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เศรษฐกจิจนีช่วง 20 ปีทีผ่่านมา เน้นการส่งออกและการลงทนุจาก

ต่างประเทศในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ แต่ผลจากการ

ชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกส่งผลให้การส่งออกของจนีลดลง ท�าให้จนี

ก�าลงัเผชญิกบัภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัรวมถงึสญูเสยีความสามารถ

ด้านการแข่งขนั ซึง่สนิค้าทีผ่ลติเริม่แข่งขนัล�าบากเนือ่งจากค่าแรงที่

เพิม่สงูขึน้ จนีจงึพยายามปรบัตวัด้วยการเพิม่ขดีความสามารถด้าน

การแข่งขนัโดยการผลติสนิค้าทีพ่ึง่พาแรงงานแบบเข้มข้นมาสูก่ารผลติ

สนิค้าทีม่มีลูค่าเพิม่ พฒันาด้านเทคโนโลยมีากขึน้ และหนัมาเน้นการ

บริโภคภายในประเทศ เพื่อชดเชยการส่งออกและการลงทุนจาก 

ต่างประเทศ ทั้งนี้ บริบทแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจีนได้

เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน จีนจึงจ�าเป ็นต้องมีแนวทางในการ 

ปรบัโครงสร้างเพือ่การพฒันาและขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ 

จนีได้ประกาศ “แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่13” 

(ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563) เพือ่ก�าหนดทศิทางเศรษฐกจิและสงัคม

ในอนาคต ซึง่เป็นการปรบัโครงสร้างในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ในรปูแบบใหม่ภายใต้นโยบาย “New Normal” หรือ “ความปกต ิ

รปูแบบใหม่” คอื การปรบัสู่จดุดลุยภาพของการพฒันาใหม่โดยยอม

ให้ภาวะเศรษฐกจิขยายตวัต�า่กว่าระดบัศกัยภาพในอดตี ทัง้นี ้ภายใต้

แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ฉบับนี ้ไม่ได้เร่งการขยายตวัทางเศรษฐกจิ แต่

ปรบัลดอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิลง ซ่ึงใน พ.ศ.2559 อตัราการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิจะอยูท่ีร้่อยละ 6.5 ถงึร้อยละ 7 และอตัราการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิตลอดระยะเวลา 5 ปี จะมากกว่าร้อยละ 6.5 

(ตารางที ่1) 

ตารางที ่1 เป้าหมายในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิองจีน ระยะ 5 ปี ฉบบัที ่13

เป้าหมายในแผนพัฒน์ฯ ฉบบัท่ี 13 2559 2563 อตัราเตบิโต/ปี

(1) GDP (ล้านล้านหยวน) 67.7 > 92.7 > 6.5%

(2) การพฒันาความเป็นเมอืง (Urbanization)

    อตัราประชากรอาศัยอยูใ่นเมือง 56.1% 60% 3.9%

    อตัราทะเบยีนบ้านอยูใ่นเมอืง 39.9% 45% 5.1%

(3) สดัส่วนของภาคบรกิารต่อ GDP 50.5% 56% 5.5%

(1) ค่าใช้จ่ายทางการวจิยัและพฒันา (R&D) 2.1% 2.5% 0.4%

(2) บทบาทความคบืหน้าของเทคโนโลยต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิ 55.3% 60% 4.7%

(3) อตัราการใช้อนิเทอร์เนต็

    บรอดแบนด์ประจ�าท่ี 40% 70% 30%

    บรอดแบนด์เคลือ่นท่ี 57% 85% 28%

(1) อตัราการเตบิโตของรายได้ประชาชน - - > 6.5%

(2) การสร้างต�าแหน่งงานเพิม่ (ล้านคน) - - > 50

(3) ปรมิาณประชากรพ้นจากความยากจน (ล้านคน) - - 55.75

(1) การใช้พลงังานต่อหน่วย GDP ลดลง - - 15%

(2) การใช้พลงังานทดแทนสดัส่วนพลังงานฟอสซิล 12% 15% 3%

(3) การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย GDP ลดลง - - 18%
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การพัฒนาของจีนนับจากน้ีจะเน้น (1) การพัฒนาและส่งเสริมให้

ประชาชนจนีมรีายได้เฉลีย่ต่อหวั (GDP per capita) สงูข้ึน โดย พ.ศ.

