


ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนขณะน้ีกำาลังมีเสน่ห์สำาหรับนักลงทุนต่างชาติ 

เนื่องจากกำาลังอยู่ในพลวัตท่ีเปล่ียนแปลงภายในภูมิภาค น่ันคือ การ

รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  

Community: AEC) มีประชากรกว่า 600 ล้านคน และเป็นตลาดท่ีมีขนาด

ใหญ่ ซ่ึงเป้าหมายในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นตลาดและฐาน

การผลิตเดียวกัน (Single Market and Product Base) ท่ีจะมีการ

เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานภายในอาเซียนได้อย่างเสรี  

การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน การสร้างความเท่าเทียมทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก การสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุน

จากต่างประเทศให้เข้ามาในอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

ปัจจัยที่มีความส�าคัญในการก�าหนดการค้าการลงทุนจากต่างชาติ

คือ ภูมิรัฐศาตร์ด้านการลงทุน (Geopolitics Investment)  ซึ่งมี

ผลต่อกระบวนการในการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินกิจการ

ข้ามชาติ (Transnational Strategy) อาทิ การแข่งขันในตลาด 

การค้าเสร ีและการเกดิประชาคมทางเศรษฐกจิ โดยภมูริฐัศาสตร์มี

ความเกีย่วโยงและสมัพนัธ์กบัภมิูศาตร์ทีต่ัง้และการก�าหนดนโยบาย

ต่างประเทศของประเทศนัน้ๆ ดงันัน้ อาเซยีนถอืว่าอยูใ่นภมูศิาสตร์

ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของโลก ซ่ึงขณะน้ีประเทศในอาเซียนมี

ความส�าคัญในการเป็นห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ให้แก่

อุตสาหกรรมต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ส่งผลให้ชาติมหาอ�านาจ 

1พื้นที่ส�าคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ที่เหมาะส�าหรับการลงทุนและสามารถเชื่อมโยง
การขนส่งได้หลากหลาย ทั้งทางถนน ทางระบบราง ทางน�้าและทางอากาศ

2ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่: http: //www.gotoknow.org

อาท ิจนี สหรฐัอเมรกิา และอนิเดยี ต่างพยายามเข้ามาขยายอทิธพิล

ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการ 

เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ประกอบกับดุลอ�านาจของโลกก�าลัง

เปล่ียน และสหรัฐอเมริกาถูกท้าทายจากจีน ภูมิภาคเอเชีย 

ตะวนัออกเฉียงใต้จงึกลายเป็นพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ส�าคัญของการเผชญิ

หน้าระหว่างสองมหาอ�านาจ

การขยายอทิธพิลของจนีในภูมภิาคอาเซยีนถอืได้ว่าเข้มข้นขึน้เรือ่ยๆ 

ด้วยการเข้ามาลงทนุและการสร้างเส้นทางเช่ือมโยงเข้าสูท่างตอนใต้

ของอาเซียน ประกอบกับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที ่

ก ่อ ให ้ เกิดการจัดการองค ์กร เ พ่ือจะใช ้ทรัพยากรมนุษย ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหา

และการพฒันาประเทศของชาตสิมาชกิอาเซยีน ซึง่กจิกรรมเหล่านี้

ล้วนเป็นประโยชน์กับชาติสมาชิก เน่ืองจากอาเซียนมีภูมิศาสตร์ที่

ได้เปรียบเพราะมีเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งทางบกและ 

ทางน�า้ ทัง้นี ้การเข้ามาลงทนุจะมากหรอืน้อยขึน้อยูกั่บความพร้อม

และความสามารถทางการแข่งขันของแต่ละประเทศว่าประเทศใด

จะสามารถดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่ากัน ซ่ึงจะก่อให้เกิดการ 

กระจายความแข็งแกร่งไปทั่วอาเซียน ปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการลงทุน

หรือเงินทุนไหลเข้าประเทศมีองค์ประกอบ 3 ประการ  ดังนี้ 

ไทยได้หรือเสีย 
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3ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง หรือกรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong 
Sub region) ประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน
ตอนใต้ มวัีตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการขยายตัวด้านอตุสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทนุ
และบรกิาร เพือ่ให้เกดิการจ้างงาน ยกระดบัค่าครองชพี การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการศกึษา
ระหว่างกนั การใช้ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่่งเสรมิกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ และช่วยเพิม่ขดีความ
สามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ สนับสนุนให้มี
การเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) เพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness) โดยการรวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาค (Community)

      1) ความมีเสถียรภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(Stability and Security)

      2) ความมีอิสระและกลไกตลาดมีความเสรี (Free Mind and 

Free Market)

      3) หลักกฎหมาย (Rule of Law) ที่เอื้อให้เกิดการแข่งขัน เอื้อ

ให ้เกิดความโปร่งใส (Transparency) และความซื่อสัตย ์  

(Honesty)

