


คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สถาบันการจัด

การปัญญาภิวัฒน์(PIM) เจ้าของฉายา “Mr. China” เชื่อมั่นว่า 

ประเทศไทยจะมีโอกาสเป็นศูนย์กลางการเงินในอาเซียนได้อย่าง

แน่นอน เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ได้แก่

1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค

2. ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างไทยกบัจนี ทัง้ด้านเชือ้ชาต ิวฒันธรรม 

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดแนบแน่นกับจีนมากที่สุด จีนยังให้ความ

ส�าคัญกับความร่วมมือกับไทยอย่างมาก โดยอดีตนายกรัฐมนตรี จู 

หรงจี ของจีนได้เคยขอให้ไทยเป็นหัวหน้าอาเซียนในการไปเจรจา

กรอบความร่วมมือการค้าเสรีจีน-ย�้าอาเซียน (CAFTA) กับจีน 

3. แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีพรมแดนติดกับจีน แต่ใกล้ชิดกับนคร

คุนหมิง มณฑลยูนนานเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลจีน

ได้ก�าหนดให้คนุหมงิเป็นศนูย์กลางการเงนิทางภาคตะวนัตกเฉยีงใต้

ของจีน ดังนั้น หากสามารถก่อตั้ง “ศูนย์กลางการเงินคุนหมิง-

กรงุเทพฯ” (昆曼金融中心) ได้ ย่อมจะส่งเสรมิบทบาทของไทยใน

การเป็นศูนย์กลางการเงินอาเซียนให้เด่นชัดขึ้น

ด้าน Prof.Dr.Tang Zhimin ได้ระบุถึงความฝันของชาวจีนหรือ 

“Chinese Dream” ในยคุผูน้�ารุน่ใหม่ว่า เมือ่ถงึวาระครบรอบ 100 

ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี 2564 (ค.ศ. 2021) 

ประเทศจีนโดยรวมจะเข้าสู่สังคมกินดีอยู่ดี หรือที่ชาวจีนเรียกว่า 

“สงัคมเสีย่วคงั” (小康社会) และจะม ีGDP แซงหน้าสหรฐัอเมรกิา 

ต่อจากนั้นเมื่อถึงวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในปี 2592 (ค.ศ. 2049) ประเทศจีนจะกลายเป็น

ประเทศทีท่นัสมยั ลักษณะการปฏริปูเศรษฐกจิและภาคการเงนิของ

จีนในอนาคตในด้านต่างๆ สรุปได้ดังตาราง

เงินหยวนสู่สากล : 

ความก้าวหน้าและโอกาสในยุคผู้นำาใหม่ของจีน

ปัจจุบัน การใช้เงินหยวนเพื่อชำาระบัญชีระหว่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ 

โดยเพิ่มจาก 9% ในปี 2554 เป็น 11%  ในปี 2555 และคาดว่าการใช้เงินหยวนเพื่อการค้าทั่วโลกจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 

20% ในปี 2558 ซึ่งจะทำาให้เงินหยวนติดอันดับ 1 ใน 3 สกุลเงินเพื่อการค้าโลก

เรื่องจากปก : อรสา รัตนอมรภิรมย์
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เรื่อง                       แนวทางปฏิรูป

ปฏิรูประบบอัตราแลกเปลี่ยนให้เคลื่อนไหวตามกลไกตลาด

อนุญาตให้เอกชนเปิดบริษัทด้านรถไฟ ธนาคาร พลังงาน และสาธารณสุข

ค่อยๆ ปฏิรูปให้เงินหยวนแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรี

ยกเลิกการควบคุมอัตราดอกเบี้ยโดยรัฐบาล

เปิดกระดานซื้อขายหุ้นนานาชาติส�าหรับบริษัทต่างชาติและบริษัทจีนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ทดลองใช้ภาษีทรัพย์สินและการออกพันธบัตรโดยรัฐบาลท้องถิ่น การเร่งปฏิรูประบบราคาพลังงาน

การเร่งปฏิรูประบบราคาพลังงาน

ปฏิรูปเรื่องระบบทะเบียนบ้านที่จะอนุญาตให้แรงงานย้ายถิ่นเข้าชื่อทะเบียนบ้านในเขตเมืองได้ 
เพื่อให้มีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการเข้าเรียน

อัตราแลกเปลี่ยน

ภาคที่เคยผูกขาดโดยรัฐ

บัญชีทุน

อัตราดอกเบี้ย

การจดทะเบียนหุ้น

ปฏิรูประบบภาษี

ราคาทรัพยากร

ทะเบียนบ้าน (Hukou)

Prof. Dr. Tang Zhimin

ยังได้อธิบาย 3 ขั้นตอนสำาคัญของการที่เงินหยวนจะเป็นเงินสกุลสากลของโลก คือ

ขั้นที่ 1

การท่ีเงนิหยวนเป็นสกลุเงนิสำาหรบัการ

ค้าโลก ใช้เงนิหยวนชำาระเงนิเพื่อการค้า

ระหว่างประเทศ จะมส่ีวนช่วยเพิม่สภาพ

คล่องเงินหยวนให้แพร่กระจายทั่วโลก 

ซึ่งรัฐบาลจีนใช้มาตรการที่สำาคัญคือ

 