2558 ประชาชนจนีมรีายได้เฉลีย่ต่อหัวอยูท่ี ่  7,830 ดอลลาร์สหรฐั 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.8 (พ.ศ.2557 อยู ่ที่  7,546  

ดอลลาร์สหรัฐ) และ (2) การส่งเสรมินวัตกรรมในการผลติท่ีเน้นด้าน

คณุภาพ ทัง้นี ้จีนมค่ีาใช้จ่ายในการวจิยัและพัฒนาด้านนวัตกรรมอยู่

อนัดับสองของโลกคดิเป็นร้อยละ 20 รองจากสหรฐัอเมรกิาซึง่อยูท่ี่

ร้อยละ 30  โดยจีนมค่ีาใช้จ่ายด้านการวิจยัและพัฒนาต่อคนอยูท่ี ่409 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ คดิเป็นร้อยละ 2.1 ของ GDP ขณะทีส่หรฐัอเมรกิา

มค่ีาใช้จ่ายด้านการวจิยัและพฒันาต่อคนอยูท่ี ่473 ล้านดอลลาร์สหรฐั

คดิเป็นร้อยละ 2.7 ของ GDP
1
  (3) การปฏริปูโครงสร้างด้านการผลติ

โดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อม (4) การเพิม่บทบาทภาคเอกชนในการผลติ

โดยการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อให้ 

ผู้ประกอบการเหล่าน้ีเป็นตัวช่วยในการขับเคล่ือนเศษฐกิจของจีน 

ต่อไป (5) การขยายสดัส่วนภาคบรกิาร (6) การเน้นเศรษฐกจิออนไลน์  

(7) การสร้างความเป็นเมอืง (Urbanization) เพ่ือเพิม่ผู้อยูอ่าศยัใน

เมอืง และการเพ่ิมจ�านวนประชากรทีม่ทีะเบยีนบ้านในเมอืงใหญ่ หาก

นโยบายเหล่านี้ส�าเร็จจะท�าให้ชนช้ันกลางในจีนเพ่ิมมากขึ้นและม ี

รายได้เพ่ิมสูงขึ้น และผู้บริโภคกลุ่มนี้จะกลายเป็นพลังขับเคล่ือน

เศรษฐกิจที่ส�าคัญ (8) รวมถึงการผ่อนปรนนโยบายลูกคนเดียว 

เนือ่งจากจีนก�าลงัประสบปัญหาประชากรในวยัท�างานลดลง อกีท้ัง

ค่าแรงท่ีสูงข้ึนจากการขาดแคลนแรงงานส่งผลให้ราคาสินค้าสูงข้ึน 

ท�าให้ความสามารถด้านการแข่งขนัลดลง 

การด�าเนินนโยบาย New Normal ของจีนจะส่งผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกจิไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดงันี ้
2
1) การค้าระหว่างประเทศ

ทีม่แีนวโน้มชะลอตวัลง เนือ่งจากในระยะส้ันจนีจะมกีารน�าเข้าสนิค้า

จากไทยเพื่อการบริโภคเพิ่มข้ึนซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปโครงสร้าง

เศรษฐกจิทีส่่งเสรมิการบรโิภคแทนการลงทนุแต่ในระยะยาวจนีจะหนั

มาพึ่งพาตัวเองมากขึ้นด้วยการผลิตสินค้าใช้เองตามนโยบาย  

“Made in China” ซึ่ ง เน ้นการผลิตสินค ้าที่มี คุณภาพ  

2) การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นเป้าหมายหลักใน 

การสร้างรายได้แก่การท่องเที่ยวไทย ซ่ึงในระยะส้ันไทยอาจได้รับ 

ผลกระทบจากการลดปริมาณลงของนักท่องเที่ยว แต่ระยะยาว 

การท่องเทีย่วจะกลับเป็นปกต ิ เนือ่งจากระดบัรายได้ของประชาชน

จีนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ประชาชนจีนมีความต้องการท่องเที่ยวต่าง

ประเทศเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

ดงันัน้ ไทยต้องมกีารปรับโครงสร้างทางเศษรฐกจิเพือ่รบัมือกบัความ

เปล่ียนแปลงต่อการด�าเนินนโยบาย New Normal ของจีน ด้วย 

การเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ การพฒันา 

ขดีความสามารถในการเพิม่ผลติภาพของภาคธรุกจิ การเพิม่บทบาท

การบรหิารกจิการภาครฐั เช่น 1) การวจิยัและพฒันา 2) การเพิม่

ทกัษะให้แก่แรงงานเพือ่เปล่ียนแรงงานให้มทีกัษะสงู 3) การผลติสนิค้า

ที่ มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาใช้  

4) การเปิดรับการลงทุนจากจีนโดยการเตรียมความพร้อมด้าน

โครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการประกอบธรุกิจ เป็นต้น 

 1 รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการการจัดท�าข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของ
ส�านักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักก่ิง” ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2559
 2 พิทวัส พูนผลเกิด “เส้นทางการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนสู่ “New Normal””. ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2558
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“เรือโดยสาร” (Water 