จากองค์ประกอบข้างต้น ก่อให้เกิดภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ (New Geo-
politics) และ ดุลอ�านาจใหม่ (New Power Configuration) ของ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดยการมปีฏสิมัพนัธ์ท่ีเพิม่มากขึน้ระหว่าง
รัฐบาล ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงของกจิกรรมภายในประเทศในมติต่ิางๆ อาท ิการเมอืง 
การบริหาร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ได้มีการแปรเปลี่ยน
จากการแข่งขนัในทางธรุกจิมาเป็นความร่วมมอื การผสมผสานของ
วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางสังคม และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่มีแนวโน้มค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน การค้าเสรี และ
การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น สอดรับการปฏิรูป
ประเทศของเพือ่นบ้านไทยไม่ว่าจะเป็น เวยีดนาม กมัพชูา ลาว และ
เมียนมาร์ โดยขณะนี้มีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การก�าหนดกฎกติกาให้มีความชัดเจน การบังคับใช้กฎหมายที่มี 
หลักเกณฑ์มากขึ้น ซึ่งจะท�าให้ประเทศเหล่านี้มีความพร้อมในการ
เข้าสู ่ตลาดโลกมากขึ้น และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

      1) การลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด

      2) การลดการพึ่งพาตลาดตะวันตก 

      3) ความได้เปรียบในการมีทรัพยากรที่สมบูรณ์

       4) ความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ของกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขง  

ประเทศไทยมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีมีความได้เปรียบในการเป็น
ศนูย์กลางของภมูภิาคอาเซยีนทัง้ด้านการค้า การลงทนุ ซึง่การสร้าง
เส้นทางของจีนเพื่อเชื่อมโยงทางตอนใต้ของอาเซียนจะต้องผ่าน
ประเทศไทย ดังนั้น หากประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
ได้อย่างแท้จริง จะต้องเกิดความเช่ือมโยง (Connectivity) ของ 
เส้นทางการคมนาคมทีส่ะดวกทัง้ทางบก ทางน�า้ และทางอากาศ นี่
คือเหตุผลว่าเหตุใดประเทศไทยต้องมีการสร้างเส้นทางคมนาคม
แนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก รวมทั้งโครงการเชื่อม
โยงโครงข่ายคมนาคมรอบทศิทางกบัเพือ่นบ้านถงึ 27 โครงการ อกี
ทั้งประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ด้าน 
ส่งผลให้ชาตมิหาอ�านาจพุง่เป้ามาทีป่ระเทศไทยมากขึน้ เพือ่ใช้ไทย
เป็นฐานในการต่อยอดหรือขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่น ๆ ใน

อาเซียน
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Thailand - Lao (11 Projects)

Thailand - Cambodia (3 Projects)

Thailand - Malaysia (5 Projects)

Thailand - Myanmar (8 Projects)

1. สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย)

2. ถนนสาย R3A ในลาว

3. ถนนสายห้วยโก๋น - ปากแปง

4. ถนนสาย 13 เหนือ - สังคโลก

5. ถนนสายภู่ตู่ - ปากลาย

6. ถนนสาย 11 สปป.ลาว

7. สะพานข้ามแม่น้ำาเหือง อ.ท่าลี่ จ.เลย

8. สะพานมิตรภาพ (หนองคาย - ท่านาแล้ง)

9. ถนนเชื่อมท่าเทียบเรือบ้านเวินใต้

12. ถนนสาย 67 ช่องสะงำา - อัลลองเวง - เสียมราฐ

13. ถนนสาย 68 ช่องจอม - กรอลันท์

14. ถนนสาย 48 เกาะกง - สะแรอัมเบิล

15. สะพานข้ามแม่น้ำาโกลกที่ อ.ตากใบ

16. สะพานข้ามแม่น้ำาโกลก (ที่ 2) อ.สุไหงโกลก

17. สะพานข้ามแม่น้ำาโกลกที่ บ.บูเก๊ะตา อ.แว้ง

18. ถนนสายนาทวี - บ้านประกอบ

19. ถนนสายควนสตอ - วังประจัน

20. ถนนสาย บ.พุน้ำาร้อน - ชายแดนไทยพม่า

21. ถนนสาย กาญจนบุรี - ทวาย

22. สะพานมิตรภาพไทย - พม่า อ.แม่สอด

23. สะพานมิตรภาพไทย - พม่า อ.แม่สอด แห่งที่ 2

24. ถนนสายเมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี

25. ถนนสายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก

26. ถนนสายกอกะเร็ก - ท่าตอน

27. สะพานข้ามแม่น้ำาสายแห่งที่ 2 อ.แม่สาย

ดังน้ัน สิ่งที่รัฐบาลควรท�าอย่างยิ่งคือ การวางยุทธศาสตร์ด้านการค้าและ 

การลงทนุให้มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ด้วยการวางยทุธศาสตร์ของ

ประเทศในการเป็นประตูทางการค้าแก่ประเทศต่างๆ ที่จะเข้ามาลงทุนหรือใช้

ไทยเป็นประตูทางการค้า (Gateway) ในภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกันต้องมี

ความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการปกครองที่มี

เสถยีรภาพ การสร้างความสามารถด้านการแข่งขนั การสร้างความเข้มแขง็ของ

ภาคเอกชน การเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุง

กฎหมาย กฎระเบียบ ซึ่งล้วนเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเป็นการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ที่มา: กระทรวงคมนาคม 

เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไทย

กับประเทศเพื่อนบ้าน  

10. สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำาม่วน)

11. สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)
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เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์ สมัยอยุธยา วัดพระแก้ว
ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทางทิศตะวันออกเป็นวัดที่ไม่มีพระสง์จ�าพรรษา แต่ใช้เป็นที่บวช
นาคหลวงและประชุม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถือน�้าพระพิพัฒน์สัตยา

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว (Wat Phra Kaew)

ไทย

มาเลเซีย

เวยีดนาม

สิงค์โปร์

ฟิลปิปินส์

อินโดนีเซีย

ลาว

บรูไน

กัมพูชา

เมียนมาร์

ตึกแฝดเปโตรนาส (Petronas Twin Towers) 

ประตูไซ หรือประตูชัย (Patuxai)

อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay)

เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park) 

บุโรพุทโธ (Borobudur) 

ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก สูงตระหง่านถึง 452 เมตร มีทั้งหมด 88 ชั้น ภายในตึกนี้เป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี บันเทิง และแหล่งช้อบปิ้งขนาดใหญ่นั่นคือ ห้างสรรพสินค้าซูเลีย 
ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก

เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของ
พรรคคอมมวินสิต์ ประตชูยัสร้างด้วยสถาปัตยกรรมทีไ่ด้รบัอทิธพิลมาจากประตชูยั (Arc de Triomphe ) 
ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม กล่าวถึงมังกรโบราณที่ร่อนมาลงในอ่าวแห่งนี้ เป็นที่มาของชื่อ 
“ฮาลอง” ทีแ่ปลว่า “มงักรร่อนลง” จากความสวยงามสมบรูณ์ของอ่าวฮาลอง ท�าให้ได้รบัการประกาศ 
จากยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติ

เมอร์ไลออน หมายถงึ สิงโตทะเลท่ีมีหวัเป็นสิงโตร่างเป็นปลายนือยูบ่นยอดคลืน่ แรกเริม่เป็นสญัลกัษณ์
ของคณะกรรมการการท่องเทีย่วของสิงคโปร์ ต่อมาได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ส�าคญัของประเทศสงิคโปร์
ที่คนทั่วโลกรู้จัก

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซีย สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวศรีวิชัยที่มีต่อ 
พระพทุธศาสนา ประตมิากรรมแต่ละชิน้ได้รบัการจัดวางอย่างงดงามลงตัว และมคีวามหมายอนัมีนยั
ถึงธรรมชาติและจักรวาล

มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน (Omar Ali Saifuddin Mosque) 

อนุสาวรีย์อิสรภาพ (Independence Monument)

เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

เมืองโบราณอินทรามูรอส (Intramuros)

เป็นมัสยิดเก่าแก่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ออกแบบและด�าเนินการสร้างโดยสุลต่าน 
โอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 พระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดแห่งนี้มีความวิจิตรงดงามจน
ได้ชื่อว่า “มินิ ทัชมาฮาล”

สร้างในปี ค.ศ.1958 เพ่ือประกาศเอกราชจากการปกครองของฝร่ังเศส มเีอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นสง่า

ที่ส�าคัญยังเป็นสถานที่ที่บอกว่าคุณมาถึงกรุงพนมเปญแล้ว

เจดย์ีทองค�าทีง่ดงามตัง้เด่นเป็นสง่าอยูใ่จกลางเมอืงย่างกุง้ ประดษิฐานอยูบ่นเนนิดนิทีช่ือ่ “สงิกตุตารา” 
รอบฐานองค์มหาเจดีย์รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็ก ๆ กว่าร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้านบนยอดฉัตร 
องค์มหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย 

10 สถานที่ส�าคัญในอาเซียน

มรดกอารยธรรมทางประวตัศิาสตร์ใน คศ. 1600 มลีกัษณะเป็นป้อมปราการและก�าแพงเมืองภายใน
มชีมุชนและสถานทีส่�าคญัมากมาย เช่น ป้อมซานตเีอโก โบสถ์ซานอากสุตนิ และหอศลิป์โบราณ เป็น
ท่ีซ่ึงคุณจะได้สมัผสัสถาปัตยกรรมในอดตีทีส่ะท้อนวถีิชวีติและความเป็นมาของฟิลปิปินส์ในปัจจบุนั

กองกาญจน์ จันทร์สวย : ส่องอาเซียน
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เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ดร.พิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้อ�านวยการอาวุโส สถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ร่วมบรรยายในงานเสวนาเร่ือง “ไท่ก๋ัวเฉิง 

