


จุลสาร ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ฉบับปฐมฤกษ์

เปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกับการก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีคนใหม่ของนายสี จิ้นผิง ซ่ึงจะกลาย

เป็นผู้นำารุ่นที่ 5 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน การ

เปลีย่นแปลงผูน้ำาใหมข่องจนีอยา่งเปน็ทางการในเดอืน

มีนาคม 2556 นี้ จะนำาไปสู่บรรยากาศทางเศรษฐกิจ

การเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งไร เปน็สิง่ทีท่ัว่โลกจบัตา

มอง โดยเฉพาะผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับอาเซียน ซ่ึง

ถือเป็นมิตรที่ใกล้ชิดที่สุด ทั้งด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 

ส่วนผลกระทบต่อประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางของ

อาเซียนจะเป็นอย่างไร กลุ่มที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ 

คือ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

เพราะถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของภาคธุรกิจไทย ด้วย

จำานวนผู้ประกอบการเกือบ 3 ล้านราย มีสัดส่วนถึง 

99.6% ของวิสาหกิจท้ังหมดในไทย และสร้างมูลค่า 

GDP ถึง 37.1%  SMEs ไทยจะต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคผู้นำารุ่นที่ 5 ของจีนอย่างไร จุลสาร

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ขอนำาเสนอผ่านมุมมองของ 

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์ ท่ีจะช้ีให้เห็นความเช่ือมโยงของ

ประธานาธิบดีจีนคนใหม่กับอนาคตของอาเซียนและ 

SMEs ไทย

แนวโน้มเศรษฐกิจจีนในยุคผู้นำ�รุ่นที่ 5

ภาพรวมนโยบายเศรษฐกจิจนีตอ่ไปนีจ้ะใหค้วามสำาคญั

กบัการยกระดบัการบรโิภคภายในประเทศมากข้ึน เนน้

ใช้เศรษฐกิจภายในประเทศเป็นตัวแปรสำาคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจจีนต่อไป ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่จีนเน้น

ตัวแปรภายนอกคือ การส่งออกและการลงทุนจากต่าง

ประเทศ ตอ่ไปนีจ้นีจะลดบทบาทตรงนีล้ง แลว้เพิม่พลงั

การบริโภคภายในประเทศ เพิ่มการลงทุนด้วยจีนเอง

ภายในประเทศ ปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่ภาคบริการ

มากขึ้น และเน้นการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเมือง 

โดยจีนจะทำาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาท่ีคุกคามจีน 

อาท ิปญัหาการกระจายรายไดท้ีไ่มเ่ปน็ธรรม ฉะนัน้ จนี

จะต้องพัฒนามณฑลด้านในมากขึ้น อาศัย Domestic 

Economy เป็นตัวแปรเศรษฐกิจสำาคัญ 

ผลกระทบต่อประเทศไทย

จ�กนโยบ�ยเศรษฐกิจจีนที่

เปลี่ยนแปลงไป

      ประเดน็สำาคญัคอื มณฑลดา้น

ในของจีนสามารถผลิตสินค้าเช่น

เดยีวกบัทีก่ลุม่ SMEs ไทยผลติได้

เกอืบทัง้หมด ดงันัน้จะกระทบกบั 

SMEs ไทยโดยตรง และเป็นเรื่อง

ยากที ่SMEs ไทยจะไปเจาะตลาด

จีน ขณะเดียวกันจีนก็มีนโยบาย

ส่งเสรมิใหธ้รุกจิ SMEs “กา้วออก

ไป” สู่ต่างประเทศ ซึ่งจะทำาให้

มี SMEs จีนรุกเข้ามาสู่ภูมิภาค

อาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะไทย 

ถือได้ว่าเป็น “ยุคเสื่อผืนหมอน

ใบใหม่” คือจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจ

จีนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นในช่วงกว่า 

3 ทศวรรษที่ผ่านมา ภายหลัง

นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ

ของเติ้ง เสี่ยวผิง ซึ่งอาจจะนำา

ไปสู่ความขัดแย้งกันเองระหว่าง

กลุ่มชาวจนีโพน้ทะเลเกา่กบักลุ่ม

ชาวจีนโพ้นทะเลใหม่ ที่จะเข้ามา

แข่งขันกันในไทยมากขึ้น กลุ่ม

ชาวจีนโพ้นทะเลเก่าน้ันมีเครือ

ข่ายธุรกิจอันแนบแน่นแล้วกับ

ทางญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ 

ซึ่งท้าทายต่อการรุกเข้ามาของ

กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลใหม่ 

ผู้นำ�รุ่นที่ 5 ของจีนกับอน�คต SMEs ไทย

ท่�มกล�งคว�มสัมพันธ์ จีน-อ�เซียน

เรื่องจากปก :
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อี๋ว์ เจิ้งเซิง
คณะกรรมการประจำา

กรมการเมือง 
เลขาธิการพรรคประจำา

นครเซี่ยงไฮ้

จีนจะรุกเข้�ม�แข่งขันทั้งด้�น  Demand และ Supply กับไทย ดังนั้น รัฐบ�ลไทยกับรัฐบ�ล

จีนจะมีนโยบ�ยที่จะส่งเสริมให้ SMEs จีนที่เข้�ม�เกิดก�ร “เกื้อกูล” กันม�กกว่� “แข่งขัน” ได้

อย่�งไร ถือเป็น “ก�รบ้�น” สำ�คัญของผู้นำ�จีนรุ่นที่ 5 ต่อก�ร “ก้�วออกไป” ของวิส�หกิจจีน 

