยา่งขนาน

ใหญ ่จริงหรือ?.” แปลโดย ประพฤทธิ� ศุกลรัตนเมธ.ี ศิลปวัฒนธรรม 7, 6 (เมษายน 2529): 104–116.
• วิภา อุตมฉนัท์. “ปักกิ�งเขียนประวัติศาสตรก๊์กมินตั�งใหม.่” มติชน 9 (11 ตลุาคม 2529): 7.
• โอวหยางไฉลุย. “ราชรถในสุสานของฉันสื�อ หวงต้ี.” แปลและเรียบเรียงจาก 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)
• เฉงิเซี�ยง. “ภาพเขยีนสรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที�ซางหยวน มณฑิลหยุนหนาน.” เก็บความจาก Neolithic Rock 

Art โดย มาลินี คัมภีรญาณนนท์. เมืองโบราณ 13, 2 (เมษายน/มิถุนายน 2530): 95–99.
• นงพงา สขุวนิช “ยกัษ์แหง่โลกยุคดึกดำาบรรพ.์” ศลิปวัฒนธรรม 8, 4 (กมุภาพนัธ ์2530): 82–87.
• ม.ป.ผ. “แก๊ง 4 คน ด้านที�ยงัไม่ลืม.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 13 (14 กันยายน 2529): 18–19.
• ม.ป.ผ. “จีนเปิดศักราชใหม ่สูยุ่คของจ้าวจื�อหยาง.” ขา่วพเิศษ-อาทิตย ์3, 542 (4–10 พฤศจิกายน 2530): 51–52.
• เหยาอ้ี. “เสนห์แห่งถิ�นแคว้นแดนคุนหมิง.” โดย ช. ศรีวราย [นามแฝง]. ศิลปวัฒนธรรม 9, 1 (พฤศจิกายน 

2530): 88–96.

2531 (1988)
• ชิงเสวียนชง, และ เจียงหวยอิง. “เปิด ‘กรุน่านเจ้า’ เจดีย์สามองค์แห่งต้าหลี�(ตาลีฟู้).” แปลโดย ทองแถม 

นาถจำานง. ศิลปวัฒนธรรม 9 (กุมภาพันธ ์2531): 58–66.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “วิกฤตการณที์�หนานซา.” สยามรฐั 38 (15 เมษายน 2531): 12.
• โชติชว่ง นาดอน. “จีนมาจากไหน? ทำาไมเรยีกว่าจีน?.” ศลิปวัฒนธรรม 10, 2(ธนัวาคม 2531): 68–71.
• ธดิา สาระยา. “นา่นเจ้าโดยสงัเขป.” เมืองโบราณ 15 (เมษายน/มิถนุายน 2531): 45–50.
• ม.ป.ผ. “อสญักรรม เจียงเจ�อหมิน กัว สิน้สดุราชวงศ์เจียง จรงิหรอื.” มติชนสดุสดุสปัดาห ์8, 386 (24 มกราคม 

2531): 46–47.
• สุชาติ ภูมิรักษ์. “การประเมินคุณค่าเหมาเป็นหน้าที�ของประวัติศาสตร์บทสัมภาษณ์สุชาติ ภูมิรักษ์ โดย 

อุดร ฐาปโนสถ.” มติชนสุดสปัดาห ์9, 430 (27 พฤศจิกายน 2531): 39–40.

2532 (1989)
• จางไคหยวน. “เสน้ทางเสฉวน-สนิธุในสมัยโบราณ.” เมืองโบราณ 15, 2 (เมษายน/มิถนุายน 2532): 58–62.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “เทียน อัน เหมิน/ควันป่น-รถถัง-ชวิีต-และเลือด.” สยามรฐั 39 (5 มิถนุายน 2532): 12.
• ม.ป.ผ. “เกมเลือดที�เทียนอันเหมิน ทะลุทางต้นแบบคอมมิวนิสตจีน.” มติชนสุดสัปดาห์ 9, 459 (18 มิถุนายน 

2532): 61.
• ม.ป.ผ. “ขบวนการนักศึกษาจีน บนหนทางแห่งการแสวงหา.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 35, 48 (14 พฤษภาคม 

2532): 27–30.
• ม.ป.ผ. “ขบวนการนักศึกษาเสรีหัวหอกในการเรียกร้องประชาธิปไตย.” มติชนสุดสัปดาห์ 9, 457 (4 มิถุนายน 

2532): 60–61.
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• ม.ป.ผ. “ปฏิบติัการ เทพเีสรภีาพ สงครามมวลชนยดืเยื้อของนักศึกษาจีน.” มติชนสดุสปัดาห ์9, 458 (11 มิถนุายน 
2532): 61.

• ม.ป.ผ. “ประวัติศาสตรห์น้าใหม่ในอุ้งมือผู้นำาจีน.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์36, 3 (2 กรกฎาคม 2532): 28–30.
• ม.ป.ผ. “ประวัติศาสตร์แห่งการลุกขึ้นสู้ของนักศึกษาจีน.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 35, 50 (พฤษภาคม 2532): 

28–29.

• ม.ป.ผ. “สามก๊ก ยุคอวกาศในแดนมังกร.” มติชนสดุสปัดาห ์9, 457 (มิถนุายน 2532): 61.
• ม.ป.ผ. “ลำาดับความเป็นมาก่อนเริ�มสงัหารโหดนับพนัศพในปักกิ�ง.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์36, 1 (18 มิถนุายน 

2532): 28.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “วิกฤตการณ์เทียนอันเหมิน: ความหมายและบริบท.” เอเชียปริทัศน์ 10, 3 (กันยายน/

ธนัวาคม 2532): 76–96.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “เหตุเกิดที�เทียนอันเหมิน.” อรุณสวัสดิ� 2, 16 (กรกฎาคม 2532): 43–49.
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และเรียบ เรียงจาก Confucius as a Statement, in The Story of Chinese Philosophy. เทศาภิบาล 76, 3 
(มีนาคม 2524): 82–93.

• พเิชยีร ครุะทอง. “พเิคราะห์ จ้าว จื�อ หยาง เยอืนอาเซยีน.” มติชน 4 (17 สงิหาคม 2524): 4.
• วุฒชิยั มูลศิลป์. “ปัญหาของจีนในกลางคริสต์ศตวรรษที� 19.” ประวัติศาสตร์ 6, 2 (พฤษภาคม/สงิหาคม 2524): 

55–62.

2525 (1982)
• เขียน ธีระวิทย์. “หวา กว�อ เฟิ้ง อาจจะกลับมา สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.เขียน ธีระวิทย์.” มติชน (14–20 

กุมภาพันธ ์2525): 36–38.
• จุลชีพ ชินวรรโณ. “การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที� 12 ชัยชนะถาวร หรือ ชั�วคราวของเต้ิง.” 

มติชน 5 (6 ตุลาคม 2525): 5.
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• จุลชีพ ชินวรรโณ. “พลิกแผ่นดินจีน: เต้ิงเสี�ยวผิงกับการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที� 12.” จุลสาร
ชุดเบื�องหลังเหตุการณป์ัจจุบัน 97 (ตุลาคม 2525): 3–59.

• ดาไลลามา.“สมัภาษณ์ดาลาไลมา องค์ประมุขของทิเบต.” มติชน 5 (15–21 สงิหาคม 2525): 20–21, 31.
• ม.ป.ผ. “จีน ราชวงศ์ใหม่.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 12 (12 กันยายน 2525): 12–14.
• ม.ป.ผ. “ปลดฮวง หวั, เกิง เปยีว โซเวียตเปน็พษิ.” มติชนสดุสปัดาห ์5 (28 พฤศจิกายน/4 ธนัวาคม 2525): 11–12.
• เลอพร มัธยมจันทร์. “เมื�อจ้าวจื�อหยางครวญถึงปัญหาเศรษฐกิจ.” ธุรกิจการค้า 3, 11 (พฤศจิกายน 2525): 

56–59.

• หลุยอ้ีเทียน. “สัมภาษณ์นายพล หลุยอ้ีเทียน หรือ นายอรุณ เจริญทังจรรยา ผู้นำาทหารจีนคณะชาติผู้อพยพ 
(กองพลที� 93) ณ บ้านพักบนดอยแม่สลอง.” สยามใหม ่1, 13 (242) (13 กุมภาพันธ ์2525): 28–29.

2526 (1983)
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “ความลับเกี�ยวกับการตายของนายพล หลินเปียว.” มติชน 6 (8 มิถนุายน 2526): 5.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/ซา้ยเต้ิงเสี�ยวผิง.” สยามรฐั 34 (22 พฤศจิกายน 2526): 2.
• บุญศักดิ� แสงระวี. “วาทะเหมา ตุ้น อบรมบ่มเพาะ ‘พลังเกิดใหม่’.” มติชนสุดสัปดาห์ 6, 1863 (10–16 เมษายน 

2526): 34–36.
• ม.ป.ผ. “กวาดล้างใน พคจ. เจ้าของไม้กวาดคือ เต้ิง.” มติชนสุดสัปดาห์ 6, 2066 (3/165) (30 ตุลาคม 2526): 

47–48.

• ม.ป.ผ. “จากจารุบุตร เรียงสุวรรณ ถึงหลี�เซียนเนียนของจีน.” มติชนสุดสัปดาห์ 6, 2108 (3/171) (11 ธันวาคม 
2526): 9–11.

• ม.ป.ผ. “จีน มลภาวะทางอุดมการณ์.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์30, 20 (6 พฤศจิกายน 2526): 14–15.
• ม.ป.ผ. “จีนยุคสี�ทันสมัย เปิดประตปูระเทศกว้างขึ้น.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์9, 48 (17 เมษายน 2526): 24–25.
• ม.ป.ผ. “ท่านเต้ิงจะเอาฮ่องกงปีหน้า.” ขา่วจัตรุสั 93 (11 กรกฎาคม 2526): 28.
• ม.ป.ผ. “เธอชื�อ หู หน่า หมากลองใจเรแกนของมังกรจีน.” มติชนสุดสัปดาห์ 6, 1870 (17–23 เมษายน 2526): 

13–14.

• ม.ป.ผ. “ลดโทษ เจียงเชงิ แผนสรา้งภาพพจน์จีน?.” มติชนสดุสปัดาห ์6, 1800 (6–12 กมุภาพนัธ ์2526): 13–14.
• ม.ป.ผ. “สมัชชาของจีน ‘เต้ิง’ ใหญก่ว่าเดิม.” มติชนสดุสปัดาห ์6, 1933 (19–25 มิถนุายน 2526): 14–15.
• เศาะลาฮุดดีน. “เชง็โฮ แมทั่พเรอืจีนมุสลิม.” อัล-ญ่ฮิ่าด 20, 172 (ม.ป.ด. 2526): 49–55.
• ส.สคุนธาภิรมย,์ [นามแฝง]. “‘ฮั�วคั�ง’ อาละวาด.” ขา่วจัตรุสั 93. (11 กรกฎาคม 2526): 39.

2527 (1984)
• Wilson, Dick, ed. “บทบาทของเหมาเจ�อตุง.” แปลโดย รสสุคนธ์ ขันธ์นะภา. ประวัติศาสตร์ 9 (พฤษภาคม/

สิงหาคม 2527): 96–110.
• เฉลียว พศิลยบุตร. “วิพากษ์นักสทัีนสมัยนิยม.” มติชน 7 (2 พฤศจิกายน 2527): 5.
• ณชั ภิญโญวัฒนชพี. “หูซื�อ จอห์น คิวอ้ีกับ 4 พฤษภาคม 1919.” ธรรมศาสตร ์13 (มิถนุายน 2527): 72–79.
• นฤมิตร สอดศุข. “เต้ิงกับความใฝ่ฝันสี�ทันสมัย.” มติชน 7 (6 ธนัวาคม 2527): 5.
• ม.ป.ผ. “เต้ิงกับความใฝ่ฝันที�ทันสมัย.” มติชน 7 (6 ธนัวาคม 2527): 5.
• ม.ป.ผ. “การต่อสู้สองแนวทาง มังกรเต้ิง-หัวโก๊ะฟ้ง ซื้ออนาคตฮ่องกง.” มติชนสุดสัปดาห์ 7, 2347 (2 กันยายน 

2527): 12–13.
• วรรณิภา นิยมไทย. “สัมผัสจีน ยุคเปิดประตูให้กว้างของเต้ิง เสี�ยว ผิง จากคำาบอกเล่าของนักวิชาการไทย.” 

มาตุภูมิ 8 (8 พฤศจิกายน 2527):
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2528 (1985)
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/ชยัชนะของเต้ิง.” สยามรฐั 36 (26 กันยายน 2528): 2.
• ดาไลลามา. “สมัภาษณด์าไลลามา องค์ประมุขของธเิบต.” มติชน 5 (15–21 สงิหาคม 2525) 8: 20–21, 21.
• ม.ป.ผ. “กวาดล้างใน พคจ. เจ้าของไม้กวาดคือ เต้ิง.” มติชนสุดสัปดาห์ 6, 2066 (3/165) (30 ตุลาคม 2528): 

47–48.

• ม.ป.ผ. “จีน ยุคเลิกกฎอัยการศึก.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์36, 32 (21–27 มกราคม 2528): 31–40.
• ม.ป.ผ. “ดันคนหนุ่มสาวเข้าสู่พรรค สืบต่อหนทางอันห้าวหาญของ ‘ลัทธิเต้ิง’.” วิวัฒน์ 3(9), 90(432) (1–7 

ตุลาคม 2528): 22–23.
• ม.ป.ผ. “เต้ิง เสี�ยว ผิง ยิ�งแก่ยิ�งงานหนัก.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์32, 6 (28 กรกฎาคม 2528): 24.
• ม.ป.ผ. “เต้ิงเสี�ยวผิง กับอนาคตของจีน.” มติชนสดุสปัดาห ์18, 2475 (6/262) (8 กันยายน 2528): 47.
• ม.ป.ผ. “ถนนสายยาวของเต้ิง.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์32, 1 (23 มิถนุายน 2528): 18.
• ม.ป.ผ. “ปรับขบวนผู้ปฏิบัติงานครั้งใหญ่ ชัยชนะของเต้ิงอีกคร้ัง.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 2579 (6/264) (22 

กันยายน 2528): 42–43.
• ม.ป.ผ. “ปีที� 37 สาธารณรัฐประชาชนจีน เต้ิงเสี�ยวผิง: ถึงยุคสมัยของคนหนุ่ม.” วิวัฒน์ 3 (9), 81 (423) (30 

กรกฎาคม/5 สิงหาคม 2528): 35–36.
• ม.ป.ผ. “สาธารณรัฐประชาชนจีน เต้ิง สั�งลดกำาลังทหาร.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 31, 47 (12 พฤษภาคม 

2528): 12.
• ทวีป วรดิลก. “โกวเล้ง มังกรผงาดแห่งไต้หวัน.” มติชนสดุสปัดาห ์8, 2773 (6/266) (6 ตลุาคม 2528): 43.

2529 (1986)
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/20 ปี หลังอสญักรรมเหมา.” สยามรฐั 37 (10 กันยายน 2529): 4.
• ม.ป.ผ. “จีน แผนปฏิรูปกองทัพ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 19 (26 ตลุาคม/ 1 พฤศจิกายน 2529): 21–29.
• ม.ป.ผ. “จีนยุคกวาดล้างคอรัปชั�น เจ้าหน้าที�ระดับสูงคือเป้าหมายต่อไป.” ขา่วพิเศษ-อาทิตย์ 1, 13 (451) (10–16 

กุมภาพันธ ์2529): 38–39.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “หู เหยา ปัง/แมวสารพดัสแีหง่ปักกิ�ง.” สยามรฐั 37 (28 มิถนุายน 2529): 4
• ม.ป.ผ. “10 ปีหลังสิน้เหมา จีนก้าวไปบนเส้นทางอันคดเค้ียว.” ขา่วพิเศษ-อาทิตย ์2, 481 (8–14 กันยายน 2529): 

36–38.

• ม.ป.ผ. “ข้อเสนอ เต้ิงเสี�ยวผิงถึงกอร์บาชอฟ้ แรงกดดันจากคนโตตัวเล็ก.” มติชนสุดสัปดาห์ 7, 315 (ม.ป.ด. 
2529): 14

• สชุาติ ภูมิบริรกัษ์. “ปันเจา นักประวัติศาสตรห์ญิงคนแรกของจีน.” ศลิปวัฒนธรรม 8 (ธนัวาคม 2529): 96–100.

2530 (1987)
• เขียน ธรีะวิทย์. “เปิดม่านไม้ไผ่ ทำาไมจึงต้องปลดหู เยา่ ปัง จากเลขาธกิารใหญพ่รรคคอมมิวนิสต์.” มติชน 10 

(23 มกราคม 2530): 7.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/ความสำาเรจ็ของเต้ิง เสี�ยว ผิง.” สยามรฐั 38 (4 พฤศจิกายน 2530): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนจะเปลี�ยนตัวผู้นำา?.” สยามรฐั 38 (1 กันยายน 2530): 12.
• ม.ป.ผ. “จีนเปิดศักราชใหม่ สูยุ่คของจ้าวจื�อหยาง.” ขา่วพเิศษ-อาทิตย์ 3, 549 (4–10 พฤศจิกายน 2530): 51–52.
• ม.ป.ผ. “จีนยุคปฏิรูป ยังหันรหัีนขวาง.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 41 (29 มีนาคม/ 4 เมษายน 2530): 25–26.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “หู เหยา ปัง/ อยูห่รอืไม.่” สยามรฐั 37 (17 มกราคม 2530): 4.
• ม.ป.ผ. “คนของโลก หลี� เผิง ว่าที�นายก รมต. จีน.” มติชนสดุสปัดาห ์8, 379 (6 ธนัวาคม 2530): 45.
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• ม.ป.ผ. “คนของโลก หู ่เยา่ปัง มังกรจากหูหนาน.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 334 (25 มกราคม 2530): 45.
• ม.ป.ผ. “ประชุมสมัชชาพรรค หู ฉ ีลิ ดาวรุง่ดวงใหมข่องจีน.” มติชนสดุสปัดาห ์8, 374 (1 พฤศจิกายน 2530): 47.
• ม.ป.ผ. “ประชุมใหญพ่รรค บดทดสอบเต้ิงเสี�ยวผิง.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์34, 19 ( 25–31 ตลุาคม 2530 ): 25.
• ม.ป.ผ. “สภาจีนขัดแย้งกันหนัก เรื�องเปิดเสรีเศรษฐกิจ หูเย่า ปังกับการเดินขบวนของนักศึกษา.” มติชน

สุดสปัดาห ์7, 335 (1 กุมภาพันธ ์2530): 43–44.
• ม.ป.ผ. “หูเยา่ ปัง กับการเดินทางของนักศึกษา.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 335 (1 กมุภาพนัธ ์2530): 43–44.
• ม.ป.ผ. “หูเยา่ปัง เหยื�อของการปฏิรูป.” ขา่วพเิศษ-อาทิตย ์2, 501 (21–27 มกราคม 2530): 54.
• วิภา อุตมฉันท์. “การเมืองเบื้องหลังเปลี�ยนแปลงผู้นำาจีน.” มติชน 10 (30 มกราคม 2530): 7.

2531 (1988)
• จารุวัฒน์ ชาติประเสริฐ. “การเมืองจีนในทศวรรษ 1980: ชยัชนะของเต้ิงเสี�ยวผิง.” สถาบนัเอเชียตะวันออกศึกษา 

1 (เมษายน 2531): 88–99.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/ โฉมหนาผู้นำาใหม.่” สยามรฐั 38 (11 เมษายน 2531): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “อนาคตของไต้หวันกับหลีเต็งฮุย.” สยามรฐั 38 (16 มกราคม 2531): 12.
• ม.ป.ผ. “คนของโลก หยาง ซา่น คนุ ประธานาธบิดีแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน.” มติชนสดุสปัดาห ์8, 399 (24 

เเมษายน 2531): 45.
• ม.ป.ผ. “ถังป๋อหู่ ปราชญ์เพลย์บอยอันดับหนึ�งของแผ่นดิน.” มติชนสุดสัปดาห์ 9, 428 (13 พฤศจิกายน 2531): 

33 ถึง 9, 429 (20 พฤศจิกายน 2531): 33.
• ม.ป.ผ. “ป๋อจู่อ้ี มหากวีของปวงชน.” มติชนสุดสปัดาห ์9, 425 (23 ตลุาคม 2531): 32–33.
• ม.ป.ผ. “อสญักรรม เจียงเจ�อหมิน กัว สิน้สดุราชวงศ์เจียง จรงิหรอื.” มติชนสดุสดุสปัดาห ์8, 386 (24 มกราคม 

2531): 46–47.
• ยง ถาวร. “ชุยเฮ่า เทวกวียอมสยบ.” มติชนสุดสปัดาห์ 9, 430 (27 พฤศจิกายน 2531): 31 ถึง 9, 431 (4 ธนัวาคม 

2531): 33.
• ยง ถาวร. “ถังป๋อหู่: ปราชญ์เพลย์บอยอันดับหนึ�งของแผ่นดิน.” มติชนสดุสปัดาห์ 9, 428 (13 พฤศจิกายน 2531): 

33 ถึง 9, 429 (20 พฤศจิกายน 2531): 33.
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นามแฝง. สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์17, 46 (9 พฤษภาคม 2514): 18–19, 44–45.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ใครจะกล้ารับรองจีนแดง.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์17, 50 

(6 มิถุนายน 2514): 18–19, 47–49.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “จากแอฟ้ริกาไปบอลขา่น.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์18, 18 

(24 ตุลาคม 2514): 18–19, 43–44.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “จีนแดงเข้าไปทำาไมในสหประชาชาติ.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์

วิจารณ ์18, 22 (21 พฤศจิกายน 2514): 18–19, 30, 42.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “จีนแดงฉลองการประชุมที�มอสโคว์.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์

วิจารณ ์17, 44 (25 เเมษายน 2514): 18–19, 42–43.
• แสวง ตงุคะบรรหาร. “จูเอนไหลเดินทางไปฮานอย.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์17, 

40 (28 มีนาคม 2514): 18–19, 29–31.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “ชยัชนะที� ปราชัยของแต่ละฝ่าย.” โดย เก็จ กาแวน [นามแฝง]. สยามรัฐสปัดาห์วิจารณ ์

18, 16 (10 ตุลาคม 2514): 18–19, 44–45.
• แสวง ตุงคะบรรหาร. “เอเชียในระยะหัวเล้ียวหัวต่อ.” โดย เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ ์

18, 15 (3 ตุลาคม 2514): 18–19, 41–42.
• อำานวย สวุรรณกิจบรหิาร. “บทบาทของจีนในเอเชยีตะวันออก.” รฐัศาสตรน์เิทศ 6, 2 (มกราคม/มีนาคม 2514): 

27–35.

2515 (1972)
• เกรียงศักดิ� เชวงทรัพย์. “สัมพันธภาพระหว่างจีน สหรัฐฯ และการเยือนปักกิ�งของนิกสัน.” ชาวบ้าน 1, 3 

(มีนาคม 2515): 94–100.
• ขจัดภัย บุรุษพัฒน์. “นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน.” สังคมศาสตร์ 9, 1 (มกราคม 2515): 

11–34.
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• ตระกูล ทองมิตร. “สัมพันธภาพระหว่างจีนคณะชาติกับญี�ปุ่น.” สารประชาชน 9, 439 (26 พฤศจิกายน 2515): 
12–13, 52.

• นกแก้ว [นามแฝง]. “บทบาทระหว่างประเทศของสาธารณรฐัประชาชนจีน.” รฏัิฐาภิรกัษ์ 14, 1 (มกราคม 2515): 
1–44.

• ม.ป.ผ. “จีนคอมมิวนิสต์ซื้อเครื�องบินจากสหรัฐ.” สารประชาชน 9, 422 (30 กรกฎาคม 2515): 15, 51.
• ม.ป.ผ. “ญี�ปุ่นเปิดความสมัพันธกั์บปักกิ�ง.” รฐัสภาสาร 20, 11 (ตลุาคม 2515): 40–47.
• ม.ป.ผ. “แถลงการณร์ว่มจีน สหรัฐฯ.” ชาวบ้าน 1, 3 (มีนาคม 2515): 101–108.
• ม.ป.ผ. “แถลงการณ์ร่วมระหว่างญี�ปุ่นกับสาธารณรัฐประชาชนจีน.” สารประชาชน 9, 433 (15 ตุลาคม 2515): 

15, 52.
• ส. สภา [นามแฝง]. “ญี�ปุ่นเปิดความสมัพันธกั์บปักกิ�ง.” รฐัสภาสาร 20, 11 (ตลุาคม 2515): 40–47.
• สุมิตรา อมรายน. “การรับรองจีนคอมมิวนิสต์เข้าเป็นภาคีสหประชาชาติ.” พัฒนาชุมชน 11, 122 (กุมภาพันธ ์

2515): 18–29.

2516 (1973)
• โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. “นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน.” รัฐศาสตร์นิเทศ 8, 1 (มกราคม–

มีนาคม 2516): 81–93.
• เขียน ธีระวิทย์. “ความช่วยเหลือต่างประเทศของสาธารณะรัฐประชาชนจีน.” นิสิตนักศึกษา (21 กุมภาพันธ ์

2516): 12–14.
• ตระกูล ทองมิตร. “สมัพันธภาพระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับโซเวียต.” สารประชาชน 10, 478 (26 สิงหาคม 2516): 

12–13, 41.
• สนิทศักดิ� สนิทศักดิ�ดี. “ปิงปองสื�อสมัพนัธท์างการเมือง.” สารประชาชน 10, 471 (8 กรกฎาคม 2516): 3, 41.
• อารี อิทธเิกษม. “โลซิงฮันกับขบวนการจีนอิทธพิลชายแดนไทย.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์20, 11 (2 กันยายน 

2516): 9, 31–33 ถึง 20, 18 (21 ตุลาคม 2516): 9, 12, 38.

2517 (1974)
• กอบเก้ือ สุวรรณทัต-เพียร. “จดหมายจากมาเลเซีย: การเปิดสัมพันธภาพทางการทูตกับจีน.” สังคมศาสตร์

ปรทัิศน ์12, 8 (สิงหาคม 2517): 65–80.
• นายตำารบั ณ เมืองเหนือ [นามแฝง]. “มาเลเซียกับสาธารณรัฐประชาชนจีน.” สารประชาชน 11, 499 (1 สงิหาคม 

2517): 14–15, 37–38.
• นายตำารบั ณ เมืองเหนือ [นามแฝง]. “ฮ่องกงร้อง.” สารประชาชน 11, 497 (1 กรกฎาคม 2517): 14–15, 25.
• สมพล เกียรติไพบูลย์, และ วิทยุตม์ ว่องวาณิช. “การค้าต่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” 

รฐัศาสตรส์าร 2, 2 (มีนาคม/เมษายน 2517): 37–60.
• สจัจา ประชารกัษ์. “ความสมัพันธร์ะหว่างจีนกับญี�ปุ่น.” สงัคมศาสตรป์รทัิศน ์12, 2 (มีนาคม 2517): 111–118.
• เสาวรส ณ บางชา้ง. “ความสมัพันธส์ามเสา้ จีน สหรฐัฯ และรสัเซยี.” รฐัศาสตรน์เิทศ 9, 2 (เมษายน/มิถนุายน 

2517): 26–39.
• แสวง ตงุคะบรรหาร. “จีนแดงกับมหาสมทุรอินเดีย ความแตกหกัระหว่างรสัเซยีกับจีนแดงอยูท่างเอเชยี.” โดย 

เก็จ กาแวน, [นามแฝง]. สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์21, 18 (20 ตุลาคม 2517): 18–19, 29–30.
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2518 (1975)
• จันทร์ฉาย ภัคอธิคม. “ปัญหาจีน: การศึกษาตัวอย่างกรณีข้อขัดแย้งในพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี�ปุ่น.” 

รามค�าแหง 2 (เมษายน 2518): 102–109.
• เจริญ สวาสดิพันธ์. “ราซัคไปปักกิ�ง.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 21, 53 (22 มิถุนายน 2518): 13, 36–37 ถึง 22, 2 

(6 กรกฎาคม 2518): 13, 36–37.
• นฤมิตร สอดสุข. “บทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในอนาคต.” อักษรศาสตร์ศิลปากร 1 (มิถุนายน/

พฤศจิกายน 2518): 83–89.
• นายตำารบั ณ เมอืงเหนือ, นมแฝง. “การแขง่ขนัระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับโซเวียตในภาคตะวันออกไกล.” สาร

ประชาชน 12 (1 กุมภาพันธ ์2518): 14–15, 37–38; (16 กุมภาพันธ ์2518): 14–15.
• นายตำารับ ณ เมืองเหนือ [นามแฝง]. “ปัญหาสงครามของโซเวียตและจีนกับโลกที� 3.” สารประชาชน 12, 517 

(1 พฤษภาคม 2518): 14–15, 37 ถึง 12, 518 (16 พฤษภาคม 2518): 14–15, 37.
• พชิดิ จงสถิตย์วัฒนา. “จีนเข้าใจอเมริกาผิดหรือ.” ประชาชาติ 2 (24 ตลุาคม 2518): 11.
• ม.ป.ผ. “กลุ่มอาเซยีนกับสาธารณรฐัประชาชนจีน.” รฐัสภาสาร 23, 8 (กรกฎาคม 2518): 9–13.
• ม.ป.ผ. “จีนพ้อไทยเฉื�อยชาเรื�องต้ังสถานทูตเตือนให้ระวังรัสเซียยึดครองเอเชีย.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์22, 

12 (กันยายน 2518): 1, 16.
• ม.ป.ผ. “พมา่ต้องการจีน จีนก็ต้องการพมา่.” จัตรุสั 1, 21 (2 ธนัวาคม 2518): 22–23.
• ม.ป.ผ. “พาราเซล: จีนเอาไปแล้ว เวียดนามยังเสยีดาย.” จัตรุสั 1, 25 (30 ธนัวาคม 2518): 27.
• สตัยาพร ตันเต็มทรัพย.์ “การค้าระหว่างญี�ปุ่นและสาธารณรฐัประชาชนจีน.” ธุรกิจอุตสาหกรรม 3 (พฤษภาคม 

2518): 36–38.
• สตัยาพร ตันเต็มทรพัย.์ “การค้าสหรัฐฯกับจีน.” ธุรกิจอุตสาหกรรม 3 (มิถนุายน 2518): 17–21.
• สารสิน วีระผล, “ปัญหาไต้หวันกับสัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน.” 

สงัคมศาสตร ์17, 3 (กรกฎาคม 2518): 1–8.
• สารสิน วีระผล. “บทความจากการไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน.” สังคมศาสตร์ 12, 3 (กรกฎาคม 2518): 

123–126.

• สุทัศน์ นำาพูนสุขสันติ, “บทบาททางการเมืองของชาวจีนในมาเลเซีย.” รัฐศาสตร์นิเทศ 10, 8 (กรกฎาคม/
กันยายน 2518): 112–165.

• สทัุศน์ นำาพนูสขุสนัติ. “ชาวจีนในมาเลเซีย (ตอนที� 1).” รฐัศาสตรน์เิทศ 10, 1 (มกราคม/มีนาคม 2518): 15–32.
• เสาวรส ณ บางชา้ง. “ความขัดแยง้ระหว่างจีนกับรัสเซยี.” มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่11 (มิถนุายน/ธนัวาคม 2518): 

72–77.

• โอกาเบ, ทัตสมิุ. “บทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชยีอาคเนยใ์นอนาคต.” แปลโดย นฤมิตร สอดศุข. อักษรศาสตร์ 
1 (มิถุนายน/พฤศจิกายน 2518): 88–89.

2519 (1976)
• เขยีน ธรีะวิทย์. “จีนกับสหรัฐอเมรกิา.” สงัคมศาสตร ์13, 1 (มกราคม 2519): 79–82.
• เขยีน ธรีะวิทย์. “การพพิาทเรื�องพรมแดน.” จีนศกึษา (มกราคม/มีนาคม 2519): 97–100.
• ชุมพร สังขปรีชา. “การแข่งขันระหว่างจีนกับโซเวียตและจุดยืนของสหรัฐในเอเชีย.” รัฐศาสตร์สาร 3, 2 

(มกราคม 2519): 16–31.
• ประเสรฐิ จิตติวัฒนพงศ์. “ความสมัพันธญ์ี�ปุ่น-จีน ภายหลังคำาแถลงการณ์รว่มปี 1972 ปัญหาที�ตกลงกันได้และ

ไม่ได้.” จีนศึกษา (มกราคม/มีนาคม 2519): 44–58.
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• ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ. “วิเคราะห์ความสำาพันธ์ระหว่างประเทศญี�ปุ่นกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” 
รามค�าแหง 3 (เมษายน 2519): 1–15.