เซี่ยเหมิน ศูนย์กลางขยายเครือข่ายกระจายสินค้า/บริการไทยใน

จีน” จัดโดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริม

การคา้ระหวา่งประเทศ รว่มกับสมาคมนกัธรุกิจฝเูจีย้น ประเทศไทย 

และสมาคมสง่เสริมธรุกจิไทย-จีนและเอเชยีอาคเนย ์มวีตัถปุระสงค์

เพ่ือขยายเครอืข่ายและสรา้งช่องทางการขยายสนิคา้และบรกิารไทย

ในตลาดจีนทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง โดยเน้นถึงการใช้ประสบการณ์

ดา้นการคา้การลงทนุในประเทศจนี เพือ่ใหผู้้ประกอบการไทยไดน้�า

ไปประยุกต์ใช้ในหุ้นส่วนธุรกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ไทย-จีน ต่อไป

Thailand City in Xiamen 
ไท่กั๋วเฉิง ศูนย์กระจายสินค้าและบริการไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

ดร.พิษณุ เหรียญมหาสาร ได้ระบุเหตุผลที่ต้องตั้ง “ไท่กั๋วเฉิง” หรือ 

Thailand City ที่เซี่ยเหมินว่า เซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน เป็นเมือง

เศรษฐกิจและธุรกิจส�าคัญระดับแนวหน้าของจีน เนื่องจากมีปัจจัย

สนับสนุน คือ 1) รัฐบาลเซ่ียเหมิน ได้พัฒนาเศรษฐกิจ 

เซี่ยเหมินภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจ ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2523 เศรษฐกิจของเซี่ยเหมินได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็น

รองเพียงเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นเท่านั้น 2) ในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2558 รัฐบาลจีนประกาศให้เซี่ยเหมินเป็นเขตการค้าเสรี 1 ใน 

3 ของมณฑลฝเูจีย้น 3) เซีย่เหมนิเป็นเมอืงในมณฑลฝเูจีย้นทีร่ฐับาล

จีนก�าหนดให้ฝูโจวเมืองเอกของฝูเจ้ียนเป็นศูนย์กลางของเส้นทาง

สายไหมภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road หรือ อีไต้อีลู่  

4) จ�านวนนกัทอ่งเทีย่วจนีและตา่งชาตขิองเซีย่เหมนิในแตล่ะปเีฉลีย่

มากกว่า 50 ล้านคน และ 5) เป็นนครท่ีได้ช่ือว่ามีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

และการวางผังเมืองที่ดีที่สุดในจีน

ด้วยปัจจัยสนับสนุนดังกล่าว จึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับเซี่ยเหมิน

เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาด

จีน และจะเป็นช่องทางให้สินค้าและบริการพรีเมี่ยมของไทย

สามารถขยายเข้าตลาดจีนได้เพิ่มทวีคูณภายในเวลาอันรวดเร็ว  

ดังนั้น บริษัท Day Bright ของไทยจึงได้ร่วมทุนกับบรรษัท ซิ่นต๋า 

เซี่ยเหมิน (Xinda Xiamen องค์กรรัฐบาลจีน) โดยได้รับความ

สนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการบริหารเขตการค้าเสรี 

เซี่ยเหมิน จัดตั้งโครงการไท่กั๋วเฉิง เซี่ยเหมิน ในพื้นที่อ�าเภอหูหลี่ 

เป็นอาคาร 6 ช้ัน พื้นที่ใช้สอย 20,000 ตารางเมตร คาดว่าจะ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดด�าเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม 2559

China Focus : ศิริลักษณ์ พรหมรักษ์
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The 020 Process
จากการเสวนาของภาคเอกชนไทยและจีนทีม่ากดว้ยประสบการณ์

การท�าธุรกิจไทย-จีน สรุปได้ว่า สินค้าและบริการท่ีเหมาะกับการ

ใชช้อ่งทางไทก่ัว๋เฉงิ เพือ่น�าสนิคา้เขา้สูป่ระเทศจนีมากทีส่ดุนัน้ เนน้

เฉพาะสินค้าและบริการพรีเม่ียมที่มีคุณภาพระดับสากล ได้แก่ 

อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์สปา สมุนไพร 

ผลติภณัฑรั์กษาสขุภาพ เครือ่งส�าอาง และผลติภณัฑเ์สริมความงาม 

สนิคา้ OTOP เครือ่งตกแตง่อาคารภายในและภายนอก สินค้าแฟชัน่

เครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า อัญมณี เครื่องประดับและ

อะไหล่รถยนต์ เป็นต้น ส่วนด้านบริการประกอบด้วยธุรกิจ

ภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจสปาและนวด ธุรกิจเสริมความงาม 

ธุรกิจโรงพยาบาลและรักษาสุขภาพ ธุรกิจบันเทิง การท่องเที่ยว 

ธุรกิจเกี่ยวกับการศาสนาและปฏิบัติธรรม และโฮมสเตย์ เป็นต้น 

สินค้าและบริการดังกล่าวสามารถส่งผ่านช่องทางไท่กั๋วเฉิง  

เซีย่เหมนิ กระจายสูผู่บ้รโิภคจนีไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนือ่งจากบรรษทั