Ta x i )  พ าหนะห ลั ก

ส�าหรับการเดินทางใน

หลายๆ เมืองริมฝั่งแม่น�้า

ในประเทศบรูไน เรือ

โดยสารได้รับความนิยม

ทั้งจากนักท่องเที่ยวและ

ชาวเมืองที่ใช้โดยสารใน

ชีวิตประจ�าวัน

 “ตุก๊ตุก๊” สญัลักษณ์ด้าน

ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง

ประเทศไทย พบเหน็มาก

ในกรงุเทพมหานคร และ

ในบางจังหวัด นักท่อง

เ ที่ ย ว จ ะ ส นุ ก ส น า น 

ต่ืนเต้นไปกับการโดยสาร

ยานพาหนะขนาดเล็กที่

สามารถซอกแซกผ่าน

การจราจรที่ติดขัดใน

เมืองหลวง 

“สามล้อถีบสิงคโปร์” 

พาหนะโบราณที่อยู ่คู ่

ประเทศสงิคโปร์มาตัง้แต่ 

พ.ศ.2457 นักท่องเที่ยว

จะพบเห็น สามล้อถีบได้

ตามสถานที่ท ่องเที่ยว

ย ่านชุมชนต่างๆ เช ่น 

ย ่านไชน่าทาวน์ ย ่าน 

ลิต เติ้ ลอิน เดีย  เกาะ 

เซ็นโตซ่า เป็นต้น

“ซิโคล่” (Cyclo) เป็น 

รถจักรยานสามล้อที่คน

ขับจะนั่งอยู่ด้านหลังสูง

“ ส า ม ล ้ อ โ บ ร า ณ ”  

ยานพาหนะประจ�าชาตทิี่

สวยงาม โดดเด่นด้วย

ดอกไม ้ประดับหลาก

สีสัน พบเห็นได้ทั่วไป

แ ถ บ ช า น เ มื อ ง ข อ ง

มาเลเซีย แต่เมืองที่ม ี

ชื่ อ เ สี ย ง ในด ้ านกา ร 

ท่องเท่ียว ได้แก่ ปีนัง 

มะละกา กลันตัน และ

ตรังกานู

“สามล้อถีบอินโดนิเซีย” 

(Becak)  รถโดยสาร

สาธารณะทีจ่ะมอบความ

สนกุสนานเพลดิเพลนิให้

กับผู้โดยสารขณะน่ังรถ

ไปยังจุดหมายปลายทาง 

อีกทั้งยังเป็นพาหนะที่

ช า ว เ มื อ งนิ ย ม ใช ้ ใ น 

ก า ร เ ดิ นท า ง ใ นชี วิ ต

ประจ�าวันด้วย

“แซบาแบ้ง” หรือที่นิยม

เรยีกว่า “ซโิคล่” (Cyclo) 

เป็นพาหนะที่ผู ้โดยสาร

จะนั่งอยู่ด้านหน้า ส่วน

คนขี่จะถีบจักรยานอยู ่

ด้านหลังผู้โดยสาร ท�าให้

ผู้โดยสารสามารถชมวิว

ทิ วทั ศน ์ ได ้ ค ่ อนข ้ า ง 

กว้างขวาง รถซิโคล่ยังมี

โครงสร ้ า งที่ แข็ งแรง 

สามารถใช ้ขนของที่ม ี

น�า้หนกัมากๆ ได้ดี

“สามล ้อลาว” ยาน

พ า ห น ะ ย อ ด นิ ย ม ที่

พบเห็นได้ตามท้องถนน

ในแถบชานเมอืง สามล้อ

มีความโดดเด ่นด ้ วย

ขนาดที่ไม ่ใหญ่เกินไป 

ท�าให้พานักท่องเที่ยว

เดินทางไปตามซอกซอย

ต่างๆ ได้อย่างสบาย โดย

ส า ม ล ้ อ ข อ ง ล า ว มี

ลั กษณะคล ้ ายกับรถ 

ตุ๊กตุ๊กของไทย

ส า ม ล ้ อ พ ม ่ า  ห รื อ  

“ตงเบงชานเย่” หรือ 

“ไซก้า” (Saika) ในภาษา

พม่า มาจากค�าภาษา

อังกฤษ “Side Car” ที่

แปลว่า สามล้อน่ังข้าง  

ไซก้าของพม่า คนถีบ 

จะอยู ่ ด ้ านซ ้ า ยและ 

ผู้โดยสารอยู่อีกข้างหรือ

ตรงกลาง สามล้อพม่า

อาจไม่เป็นทีน่ยิมมากนกั 

เพราะชาวพม่าส่วนใหญ่

มีจักรยานส่วนตัวใช้กัน

อยูแ่ล้ว สามล้อพม่าจะใช้

วิธีจอดรถไว้ในที่ร่มและ

คนถีบสามล้อก็เดินไป

เดนิมาเพ่ือเรยีกหาลกูค้า

ที่มา :  