• ม.ป.ผ. “การค้าต่างประเทศที�เสมอภาคและอำานวยประโยชน์แก่กัน.” จีนศึกษา 1, 2 (เมษายน/มิถนุายน 2519): 
123–127.

• ม.ป.ผ. “การเยอืนปักกิ�งของผู้นำาสหรฐั.” จีนศกึษา (มกราคม/มีนาคม 2519): 104–108.
• ม.ป.ผ. “ความขัดแย้งระหว่างจีนกับโซเวียต.” สารประชาชน 13, 534 (16 มกราคม 2519): 14–15, 38 ถึง 13, 535 

(1 กุมภาพันธ ์2519): 14–15, 35.
• ม.ป.ผ. “แถลงการณร์ว่มของสหรัฐและสาธารณรฐัประชาชนจีน.” จีนศกึษา (มกราคม/มีนาคม 2519): 87–92.
• ม.ป.ผ. “เอกสารสำาคัญ: คำาปราศรัยของเฉียวก้วนหัว หัวหน้าคณะผู้แทนจีนในที�ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

สมัยที� 30 เมื�อวันที� 26 กันยายน 2518.” จีนศึกษา 1 (มกราคม/มีนาคม 2519): 66–86.
• ม.ป.ผ. “เอกสารสำาคัญ: คำาปราศรัยลี�เฉียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทนจีน

ในการประชุมสมัชชาวิสามัญครั้งที� 7 ขององค์การสหประชาชาติ (2 กันยายน 1975).” จีนศึกษา 1 
(เมษายน/มิถุนายน 2519): 75–87.

• ศิโรฒน์ ภาคสุวรรณ. “วิเคราะห์ความสัมพนัธร์ะหว่างประเทศญี�ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน.” รามค�าแหง 
3, 1 (เมษายน 2519): 1–15.

• สัตยาพร ตันเต็มทรัพย์. “สาธารณรัฐประชาชนจีนกับตลาดร่วมยุโรป.” ธุรกิจอุตสาหกรรม 4, 3 (กรกฎาคม 
2519): 19–23.

• สารสิน วีระผล. “The Thai Perception of China and Japan.” สงัคมศาสตร ์18, 1 (มกราคม 2519): 108–121.
• สรุชยั ศิรไิกร. “วิเคราะห์การดำาเนินนโยบายต่างประเทศของจีน: ยุทธวิธแีนวรวมมวลชนในการเมืองระหว่าง 

ประเทศ.” รฐัศาสตรส์าร 3, 2 (มกราคม 2519): 32–49

2520 (1977)
• เกษม ศิรสิมัพันธ.์ “โลกกว้างทางแคบจีนกับเขมร.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์24, 15 (9 ตลุาคม 2520): 12.
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• ม.ป.ผ. “จีนบุกเวียดนาม หลักการและเหตุผล.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์25, 35 (25 กมุภาพนัธ ์2522): 11–12.
• ม.ป.ผ. “จีนลงโทษเวียดนาม ใครเป็นหมีขั้วโลกกระดาษ.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 25, 37 (11 มีนาคม 2522): 

15–16.

• ม.ป.ผ. “จีนลงโทษเวียดนาม จะตีหมีต้องตีตรงด้ังจมูก.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 25, 36 (4 มีนาคม 2522): 
13–14.

• ม.ป.ผ. “จีน-เวียดนาม แนวโน้มในปัจจุบนั.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์25, 35 (25 กมุภาพนัธ ์2522): 12–14.
• ม.ป.ผ. “จีน-เวียดนาม ยุคใหม่ของการต่อสู.้” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์25, 43 (22 เมษายน 2522): 14–16.
• ม.ป.ผ. “จีน-เวียดนาม รกัรา้งโลกสงัคมนิยม.” ขา่วไทยนกิร 3, 74 (19 มีนาคม 2522): 29–34.
• ม.ป.ผ. “จีน-เวียดนาม สงครามที�ใหม่.” ขา่วไทยนิกร 3, (30)+106 (29 ตลุาคม 2522): 35–36.
• ม.ป.ผ. “จีน-เวียดนาม: จะมีการลงโทษครั้งที�สองหรอืไม.่” เศรษฐกิจ 2, 101 (4–10 ธนัวาคม 2522): 39–41.
• ม.ป.ผ. “จีน-สหภาพโซเวียต ความขัดแย้งที�ไม่อาจประนีประนอมได้.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 25, 42 (15 

เมษายน 2522): 10–11.
• ม.ป.ผ. “ไต้หวัน หนีเสือปะจระเข!้.” เศรษฐกิจ 2, 60 (20–26 กมุภาพนัธ ์2522): 36–38.
• ม.ป.ผ. “บทวิเคราะห์สงครามจีน-เวียดนาม.” ขา่วไทยนกิร 3, (30)+72 (5 มีนาคม 2522): 8–16.
• ม.ป.ผ. “บทวิเคราะหส์ถานการณอิ์นโดจีน: จีนสั�งสอนหรอืใชยุ้ทธการเหนอืเมฆ.” เศรษฐกิจ 2, 62 (6–12 มีนาคม 

2522): 28–31.
• ม.ป.ผ. “มองลู่ทางการเจรจาระหว่างจีนกับโซเวียต.” มติชน 2 (17 มิถนุายน 2522): 4.
• ม.ป.ผ. “เมื�อ ‘เต้ิง เสี�ยวผิง เยือนสหรัฐ’.” สารประชาชน 16, 608 (16 กุมภาพันธ์ 2522): 14–15 ถึง 16, 609 

(1 มีนาคม 2522): 14–15, 38.
• ม.ป.ผ. “เมื�ออินทรขีาวเสพสมมังกรแดง.” มติชน 2 (19 กมุภาพนัธ ์2522): 7, 11.
• ม.ป.ผ. “วอชงิตัน-ปักกิ�ง... เรื�องของดลุแหง่กำาลัง.” ไทยนิกร 3, 30+99 (10 กันยายน 2522): 29.



บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย 241

• ม.ป.ผ. “สถานการณ์อินโดจีน เหตุการณ์ที�เริ�มเปลี�ยนแปลง.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 25, 34 (18 กุมภาพันธ ์
2522): 15–16.

• ม.ป.ผ. “สหรฐัฯ-ญี�ปุ่น กับผลประโยชน์ 6 แสนล้านในจีน.” เศรษฐกิจ 2, 59 (13–19 กมุภาพนัธ ์2522): 29–32.
• ม.ป.ผ. “สัมพันธภาพจีน-โซเวียต จากอดีตถึงอนาคต.” เศรษฐกิจ 2, 78 (26 มิถุนายน/2 กรกฎาคม 2522): 

34–39.

• ม.ป.ผ. “สมัพนัธไมตรจีีน-สหรฐั.” เศรษฐกิจ 1, 52 (1 มกราคม 2522): 41–43.
• ม.ป.ผ. “เหมาอิสม์... ก้ิงก่าคอมมิวนิสต์ที�เปลี�ยนสีได้ตามฤดูกาล.” ไทยนิกร 3, 30+93 (30 กรกฎาคม 2522): 

45–47.

• ม.ป.ผ. “จีนบุกเวียดนาม หลักการและเหตุผล.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์25, 35 (25 กมุภาพนัธ ์2522): 11–12.
• มานะ มาลาเพชร. “ไกรสรเยือนจีน มิติใหม่ของความสัมพนัธปั์กกิ�ง-อินโดจีน.” มติชน 12 (24 ตลุาคม 2522): 9.
• ยอดธง ทับทิวไม้. “เมื�อพรรคแรงงานอัลบาเนียวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน.” ไทยนิกร 3, 30+94 (สิงหาคม 

2522): 45–47.
• ยุพเรศ สรณอัตต์. “กรณพีพิาทในอินโดจีน: สงครามปลดปล่อยและสงครามสั�งสอน.” จุลสารเบื�องต้นเหตกุารณ ์

ปัจจุบัน 11, 76 (เมษายน 2522): 1–53.
• วีระ ธรีภัทร. “มองลู่ทางการเจรจาระหว่างจีนกับโซเวียต.” มติชน 2 (17 มิถนุายน 2522): 4.
• วีระ ธรีภัทร. “เมื�ออินทรขีาวเสพสมมังกรแดง.” มติชน 2 (19 กมุภาพนัธ ์2522): 7, 11.
• ศรัทธา สากล. “จีน-เวียดนาม ความขัดแยง้นับวันทวีขึ้น.” สยามรฐั 30 (27 สงิหาคม 2522): 9.
• สบิแสง พรหมบุญ. “สงครามจีน-เวียดนาม.” เอเชยีปรทัิศน ์1 (ตลุาคม/ธนัวาคม 2522): 24–36.
• สดุเขต สมุทรไ์ทย. “ดลุย์แหง่กำาลังทหารระหว่างจีน-เวียดนาม.” นาวิกศาสตร ์62 (มีนาคม 2522): 1–7.
• สทุธชิยั หยุน่. “จีนกับโซเวียตจะคบกันใหม่อีกครั้งหรอื?.” เศรษฐกิจ 2, 79 (3–9 กรกฎาคม 2522): 36–37.

2523 (1980)
• จุลชีพ ชินวรรโณ. “นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน: อดีตถึงปัจจุบัน.” เอเชียปริทัศน์ 1 

(กรกฎาคม/กันยายน 2523): 83–105.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/ถอยกลับไปสูท่ะเล.” สยามรฐั 30 (11 กมุภาพนัธ ์2523): 2.
• นฤมิตร สอดศุข. “นโยบายต่างประเทศจีนยุค ‘สี�ทันสมัย’ กับผลกระทบต่อ พคท..” มติชน 3 (17 ตลุาคม 2523): 

6–7.

• นฤมิตร สอดศุข. “นโยบายต่างประเทศจีนยุคหลังเหมาเจ�อตุง.” เอเชียปรทัิศน์ 1 (กรกฎาคม/กันยายน 2523): 
107–127.

• ม.ป.ผ. “จีน: ขุมทรพัยใ์หม่ของอเมรกิา.” เศรษฐกิจ 3, 146 (11 พฤศจิกายน 2523): 38–39.
• ม.ป.ผ. “จีนในสายตาสงิคโปร.์” เศรษฐกิจ 3, 150 (11 ธนัวาคม 2523): 38–39.
• ม.ป.ผ. “เจ้าจื�อหยาง ประกาศนโยบายประจัญกับการรุกรานของรุสเซยี.” สยามรฐั 31 (16 กันยายน 2523): 11.
• ม.ป.ผ. “ไต้หวัน ผู้วัดรอยเท้าเสือ.” เศรษฐกิจ 3, 136 (2 กันยายน 2523): 32–34.
• ม.ป.ผ. “ทฤษฎีสามโลก: ความสัมพันธร์ะหว่างจีนกับแอฟ้ริกา.” มาตภูุมิ 7, 1040 (181) (ธนัวาคม 2523): 22–25.
• ม.ป.ผ. “สัมพันธ์ฝรั�งเศส-จีน เอาท้ังแมวดำาแมวขาว.” มติชนสุดสัปดาห์ 3 (26 พฤษภาคม/1 พฤศจิกายน 

2523): 9.
• เอกรินทร์ สิ�มหาศาล. “ทัศนคติของผู้นำาการเมืองต่อการกำาหนดนโยบายต่างประเทศ: กรณีการสร้าง

สัมพันธภาพระหว่างญี�ปุ่น-จีน ปี ค.ศ.1972.” รฐัศาสตร ์7 (กุมภาพันธ ์2523): 46–58.



242 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

2524 (1981)
• ชาตรี ฤทธารมย.์ “การปิดล้อมสาธารณรฐัประชาชนจีนของโซเวียด: ทางไปสูค่วามสำาเรจ็หรือความล้มเหลว?.” 

เอเชียปรทัิศน์ 2 (เมษายน/มิถุนายน 2524): 1–34.
• ทวีป วรดิลก และคนอื�น ๆ . “จีนกับปัญหาอินโดจีน รายงานการอภิปราย.” เศรษฐศาสตรก์ารเมือง 1, 5 (ตลุาคม/

ธนัวาคม 2524): 122–159.
• ทวีป วรดิลก. “นโยบายต่อจีนของรฐับาลเรแกน.” มติชน 4 (13 เมษายน 2524): 6.
• ทวีป วรดิลก. “สมัพันธภาพอินเดียกับจีน.” มติชน 4 (8 กรกฎาคม 2524): 6–7.
• นรนิติ เศรษฐบุตร. “จุดเริ�มต้นของการขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหภาพโซเวียต: บท

ทบทวน.” เศรษฐศาสตรก์ารเมือง 1, 5–6 (ตุลาคม/ธนัวาคม 2524): 101–120.
• นูมอฟ้ฟ์้ แซม เจ. “นโยบายต่างประเทศของจีนภายหลังการประชุมที�เมืองแคนคุน.” เศรษฐศาสตร์การเมือง 

1, 5–6 (ตุลาคม/ธนัวาคม 2524): 181–184.
• พเิชยีร ครุะทอง. “พเิคราะห์ จ้าว จื�อ หยาง เยอืนอาเซยีน.” มติชน 4 (17 สงิหาคม 2524): 4.
• พเิชยีร ครุะทอง. “รวมไต้หวัน ความหวังริบหรี�ของจีน.” มติชน 4 (5 ตลุาคม 2524): 4.
• ม.ป.ผ. “การปิดล้อมสาธารณรัฐประชาชนจีนของสหภาพโซเวียต.” เอเชียปริทัศน์ 2, 3 (เมษายน/มิถุนายน 

2524): 1–34.
• ม.ป.ผ. “จีนกับปัญหาอินโดจีน: รายงานการอภิปราย.” เศรษฐศาสตรก์ารเมือง 1, 5–6 (ตลุาคม/ธนัวาคม 2524): 

122–159.

• ม.ป.ผ. “จีน-อินเดีย พัฒนาสมัพนัธยุ์คใหม.่” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์28, 29 (22–28 ธนัวาคม 2524): 27–28.
• สมเกียรติ อ่อนวิมล. “ปัญหาพรมแดนอินเดีย-จีน จะปาตีผสมขา้วเจ้า.” มติชน 4 (15 ธนัวาคม 2524): 6.
• สุพัชรา นาคะศิริ. “สมชัย รักจิตร: วิเคราะห์ความขัดแย้งจีน-โซเวียต กับสงครามไม่ประกาศในอินโดจีน.” 

ธรรมศาสตร ์10, 2 (มิถุนายน 2524): 136–140.

2525 (1982)
• เขยีน ธรีะวิทย์. “ปัญหาของสหรัฐอเมรกิาที�จะขายอาวุธให้จีน.” เอเชยีปรทัิศน ์3 (กรกฎาคม 2525): 1–11.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “ความรักกับการเมืองระหว่างประเทศ.” มติชน 5 (24 กมุภาพนัธ ์2525): 5.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “ความสัมพนัธจี์น-อเมรกิา มิได้โรยด้วยกลีบกหุลาบ.” มติชน 5 (3 กมุภาพนัธ ์2525): 5.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “ไต้หวันกับความสัมพันธอ์เมรกิา-จีน.” มติชน 5 (22 กันยายน 2525): 5.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “อะไรจะเกิดข้ึนกับฮ่องกง.” มติชน 5 (20 ตลุาคม 2525): 5.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ญวน-จีน การวิวาทแนวใหม.่” สยามรฐั 32 (12 มีนาคม 2525): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “มังกรกับหมี (2): แมม่ดและอธบิดี.” สยามรฐั 33 (28 กันยายน 2525): 10.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “มังกรกับหมี (3): ภายในระบบ วิธีการปกครองของจีนกับสหภาพโซเวียต.” สยามรัฐ 33 

(29 กันยายน 2525): 10.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “อนาคตฮองกง-คำาตอบจากจีน.” สยามรฐั 33 (25 กันยายน 2525): 10.
• นรนิติ เศรษฐบุตร. “ปัญหาของจีนกับญวนจะเป็นมิตรกันได้อีกหรือ.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 29, 18 (24 

ตุลาคม 2525): 17.
• นรนิติ เศรษฐบุตร. “มูลเหตขุองการขดัแยง้ระหว่างจีนกับรัสเซยี.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 14 (26 กันยายน 

2525): 18.
• พเิชยีร ครุะทอง. “กีฬาทำาลายมิตร: ซอฟ้ท์บอลสรา้งศัตรู.” มติชน 5 (0 มีนาคม 2525): 10.
• ภาณมุาศ ทักษณา. “ฮ่องกง เกาะทอง ที�นานาชาติจ้องจะตะครุบ.” ทนุ-ทรพัย ์(ธนัวาคม 2525): 14–17.
• ม.ป.ผ. “จีน-แอฟ้รกิา ความพยายามครั้งใหม.่” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 25 (12 ธนัวาคม 2525): 14–15.
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• ม.ป.ผ. “ปรับสัมพันธจี์น-โซเวียต ถึงเพิ�งเริ�มต้นก็กระเทือนไปทั�ว.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์29, 19 (31 ตุลาคม 
2525): 12.

• ม.ป.ผ. “ปลดฮวง หวั, เกิง เปียวโซเวียตเป็นพิษ.” มติชนสดุสปัดาห ์5 (28 พฤศจิกายน/4 ธนัวาคม 2525): 11–12.
• ม.ป.ผ. “พลิกสงครามจีน-ญี�ปุ่น การบิดเบือนประวัติศาสตร์.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์29, 9 (22 สิงหาคม 2525): 

18–22.

• ศักดิ�ชยั บำารุงพล. “ดาวดาวเหนือฮ่องกง.” มติชน 5 (4 ตลุาคม 2525): 5.
• ศิราพร ภูพงศ์ไพบูลย.์ “ไต้ฮงกงกับงานท้ิงกระจาด.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์29, 14 (26 กันยายน 2525): 34–35.
• สมพงศ์ ชูมาก. “จีน-โซเวียต ความสมัพันธที์�ไมเ่ปลี�ยนคณุภาพ.” มติชน 5 (11 พฤศจิกายน 2525): 5.
• สารสนิ วีระผล. “จากปักกิ�งสูฮ่านอยประสบการณใ์นห้าวัน.” สราญ่รมย ์(2525): 111–126.
• เอกรักษ์ รามราฆพ. “ฮ่องกง: กำาลังถูกล้อมด้วยม่านไม้ไผ่.” ธุรกิจการเงิน 1, 9 (พฤศจิกายน/ธันวาคม 2525): 

16–17.

2526 (1983)
• โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์. “จีนแดง รุสเซีย และสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ์-สามเส้า.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 

30, 13 (18 กันยายน 2526): 17–18.
• โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์. “สหประชาชาติ เมื�อจีนแดงจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การพลังงานปรมาณูสากล.” 

สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์30, 10 (28 สิงหาคม 2526): 17–18.
• คมกริช วรคามิน. “เวียดนาม: ทัศนะบางประการต่อนโยบายต่างประเทศในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ.” สราญ่รมย์ 

(2526): 234–247.
• จุลชพี ชนิวรรโณ “จีนในทรรศนะของอเมรกิา ภาพพจน์ที�ผันแปร.” มติชน 6 (15 มิถนุายน 2526): 5.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “จีน-แอฟ้รกิา ซาฟ้ารขีองจ้าวจื�อหยาง.” มติชน 6 (17 กมุภาพนัธ ์2526): 5–6.
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “มาดใหม่ของจีนในเวทีโลก.” มติชน 6 (23 มีนาคม 2526): 5.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนกับปาเลสไตน์.” สยามรฐั 34 (5 กรกฎาคม 2526): 4.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนกับสหรัฐ/ผลการติดต่อ.” สยามรฐั 34 (4 ตลุาคม 2526): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน-เข้ียวเล็บในทะเล.” สยามรฐั 34 (15 กันยายน 2526): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนในแอฟ้รกิา การปะทะอิทธพิลกับรุสเซยี.” สยามรฐั 33(12 มกราคม 2526): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน-เมื�อไหรจ่ะบุกเวียดนามอีก.” สยามรฐั 33 (14 เเมษายน 2526): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนยุทธศาสตรใ์นตะวันออกกลาง.” สยามรฐั 33 (18 มกราคม 2526): 2.
• ดำารห์ิ สตุเตมีย.์ “ฮ่องกงเป็นปัญหาอนาคต.” อัยการ 6, 67 (กรกฎาคม 2526): 46–52.
• ทำานุ เนตรโรจน์. “สงครามลงโทษระหว่างจีน-เวียดนาม.” นาวิกศาสตร ์66, 5 (พฤษภาคม 2526): 529–534.
• นฤมิตร สอดศุข. “มังกรงอนอินทร ีแล้วญาติดีหมีขาว.” มติชน 6 (6 เเมษายน 2526): 5.
• บุญรตัน์ อภิชาติไตรสรณ.์ “สหรฐั-จีน น้าผ้ึงไมห่วาน.” มติชน 6 (24 มกราคม 2526): 10.
• ประสงค์ สุน่ศิร.ิ “การดำาเนินนโยบายต่างประเทศกับปัญหาความมั�นคง.” สราญ่รมย ์(2526): 17–32.
• ม.ป.ผ. “การเจรจาเกี�ยวกับอนาคตของฮ่องกง.” สยามจดหมายเหต ุ8, 33 (12–18 สงิหาคม 2526): 946–948.
• ม.ป.ผ. “จีนขูส่หรฐั แบนเรแกนทัวร์ปักกิ�ง.” มติชนสดุสปัดาห ์6, 2101 (3/170) (4 ธนัวาคม 2526): 47.
• ม.ป.ผ. “จีน-โซเวียต กระแสลมที�เปลี�ยนแปลง.” ไทยแลนด์ 2, 554 (23–29 กันยายน 2526): 34–36.
• ม.ป.ผ. “จีน-ไต้หวัน ปรากฏการณใ์หม่.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์39, 48 (2–8 พฤษภาคม 2526): 22.
• ม.ป.ผ. “จีนวางแผนสำาหรบัฮ่องกงหลังปี 2540.” สยามจดหมายเหต ุ8, 50 (7–15 ธนัวาคม 2526): 1389–1390.
• ม.ป.ผ. “ชูลดสเ์ยอืนจีน เป็นไปตามแผนปลอบใจ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 34 (13 กมุภาพนัธ ์2526): 11–12.
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• ม.ป.ผ. “เธอชื�อ หู หน่า หมากลองใจเรแกนของมังกรจีน.” มติชนสุดสัปดาห์ 6, 1870 (17–23 เมษายน 2526): 
13–14.

• ม.ป.ผ. “สามมหาอำานาจ ไมมี่มิตรแท้-ศัตรูถาวร.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์29, 44 ( 24 เเมษายน 2526): 13–14.
• ม.ป.ผ. “นโยบายต่างประเทศจีนในปัจจุบนั.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์11 (กันยายน 2526): 49–51.
• ยี� หลุง, หยาง. “โรคกลัวจีนในฮ่องกง ความหวาดระแวงต่อชะตากรรมปี 2540.” เอเชียปริทัศน์ 4, 4 (ตุลาคม/ 

ธนัวาคม 2526): 95–110.
• สมิุตรา [นามแฝง]. “จีนกับบทเรียนจากธเิบต.” ขา่วพาณชิย ์34 (21 กันยายน 2526): 6, 10.
• สมิุตรา จันทรเ์งา. “ความสำาเรจ็ก้าวแรกของจ้าวจื�อหยางในแอฟ้รกิา.” มติชน 6 (22 มกราคม 2526): 10.
• อานนท์ [นามแฝง]. “รายของจีนจากฮ่องกง.” ขา่วพาณชิย ์33 (1 มีนาคม 2526): 6.

2527 (1984)
• เขยีน ธรีะวิทย.์ “ความสมัพนัธส์ามเสา้ระหว่างจีน โซเวียตและเวียดนาม.” เอเชยีปรทัิศน ์5 (กันยายน/ธนัวาคม 

2527): 1–25.
• เจตน์ ปรทัิศน์. “เจ้าจื�อหยางเยือนสหรฐั เมื�อมังกรบุกตะวันตก.” มาตภูุมิ 8 (10 มกราคม 2527): 14.
• เจตน์ ปรทัิศน์. “ปัญหาระหว่างมาเลเซีย-จีน.” มาตภูุมิ 8 (1 มีนาคม 2527): 14.
• ชาตรี ฤทธารมย์. “ความเชื�อมโยงทางการเมืองต่างระบบกับการขัดแย้งระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีการขัดแย้ง 

ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหภาพโซเวียตในช่วงปี 1956–1960.” เอเชียปริทัศน์ 5, 1 (มกราคม 
2527): 48–92.

• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนอเมรกัินแนวรว่มใหม่.” สยามรฐั 34 (16 มกราคม 2527): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “นากาโซเนเ่ยือนจีน.” สยามรฐั 34 (27 มีนาคม 2527): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ปักกิ�ง-แผนรวมไต้หวัน 7.” สยามรฐั 35 (3 ตลุาคม 2527): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ปักกิ�งพบไทเป/ครั้งเดียวคงไมพ่อ.” สยามรฐั 36 (3 ตลุาคม 2527): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “รุสเซีย-จีน/การเจรจารอบที� 5.” สยามรฐั 35 (18 ตลุาคม 2527): 2.
• ตลุยา ธนัวานันท์. “การเยอืนของประธานาธบิดีเรแกนกับความสมัพนัธร์ะหว่างจีน-โซเวียต สองสายสมัพนัธ์

อันเท่า เทียม.” มาตุภูมิ 8 (30 เมษายน 2527): 14.
• ตุลยา ธันวานันท์. “ทบทวนสัมพันธ์จีน-อาเซียน ทำาไมเวียดนามจึงกล้าซื้อเวลาราคาแพง?.” มาตุภูมิ 8 (29 

กุมภาพันธ ์2527): 14.
• ม.ป.ผ. “การเจรจาเกี�ยวกับอนาคตของฮ่องกง.” สยามจดหมายเหต ุ9, 8 (17–23 กมุภาพนัธ ์2527): 219–222.
• ม.ป.ผ. “การต่อสู้สองแนวทาง มังกรเต้ิง-หัวโกะฟ้ง ซื้ออนาคตฮ่องกง.” มติชนสุดสัปดาห์ 7, 2374 (2 กันยายน 

2527): 12–18.
• ม.ป.ผ. “ใครกลัวใคร คอมมิวนิสต์-ทนุนิยม.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 18 (21 ตลุาคม 2527): 14–15.
• ม.ป.ผ. “จีน-ไต้หวัน หนึ�งประเทศสองระบบ.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 48 (21 ตลุาคม 2527): 18–15.
• ม.ป.ผ. “จีนเพิ�มบทบาทในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.” สยามจดหมายเหตุ 9, 14 (30 มีนาคม/

5 เมษายน 2527): 385–388.
• ม.ป.ผ. “นโยบาย 2 จีนของวอชงิตัน ความในใจอันเจ็บปวดของปักกิ�ง.” มาตภูุมิ 8 (18 เมษายน 2527): 14.
• ม.ป.ผ. “แมวสไีหนก็จับหนูได้.” สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์31, 26 (16 ธนัวาคม 2527): 15–16.
• ม.ป.ผ. “ลำาดับเหตุการณค์วามสมัพันธจี์น-สหรัฐฯ.” มาตภูุมิ 8 (27 เมษายน 2527): 14
• ม.ป.ผ. “จีน-เกาหลี ไพโ่ซเวียต.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 27 (23 ธนัวาคม 2527): 14–15.
• ม.ป.ผ. “อภิมหาอำานาจ สหรฐั-โซเวียต-จีน.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 27 (23 ธนัวาคม 2527): 14–16.
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• วริยา ศิวะศริยานนท์. “การเยือนอเมริกาของจ้าวจื�อหยาง ไพ่อเมริกาหรือไพ่จีน.” มติชน 7 (1 กุมภาพันธ ์
2727): 5.

• วินัย พงศ์ศรีเพียร. “อันนัมฉินาภิเภท: สำานึกจากอดีตและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ในกรณีความขัดแย้ง
ระหว่างจีน กับเวียดนาม.” ธรรมศาสตร ์13, 2 (มิถุนายน 2527): 80–127.

• วิวัฒน์ มุ่งการดี. “ความขัดแย้งจีน-โซเวียตและการเมืองของโลก แนวโน้มและทิศทางในทศวรรษ 1980 และ 
หลังจากน้ัน.” เอเชียปรทัิศน ์5, 3 (กันยายน/ธนัวาคม 2527): 70–103.

• ศุภฤกษ์ ต้ังใฝ่คุณธรรม. “ลมตะวันออก-ลมตะวันตก อย่างไหนจะพัดแรงกว่ากัน.” มาตุภูมิ 8 (30 เมษายน 
2527): 5.

• สมลักษณ์ ส่งสัมพันธ.์ “บทบาทของจีนในการรักษาสันติภาพและความมั�นคง ในคาบสมุทรเกาหลี 2.” เอเชีย 
ปรทัิศน ์5, 3 (กันยายน–ธนัวาคม 2527): 58–69.

• สุนทร วงศ์เจริญ. “เรื�องความสัมพันธ์จีน-อเมริกาสำาคัญกว่าความสัมพันธ์จีน-โซเวียต สัมภาษณ์ Allen S. 
Whiting ผู้เชี�ยวชาญปัญหาจีน ชาวอเมริกัน.” สราญ่รมย ์(2527): 233–238.

• สมิุตรา จันทรเ์งา. “อเมรกิา สวรรค์ถกูปิดของคนจีน.” มติชน 7 (29 เเมษายน 2527): 10.
• สรุพนัธุ ์บุญยมานพ. “บทบาทและอิทธพิลของโซเวียตกับรฐับรวิารในแอฟ้ริกา.” สราญ่รมย ์(2527): 221–232.