ซ่ินต๋า (Xinda) เซ่ียเหมิน ได้น�าเสนอการบริหารโครงการไท่ก๋ัวเฉิง 

ดว้ยระบบอคีอมเมิร์ส ทัง้ดา้นการเชือ่มโยงธรุกจิดว้ยระบบออนไลน์

ในลักษณะ B2B B2C O2O (Online to Offline หรือจาก

อินเทอร์เน็ตสู่ร้านค้าปลีก) ระบบ E-Warehouse, E-Finance ที่

ทันสมัย เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าและบริการถึงผู้บริโภคจีน

โดยตรงด้วยความรวดเร็วและต้นทุนต�่า

โดยผลทีเ่กดิขึน้ทนัทจีากการสมัมนาครัง้นีคื้อ ภาคเอกชนท่ีเขา้รว่ม

สัมมนาได้ตกลงรวมตัวกันเป็นกลุ่มนักธุรกิจไท่กั๋วเฉิง เซี่ยเหมิน 

เป็นการเฉพาะ พร้อมร่วมมือกับ 3 สมาคมคือ สมาคมฝูเจี้ยน

ประเทศไทย สมาคมการค้าการลงทุนอาเซียน-สากล และสมาคม

ส่งเสริมธุรกิจไทย-จีนและเอเชียอาคเนย์ ร่วมผนึกก�าลังขอความ

สนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ เพ่ือเพิม่ศกัยภาพ

และความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการไทย ในการพิจารณาตัดสินใจ

เข้าร่วมธุรกิจในไท่กั๋วเฉิง โดยบรรษัทซิ่นต๋า เซ่ียเหมิน กับบริษัท 

Day Bright ของไทย ให้ค�าปรึกษาและอ�านวยความสะดวกในการ

จัดตั้งธุรกิจกระจายสินค้าและบริการของไทยในไท่กั๋วเฉิง ทั้งนี้ 

ส�านักงานกงสุล (ฝ่ายพาณิชย์) ณ เซี่ยเหมิน จะเสนอโครงการ 

จัดคณะผู้แทนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมของ

ไทย น�าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเยือนเซี่ยเหมินและ

ฝูโจว เพื่อพบปะเจรจาการร่วมหุ้นธุรกิจไท่กั๋วเฉิง เซี่ยเหมิน และ

เจรจาการค้ากับผู้น�าเข้าสินค้าและบริการไทยรายใหญ่ที่สุดใน

มณฑลฝูเจี้ยนด้วย

โครงการไท่กั๋วเฉิงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยอย่าง

มากมาย ถอืเปน็โครงการทีน่า่สนใจและเปน็อกีช่องทางหนึง่ของการ

สร้างโอกาสและส่งเสริม SMEs ไทยที่ต้องการจะส่งสินค้าเข้าสู่

ประเทศจีนให้ประสบความส�าเร็จได้

Online to Offline

Group

Buying
Delivery

Physical 

Stores

ConsumersConsumers
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ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
ได้ด�าเนินการวิจัยเร่ือง “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมไทย - จีน” เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงด ้าน
อุตสาหกรรมระหว่างไทย - จีน และโอกาสการพัฒนาความ 
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทย-จีน โดยรายงานการศึกษา
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกได้กล่าวไว้ในจุลสารศูนย์อาเซียน-จีน
ศึกษา สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ ปีที ่3 ฉบบัที ่9 กนัยายน 
- ธันวาคม 2558 ส่วนท่ีสองนี้จะกล่าวถึงภาคอุตสาหกรรมที่มี
โอกาสความร่วมมือ พื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับความร่วมมือ และ
นโยบายสิทธิพิเศษของไทยในการดึงดูดการลงทุนจากจีน เพ่ือ
วเิคราะห์แนวปฏบัิตขิองความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรมไทย -จนี

รัฐบาลไทยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนของ
ประเทศตลอดมา โดยเน้นย�า้อุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลมีความต้องการ
พัฒนาและสนับสนุน จึงก�าหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 
รูปแบบคลัสเตอร์ หรือท่ีเรียกส้ันๆ ว่า “นโยบายคลัสเตอร์” โดยมี  
4 ซุปเปอร์คลัสเตอร์ ประกอบด้วย ยานยนต์และช้ินส่วน เคร่ือง
ใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมท้ัง  
2 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมท่ัวไป ประกอบด้วย 1) เกษตรแปรรูป 
2) ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ตลอดจนอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาคลัสเตอร์ 10 อุตสาหกรรม  