www.mthai.com

 “แท้ทลองวีเล้อ” (Tat-

long-Wiler) เคยเป็น

ยานพาหนะท่ีนิยมใช้กัน

มากในฟิลิปปินส ์ แต ่

ป ั จจุบัน เริ่ มหันมาใช ้

สามล้อพลังงานไฟฟ้า 

“อี-ไตรเกส” (E-Trikes) 

ท่ี ใ ช ้ พ ลั ง ง า น จ า ก

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน 

ซึง่น�ากลบัมาชาร์จใหม่ได้

มากขึ้น เพื่อทดแทน 

รถสามล ้อเครื่องที่ ใช ้

น�้ ามันเชื้อ เพลิงอย ่าง 

สิ้นเปลืองและท�าให้เกิด

      บรูไน

        ไทย

     สิงคโปร์

      กัมพูชา

     มาเลเซีย

    อินโดนิเซีย

    เวียดนาม

        ลาว

       พม่า

    ฟิลิปปินส์

ยานพาหนะประจ�าชาติ

อาเซียน
ควัน สามล้อพลังงาน

ไฟฟ ้ า นี้ มี ใ ห ้ บ ริ ก า ร

ประชาชนในกรุงมะนิลา 

โดยเฉพาะตามตรอก

ซอกซอยที่รถโดยสาร

สาธารณะเข้าไปไม่ถึง

เ ห นื อ ส ่ ว น ที่ นั่ ง ข อ ง 

ผู ้โดยสารที่อยู ่ระหว่าง

สองล้อ ปัจจุบันมีซิโคล่

เหลืออยู่ในกรุงพนมเปญ

เพียง 500 คันเท่าน้ัน 

ทางรฐับาลจงึรณรงค์การ

อนุรักษ์รถสามล้อถีบขึ้น 

โดยให ้ นักท ่ อ ง เ ท่ี ยว 

ชาวต่างชาติสามารถนั่ง 

ซิโคล่ชมเมืองได้

ส่องอาเซียน : ภัสรลักษณ์ วัฒนานุสิทธิ์
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ไฮเออร์
โมเดลทุนบรรษัทข้ามชาติจีน         

ตั้งฐานผลิตในไทย ต่อยอดสู่สากล

นับตั้งแต่จีนประกาศยุทธศาสตร์ “ก้าวออกไป” อย่างเป็นทางการ

ใน พ.ศ.2543 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) ของจีนไม่

รวมภาคการเงิน ได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยปี 2558 มีมูลค่า 

118,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 40 เท่า เม่ือเทียบกับ 

2,850 ล้านเหรียญสหรัฐใน พ.ศ.2546 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีจีนเริ่มเก็บ

สถิติ ODI

แม้ว่าภายใต้นโยบายใหม่ “New Normal” ของจีนจะต้องการดึง

บงัเหยีนให้อัตราเตบิโตทางเศรษฐกจิภายในประเทศจนีชะลอตวัลง 

แต่ส�าหรบัการ “ก้าวออกไป” ลงทุนยงัต่างประเทศนัน้ กลบัเป็นสิง่

ที่จีนยังมุ่งหวังให้เติบโตอย่าง “มีชีวิตชีวา” ต่อไป โดยถือเป็นหนึ่ง

ในยทุธศาสตร์ส�าคญัทีจ่ะขยายบทบาทของจนีในเวทีโลก อกีทัง้เพือ่

เปิดตลาดใหม่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง หลีกเลี่ยงอุปสรรคทั้ง

ด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาต้นทุนแรงงาน

ในจีนที่ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะ

ประเทศไทย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของการ “ก้าวออกไป”  

ปักหลักตั้งฐานการผลิตของบรรษัทข้ามชาติจีน อาทิ Haier, TCL, 

SAIC เป็นต้น

ไฮเออร์ กรุป๊ ถอืก�าเนดิขึน้ในเมอืงชงิเต่า ประเทศจนี เมือ่ พ.ศ.2527 

โดยเริม่แรกนัน้เน้นความเชีย่วชาญในการผลติตูเ้ยน็เป็นส�าคญั กว่า 

3 ทศวรรษที่ผ่านมา ไฮเออร์ได้พัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในผู้น�าของ

โลกด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล�้าสมัยเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

จากข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้

รับความเชื่อถือในการวิจัยด้านกลยุทธ์ส�าหรับตลาดผู้บริโภค ยกให้

ไฮเออร์เป็นแบรนด์เครื่องใช้ภายในบ้านอันดับหนึ่งของโลกในด้าน

ส่วนแบ่งทางการตลาดติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ปี (ระหว่าง พ.ศ.