และเป็นสิ่งที่ ไทยต้องตั้งรับและปรับตัวเช่นเดียวกัน

SMEs ไทยจะปรับตัวอย่�งไร 

เมื่อแนวโน้มเป็นดังท่ีกล่าวมาข้างต้น SMEs ไทยจึงต้องปรับตัว

เพื่อความอยู่รอดแบบใหม่ จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน 

(CAFTA) จะส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจจีนเข้าสู่อาเซียนและไทยมากขึ้น 

กลุ่มอาเซียนก็จะขยายตลาดได้มากขึ้นด้วย ด้านหนึ่งเป็นข้อดี แต่

เราจะเพิ่มข้อดีและลดข้อเสียได้อย่างไร เน่ืองจาก จีนจะรุกเข้ามา

แข่งขันทั้งด้าน Demand และ Supply กับไทย ดังนั้น รัฐบาลไทย

กบัรฐับาลจนีจะมนีโยบายทีจ่ะสง่เสรมิให ้SMEs จนีทีเ่ขา้มาเกดิการ 

“เกื้อกูล” กันมากกว่า “แข่งขัน” ได้อย่างไร ถือเป็น “การบ้าน” 

สำาคัญของผู้นำาจีนรุ่นที่ 5 ต่อการ “ก้าวออกไป” ของวิสาหกิจจีน 

และเป็นสิ่งที่ไทยต้องตั้งรับและปรับตัวเช่นเดียวกัน เพราะจีนจะ

อาศัยไทยเป็นประตูสู่ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และ 

เวียดนาม)  

SMEs ไทยจะไปตล�ดอ�เซียนหรือตล�ดจีน

โอกาสของ SMEs ไทยที่จะเข้าสู่ตลาดอาเซียนนั้น ง่ายกว่าการจะ

เข้าสูต่ลาดจนี เพราะอยา่งทีก่ลา่วไวแ้ลว้วา่ จนีผลติเองไดท้ัง้หมดอยู่

แล้ว ขณะที่ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในสายตาประเทศอาเซียนมี

เหนอืกวา่ภาพลกัษณข์องสนิคา้จนี สนิคา้ไทยเปน็ทีต่อ้งการและเปน็

ที่ไว้เนื้อเชื่อใจของตลาดอาเซียนมากกว่า เช่นใน ลาว พม่า กัมพูชา 

และเวยีดนาม ซึง่สอดคลอ้งกบักำาลงัซือ้ของประเทศเพือ่นบา้นเหลา่

นั้น สังเกตได้ว่า เราสามารถหาสินค้าไทยในช้ันวางสินค้าตามห้าง

ร้านต่างๆ ในประเทศข้างเคียงได้ง่ายกว่าในเมืองจีน

อ�เซียนคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของจีน 

อย่างไรก็ตาม อาเซียนเป็นกลุ่มท่ีมีความใกล้ชิดกับจีนมาก เพราะ

ประชากรในประเทศอาเซยีนสว่นใหญม่เีชือ้สายจนี แมแ้ตร่ะดบัผูน้ำา

ประเทศตา่งๆ กม็เีชือ้สายจนี อาเซยีนจงึนา่จะเปน็พนัธมติรทีด่ทีีส่ดุ

กับประเทศจีน จีนจึงต้องมุ่งลงใต้เพื่อช่วงชิงความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

อาเซยีน ไมใ่หม้ช่ีองวา่งกบัประเทศเพือ่นบา้นตา่งๆ ฉะนัน้ นโยบาย

ตอ่อาเซยีนจงึสำาคญัทีส่ดุสำาหรบัรฐับาลจนีทีจ่ะบรหิารความสมัพนัธ์

อย่างไรให้เกิดความเกื้อกูลกัน และไม่นำาไปสู่ประเด็นความขัดแย้ง

ต่างๆ เช่น ปัญหาทะเลจีนใต้ อันเป็นผลจากความหวาดกลัวท่ีจะ

ถูกจีนคุกคามทางเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคง 

         สิ่งที่จะช่วยได้คือ การที่จีนต้องคำานึงถึงภาพลักษณ์ของการ

เข้าไปลงทุนยังต่างประเทศ ใน 3 ระดับ คือ (1) Country Image 

ภาพลกัษณร์ะดบัประเทศ นโยบายของรฐับาลตอ้งเปน็ทีย่อมรบัได้

ในระดับสากล (2) Company Image ภาพลักษณ์ของกลุ่มธุรกิจ ที่

ตอ้งมคีวามซือ่สตัย ์โปรง่ใส มคีวามยตุธิรรม และผลติสนิคา้คณุภาพ

ได้มาตรฐาน และ (3) People Image ภาพลักษณ์ของชาวจีนที่ไป

ลงทุนยังประเทศต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ยังมีข้อกังขาต่อ

ภาพลักษณข์องจนีทัง้สามระดบั ซึง่ถอืเปน็อกีหนึง่ “การบา้น” ของ

ผู้นำาจนีรุน่ที ่5 ทีจ่ะผูกมติรกบัประเทศเพือ่นบา้น ถา้จนีชว่งชงิความ

สัมพันธ์ที่ดีกับอาเซียนไม่ได้ ก็ยากที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับภูมิภาค

อื่น เปรียบเหมือนการต้องดับไฟข้างบ้านก่อนที่จะไปมุ่งขุดทองที่

อยู่ห่างไกล ดังสุภาษิตจีนที่ว่า “ญาติสนิทมิสู้มิตรเพื่อนบ้านที่ดี” 