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเป้าหมายฯ ดังกล่าว
ของไทย เมื่อน�ามาจับคู่กับ 12 อุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของจีน 
ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก อโลหะ อุปกรณ์ก่อสร้าง รถไฟ  ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมเคมี สิ่งทอ รถยนต์ โทรคมนาคม เครื่องจักร การบิน
และอวกาศ เรือและอุตสาหกรรมทางทะเล  พบว่า  อุตสาหกรรม
ไทย-จีนที่สามารถต่อยอดความร่วมมือได้ในอนาคตน้ันแบ่งเป็น  
3 กลุ่ม ครอบคลุม 15 อุตสาหกรรม ซึ่งความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมเหล่านี้มีทั้งโอกาสและความท้าทาย

กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความเ ก่ียวเ น่ืองกัน  
6 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ เคมี โทรคมนาคม  

ส่ิงทอ เคร่ืองจักร การบินและอวกาศ ซ่ึงมาจาก 12 อุตสาหกรรม
ท่ีเป็นจุดเด่นของจีนและซุปเปอร์คลัสเตอร์รวมถึงอุตสาหกรรมเป้า
หมายฯ ของไทย

กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไม่มีความเก่ียวเน่ืองกัน  
6 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก  อโลหะ อุปกรณ์ก่อสร้าง 
รถไฟ ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมทางทะเล ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรม 
ดังกล่าวจะไม่ใช่ซุปเปอร์คลัสเตอร์ ไม่ใช่อุตสาหกรรมเป้าหมายฯ และ
ไม่ใช่อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับของไทย แต่ท้ัง 6 อุตสาหกรรมน้ี  
จีนมีความได้เปรียบด้านการผลิต เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ซ่ึงสัมพันธ์
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม 
พ้ืนฐานของไทย ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีจะมีอุปสงค์และอุปทาน
จ�านวนมากในตลาด ดังน้ันควรให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก

กลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มท่ีไม่เก่ียวข้องกับ 12 อุตสาหกรรมท่ีโดดเด่น 
ของจีน แต่จัดอยู่ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีรัฐบาลไทย
ให้การสนับสนุน ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตร
แปรรูปและยางพารา ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวได้
รับนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
ไทยมีความได้เปรียบ อีกท้ังธุรกิจของจีนด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับประเทศท่ีมีรายได้น้อย- 
ปานกลาง

อุตสาหกรรมไทย-จีน (ตอนที่ 2)

ความร่วมมือ

เพื่อพัฒนา

 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่ กิจการฐานความรู้ และกิจการโลจิสติกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตที่มีความส�าคัญสูง ได้แก่ กิจการต้นน�้าที่ส�าคัญของแต่ละ  

 คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมสนับสนุนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

1

1
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อุตสาหกรรมไทยสามารถร่วมมือกันจัดต้ัง “คณะกรรมการร่วม
ทางด้านอุตสาหกรรม (Joint Industrial Committee: JIC)”  
เพ่ือประสานงานประเด็นความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม 
ระหว่างกัน

2) จัดต้ังสมาคมอุตสาหกรรมเพ่ือการประสานงานและส่งเสริมกลไก
การด�าเนินงาน ด้านการส่ือสารและข้อมูล การส�ารวจ ข้อเสนอแนะ 
และการสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม 

3) สร้างกลไกการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงของ
อุตสาหกรรม โดยประการแรก พิจารณาถึงความปรารถนาของ
อุตสาหกรรมไทยท่ีต้องการเข้าไปในตลาดของจีน โดยสามารถจับคู่
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านให้สอดคล้องกับ
ตลาดจีน-อาเซียน ประการท่ีสอง พิจารณาจากรูปแบบความร่วมมือ
ท่ีเป็นไปได้ โดยเร่ิมจากการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน แล้วค่อย ๆ  ขยาย
ไปสู่รูปแบบท่ียากข้ึนคือ การเป็นผู้ลงทุนท้ังหมด การร่วมทุนสร้าง
โรงงาน สร้างสายการผลิต โครงสร้างพ้ืนฐาน ไปจนถึงการพัฒนา
พ้ืนท่ีกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (Industrial Cluster Area) เป็นต้น

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะส�าหรับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไทย - จีน  
ควรค�านึงถึงส่ิงท่ีรัฐบาลก�าลังผลักดันแบ่งออกเป็น 3 พ้ืนท่ี ได้แก่ 
“ซุปเปอร์คลัสเตอร์” “เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดน” และ 
“นิคมอุตสาหกรรม” 

     ซุปเปอร์คลัสเตอร์ ได้แก่ พ้ืนท่ีในภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี อยุธยา ปทุมธานี) ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(นครราชสีมา) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) และภาคใต้ (ภูเก็ต)

   เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนประกอบด้วย 10 จังหวัด 
ระยะแรกใน 5 จังหวัด คือ ตาก ตราด  สระแก้ว มุกดาหาร และ
สงขลา ระยะท่ีสองใน 5 จังหวัด คือ เชียงราย หนองคาย นครพนม 
กาญจนบุรี และนราธิวาส

   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และการลงทุน
จากแหล่งทุนอ่ืนๆ ท�าหน้าท่ีในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ 19 จังหวัด 