2551 - พ.ศ.2558) ในผลิตภัณฑ์กลุ่มตู้เย็น ตู้แช่ และเครื่องซักผ้า 

ในบ้าน ใน พ.ศ.2555 ไฮเออร์ยังเป็นบริษัทจีนเพียงรายเดียวที่ได้

รับการจัดอันดับจาก บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป ให้เป็น 1 ใน 10 

บริษัทที่มีนวัตกรรมล�้าหน้ามากที่สุดในโลก ปัจจุบันไฮเออร์มี 

ศูนย์ออกแบบ 5 แห่ง นิคมอุตสาหกรรม 24 แห่ง บริษัทการค้า  

(Trading Company) 66 แห่ง และพนักงานกว่า 65,000 คน 

ทั่วโลก ตั้งแต่ พ.ศ.2550 เป็นต้นมา อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ 

ไฮเออร์สูงถึงร้อยละ 30 พ.ศ.2557 ไฮเออร์มีรายได้ 32,090  

ล้านเหรียญสหรัฐ และมีผลก�าไร 2,400 ล้านเหรียญสหรัฐ นับได้ว่า

ไฮเออร์เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ภายในบ้านรายใหญ่ที่สุดของโลก

โรงงานไฮเออร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

China Focus : อรสา รัตนอมรภิรมย์
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ไฮเออร์ ประเทศไทย ถือเป็นตัวอย่างโมเดลการลงทุนของ 

บรรษัทข้ามชาติจีน ที่อาศัยไทยเป็นฐานผลิตส่งออกไปยังอาเซียน

และท่ัวโลก โดยอาศยัการซือ้ควบรวมกจิการท้องถิน่ เพือ่เตบิโตและ 

ต่อยอดสู่สากล เช่นเดียวกับเม่ือเร็วๆ นี้ที่ไฮเออร์ได้ซื้อกิจการของ 

จีอี แอพพลายแอนซ์ ในเครือของ เจเนอรัล อิเลคทริค (GE)  

ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งการร่วมกัน

ระหว่างกลุ่มบริษัทไฮเออร์ และจีอี แอพพลายแอนซ์ จะช่วยเพิ่ม

ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัทไฮเออร์ในระดับโลก 

โดยอาศัยจีอี แอพพลายแอนซ์ ซึ่งด�าเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี และ

มีฐานลูกค้าตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับไฮเอนด์

โมเดลขยายการลงทุนสู่สากลของไฮเออร์นี้ ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่าง

ของภาคเอกชนจีนที่สอดคล้องกับนโยบาย “New Normal” ของ

รัฐบาลจีน ที่ไม่เพียงมุ่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศ 

แต่ยังต้องการเพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจและการเงินของจีนในเวที

โลกด้วย ซึง่กลุม่สนิค้าด้านเทคโนโลย ีมแีนวโน้มทีจ่ะ “ก้าวออกไป” 

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้นในอนาคต 

บริษัท ไฮเออร์ ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2545 (เพียงสองปีภาย

หลังจีนประกาศยุทธศาสตร์ “ก้าวออกไป”) ต่อมา พ.ศ.2550  

ไฮเออร์ได้ ซ้ือกิจการโรงงานของบริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซล 

ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) และเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท ไฮเออร์  

อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) พร้อมต้ังบริษัทการค้า

ของตัวเองคือ บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ส่งผลให้ไฮเออร์มีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ฐานการผลิต และบริษัทการค้าเป็นของตัวเองใน

ประเทศไทยตามกลยุทธ์ 3 in 1 เน้นผลิตสินค้าหลัก 4 ประเภทคือ 

ตูเ้ยน็ เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งซกัผ้า และตู้แช่ โดยมกี�าลงัการผลติ

รวม 1,500,000 หน่วยต่อปี แบ่งเป็น ตู ้เย็น 1 ล้านเครื่อง  

เครื่องปรับอากาศ 300,000 ชุด เครื่องซักผ้า 150,000 เครื่อง และ

ตู้แช่ 50,000 เครื่อง โดยสินค้าที่ผลิตได้ 40% จ�าหน่ายในไทย  

อีก 60% ส่งออกไปทั่วโลก มีตลาดส�าคัญ อาทิ ญี่ปุ่น เวเนซุเอลา 

อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ปากีสถาน  

บังคลาเทศ อาเซียน และตะวันออกกลาง

มร.หยาง เสี้ยวหลิน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทย
(ขวา) ให้เกียรติต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่เข้าร่วมอบรมใน โครงการพัฒนาผู้สื่อข่าว