（远亲不如近邻） 

โลกกำ�ลังจับต�มองก�รเติบโตของจีน ซึ่งสิ่งที่จีนต้อง

ตระหนักคือจะเติบโตอย่�งไรให้ร�บรื่นๆ ท่�มกล�ง

บรรย�ก�ศฉันมิตรกับเพื่อนบ้�น...นั่นคือ...อ�เซียน  

หลี่ เค่อเฉียง
คณะกรรมการประจำา

กรมการเมือง 
รองนายกรัฐมนตรี

จัง เต๋อเจียง
คณะกรรมการประจำา

กรมการเมือง 
รองนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการพรรคประจำา
มณฑลฉงชิ่ง

 จัง เกาลี่
คณะกรรมการประจำา

กรมการเมือง 
เลขาธิการพรรคประจำา

นครเทียนจิน

หวัง ฉีซาน
คณะกรรมการประจำา

กรมการเมือง 
รองนายกรัฐมนตรี

หลิว หยุนซาน
คณะกรรมการประจำา

กรมการเมือง 
รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการโฆษณา
การคณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมิวนิสต์จีน

สี จิ้นผิง
เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์จีน

รองประธานาธิบดีจีน
ประธานคณะกรรมาธิการ

กลางการทหาร

3



China & AEC: Partnership Beyond 2015

เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2555 ทีผ่า่นมา ศนูยอ์าเซยีน-จนีศกึษา รว่มกบั บรษิทั ซพี ีออลล ์จำากดั (มหาชน) และมหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์

และการค้าระหว่างประเทศ (UIBE) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานสัมนา The 1st CAS International Forum: “China & AEC: 

Partnership Beyond 2015” ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยมี นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้  

จดุประสงคห์ลกัของการจดังานในครัง้นี ้เพือ่รว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัทศิทางการเปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและการเมอืงของโลก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของกลุ่มประเทศอาเซียน ในปี 2015 นี้ เพื่อสรุปความสัมพันธ์ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนกับจีนใน

ระยะเวลา 10 ทีผ่า่นมา รวมถึงเสนอข้อคดิเหน็และแนวทางปฏบิตัติอ่ภาครฐัและเอกชน ในการสรา้งความสมัพนัธใ์หแ้นน่แฟน้ยิง่ขึน้ เพือ่

เพิ่มโอกาสและผลประโยชน์ทางการค้าให้มากที่สุด

ในการสัมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจไทย จีนและอาเซียนในระดับแนวหน้าที่เดินทางมาจากจีนเพื่อมาร่วม

งานโดยเฉพาะร่วมกล่าวเปิดงานด้วย อาทิเช่น Mr.Gao Wenkuan ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชฑูตจีนประจำา

ประเทศไทย Mr.Li Guanghui รองผู้อำานวยการ สถาบันวิจัยความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีน 

Ms. Zhao Jianying นกัวชิาการดา้นการคา้และการลงทนุ ศนูย์อาเซยีน–จนี Prof.Dr.Sang Baichuan คณบด ีคณะเศรษฐกจิระหวา่ง

ประเทศ UIBE เป็นต้น ในงานนี้มีตัวแทนภาครัฐ นักธุรกิจ และสื่อมวลชนต่างๆ ทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 300 คน 

Mr.Gao Wenkuan Mr.Li Guanghui Ms.Zhao Jianying Prof.Dr.Sang Baichuan

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

4 5



ช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เริ่มจาก รองคณะกรรมการผู้จัดการ

ใหญบ่รหิารเครอืซพี ีดร.สารสนิ วรีะผล ใหเ้กยีรตบิรรยายในหวัขอ้ 

“ASEAN-China Corporation Under AEC: Some Initial 

Proposal” พูดถึงประเด็นหลักๆ คือ โอกาสและความท้าทาย

ใหม่ของไทยและจีน ในตลาดการค้าเสรีรูปแบบใหม่ของอาเซียน

หลังการจัดตั้งAEC ที่จีนยังต้องยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่าง

สันติ และไทยจะต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้าง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทางการเมืองเพื่อรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงใหม่นี้

การบรรยายพิเศษในช่วงที่สอง ในห้วข้อ “China& AEC: Op-

portunities &Action in Regional Integration” นำาเสนอโดย 

Mr.Xu Ningnig เลขาธิการถาวรฝ่ายจีน สภาธุรกิจจีน-อาเซียน ที่

พดูถงึผลความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิของจนีและอาเซยีนหลังการลง

นาม CAFTA สง่ผลใหก้ารคา้ทวภิาคเีตบิโตขึน้อยา่งรวดเรว็ นอกจาก

นีย้งัวเิคราะหเ์หตผุลและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการจดัตัง้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาค (RECP) ที่จะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน 

และภูมิภาคอื่นๆ

บางอร จันทร์ทาบ

ในช่วงบ่ายเป็นการล้อมวงเสวนา ในหัวข้อ “Outlook and Roadmap Towards Consolidating the Partnership” มี Mr.China 

นายพิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษาศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ที่ 1 จากซ้าย) นาย พรศิลป์ พัชรินทร์

ตนะกุล กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนจากฝ่ายไทย และฝ่ายจีนนำาโดย  Mr.Che 

Jun นายกสมาคมผู้ประกอบการจีน-ไทย (ที่ 1 จากขวา) และ Prof.Dr. Zhuang Rui รองคณบดี คณะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ UIBE 

(ที่ 2 จากขวา) เข้าร่วมอภิปราย ดำาเนินรายการโดย Prof.Dr.Tang Zhimin ผู้อำานวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา (กลาง) บรรยากาศการ