2528 (1985)
• กองวิชาการ สบส. “ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหภาพโซเวียต.” เสนาธิปัตย์ 32, 2 

(พฤษภาคม–สิงหาคม 2528): 45–65.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน-สหรฐั/มองด้านทหาร.” สยามรฐั 35 (15 มกราคม 2528): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “มาเลย์/เรไ่ปเมืองจีน.” สยามรฐั 36 (22 พฤศจิกายน 2528): 2.
• ทรงวิทย ์ดลประสทิธิ�. “เสน้ทางเชิดสิงโตจากจีนถึงญวน แล้วเขา้มาเมืองไทย.” มติชนสดุสปัดาห์ 8, 2542 (5/233) 

(17 กมุภาพันธ ์2528): 35–37.
• ทวีป วรดิลก. “โกวเล้ง มังกรผงาดแหงไต้หวัน.” มติชนสดุสปัดาห ์8, 2773 (6/266) (6 ตลุาคม 2528): 43.
• ทวีป วรดิลก. “ไต้หวันกับนิคารากัว.” มติชน 8 (30 กันยายน 2528): 5.
• ทวีป วรดิลก. “ผู้นำารุน่ใหม่ของโซเวียตกับจีน.” มติชน 8 (8 พฤษภาคม 2528): 5.
• ทวีป วรดิลก. “สมัพันธภาพจีน-โซเวียต.” มติชน 8 (15 มกราคม 2528): 5.
• นฤมิตร สอดศุข. “ความสัมพันธ์สามมหาอำานาจ เรื�องของผลประโยชน์.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 2591 (5/240): 

(7 เเมษายน 2528): 46.
• นฤมิตร สอดศุข. “เมื�อนายพลสหรัฐเยือนจีน เปอดฉากความร่วมมือทางทหาร.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 2521 

(5/230): (27 มกราคม 2528): 46.
• นฤมิตร สอดศุข. “สัมพันธภาพไทย-จีน ในรอบทศวรรษ.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 2682 (5/253) (7 กรกฎาคม 

2528): 16–17.
• นฤมิตร สอดศุข. “อิเหนาเปิดสัมพันธ์กับก๊วยเจ�งจะมีอะไรในบทที� 2, 3, 4.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 2626 (5/245) 

(12 พฤษภาคม 2528): 47–49.
• ไพศาล สุริยะวงศ์ไพศาล. “จีน นโยบายเปิดประตูค้าขายกับต่างประเทศ.” เอเชียปริทัศน์ 6, 1 (มกราคม/

เมษายน 2528): 9–15.
• ม.ป.ผ. “ข้อตกลงนิวเคลียร์จีน-สหรัฐ ความร่วมมือบนความหวาดระแวง.” วิวัฒน์ 3 (9), 83 (425) (13–19 

สิงหาคม 2528): 37–38.
• ม.ป.ผ. “ความสัมพันธส์ามมหาอำานาจ เรื�องของผลประโยชน์.” มติชนสุดสัปดาห ์8, 2591 (5/240) (7 เมษายน 

2528): 46.
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• ม.ป.ผ. “จีน ศัตรูหมายเลขหนึ�งของเวียดนาม.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 39 (17 มีนาคม 2528): 13–15.
• ม.ป.ผ. “จีน-ญี�ปุ่น จากศัตรูมาเป็นมิตร.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์32, 8 (11 สงิหาคม 2528): 14–15.
• ม.ป.ผ. “จีน-อินโดนีเซีย อยา่ให้เหมือนเดิม.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 46 (5 พฤษภาคม 2528): 13–14.
• ม.ป.ผ. “เจรจาค้าขายภาษาจีนกับญี�ปุ่น.” ผู้จัดการ 2, 22 (มิถนุายน 2528): 150–160.
• ม.ป.ผ. “ผู้นำาจีนเยือนพมา่ ความสัมพนัธยุ์คใหมที่�นา่มอง.” หลักไท 4, 162 (21 มีนาคม 2528): 42–43.
• ม.ป.ผ. “ผู้บัญชาการสงูสดุสหรฐัฯ เยอืนปกักิ�ง วิวาห์ประหลาด ขา้มมหาสมทุรแปซกิฟ้กิ.” วิวัฒน ์1 (3), 54 (73), 

(19–25 มกราคม 2528): 34–35.
• ม.ป.ผ. “เมื�อนายพลสหรัฐเยือนจีน เปิดฉากความร่วมมือทางทหาร.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 2521 (5/230) (27 

มกราคม 2528): 46.
• ม.ป.ผ. “รื้อฟ้่้นสมัพนัธจี์น-โซวียต ค้าขายก่อนเป็นไร.” สูอ่นาคต 4, 200 ( 3–9 มกราคม 2528): 33–34.
• ม.ป.ผ. “หูเย่าปัง เยือนแปซิฟิ้กใต้ พญามังกรออกเล่นน้าอุ่นอีกครั้ง.” วิวัฒน์ 1(7), 67(409) (23–29 เมษายน 

2528): 34–35.
• ม.ป.ผ. “อาฟ้กานิสถาน บทบาทของจีน.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์31, 36 (24 กมุภาพนัธ ์2528): 13–14.
• ม.ป.ผ. “อิเหนาเปิดสัมพันธ์กับก๊วยเจ�งจะมีอะไรในบทที� 2, 3, 4.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 2626 (5/245) (12 

พฤษภาคม 2528): 47–49.
• ราม จุฬธรรม. “การค้าระหว่างจีนกับญี�ปุ่น.” ขา่วพาณชิย ์36 (29 ตลุาคม 2528): 5, 10, 11.
• ราม จุฬธรรม. “สนิค้าจีนเริ�มเจาะตลาดโลก.” ขา่วพาณชิย ์36 (14 พฤษภาคม 2528): 8.
• สมบติั ภู่กาญจน์. “ไปฉลองสบิปีความสัมพนัธ.์” สยามรฐั 36 (25 กรกฎาคม 2528): 7.
• สณัห์ จิตรปฏิมา. “ความสมัพนัธร์ะหว่างรัฐบาลของประธานาธบิดีเรแกน (สมัยแรก) กับสาธารณรฐัประชาชน 

จีน.” วิวัฒน ์3(9), 102(444) (23–29 ธนัวาคม 2528): 25–36 ถึง 3(9), 103(445) (30 ธนัวาคม 2528/5 มกราคม 
2529): 24–33.

• สญัชาน วิเทศสัมพันธ.์ “สงิคโปรม์องหาจีน เพื�ออัดฉดีเศรษฐกิจของตน.” มติชน 8 (29 ตลุาคม 2528): 13
• สนัชาน วิเทศสัมพันธ.์ “สี�ทันสมัยหรือแปดไมไ่ด้ความ.” มติชน 8 (21 มกราคม 2528): 13.
• สีห์ พุทธรักษา. “ความขัดแย้งในผลประโยชน์ สหรัฐ โซเวียต และจีน ในทรรศนะของ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ.” 

สยามรฐัสปัดาห์วิจารณ ์31, 34 (10 กุมภาพันธ ์2528): 26–27.
• เอกรินทร์ สี�มหาศาล. “ทัศนคติของผู้นำาการเมืองต่อการกำาหนดนโยบายต่างประเทศ: กรณีการสร้าง

สัมพันธภาพ ระหว่าง ญี�ปุ่น-จีน ปี ค.ศ.1972.” รฐัศาสตร ์7, 2 (กุมภาพันธ ์2528): 46–58.

2529 (1986)
• กมล กมลตระกลู. “มังกรถอนขนอินทร.ี” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์42, 48 (28 เมษายน/4 พฤษภาคม 2529): 81.
• ฉลวย เรืองชาญ. “หน้าต่างโลก จนกว่าความตายจะแยกเราออกจากกัน.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 33, 7 (3 

สิงหาคม 2529): 20.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “การเจรจาจีน-โซเวียต.” สยามรฐั 37 (8 ตลุาคม 2529): 4.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/แขกเมือง รายที� 2 ของลาว.” สยามรฐั 37 (22 ธนัวาคม 2529): 4.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/ระหว่างเวียดนามกับลาว.” สยามรฐั 37 (23 ตลุาคม 2529): 4.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน-อังกฤษ/เหตุการณป์ระวัติศาสตร์.” สยามรฐั 37 (13 ตลุาคม 2529): 4.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ระหว่างทางสายไหม.” สยามรฐั 36 (25–31 พฤษภาคม 2529): 3.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “สทิธเิยือนจีน/จะได้อะไรบ้าง.” สยามรฐั 37 (21 พฤศจิกายน 2529): 4.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “อินโดนีเซีย/เปลี�ยนทิศอินโดจีน.” สยามรฐั 37 (1 กันยายน 2529): 4.
• ทวีป วรดิลก. “30 ปีที�ครุสชอฟ้วิจารณส์ตาลิน.” มติชน 9 (13 มีนาคม 2529): 7.
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• ทวีป วรดิลก. “ลู่ทางประชาธปิไตยในไต้หวัน.” มติชน 9 (10 มิถนุายน 2529): 7.
• ธนาคารกสิกรไทย จำากัด, ฝ่ายวิชาการ. “การส่งออกสุกรไปฮ่องกง: โครงสร้างตลาดจะเปลี�ยนไป.” สยามรัฐ

สปัดาห์วิจารณ ์32, 49 (25 พฤษภาคม 2529): 14–16.
• นรนิติ เศรษฐบุตร. “จีนจะตอบรุสเซียอยา่งไร.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 9 (17 สงิหาคม 2529): 22.
• ม.ป.ผ. “การเจรจาปกักิ�ง-ไทเป อุบติัเหตบุนเสน้ทางการรวมสองจีน.” ขา่วพเิศษ-อาทิตย ์1, 466 (26 พฤษภาคม/

1 มิถุนายน 2529): 38–39.
• ม.ป.ผ. “ขอ้เสนอ เต้ิงเสี�ยวผิงถึงกอรบ์าชอฟ้ แรงกดดันจากคนโตตัวเล็ก.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 315 (14 กันยายน 

2529): 76–77.
• ม.ป.ผ. “จีน-ไต้หวัน เจรจาเฉพาะกิจครั้งแรกนับแต่ 2492.” มติชนสุดสปัดาห์ 9, 2004 (6/299) (25 พฤษภาคม 

2529): 48–49.
• ม.ป.ผ. “เจรจารอบที� 9 จีน-โซเวียต จะขายเวียดนามกันอย่างไร.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 2, 487 (20–26 ตุลาคม 

2529): 43–44.
• ม.ป.ผ. “ปะทะที�พรมแดนจีน-โซเวียต เรื�องล้ินกับฟ้นั.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 313 (31 สงิหาคม 2529): 47.
• ม.ป.ผ. “สมัชชาที� 3 พรรคคอมมิวนิสต์พม่า การต่อสู้ในขบวนปีแห่งความยากลำาบาก.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 1, 

19 (457) (24–30 มีนาคม 2529): 30–32.
• ม.ป.ผ. “สัมพันธ์จีน-ยุโรปตะวันออก ใครไม่ทันเป็นคนหลงทาง.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 2, 485 (6–12 ตุลาคม 

2529): 34–36.
• ม.ป.ผ. “ ลมตะวันออกเริ�มหวลกลับ โซเวียตฟ้ันฝ่าอุปสรรคกระชับสัมพันธ์จีน.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 1, 47 

(18–24 สิงหาคม 2529): 40–41.
• ราม จุฬธรรม. “การค้าระหว่างจีนกับมาเลเซยี.” ขา่วพาณชิย ์36 (8 มกราคม 2529): 6, 11.
• วงเดือน ประกอบกิจ. “ความสัมพนัธใ์นทศวรรษที�สอง.” มติชน 9 (17 พฤศจิกายน 2529): 14.
• วิภา อุตมฉนัท์. “อเมรกิากับปัญหาสองจีน.” มติชน 9 (12 มีนาคม 2529): 7.
• เอส. เอส [นามแฝง]. “ฮ่องกงวันน้ีคือโชว์รูมของจีนแดง.” คู่แขง่ 6, 66 (มีนาคม 2529): 121–122, 129–130.

2530 (1987)
• ฉลวย เรืองชาญ. “หน้าต่างโลก: ไต้หวันหลังการเปลี�ยนแปลงในจีน.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 34, 21 (8–14 

พฤศจิกายน 2530): 26.
• ฉลวย เรอืงชาญ. “ฮ่องกง: ยังนอนใจไมไ่ด้.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์4, 14 (20–26 กันยายน 2530): 26.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน/ความอ่อนไหวเรื�องธเิบต.” สยามรฐั 38 (4 พฤศจิกายน 2530): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนกับข้อตกลงสหีนุ-ฮุนเซน.” สยามรฐั 38 (8 ธนัวาคม 2530): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนกับญวณ-ศึกระลอกใหม่.” สยามรฐั 37 (12 ม. ค. 2530): 4.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนเริ�มทะเลาะกับญี�ปุ่น.” สยามรฐั 37 (2 มีนาคม 2530): 4.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน-ลาว/เบื้องหลังสัมพนัธภาพใหม.่” สยามรฐั 38 (2 ธนัวาคม 2530): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน-สหรฐั/ปัญหาเรื�องหนอนไหม.” สยามรฐั 38 (6 พฤศจิกายน 2530): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ทหาร/ดลุอำานาจยา่นแปซิฟ้กิ.” สยามรฐั 38 (14 พฤศจิกายน 2530): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “สมัพันธภ์าพไทย-จีน.” สยามรฐั 37 (24 กมุภาพนัธ ์2530): 4.
• ม.ป.ผ. “จากฮองกงถึงมาเก๊า เป้าหมายต่อไปของจีนคือไต้หวัน.” มติชนสุดสัปดาห์ 7, 344 (5 เมษายน 2530): 

46–47.

• ม.ป.ผ. “เจรจาคืนมาเก๊า ระหว่างจีนกับโปรตเุกส.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 343 (29 มีนาคม 2530): 46.
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• ม.ป.ผ. “ไต้หวันพลิกกลับนโยบาย สามไม่ มโนธรรมหรืออะไรกันแน่.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 373 (25 ตุลาคม 
2530): 47.

• ม.ป.ผ. “ธเิบต ถึงคราวลูกสู ้แต่ก็สูไ้มไ่หว.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์34, 17 (11–17 ตลุาคม 2530): 25.
• ม.ป.ผ. “เบื้องหลังจีน เปลี�ยนม้าเทียมรถ เตรยีมรบัการคืนดีกับหมีแดง.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 334 (25 มกราคม 

2530): 47–48.
• ม.ป.ผ. “ลาวเปิดประตูหลังบ้าน เปิดทางคืนดีจีน-อินโดจีน.” ข่าวพิเศษ-อาทิตย์ 3, 545 (25 พฤศจิกายน/1 

ธนัวาคม 2530): 58–59.
• ม.ป.ผ. “ศึกชายแดนจีน-เวียดนาม ‘เพลงยุทธเย้าหมี’ จากปักกิ�ง.” ขา่วพิเศษ-อาทิตย ์2, 500 (14–20 มกราคม 

2530): 49–50.
• ม.ป.ผ. “ศึกชายแดนจีน-เวียดนาม แรงกดดันระลอกใหม่.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 33, 31 (18–24 มกราคม 

2530): 23–24.
• ม.ป.ผ. “ศึกชายแดนจีน-เวียดนาม ใครจุดชนวน.” มติชนสดุสปัดาห ์7, 333 (18 มกราคม 2530): 47.
• ม.ป.ผ. “หลังจีนได้มาเก๊า เป้าต่อไปคือไต้หวัน.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์33, 42 (5–11 เมษายน 2530): 23–24.
• สทิุน [นามแฝง]. “แผนใหญจี่น-สงิคโปร.์” ขา่วพาณชิย ์38 (21 ธนัวาคม 2530): 7, 10.
• อภิญญา รัตนมงคลมาศ. “ภาวะผู้นำาทางการเมืองและการพัฒนาของจีน: นัยยะต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

เอเชยีปรทัิศน์ 8, 2 (พฤษภาคม–สงิหาคม 2530): 78–88.

2531 (1988)
• เชิง เจ้ียน. “ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแกตต์ ความเป็นมา และแนวโน้มในอนาคต.” เอเชียปริทัศน์ 9, 3 

(กันยายน/ ธนัวาคม 2531): 22–47.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีน การทูตแบบคานอำานาจ.” สยามรฐั 38 (2 มีนาคม 2531): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนกับการเป็นนายทุน.” สยามรฐั 38 (14 เมษายน 2531): 7.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนกับญวณ—และของกำานัลที�สแปรตลี.” สยามรฐั 38 (18 มีนาคม 2531): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนกับสหรัฐถึงยุคเมินหมาง.” สยามรฐั 38 (6 มกราคม 2531): 2.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “จีนกับอาเซียน.” สยามรฐั 38 (13 เเมษายน 2531): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ซมัมิท/ปักกิ�งกับมอสโก.” สยามรฐั 38 (13 มิถนุายน 2531): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “ปักกิ�งกับไต้หวัน/การพบปะครั้งสำาคัญ.” สยามรฐั 8 (12 มกราคม 2531): 12.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “รบั ๆ  ให้ ๆ  - ในเมืองจีน.” สยามรฐั 39 (18 ธนัวาคม 2531): 7.
• ไชยวัฒน์ ยนเปี� ยม. “อนาคตของไต้หวันกับ หลี เต็ง ฮุย.” สยามรฐั 28 (16 มกราคม 2531): 12.
• ฐิติวัฒน์ กำาเนิดรัตน์. “ความขัดแย้งระหว่างจีน-เวียดนาม เหนือหมู่เกาะสแปรตลี�.” เสนาสนเทศ 26, 16 (30 

พฤษภาคม 2531): 5–10.
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• ชาติชาย ชุณหะวัณ. “สัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศ พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ.” จีนศึกษา 1, 2 (เมษายน/

มิถุนายน 2519): 129–134.
• ม.ป.ผ. “การค้าระหว่างไทยกับสาธารณรฐัประชาชนจีน.” อินดัสตร ี6, 1 (มกราคม 2519): 43–48.
• ม.ป.ผ. “แถลงการณร์ว่มไทย-จีน.” จีนศกึษา (มกราคม/มีนาคม 2519): 93–96.

2520 (1977)
• ตร ีอมาตยกลุ. “สมัพนัธภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน.” แถลงงานประวัติศาสตร ์เอกสาร โบราณคดี 

11, 1–3 (มกราคม/ธนัวาคม 2520): 65–106.
• นฤมิตร สอดศุข. “ลักษณะและแบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนระบบการทูตบรรณาการ.” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 1, 1 (ตุลาคม/ธนัวาคม 2520): 20–31.

2521 (1978)
• เขยีน ธรีะวิทย์. “สมัพธัภาพไทย-จีน ปัญหาและลู่ทางในอนาคต.” เศรษฐกิจ 10, 10 (ตลุาคม 2521): 636–652.
• คันธรส วิทยาภิรมย.์ “ขา้งสงัเวียน.” สยามรฐั 29 (21 มิถนุายน 2521): 7.
• คึกฤทธิ� ปราโมช, ม.ร.ว. “ขา้งสังเวียน.” สยามรฐั 28 (8 มีนาคม 2521): 7.
• ธนาคารกรุงเทพ จำากัด. “การค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24, 45 

(7 พฤษภาคม 2521): 34–35.
• ธเนศ กองประเสริฐ. “ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน.” เศรษฐกิจ 10, 10 

(ตุลาคม 2521): 608–630.
• ธรีภัทร ์เสรรีงัสรรค์. “บุญพาวาสนาสง่ ได้ตามหลังนายกไปเมืองจีน.” สยามรฐั 28 (19 เมษายน 2521): 5.
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• นฤมิตร สอดศุข. “บทบาทของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ� ปราโมช มติมหาชนและสื�อมวลชนต่อการมีความสัมพันธ ์
ทาง การทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน.” มหาวิทยาลัยศิลปากร 2, 4 (ตลุาคม/ธนัวาคม 2521): 
160–180.

• นฤมิตร สอดศุข. “อิทธิพลของปัจจัยภายนอกต่อการมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน.” ธรรมศาสตร ์8, 2 (ตุลาคม/ธนัวาคม 2521): 116–143.

• ประเสริฐ กิตติวัฒนพงศ์. “เกรียงศักดิ�ในแผ่นดินใหญ่ “ไคลแมกซ์” ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ.” ไทยนิกร 
2, 30+26 (14 เมษายน 2521): 28.

• ประเสริฐ กิตติวัฒนพงศ์. “เกรียงศักดิ�ไปจีนพบทุกฝ่ายเจรจาด้วยทุกคน.” ข่าวไทยนิกร 2, 30+25 (7 เมษายน 
2521): 22–26.

• ประเสรฐิ กิตติวัฒนพงศ์. “เต้ิงเยอืนไทย... เขยา่นาวา พคท.” ไทยนิกร 2, 30+61. (18 ธนัวาคม 2521): 24.
• ประเสรฐิ กิตติวัฒนพงศ์. “ทำาไมคอมมวินิสต์จีนจึงสนับสนุนคอมมิวนิสต์ไทย.” ไทยนกิร 2, 30+60 (11 ธนัวาคม 

2521): 20.
• ภูวดล ทรงประเสริฐ. “ท่าทีของไทยที�มีต่อการล้ีภัยเข้ามาของ ดร.ซุนยัดเซ็น.” จุลสารสังคมศาสตร์และ 

มนุษยศาสตร ์2, 2 (กันยายน/ธนัวาคม 2521): 50–65.
• ม.ป.ผ. “ความตกลงทางการค้าระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน.” เศรษฐกิจ

การพาณชิย์ 6 (เมษายน 2521): 79–82.
• ม.ป.ผ. “จีนกับโลกตะวันตก กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้ง.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 25, 17 (22 ตุลาคม 

2521): 15–16.
• ม.ป.ผ. “จีนกับอเมรกิา: สมัพันธภาพก่อนสิน้ปีน้ี.” อาทิตย ์1, 44 (2 พฤษภาคม 2521): 18–23.
• ม.ป.ผ. “ไทย-จีน มิตรภาพอันยนืนาน.” สยามนกิร 2, 69+2 (7 พฤศจิกายน 2521): 24–27.
• ม.ป.ผ. “ลำาดับความสัมพนัธไ์ทย-จีน.” เศรษฐกิจ 1, 45 (7–13 พฤศจิกายน 2521): 45–47.
• วีระศักดิ� ปิตินานนท์. “สัมพันธภาพทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศสังคมนิยม.” เศรษฐกิจการเมืองและ 

วัฒนธรรม 1, 19 (8–14 พฤษภาคม 2521): 12–14.
• สืบแสง พรหมบุญ. “ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับจีนในสมัยราชวงศ์มองโกล.” จุลสารสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร ์2, 2 (กันยายน/ธนัวาคม 2521): 31–49.

2522 (1979)
• จาง เหวยเลียะ. “สมัภาษณ์นายจางเหว่ง เลียะ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย.” 

มติชน 2 (25 กุมภาพันธ ์2522): 5–6.
• ม.ป.ผ. “จีนกับการเมืองในตะวันออกกลาง.” เศรษฐกิจ 2, 63 (13–19 มีนาคม 2522): 30–34.
• ม.ป.ผ. “บุชในแดนมังกรเมื�ออินทรถีกูตบหน้า.” มติชนสดุสปัดาห ์9, 444 (5 มีนาคม 2522): 61.
• ม.ป.ผ. “สมัภาษณพ์เิศษสมพงศ ์ศรยีะพนัธุ.์.. “นักฆา่คอมมวินิสต์”.” ไทยนกิร 3, 30+78 (16 เมษายน 2522): 9.
• สารสิน วีระผล. “สนทนา สารสิน วีระผล กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ อดีตเลขานุการสถานทูต

ไทยประจำาปักกิ�ง.” มติชน 2 (11 กรกฎาคม 2522): 2.
• สารสิน วีระผล. “ทตูไทยประจำาปักกิ�ง.” มติชน 2 (11 กรกฎาคม 2522): 2.
• สุขุม นวลสกุล. “สัมผัสจีนแดง.” มหาดไทย 4 (สิงหาคม/กันยายน 2522): 29–43 ถึง (ธันวาคม 1979–มกราคม 

1980): 42–51.
• สุด แสงวิเชียร. “ความพัวพันไทย-จีน ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยา.” ชาวกรุง 28, 5 (กุมภาพันธ์ 2522): 

64–72 ถึง 28, 6 (มีนาคม 2522): 54–62.
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2523 (1980)
• ม.ป.ผ. “จากกรุงเทพถึงปักกิ�ง เที�ยวบินที�นา่จับตามอง.” มติชนสดุสปัดาห ์3 (2–8 พฤศจิกายน 2523): 5.
• ม.ป.ผ. “ไทย-จีน เปิดบินวันน้ี.” ขา่วพาณชิย์ 31 (29 สงิหาคม 2523): 2.
• ม.ป.ผ. “ปักกิ�งสง่ตัว 3 นักศึกษาจีนเข้าเรยีนภาษาไทยที�จุฬาฯ.” สยามรฐั 10213 (24 เมษายน 23): 1, 12.
• มนตรี เจนวิทย์การ. “การเสนอข่าวเกี�ยวกับจีนในหนังสือพิมพ์ไทยนับต้ังแต่การรื้อฟ้่้ นความสัมพันธร์ะหว่าง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน-ประเทศไทย ในปี 1975.” รฐัศาสตรส์าร 7, 1 (กันยายน 2523): 90–160.
• หวังปู้หยุน. “สมัภาษณพิ์เศษ อุปทูตสาธารณรฐัประชาชนจีนประจำาประเทศไทย หวังปู้หยุน.” เอเชยีปรทัิศน์ 

1, 4 (กรกฎาคม/ กันยายน 2523): 130–147.

2524 (1981)
• ณรงค์ พว่งพิศ. “เบื้องหลังการปรบัปรุงการหารายได้ในแผ่นดินพระนั�งเกล้าฯ: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการ ประสาน

ประโยชน์ระหว่างชนช้ันปกครองกับชาวจีน.” สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์11, 1 (มกราคม/กุมภาพันธ ์
2524): 72–88.

• ธานี สุขเกษม. “นโยบายของไทยที�มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2492–2515).” ประวัติศาสตร์ 6, 1 
(มกราคม/เมษายน 2524): 43–64.

• ม.ป.ผ. “การค้าไทย-จีน (สาธารณรฐัประชาชนจีน).” ธุรกิจการค้า 2, 6 (มิถนุายน 2524): 56–61.
• สายอุบล [นามแฝง]. “จีบกับปัญหามาตรฐานสินค้าเกษตรไทย.” ธุรกิจการค้า 2, 4 (เมษายน 2524): 52–56.

2525 (1982)
• ม.ป.ผ. “กองพล 93: รฐัอิสระบนผืนแผน่ดินไทย.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์28, 35 (21 กมุภาพนัธ ์2525): 18–22.
• วรรกัษ์ มิ�งมณนีาคิน. “การค้าระหว่างไทยกับสาธารณรฐัประชาชนจีน.” เอเชยีปรทัิศน ์3, 3 (กรกฎาคม 2525): 

13–28.

2526 (1983)
• เจษฎา โลหอุ่นจิตร, และ สมบูรณ ์ศิรปิระชยั. “คนจีนผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจไทย.” สยามรฐัสปัดาห์

วิจารณ ์30, 6 (31 กรกฎาคม 2526): 20–23 ถึง 30, 7 (7 สิงหาคม 2526): 20–23.
• ม.ป.ผ. “การค้าไทย-สาธารณรฐัประชาชนจีน.” สรุปขา่วธุรกิจ 14, 17 (1–15 กันยายน 2526): 15–21.
• ม.ป.ผ. “จากจารุบุตร เรียงสุวรรณ ถึงหลี�เซียนเนียนของจีน.” มติชนสุดสัปดาห์ 6, 2108 (3/171) (11 ธันวาคม 

2526): 9–11.
• ราษีไศล, [นามแฝง]. “เส้นทางคอมมิวนิสต์จีนถึงไทย ข้อผิดพลาดที�ต้องยอมรับ.” มติชนสุดสัปดาห์ 6, 2038 

(3/161) (2 ตุลาคม 2526): 4–5.
• วาณชิ จรุงกิจอนันต์. “ไปล่องแมน้่าล้านชา้ง.” ศลิปวัฒนธรรม 5, 2 (ธนัวาคม 2526): 34–43.
• สมิุตร ปิติพฒัน์. “คนไทยในสบิสองปันนา.” ธรรมศาสตร ์12, 1 (มีนาคม 2526): 123–137.
• สุวิทย์ ธีรศาศวัต. “ทำาไมคนไทยจึงค้าขายสู้กับจีนไม่ได้.” ศิลปวัฒนธรรม 5, 2 (ธันวาคม 2526): 22–23 

ภาพประกอบ ตารางบทวิเคราะห์จากหลักฐานสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.

2527 (1984)
• ชะลอ ชว่ยบำารุง. “พระเจ้าตาก แต่งทูตไปเมืองจีน.” ศลิปวัฒนธรรม 5, 12 (ตลุาคม 2527): 96–103.
• มาลินี ดิลกวณิช. “เอกลักษณ์ไทยในสามก๊ก รูปแบบและการประพันธ์.” ธรรมศาสตร์ 13 (มิถุนายน 2527): 

124–133.
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• วรรกัษ์ มิ�งมณนีาคิน. “ความสมัพนัธท์างการค้าระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรฐัประชาชนจีน.” ธรรมศาสตร ์
13, 4 (ธนัวาคม 2527): 154–165.

• วันรักษ์ มิ�งมณีนาคิน. “ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน.” ธรรมศาสตร์ 13 
(ธนัวาคม 2527): 154–165.

2528 (1985)
• ชุติ ชนัเศรษฐ. “10 ปีไทย-จีน แล้วไทยก็ขาดดลุการค้ายบัเยนิกับจีนอีก.” มติชน 8 (29 มิถนุายน 2528): 12.
• ต้วนลีเซิง. “สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกับจักรพรรดิจีน.” แปลโดย ประพฤทธิ� ศุกลรัตนเมธ.ี ศิลปวัฒนธรรม 7, 

1 (พฤศจิกายน 2528): 114–123.
• ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ�. “เส้นทางเชิดสิงโตจากจีนถึงญวน แล้วเข้ามาเมืองไทย.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 2542 

(5/233) (17 กุมภาพันธ ์2528): 35–37.
• นฤมิตร สอดศุข. “จีนศึกษากับผลกระทบทางการเมืองและต่างประเทศของไทย.” เอเชียปริทัศน์ 5, 3 

(กันยายน/ธนัวาคม 2527): 26–52.
• นฤมิตร สอดศุข. “สัมพันธภาพไทย-จีน ในรอบทศวรรษ.” มติชนสุดสัปดาห์ 8, 2682 (5/253) (7 กรกฎาคม 

2528): 16–17.
• ปริญญาพร ขุขนัธนิ. “เหลียวมองความสมัพันธไ์ทย-จีน.” มหาวิทยาลัย 28, 4 (19–25 กรกฎาคม 2528): 6–7.
• ม.ป.ผ. “ไทย-จีน ลงนามกระชบัรว่มมือขยายการลงทนุ.” ขา่วพาณชิย ์36 (14 มีนาคม 2528): 1, 16.
• ม.ป.ผ. “สมัพนัธภาพไทย-จีน ในรอบทศวรรษ.” มติชนสดุสปัดาห ์8, 2682 (5/253) (7 กรกฎาคม 2528): 16–17.
• ลิขติ ธรีเวคิน. “ความสัมพนัธร์ะหว่างไทยจีนและอนาคต.” มติชน 8 (20 กรกฎาคม 2528): 5.
• วิบูล วิจิตรวาทการ. “ความเกี�ยวข้องระหว่างกรุงจีนและกรุงศรีอยุธยาก่อนแตกครั้งแรก.” ดิฉัน 9, 205 

(กันยายน 2528): 18–22.
• สมเกียรติโอสถสภา. “ระหว่างจีนกับไทย เส้นทางสนัติภาพ.” อาทิตย ์18, 929 (1–7 เเมษายน 2528): 28–30.
• สมบติั ภู่กาญจน์. “ไปฉลองสบิปีความสัมพนัธ.์” สยามรฐั 36 (25 กรกฎาคม 2528): 7.
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2531): 49–67.
• ม.ป.ผ. “แกะรอยอดีตชาวจีนโพ้นทะเล.” ผู้จัดการ 2 (28 พฤศจิกายน/4 ธันวาคม): 14 ถึง (19–25 ธันวาคม 

2531): 14.
• ม.ป.ผ. “บนเส้นทางคลองด่าน มีย่านวัดไทร มีประวัติศาสตร์ชาวสยามล้าลึกและมี ‘โชฎึกราชเศรษฐี’.” 

ศิลปวัฒนธรรม 9, 4 (กุมภาพันธ ์2531): 130–138.
• ศรศัีกร วัลลิโภดม. “รายงานพเิศษ: คนจีนในเมืองไทย.” ศลิปวัฒนธรรม 9, 4 (กมุภาพนัธ ์2531): 24–35.
• สคุนธ ์อรุณล้าเลิศ. “คนจีนแต้จิ�วในประเทศไทย.” ศลิปวัฒนธรรม 9, 8 (มิถนุายน 2531): 52–60.
• เหนียนล่าเหมย. “เส้นทางวรรณกรรมภาษาจีนในประเทศไทย.” โดย รพีพากร, [นามแฝง]. มติชนสุดสปัดาห์ 

8, 383 (3 มกราคม 2531): 34–36 ถึง 8, 384 (10 มกราคม 2531): 35–37.
• เอส. วาย. ลี. “ชาวจีนในประเทศไทยหรอืชนสองสญัชาติ.” แปลและเรยีบเรยีงจาก Double Identity: The Thai 

Chinese โดย ก. โชติกเสถียร. รฏัิฐาภิรกัษ์ 3, 4 (ตุลาคม 2504): 647–672.

2532 (1989)
• จุลชพี ชนิวรรโณ. “จีนศึกษาในประเทศไทย.” รฐัศาสตรส์าร 10 (กันยายน/ธนัวาคม 2532): 93–130.
• โชติชว่ง นาดอน. “จ๊กก๊กของเล่าปี� กับอุษาคเนย์.” ศลิปวัฒนธรรม 11, 2 (ธนัวาคม 2532): 126–135.
• เซนิซี�. “อาณาจักรถางหมิงในลาวอีกครั้ง.” ศลิปวัฒนธรรม 10, 6 (เมษายน 2532): 96–102.
• ทวีป วรดิลก. “อาณาจักรอ้ังยี� ยากซูา่-มาเฟ้ยี.” มติชนสดุสปัดาห ์10, 484 (ธนัวาคม 2532): 39.
• ทองแถม นาถจำานง. “จีนบูชาจู�.” ศลิปวัฒนธรรม 10–12 (ตลุาคม 2532): 120–125.
• ทองแถม นาถจำานง. “ไปดลูวดลายจีนในกรุวัดราชบูรณะ.” ศลิปวัฒนธรรม 10, 4 (กมุภาพนัธ ์2532): 32–37.
• พรชัย ตระกูลวรานนท์. “ปรัมปรานิยาย/พิธีกรรม และชุมชนจีนในไทย.” ศิลปวัฒนธรรม 10, 4 (กุมภาพันธ ์

2532): 38–48.
• พลศักดิ� จิรไกรศิริ. “บูรณาการของเยาวชนจีนในประเทศไทย.” ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทวิโรฒ (ม.ป.ป.): ม.ป.
• ภาษิต จิตรภาษา. “คำาเบ็ดเตล็ด ฉลุย-ภาษาซี้ซั้ว อาจารย์เปล้ือง ณ นคร บอกมันแย่ตรงซี้ซั้วเข้าหลัก.” 