ไทยก้าวไกลสู่จีน-อาเซียน ซึ่งจัดโดยศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ร่วมกับ  
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ไฮเออร์น�าเสนอ เครื่องซักผ้าพกพา ในงาน “ไทย-จีน 4 ทศวรรษความสัมพันธ์  
จากการค้าและวัฒนธรรมสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 

2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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เมื่ อวัน ท่ี  6  กันยายน พ.ศ .2559  

Prof.Dr.Tang Zhimin ผูอ้�านวยการศนูย์

อาเซียน-จีนศึกษา ให้สัมภาษณ์หนังสือ

พิมพ ์ซิน หัวออนไลน ์ เกี่ ยวกับวาระ 

ครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์คู ่เจรจา  

จีน-อาเซียน โดยระบุว่าในช่วง 25 ปี 

ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนอยู่ใน

ช่วง “การเติบโต” และ 25 ปีต่อไปใน

อนาคตคือช่วง “การเป็นผู้ใหญ่” ทั้งนี ้

ความส�าเร็จที่ผ่านมา สามารถแบ่งออก

เป็นสองด้าน ได้แก่ “การไว้เนื้อเชื่อใจกัน

ในเชงิยทุธศาสตร์”และ“ความร่วมมอืด้าน

เศรษฐกิจการค้า” 

ด้านการไว้เนื้อเชื่อใจกันในเชิงยุทธศาสตร์ 

ตั้งแต่ พ.ศ.2545 จีนและประเทศอาเซียน

ทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามปฏิญญาว่า

ด ้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต ้ 

(Declaration of the Conduct of Parties 

in the South China Sea - DOC)  

พ.ศ.2546 จนีเป็นประเทศคูเ่จรจาประเทศแรก 

ที่ริเร่ิมการจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับอาเซียน 

สองหัวใจสำาคัญสานสัมพันธ์จีน-อาเซียน

และเป็นคู่เจรจาประเทศแรกที่เข้าเป็นภาคี

ค ว า ม ต ก ล ง ส น ธิ สั ญ ญ า ไ ม ต รี แ ล ะ 

ความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Treaty of Amity and Cooperation in 

Southeast Asia - TAC) และในส่วนของ

ความร่วมมือด้านด้านเศรษฐกิจการค้า  

เมือ่ พ.ศ. 2553 จนี-อาเซยีนได้ลงนามความ

ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - 

China Free Trade Agreement) ต่อมาได้

มกีารยกระดบัเขตการค้าเสรอีาเซยีน–จนีใน 

พ.ศ. 2556 ซึง่เป็นปีท่ีจนีรเิริม่ก่อตัง้ธนาคาร

เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย 

(Asian Infrastructure Development 

Bank: AIIB) รวมทั้งริเริ่มเส้นทางสายไหม

ทางทะเลในศตวรรษที่ 21 (21st Century 

Maritime Silk Road) ซึ่งได้รับความสนใจ

เป็นอย่างดีจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ตั้งแต่ พ.ศ.2534-พ.ศ.2558 มูลค่าการค้า

ระหว่างจีนและอาเซียนเพิ่มขึ้นจาก 7,960 

ล ้ านดอลลาร ์สหรัฐ  เป ็น 472,160  

ล้านดอลลาร์สหรฐั เตบิโตถงึร้อยละ 18.5 ทัง้นี้ 

จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา 

จีนกับอาเซียนมีการลงทุนสะสมมากกว่า 

160,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Prof.Dr.Tang Zhimin ยังกล่าวอีกว่า  

ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนกลายเป็นความ

สัมพันธ์คู่เจรจาที่มีชีวิตชีวามากที่สุด และ

เป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมากที่สุดอีก

ด้วย จีนไม่เพียงแต่เป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่

ที่สุดของอาเซียน หากยังให้ความส�าคัญกับ

การลงทนุและการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ของอาเซียนด้วย จีนคือเพื่อนบ้านท่ีใหญ่

ทีสุ่ดและใกล้ทีสุ่ดของอาเซยีน รวมทัง้ปัจจยั

ทางด้านภูมริฐัศาสตร์ท�าให้จนี อาเซียน และ

ประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ต้องแสดงออกถึงบทบาทและ

ศักยภาพของความร่วมมือที่มีต่อกันให้มาก

ยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม การกระชับความ

สมัพันธ์จนี-อาเซียนให้ลกึซึง้ยิง่ขึน้นัน้ ยงัคง

ต้องเผชิญภารกิจส�าคัญ 2 ด้านคือ มุ่งเน้น

การพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างการไว้เน้ือ

เชื่อใจกันในเชิงยุทธศาสตร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ความไว้เนื้อเชื่อใจ และ ความร่วมมือเศรษฐกิจการค้า