เสวนาเปน็ไปอยา่งเขม้ขน้ และเปดิโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มฟงัสามารถแสดงความคิดเหน็และซกัถามเพิม่เตมิได ้ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเปน็อยา่งด ี

ส่วนช่วงสุดท้ายได้รับเกียรติจาก ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ให้เกียรติมากล่าวปิดงาน พร้อม

ตอกย้ำาถึงความสำาคัญของคู่หุ้นส่วนในอนาคตระหว่างจีนกับAEC ส่วนปี 2013 นี้ ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษายังมีงานสัมนาที่น่าสนใจ...โปรด

ติดตาม... 
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สัมมน�วิช�ก�รระหว่�ง PIM กับ UIBE

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ภายหลังงานสัมมนา The 1st CAS International Forum ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ (University of International Business and Economics: 

UIBE) จากประเทศจีนได้ร่วมกันเปิดวงสัมมนาวิชาการว่าด้วย ทฤษฎีและการปฏิบัติของบูรณาการในภูมิภาค (Theory & Practice 

of Regional Integration) ซึ่งถือเป็นอีกส่วนหนึ่งของงานสัมมนานานาชาติครั้งแรกของศูนย์อาเซียน-จีนศึกษาด้วย 

ภายในงานสมัมนาวชิาการครัง้นี ้มกีารนำาเสนอผลงานวจิยัและบทความวชิาการรวม 12 เรือ่ง โดยนกัวจิยัของศนูยอ์าเซยีน-จนีศกึษา จาก 

PIM และคณะเศรษฐกิจระหว่างประเทศจาก UIBE มีรายชื่อบทความและชื่อผู้วิจัยดังปรากฎในตารางนี้

Asia-Pacific Regional Economic Cooperation and Development of CAFTA

A Study on the Motivation and Mode of Chinese Banks’ Entry into  EMEs of ASEAN :

The Case of Thailand

RMB Cross Border Trade Settlement between Thailand and China

RMB Internationalization: Obstacles & Suggestions

Research of Economic Foundations of China - ASEAN Monetary Cooperation:  A VAR  

Analysis Based on the Symmetry of Economic Shocks

Capacity of R9 (Mukdahan-Laobao) under region cooperation framework : Gap 

between institutional framework and practical process

China-Thailand Investment Cooperation:   A perspective on Global FDI Relocation 

The Outward Foreign Direct Investment of China’s MNEs in a Cluster Style: Patterns 

and Features 

Chinese MNC in Thailand : Rational and Entry Mode

Entry Modes Selection for SMEs Entering China Market: The Cases of Thai Processed 

Food Industry

Cooperation between China -Thailand in Development of Food and Tourism Sectors 

Progress and Tendency of CAFTA

Prof.Dr.Zhuang Rui, Zhang Guojun

UIBE & CAS Joint Research 

Presented by Zhang Xiaojing

Prof.Dr.Tang Zhimin,

Orrasa Rattana-amornpirom

Li Yumei

Cai Tongjuan

Pisanu Rienmahasarn, 

Wantanee Pruangvitayangkul

Li Yumei , Sang Baichuan 

Yang Liqiang

Prof.Dr.Tang Zhimin, 

Suparuk Thanapinyo

Tansiny Lertsiriworapong

CAS Research Team 

Presented by Dr.Prayoon

Tosanguan

Li Guanghui

บรรยากาศในการสมัมนาครัง้นีเ้ปน็ไปอยา่งคกึคกั ผูท้ีม่ารว่มงานไดแ้ลกเปล่ียนซกัถามประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรูณาการทางเศรษฐกจิของ

จีนกับอาเซียน แนวทางและอุปสรรคของการทำาธุรกรรมการค้าด้วยเงินสกุลหยวนของจีน ศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติ

กส์ในภูมิภาค กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดจีนของกลุ่ม SMEs อาหารแปรรูปของไทย ตลอดจนวิธีการเข้าสู่ตลาดประเทศไทยของบรรษัทข้าม

ชาติจีน ฯลฯ ซึ่งงานครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่เจาะลึกองค์ความรู้ในภาคทฤษฎีเพื่อให้นำาไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดในภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

* ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการสัมมนาครั้งนี้ได้ที่ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณบางอร จันทร์ทาบ โทร. 02-832-0991
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ผลง�นวิจัยของศูนย์อ�เซียน-จีนศึกษ� 

1. แนวท�งต�มสินค้�/บริก�ร (Products/Services Approach)

แนวทางนี้  ITD กำาหนดเป็นรายสินค้า คือ อาหารแปรรูป และภาคบริการ คือ การท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 รายการถือเป็นจุดแข็งของไทยที่มี

ศักยภาพการแข่งขันสูงสุด เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ทั้งหมด จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า

ก. อ�ห�รแปรรปูไทย มศีกัยภาพแขง่ขนัสงูสดุในตลาดจนี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในยนูนาน และมแีนวโนม้ ลู่ทางการขยายตลาดดงักลา่วได้

แจ่มใสมากที่สุด เนื่องจากอาหารไทย มีรสชาติต้องใจ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจีนสูงมาก อีกทั้งอาหารยูนนาน และอาหารไทยมีความ

ใกลเ้คยีงกนัมาก ชาวยนูนาน และชาวไทยมรีสนยิมอาหารใกล้เคียงกนั ทีส่ำาคัญทีสุ่ด คือ อาหารไทยมคุีณภาพมาตรฐานปลอดภัยสงูระดบั