ศิลปวัฒนธรรม 10, 11 (กันยายน 2532): 123–125.
• ม.ป.ผ. “กว่าจะเป็นตรุษจีน.” ศลิปวัฒนธรรม 10, 4 (กมุภาพนัธ ์2532): 28–31.
• ม.ป.ผ. “‘จ้วง’ ในอุ้งมือ ‘จีน’ และ ‘แกว’.” ศลิปวัฒนธรรม 10, 6 (เมษายน 2532): 126–134.
• ม.ป.ผ. “คำาสั�ง เต้ิง ล้อมปราบ น.ส.พ. จีนในไทย.” มติชนสดุสปัดาห ์9, 460 (25 มิถนุายน 2532): 10.
• ลิขติ ธรีเวคิน. “14 ตุลาฯ 2516 และ 4 มิถนุายน 2532.” มติชน 12 (14 มิถนุายน 2532): 9.
• สชีะนะ สสีาน. “หนึ�งในบรรดาปัญหาของประวัติศาสตรล์าว ล้านช้าง หรอืลานชา้ง หรอืลานชาง หรอืว่าอะไร

กันแน?่.” ศิลปวันธรรม 10, 11 (กันยายน 2532): 126–129.

2533 (1990)
• ภาษิต จิตรภาษา. “ชุมชนจีนสมัยอยุธยา.” ศลิปวัฒนธรรม 11, 4 (กมุภาพนัธ ์2533): 54–58.
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• ภาษิต จิตรภาษา. “ไปกินเจที�ภูเก็ต [The Vegetarian Festival at Phuket].” ศิลปวัฒนธรรม 11, 3 (มกราคม 
2533): 47–50.

• ภาษิต จิตรภาษา. “อาหารจีน [Chinese Cuisine].” ศลิปวัฒนธรรม 11, 11 (กันยายน 2533): 47–49.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. “ปุนเถ่ากง เทพท้องถิ�นของคนจีนในเมอืงไทยแพรห่ลายมากที�สดุ.” ศลิปวัฒนธรรม 

11, 4 (กุมภาพันธ ์2533): 62–74.
• จิน เสา้หลิน. “คนมีแซ:่ ความเป็นมาของ ‘แซ’่ [The Origin of Chinese Clan Names].” ศลิปวัฒนธรรม 11, 12 

(ตุลาคม 2533): 49–51.
• จิน เส้าหลิน. “คนมีแซ่: ‘แซ่’ ในโลกน้ีมีหลายกลุ่ม [Clan Names Are of Many Sorts].” ศิลปวัฒนธรรม 12, 1 

(พฤศจิกายน 2533): 126–127.
• จิน เส้าหลิน. “คนมีแซ่: ขุดศัพท์ที�มาเป็น ‘แซ่’ [Words Which Became Chinese Clan Names].” 

ศิลปวัฒนธรรม 12, 2 (ธนัวาคม 2533): 103–105.
• ทองแถม นาถจำานง. “‘หลั�งยะสิว’ ในบันทึกจีนอยูที่�ไหน? ใครรูบ้้าง?.” ศลิปวัฒนธรรม 11, 4 (กมุภาพันธ ์2533): 

76–82

• ชำานาญ สจัจะโชติ. “เจดียเ์มืองซอีาน รว่มสมัยศรีวิชยั.” ศลิปวัฒนธรรม 11, 10 (สงิหาคม 2533)42–45.

2534 (1991)
• จิน เสา้หลิน. “คนมีแซ:่ ความเปลี�ยนแปรของคนมีแซ.่” ศลิปวัฒนธรรม 12, 3 (มกราคม 2534): 58–59.
• เจียง ไป่ ฉาว. “สงัคมจีนในสงัคมไทยมีจรงิ ๆ  หรือ.” ศลิปวัฒนธรรม 12, 4 (กมุภาพนัธ ์2534): 50–62.
• โชติชว่ง นาดอน. “จุดประทัด ‘อัด’ ‘ตรุษจีน’.” ศลิปวัฒนธรรม 12, 4 (กมุภาพนัธ ์2534): 46–49.
• ทองแถม นาถจำานง. “ประเพณทีำาศพของชนชาติจ้วง.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 2 (ธนัวาคม 2534): 230–238.
• สมชาย วรศาสตร์. “ปกศิลปวัฒนธรรม: เครื� องถ้วยจีนในตำาหนักวาสุกรี วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม.” 

ศิลปวัฒนธรรม 13, 2 (ธนัวาคม 2534): 86–93.
• สันต์ สุวรรณประทีป. “พระเจ้าตากเป็นจีนอะไร?.” [What Sort of Chinese Was King Taksin].” 

ศิลปวัฒนธรรม 12, 9 (กรกฎาคม 2534): 98–101.

2535 (1992)
• จิน เสา้หลิน. “คนมีแซ:่ การถือศักดิ�ถือตระกลู.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 3 (มกราคม 2535): 86–88.
• เฉนิ เจ้ียนหมิน. “นา่นเจ้า ไม่ใชอ่าณาจักรของชนชาติไทย.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 3 (มกราคม 2535): 218–232.
• ท้าวทอง เสยีมหลอ. “ขา้วปลาอาหาร: กินเกี�ยวตรุษจีน.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 4(กมุภาพนัธ ์2535): 100–103.
• ท้าวทอง เสยีมหลอ. “ขา้วปลาอาหาร: กินโต๊ะตรุษจีน.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 3 (มกราคม 2535): 102–103.
• ท้าวทอง เสยีมหลอ. “ขา้วปลาอาหาร: ขนมจ้าง.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 7 (พฤษภาคม 2535): 98–102.
• ท้าวทอง เสียมหลอ. “ข้าวปลาอาหาร: ความเป็นมาของตะเกียบ.” ศิลปวัฒนธรรม 13, 10 (สิงหาคม 2535): 

102–103.

• ท้าวทอง เสียมหลอ. “ข้าวปลาอาหาร: ประสบการณ์กินข้างถนนไทเป.” ศิลปวัฒนธรรม 13, 5 (มีนาคม 2535): 
168–172.

• ปริวรรต ธรรมาปรชีากร. “เครื�องถ้วย ‘จีน’.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 4 (กมุภาพนัธ ์2535): 200–217.
• ภาษิต จิตรภาษา. “สำาเพ็งไม่ได้มีแต่เจ๊ก แขกก็มี.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 3 (มกราคม 2535): 82–85.
• ภาษิต จิตรภาษา. “เกาเหลาเซง่จี� แถม-ผัดเผ็ดปลาไหล.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 12 (ตลุาคม 2535): 66–68.
• ภาษิต จิตรภาษา. “สว่ย คือใคร?.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 9 (กรกฎาคม 2535): 62–67.
• ม.ป.ผ. “คนไทยมีกำาเนิดอยูท่างตอนใต้ของจีน.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 4 (กมุภาพนัธ ์2535): 230–241.
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• ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล. “ขุนนางไทยเชื้อสายจีนบางตระกูลในสมัยรัตนโกสินทร์.” เอเชียปริทัศน์ 13, 1 
(มกราคม/เมษายน 2535): 66–91.

• ศุภรตัน ์เลิศพาณชิยก์ลุ. “ควบคมุชาวจีนในสมยัรตันโกสนิทร ์ก่อนการปฏิรูปการปกครอง (พ.ศ. 2325–2435).” 
ศิลปวัฒนธรรม 13, 4 (กุมภาพันธ ์2535): 180–198.

• ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ. “ชาวจีนอพยพในชัยนาท อุทัยธานี และนครสวรรค์ ในสมัยรัชกาลที� 1 ถึงรัชกาลที� 5.” 
เอเชียปรทัิศน์ 13, 3 (กันยายน/ธนัวาคม 2535): 56–71.

• สนัติ เล็กสขุุม. “ลายจีนในกรุงสโุขทัย.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 4 (กมุภาพนัธ ์2535): 150–155.
• สารยี ์เวชศาสตร.์ “ขา้วปลาอาหาร: กินสริมิงคล วันตรุษจีน.” ศลิปวัฒนธรรม 13, 4 (กมุภาพนัธ ์2535): 97–99.

2536 (1993)
• วิเสท วิมาดา. “<กิน-ดื�ม>: ตำานานโรงเตี�ยม ศิลปินหน้าพระลาน มิ�งหลี-บ้านเพื�อนพงษ์เต้ง-เฟ้่� องฟ้้า-เรือธง-

Blue’s Bar.” ศิลปวัฒนธรรม 15, 1 (พฤศจิกายน 2536): 144–148.
• ศันสนีย ์วีระศิลป์ชยั. “เจ้าจอมมารดาอำาภา ‘สายหยุดพุดจีบจีน’ ในราชสำานักสยามบรรพบุรุษสกุล ‘ปราโมช’.” 

ศิลปวัฒนธรรม 14, 6 (เมษายน 2536): 124–129.
• ประพฤทธิ� ศุกลรตันเมธ,ี และ พรพรรณ จันทโรนานนท์. “สโมสรวรรณกรรม: ศาสตราจารย์โวล์ฟ้กัง ฟ้รังเกอ 

(Wolfgang Franke) ชาวเยอรมันผู้เชี�ยวชาญเรื�องจีน.” ศิลปวัฒนธรรม 14, 7 (พฤษภาคม 2536): 48–50.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. “เทพประจำาดอกไม้: ดอกท้อ (เถาฮวา) ดอกไม้ประจำาเดือน 3 นำาโชค-ขจัดสิ�ง

เลวร้าย.” ศิลปวัฒนธรรม 14, 5 (มีนาคม 2536): 164–166.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. “เทพประจำาดอกไม้: “สโมสรวรรณกรรม: ศาสตราจารยโ์วล์ฟ้กัง ฟ้รังเกอ (Wolfgang 

Franke) ชาวเยอรมันผู้เชี�ยวชาญเรื�องจีน.” ศิลปวัฒนธรรม 14, 7 (พฤษภาคม 2536): 48–50.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. “เทพประจำาดอกไม้: ดอกกุย้ฮวา (ดอกกุย้ฮวย) ดอกไม้ประจำาเดือน 8.” ศลิปวัฒนธรรม 

14, 10 (สิงหาคม 2536): 170–171.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. “เทพประจำาดอกไม้: ดอกเฉียงอุ�ย และ-ดอกโบตั�น ดอกไม้ที� ‘บูเช็กเทียน’ สั�งเนรเทศ 

ดอกไม้ประจำาเดือน 4.” ศลิปวัฒนธรรม 14, 6 (เมษายน 2536): 161–163.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. “เทพประจำาดอกไม้: ดอกชวิขุยฮวา ดอกจีกวนฮวา (หงอนไก่) และดอกเฟ้ิ� งเซยีนฮวา 

ดอกไม้ประจำาเดือน 7.” ศิลปวัฒนธรรม 14, 9 (กรกฎาคม 2536): 174–175.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. “เทพประจำาดอกไม้: ดอกซันฉาฮวา เบ่งบานงดงาม 3 ฤดู ดอกไม้ประจำา เดือน 11.” 

ศิลปวัฒนธรรม 15, 1 (พฤศจิกายน 2536): 188–191.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. “เทพประจำาดอกไม้: ดอกซิ�งหวา (ดอกเห็ง) ดอกไม้ประจำาเดือน 2.” ศลิปวัฒนธรรม 

14, 4 (กุมภาพันธ ์2536): 126–128.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. “เทพประจำาดอกไม้: ดอกทับทิม (ดอกซหึลิว) เปลวไฟ้ดวงน้อยประดับบนโคมเขียว 

ดอกไม้ประจำาเดือน 5.” ศิลปวัฒนธรรม 14, 7 (พฤษภาคม 2536): 118–119.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. “เทพประจำาดอกไม้: ดอกบัว (เหอฮวา) งอกงามในสายชมเบ่งบานใต้แสงจันทร์ 

ดอกไม้ประจำาเดือน 6.” ศิลปวัฒนธรรม 14, 8 (มิถุนายน 2536): 166–167.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. “เทพประจำาดอกไม้: ดอกเบญจมาศ (ดอกจวี�ฮวา) บริสทุธิ�ดีงาม และยั�งยนื ดอกไม้

ประจำาเดือน 9.” ศลิปวัฒนธรรม 14, 11 (กันยายน 2536): 126–127.
• พรพรรณ จันทโรนานนท์. “เทพประจำาดอกไม้: ดอกพุดตาน (ดอกฝูหยง ท้าทายท้ังลูกเห็บและเหน็บหนาว) 

ดอกไม้ประจำาเดือน 10.” ศลิปวัฒนธรรม 14, 12 (ตลุาคม 2536): 182–183.
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2539 (1996)
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “ภาษาจีนในไทย.” ผูจั้ดการ (20 มิถนุายน 2539): 8.
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2541 (1998)
• สมพงศ์ วิทยศักดิ�พันธุ์. “รายการผลการวิจัยเรื�อง การประเมินสถานภาพองค์ความรู้ไทศึกษา โครงการที� 6 

ภาษาและภาษาศาสตร ์(1).” ส�านักงานกองทนุสนบัสนุนการวิจัย (ม.ป.ด. 2541): ม.ป.

2542 (1999)
• สมพงศ์ วิทยศักดิ�พันธุ์. “รายงานการวิจัยเรื�อง ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทใหญ่.” โครงการ

ประวัติศาสตรส์งัคมและวัฒนธรรมชนชาติไท (2542): ม.ป.

2545 (2002)
• สมศักดิ� ดำารงสุนทรชัย. “ศึกษาต่อในจีน การรุกคืบของจ้าวมังกร.” ผู้จัดการ 19, 221 (กุมภาพันธ์ 2545): 

170–173.

2546 (2003)
• จรัสศรี จิรภาส. “ปีระกา กุ๊กไก่ ‘ระกา’ ในภาษาและวัฒนธรรมจีน.” ศิลปวัฒนธรรม 26, 4 (กุมภาพันธ์ 2546): 

130–137.

2547 (2004)
• ประสาทศร.ี “ไทศึกษาในจีน.” สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ ์50, 41 มีนาคม 2547): 60–61.
• สนัติ ต้ังรพพีากร. “มือที�มองไม่เห็น’ในวงการศึกษาจีน.” มติชนสดุสปัดาห ์24, 1256 (กันยายน 2547): 100.
• สิวลี ศิริไล. “แนวคิดทางจริยศาสตร์จากสำานวนจีน.” ราชบัณฑิูตยสถาน 29 (กรกฎคม/ธันวาคม 2547): 

692–699.

2548 (2005)
• จรัสศรี จิรภาส. “ระบบการเขียนภาษาจีน ‘ตัวเต็ม’ ‘ตัวย่อ’ อย่างไหนดี (1).” มติชนสุดสัปดาห์ 25, (1–7) 

(กรกฎาคม 2548): 1298.
• จรัสศรี จิรภาส. “ระบบการเขียนภาษาจีน ‘ตัวเต็ม’ ‘ตัวยอ่’ อยา่งไหนดี (2).” มติชนสุดสปัดาห์ 25, 1299 (8–14 

กรกฎาคม 2548): ม.ป.
• ปถพรีดี, [นามแฝง]. “หนังสอืล้าค่า เรื�อง ตุ๊กตาศิลาจีน วัดโพธิ�.” สกลุไทย 52, 2663 (ตลุาคม 2548): 134–135.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยามเหลาเหย.่” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1287 (15–21 เมษายน 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนนิยามตี�.” มติชนสุดสปัดาห ์25, 1299 (8–14 กรกฎาคม 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม กิเลน.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1316 (4–10 พฤศจิกายน 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม กู�.” มติชนสุดสปัดาห์ 25, 1296 (17–23 มิถนุายน 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม เชา่ฉุย่.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1311(30 กันยายน/6 ตลุาคม 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม ตั�ง.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1312 (7–13 ตลุาคม 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม ตั�ว.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1313 (14–20 ตลุาคม 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม โต้โผ.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1315(28 ตลุาคม/3 พฤศจิกายน 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยามเก๊ยะ.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1294 (3–9 มิถนุายน 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยามเซียมซ.ี” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1297 (24–30 มิถนุายน 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยามตังเก.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1300 (15–21 กรกฎาคม 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยามบอ่เหยียะโจ่ย.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1278(11–17 กมุภาพนัธ ์2548): ม.ป.



336 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยามลิ�วล้อ.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1285 (1–7 เมษายน 2548): ม.ป.
• วรศกัดิ� มหทัธโนบล. “คำาจีนสยามเสยีเจ้ีย.” มติชนสดุสปัดาห ์25 , 1272 (31 ธนัวาคม 2547/6 มกราคม 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยามหยำาเป.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1292 (20–26 พฤษภาคม 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยามหลงจ้ง.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1286 (8–14 เมษายน 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยามเหลาซิด.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1291 (13–19 พฤษภาคม 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยามโหล.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1293 (27พฤษภาคม/2 มิถนุายน 2548): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “จ้าว จื�อหยาง.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1276 (28 มกราคม 2548/3 กมุภาพนัธ ์2548): ม.ป.
• วิภา อุตมฉันท์. “นักเรยีนจีนครองค่อนโลก.” มติชนสดุสปัดาห ์25, 1314 (21–27 ตลุาคม 2548): 76.

2549 (2006)
• นิตยา กาญจนะวรรณ. “การใช ้A-Z เขียนภาษาจีน.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1361 (15–21 กันยายน 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “ คำาจีนสยาม ติงต๊อง.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1330 (10–16 กมุภาพนัธ ์2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม แฉ.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1337 (31 มีนาคม/6 เมษายน 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม บะ.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1345(26 พฤษภาคม/6 มิถนุายน 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม เก้าอ้ี.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1334 (10–16 มีนาคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม เจี�ยะบอ่โละ.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1329(3–9 กมุภาพนัธ ์2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม เฉง่.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1331 (17–23 กมุภาพนัธ ์2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม ซาลาเปา.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1344 (19–25 พฤษภาคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม โต๊ะ.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1335 (17–23 มีนาคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม เถ้าชิว้.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1325 (6–12 มกราคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม ปุ๋ย.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1332 (24 กมุภาพนัธ/์2 มีนาคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม โปเจียม.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1340 (21–27 เมษายน 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม ผะหมี.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1339 (14–20 เมษายน 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม ลุ้น.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1333 (3–9 มีนาคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม เสี�ย.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1327 (20–26 มกราคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม เสี�ยวเอ้อ.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1326 (13–19 มกราคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยาม หยก.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1336 (24–30 มีนาคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “คำาจีนสยามโฉเก.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1328 (27 มกราคม/2 กมุภาพนัธ ์2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “จีนศึกษาในศตวรรษที� 21.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1357(18–24 สงิหาคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (1).” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1362 (22–28 กันยายน 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (2).” มติชนสุดสปัดาห์ 26, 1364 (6–12 ตลุาคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (3).” มติชนสุดสปัดาห ์26, 1365 (13–19 ตลุาคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (4).” มติชนสุดสปัดาห์ 26, 1367 (27 ตลุาคม/2 พฤศจิกายน 

2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (5).” มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1368 (3–9 พฤศจิกายน 2549): 

ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (6).” มติชนสุดสปัดาห์ 26, 1369 (10–16 พฤศจิกายน 2549): 

ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (7).” มติชนสุดสปัดาห์ 26, 1370 (17–23 พฤศจิกายน 2549): 

ม.ป.
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• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (8).” มติชนสุดสปัดาห์ 26, 1371 (24–30 พฤศจิกายน 2549): 
ม.ป.

• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (9).” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1372 (1–7 ธนัวาคม 2549): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (10).” มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1373 (8–14 ธันวาคม 2549): 

ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (11).” มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1374 (15–21 ธันวาคม 2549): 

ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (12).” มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1375 (22–28 ธันวาคม 2549): 

ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “อันเนื�องมาแต่ ‘คำาจีนสยาม’ (13).” มติชนสุดสัปดาห์ 26, 1376 (29 ธันวาคม 2549/ 

4 มกราคม 2550): ม.ป.
• วีระ ธรีภัทร. “เรยีนมหา”ลัยคุ้ม... ไมคุ่้ม.” มติชนสดุสปัดาห ์26, 1362 (22–28 กันยายน 2549): ม.ป.
• ศานติ-นวรตัน์ ภักดีคำา. “พงศาวดารจีนฉบับภาษาไทยแปลมาจากไหน.” เมืองโบราณ 32, 1 (มกราคม/มีนาคม 

2549): 60–69.
• หลี�ลี�. “พฒันาการและการเปลี�ยนแปลงของคำาศัพท์ภาษาจีน กรณคีำาหลายพยางค์ จากอรรถาธบิาย ‘กว�อหฺยวี�’ 

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)
• จรสัศร ีจิรภาส. “HSK คืออะไร.” มติชนสดุสปัดาห ์27, 1378 (12–18 มกราคม 2550).
• เมชฌ สอดส่งกฤษ. “‘นาง’ คำายืมจากภาษาเขมรหรือคำาศัพท์ร่วมเชื้อสายไทย-จีน.” สังคมลุ่มแม่นา้ลุ่มนา้โขง 

คณะมนุษยสาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์หาวิทยาลัยขอนแก่น 3, 1 (เมษายน. 2550): 139–172.
• ภาษิต จิตรภาษา. “คำาจีนในภาษาไทย.” ศลิปวัฒนธรรม 28, 4 (กมุภาพนัธ ์2550): 44–45.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “หนังสือ 2 เล่มกับความเลอะเลือนของชายชราคนหนึ�ง (1).” มติชนสุดสปัดาห ์27 , 1379 

(19–25 มกราคม 2550): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “หนังสอื 2 เล่มกับความเลอะเลือนของชายชราคนหนึ�ง (2): ปัญหาเวียดนามกับสงคราม

สั�งสอน.” มติชนสุดสปัดาห ์27, 1380 (26 มกราคม/1 กุมภาพันธ ์2550): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “หนังสือ 2 เล่มกับความเลอะเลือนของชายชราคนหนึ�ง (3).” มติชนสุดสัปดาห์ 27, 1381 

(2–8 กุมภาพันธ ์2550): ม.ป.
• วรศักดิ� มหัทธโนบล. “หนังสือ 2 เล่มกับความเลอะเลือนของชายชราคนหนึ�ง (จบ).” มติชนสุดสัปดาห์ 27, 1382 

(9–15 กุมภาพันธ ์2550): ม.ป.
• วีระ ธรีภัทร. “ขงจื�อโกอินเตอร.์” มติชนสดุสปัดาห ์28, 1428 (28 ธนัวาคม 2550/3 มกราคม 2551): ม.ป.

2551 (2008)
• ถาวร สกิโกศล. “วิวัฒนาการของรูปลักษณอั์กษรจีน.” ศลิปวัฒนธรรม 29, 12 (ตลุาคม 2551): 146–160.
• ถาวร สกิโกศล. “วิวัฒนาการสรา้งอักษรจีน.” ศลิปวัฒนธรรม 29, 11 (ม.ป.ด. 2551): 162–169.
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2552 (2009)
• จรัสศรี จิรภาส. “วิวัฒนาการของการก่อต้ังสาขาวิชาภาษาจีนและหลักสูตรภาษาจีนระดับอุดมศึกษาใน

ประเทศจีนและไทย.” ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4, 7 
(มกราคม/มิถุนายน 2552): 75–89.

• เชาวน์ พงษ์พชิติ. “การออก น.ส.พ. เจินฮว่าเป่า และ น.ส.พ. มหาชนใต้ดิน.” มติชนสดุสปัดาห์ 29, 1491(13–19 
มีนาคม 2552): ม.ป.

• ถาวร สกิโกศล. “ภาษาจีนแต้จิ�ว (1): ความเป็นมาของภาษาแต้จิ�ว.” ศลิปวัฒนธรรม 31, 1 (พฤศจิกายน 2552): 
158–169.

• ธาวิต สุขพานิช. “หวงอ้ีสุดยอดนักเขียนจีน กับ นักเขียน No Name ฝรั�ง (3).” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1532 
(25–31 ธนัวาคม 2552): ม.ป.

• ปัณฑิพ ต้ังศรีวงศ์ และ เอกรัตน์ บรรเลง. “ภาษาจีน อาวุธลับที�ซึมลึก.” ผู้จัดการ 360˚ 1, 11 (ตุลาคม 2552): 
102–115.

• ปิยะโชติ อินทรนิวาส และ เจษฎา สิรโิยทัย. “สถาบนัขงจื�อเบตง ตัวชว่ยทรงพลัง Win-Win Game.” ผู้จัดการ 
360˚ 1, 4 (มีนาคม 2552): 83–86.

• ปิยะโชติ อินทรนิวาส และ เจษฎา สริโิยทัย. “สามเหลี�ยมจีนศึกษา IMT-GT.” ผู้จัดการ 360˚ 1, 4 (มีนาคม 2552): 
90–97.

• ปิยะโชติ อินทรนิวาส และ เจษฎา สิริโยทัย. “มังกร 5 หัวที�เบตง ฐานรากที�แน่นหนาของจีนการศึกษา.” 
ผู้จัดการ 360˚ 1, 4 (มีนาคม 2552): 73–75.

• ปิยะโชติ อินทรนิวาส และ เจษฎา สิริโยทัย. “หนีห่าว... สลามัท... เบตง.” ผู้จัดการ 360˚ 1, 4 (มีนาคม 2552): 
60–72.

2553 (2010)
• ดษุฎี พนมยงค์. “ศูนยจี์นศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” มติชนสดุสปัดาห ์30, 1543 (12–18 มีนาคม 2553):
• สุธาทิพย์ โมราลาย. “สนทนาเรื�อง ‘กระแสนิยมขงจ้ือ’.” มติชนสุดสัปดาห์ 30, 1545 (26 มีนาคม/1 เมษายน 

2553): ม.ป.

2554 (2011)
• Meng Qiu และ เชษบ์ ศิรสิวัสดิ�. “การพัฒนาชุดการสอนสำาหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที� 4 ที�เริ�มต้นเรียน

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 เชษบ ์ศริสิวัสดิ�. “การพฒันาชุดการสอนสำาหรบันกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที� 4 ที�เริ�มต้นเรยีน

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 สอดสอ่งกฤษ. “การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชงิประวัติศาสตรเ์รื�องความสัมพนัธข์องภาษาจีนกับคำาเสรมิ
สร้อยสองพยางค์ในภาษาไทยถิ�นอีสาน [A Historical Linguistic Study of Disyllabled Reduplicated 
Words in Isan Dialect which are Assumed to by Sino-Tai Cognate Words].” มนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 9, 1 (มกราคม/เมษายน2555): 9–41. ภาพประกอบ.

• เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์. “การเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศความสำาคัญของการเรียนการ
สอนระบบเสียง [Teaching Chinese as a Foreign Language Essentiality of Phonological Teaching.” 
มนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 9, 1 (มกราคม/เมษายน 2555): 1–8. ภาพประกอบ.

• พชิณ ีโสตถิโยธนิ. “คำายมืภาษาจีนแต้จิ�วในภาษาไทย ปรากฏการณที์�วงศัพท์อันเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลง
ความหมาย [Chaozhou Loanwords in Thai a Phenomenon of Semantic Changes in Semantic 
Domains].” จีนศึกษา 5, 5 (เมษายน 2555): 129–162.

• อารย์ี พรหมรอด. “ความหมายเแฝงของตัวเลข ‘一’ y ī หนึ�ง ในภาษาจีน [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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กลุ่ม 3

สำ่�งพิ่มพิ์ประเภที่งานว่จััย ว่ที่ยาน่พินธ์์  
สำารน่พินธ์์ และปร่ญญาน่พินธ์์

หมวดทีหมวดท่่ี  11 ง�นว่จัย

1) งานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรณิการ์ สัจกุล. การศึกษาของชาวจีนฮ่อ: การศึกษาเฉพาะกรณีบ้านถ้า อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย: 

รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2531.
• เขียน ธรีะวิทย์. การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: การศึกษานอกระบบ: รายงานวิจัย. พิมพ์คร้ังที� 1. 

กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2551. 
•     . การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: ระดับประถม-มัธยมศึกษา: รายงานวิจัย (ฉบับที� 1). 

พมิพค์รั้งที� 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบนัเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2551. 
•     . การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: ระดับอุดมศึกษา: รายงานวิจัย (ฉบับที� 3). พิมพ์ครั้งที� 1. 

กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2551. 
•     . การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: ระดับอาชีวศึกษา: รายงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที� 1. กรุงเทพฯ: 

ศูนยจี์นศึกษา  สถาบันเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
•     . ความร่วมมือไทย-จีนด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: รายงานวิจัย (ฉบับที� 5). พิมพ์

ครั้งที� 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2551.
•     . ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในทรรศนะของคนไทย: รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย

สงัคม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2521. 
•     . บนัทึกรายงานการประชุมเชิงปฏิบติัการการเรยีนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย: รายงานวิจัย. พมิพ์

ครั้งที� 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2551. 
• เขียน ธีระวิทย์, สมเกียรติ วันทะนะ, วรศักดิ� มหัทธโนบล, จุลชีพ ชินวรรโณ, สุรชาติ บำารุงสุข, สุทธิพันธ ์

จิราธิวัฒน์, สารสิน วีระผล, ไพฑิูรย์ วิบูลชุติกูล, ไสว วิศวานันท์, อำาพน พรรณเชษฐ์, และ สมภพ 
มานะรังสรรค์. การปฏิรูปจีนกับทศวรรษที� 3 ของความสัมพันธ์ต่อไทย: รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: 
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2542.

• เขียน ธรีะวิทย ์และ สารสนิ วีระผล. ทรรศนะของคนไทยที�มีต่อจีนและญี�ปุ่น: รายงานผลงานวิจัย.  กรุงเทพฯ: 
สถาบนัวิจัยสงัคม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2518.

• เขยีน ธรีะวิทย์. ทรรศนะของคนไทยที�มีต่อคนจีนและญี�ปุ่น. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยสงัคม, 2518.
• เขยีน ธรีะวิทย์. ความสมัพันธร์ะหว่างไทยกับจีนในทรรศนะของคนไทย. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยสงัคม, 2522.
• ไขแสง ศขุะวัฒนะ. การวิจัยเพื�อทราบปีที�สร้างและปฏิสงัขรณพ์ระอาราม ที�มีลักษณะสถาปัตยกรรมเลียนแบบ

จีนในตอนปลายรชักาลที� 2 และตลอดรชักาลที� 3 แหง่กรุงรตันโกสนิทร.์ กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถาปตัยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2523.

•     . การศึกษาอิทธพิลของสถาปัตยกรรมจีนที�มีต่อสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั�งเกล้าเจ้าอยูหั่ว. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2521.
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• งามพิศ สัตย์สงวน และคณะ. สรุปผลวิจัยเรื�อง สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ญวน ลาวโซ่ง จีน ญี�ปุ่น 
สิกข์ เขมร และมอญ -- สรุปผลวิจัยเรื�องครอบครัวของเด็กและเยาวชนกระทำาผิด: จำาแนกตามกลุ่ม
ชาติพนัธุใ์นกรุงเทพมหานคร: รายงานสรุปโครงการวิจัย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะรฐัศาสตร ์จุฬาฯ, 2544. 

• ชญาณิศา นันทสกุลการ. จีนกับสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ [China and Nuclear Non-
Proliferation Treaty]: เอกสารวิจัย. รฐัศาสตรมหาบัณฑิิต. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2553.

• ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ. การศึกษาของชาวไทยใหญ่ จีนฮ่อ ลัวะและกะเหรี�ยง การศึกษาเฉพาะกรณี
บ้านไม้ลุงขน บ้านถ้า บ้านกองลอยและบ้านผาแตก: รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2531.