CAS In News Media : Prof.Dr.Tang Zhimin : เขียน ศิริลักษณ์ พรหมรักษ์ : แปล
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ในระหว ่างเดือนมกราคม–พฤษภาคม  

พ.ศ.2559 การค้าระหว่างจีน-อาเซียน 

มีมูลค่า 173,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง

ร้อยละ 7.1% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกันของ

ปีที่แล ้ว โดยทั้งสองฝ ่ายต ่างพยายาม 

อย่างเตม็ทีใ่นการผลกัดนัการค้าระหว่างทัง้

สองฝ ่ายให ้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ ง ซ่ึง 

ผูอ้�านวยการศนูย์อาเซยีน-จนีศกึษา ได้เสนอ

ว่า ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการยกระดับเขต

การค ้าเสรีจีน-อาเซียน ควรมีการลด

อุปสรรคทางการค้า ส่งเสริมและอ�านวย

ความสะดวกด้านการลงทุน ประการแรก  

ส่งเสริมผู้น�าเข้า-ส่งออกและผู้ประกอบการ 

ในการพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีจีน-

อาเซียนเป็นตลาดขั้นสุดท้าย เพื่อต่อกรกับ

ตลาดตะวันตกท่ีซบเซาลง ประการที่สอง 

จับคู่ความต้องการท้ังสองฝ่ายให้ตรงกัน 

สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศในอาเซียน ส่งเสริมอุตสาหกรรม

และพัฒนา การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า

ของทั้งสองฝ่าย

สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ได้

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู ้น�าอาเซียน 

ปี 2559 โดยได้เสนอวิสัยทัศน์ “ประชาคม

อาเซียน ค.ศ.2025” และจีนได้แสดง

เจตนารมณ์ที่จะตอบสนองความต้องการ

ของท้ังสองฝ ่าย เนื่องจากประเทศใน

อาเซยีนก�าลงัต้องการพฒันาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรม

และพัฒนาการผลิต ในขณะที่จีนมีความ

พร้อมเป็นอย่างมากในเรื่องของเงินทุน 

เทคโนโลยี ก�าลังการผลิตและทรัพยากร

บุคคล 

Prof.Dr.Tang Zhimin มองว่า ปัจจัย 

ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อความ 

ร ่วมมือกันในอนาคต โดยการกระชับ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างจนี-อาเซยีนนัน้ต้องมาจาก

ความต้องการที่แท้จริงของทั้งสองฝ่าย ต้อง

ปฏิบัติตามนโยบายการยกระดับพัฒนา

อุตสาหกรรมและการดึงดูดนักลงลงทุน 

ต่างชาติของประเทศน้ันๆ จีนต้องประเมิน

ผลของความร่วมมือ โดยยึดหลักการได ้

ผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นไปตามกลไก 

ของตลาด อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือท้ัง

ระดับรัฐบาลและการไปมาหาสู ่กันของ

ประชาชนระหว่างจีนกับอาเซียน ตลอดจน

สนบัสนนุโครงการความร่วมมอืต่างๆ ทีต้่อง

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีการถ่ายทอด

เทคโนโลยี ฝึกทักษะแรงงาน และการเพิ่ม

มูลค่าเพิ่มในท้องถิ่นอาเซียน Prof.Dr.Tang 

Zhimin ย�้าว่า ความท้าทายอีกข้อหนึ่งของ

ความสมัพนัธ์จนี-อาเซยีนคอื การสร้างความ

ไว ้ เ นื้ อ เ ช่ื อ ใจกั น ใน เชิ ง ยุ ท ธศาสตร ์  

หลายประเทศในอาเซียนนับวันจะยิ่ ง

ตระหนักว ่า ไม ่ควรปล่อยให ้ประเด็น  

ข้อพิพาททะเลจีน ใต้กลายเป็นอุปสรรคต่อ

การพัฒนาความสัมพันธ ์ระหว ่างจีน-

อาเซียน อีกท้ังอาเซียนมีศักยภาพที่จะ

พิทักษ์ความมั่นคงภายในภูมิภาคได้ด้วย

ตนเอง

ทั้งนี้ จีน-อาเซียนควรร่วมมือกันแก้ปัญหา

ข้อพิพาทด้วยสันติวิธี ยึดหลักการเดินเรือ

อย่างเสรีในภูมิภาคทะเลจีนใต้ด้วยตนเอง 

แสวงหาฉันทามติเพื่อการอยู่ร่วมกัน โดยใช้

หลัก “พกัข้อพพิาท พฒันาร่วมกนั” (搁置

争议，共同开发) 
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ผนึกสิบทิศ รวมนักวิทย์ไทยในแดนมังกร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา Prof.Dr.Tang Zhimin  

ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา และ อ.อรสา รัตนอมรภิรมย์ 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์ฯ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ

การภายใต้หัวข้อ “ผนึกสิบทิศ รวมนักวิทย์ไทยในแดนมังกร”  

ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 5-6 

กันยายน 2559 ณ ศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ

เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�าร ิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และท่ีปรึกษาอาวุโส ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก 

บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญยิ่งของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงด�าเนิน “การทูต

วิ ทยาศาสตร ์ ”  โดยทรง บุก เบิ กความ สัมพันธ ์ ไทย -จี น 

ด้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี อันน�ามาซ่ึงโครงการใน 

พระราชด�ารมิากมายท่ีนอกจากจะยงัประโยชน์ให้เกดิแก่การพฒันา 

วทน.ที่ก้าวหน้าของประเทศไทยในหลายด้านแล้ว ยังช่วยกระชับ

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองชาติ

การประชุม เชิ งปฏิบัติ การครั้ ง น้ี ได ้ ระดมนักวิชาชีพและ 

นักวิทยา ศาสตร์ไทยในจีน พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยราชการ

ต่างๆ ในสงักดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีวม 70 คนเข้า

ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อส�ารวจลู่ทางและวางแผนที่จะพัฒนา

ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  

กับประเทศจีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ในโอกาสนี้ ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ได้ร่วมน�าประชุมเชิงปฏิบัติการ

และน�าเสนอผลงานศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดตั้ง

ส�านักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง” 

ซึง่หากในอนาคตมกีารจดัตัง้ส�านกังานดงักล่าว จะเป็นอกีกลไกหนึง่

ทีส่�าคญัในการช่วยผลกัดนัโครงการความร่วมมอืด้าน วทน.ระหว่าง

ไทย-จีน ตลอดจนช่วยสร้างเครือข่ายนักวิชาชีพ / นักวิทยาศาสตร์

ไทยในจีน ช่วยกลั่นกรองข้อมูลและน�าเสนอข้อเท็จจริงท่ีเป็น 

ประโยชน์แก่การก�าหนดนโยบายด้าน วทน.ของประเทศไทย 
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CAS จัดสัมมนา “เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้  

บทเรียนต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา 

ร่วมกบัส�านกัวเิทศสมัพนัธ์ สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ จดังาน

สัมมนาหัวข้อ “เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ บทเรียนต่อโครงการพัฒนา

ระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก” (Shanghai Free-Trade Zone: 

Lesson for Eastern Economic Corridor) (บรรยายภาษา 

จนีกลาง) ในวนัองัคารที ่15 พฤศจกิายน 2559 เวลา 14.30-17.00 น. 

ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP ALL Academy ชั้น 16 สถาบัน

การจดัการปัญญาภวิฒัน์ เพ่ือให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับนโยบาย

เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ต่อโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้ โดยได้รับเกียรติจาก

วทิยากรพเิศษร่วมบรรยาย ในครัง้นี ้คือ Prof.Zhao Xiaolei, Dean 

of the Research Institute of Shanghai Development and 

Dean of Institute of Free Trade Zone และ Prof.Zhao Xi-

aoju, Executive Dean of Shanghai Institute of Interna-

tional Finance Centre โดย Prof.Dr.Tang Zhimin คณบดี

วิทยาลัยนานาชาติและผู ้อ�านวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา  

เป็นผูด้�าเนนิรายการ ทัง้นี ้ได้รบัเกยีรตจิากคณุพลศกัดิ ์เรอืงปัญญา

โรจน์ ผู ้บริหารประจ�าส�านักอธิการบดีและที่ปรึกษาส�านัก

วิเทศสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นล่ามแปลภาษา

ตลอดการบรรยาย 

CAS ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเหรินหมิน  

(Rennin University)

เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2559 ทีผ่่านมา ศนูย์อาเซยีน-จนีศกึษา ให้การ

ต้อนรับอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเหรินหมิน 

(Rennin University) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้

หารือความร่วมมือในหลายด้าน ประกอบด้วย ความร่วมมือด้าน

การจัดสัมมนาทางวิชาการ ในประเด็นท่ีส�าคัญ อาทิ One Belt 

One Road โครงการวิจัยร่วม หลักสูตรอบรมส�าหรับรัฐบาลและ

เอกชนไทย เกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องจีน ตลอดจนการแลกเปล่ียน

นักศึกษาระหว่างกัน 
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