โลก จงึเปน็ทีเ่ชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคตา่งชาตทิกุประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ชาวจนีมคีวามไวเ้นือ้เช่ือใจในคุณภาพอาหารไทยมากกวา่อาหาร

จีนเอง ปัจจุบันอาหารแปรรูปที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ของตลาดยูนนานและตลาดจีน คือ อาหารขบเคี้ยว และอาหารปรุงรส ประเภท

ซ๊อส และน้ำาจิ้มต่างๆ  รองลงมา คือ อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) และอาหารรสชาติเฉพาะแบบไทย 

ข. ด�้นก�รท่องเท่ียว ประเทศไทยมพีืน้ฐาน และปจัจยัหนนุใหอ้ตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วไทยมคีวามแขง็แกรง่มากทีส่ดุในอาเซยีน โดย

คนไทยมีจิตใจบริการ (Service mind) มากที่สุด มีสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สุด มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประทับใจดึงดูดนักท่องเที่ยวสูงมาก และมีถนนเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์ เช่น “คุณมั่นกงลู่” ที่เอื้ออำานวยต่อการเดินทางระหว่างไทย-

ยูนนาน โดยเฉพาะทางรถยนต์ได้อย่างสูงสุด และเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งมีความนิยมชมชอบเดินทางมาไทยเป็นทุนเดิม

อยู่แล้วนั้น ให้สามารถเดินทางมาไทยได้สะดวกและกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นจากในอดีต

ทีมวิจัยเยี่ยมเยือนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในคุณหมิง มณฑลยูนนาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ปี ค.ศ. 2012 จำานวนนักท่องเที่ยวชาวจีน 

ที่มาเที่ยวในประเทศไทยมีจำานวนสูงมากกว่า 2.5 ล้านคน เพิ่มจาก

ปี ค.ศ. 2011 ประมาณร้อยละ 50 อีกทั้งประเภทนักท่องเที่ยวจีน

มาไทยไดม้แีนวโนม้ยกระดบัเปน็นกัทอ่งเทีย่วคณุภาพชัน้สงูจำานวน

เพิ่มขึ้นมากตามระดับรายได้ และสภาพความเป็นอยู่ของคนจีนที่ดี

ขึน้มาก  ทัง้คนจนีในตวัเมอืงและคนจนีในชนบทตา่งเนน้หาความสขุ

ใหก้บัชวีติทีเ่ครยีดมากจากการตรากตรำาเหนด็เหนือ่ยกบัการทำางาน

มาอย่างหนัก ด้วยการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการชดเชย

2. แนวท�งต�มตล�ด/ภูมิภ�ค (Marketing/Region Approach)

แนวทางตามตลาดที่ทาง ITD กำาหนดคือ ตลาดยูนนาน นอกจากยูนนานจะมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วแบบ

ก้าวกระโดด จนกลายเป็นตลาดผู้บริโภคระดับต้นสำาหรับคนรวยแล้ว ในเชิงภูมิศาสตร์ที่ตั้งปรากฏว่าจากบ่อฮาน ชายแดนใต้สุดของยูน

นานถึงอำาเภอเชียงของ จ.เชียงราย โดยผ่านเส้นทาง R3E มีระยะใกล้สุดเพียง 240 ก.ม. ประกอบกับคนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยูน

นาน และชาวไทยมีขนบธรรมเนียม วัฒนธนรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่มีความใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นยูนนานจึงเหมาะอย่างยิ่งในการเป็น

ศูนย์กลางเริ่มแรกสำาหรับการกระจายสินค้าอาหารแปรรูปและสินค้าอื่นๆ ของไทยเข้าสู่ตลาดยูนนาน และต่อยอดไปยังตลาดจีน ดังเช่น 

กรณีการตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทย ที่ศูนย์การค้าหยุนฝั่งของคุณหมิง การมีสำานักงานกงสุลฝ่ายการพาณิชย์และสำานักงานการท่องเที่ยว

ไทยในนครคุณหมิงเป็นส่วนสำาคัญในการส่งเสริมอาหารแปรรูปไทยเข้ายูนนานและจีน พร้อมๆ กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการชักจูง

คนจีนในยูนนาน และในจีนเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจีนสามารถใช้เส้นทาง ”คุณมั่นกงลู่” 

ขับรถยนต์มาเที่ยวในไทยได้ 

บทสรปุโครงการวจิยัจาก  สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ร

มหาชน) (ITD) เรื่อง “โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูป

และการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน” ที่ทาง ITD ให้ความไว้วางใจ

กับทางศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ทำาการศึกษาและลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่มณฑลยูนนาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อให้การสรุปผลการศึกษาวิจัยนี้ได้ภาพและสาระที่กะทัดรัด ชัดเจน จึงใคร่ขอ

นำาเสนอ ตามหัวข้อและประเด็นที่ ITD ได้กำาหนดขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องทำานอง

เดียวกันกับหลักการของ กลยุทธ์การเจาะตลาด 3 แนวทาง ดังต่อไปนี้
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บรรยากาศการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD ซึ่งถือว่าโครงการวิจัยครั้งนี้ได้สำาเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อย 

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนำาเข้าอาหารสำาเร็จรูปไทย ณ นครคุณหมิง

3 . แนวท�งกิจกรรม และม�ตรก�รก�รค้� (Function and Measure Approach)

ก. ประเภทกิจกรรมส่งเสริมก�รค้�อ�ห�รแปรรูปจ�กประเทศไทยเข้�ยูนน�นและจีน รวมถึงกิจกรรมการชักจูงนักท่องเที่ยวจาก