• ชโยดม สรรพศรี, สมประวิณ มันประเสริฐ และ ธานี ชยัวัฒน์. รายงานฉบับสมบูรณโ์ครงการศึกษาผลกระทบ
ที�เกิดจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน-จีน. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2548.

• ทิพภากร รังคสริ ิและคณะ. ผลการวิจัย ทัศนคติและการรับรู้ของผู้บรโิภคไทยในกรุงเทพมหานครต่อสนิค้าที�
ผลิตในประเทศจีน. กรุงเทพฯ: คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2548.

• นพวรรณ จงวัฒนา. ผู้อพยพล้ีภัยชาวอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2526: ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม 
ประชากร และการวางแผนครอบครวั: รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สถาบนัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2527.

• บุญยง ชื�นสุวิมล. สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร: ระบบครอบครัวและความ
สัมพันธ์ทางสังคม ของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนโบ๊เบ๊: รายงานผลการวิจัย.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา
สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2543.

• ประคอง นิมมานเหมินท์. ลักษณะสังคมและวิถีชีวิตของคนไทเหนือในเขตใต้คง สาธารณรัฐประชาชนจีน: 
ภาพสะท้อนวรรณกรรม: รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2540. 

• ประชุม โฉมฉาย, ชยัยงค์ สัจจิพานนท์, เกรยีงกร เพชรบุตร, และ เขยีน ธรีะวิทย์. รายงานการศกึษาการใชน้้า
ล้านชา้งในประเทศจีน. (เอกสารรายงานการสำารวจพ้ืนที�ต้นแมน้่าโขง 9-16 กรกฎาคม 1993 เขยีน ธรีะวิทย์ 
หัวหน้าคณะวิจัยและผู้รา่งรายงานการวิจัยใชเ้ฉพาะสถาบนัที�เกี�ยวข้อง).

• ประโยชน์ เจริญสุข. โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื�องมา
จากพระราชดำาร ิจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน: กรณศึีกษาเกษตรกรในพื้นที�
ภาคเหนือตอนบน: รายงานฉบับสมบูรณ.์ กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยสงัคม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2549.

• พรพิมล ตรีโชติ และคณะ. สี�เหลี�ยมเศรษฐกิจ: ความเป็นจริงและผลกระทบ: รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: 
สถาบนัเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2541.

• ม.ป.ผ. ลูท่างการลงทุนในมณฑิลยูนนานและเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน: รายงานความ ก้าวหน้า. 
กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2540.

• วรศักดิ� มหัทธโนบล. การค้าประเวณีหญิงจีนในไทย: ศึกษากรณีการล่อลวงหญิงจีนจากมณฑิลยูนนาน เพื�อ
ประกอบอาชีพโสเภณีในไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539.

• วิภา อุตมฉันท์, นฤมิตร สอดศุข, และ ปนัดดา เลิศล้าอำาไพ. บทบาทและสถานภาพของหนังสือพิมพ์จีนใน
ประเทศไทย: รายงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที� 1. กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2528.

• วิภา อุตมฉนัท์ และคณะ. ผลงานวิจัยเรื�อง สภาพและปญัหาของการท่องเที�ยวระหว่างไทยกับจีน.  กรุงเทพฯ: 
ศูนยจี์นศึกษา สถาบันเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2548.

• สุภางค์ จันทวานิช และคณะ. ชาวจีนแต้จิ�วในประเทศไทยและในภูมิลำาเนาเดิมที�เฉาซัน. กรุงเทพฯ: สถาบัน
เอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2534–2539.
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• สุรีย์ ชุณหเรืองเดช. สถานภาพหญิงชายในครอบครัวจีน: มุมสะท้อนจากภาษิต สำานวน และคำาพังเพยจีน. 
กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2548.

• สวุรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์. เยือนถิ�นเย้า: มณฑิลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: โครงการ
วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเย้าไทยและเย้าจีน หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาฯ, 2535. 

• สุวรรณา  สถาอานันท์. หลุนอี�ว์: ขงจื�อสนทนา: รายงานวิจัยแปลฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัย คณะ
อักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2550. 

• แสน  กีรตินวนันท์. นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีนพิกัด 07-08 เรื�องผัก และผลไม้: ศึกษาผู้ได้ประโยชน์ และ
ผู้เสยีประโยชน์ = 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. เอกสารวิจัย ร.ม. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 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 [โครงการสำารวจการวางแผน
ครอบครัวของผู้อพยพล้ีภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531: ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และ
ศูนย์บา้นวินัย จังหวัดเลย]. Bangkok: Institute of Population Studies, Chulalongkorn University, 1989.

2) งานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• โครงการศูนยข์อ้มูลและห้องสมุด สถาบันเอเชยีตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  เกาหลี จีน ญี�ปุ่น: 

บรรณานุกรมหนังสอื รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ์และโสตทัศนวัสด.ุ ปทมุธานี: โครงการศูนยข์อ้มูลและ
ห้องสมุด สถาบันเอเชยีตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2534. 

• ม.ป.ป. ผู้อ่านหนังสือพิมพร์ายวันภาษาจีน: รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยคณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528.

• ยุพนิ คล้ายมนต์. รายงานการวิจัยเรื�องอิทธพิลวัฒนธรรมจีนที�มีต่อไทย [A study of the influence of Chinese 
culture upon]. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร,์ 2536.

• วันรักษ์ มิ�งมณนีาคิน. นโยบายสี�ทันสมัยในสาธารณประชาชนจีน บทเรยีนและแนวโนม้. กรุงเทพฯ: โครงการ
จีนศึกษา สถาบนัเอเชยีตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.

•     . รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเสริมหลักสูตร เรื�องเส้นทางการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีน: ทฤษฎีและ
การปฏิบติั. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2534.

•     . แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน: รายงานการวิจัยเสริมหลักสูตร. กรุงเทพฯ: คณะ
เศรษฐศาสตร,์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.

• วันรักษ์ มิ�งมณนีาดิน และ ยุพนิ คล้ายมนต์. รายงานการวิจัยเรื�อง การปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีนยุคเต้ิง เสี�ยวผิง: 
ภาพรวมและขอ้สรุป. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชยีตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.

• วิเชียร อินทะสี. นโยบายการรวมประเทศของจีนและไต้หวัน: รายงานผลการวิจัย. ปทุมธานี: สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.

• สมิุตร ปิติพฒัน์. ‘ไท’ และ ‘จ้วง’ ในมณฑิลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน: บทวิเคราะห์จากขอ้มูลภาคสนาม. 
กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.

•     . คนไตในซือเหมา มณฑิลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน: ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม: รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.

•     . หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรข์องคนไตในเมอืงเชยีงทุ่ง (จิ�งตง) มณฑิลยูนนานสาธารณรฐั
ประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2546.
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• สุมิตร ปิติพัฒน์ และ เสมอชัย พูลสุวรรณ. คนไทและเครือญาติ ในมณฑิลไหหลำาและกุ้ยโจว ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.

• สรุพงษ์ โสธนะเสถียร, กิติมา สุรสนธ,ิ และ พยุร ีชาญณรงค์. พฤติกรรมการเปิดรับสื�อของผู้อ่าน: หนังสือพิมพ์
รายวันฉบับภาษาไทยและภาษาจีน, รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: คณะวารสารศาสตร์และสื�อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2531.

• อักษรศรี พานิชสาส์น, ศุภชัย ศรีสุชาติ, และ Li Renliang. โครงการศึกษาวิจัยการจัดทำาข้อมูลการเจาะตลาด
เชงิลึกเพื�อขับเคลื�อนการค้าของ SMEs ไทยสูป่ระเทศจีนภาคใต้/ตะวันตก ภายใต้โครงการ ASEAN SMEs 
Partnership roadmap: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. 

• อำาพา แก้วกำากง. การขยายบทบาทด้านการค้าของจีนในกัมพชูาตะวันตก: นัยต่อประเทศไทย: รายงานผลการ
วิจัย. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชยีตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2555.

• Yupin Khlaimon. A Study of the Influence of Chinese Culture upon Thai [รายงานการวิจัยเรื�อง อิทธพิล
วัฒนธรรมจีนที�มีต่อไทย]. Bangkok: Thammasat University, 1993.

3) งานวิจัยมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ

มห�ว่ทย�ลัยข้อนแก่น
• ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และ สมศักดิ� ศรีสันติสุข. ชาวจีนในอำาเภอสองแห่งของจังหวัดยโสธร: การศึกษา

เปรียบเทียบเฉพาะกรณี: รายงานการวิจัย. ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, 2532.

มห�ว่ทย�ลัยเชุยีงใหม่
• ชาญ คำาวรรณ. เศรษฐศาสตรก์ารเกษตร: วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบต่อสนิค้าเกษตรไทยภายหลังจีนเขา้

เป็นสมาชกิ WTO: รายงานการศึกษา. เชยีงใหม:่ คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัย เชยีงใหม,่ 2545.
• ชูศรี เท้ียศิริเพชร. การเพิ�มศักยภาพการกระจายสินค้าระหว่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและจีน 

ตอนใต้ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS): รายงานการวิจัย. เชียงใหม่: คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2547.

• ฐาปวี กองชีพ. ศักยภาพของสินค้าไทยในการเจาะตลาดประเทศจีน. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. 2543.

• ทัตพร แก้วสว่าง. ปัจจัยที�มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน: รายงานวิจัย. 
เชยีงใหม่: ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2545.

• บุญสวาท พฤกษิกานนท์. การขยายลู่ทางการค้าระหว่างประเทศจีนตอนใต้ กับภาคเหนือของประเทศไทย: 
รายงานการวิจัย. เชยีงใหม่: คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2547.

• ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ และคณะ. โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้ อันเนื�องมาจากความตกลงการ
ลดภาษีสนิค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน. เชยีงใหม:่ สถาบนัวิจัยสงัคม, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2551. 

• สมโชติ อ�องสกุล. การสืบค้นหลักฐานทางการศึกษาในล้านนา: ศึกษากรณีโรงเรียนจีน: รายงานการวิจัย. 
เชยีงใหม่: คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2541. 

• อริยา เผ่าเครื�อง. การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที�สำาคัญของไทย
ในตลาดจีน: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ [Potential and Competitiveness of Thai Agricultural 
Commodities in the Chinese Market]. เชยีงใหม:่ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเชยีงใหม.่ 2553.
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มห�ว่ทย�ลัยทักษ่ณ
• ศุภการ สิริไพศาล, และ อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. พิธีกรรมและความเชื�อของชาวไทยเชื้อสายจีนบริเวณลุ่ม

ทะเลสาบสงขลา จากอดีตถึงปัจจุบัน [Rituals and Beliefs of Chinese Thais People Around Songkhla 
Lake Basin from the Past to the Present]: รายงานการวิจัย. สงขลา: คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2551.

มห�ว่ทย�ลัยบูัรพ�
• คณะนิสิตหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิิต รุ่นที� 7. นโยบายการเปิดเขตการค้าเสรีของไทยและ

ผลกระทบ ศึกษากรณีประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี�ปุ่น และสหรัฐอเมริกา: รายงานทางวิชาการ. 
ชลบุร:ี วิทยาลัยการบรหิารรฐักิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547.

• สวิุชยั โกศยัยะวัฒน์. แนวทางการพฒันาโรงเรยีนนโยบายพเิศษในจังหวัดชลบุร:ี กรณศึีกษาเฉพาะโรงเรยีนสอน
ภาษาจีน: รายงานผลการวิจัย. ชลบุร:ี ภาควิชาพ้ืนฐานการศกึษา คณะศกึษาศาสตร,์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541.

มห�ว่ทย�ลัยพ�ยพั
• ภาวัฒน์ พันธุแ์พ. รายงานวิจัย เงื�อนไขที�มีต่อความสำาเรจ็ของการจัดการแบบจีน: กรณศึีกษานักธุรกิจชาวไทย

เช้ือสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ [Conditions Influencing the Success of Chinese Management: Studies 
in Chinese Descent Business persons in Chiang Mai]. เชียงใหม่: สำานักบัณฑิิตศึกษาและการวิจัย 
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548.

มห�ว่ทย�ลัยมหด่ล
• จิรพร ศรีวสันต์ศักดิ� และ จารุรัศม์ วรรณิสสร. การศึกษาลักษณะทาง มนุษยวิทยากายภาพของกระดูก ulna 

ในคนเชื้อชาติ ไทยและเชื้อชาติจีน. งานวิจัย (วิทยาศาสตร์บัณฑิิต), ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523.

• ธีระพงษ์ ทังสุบุตร และ คะเน กิตติโกวิท. การศึกษาลักษณะทางมนุษยวิทยากายภาพของกระดูกไหปลาร้า
ในคนไทยและคนจีน. งานวิจัย (วิทยาศาสตร์บัณฑิิต), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัย
มหิดล, 2515.

• นิมิตร เปล่งศรีงาม และ พิทักษ์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ�. การศึกษาเรื�องเส้นผ่าศูนย์กลางต่าง ๆ  และปริมาตรของ 
Sella turcica ในผู้ใหญ่ไทยและจีน. งานวิจัย (วิทยาศาสตร์บัณฑิิต), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519.

• บุญช่วย จงไกรรัตนกุล และ อภิชาติ สิงคาลวณิช. การศึกษาเรื�องเส้นผ่าศูนย์กลางต่าง ๆ  ของ Corvical 
spinal canal ในผู้ใหญ่ไทยและจีน. งานวิจัย (วิทยาศาสตร์บัณฑิิต), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2515.

• ภัทราภรณ์ ธีรรัตน์กุล. ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและความยาวของกระดูกยาวของแขนในคนไทยและ
คนจีน. งานวิจัย (วิทยาศาสตร์บัณฑิิต), ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

• วสันต์ ศรีสรุนิทรม์ และ วีระ วัฒนายิ�งสกลุ. ความสัมพันธร์ะหว่างความสงูและความยาวของกระดกูของขาใน
คนไทยและคนจีน. งานวิจัย (วิทยาศาสตร์บัณฑิิตย์), ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศิ์รริาช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.
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• วิชัย ชัยจิตวณิชกุล และ อาทิศักดิ� ตันสุเมธ. การศึกษาลักษณะทางมนุษยวิทยากายภาพของกระดูก sacrum 
ในคนเชื้อชาติไทย และคนเชื้อชาติจีน. งานวิจัย (วิทยาศาสตร์บัณฑิิต), ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520.

• สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง, และคณะ. ประมวลองค์ความรู้เกี�ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย: รายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื�อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.

มห�ว่ทย�ลัยร�ชุภัฏสุร�ษฎรธ์์�นี
• ชวน เพชรแก้ว. ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสรุาษฎร์ธานี. สรุาษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี, 2550.

มห�ว่ทย�ลัยร�มคำ�แหง
• Sirot Phaksuwan. The Comparative Study and Analysis of Soviet and Communist Chinese Roles and 

Influences in Africa [รายงานผลการวิจัยบทบาทและอิทธพิลของโซเวียตและจีนคอมมิวนิสต์ในอัฟ้ริกา 
การศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ]. Bangkok: Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng 
University, 1979.

มห�ว่ทย�ลัยศึล่ป�กร
• กัณฑิรยี ์ศรพีงศพ์นัธุ.์ การแปลงเพศปลากัดจีนที�เล้ียงด้วยไรแดงที�แชด้่วยเมทธลิเทสโตสเตอโรน: รายงานการ

วิจัย [Sex Reversal in Siamese Fighting Fish Fed with Moina Sp. Immersed in Methyltestosterone]. 
นครปฐม: คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2547.

• มาลินี คัมภีรญาณนนท์. ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น: มุมมองจากจิตรกรรม
ฝาผนัง: รายงานวิจัย [Tracing Back the Chicness heritage in the Early Rattanakosin Period: Viewpoints 
from Mural Paintings]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.

• อรศิริ ปาณินท์. การศึกษาหมู่บ้าน บ้าน และเทคโนโลยีการก่อสร้างของหมู่บ้านจีนฮ่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน. 
นครปฐม: สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.

ว่ทย�ลัยก�รทัพบัก
• สมบูรณ์ สมบูรณะยุทธ. ความสมัพนัธร์ะหว่างไทย-จีนและผลกระทบที�เกิดขึน้ต่อความมั�นคงของประเทศไทย. 

วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสงู, 2527.

ว่ทย�ลัยป้องกันร�ชุอ�ณ�จักร
• กิตติ ดิศปัญญา. การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของจีนคอมมิวนิสต์กับความมั�นคงของเอเชียอาคเนย์. เอกสารวิจัย

หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2509. 
• จาตุรนต์ นิลประดับ. บทบาทและความเคลื�อนไหวของจีนต่อความมั�นคงของคนไทย. เอกสารวิจัยหลักสูตร

การป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชการอาณาจักร, 2534.
• ธำารง บัวศรี. โรงเรียนเพื�อสอนภาษาจีนกับความมั�นคงแห่งชาติ. เอกสารวิจัยหลักสูตรการป้องกันราช

อาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2516.
• น้า ชลสายพันธ์. ผลกระทบจากการทำาข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนต่อภาคเกษตรของไทย: รายงาน

การวิจัย [The Impact of Free Trade Area Agreement Between ASEAN-China Towards Thai 
Agriculture]. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2550.
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• นิรันดร์ ภาณุพงศ์. สาธารณรัฐประชาชนจีนกับความมั�นคงของไทย. เอกสารวิจัยหลักสูตรการป้องกันราช
อาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2523.

• ประชา เชาวศิลป์. ความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์กับประเทศในกลุ่มสังคมนิยมคอมมิวนิสต์. 
เอกสารวิจัยหลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2531.

• ประดับ ศรีสุข. การปราบโจรคอมมิวนิสต์ชายแดนไทย-มาเลเซีย. เอกสารวิจัยหลักสูตรการป้องกันราช
อาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2511.

• ประสาท น้อยเสริฐ. ปัญหาอดีตทหารจีนคณะชาติผู้อพยพหลังจากได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย. เอกสาร
วิจัยหลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2524. 

• ศิริชัย ดิษฐกุล. ผลกระทบจากการถ่วงดุลทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที�มีต่อประเทศไทยในห้วง
ปี 2550-2554: รายงานการวิจัย [Effect of China-US Strategic Balance of Power on Thailand during 
2007-2011]. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2550.

• สวราช สัจจมาร์ค. การลงทุนของไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. เอกสารวิจัยหลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2536.

• สมัฤทธิ� ศรสีวัสดิ�. ภาวะถดถอยของลัทธคิอมมิวนิสต์. เอกสารวิจัยหลักสตูรการปอ้งกันราชอาณาจักร, วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร, 2532.

• แสวง ขมะสุนทร. ปัญหาชาวจีนในประเทศไทย. เอกสารวิจัยหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร, 2509.

• อนันต์ บำารุงพฤกษ์. ปัญหาชนกลุ่มน้อยกับความมั�นคงของชาติ: ศึกษาเฉพาะกรณีจีนฮ่อ (ผู้อพยพอดีต
ทหารคณะชาติ). เอกสารวิจัยหลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2532.

• อยู่รบ กรเพ็ชร. ความสามารถทางอุตสาหกรรมของจีนคอมมิวนิสต์. เอกสารวิจัยหลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2508.

สถ�บันัจ่ตำว่ทย�คว�มมั่นคง
• ขา้ราชการนักศึกษาคณะที� 1 รุน่ที� 34. การศึกษาพ้ืนที�ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน. เอกสารวิจัย, สถาบนั

จิตวิทยาความมั�นคง, 2525.
• ขา้ราชการนักศึกษาคณะที� 4 รุน่ที� 26. การศึกษาพ้ืนที�ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน. เอกสารวิจัย, สถาบัน

จิตวิทยาความมั�นคง, 2522.

โรงเรยีนสงคร�มจ่ตำว่ทย�
• สชุาติ คำาไทย และคณะ. สาธารณรฐัประชาชนจีน. เอกสารวิจัย, โรงเรยีนสงครามจิตวิทยา, 2513.

4) งานวิจัยขององค์กรและหน่วยงานวิจัย
• กรรณกิาร ์ตันประเสรฐิ, แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, พลวัฒ ประพฒัน์ทอง, และ เสาวนีย ์วิเศษสนิธุ.์ “90 ปีมูลนิธิ

ป่อเต็กตึ�งบนเสน้ทางประวัติศาสตรส์งัคมไทย: ประวัติศาสตรจ์ากคำาบอกเล่า: รายงานการวิจัย.” กรุงเทพฯ: 
สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2543. 

• กรรณิการ์ ตันประเสริฐ, และ ภูธร ภูมะธน, บรรณาธิการ. “นครศรีธรรมราช: กรณีศึกษา การต้ังถิ�นฐานที�
กรุงชิงและพรุควนเคร็ง, จีน: ประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้คนและวัฒนธรรม: รายงานการวิจัยสนอง
พระราชประสงค์.” กรุงเทพฯ: สภามหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ, 2540. 
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• กวิน ว่องวิกย์การ, กรุณา รักษวิณ, สถาปนา กิตติกลุ, ธรียุทธ อินทจักร์, และ ณัฐธร ธรรมบุตร. “โครงการ การ
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วิจัยฉบบัสมบูรณ.์” กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย, 2548.

• เกษวดี  พุทธภูมิพทัิกษ์. “ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำาเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก: รายงาน
วิจัยฉบบัสมบูรณ.์” กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย, 2545. 

• แก้วตา โรหติรตันะ, การดี ปรชีานนท์, และ อักษรศร ีพานชิสาสน์. “โครงการศกึษาและสำารวจระบบโลจิสติกส์
ของประเทศจีนในบริบทของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน.” กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2550.

• ขนิษฐา วงศ์พิพัฒน์กุล. “รายงานการพัฒนาทักษะการสื�อสารภาษาจีนพื้นฐาน โดยใช้ชุดการสอนสำาหรับ
นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที� 4.” ยะลา: สำานักงานเขตพ้ืนที�การศึกษายะลา เขต 3 สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550. 

• คาโต้, คมิูโกะ. “การวิจัยเอกสารไทล้ือในประเทศจีน ลาว และไทย.” ญี�ปุ่น: บัณฑิิตวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร ์
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• จิรพร  ศรวีสนัต์ศักดิ�, และ จารุรศัม์ วรรณสิสร. “การศึกษาลักษณะทาง มนุษยวิทยากายภาพของกระดกู ulna 
ในคนเชื้อชาติไทยและเชื้อชาติจีน.” กรุงเทพฯ: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523. 
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กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย, 2551.

• ชล กาญจนบัตร, อาคม เชียรศิ์ลป์, ศิรศัิกดิ� โรจนะประเสริฐกิจ, และ คนอื�น ๆ . “โครงการวิจัยคลินิกโรคมะเร็ง
ปอดภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน ฉบับแก้ไข 17/02/2002 / สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง
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• ชลธิรา สัตยาวัฒนา. “สืบสานประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไป่เยว่: การศึกษาเชิงมานุษยวิทยา.”  
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• ชยัสทิธิ� ด่านกิตติกลุ, และ สงิหนาท แสงสีหนาท. “โครงการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชุมชนไทใหญ:่ รายงานวิจัย
ฉบบัสมบูรณ.์” กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย, 2549. 
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ปากีสถาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ตุรกี.” กรุงเทพฯ: สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ, 2553. 

• ต้วน ลีเซงิ, และ คนอื�น ๆ . “บทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนต่อการพฒันาเศรษฐกิจในภมิูภาคตะวันตก: ศึกษา
กรณจัีงหวัดนครปฐม.” สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ, 2540. 

• ทิพวัลย์ สีจันทร์. “พลวัตการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนภาคกลาง: กรณีศึกษา ตำาบลทุ่งลูกนก อำาเภอ
กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม: รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ.์” กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย, 
2546. 
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• ธรีะ  สินเดชารักษ์, และ คนอื�นๆ. “โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท: บทเรยีน
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กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
• บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำากัด. “โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำายุทธศาสตร์การค้า
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อุตสาหกรรม ระดับอนุภูมิภาคระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ กรณีพื้นที�จังหวัดน่าน พะเยา เชื�อมโยง 
สปป.ลาว และจีนตอนใต้.” เสนอต่อ สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ: 
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Canal ในผู้ใหญไ่ทยและจีน.” กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2515.

• ประชัน รกัพงษ์. “การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในเขตเส้นทางสี�เหลี�ยมเศรษฐกิจไทย-ลาว-
จีน.” เชยีงใหม่: โครงการเพื�อนบา้นศึกษา สถาบนัราชภัฏเชยีงใหม,่ 2539.

• ไป๋ ฉุน. ไทศึกษาในเมืองจีน [Tai Studies in China]. ดัดแปลงมาจากวิทยานิพนธ์ เรื�อง “กระบวนการสร้าง
องค์ความรู้เกี�ยวกับไทศึกษาของนักวิชาการจีน ต้ังแต่ทศวรรษ 1930–1990.” กรุงเทพฯ: โครงการอาณา
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ในประเทศไทย ลาว พมา่ จีน กัมพูชาและเวียดนาม.” กรุงเทพฯ: สำานักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบ
ปรามยาเสพติด, 2542.
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการจัดการผลผลิตจากถั�วเหลืองด้วยภูมิปัญญาชาวจีนยูนานบา้นสนัติชล 
อำาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที� 2.” กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย, 2552. 

• ไพลิน เชิญเพชร. “ภาพลักษณ์ด้านบวกและภาพลักษณ์ด้านลบของการท่องเที�ยวไทยตามความคิดเห็นของ
นักท่องเที�ยวชาวจีน: กรณศึีกษานักท่องเที�ยวชาวจีนในนครคนุหมิง มลฑิลยูนนาน สาธารณรฐัประชาชน
จีน.” กรุงเทพฯ: โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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รางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชพีครู สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544. 
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สาธารณรฐัประชาชนจีน.” กรุงเทพฯ: สถาบนัประมงน้าจืดแหง่ชาติ, 2522. 
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Viewpoints from Mural Paintings].” กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 
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Agreements: FTAs) (ระยะที� 2): รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์.” กรุงเทพฯ: สำานักงานเศรษฐกิจ
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• กรรณิการ์ โกวิทกุล. “การเปรียบเทียบภาษิตคำาพังเพยจีนกับสำานวน-ภาษิตไทย [A Comparison of Chinese 
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• กิตติกร คนศิลป. “นัยสำาคัญของนโยบายการใหค้วามชว่ยเหลือทางวิชาการของไทยแก่สาธารณรฐัประชาชน
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วิทยานิพนธส์ถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2546.

• สุชาดา คงคาน้อย. “ปัจจัยที�มีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและสินค้าอุตสาหกรรมจาก
ไทยไปจีน [Factors Affecting the Export Values of Agricultural and Industrial Goods from Thailand 
to China].” การศึกษาค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,์ 2555.

• สชุาวดี เกษมณ.ี “วรรณกรรมไทยที�สะท้อนอัตลักษณจี์นในสงัคมไทย [The Literature to Reflect the Chinese 
Identity in the Thai Society].” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,์ 2555.

• สุปราณี พงศ์ไพฑูิรย์สิน. “พฤติกรรมการสื�อสารสุขภาพในหมู่เครือญาติขาวไทยเชื้อสายจีนโพ้นทะเล: กรณี
ศึกษา ต้นตระกูลแซ่ไล้ [The Health Communication Behaviors Among Oversea Chinese-Thai 
Relatives: A Case Study of Sae Lai Ancestry].” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต (สุขศึกษา), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2548.

• สุรีรัตน์ แก้วงาม. “โซ่อุปทานการขนส่งยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
[Supply Chain of Rubber Transportation in Northeastern Region to People’s Republic of China].” 
วิทยานิพนธวิ์ทยาศาสตรมหาบัณฑิิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2554.

• สุวรรณา ศรุติลาวัณย์. “ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อจำานวนนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางท่องเที�ยวต่างประเทศ 
[Factors Which Influence the Number of Outbound Thai Tourists].” การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2541.

• เสีย ยง โจ. “ศึกษาเปรียบเทียบคำาศัพท์ที�ปรากฎในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ
พจนานุกรมไทย-จีน สถาบันกวางโจว พ.ศ. 2548 [The Comparison of Entries as Appeared in the 
Dictionary of Royal Institute B.E. 2525 and the Dictionary with Thai-Chinese Version of Guangzhou 
Foreign Language Institute B.E. 2548].” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,์ 2555.
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• หนง, ซู เจิน. “การเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในข่าวเศรษฐกิจภาษาไทยและภาษาจีน [The 
Comparison of the Conceptual Metaphor in Thai and Chinese Economic News].” วิทยานิพนธศิ์ลป
ศาสตรมหาบัณฑิิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2553.

• หม้อ, หมิน หลิง. “การศึกษาเปรียบเทียบคำาเรียกขานในวรรณคดีเรื�องสามก๊กในต้นฉบับภาษาจีนและฉบับ
แปลเป็นภาษาไทย [The Comparative Study of the Addressed Terms in the Original Chinese Edition 
and the Thai Translated One of Samkok Literature].” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ภาษาไทย), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2553.

• หวง, กว่าง ลี. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำายืมภาษาจีนในภาษาไทย [An Analytical Study of the Chinese 
Loanwords in Thai].” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2555.

• อภิชาติ หวังสวัสดิ�. “ปัจจัยที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงของปริมาณดุลยภาพการนำาเข้ากล้วยไม้ตัดดอกของ
ประเทศไทยในประเทศจีน [Factors Affecting the Change in Import Equilibrium Quantities of Thai 
Cut-Flower Orchid in China].” การศึกษาค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2553.

• อัจฉราภรณ ์คงมณ.ี “การวิเคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขนัสนิค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทย
ในตลาดจีน [An Analysis of Export Competitiveness of Thailand’s Agricultural Products and Agro-
Industry in China].” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,์ 2555.

• อุดมรัตน์ ล้าเลิศสมบัติ. “การตัดสินใจของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน [Determinants of Foreign Direct Investment from the People’s Republic of China].” 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2551.

• เอกชยั ฟ้พูาณชิยพ์ฤกษ์. “ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบของดัชนีการสั�งซื้อประเทศจีน ดัชนีเงินบาทที�แท้จรงิ 
ดัชนีระวางเรือ เงินลงทุนต่างชาติผ่านตลาดทุนไทยต่อการส่งออก [China Purchasing Managers Index 
Baltic Dry Index Real Effective Exchange Rate Index Foreign Portfolio Investment Through Thailand 
Stock Exchange to Thailand Export].” การศึกษาค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,์ 2556.

• เอกวุฒิ ชินโสภณพันธ์. “ห่วงโซ่คุณค่าของการบริการอาหารโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม [Value Chain of 
Chinese Food Set Services in Nakhon Pathom Province].” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิิต (ธุรกิจ
การเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2554.

3) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
• กัลยา มะลิวัน. “การใชชุ้ดกิจกรรมเพื�อพฒันาทักษะการอ่านและการเขยีนภาษาไทยของนักเรยีนจีนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที� 5 โรงเรียนมัธยมสาธติวู่หัว สงักัดมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล [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].” 
วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2553.

• กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร. “ผลกระทบจากการดำารงอยู่ของกองกำาลังทหารจีนคณะชาติ ‘ก๊กมินตั�ง’ ในภาค
เหนือต่อการดำาเนินนโยบายต่างประเทศของไทยระหว่างปี 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].” การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2546.
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• กู้ เหว่ย. “ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองระหว่างสตรีจีนที�มีบุตรและมีบุตรยาก [Self esteem of Fertile and 
Infertile Chinese Women].” วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2541.

• เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์. “ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.” 
วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร)์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545.

• คำานวล คำามณี. “การศึกษาเปรียบเทียบ ปรัชญาการเมืองของซุน่จ้ือกับโธมัส ฮอบล์.” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตร
มหาบัณฑิิต (สาขาวิชาปรัชญา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2536.

• งามจิตร์ จันทร์แก้ว. “ความคิดเห็นที�มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนที�เป็นชาวจีนฮ่ออิสระ 
ชั้นประถมศึกษาปีที� 5–6.” วิทยานิพนธ ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาประถมศึกษา), มหาวิทยาลัย
เชียงใหม,่ 2543.

• จงจิต กล่อมสิงห์. “การรักษาเอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองเชียงใหม่.” วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตร
มหาบัณฑิิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2546.