หากพิจารณาจากความต้องการของผู้ร่วมหุ้นในด้านวัตถุดิบ ต�าแหน่ง
ทางการตลาด รวมถึงการคมนาคมขนส่งและความเป็นศูนย์กลาง
ของพ้ืนท่ีแล้วพบว่า ท้ัง 3 พ้ืนท่ีข้างต้นสามารถน�ามาจับคู่ร่วมมือทาง
ด้านอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี อีกท้ังการเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
จะส่งผลดีช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) 
และยังได้ประโยชน์ในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีค่อนข้างดีและได้รับ
ประโยชน์จากการเก็บภาษีท่ีเหมาะสม หรือสิทธิพิเศษปลอดภาษี

นับต้ังแต่ พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ได้มีการปรับเปล่ียนนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ใหม่โดยมีประเด็นส�าคัญคือ การยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นหรือการยกเลิกโซนน่ิง เปล่ียน 
รูปแบบเป็นการส่งเสริมสิทธิประโยชน์พ้ืนฐานตามประเภทกิจการ 
A1 A2 A3 A4 B1 B2 รวม 6 กิจการ อีกท้ังนโยบายซุปเปอร์คลัสเตอร์
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงนโนบายส่งเสริมด้านภาษีและ 
ปลอดภาษี การเปล่ียนแปลงของนโยบายเหล่าน้ีส่งผลต่อความ 
ร่วมมือและการคัดเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมทางด้านอุตสาหกรรม

ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมไทย-จีนเต็มไปด้วยโอกาส
และความท้าทาย ดังน้ันจึงควรคว้าโอกาส และเตรียมตัวรับมือกับ
ความท้ายทายท่ีจะเกิดข้ึน กุญแจส�าคัญคือการจัดเตรียมนโยบาย
และกลไกการบริหารอย่างเหมาะสม มีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี

1) สร้างกลไกการเช่ือมต่อระหว่างสองรัฐบาล เช่นเดียวกับ  
“คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: 
JTC)” โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนกับกระทรวง

2

2

 กรงุเทพมหานคร ล�าพูน พจิติร สระบรุ ีสงิห์บรุ ีอยธุยา ปทมุธาน ีขอนแก่น ปราจนีบรุ ีราชบรุ ีสมทุรสาคร ประจวบครีขีนัธ์ ปัตตาน ีสงขลา นครราชสมีา ฉะเชงิเทรา เพชรบรุ ีสมทุรปราการ 
ชลบุรี ระยอง
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เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.พิษณุ เหรียญมหาสาร  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และผู้อ�านวยการอาวุโส 
ศนูย์อาเซยีน-จนีศกึษา สถาบนัการจัดการปัญญาภวิฒัน์ ได้รบั
เกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู ้ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจและรบัฟังความคดิเหน็ข้อเสนอแนะ 
ครั้งที่ 2 ในโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและรับฟัง 
ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการพฒันาโครงการการก่อสร้าง
รถไฟขนาดรางมาตรฐาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์  
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี 

ดร.พิษณุ เหรียญมหาสาร กล่าวว่า จ.อุดรธานีตั้งอยู ่ใน 
จดุยทุธศาสตร์ทีเ่หมาะสมต่อการเป็นศนูย์กลางกระจายสนิค้า

CAS NewsCAS News

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นางสาวอรสา รัตนอมรภิรมย์ ผู้
ช่วยผู ้อ�านวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ร่วมงานเปิดตัว 
เว็บไซต์ th.xinhuanet.com ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ  
ภายในงานมีบุคคลส�าคัญให้เกียรติเข้าร่วมมากมาย อาทิ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
ฯพณฯ หนิง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ�าประเทศไทย คุณพินิจ จารุสมบัติ นายกสภาวัฒนธรรม
ไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และคุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี 
ประธานหอการค้าไทย-จีน 

นายหมงิ ต้าจวนิ (明大军) ผูอ้�านวยการส�านักข่าวซนิหวัประจ�า
ประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารของ XINHUANET 
THAILAND CHANNEL กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่
ชาวจีนให้ความสนใจมากที่สุดประเทศหนึ่ง ชาวจีนยินดีและ
ชื่นชมกับทุกความส�าเร็จของประเทศไทย เรามั่นใจว ่า 
th.xinhuanet.com จะเป็นเว็บไซต์ภาษาจีนที่ดีท่ีสุดใน
ประเทศไทย และเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย 
ที่ดีที่สุดของจีน”

ทั้งนี้ th.xinhuanet.com เป็นเว็บไซต์ที่รายงานข่าวสารท่ี
ส�าคัญของประเทศไทย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและ

CAS ร่วมงานเปิดตัวเว็บไซต์  

Xinhua Thailand Channel

รมช.คมนาคมสัมมนาสร้างการรับรู้โครงการ 

การก่อสร้างรถไฟขนาดรางมาตรฐานที่อุดรธานี

วัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวจีนในด้าน
ข้อมูลข่าวสาร พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ระหว่าง
ไทย-จีน