ยูนนานมาเที่ยวในไทยมีหลายรูปแบบที่สามารถใช้ได้ทั้งกับการค้าอาหารแปรรูป และการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย การร่วมงานแสดง

สินค้า/การท่องเที่ยว  การ Road Show  การศึกษาข้อมูลตลาดอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในจีน ศักยภาพการชักจูงนักท่องเที่ยว

จากประเทศจนีมาประเทศไทย การพบปะเจรจา (Matching) เกีย่วกบัธรุกจิการคา้และการทอ่งเทีย่ว การจดัคณะผูแ้ทนการคา้/การทอ่ง

เที่ยว สร้างเครือข่ายธุรกิจไทย – จีน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามจากการวิจัยพบว่าในปัจจุบัน กิจกรรมท่ีนิยมใช้กัน

อยา่งแพรห่ลายในการตดิตอ่ธรุกจิการคา้และการทอ่งเทีย่ว ทีข่ยาย

ตัวอย่างกว้างขวางมากขึ้นคือ ธุรกิจ E – Commerce ซึ่งจากการ

สำารวจเบื้องต้น พบว่า ปัจจุบันนักธุรกิจจีนนิยมทำาธุรกิจผ่านระบบ 

Online สูงมาก โดยในยูนนานมีคนใช้ระบบ Online รวมทั้งหมด 

8.4 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้เพื่อทำาธุรกิจซื้อขายสินค้า/บริการผ่าน

ระบบ Online นี้จำานวน 4.8 ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ  

57 โดยการซื้อขายผ่านระบบ Online นี้ นอกจากจะเกิดผลการ

ทำาธรุกจิ สามารถสรปุผลได ้อยา่งรวดเรว็มากขึน้แลว้ ยงัเปน็วธิกีาร

ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำา ช่วยลดต้นทุนของระบบโลจิสติกส์ทางการค้าลงได้อีกมาก ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมการซื้อขาย online ในประเทศจีน

ครัง้นี ้จงึถอืเปน็ประโยชนต์อ่วงการคา้ และการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งสงู ซึง่ไดม้กีารนำาเสนอ ITD เพือ่เผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หว้งการธรุกจิ

การค้า การท่องเที่ยวไทยได้รับรู้ และเกิดความตื่นตัว หันมาเน้นให้ความสำาคัญในการซื้อ-ขายผ่านระบบ online หรือ E-commerce 

ดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆโดยเร็ว และอย่างทั่วถึงต่อไป

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนำาเข้าอาหารสำาเร็จรูปไทย 
ณ ศูนย์การค้าหยุนฝั่ง

ข. ในก�รศึกษ�วจิยัครัง้นี้ ไดม้กี�รลงพืน้ทีพ่บปะภ�ครฐั และผู้ประกอบการจนีและไทยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง จงึไดท้ราบถงึปญัหา และ

อปุสรรคดา้นการคา้ทีเ่กีย่วกบักฏเกณฑ ์กฏระเบยีบ คณุภาพมาตรฐานสนิคา้อาหารแปรรปูและการบรกิารทอ่งเทีย่วทีผู่ป้ระกอบการไทย

และยูนนานต่างประสบอยู่ เช่น กรณีผู้ประกอบการไทยประสบปัญหาขั้นตอนการขนส่งอาหารแช่แข็งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์เย็น โดย

ผ่านเส้นทาง R3E ซึ่งยังไม่สามารถรักษาคุณภาพอาหารแช่แข็งให้สดได้ หรือได้รับข้อมูลว่าขณะนี้เวียดนามกำาลังกลายเป็นคู่แข่งทุเรียนที่

นา่กลวัทีส่ดุของไทย เพราะเวยีดนามสามารถพฒันาการผลติทเุรยีนพนัธุเ์ดยีวกบัไทยได ้โดยปลกูในบรเิวณทางใตแ้ละเนน้เกบ็เมือ่ทุเรยีน

แกจ่ดัแลว้เทา่นัน้ ในขณะทีไ่ทยยงัคงเกบ็ทเุรยีนทีไ่มแ่กจ่ดั หรอืกรณนีกัทอ่งเทีย่วจนีทีเ่ดนิทางโดยทางรถยนตม์าไทยยงัประสบปญัหาดา้น

วีซ่า และบัตรผ่านแดน (Border Pass)  ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก 

ปัญหาอุปสรรคที่ศึกษาพบจากการวิจัยครั้งนี้ ได้สรุปนำาเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆต่อ ITD เพื่อจะได้นำาไปเสนอให้หน่วย

งานทั้งไทยและจีนที่เกี่ยวข้อง เร่งร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ต่อไป

*ติดต่อสอบถามข้มมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อาเซียนจีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ cascenter@pim.ac.th
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ศูนย์อ�เซียน-จีนศึกษ� (CAS Center)

การจดังานมหกรรมแสดงสนิคา้ในประเทศจนีนัน้ มตีัง้แตง่านระดบั

โลกที่มีผู้สนใจเข้าร่วมงานนับแสนคน อย่างงาน Guangzhou 

Trade Fair ไปจนถึงงานระดับมณฑลที่มุ่งนำาเสนออัตลักษณ์

ของผลิตภัณฑ์ประจำาท้องถิ่น แต่หากจะกล่าวถึงงานแสดงสินค้า

ในประเทศจีนที่มีความหมายมากที่สุดต่อประเทศสมาชิกในกลุ่ม

อาเซียนแล้ว คงไม่มีงานใดสำาคัญและยิ่งใหญ่ไปกว่า งานมหกรรม

แสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China–ASEAN Expo หรือ CAEXPO) 