• จาง จวิน. “การศกึษาเปรยีบเทียบบทขยายแสดงเวลาและสถานที�ระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยเพื�อการสอน
ภาษาไทยสำาหรบันักศึกษาจีน [Comparative Study of Time and Space Modifiers in Chinese and Thai 
Language for Teaching Thai to Chinese Students].” วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบณัฑิิต (สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2553.

• จาง, โซว่ กัง. “ปัญหาการใช้หน่วยเชื�อมภาษาไทยของนักศึกษาจีนชั้นปีที� 2 วิชาเอกภาษาไทย สถาบันอาชีว
ศึกษาและเทคโนโลยสีบิสองปันนา [Problems of Using Conjunctions in the Thai Language of Second 
Year Chinese Students Majoring in Thai Language of Xishuangbanna Vocational and Technical 
Institute].” วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบันฑิิต (การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2554.

• จิน, ลิ. “ความต้องการด้านข้อมูลของผู้ป่วยชาวจีนและคู่สมรสก่อนผ่าตัดเต้านม [Informational Needs of 
Chinese Premastectomy Patients and Spouses].” วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัย
เชียงใหม,่ 2540.

• จิน, หยาน. “ปัจจัยคัดสรรที�เกี�ยวข้องกับความกลัวในการรักษาพยาบาลของเด็กวัยเรียนชาวจีนที�เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล [Selected Factors Associated with Medical Fear Among Hospitalized Chinese 
School Age Children].” วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2540.

• จุ้น, จาง. “ปัจจัยคัดสรรที�มีผลต่อความวิตกกังวลของหญิงมีครรภ์ชาวจีน [Selected Factors Associated 
with Anxieth of Chinese Pregnant Women].” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัย
เชียงใหม,่ 2540.

• เฉา ยิง. “ความพึงพอใจในงานของพยาบาลในประเทศจีน [Job Satisfaction Among Nurses in China].” 
วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2541.

• เฉี�ยว เหมย หลี. “ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางภาษาและวัฒนธรรมในปริศนาคำาทายของจีนกับไทย 
[A Comparative Study Of Linguistic Structure and Culture in Chinese and Thai Riddkes].” 
วิทยานิพนธ ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2554.

• ชนิกา คำาพุฒ. “การศึกษาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที� 4 สถาบันชนชาติ
ยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน.” วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545.

• ชลธชิา ขระเขื�อน. “ปัจจัยที�สนับสนุนพฤติกรรมการออกกำาลังกายแบบ ไท่ จี� ซี� กง ในผู้สงูอายุ.” วิทยานิพนธ์
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545.
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• ชาคริต ศิริรัตน์. “ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรส่งออกของไทยไปยังประเทศจีน [The 
Competitiveness of Exporting Thai Agricultural Products to China].” วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร)์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2549.

• ใช่, จิน จิน. “สมรรถนะทางภาษาของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
สิบสองพันนา [Thai Language Competency of Chinese Students at Xishuangbanna Vocation and 
Technical Institute].” วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัย
เชียงใหม,่ 2554.

• ช ึฉ ีฟ้งั. “การให้ความสำาคัญกับสขุภาพและการดำาเนินชวิี ตของผู้ป่วยเบาหวานชาวจีน [Importance of Health 
and Lifestyle of Chinese Patients with Diabetes Mellitus].” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิิต, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2541.

• ซ่ง จีน ผิง. “การสนับสนุนจากครอบครัวและคุณภาพชีวิตของผู้มีการมองเห็นเสื�อม [Family Support and 
Quality of Life Among Visual Impaired Persons].” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิิต, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2543.

• ซนั, ชงิ เฟ้งิ. “การใชกิ้จกรรมภาษาเพื�อการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมในการพฒันาความสามารถการเขยีนจดหมาย
ธุรกิจสำาหรับนักศึกษาจีนวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง [Use of Social 
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• Li, Yan. “Emotional Intelligence and Transformational Leadership of Head Nurses in University 
hospitals of Kunming Medical University, the People’s Republic of China [ความฉลาดทางอารมณ์และ
ภาวะผู้นำาเชงิปฏิรูปของพยาบาลหวัหน้าหอผู้ป่วยในโรง พยาบาลมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยการแพทย์
คุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน].” 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 [การพัฒนาเครื�องมือวัดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน].” 
Thesis Ph.D. (Nursing), Chiang Mai University, 2005.

• Liu, Suzhen. “Knowledge and Lifestyle of Chinese Women with Osteoporosis [ความรูแ้ละการดำาเนินชีวิต
ของสตรีจีนที�มีภาวะกระดูกพรุน].” 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
องค์กรตามการรบัรูข้องพยาบาลที�จดทะเบยีนใน โรงพยาบาลเครอืจงชาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชน
จีน].” 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 [การจัดการความขัดแย้งและความเหนื�อยหน่ายของพยาบาลในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน].” 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 
[การปฏิบัติการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนชาวจีนที�มีกลุ่มอาการโรคไต].” 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 [การเติบโตอยา่งยั�งยนื การจ้างงาน ความยากจน พลังงาน 
มลพิษและการขนส่งในมณฑิลยูนานของจีน วิธีบัญชีเมตริกซ์สังคม].” 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 [พื้นที�ยกเว้นและการปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ของชาวจีนโกกังบริเวณพรมแดน
พมา่-จีน].” 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 [ผลกระทบของการเล้ียงดูบุตรของ
แมที่�พลัดถิ�นตามประเพณด้ัีงเดิมโบราณจีนที� มีต่อความสมัพนัธข์องแมแ่ละลกูสาวในนวนยิาย เรื�อง The 
Bonesstter’s Daughter ของ เอมี ตัน].” 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 [คุณลักษณะงานและการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน].” 
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 [ฤทธิ�ระงับปวด
และต้านการอักเสบของตำารับยาสมุนไพรจีนในสัตว์ทดลองและประสิทธิผลของตำารับยาสมุนไพรจีนใน
สตัว์ทดลองและประสทิธผิลของตำารับยาสมุนไพรจีนเทียบกับไดโคลฟ้แีนคในการบำาบัดโรคขอ้เขา่เสื�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 [สิ�งแวดล้อมของการสะสมซากดึกดำาบรรพ์สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม
อายุนีโอจีน ในแอ่งเทอร์เชียรี ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย].” Thesis Doctor of 
philosophy (Geology), Chiang Mai University, 2008.

• Shi, Qifang. “Importance of Health and Lifestyle of Chinese Patients with Diabetes Mellitus [การให้ความ
สำาคัญกับสขุภาพและการดำาเนินชวิีตของผู้ป่วยเบาหวานชาวจีน].” 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 [ผลของการปฏิบติัทาง
คลินิกในโรงพยาบาลต่อความรู้เรื�องเบาหวานสมรรถนะแห่งตน ในการควบคุมระดับกลูโคส และการ
ควบคุมระดับกลูโคสในผู้ป่วยเบาหวานชาวจีน].” 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 [การสนับสนุนทางสังคม
และภาระของผู้ดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชาวจีน].” Thesis M.N.S. (Medical and Surgical Nursing) 
, Chiang Mai University, 1999.

• Wang, Yuqiong. “Coping of Chinese Women with Gynecologic Cancer [การเผชิญความเครียดของสตรีจีน
ที�เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุส์ตร]ี.” 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 
[ภาวะผู้นำาของหีวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำาการในโรง พยาบาลที�เป็น
แหล่งศึกษาที�สองของมหาวิทยาลัยฮาร์บินในสาธารณรัฐประชาชนจีน].” 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 [ความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน].” 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 [การช่วงชิงภายในชุมชนในกระบวนการสร้างสถาบันเพื�อจัดการท่องเที�ยว
หมู่บ้าน โบราณที�ยังมีคนอาศัยอยู:่ กรณีศึกษา หมู่บ้านถวนซาน มณฑิลเจี�ยนฉุย่ จังหวัดยูนนาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน].” Master’s Thesis Master of Arts (Sustainable Development), Chiang Mai 
University, 2008.

• Xia, Haiou. “Postpartum Adaptation of Chinese Women [การปรับตัวในระยะหลังคลอดของสตรีจีน].” 
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 [แบบจำาลองฮีโดนิคสำาหรับราคาที�พักอาศัยในเมืองคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน].” 
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 [เจตคติบรรทัดฐานของกลุม่อ้างอิงและความต้ังใจที�จะคลอดโดยการผา่ตัดหน้าท้อง
ของหญิงต้ังครรภ์แรกชาวจีน].” 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 [ปัจจัยคัดสรรที�เกี�ยวข้องกับความกลัวในการรกัษาพยาบาลของเด็กวัยเรียนชาวจีนที�เข้ารบัการ
รกัษาในโรงพยาบาล].” 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 [แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจีนโรคปอดอุดก้นเรื้อรัง].” 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 [การเสรมิสรา้งพลังอำานาจในงานกับความ
ยดึมั�นผูกพนัต่อองค์กรของพยาบาลในโรง พยาบาลตติยภูมิ จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชน
จีน].” 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 [ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผล สัมฤทธิ�ในกระบวนวิชาของนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรีชาวจีน].” 
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 [ผลกระทบของการปฏิรูปทางสถาบนั การใชปั้จจัยการผลิตและ
การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการผลิตพืช ในมณฑิลกุยโจร ประเทศจีน].” Master’s Thesis Master 
of Science (Agricultural Systems), Chiang Mai University, 1993.

• Zhang, Jun. “Selected Factors Associated with Anxiety of Chinese Pregnant Women [ปัจจัยคัดสรรที�มีผล
ต่อความวิตกกังวลของหญงิมีครรภ์ชาวจีน].” 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 [การตีความและปฏิบติั
การป้องกันโรคเอดส์เอชไอวีของผู้ค้าบริการทางเพศในบริบท ทางสังคมและการเมืองของอุตสาหกรรม
ทางเพศในเมืองลา สบิสองปันนา ประเทศจีน].” 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 [คุณภาพการพยาบาล
ตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลที�เป็นแหล่ง ศึกษาที�สองของมหาวิทยาลัยฮาร์บิน 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน].” Master’s Thesis Master of Nursing Science (Nursing Administration), 
Chiang Mai University, 2006.

4) มหาวิทยาลัยทักษิณ
• กมลชนก คงแก้ว. “ศึกษาเสียงระบบเสียงภาษาไทยถิ�นที�ชาวไทยเชื้อสายจีนแคะสามระดับอายุใช้ในอำาเภอ

เบตง จังหวัดยะลา.” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
• กมลทิพย์ ห่อเพชร. “การเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ในคำาภาษาไทยมาตรฐานที�พูดโดยกลุ่มชาติพันธุ์ ไทย 

มลายู และจีน ในตำาบลสะเดา และตำาบลสำานักแต้ว อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา.” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตร
มหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.

• ขรรค์ชัย อภิสุภาพ. “ความเชื�อเกี�ยวกับศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลนครสงขลา อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา.” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.

• คนึงนิจ ปัทมปราณี. “ศึกษาคำายืมภาษาจีนที�ใช้ในภาษาไทยถิ�น ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา.” ปริญญานิพนธก์ารศึกษามหาบัณฑิิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.

• จันทิรา แกมขุนทด. “ศึกษาประเพณีในรอบปีของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต อำาเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
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• เฉลิมรัฐ ขนอม. “ศึกษาความเชื�อและพิธีกรรมที�เกี�ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิมของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ ่อำาเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา.” วิทยานิพนธ ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 2544.

• ทิพดี นิมิตรพงศ์ธร. “ศึกษาการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทย
มุสลิม ในอำาเภอเบตง จังหวัดยะลา.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 2547.

• ทิษฏยา โภชนา. “ศึกษาประเพณีในรอบปีและจริยธรรมจากประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา.” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548.

• นงลักษณ์ จงรักวงศ์. “การศึกษาอาหารที�ใช้ในประเพณีในรอบปีของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา), 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.

• ไพศิษฎ์ พงศ์ทองเมือง. “การประสมประสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยมุสลิมกับชาวไทยเชื้อสายจีน
ในเกาะสาหร่าย อำาเภอเมืองสตูร จังหวัดสตูล.” ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยคดี ศึกษา), 
มหาวิทยาลัยทักษษิณ, 2540.

• รุง่รตัน์ ทองสกลุ. “วิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงการใชค้ำายมืภาษาจีนฮกเก้ียนของชาวไทยเชื้อสายจีนสามระดับ
อายุในจังหวัดภูเก็ต.” ปริญญานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.

• วิรัตน์ แก้วแทน. “การศึกษาประเพณีการกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน ในอำาเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง.” 
วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2537.

• สมพร เดชแก้วภักดี. “การจัดต้ังองค์กรและบทบาททางสังคมของสมาคมและมูลนิธิจีนในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.” ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา), 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.

• อรทัย สัตยสัณห์สกุล. “ลักษณะการค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครสงขลา อำาเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที� 2 ถึงก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที� 1 (พ.ศ. 
2488–2503).” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.

5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กันยารตัน์ อังคณาวิศัลย์. “ความสมัพันธร์ะหว่างจีนและเวียดนามในบรบิทของอาเซยีน: ยุคหลังสงครามเยน็.” 

สารนิพนธร์ฐัศาสตรมหาบณัฑิิต (สาขาการระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
• จเด็จ อินสว่าง. กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ชาวจีนกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทย, 

ศึกษาเฉพาะกรณีย์ชนชั้นกลางสัญชาติจีนบางกลุ่มกับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง.” วิทยานิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2518.

• จุฬาลักษณ์ ปล้ืมปัญญา. “การสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นชาติจีนสมัยใหม่: ศึกษาผ่านวิวัฒนาการ
ประวัติศาสตร์นิพนธ์จีนยุคสมัยใหม่ ค.ศ. 1895–1945 [Making Of Modern Chinese National 
Consciousness Through the Evolution of Modern Chinese Historiography, 1895–1945].” วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ภาควิชาประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.

• ชลิต มานิตยกุล. “นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่ออาเซียน.” สารนิพนธร์ัฐศาสตรมหา
บณัฑิิต (สาขาการระหว่างประเทศและการทตู), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528.
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• โชติรส เพศประเสริฐ. “สนธสิญัญาสง่เสรมิและคุ้มครองการลงทนุระหว่างไทย-จีน: วิเคราะห์ภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ [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].” 
วิทยานิพนธนิ์ติศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2545.

• ณปรชัญ ์บุญวาศ. “ทัศนะในการมองสงัคมจีนของหลูซ่ิ�น: ศึกษาจากงานเขยีน.” วิทยานพินธศิ์ลปศาสตรมหา
บัณฑิิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร)์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2543.

• ดสุติ เมนะพันธ.์ “การประชุมสดุยอดจีน-โซเวียต กับผลกระทบต่อปัญหาความมั�นคงของภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้.” สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาการระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร,์ 2532.

• ทรงพล สขุจันทร.์ “กระบวนการตัดสนิใจกำาหนดนโยบายต่างประเทศของญี�ปุ่น: ศึกษาเปรยีบเทียบกรณกีาร
ปรบัความสมัพนัธท์างทูตสูร่ะดับปรกติระหว่างญี�ปุ่น กับสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1956 และกรณกีารฟ้่้ นฟู้
ความสัมพันธร์ะหว่างญี�ปุ่นกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 1972.” วิทยานิพนธร์ฐัศาสตรมหาบัณฑิิต 
(สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทตู), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2531.

• ทิพพร ศรจัีนทร์สขุ. “นโยบายต่างประเทศของสาธารณรฐัประชาชนจีนต่อกัมพูชาระหว่างปี 1979–1989.” สาร
นิพนธร์ฐัศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.

• ธนา โตสิตารัตน์. “เขตการค้าเสรีไทย-จีน: วิเคราะห์ในเชิงกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ [Agreement 
Between Thailand and China Relating to Free Trade Area: An Analysis in the Framework of 
International Economic Law.” วิทยานิพนธ ์นิติศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2549.

• ธนิต ธนะกุลมาส. “การวิเคราะห์ภาพยนตร์ของจางอ้ีโหมวในเชิงบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
แนวคิดแบบอุดมคติเพื�อการยกระดับคุณภาพชีวิต [An Analysis of Zhang Yimou’s Films in Historio-
Cultural Contexts and Idealistic Thoughts for Improving the Quality of Life.” วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิิต (สื�อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2547.

• ธเนศ ฤดีสุนันท์. “ปฏิสัมพันธร์ะหว่างชาตินิยมจีนกับญี�ปุ่นในประเด็นสงครามจีน-ญี�ปุ่น ครั้งที� 2 (1937–1945) 
[The Interactions Between Chinese and Japanese Nationalism Over Second Sino-Japanese War 
(1937–1945).” วิทยานิพนธร์ฐัศาสตรมหาบัณฑิิต (ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศและการทตู), มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,์ 2553.

• ธานี สุขเกษม. “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน: วิเคราะห์แนวนโยบายต่าง
ประเทศของไทยที�มีต่อจีน พ.ศ. 2492–2515.” วิทยานิพนธร์ฐัศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2525.

• ธรีะพงษ์ วนิชชานนท์. “การดำาเนินนโยบายของโซเวียตในการปรบัปรุงความสัมพนัธกั์บจีน ชว่งปี 1985–1988.” 
สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,์ 2532.

• นพวรรณ วัฒนะนนท์. “การกำาหนดหัวเรื�องภาษาไทยจากคำาวิสามานยนามจีน.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบณัฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.

• นันทกา วชิรพินพง. “การศึกษาทัศนคติทางภาษาที�มีต่อภาษาจีนและผู้พูดภาษาจีนใน กรุงเทพมหานคร.” 
วิทยานิพนธ ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2530.

• นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร. “องค์ความรู้เรื� องจีนในประเทศไทย ต้ังแต่ ค.ศ. 1975–1995 [The Academic 
Information About China that Had Been Published in Thailand During 1975–1995.” สารนิพนธศิ์ลป
ศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร)์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2540.
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• บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์. “บูเช็กเทียน: กระบวนการสร้างความหมายผ่านพื้นที�หนังสือ, วิดิทัศน์ และ
อินเตอรเ์นต [Wu Zetian: The Construction of Meanings Through Textual, VDO and Internet Space.” 
วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิิต (สตรศึีกษา) สำานักบณัฑิิตอาสาสมัคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2546.

• ประพิณ ประดิษฐากร. “การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของสาธารณรัฐประชาชนจีน [China’s 
Accession to WTO.” วิทยานิพนธนิ์ติศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2547.

• ปารชิาติ โชคเกิด. “การทตูพหุภาคีของจีนต่อรัสเซียและเอเชยีกลาง (1996–2008): จากกรอบขอ้ตกลงเซี�ยงไฮ้ 
5 สูอ่งค์การความรว่มมือแหง่เซี�ยงไฮ้ [Chinese Multilateral Diplomacy Toward Russia and Central Asia 
(1996–2008): From Shanghai Five to Shanghai Cooperation Organization].” วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิิต (การระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2552.

• ปิยมาศ กังวานกิจไพศาล. “การเสี�ยงเซียมซี: พิธีกรรมแห่งการสื�อสารความหมาย [The Ritual of Siem-See: 
An Analysis of Communication and Meaning.” วิทยานิพนธวิ์ทยาศาสตรมหาบัณฑิิต (สื�อสารมวลชน), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2550.

• พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล. “พฒันาการบทบาทของสมาคมชาวจีนในกรุงเทพที�มีต่อคนไทยเชื้อสายจีน (พ.ศ. 
2485–2535) [Development of the Chinese Associations’ Role in Bangkok Towards Ethnic Chinese 
(B.E.2485–2535).” วิทยานิพนธส์ังคมวิทยาและมนุษวิทยามหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2536.

• พรพรรณ บัวเกิด. “นโยบายทางการทูตของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1969–1985.” สาร
นิพนธร์ฐัศาสตรมหาบณัฑิิต (สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทตู), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.

• พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ. “ประวัติคนเชื้อสายจีนในเวียดนามเหนือกับการอพยพกลับประเทศจีน ในปี ค.ศ. 
1978–1979 [The history of ethnic Chinese in Vietnam and their exodus to China between 1978–1979.” 
วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2543.

• พรศุลี นิลณรงค์. “ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวัน: 1949–1997.” สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิิต 
(สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2541.

• พระมหาคาวี สร้อยสาคำา. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื�องความหลุดพ้นในสูตรของเว่ยหล่าง ตามแนว
พระสุตตันตปิฎก [A Critical Study of Wei Lang’s Concept of Liberation in the Light of Suttanta
pitaka].” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2544.

• พวงทิพย ์เกียรติสหกลุ. “บทบาทของชาวจีน และชาวตะวันตกต่อกิจการเหมืองแรดี่บุกของมณฑิลภูเก็ต ต้ังแต่
ต้นพุทธศตวรรษที� 25- พ.ศ. 2474.” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.

• พิชัย รัตนพล. “วิวัฒนาการการควบคุมโรงเรียนจีน.” วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิิต, สถาบัน
บัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2512.

• พิทยา สุวคันธ์. “การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนในไทยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน 
[Chinese Foreign Direct Investment in Thailand and Its Impact on Sino-Thai Relations.” วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2549.

• ไพรชั เจียระนันท์. “นโยบายต่างประเทศของเวียตนามต่อจีน ค.ศ. 1945–1979.” สารนิพนธร์ฐัศาสตรมหาบัณฑิิต 
(สาขาการระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2531.

• ไพศาล สิทธลิิขติ. “นัยทางการเมืองของการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการแต่งงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน: ค.ศ. 
1949–1980.” สารนิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร)์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2543.
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• ภูมิ ภูติมหาตมะ. “การเปลี�ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร ค.ศ. 1965–
1997: กรณศึีกษากลุม่ครสิตังจีนแหง่วัดกาลหว่าร ์[Cultural Changes in the Chinese Catholic Community 
of Bangkok during 1965–1997: A Case Study of the Chinese Catholic Group of the Holy Rosary Church 
(Wat Calvaire).” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ภาควิชาประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2555.

• มณีรัตน์ อัศวฤกษ์นันท์. “ตลาดส้มในประเทศไทยหลังเปิดเสรีทางการค้าทวิภาคีไทย-จีน [Citrus Market in 
Thailand After Thai-China Bilateral Trade Liberalization].” วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2549.

• มนทิรา เตชะมโนดม. “เซยีงหวย: การก่อต้ังขององค์กรนำาชาวจีนในสงัคมไทย (พ.ศ. 2452–2460).” วิทยานิพนธ์
สังคมวิทยาและมนุษวิทยามหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2539.

• มลฤดี ประเสริฐศักดิ�. “นโยบายต่างประเทศจีนต่ออาเซียนในศตวรรษที� 21: ค.ศ. 1995–2005 [China’s foreign 
policy toward ASEAN in the 21st century from 1995–2005.” วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขา
การระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2550.

• ยุทธนา วรุณปิติกลุ. “พธิกีรรมกินเจในสงัคมชาวจีนภาคใต้: กรณชีาวจีนใน อ. ตะกั�วป่า จ. พงังา.” วิทยานิพนธ์
สังคมวิทยาและมนุษวิทยามหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2541.

• รัตติกาล สิทธิพันธุ์. “การสื�อสารกับการสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั� งทะเล: 
กรณศึีกษาชุมชนบา้นขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ [Communication and Improving Community 
Participation and Management on Erosion: Case Study of Baan Khun Samutchine, Samutprakarn].” 
วิทยานิพนธวิ์ทยาศาสตรมหาบัณฑิิต (สื�อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2552.

• วศิน เรืองประทีปแสง. “นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2521–2531: เน้นวิเคราะห์มิติทางการเมือง.” สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาการระหว่างประเทศ
และการทูต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2534.

• วัชรินทร ์ภูเขาทอง. “ความพยายามในการปรบัปรุงความสัมพันธร์ะหว่างสาธารณรฐัประชาชนจีน และสหภาพ
โซเวียตในทศวรรษ 1980: ปัจจัยภายในภายนอกของสาธารณรฐั ประชาชนจีนที�สง่เสรมิการปรบัปรุงความ
สมัพนัธ.์” สารนิพนธร์ฐัศาสตรมหาบณัฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.

• วิภารตัน์ ธาราธรีภาพ. “ยุทธศาสตร์การดำาเนินนโยบายต่างประเทศของจีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศ
ไทย: ผลกระทบต่อความมั�นคงของไทยในทศวรรษ 1970.” สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาการ
ระหว่างประเทศและการทตู), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2531.

• แวววิเชียร อภิชาติวรพนัธุ.์ “การศึกษาอิทธพิลชาวจีนที�มีต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมในกรุงเทพมหานคร [The 
Study of Chinese Influences on Architectural Style in Bangkok].” วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตร
มหาบณัฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

• ศรุติ สกุลรัตน์. “จีนกับเอเชียอาคเนย์ แนวนโยบายต่างประเทศของจีนต่อเอเชียอาคเนย์ในรอบยี�สิบปี 
(1960–1980).” สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาการระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,์ 2521.

• ศรุติ สกุลรัตน์. “จีนกับเอเชียอาคเนย์แนวนโยบายต่างประเทศของจีนต่อเอเชียอาคเนย์ในรอบยี�สิบปี 
(1960–1980).” วิทยานิพนธร์ัฐศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาศาสตร,์ 2521.

• ศักดิ�ศรี พิณทอง. “ยุทธวิธกีารขยายอำานาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน ชว่งสงครามจีนและญี�ปุ่น ค.ศ. 1931–
1945 [Strategy of Power Expansion of Chinese Communist Party during Sino-Japanese War, A.D. 
1931–1945.” สารนิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร)์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2540.
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• ศิริเพ็ชร อิงควิบูลย์พันธ์. “การพัฒนาสี�เหลี�ยมเศรษฐกิจ: ศึกษากรณีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ไทย-จีน ในทศวรรษที� 1990.” วิทยานิพนธรั์ฐศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการ
ทูต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2540.

• ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์. “พัฒนาการการดำาเนินธุรกิจและการธำารงเอกลักษณ์ธุรกิจแบบจีน: กรณีศึกษาสอง
ตระกูล.” วิทยานิพนธส์ังคมวิทยาและมนุษวิทยามหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2539.

• สทิธพิล เครอืรฐัติกาล. “ภาพลักษณข์องเจ้ิงเหอในความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศของจีน [The Image of Zheng 
He in China’s International Relations].” วิทยานิพนธป์รชัญาดษุฎีบณัฑิิต (สหวิทยาการ), มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,์ 2553.

• สริมิิตร ศิรพิละ. “การปรับความสัมพันธท์างการทูตของอินโดนีเซียต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 1990.” 
สารนิพนธรั์ฐศาสตรมหาบณัฑิิต (สาขาการระหว่างประเทศและการทตู), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2534.

• สุชาดา ตันตสุรฤกษ์. “โพยก๊วน: การส่งเงินกลับประเทศโดยชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์
สังคมวิทยามหาบัณฑิิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.

• สุดาพร หาญไพบูลย์. “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2518–2528.” สารนิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2529.

• สุธาสินี เฉียงขวา. “การส่งออกมันเส้นของไทยไปประเทศจีน: ปัจจัยที�มีผลต่ออุปสงค์การส่งออกและการ
ปรบัตัวของเกษตรกรผู้ปลกูมันสำาปะหลัง [Exports of Dried Chips to China: Factors That Affect Demand 
for Exports and Adaptation of Farmers Who Planted Tapioca].” วิทยานิพนธเ์ศรษฐศาสตร มหาบัณฑิิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2552.

• สุนทร ลีวงศ์เจริญ. “ปัญหาไต้หวันกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน.” 
สารนิพนธร์ฐัศาสตรมหาบณัฑิิต (สาขาการระหว่างประเทศและการทตู), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2528.

• สุภาภรณ์ อัษฎมงคล. “ประวัติชีวิตหญิงสามัญชนชาวจีนสามรุ่น: อุดมการณ์ครอบครัวและความเป็นจีนใน 
สังคมไทย [Life History of Three Generations of Chinese Women: Family Ideology and Chinese in 
Thai Society].” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาสตรีศึกษา), วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2551.

• สรุยี ์ไตรรตันนุกลู. “การดำาเนินนโยบายของจีนต่อพมา่ระหว่างปี 2531–2536.” สารนิพนธร์ฐัศาสตรมหาบณัฑิิต 
(สาขาการระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2538.

• แสวง รัตนมงคลมาศ. “การบริหารงานของสมาคมจีน: บทศึกษาเฉพาะกรณีสมาคมแต้จิ�วแห่งประเทศไทย.” 
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ประเทศจีน.” สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาการระหว่างประเทศและการทูต), มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,์ 2529.

• อนุพงศ์ บุญฤทธิ�. “ความสัมพันธร์ะหว่างจีนกับเวียดนามในช่วงปี ค.ศ. 1969–1979: ศึกษาในกรณีนโยบายต่าง
ประเทศจีน.” วิทยานิพนธร์ัฐศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2529.

• อรัสธรรม ดีระดอม. “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม: ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์จีนนิกาย
และอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิิต 
(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2526.

• อักษรศรี พานิชสาส์น. “การเชื�อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-มณฑิลตะวันตกเฉียงใต้ของจีน: ความเป็นไปได้ 
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6) มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ขจรวรรณ ภู่ขจร. “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาจีน เรื�อง อาหารและเครื�องดื�มกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ สำาหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที� 4.” การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) การศึกษาหา
บณัฑิิต (สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน), คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.

• จัตตาร์พร กลางสวัสดิ�. “ปัจจัยที�มีอิทธพิลต่อการตัดสนิใจท่องเที�ยวประเทศจีนของนักท่องเที�ยวชาวไทยหลัง
การแขง่ขนัโอลิมปิคปักกิ�งเกมส ์2008 [Factors Affecting the Decision-Making of Thai Tourists to Travel 
to China].” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที�ยว), มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2552.

• ชาวเยว่ ถังซู. “การศึกษาร้านค้าสมุนไพรจีนที�มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรจีนของคนไทย กรณีศึกษา
ความต้องการบรโิภคสมุนไพรจีนของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธบ์ริหารธุรกิจมหาบัณฑิิต 
(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.

• ชุ่น, จ้าว. “คำาซ้อนสองพยางค์ภาษาไทยและภาษาจีน: การศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษาคำาภาษาจีนใน
คำาซ้อนภาษาไทย [Thai and Chinese Duplicative Compounds: a Comparative Study and a Study of 
Chinese Words in Thai Duplicative Words].” วิทยานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิิต (ภาษาไทย), 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.

• ทิวาภรณ์ มีชิน. “คุณค่าทางสติปัญญาในซ้องกั�ง.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ภาษาไทย), 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543.

• นฤภร ปาลวัฒน์วิไชย. “การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื�อง การอ่าน-เขยีน สัทอักษรภาษาจีนเบื้องต้น สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที� 3.” การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) การศึกษาหาบัณฑิิต (สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน), คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.

• ประภาวดี จุตวิริยะพรชัย. “ความเชื�อและพิธีกรรมของชาวจีนกลุ่มภาษาต่าง ๆ  ในจังหวัดพิษณุโลก.” 
วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538.

• พระมณฑิล ชูโตศรี. “ศึกษาความเชื�อเกี�ยวกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้าโพที�มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย
เชื้อสายจีน อำาเภอเมือง 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].” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต 
(สังคมศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.

• พชัรินทร ์อนันต์ศิรวัิฒน์. “ความเปรียบในวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีน [Comparison in Literary Translation 
of Chinese Historical Novels].” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรดษุฎีบณัฑิิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2552.

• ภณสิทธิ� อ้นยะ. “ทัศนคติของนักท่องเที�ยวชาวจีนที�มีต่อพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรตันศาสดาราม.” 
สารนิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที�ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.

• ภัคคิณ ีจัยพงศ์. “การพัฒนาสารานุกรมอิเล็กทรอนิกสเ์รื�องประเพณีวัฒนธรรมจีนในจังหวัดนครสวรรค์ [The 
Development of Encyclopedia Electronics Tradition-Culture Chinese in Nakhonsawan Province].” 
วิทยานิพนธก์ารศึกษาหาบัณฑิิต (เทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.