โดยผู้ใช้งานหลักของเว็บไซต์ ได้แก่ ชาวเน็ตจีนนับร้อยล้านคน 
นักธุรกิจจีนที่ลงทุนในประเทศไทย นักศึกษาจีนท่ีศึกษา 
เล่าเรียนในประเทศไทย ชาวจีนที่ท�างานในประเทศไทย 
ข้าราชการจีนท่ีประจ�าประเทศไทย นักธุรกิจไทยท่ีลงทุนใน
ประเทศจีน คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยที่ท�างานในประเทศจีน 
นักวิชาการที่เก่ียวข้องกับไทยศึกษา ชาวจีนโพ้นทะเลที่สนใจ
ลงทุนท้ังในจีนและไทย ตลอดจนสื่อมวลชนท่ีคอยติดตาม
ข่าวสารประเทศไทย 
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เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตจีนประจ�า
ประเทศไทยจัดสัมมนาเรื่อง “จีนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : 
โอกาสและความท้าทายต่อความร่วมมือเศรษฐกิจจีน-
อาเซียน” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะของผู้แทนชั้นแนวหน้า
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการจากไทยและจีน 

โอกาสนี้ Prof.Dr.Tang Zhimin คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
และผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ระบุว่า โดยภาพรวมแล้ว GDP ของอาเซียนมี
สัดส่วนราว 1 ใน 4 ของ GDP ประเทศจีน ขณะที่อาเซียนมี
ประชากรและ GDP ต่อหัวราวครึ่งหนึ่งของจีน ในปี 2558 
อาเซียนมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ย 4.5% ซึ่งสูงกว่า
อัตราเติบโตเฉลี่ยของโลกที่ 2.4%

ทั้งนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) ได้คาดการณ์ว่า ระหว่างปี 2559 - 2563 อัตราการ
เติบโตเฉลี่ยของ GDP จีนจะอยู่ท่ีราว 6.0% เช่นเดียวกับ 
กลุ่มประเทศ CLMV จะสูง 5 - 6% แต่ไทยจะเติบโตเพียง 
3.6% ดังนั้น กลุ่มประเทศ CLMV จะเป็นก�าลังหลักในการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน

Prof.Dr. Tang กล่าวเพิ่มเติมว่า โอกาสใหม่ของอาเซียน  
นอกเหนือจากการเคลื่อนย้ายเสรี 5 ด้านคือ สินค้า บริการ 
การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนแล้ว นับจากนี้ประชาคม
เศรษฐกิจ หรือ AEC จะหลอมรวมกันใน 2 ประเด็นหลักคือ 
ด้านปัจจัยการผลิต ซึง่จะเน้นเรือ่งค่าตอบแทนแรงงาน ต้นทุน
ด้านสิง่แวดล้อม ทรพัย์สนิทางปัญญา ฯลฯ และด้านมาตรฐาน
การบริโภคให้มีมาตรฐานสากล 

ความท้าทายของอาเซียนคือ การที่เข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือ
การค้าเสรหีลายกรอบ โดยเฉพาะ RCEP และ TPP ซ่ึงมคีวาม
แตกต่างกนัทัง้ในแง่จ�านวนสมาชกิและเนือ้หา โดย RCEP จะ
เน้นบูรณาการเขตการค้าเสรีที่มีอยู ่แล้วให้เป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกับอาเซียนมากขึ้น ขณะที่ TPP จะเน้นเรื่องการเป็น
เขตการค้าเสรทีีม่มีาตรฐานสงูและมคีวามครอบคลมุรอบด้าน 
โดยอาเซียนไม่ได้เป็นแกนน�าส�าคัญ อย่างไรก็ตาม เป้าหมาย
สูงสุดของทั้ง RCEP และ TPP คือ การเป็นเขตการค้าเสร ี
ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

เกษตรไทยของกลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 
เพราะมีพ้ืนที่เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน
ทดแทนและเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
และเอทานอลที่ส�าคัญ อีกทั้งมีศักยภาพด้านการขนส่งและ
แรงงานคน หากในอนาคตโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทาง
มาตรฐานเกดิขึน้ จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 
ด้านการลงทุน การค้า การส่งออก และการท่องเที่ยวให้กับ
จังหวัด

ทั้งน้ี การสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการการ
ก่อสร้างรถไฟขนาดรางมาตรฐาน ก�าหนดจัดข้ึนอีก 4 ครั้ง 
คือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น วันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่
โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จ.นครราชสีมา วันที่ 2 มีนาคม 2559 
ที่โรงแรมเกียวอัน จ.สระบุรี และในวันที่ 10 มีนาคม 2559 
ที่โรงแรมโนโวเทลริมเพ รีสอร์ท จ.ระยอง 

จีนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ :  

โอกาสและความท้าทายต่อความร่วมมือ 

เศรษฐกิจจีน-อาเซียน
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