งาน CAEXPO จัดขึ้นเป็นประจำาในเดือนตุลาคมของทุกปี ณ นคร

หนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง กว่างซี สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา และติดต่อกันเป็นปีที่ 9 

ภายหลังการลงนามกรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

อาเซยีน-จนี (Framework Agreement on ASEAN -China Com-

prehensive Economic Cooperation) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 

2002 ซึ่งกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจดังกล่าว กำาหนดเป็น

แนวทางสำาหรับการเจรจาจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน–อาเซียน ที่

ครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดเสรีการค้า การบริการและการลงทุน

ทั้งนี้ จากมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่เติบโต

อย่างต่อเนื่องตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ทำาให้ความสำาคัญของ

อาเซียนที่มีต่อจีนเพ่ิมขึ้นเป็นลำาดับ ย่ิงเม่ือรวมกับการท่ีรัฐบาลจีน

กำาหนดให้ “กว่างซี” เป็น “ประตูสู่อาเซียน” เชื่อมประเทศอื่นๆ 

ผ่านทางทะเลแล้ว ทำาให้ CAEXPO ไม่เป็นเพียงแค่งานมหกรรม

แสดงสินค้าและแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่าง 11 ประเทศ

เท่านั้น  แต่ยังหมายรวมไปถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก หรือ “10+1 > 11” โดยใน

ปี 2012 วัตถุประสงค์ของการจัดงานยังมุ่งหวังให้ทุกประเทศมา

ร่วม “สร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นด้วยกัน” (Co-build a brighter 

future)” ภายใต้แนวคิดว่าด้วย “ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี” (Science and Technology Cooperation) 

สำาหรับงาน CAEXPO ในปี 2012 นับได้ว่ามีความพิเศษกว่าทุก

ปีเนื่องจากเป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของการลงนามกรอบ

ความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน และปีแห่ง

การเฉลิมฉลองครบรอบปีท่ี 2 หลังจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรี

จีน–อาเซียน ทางสำานักงานเลขาธิการอาเซียนจึงได้เลื่อนการจัด

บนเวทีประชุมก�รค้�เสรีจีน-อ�เซียน

งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน–อาเซียน ให้เร็วขึ้น เพื่อมาควบรวม

การจัดงานประชุมการค้าเสรีจีน–อาเซียน (Forum on China-

ASEAN Free trade Area) ในช่วงเวลาเดียวกันในเดือนกันยายน 

ณ นครหนานหนิง

ในพธิเีปดิการประชมุการคา้เสรจีนี–อาเซยีน ครัง้ที ่10 “In-depth 

Cooperation & Sustainable Development-Achieving 

Higher-level Integration” เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2555 ท่ี

ปรึกษาด้านวิชาการ ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ นายพิษณุ เหรียญมหาสาร อดีตรองปลัดกระทรวง

พาณิชย์  ได้รับเกียรติให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดงานประชุม 

ภายใต้หัวข้อ “Exploring potential cooperation sector 

and improving trade in services”

นายพษิณ ุเหรยีญมหาสาร หรอื Mr.China  เมือ่ครัง้ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็

หัวหน้าภูมิภาค (Hub) จีน  กระทรวงพาณิชย์ ได้ฝากประเด็นที่น่า

สนใจไวบ้นเวทรีะดบัโลกนีส้องประการ ประการแรกคอื ความสำาคญั

ของเสน้ทางเชือ่มโยงจนี-อาเซยีน ผา่นระบบโลจสิตกิสท์างถนน จาก

กรุงเทพฯ สู่นครหนานหนิง หรือที่ Mr. China เป็นผู้ขนานนามให้

ใช้ชื่อว่า “หนานมั่นกงลู่”  โดยในอนาคตอันใกล้นี้ ปลายทางของ 

“หนานมัน่กงลู่” มไิดส้ิ้นสุดเพยีงแค่กรงุเทพฯ แตจ่ะทอดยาวสูภ่าค

ตะวนัตกของไทย มุง่ออกสูท่า่เรอืทวาย ชายฝัง่มหาสมทุรอนิเดยี ซึง่

เส้นทางดงักล่าวจะเชือ่มจนีและอาเซยีนกบัประเทศในแถบเอเซยีใต ้

ทวีปแอฟริกา ภูมิภาคตะวันออกกลาง ตลอดจนทวีปยุโรปได้อย่าง

สะดวกมากขึน้ และจะทำาใหไ้ทยและกวา่งซกีลายเปน็จดุศนูยก์ลาง

โลจิสติกส์ที่สำาคัญของคาบสมุทรอินโดจีน ประการที่สอง ในส่วน

ของ Trading Logistic สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย-จีนร่วมมือ

กันจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าแบรนด์เนมคุณภาพพรีเม่ียมในไทย 

อาศัยจุดเด่นของไทยในเรื่องการตั้งอยู่ใจกลางอินโดจีน เหมาะกับ

เป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาค มีชื่อเสียงตลอดจนได้

รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของสินค้า

ไทย รวมถึงการคัดเลือกสินค้าแบรนด์เนมจีนคุณภาพสูงมาร่วมจัด

จำาหนา่ยในศนูยก์ระจายสนิคา้ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกไดเ้ลอืก