• ศิรดา อำานวยศิรสิขุ. “การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อรถยนต์สว่นบุคคลนำาเขา้จากประเทศจีน.” สารนิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
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• สุรีย์ บัณฑิุชัย. “ประเพณีการกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพิษณุโลก.” วิทยานิพนธ์การศึกษาหา
บัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538.

• อนุสรา ชาดารา. “แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที�ยวเพื�อตอบสนองต่อนักท่องเที�ยวชาวจีนในเยาวราช 
กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที�ยว), 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.

• Binquan Fang. “การตัดสินใจของนักท่องเที�ยวชาวจีน เพื�อการท่องเที�ยวไทยแนวใหม่ [Decision of the 
Chinese tourists on modern Thai tourism].” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (การจัดการโรงแรม
และการท่องเที�ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.

• Li Ling. “ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติในการเลือกเดินทางมาเที�ยวเมือง
ลี�เจียง จังหวัดยูนนาน ประเทศจีน [Important Factors and Overall Attractiveness Affecting 
International Tourists’ Decision in Visiting Lijiang, Yunnan Province, China.” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตร
มหาบณัฑิิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที�ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.

7) มหาวิทยาลัยบูรพา
• ต้วน จาว หยาง. “ภาวะผู้นำาของอธิการบดีและวัฒนธรรมองค์การที�สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ในกำากับมหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” 
วิทยานิพนธก์ารศึกษาหาบณัฑิิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.

• พมิล ทองวิจารณ.์ “ชุดการสอนภาษาจีนเพื�อการสื�อสารระดับพื้นฐาน สำาหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที� 6.” 
วิทยานิพนธก์ารศึกษาหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.

• มณฑิลธน ไชยเสน. “การศึกษาสภาพจรงิและความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที�มีต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี.” วิทยานิพนธ์การศึกษาหาบัณฑิิต, 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.

• วรรณี รักธรรม. “การศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวล ความต้องการผลสัมฤทธิ�และความรู้สึก รับผิดชอบ
ของเด็กไทยเชื้อชาติไทย และเด็กไทยเชื้อชาติจีน.” วิทยานิพนธ์การศึกษาหาบัณฑิิต, วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา, 2515.

• วันชัย แก้วไทรสุ่น. “วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี�): ศิลปกรรม ความหมายทางสัญลักษณ์และบทบาท
วัดพระพุทธศาสนาฝ่ายจีน.” ดุษฎีนิพนธป์รัชญาดุษฎีบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.

• แสงหงส ์สรุนนัทชยั. “นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรฐัประชาชนจีน ในสมยัรฐับาล พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร.” ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546.

• หลิว ยู่ หง. “ปัจจัยที�มีผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงานบริษัท Y ในเมืองคุณหมิง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน.” วิทยานิพนธก์ารจัดการมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.

• เหวย ซีน. “ความคิดเห็นของอาจารย์ นักธุรกิจ และนักศึกษาจีนต่อการเรียนภาษาไทยในมณฑิลกว่างซีเพื�อ
ประกอบอาชีพ.” วิทยานิพนธก์ารจัดการมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553.

• Liu Xinyuan. “สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดชลบุร.ี” วิทยานิพนธก์ารศึกษาหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.

• Meng Qiu. “การพฒันาชุดการสอนภาษาจีนสำาหรบันักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที� 4 ที�เริ�มต้นเรยีนภาษาจีนใน
ประเทศไทย.” วิทยานิพนธก์ารศึกษาหาบณัฑิิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.

• Sheng Lu. “การพฒันารูปแบบการสอนการออกเสยีงภาษาไทยโดยใชส้ทัอักษรและปฏิสมัพนัธส์ำาหรบันกัศึกษา
จีน.” วิทยานิพนธป์รชัญาดุษฎีบณัฑิิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553.
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• Shi Lei. “การออกแบบการเรียนการสอนเพื�อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาจีนสำาหรับนักเรียนไทยที�เรียน
ภาษาจีนเบื้องต้น.” วิทยานิพนธก์ารศึกษาหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.

• Xian Xiao Dan. “ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของนักศึกษาจีนตามโครงการความร่วมมือ
ไตรภาคีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.” วิทยานิพนธ์การศึกษาหาบัณฑิิต, 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.

• Yunkai Li. “ปัจจัยชวีสงัคม ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมในการทำางานที�มีความสัมพนัธกั์บแรงจูงใจในการ
ทำางานของครูชาวจีนที�ปฏิบติังานในจังหวัดชลบุร.ี” วิทยานิพนธก์ารศึกษาหาบณัฑิิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2555.

• Zhou Xiaoyan. “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของนิสิตจีน วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา.” วิทยานิพนธ ์การศึกษาหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.

8) มหาวิทยาลัยบูรพา
• ชุลีพร วิมุกตานนท์. “บทบาทผู้หญิงไทยในสังคมชาวนาต่อการจัดการครัวเรือน: กรณีศึกษาผู้หญิงจ้วงไทดำา 

(ผู้ไต่) ในมณฑิลกวางส ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.”เชยีงใหม:่ มหาวิทยาลัยพายพั, 2544.

9) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย
• กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์. “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย [Administration of the 

Chinese Buddhist Sangha in Thailand].” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิิต (สาขาวิชาพระพุทธ
ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550.

• พระณัฐพงษ์ ปญฺูญาวชิโร (ฉลาดแหลม). “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดทางสังคมในพุทธปรัชญา
เถรวาทกับปรชัญาขงจ้ือ.” วิทยานิพนธศ์าสนศาสตรมหาบณัฑิิต (สาขาวิชาพระพทุธศาสนาและปรชัญา), 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550.

• พระปธาน สมาจาโร (ชูศรีโฉม). “ศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที�ปรากฏในประเพณปีีใหม่ของกลุ่มชาติพนัธุลี์ซู.” 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2554.

• พระมหานันทวิทย์ ธรีภทฺโท (แก้วบุตรดี). “การศึกษาเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในการรูจั้กตนเองในพุทธปรัชญา
เถรวาทกับปรัชญาเล่าจ้ือ.” วิทยานิพนธพ์ุทธศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549.

• พระมหาบุญเรือง ปญฺูญาวชิโร (เจนทร). “การศึกษาแนวความคิดเรื�องมนุษยนิยมในปรัชญาขงจื�อ.” 
วิทยานิพนธพุ์ทธศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาปรชัญา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541.

• พระมหาวิศิษฐ ์อาจารสมฺปนฺโน (สมบูรณ์). “การศึกษาเปรียบเทียบกฎธรรมชาติ ระหว่างกฎปฏิจจสมุปบาท
กับกฎแหง่เต�า.” วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2538.

• พระสุนทรกิตติคุณ. “การประเมินผลการดำาเนินงานการแลกเปลี�ยนพระนิสิต พระนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยากับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา 
เมืองเชยีงรุง้ มณฑิลยูนาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน.” วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิิต (สาขา
วิชาพระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช), 2554.

• รัตนชัย บุญศรี. “อิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายเซนในงานของท่านพุทธทาสภิกขุ.” วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545.
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• อุษา โลหะจรูญ. “การศึกษาชีวิตและผลงานด้านวรรณกรรมพระพุทธศาสนาของสมณะเสวียนจ้ัง (พระ
ถังซมัจั�ง) [The Study of Life and Buddhist Literature [I.E. Literature] of Xuan Zang (Tang San Zang 
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• พิศุทธิ� อัครพิพัฒน์กุล. “การเมืองในวรรณกรรมสามก๊ก.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (รัฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2543.

• มานิดา เจริญรา่ง. “ความสัมพนัธข์องการลงทุนกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจศึกษาเปรียบเทียบ: ประเทศ
ไทยกับสาธารณรฐัประชาชนจีน.” วิทยานิพนธเ์ศรษฐศาสตรมหาบณัฑิิต, มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2551.

• ไมภ์ยาลิสา พสิทุธภัิกดิ�. “ศักยภาพการสง่ออกชาของประเทศไทยในสาธารณรฐัจีน.” วิทยานิพนธเ์ศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2552.

• วรวิทย์ ญาณจินดา. “ปัญหาการรวมประเทศระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับจีนใต้หวัน.” วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (รัฐศาสตร)์, มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2545.

• วัชรนิณา แสงแป้น. “ผลของการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศต่อการสง่ออกของไทยไปสาธารณรัฐประชาชน
จีน.” วิทยานิพนธเ์ศรษฐศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2552.

• ศิรลัิกษณ ์จีนมัชยา. “ปัจจัยที�มีผลกระทบต่อการสง่ออกขา้วไทยไปประเทศฮ่องกง.” วิทยานิพนธเ์ศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2552.

• สถาพร เจริญกมลเกียรติ. “ความเชื�อทางศาสนาของคนไทยเชื้อสายจีน: กรณีศึกษาวัดมังกร-กมลาวาส.” 
วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2544.

• สมยศ พระสุขไทย. “บทบาทจีนและอาเซียนต่อสงครามกัมพชูา ( ค.ศ. 1979–1991).” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตร
มหาบัณฑิิต (รัฐศาสตร)์, มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2550.

• สุนิสา ปริมาณ. “การศึกษานิยายกำาลังภายในเรื�องมังกรหยก.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทย
ศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2543.

• เสาวรัตน์ โพธิพันธ์. “ศึกษาอาหารจีนที�เกี�ยวข้องกับความเชื�อและพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนย่าน
เยาวราช.” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2550.

• โสภิศ พุทธโม. “ศักยภาพการส่งออกลำาไยสดของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน.” วิทยานิพนธเ์ศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2554.

• หัสพร ทองแดง. “ผลของการลงทุนโดยตรงจากจีนต่อการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน.” วิทยานิพนธ์เศรษฐ
ศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2548.

• อังคณา แผวั่ฒนโรจน์. “ปัจจัยที�มีผลต่อความเชื�อเรื�องมังกรของคนไทยเชื้อสายจีน.” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตร
มหาบัณฑิิต (ไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2549.
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• อัญชลี อุกฤษฎชน. “ความสัมพันธร์ะหว่างเวียดนามกับจีนและสหภาพโซเวียต.” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหา
บัณฑิิต (รัฐศาสตร)์, มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2548.

• อัญญาณี ชัยสุวรรณ. “การค้าเสรีผลไม้ระหว่างไทย-จีน.” วิทยานิพนธเ์ศรษฐศาสตรมหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง, 2547.

• อุทัยวรรณ พูลทรัพย์. “การส่งออกลำาไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน.” วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหา
บัณฑิิต, มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2550.

• อุมา วรรณชัย. “การสง่ออกผลไม้สดของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน.” วิทยานิพนธเ์ศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิิต, มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, 2555.

18) มหาวิทยาลัยรงัสติ
• บุปผชาติ แก่นวิจิตร. “สถานภาพจีนศึกษา ในประเทศไทยด้านการเมือง และเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1995–2005) 

[A State of Political and Economic Chinese Studies in Thailand (1995–2005)].” วิทยานิพนธ์ศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิิต (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก), มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551.

• เมตตา วงศ์จงใจหาญ. “กวานซี�กับการลงทุนโดยตรงของไทยในจีน [Guanxi and Thai Direct Investment in 
China].” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก), มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551.

• สนกร แสงสนิธุ.์ “คำาสั�งสอนเกี�ยวกับการดำาเนนิชวิีตและธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายจีนไหหลำา ยา่นถนนสายไม้ 
เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก). 
ปทมุธานี: บณัฑิิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรงัสติ, 2553.

19) มหาวิทยาลัยศลิปากร
• เกษม ปราณีธยาศัย. “ผู้ชายในครอบครัวจีนกรณีศึกษา: ครอบครัวคนจีนแต้จิ�วใน ตำาบลมหาชัย อำาเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร [Men Sino-Chinese Family: A Case Study of Sino-Chinese Family in Tumbon 
Mahachai Amphoe Muang Samut Sakhon Province].” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต 
(มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

• ณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน. “เครื�องถ้วยจีนที�พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย [Chinese Ceramics from the 
Archaeological Sties in Thailand].” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.

• ทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์. “การศึกษาเครื�องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถังถึงสมัยราชวงศ์สุ้งที�พบในการขุดค้น
แหล่งโบราณคดีเมืองขีดขิน ตำาบลบา้นหมอ อำาเภอบา้นหมอ จังหวัดสระบุร.ี” การศึกษาเฉพาะบุคคลเป็น
ส่วนหนึ�งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิิต (โบราณคดี) สารนิพนธ์ศิลปศาสตร
บัณฑิิต (โบราณคดี), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.

• ประจวบ เอี�ยมผู้ชว่ย. “การศึกษาเครื�องถ้วยจากการขุดค้นทางโบราณคดี ในบรเิวณพระราชวังโบราณ จังหวัด
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.].” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต 
(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.

• พธู บุณยปถัมภ์. “พิธีกงเต็ก: ความสืบเนื�องและการเปลี�ยนแปลงของชาวจีนในสังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณี
จีนแต้จิ�ว ยา่นถนนสขุุมวิท.” สารนิพนธศิ์ลปศาสตรบณัฑิิต (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537.

• พรพล ปั� นเจรญิ. “การเปรยีบเทียบรูปแบบกลองมโหระทึกในประเทศไทย ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม 
[Comparative Typology of Bronze Drums in Thailand, China, and Vietnam].” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตร
มหาบัณฑิิต (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
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• พิชชุกร สุจิตตกุล. “โครงการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมเซี้ยหมินอินเตอร์เนชั�นแนล ปักกิ�ง [Interior 
Design for Xiamen International Hotel Beijing].” ศิลปนิพนธ์ศิลปบัณฑิิต (การออกแบบภายใน), 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538.

• เมธาวี รัตนทวีโสภณ. “ศูนย์สง่เสริมพิธกีรรมจีน [Chinese Ceremony Center].” วิทยานิพนธส์ถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิิต (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.

• เมธาวี โรจนะเสน. “ศาลเจ้าจีน ศรัทธากับการรักษาโรค: กรณีศึกษาศาลเจ้าหลี�ต้ีเบี้ยว เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร: รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual study)].” สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิิต 
(มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.

• ลัดดาวัลย์ มหารักษิต. “บทบาทของชาวจีนในประวัติศาสตร์ประเทศฟ้ิลิปปินส์ [The Role of the Chinese 
in Philippine History].” สารนิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิิต (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้), 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.

• ลือชัย ศิริอริยพร. “โครงการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมดิเอ็มไพร์ (ปักกิ�ง) [Interior Design for the 
Empire Hotel (Beijing)].” ศิลปนิพนธศิ์ลปบัณฑิิต (การออกแบบภายใน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.

• วีรชัย บาลไธสง. “ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงต่างชนิดกัน [The Relation of Various Forms].” ศิลปนิพนธ์
ศิลปบัณฑิิต (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528.

• สมศรี แซจึ่ง. “ประเพณีการแต่งงานของชาวจีนในประเทศไทย (กรณศึีกษาจีนแต้จิ�วในตำาบลตลาดกระทุม่แบน 
อำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร).” สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิิต (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2536.

• สทุธโิชค จันทรส์ว่าง. “โครงการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ อินเตอรเ์นชั�นแนล อาร์เบอร์วิล 
เจี�ยหมิง (จีนแดง) [Holiday Inns International Harbour View Hotel in Xiamen Interior Design Project 
(China)].” ศิลปนิพนธศิ์ลปบัณฑิิต (การออกแบบภายใน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.

• สุทิน ผูกชอบ. “โครงการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมมิชชั�น ฮิล ไชน่า รีสอร์ท [Interior Design for 
Missionhill China Resort Hotel].” ศิลปนิพนธศิ์ลปบณัฑิิต (การออกแบบภายใน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2536.

• สุพินดา ตู้จินดา. “โครงการออกแบบภาพลักษณ์รวมและสิ�งพิมพ์โฆษณาสถานบำาบัดรักษาโรคแบบจีน 
‘เพ่งอันตึ�ง’ [Printing Graphic Design Project for the Promotion of ‘Peng Un Toung’ Chinese 
Hospital].” ศิลปนิพนธศิ์ลปบัณฑิิต (การออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.

• สุภาพ คงประดิษฐผล. “โครงการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมเบฮาย แชงกรีล่า โฮเท็ล [Interior Design 
Project for Beihal Shangri La Hotel].” ศิลปนิพนธ์ศิลปบัณฑิิต (การออกแบบภายใน), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2538.

• สุรศักดิ� เพ็งธรรม. “การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบขวานสำาริดในวัฒนธรรมสำาริดของยูนนานกับวัฒนธรรม
บ้านเชียง.” สารนิพนธศิ์ลปศาสตรบัณฑิิต (โบราณคดี), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

• เอกพงษ์ ตรตีรง. “โครงการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมเซีย้หมินอินเตอร์เนชนัแนล ปักกิ�ง [Interior Design 
Project for Xiamen International Hotel].” ศิลปนิพนธศิ์ลปบัณฑิิต (การออกแบบภายใน), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2537.

20) มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
• กนิษฐา ไทเตชะวัฒน์. “บทบาทของขุนนางไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยในสมยัรชักาลที� 3 ถึงรชักาลที� 5 แหง่

กรุงรัตนโกสนิทร ์( พ.ศ. 2367–2453).” ปริญญานิพนธก์ารศึกษามหาบัณฑิิต (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัย
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People’s Republic of China].” สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิิต (การตลาด), มหาวิทยาลัย
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• สิทธิชัย สุขธรรมสถิต. “วิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงในสังคมจีนจากผลงานที�เลือกสรรของผู้กำากับภาพยนตร ์
รุ่นที� 5 ของจีน ค.ศ. 1980–2000 [An Analysis of Social Change in China Through Selected Works of 
the Fifth Generation Chinese Film Directors from 1980 to 2000].” สารนิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิิต 
(ประวัติศาสตร์เอเชีย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.

• สิริรัฐ วรมาลี. “ทัศนคติการรับรู้การสื�อสารการตลาดและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อร้านอาหารจีนใน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร [Attitude, Perception in Integrated Marketing Communication and 
Consumers’ Satisfaction Toward Hotel’s Chinese Restaurant in Bangkok Metropolitan Area].” 
สารนิพนธบ์ริหารธุรกิจมหาบัณฑิิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
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• สิรีธร ถาวรวงศา. “การขยายกิจการยางพาราในมลายาของนายทุนจีน ค.ศ. 1907–1957 [The Expansion of 
Chinese Capitalists’ Rubber Enterprise in Malaya, 1907–1957].” สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต 
(ประวัติศาสตร)์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.

• สุนันทา กฤตโยภาส. “บทบาทของคณะทูตลับต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่าง พ.ศ. 2498–2518 [Roles of Secret Missions on Sino-Thai Relations Between 
1955–1975].” ปริญญานิพนธก์ารศึกษามหาบัณฑิิต , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.

• สุพัฒนา เตโชชลาลัย. “ปัจจัยทางเศรษฐกิจที�มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที�ยวของนักท่องเที�ยวจากประเทศ
มาเลเซีย ญี�ปุ่น สหราชอาณาจักร เกาหลีและจีนเขา้สูป่ระเทศไทย [Economic Factors Affecting Tourism 
Demand of Tourists from Malaysia, Japan, United Kingdom, Korea, and China Coming to Thailand].” 
สารนิพนธเ์ศรษฐศาสตรมหาบัณฑิิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.

• สรุชัต์ สดแสงสกุ. “จิตรกรรมภาพการแสดงอุปรากรจีน: การศึกษาวิเคราะหก์ารสรา้งงานจิตรกรรมสพีาสเทล 
[Chinese Opera Painting: An Analytical Study of Edgar Dega’s Pastel Ballet Painting].” ปรญิญานิพนธ์
ศิลปมหาบัณฑิิต (ทัศนศิลป์: ศิลปะสมัยใหม่), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.

• แสวง ปิ� นมณี. “การศึกษาเปรียบเทียบเด็กไทยกับเด็กไทยเชื้อชาติจีนเรื�องผลการฝึกการรบัรูรู้ปเป็นรูปและพื้น
หันกลับเป็นรูปโดยใช้สไลด์ในระดับอนุบาล [A Comparative Study of the Effectiveness of Visual 
Training by Slides in Figure and Ground Perception Between Thai and Thai-Chinese Children in 
Kindergarten].” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิิต (เทคโนโลยีการศึกษา), วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร, 2515.

• หวง, ติง ติง. “การสร้างแบบเรียนคำาศัพท์ภาษาไทยจากเพลงไทยในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำาแดงสดครั้งที� 1 
และครัง้ที� 2 สำาหรบันักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที� 2 มหาวิทยาลัยชนชาติกวางส ี[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].” สารนิพนธศิ์ลปศาสตร
มหาบัณฑิิต (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.

• อชรา อิศรเสนา ณ อยุธยา. “การรับวัฒนธรรมต่างชาติที�มาจากทางตะวันตกของจีน ในสมัยราชวงศ์ถังผ่าน
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)].” สารนิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิิต (ประวัติศาสตร์
เอเชีย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.

• อนงคณา มานิตพิสิฐกุล. “การตอบสนองต่อการคุกคามของชาติตะวันตกของจีน ปลายสมัยราชวงศ์ชิง 
(ค.ศ. 1861–1895) [China’s Response to Threatening of the West in Late Qing Dynasty, 1861–1895].” 
สารนิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ประวัติศาสตร์เอเชีย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543.

• เอ้ือนจิตร จั�นจตุรพันธ์. “วิเคราะห์วรรณกรรมจีน (แปล) ประเภทกำาลังภายใน [An Analytical Study of 
Translated Chinese Fiction: Supernatural Inner Strength].” ปรญิญานิพนธก์ารศึกษามหาบณัฑิิต (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 [การวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงอัตลักษณ์
ของสตรจีีนหที�ปรากฏในงานเขยีนรว่มสมัยของนักเขียนสตรีเชื้อสายจีนโพ้นทะเล].” 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 [การขดัขนืต่อความคาดหวังของสงัคมจีนของตัวละครเอกหญงิ
ในภาพยนตร์การ์ตูนเรื�อง มู่หลาน และ มู่หลาน 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’ [การศึกษาสถานภาพของผู้หญิงจีนที�ปรากฎในงานของแมกซีน ฮอง คิง
สต้ันเรื�อง ‘No Name Woman’].” A Master’s Project Master of Arts (English), Srinakharinwirot 
University, 2007.

21) มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ภาคใต้
• นุจรี สงวนศักดิ�. “อาหารที�ใช้ในพิธกีรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนอำาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี.” ปริญญา

นิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2539.
• พณิตา พุ่มเอี�ยม. “ประเพณีไหว้พระจันทร์ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ อำาเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.” ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2538.

• วิลาศ ปรญิญานิยม. “ความเชื�อเกี�ยวกับที�อยูอ่าศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต.” ปรญิญาศาสตร
มหาบัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2538.

• สงบ เมฆาอภิรกัษ์. “ความเชื�อในพิธกีรรมการเข้าทรงของชาวไทยเชื้อสายจีนในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.” 
ปริญญานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2537.

• สมปอง ยอดมณ.ี “คตินิยมการก่อสร้างที�ปรากฏในสถาปัตยกรรมจีนในเขตอำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา.” 
ปริญญานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2535.

• สมพงศ์ สกุใส. “ความเชื�อของคนไทยเชื้อสายจีนในอำาเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาจากจิตรกรรม
ฝาผนังศาสนสถานจีน.” ปรญิญานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิิต, มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ภาคใต้, 2535.

• โสภาวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. “ศึกษาประเพณีแต่งงานของชาวไทยเชื้อสายจีนในอำาเภอเมืองตรังจังหวัด
ตรงั.” ปรญิญานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ภาคใต้, 2538.

• อารีรตัน์ แซค่่ง. “ศึกษาประเพณีตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา.” ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต้, 2539.

• อิทธพิล เพชรศิร.ิ “ความเชื�อที�เกี�ยวกับการค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตตำาบลบอ่ยาง อำาเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา.” ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต้, 2537.

22) วิทยาลัยการทัพบก
• สมบูรณ์ สมบูรณะยุทธ. “ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนและผลกระทบที�เกิดขึ้นต่อความมั�นคงของประเทศ

ไทย.” วิทยานิพนธ,์ วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง, 2527.

23) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• กฤษฎา สทุธานินทร.์ “บทบาทของสาธารณรฐัประชาชนจีนในอนุภูมิภาคลุม่แมน้่าโขงและผลต่อประเทศไทย 

[People Republic of China’s Role in Mekong Sub-Region and the Effects to Thailand].” กรุงเทพฯ: 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2553.
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• ปรีชา เพ็ชรวงศ์. “แม่น้าโขง: เส้นทางคมนาคมศักยภาพเพื�อรองรับการค้าไทย-จีนและการค้าระหว่างจีน-
ประเทศที�สาม.” กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2549.

• วิทิต ธรีะมังคลานนท์. “กลยุทธก์ารขยายสนิค้าเกษตรไปยงัตลาดจีน [The Strategy for Exporting Agriculture 
Product to Chinese Market].” กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2553.

• สุรสิทธิ� ถนัดทาง. “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั�นคงระหว่างไทย-จีน [Thai-China Security 
Cooperation Strategy].” กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2551.

24) สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
• จิรศักดิ� มุติตาภรณ์. “วิวัฒนาการของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการฝ่ายพลเรือนของจีน.” วิทยานิพนธ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิิต, สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2510.
• พิชัย รัตนพล. “วิวัฒนาการการควบคุมโรงเรียนจีน.” วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิิต สถาบัน

บัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2512.
• แวววรรณ จันทรชู์กลิ�น. “การประยุกต์ของทฤษฎีเศษเหลือของจีนและโครงสร้างต้นไม้ในการสื�อสารแบบกลุม่

ด้วยการเข้ารหัสลับตามเทคนิควิธี NTRU [An Application of Chinese Remainder Theorem and Tree 
on NTRU Based Group-Oriented Encryption].” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต (สถิติประยุกต์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2555.

• แสวง รัตนมงคลมาศ. “การบริหารงานของสมาคมจีน บทศึกษาเฉพาะกรณีสมาคมแต้จิ�วแห่งประเทศไทย.” 
วิทยานิพนธร์ัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิิต, สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2509.

• หลี� เหริน เหลียง. “โอกาสในการส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทยอย่างยั�งยืนวิเคราะห์จากมิติวัฒนธรรม 
[A Study of Opportunities to Promote China’s Sustainable Investment in Thailand: An Analysis from 
Cultural Perspective].” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิิต (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ�งแวดล้อม), 
สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2555.
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กลุ่ม 4

เอกสำารประชุุม สำัมมนา และโสำตำทัี่ศึนวัสำดุ

หมวดทีหมวดท่่ี  11 เอกส�รประชุุม สัมมน� ฝึกอบัรม

เอกสารการประชุม/สมัมนา/ฝึกอบรม
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. “รายงานประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื�อง ประเทศมหาอำานาจของเอเชีย

ในปัจจุบนั.” จัดโดย สถาบนัเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารประชาธิปก-
รำาไพ พรรณ ีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, วันที� 19–21 เมษายน 2538. (หก จฬ อช/01/38) 

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม. “การประชุมวิชาการโลกมุสลิม 
ประจำาปี 2553 จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง: ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก?: การประชุมวิชาการโลกมุสลิม 
ประจำาปี 2553.” โรงแรมเฟิ้สท์ กรุงเทพฯ, วันที� 12 พฤษภาคม 2553.

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์จีนศึกษา. “การสัมมนาระดับชาติเรื�อง จีนกับความมั�นคงของมนุษย:์ เอกสาร
ประกอบการสัมมนาระดับชาติ.” ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำาไพพรรณ ี
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, วันจันทรที์� 22 สงิหาคม 2554. 

• ชาญวิทย์ เกษตรศริ,ิ และ สมถวิล ลือชาพฒันพร, บรรณาธกิาร. “เอกสารสรุปการสมัมนาวิชาการ 30 ปีความ
สมัพันธไ์ทย-จีน 600 ปีซำาปอกง/ เจ้ิงเหอ กับอยุธยาและอุษาคเนย์.” กรุงเทพฯ: มูลนิธโิตโยต้าประเทศไทย, 
2549. 

• ทบวงมหาวิทยาลัย. “การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
และวิสยัทัศน์: หลักสตูรการพฒันาผู้บรหิารระดับสงูมหาวิทยาลัย รุน่ที� 3 (นบม. 3).” ม.ป. วันที� 3 เมษายน–
13 พฤษภาคม 2543.

• นิพทัธ ์จิตรประสงค์, เรอืงศักดิ� เยื�อใย, และ กรรมการโครงการจีนศึกษา, บรรณาธกิาร. การสมัมนาทางวิชาการ 
“ความสัมพันธไ์ทย-จีน: 20 ปีแห่งมิตรภาพ: การสัมมนาทางวิชาการ.” จัดโดย โครงการจีนศึกษา สถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ณ 
ตึกสนัติไมตรทีำาเนียบรฐับาล วันพุธที� 22 และวันพฤหัสบดีที� 23 พฤศจิกายน 2538.

• มหาวิทยาลัยเกริก. คณะเศรษฐศาสตร์. “การประชุมทางวิชาการเรื�อง แนวทางพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน: กรณคีวามรว่มมือระหว่างไทยกับมณฑิลยูนนานในภาคบรกิารทางการเงินและ
ภาคอุตสาหกรรม.” การประชุมทางวิชาการ วันศุกร์ที� 23 กมุภาพนัธ ์2539. 

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะสังคมศาสตร.์ และสมาคมประวัติศาสตรใ์นพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. “การสัมมนาทางวิชาการเรื�องคนไทนอกประเทศ: พรมแดนความรู้.” 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 2532. 

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการพระปรีชาญาณด้านจีนศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. จัดโดย ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ โครงการจีนศึกษา 
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ 
(มธ. ท่าพระจันทร)์ วันพุธ ที� 15 กรกฎาคม 2541.
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• มหาวิทยาลัยมหิดล และหอการค้าจังหวัดน่าน. “การประชุมไทย-จีน สรุปรายงานเรื�องโครงการศึกษาข้อมูล
สังคมและสิ�งแวดล้อมเพื�อความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนบน: การประชุมไทย-จีน 
ณโรงแรมซต้ีิปารค์ จังหวัดน่าน ประเทศไทย, วันที� 18–22 ตลุาคม 2540.

• มหาวิทยาลัยหัวเฉียงเฉลิมพระเกียรติ. หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ. คณะนิติศาสตร์. ศูนย์จีนศึกษา. 
สถาบันเอเชียศึกษา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. และ สมาคมแต้จิ�วแห่งประเทศไทย. “รายงานการสัมมนา
ทางวิชาการเรื�องยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีนหลังเปลี�ยนผู้นำา: ผลกระทบต่อประเทศไทย.” ณ ห้องนภาลัย 
โรงแรมดสุติธานี, วันอังคารที� 25 มีนาคม 2546.

• รณพล มาสันติสุข. “อิทธิพลเศรษฐกิจการเงินจีนต่อไทย.” การสัมมนาวิชาการสถาบันเอชียศึกษาประจำาปี 
2553: ไทย อาเซียน เอเชีย: บนก้าวย่างสู่ความสัมพันธ์ภาคประชาชน ณ อาคารประชาธิปก-รำาไพพรรณ ี
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, วันที� 1 ธนัวาคม 2553.

• วรศักดิ� มหัทธโนบล. จีนกับเศรษฐกิจการเมืองโลก 2010: โครงการอบรมทางวิชาการ เหตุการณ์ 11 กันยายน 
2544 กับวิกฤตโลก-วิกฤตเอเชีย, ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที� 
24–25 เมษายน 2545.

• วันรักษ์ มิ�งมณีนาคินทร์, และ กรรมการโครงการจีนศึกษา, บรรณาธิการ. การสัมมนาระหว่างประเทศเรื�อง 
ความสัมพนัธไ์ทย-จีน: ลูท่างการค้าและการลงทุนไทย-จีนตอนใต้. ปทมุธานี: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2536.

• วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธกิาร. “รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื�องศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนศึกษา.” 
จัดโดย ฝ่ายวิชาการโครงการจัดต้ังหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, วันที� 19–20 ตลุาคม 2531.