ซือ้ ซึง่จะเปน็ชอ่งทางยกระดบัสนิคา้จนีทีม่กัถกูผูบ้รโิภคทัว่โลกมอง

ว่าเป็นสินค้าราคาถูก คุณภาพต่ำา  ให้กลายมาเป็นสินค้าระดับโลก

ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น วันทนีย์ เปรื่องวิทยางกูร
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Prof.Dr.Tang Zhimin  ผู้อำานวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ได้รับเชิญเข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Fortune-Favored East Asia” 

ในงานเสวนา “Global Business Dialogue 2012: In Pursuit of Competitiveness” ซึ่งจัดโดย Thailand Management        

Association (TMA)  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ได้ร่วมมือกับบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จัดงานสัมนา

ในหัวข้อ “Innovation in 3M ” ให้เกียรติบรรยายโดย Mr. C.M. Hsu  

(ซา้ย) กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ณ หอ้ง กมลรำาลกึ ธาราสาธร เมือ่ 9 ตลุาคม 

2555 โดยบรรยายถึงความสำาเร็จของบริษัท 3เอ็ม และการก้าวเข้ามาเป็น

ผู้นำาได้อย่างน่าสนใจ

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 

(MOU) กับศูนย์ไทยศึกษา (Center of Thai Studies) 

แหง่มหาวทิยาลยัยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจนี ทาง

ด้านการศึกษา งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ร่วมกัน

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษาได้ร่วมกับหลักสูตร Advanced Retail Business Management (ARM) จัด Field Trip ไปดูงานที่กรุงปักกิ่ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา โดยได้สร้างประสบการณ์และความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ครั้งนั้นเป็นอย่างมาก

CAS news pix :
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สกุลเงินของประเทศในอ�เซียน 

บรูไนดารุสซาลาม
Brunei Dollar – BND
1 บรูไนดอลลาร์ ≈ 24 บาท

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์   Kyat – MMK
1 จั๊ต ≈ 4 บาท

ราชอาณาจักรกัมพูชา
Riel – KHR
1,000 เรียล ≈ 7 บาท

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Peso – PHP
10 เปโซ ≈ 7 บาท

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Rupiah – IDR
1,000 รูเปียร ≈ 3 บาท

สาธารณรัฐสิงคโปร์
Singapore Doller - SGD
1 ดอลลาร์สิงคโปร ≈ 24 บาท

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว Kip – LAK
250 กีบ ≈ 1 บาท

ราชอาณาจักรไทย
Baht - THB
30 บาท ≈ 1 USD

มาเลเซีย
Ringgit – MYR
1 ริงกิต ≈ 10 บาท

สาธารณรฐัสงัคมนยิม
เวียดนาม 
Dong - VND
1,000 ด่อง ≈ 1 บาท

อ้างอิงจาก : http://www.oanda.com/currency/converter/ส่องอาเซียน :
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ศูนย์รวมองค์คว�มรู้และให้

คำ�ปรึกษ�ถึงข้อดี ทั้งยังช่วย

วิเคร�ะห์ถึงผลกระทบองค์

รวมต่�งๆ ที่เกิดจ�กก�รรวม

ตัวของกลุ่มประเทศอ�เซียน-

จีน รวมถึงให้คำ�ปรึกษ�

เกี่ยวกับกลยุทธ์ท�งธุรกิจ

และข้อมูลนโยบ�ยต่�งๆ 

ของภ�ครัฐบ�ล

Service

Government Monitor the process and analyze the impacts of ASEAN China 

  integration, and provide policy recommendations

  ภาครัฐบาล  ตรวจสอบกระบวนการและวิเคราะห์ถึงผลกระทบของกลุ่ม 
  ประเทศอาเซียน-จีน รวมทั้งให้คำาแนะนำาต่อนโยบายนั้นๆ
  政府 关注中国东盟一体化的进程，分析其影响提出政策建议

Business  Analysis the changing ASEAN China environment and future trend,  

  record and disseminate experience and best practice for doing  

  business in China and ASEAN

  ภาคธุรกิจ   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะแวดล้อมของกลุ่ม
  ประเทศอาเซียน-จีน แนวโน้มอนาคต บันทึกและเผยแพร่ประสบการณ์
  เพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการปฏิบัติการ ตลอดจนการทำาธุรกิจในกลุ่ม
  ประเทศอาเซียน-จีน
  商界  分析中国东盟的环境及其变化趋势收集，
  传播中国和东盟 商务活动的经验和最佳做法

Academic  Generate knowledge on the economic integration at the macro level  

  as well as globalization/regionalization strategy at micro level

  นักวิชาการ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจในระดับมหภาค ทั้งยัง 
  วิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ระดับจุลภาค
  学界 创造和积累关于经济一体化的机制，企业全球化，
  区域化战略的知识

Public  Create awareness and provide education on how to participate and 

  benefit from ASEAN China integration

  สาธารณะชน สร้างความตระหนัก และให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการมีส่วนร่วม 
  รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกลุ่มประเทศอาเซียน-จีน
  公众 扩大公众对于中国东盟一体化的了解, 使公众能充分受 
  益于中国东盟一体化

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา

China ASEAN Studies Center

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

85/1 หมุ่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2832 0412

Email : cascenter@pim.ac.th

Prof.Dr.Tang Zhi Min 

(Ph.D., Cambridge) Vice Dean, 

Faculty of Business Administration

Emai : zmt66@hotmail.com 

Tel : (+66) 80-246-0003

Miss Thitiya Tantiyanukul

(Chen Mei Yao) Coordinator of 

China ASEAN Studies Center

Email : thitiyatan@pim.ac.th

 Tel : (+66) 90-669-7271