• ศรสุีข ทวิชาประสทิธิ�, ปกรณ ์ลิมปนุสรณ,์ และ เรอืงศกัดิ� เยื�อใย, บรรณาธกิาร. “การสมัมนาทางวิชาการฮ่องกง 
1997: จีนหนึ�งประเทศสองระบบ,” จัดโดย โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิต้ี 
กรุงเทพฯ, วันจันทรที์� 16 มิถนุายน 2540.

• สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ. “รายงานการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื�อง
สตรี: รายงานสถานภาพสตรีไทยและแผนที�จำานำาไปสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2537: สำาหรับการประชุมระดับโลก 
ครั้งที� 4 ว่าด้วยเรื�องสตรี ณ กรุงปักกิ�ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.” วันที� 4–5 กันยายน 2538.
สำานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิและประสานงานสตรแีหง่ชาติ. กรุงเทพฯ: มายส ์พบัลิชชิ�ง. 2539. 

• สชุาติ เศรษฐมาลินี. “จีนมุสลิมในประเทศไทย: ชาติพนัธุที์�เปลี�ยนแปลง อัตลักษณ์ที�เปลี�ยนไป” ใน “การสัมมนา
ทางวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำาปี 2553: มุสลิมในแผ่นดินไทย: บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์
สังคมไทย.” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารมหาจุฬาลงกรณ์, วันพุธที� 29 กันยายน–
วันเสารที์� 2 ตุลาคม 2553.

• เสมอชัย พูลสุวรรณ. “เอกสารประกอบการสัมมนาเรื�อง ถกทฤษฎีใหม่เรื�องของคนไตในมณฑิลยูนนานและ
พมา่ตอนบน.” การสมัมนาทางวิชาการ วันศุกรที์� 13 กมุภาพนัธ ์2547 ณ ศูนยม์านษุยวิทยาสรินิธร ตลิ�งชนั. 
กรุงเทพฯ: ศูนย์ศูนยม์านุษยวิทยาสรินิธร, 2547.
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หมวดทีหมวดท่่ี  22 โสตำทัศึนวัสดุ

• BBC. ตะลุยเมืองจีน [Wild China: Exploring of One of the World’s Most Spectacular and Mysterious 
Countries]. [Videorecording] 2 แผ่น (300 นาที): เสยีง, ส;ี 4 ¾ in. กรุงเทพฯ: บรษัิท ป่องทรพัย,์ 2551.

• กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. โครงการศึกษา “โอกาสปัญ่หาและอุปสรรคทางการค้าในการเข้าสู่ตลาด
จีน” โดยเจาะลึกเป็นรายบุคคล. CD-ROM. กรุงเทพฯ: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ม.ป.ป.

• ชัชวาล หล่อสุวรรณศิริ, ผู้อ่าน. หนังสือเสียงระบบเดซีี�เรื�องภูมิหลังของจีน. [Sound Recording] 1 แผ่น 
(772 นาที): ดิจิตอล; 4 ¾ น้ิว. นครปฐม: โครงการหนังสือเสยีงเดซี� มูลนิธริาชสดุา, 2549. 

• ทองแถม นาถจำานง. บนัทึกรายการ Human Library การเสวนาเรื�อง ปรชัญ่าจีน: เขา้ใจคนจีน เข้าใจระบบคิด
ของจีน. [Videorecording]. นพ.อึ�งโพธิ�, ผู้ดำาเนินรายการ. กรุงเทพฯ: ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำานัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2554.

• ม.ป.ผ. รอยอารยธรรม: ทางสายใหม่ สาวหรือสงิห ์ความแห้งแล้งอยา่งฉับพลัน ลุ่มนา้สนิธุ ชาวมายาบั�นทอน
พลังงานของโลก หอแหง่บาเบล. [Videorecording?] 1 ม้วน (120 นาที)  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.].

• ม.ป.ผ. ศลิปจีนโบราณ การเขยีนพกัูนจีนและการแกะสลักอักษรจีน [ซดีี-รอม] 2 CD: ส,ี เสยีง; 4 ¾ น้ิว [ม.ป.ท.: 
ม.ป.พ., ม.ป.ป.].

• ม.ป.ผ. ศลิปจีนโบราณ งานฝีัมือ [ซดีี-รอม] 2 CD: sd.,col.; 4 ¾ in [ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
• ม.ป.ผ. ศลิปจีนโบราณ จิตรกรรม [ซดีี-รอม] 4 CD: sd.,col.; 4 ¾ in [ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
• ม.ป.ผ. ศลิปจีนโบราณ ปฏิิมากรรม [ซดีี-รอม] 1 CD: sd.,col.; 4 ¾ in [ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
• ม.ป.ผ. ศลิปจีนโบราณ สถาปัตยกรรม [ซดีี-รอม] 1 CD: ส,ี เสยีง; 4 ¾ น้ิว [ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
• ม.ป.ผ. สาธารณรฐัประชาชนจีน [Videorecording] 1 ตลับ (55 นาที): เสยีง, ส;ี ½ น้ิว. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.
• ม.ป.ผ. สารคดีสอ่งโลก ระเบยีงตะวันตก [วีดิทัศน์] กรุงเทพฯ: บรษัิทโรต้า จำากัด, [ม.ป.ป.]  1 ม้วน (60.20 นาที) 

เสยีง, ส.ี 
• ม.ป.ผ. งานเลี�ยงฉลองวันชาติครบรอบ 50 ป.ี [Videorecording] [S.l.]: [S.n.], [19--], ม.ป.ป.
• ม.ป.ผ. งานเลี�ยงฉลองวันตรุษจีน ป ี2001. [Videorecording] [S.l]: [S.n.], [19--] 2 Cassettes (107 mins): Snd, 

b & w; 1/2 in, ม.ป.ป.
• มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. โครงการวิจัยพเิศษการต้ังถิ�นฐานของชาวจีนในจังหวัดนครศรธีรรมราช. 

ดนตรแีละพิธกีรรมจีน [Sound Recording] 1 แผ่น (ประมาณ 45 นาที): ดิจิตอล; 4 ¾ น้ิว. สมุทรปราการ: 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, [253–?].

• สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. ชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุ่น: จีน. DVD [Video Recording] เสียง, สี; 4 ¾ น้ิว. 
กรุงเทพฯ: สถานีโทรทัศน์ชอ่ง 9 อสมท., 2553.

• สำานักงานสง่เสรมิการเรยีนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั�นป้ัน). หา้สหสัวรรษแหง่อักษรจีน [Videorecording] 
วีดิโอดิสก์ 4 แผ่น (400 นาที): เสียง, สี; 4 ¾ น้ิว. กรุงเทพฯ: สำานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
นานาชาติ (ฮั�นป้ัน), [2554?].





บัทท่ี 3

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

1. สำรุปผล

การศึกษารวบรวมรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ 100 ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทยช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2455–2555 มีข้อสรุปและข้อสังเกตในภาพรวม ดังน้ี

1.1 จำ�นวนร�ยก�รส่่งพม่พท่ี์ศึกึษ�รวบัรวม
จำานวนรายการสิ่งพิมพ์ของกลุ่มท่ี 1–3 ท่ีรวบรวมได้ท้ังสิ้น 7,150 รายการ รวมรายการกลุ่มท่ี 4 เท่ากับ 7,188 

รายการ สามารถแจกแจกได้ดังน้ี 
กลุ่ม กลุ่ม 11 สิง่พมิพ์ประเภทหนังสอืและตำารา จำานวนท่ีรวบรวมได้ท้ังสิน้ 22,,247247 รายการ รายการ คิดเป็นรอ้ยละ 31.33 (ของ

จำานวนรายการสิง่พิมพ์ท่ีศึกษารวบรวมท้ังหมด) 
กลุ่ม กลุ่ม 22 สิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี จำานวนท่ีศึกษารวบรวมได้ท้ังสิ้น 

44,,067067 รายการ รายการ หรือประมาณร้อยละ 56.71
กลุ่ม กลุ่ม 33 สิ่งพิมพ์ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ ท่ีศึกษารวบรวมจากห้องสมุด

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ของไทยรวม 28 แห่ง จำานวนท่ีศึกษารวบรวมรวมท้ังสิ้น 819819 รายการ รายการ หรือประมาณร้อย
ละ 11.43

กลุ่ม กลุ่ม 44 เอกสารประชุม สมัมนา และโสตทัศนวัสด ุประเภทเอกสารการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม จำานวน 
21 รายการ โสตทัศนวัสดุ จำานวน 17 รายการ รวมเท่ากับ 3838 รายการ รายการ หรือประมาณร้อยละ 0.53

กลุ่มท่ี 1
31.33%

กลุ่มท่ี 2
56.71%

กลุ่มท่ี 3
11.43%

กลุ่มท่ี 4
0.53%

สัดสว่นจำานวนสิง่พิมพ์ “จีนศึกษา” ท่ีศึกษารวบรวมระหว่างปี พ.ศ. 2455–2555
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1.2 ข้้อสังเกตำภ�พรวม
จากการศึกษารวบรวมรายการสิง่พิมพ์ “จีนศึกษา” ของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2455–2555 ท้ัง 4 กลุ่ม พบข้อสังเกต

ในภาพรวมดังน้ี
1.2.1 ผลผลิตองค์ความรูห้มวด “ภูมิศาสตร ์การเมือง การปกครองจีน” มีจำานวนมากท่ีสดุ โดยจำาพวกหนังสือ

และตำารามีด้วยกัน 258 รายการ จำาพวกบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น รวม 627 
รายการ รองลงมาได้แก่หมวด “ธุรกิจ พาณชิย์ การลงทนุ” หมวด “สังคมจีน” หมวด “จีนกับต่างประเทศ” มีผลผลิต
ในรูปบทความจำานวน 573, 476, 473 รายการตามลำาดับ จำาพวกหนังสือท่ีมีผลผลิตจำานวนค่อนข้างมาก ได้แก่ 
หนังสือจำาพวกบุคคลในตำานานและประวัติศาสตร์จีน การท่องเท่ียวประเทศจีน เป็นต้น

1.2.2 หมวดท่ีได้รับความนิยมในการตีพิมพ์เผยแพร่ระยะ 20 ปีแรก (ของขอบเขตศึกษารวบรวม) คือ
ประมาณปี พ.ศ. 2455–2470 ประกอบด้วย “กฎหมายจีน-ไทย” “สังคมจีน” “ศิลปะ ดนตรีจีน” “บุคคลในตำานาน
และประวัติศาสตร์จีน” 

1.2.3 ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2470–2479 พบว่าความสนใจในการผลิตสิ่งพิมพ์มีการขยายตัวอย่างเด่นชัด 
หมวดท่ีตีพมิพเ์ผยแพรค่่อนขา้งเน้นไปทางด้านศึกษาเรื่องจีนในบรบิทท่ีใกล้ตัว (บรบิทชาวจีนโพน้ทะเลของไทย 
“รำาลึกจีน” “เรียนรู้จีน”) ได้แก่ “ความสัมพันธ์ไทย-จีน” “จีนในไทย” “ประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีน” “ศาสนา 
ปรัชญาจีน” “วัฒนธรรมจีน” และ “การศึกษาภาษาจีน” 

1.2.4 สิ่งพิมพ์หมวด “สุขภาพ อาหาร การแพทย์” ค่อนข้างได้รับความสนใจในการตีพิมพ์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2514 
เป็นต้นมา องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนก็ปรากฏค่อนข้างเด่นชัดราวปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา

1.2.5 องค์ความรูห้มวดวิทยาศาสตร ์การเกษตร เทคโนโลย ีและการศึกษาภาษาจีน เริม่มีการเผยแพรใ่นรูป
บทความต้ังแต่ปี พ.ศ. 2506 และเป็นหมวดองค์ความรูท่ี้นับวันจะได้รบัความนิยมมากขึน้ สว่นหัวเรื่องด้านนโยบาย
ด้านการเคล่ือนไหวทางอวกาศของจีนเป็นหัวขอ้ศึกษาใหมท่ี่เริม่ได้รบัความนิยมจากแวดวง “จีนศึกษา” ของไทย
ในชว่งปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาด้วย

1.2.6 กลุ่มองค์ความรู้ “จีนศึกษา” ประเภทงานวิจัยท่ีศึกษารวบรวมได้เป็นผลผลิตงานวิจัยจากสถาบัน
การศึกษาท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศเป็นหลัก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวนท่ีสืบค้นได้เท่ากับ 35 รายการ 
นอกจากน้ันยังพบว่าเป็นผลผลิตจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 12 รายการซึ่งจัดว่าเป็นจำานวนค่อนข้างสูง
หากเทียบกับจำานวนผลผลิตจากสถาบันอ่ืน หมวดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ก็พบมากในงานศึกษาจากจุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำานวนท้ังสิ้น 206 รายการ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 125 รายการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 86 รายการ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 68 รายการ 

1.3 ปัญห�และอุปสรรค

1.3.1 ด้านการคัดกรองและจัดหมวดหมู่สิง่พิมพ์
การศึกษารวบรวมรายการบรรณานุกรมสิง่พมิพ ์100 ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทยครั้งน้ี เน่ืองจากขอบเขต

ท่ีศึกษารวบรวมมีชว่งระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน รายการสิง่พิมพ์ท่ีศึกษารวบรวมมีจำานวนมาก ต้องใช้วิจารณ
ญาณและเวลาในการคัดกรอง แยกกลุ่มและจัดหมวดหมู่อย่างละเอียด ขั้นตอนการเลือกสรรวิธีจัดประเภทและ
หมวดหมูเ่พื่อให้เกิดความเหมาะสมและสะดวกต่อการสบืค้นเป็นไปด้วยความซบัซอ้นและยากลำาบาก โดยเฉพาะ
กลุ่มสิง่พิมพ์จำาพวกหนังสอืและตำารา และจำาพวกวารสาร (รวมนิตยสาร หนังสอืพมิพ ์และหนังสอืรายปี) โดยใน
ระหว่างการดำาเนินงานได้มีการสลับวิธกีารนำาเสนอรายการสิ่งพิมพ์จากการไล่เลียงตามตัวอักษรเป็นการไล่เรียง
ตามปีพุทธศักราช จึงต้องใช้เวลาปรับเปล่ียนแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ  เพิม่เติมจำานวนมาก 
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1.3.2 ด้านรูปแบบบรรณานุกรม 
เครื่องหมายและสญัลักษณต่์าง ๆ  ท่ีปรากฏในรายการสิง่พิมพ ์จำาต้องดำาเนินการอยา่งละเอียดและรดักมุ แม้ว่า

จะมีการตรวจทานและปรบัแก้ไขหลายครัง้ แต่ก็ยงัพบจุดท่ีสะเพรา่ตกหล่นขาดหาย หรอืไมไ่ด้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
ซึ่งในท่ีน้ีรูปแบบบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์จำาพวกวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปีมีความซับซ้อน
ในการจัดระเบียบบรรณานุกรมมากท่ีสุด 

1.3.3 ด้านข้อจำากัดของเวลาและแรงงาน
(1) การรวบรวมรายการสิง่พิมพ์แต่ละประเภทต้องใชเ้วลาค่อนขา้งมาก การสืบค้นสิง่พมิพบ์างจำาพวก ได้แก่ 

วารสารและหนังสือพิมพ์ท่ีมีอายุการเผยแพรเ่ก่าแก่หลายสิบปี ในชว่งท่ีศึกษาค้นคว้ายังไม่สามารถสืบค้นได้จาก
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้ท้ังหมดและพบว่าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและแหล่งสืบค้นหลายแหล่งยังไม่ได้จัดเก็บ
ข้อมูล “จีนศึกษา” อยา่งเป็นระบบ จึงจำาต้องเดินทางไปยงัห้องสมุดแต่ละแหง่และใช้วิธพีลิกหาขอ้มูล “จีนศึกษา” 
ในสิง่พิมพ์ทีละหน้า

(2) การศึกษารวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลเว็บไซต์ห้องสมุดต่าง ๆ  เช่น ข้อมูลสิ่งพิมพ์จำาพวกงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ ์จำาเป็นต้องสบืค้นทีละมหาวิทยาลัย เน่ืองจากบางรายการไมไ่ด้รวบรวมไว้ตามฐานขอ้มูลเว็บไซต์ของ
ห้องสมุดใหญ ่ๆ  ในกรุงเทพฯ นอกจากน้ันหลังจากได้ขอ้มูลแล้ว ยงัต้องนำามาเรยีบเรยีงตามรูปแบบบรรณานุกรม
ให้ถูกต้องและเป็นระบบเดียวกันด้วย

(3) แม้ว่าจะมีการว่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน แต่ท้ังคณาจารย์และนักศึกษาต่างก็มีภาระงานหลักอ่ืน ๆ  จึงไม่
สามารถทุ่มเทเวลาให้กับรายละเอียดต่าง ๆ  ของหนังสือเล่มน้ีได้อย่างเต็มท่ี นอกจากน้ันกระบวนการตรวจสอบ
ความถกูต้องของรูปแบบและตัวอักษรจำาเป็นจะต้องใชเ้วลาทบทวนหลายคร้ัง เป็นการยากท่ีจะสรรหาผู้ท่ีมีความ
พิถีพิถันในการจัดการข้อมูลด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เพื่อให้บรรลุผลสมบูรณ์ตามท่ีคาดหวัง

1.3.4 ข้อจำากัดด้านงบประมาณ 
การดำาเนินงานขั้นลงพื้นท่ีรวบรวมข้อมูลตามแหล่งสบืค้นต่าง ๆ  ท้ังในกรุงเทพฯ และพื้นท่ีบางจังหวัดของไทย

ได้ใช้เวลาและงบประมาณค่อนข้างมาก นอกจากน้ันยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เช่น การพิมพ์สำาเนาเพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียด เป็นต้น

2. ข้้อเสำนอแนะ

2.1 ด้�นข้อบัเข้ตำทรพัย�กรส�รสนเทศึและชุ่วงเวล�ท่ีควรศึกึษ�ต่ำอยอด
ขอบเขตของการศึกษารวบรวมครั้งน้ีจำากัดช่วงเวลาจากปี พ.ศ. 2455 ถึงปี พ.ศ. 2555 และเน้นทรัพยากร

สารสนเทศจำาพวกสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ในอนาคตสามารถศึกษารวบรวมต่อยอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป และ
ด้านขอบเขตทรัพยากรสารสนเทศเห็นควรต่อยอดศึกษารวบรวมส่ือและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น “E-Book 
จีนศึกษา” วัสดุยอ่สว่น ฟิ้ล์มภาพยนตร์ เป็นต้น

2.2 ด้�นก�รแลกเปล่ียนทรพัย�กรส�รสนเทศึระหว่�งไทยและจีน
จากประสบการณ์ท่ีผู้รบัผิดชอบโครงการเคยศึกษาระดับปรญิญาโทท่ีไต้หวัน พบว่ามีการจัดเก็บและรวบรวม

สิ่งพิมพ์และรายการสิ่งพิมพ์จำาพวกวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาไต้หวันและชาวต่างประเทศ
ท่ีศึกษาในไต้หวันในห้องสมุดของสถาบนัการศึกษาแห่งหนึ่งอยา่งเป็นระบบ สามารถเดินทางไปสบืค้นและขอใช้
บริการ รวมถึงการขอจัดทำาสำาเนาได้ค่อนข้างสะดวก ในขณะท่ีแหล่งสืบค้นข้อมูลจำาพวกวิทยานิพนธ์และ
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สารนิพนธ์ของประเทศจีน หลายมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกทำาสำาเนา อีกท้ังพบว่ามีทรัพยากร
สารสนเทศหลายรายการไม่สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลรวบรวมผลงานวิชาการ CNKI (China National 
Knowledge Infrastructure) ของประเทศจีนโดยเฉพาะบทความวิชาการและปริญญานิพนธ์ระดับต่าง ๆ  ของ
สถาบนัการศึกษาท่ีมีชื่อเสยีงหลายแหง่ของจีน เชน่ มหาวิทยาลัยปักก่ิง มหาวิทยาลัยชิงหัว เป็นต้น นอกจากน้ัน
หากไมใ่ชเ่ป็นบุคลากรหรอืนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การสืบค้นขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ  จำาเป็นต้องเสียค่าใชจ่้าย
ในแต่ละส่วน ซึ่งค่าใช้จ่ายจำาแนกออกเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับการดาวน์โหลดบทคัดย่อ และค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเม่ือ
ต้องการสำาเนาบทความท้ังเรื่องหรือวิทยานิพนธ์ท้ังเล่ม ขณะท่ีทรัพยากรสารสนเทศทางด้านวิชาการของไทย 
ชาวต่างประเทศสว่นใหญส่ามารถสบืค้นและดาวน์โหลดได้โดยง่าย และสามารถดาวน์โหลดได้ท้ังเรื่องหรอืท้ังเล่ม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ดังน้ันจึงอยากเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องของไทยเจรจาแลกเปล่ียนและ
เชื่อมสัมพันธภาพด้านการสร้างเครือข่ายทรัพยากรสารสนเทศกับประเทศจีนให้มากท่ีสุด เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการชาวไทยสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของจีนได้สะดวกมาก
ขึ้น และรว่มกันผลิตงานวิชาการท่ีมีคุณภาพให้แพรห่ลายกว้างขวางมากขึ้นต่อไป
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ตำารางแสำดงความเชุื�อมโยงว่วัฒนาการ 
การจััดพิ่มพิ์เผยแพิร�รายนามสำ่�งพิ่มพิ์ “จั่นศึึกษา” ข้องไที่ย 

泰国“中国学研究”连续性一览表

(ผู้ประมวลผล: จรัสศรี จิรภาส 谢玉冰整理)

ปีทีเ่ผยแพรผ่ลงาน

1986 (2529) 1991–1997 (2534-2540) 2005–2020 (2548-2563)

•  บรรณนิทัศน์ความสมัพันธ์ระหว่างไทย-จนี 
สมัยต้นรตันโกสนิทร ์(รชักาลที ่1–6)  
曼谷皇朝初期中泰关系文献提要（回顾）

•  วราภรณ์ จิวชัยศักด์ิ  
เสนอต่อสถาบันไทยศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปี ค.ศ. 1986 (2529)  
朱大：泰国学研究中心

•  จนี: บรรณานุกรมสิง่พิมพ์ต่อเน่ือง เล่ม 1, 2 
中国学后续出版物总书目1、2册

•  ยุพนิ คล้ายมนต์, ภาณ ีรูปสม, ศิรน้ิอย นิภานันท์ 
โครงการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด  
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปี ค.ศ. 1991 (2534) 
法大：东方研究中心 
ISBN: 974-572-477-7 (เล่ม 1) 
ISBN: 974-572-478-5 (เล่ม 2)

•  สถานภาพจนีศกึษาในประเทศไทยด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1995–2005) 
中国学：1995-2005年经济和政治研究的

发展状况

•  บุปผชาติ แก่นวิจิตร  
วิทยานิพนธเ์ศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิิต  
(จีนในระบบเศรษฐกิจโลก)  
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
(ศึกษาและรวบรวมรายการสื่อสิง่พิมพ์ด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ จำานวน 193 รายการ) 
兰实大学：经济学论文 

•  บรรณนิทัศน์ความสมัพันธ์ระหว่างไทย-จนี 
สมัยต้นรตันโกสนิทร ์(รชักาลที ่7-ปัจจุบนั) 
曼谷皇朝晚期中泰关系文献提要（回顾）

•  วราภรณ์ จิวชัยศักด์ิ, สุรศักด์ิ ศิริไพบูลย์สินธ ์ 
เสนอต่อสถาบันไทยศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ค.ศ. 1986 (2529) 
朱大：泰国学研究中心

•  บรรณานุกรมภาษาไทยสาธารณรฐั
ประชาชนจนี (พ.ศ. 2493–2539) 
中华人民共和国研究泰文书目

（1950–1996）

•  เขียน ธรีะวิทย์ และสุนิสา สุขขี  
โครงการวิจัย สกว. ด้านการพัฒนานักวิจัย 
เผยแพรปี่ ค.ศ. 1997 (2540) (เน้นการเมือง 
เศรษฐกิจจีน) 
朱大：国家项目

•  การสำารวจงานวิจัยด้านจนีศกึษาทีไ่ด้รบั
การตพีิมพ์ในวารสารทีผ่า่นการรบัรอง
คณุภาพจาก TCI สาขามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตรใ์นรอบทศวรรษ 
(พ.ศ. 2552–2561) 

•  จุฬาลักษณ์ ชอบงาม, สรรพสิริ สง่สุขรุจิโรจน์, 
เนตรนำ้าทิพย์ บุดดาวงศ์  
(ศึกษารวบรวมท้ังสิ้น 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

•  พัฒนาการจนีศกึษาในประเทศไทย 
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  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
แหล่งสืบค้น www.polsci.tu.ac.th 

•  องค์ความรูเ้รื่องจนีในประเทศไทย
ต้ังแต่ ค.ศ. 1975–1995 
1975–1995年中国学研究的知识体系

•  นารีรัตน์ ปริสุทธวุิฒิพร  
สารนิพนธห์ลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปี ค.ศ. 1997 (2540) (รวบรวมองค์ความรู้
เรื่องจีนจำานวน 1,300 เรื่อง แบง่เป็นองค์
ความรู้ด้านการเมือง 550 เรื่อง ด้านเศรษฐกิจ 
368 เรื่อง ด้านสังคมและวัฒนธรรม 364 เรื่อง) 
法大：文学论文

•  บรรณานุกรมสิง่พิมพ์ 100 ปี “จนีศกึษา” 
ในประเทศไทย (พุทธศกัราช 2455–2555) 
百年泰国“中国学”目录:�1912–2012 

•  จรัสศรี จิรภาส และฤทธชิัย เตชะมหัทธนันท์ 
(ศึกษารวบรวมหนังสือตำารา บทความ 
งานวิจัยและวิทยานิพนธท้ั์งสิ้น 7,171 รายการ) 
谢玉冰、黎德才编著 (个人研究)





ภ�คผนวก 2

ตำารางแสำดงจัำานวนงานว่จััย ว่ที่ยาน่พินธ์์ ปร่ญญาน่พินธ์์ ข้อง
มหาว่ที่ยาลัยไที่ย ปี พิ.ศึ. 2508–2555 (โดยคร�าว) 

泰国�“中国学”�论文目录总结一览表�(1995–2012)�

(ผู้ประมวลผล : จรัสศรี จิรภาส 谢玉冰整理)

แหล่งสบืค้น
院校

จำานวนงานวิจัย
科研项目

จำานวนงานวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์
学位论文

ปีและช่วงปีทีศ่กึษารวบรวมได้
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. รามคำาแหง 1 43 2543–55 (2000–2012)
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แหล่งสบืค้น
院校

จำานวนงานวิจัย
科研项目

จำานวนงานวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์
学位论文

ปีและช่วงปีทีศ่กึษารวบรวมได้
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. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 15 4 2508–53 (1965–2010)

24. สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง 2

25. สถาบันบัณฑิิต
พัฒนบริหารศาสตร์

- 5 2509–10-12–55 (1966)

จำานวนโดยครา่ว 92 727



ประวัติผู้เรยีบเรยีง
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ประวัต่ำผู้ศึึกษ�ว่จัย (หัวหน้�โครงก�ร)

อาจัารย์ ดร. จัรัสำศึร ่จ่ัรภาสำ

MS.CHARASSRI JIRAPHAS 
谢玉冰 (Xie Yubing)

ประวัต่ำก�รศึกึษ�
• มัธยมต้น-ปลาย (สายศิลป์ ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนหาดใหญวิ่ทยาลัย อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 2522–2526
• ปริญญาตรี (ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิิต ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2527–2530
• ปริญญาโท (M.A. Chinese Liturature) Chinese Culture University, Taiwan Republic of China 
(ทุนสว่นตัว) 2534

• ปริญญาเอก (Ph.D. Chinese Comparative Liturature) Beijing Normal University 
(ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 2547–2551

ประวัต่ำก�รทำ�ง�น
• Interpreter Thailand Trade and Economic Office in Taiwan, Republic of China (สำานักงานการค้าและ

เศรษฐกิจไทย ประจำากรุงไทเป สังกัดหน่วยงานกระทรวงต่างประเทศ ฝ่ายสารสนเทศ) ปี 2536–2537
• Interpreter Taiwan Economic and Trade Office in Thailand
• (สำานักงานเศรษฐกิจและการค้าไต้หวันประจำาประเทศไทย แผนกงานวางแผนและวิจัย) 2538–2540
• อาจารย์ประจำาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2539
• หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2541–2543
• อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาจีน (คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ปี 2547–
• อาจารย์ประจำาคณะภาษาเอเชียและแอฟ้ริกาศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักก่ิง กรุงปักก่ิง 

ปี 2556–ปัจจุบัน (ปัจจุบันคณะวิชาเปล่ียนชื่อเป็น “คณะเอเชียศึกษา”)

ง�นว่จัย
•  “การศึกษาความต้องการบุคลากรภาษาจีนของธุรกิจในประเทศไทย”
•  “การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2543”
•  “การแพรก่ระจายของงานแปลวรรณกรรมร้อยกรองจีนโบราณสมัยกรุงรัตนโกสินทร”์

ง�นแต่ำง เรยีบัเรยีง
• “เห้งเจีย (ฉีเทียนต้าเสิ้ง) ลิงในวรรณกรรมท่ีกลายเป็นเทพเจ้า”

（行者——齐天大圣：从文学形象走向神坛的猴子）กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม (2547)
• “จีนจำานรรจา”（交际汉语）กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ (2551)
• “ภาษาจีนเพื่องานประกาศเสียงตามสาย” กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ (2552)
• “เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในภาษาจีน” กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ
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ประวัต่ำผู้ศึึกษ�ว่จัย

นายฤที่ธ่์ชุัย เตำชุะมหัที่ธ์นันท์ี่

MR.RITHICAI TECHAMAHATTANAN 
黎德 材 (Li Decai)

ประวัต่ำก�รศึกึษ�
• ป.กศ. วิทยาลัยครูเทพสตรี 2518–2520
• ป.กศ. สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี (บรรณารักษศาสตร)์ 2520–2522
• ค.บ. วิทยาลัยครูเทพสตรี (บรรณารักษศาสตร)์ 2524–2526
• ศศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร)์ 2532–2536

ประวัต่ำก�รทำ�ง�น
ราชการ
หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522–2538
• เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 1 13 พฤศจิกายน 2522
• พนักงานห้องสมุด 2 14 มกราคม 2524
• พนักงานห้องสมุด 3 17 สิงหาคม 2526
• พนักงานห้องสมุด 4 1 ตุลาคม 2529
• บรรณารักษ์ 4 18 พฤษภาคม 2537
• บรรณารักษ์ 5 18 พฤษภาคม 2538–31 ตุลาคม 2538

เอกชน
• ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 พฤศจิกายน 2538–1 เมษายน 2544
• อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2538–ปัจจุบัน
• หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2556–2557
• ผู้อำานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรกฎาคม 2556–ปัจจุบัน

กรรมก�รท่ัวไป
• คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำาปี พ.ศ. 2546–2547, 2548, 2552–2553,
• คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำาปี พ.ศ. 2544–2548, 2556–2558
• คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำาปี พ.ศ. 2544–2549, 2556–2558

วิทยากร/ผูบ้รรยาย
• วิทยากรบรรยายเรื่อง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : การใช้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน วันท่ี 11 สิงหาคม 2539
• วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบติัการเรื่อง การให้รหัสโรค (ICD-10) และรหัสหัตถการและการผ่าตัด (ICD-9-CM)



428 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย

• วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการเสริมทักษะการสืบค้นข้อมูล บัณฑิิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

• วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการเสริมทักษะการเขียนรายงาน บัณฑิิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารยพ์ิเศษ
• อาจารย์พิเศษ วิชา HA 4232 เวชศาสตร์สนเทศและการจัดการสำานักงาน สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• อาจารย์พิเศษ วิชา HM 3082 การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารจัดการ

โรงพยาบาล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• อาจารย์พิเศษ วิชา HM 3283 การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารจัดการ

โรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• อาจารย์พิเศษวิชาการสืบค้นงานวิจัยและคุมงานวิจัย วิชา HM 4333 การวิจัยทางด้านโรงพยาบาล 

สาขาวิชาการบริหารจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่แวดล้อม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

• อาจารย์พิเศษ วิชา ED 1072 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับครู กลุ่มวิชาโททักษะการสอน 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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