กรกฎาคม 2552 เริม่ทดลองเปิดพืน้ทีน่�าร่อง

ในการใช้เงนิหยวนช�าระบญัชกีารค้า 5 แห่ง 

คือ กว่างโจว เซินเจิ้น จูไห่ และตงกว่าน กับ 

ฮ่องกง มาเก๊า และประเทศในอาเซียน

มถินุายน 2553 ขยายพืน้ทีน่�าร่องครอบคลมุ 

20 มณฑล

สงิหาคม 2554 อนญุาตให้ใช้เงนิหยวนช�าระ

บัญชีการค้าได้ทั่วประเทศจีน

ขั้นที่ 2

ขยายการใช้เงนิหยวนเพือ่การลงทนุทัว่

โลก ซึ่งมูลค่าการลงทุนและเงินฝาก

สกุลหยวนที่เพิ่มมากขึ้นจะทำาให้ RMB 

เป ็นน ่ าสนใจมากยิ่ งขึ้น โดยจีนมี

มาตรการสำาคัญคือ

ปี 2550 ให้สถาบันการเงินในแผ่นดินใหญ่

ออกพันธบัตรเงินหยวน หรือ “ติ่มซ�า

บอนด์” ในฮ่องกง

กรกฎาคม 2553 ขยายการอนญุาตให้บรษิทั

ทั้งจีนและต่างชาติสามารถออก “ติ่มซ�า

บอนด์” ได้

สิงหาคม 2553 ปักกิ่งได้ออกพันธบัตรเงิน

หยวนในประเทศส�าหรับธนาคารกลางต่าง

ชาติ

มกราคม 2554 จีนออกกฎระเบียบส�าหรับ

การน�าเงินหยวนไปลงทุนนอกประเทศ 

(ODI)

กรกฎาคม 2555 นักลงทุนได้รับโควต้า

ลงทุนในตลาดพันธบัตรระหว่างธนาคาร

ภายในจีนแผ่นดินใหญ่

ขั้นที่ 3

เงินหยวนกลายเป็นสกุลเงินสำารอง

ระหว่างประเทศที่ ใช้ทั่วโลก ซึ่งเป็น

สัญญาแสดง “การมาถึง” ของเงิน

หยวนในฐานะสกุลเงินสากลของโลก 

กนัยายน 2554 ประเทศไนจเีรยีได้ประกาศ

แผนที่จะใช้เงินหยวนเป็นเงินทุนส�ารอง

ระหว่างประเทศจ�านวน 10% 

กรกฎาคม 2555 ธนาคารกลางของประเทศ

แอฟริกาได้ซื้อ “ติ่มซ�าบอนด์” ที่ออกโดย

ธนาคารพัฒนาแห่งประเทศจีน (CDB) ใน

สัดส่วนถึง 60%

ก่อนทศวรรษ 2020 (พ.ศ. 2563) RMB จะ

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางท่ัวโลกใน

ฐานะสกลุเงนิสากล ซึง่จะเป็นเงือ่นไขส�าคญั

สู ่การแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรีในการท�า

ธุรกรรมทั้งการค้าและการลงทุน และมี

สถานะเป็นสกุลเงินส�ารองระหว่างประเทศ
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ปัจจบุนั ขอบเขตการใช้เงนิหยวนเพือ่การช�าระบญัชกีารค้าระหว่าง

ประเทศทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิจากรฐับาลจนี นัน้ ครอบคลมุทัง้ธรุกรรม

บญัชเีดนิสะพดั (การค้าและบรกิาร) และบญัชทีนุเคลือ่นย้าย อาทิ 

การน�าเงนิหยวนไปลงทนุทัง้ในและนอกประเทศจนี (FDI และ ODI) 

การทดลองปล่อยเงินกู ้สกุลเงินหยวน การเปิดตลาดพันธบัตร

ระหว่างธนาคารภายในจีน ฯลฯ โดยอนุญาตให้ด�าเนินการได้แล้ว

ในทุกมณฑลทั่วประเทศจีนและทุกประเทศทั่วโลก

ส�าหรับการใช้เงินหยวนเพื่อการช�าระบัญชีระหว่างประเทศไทยกับ

ปัจจุบัน การช�าระบัญชีด้วยเงินหยวนระหว่างผู้ประกอบการไทย-จีนสามารถท�าได้ 3 รูปแบบผ่าน 3 ช่องทาง คือ ธนาคารผู้หักบัญชี 

(Clearing Bank Model) ธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (Correspondent Bank Model) และ บัญชีส�าหรับชาวต่างชาติ                  

(Non Resident Account Model) โดยทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ Correspondent Bank Model ในการท�าธุรกรรมการค้ากับจีน 

มีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่ใช้รูปแบบ Clearing Bank Model ตามล�าดับการเริ่มด�าเนินการ ดังนี้

มกราคม 2548

มิถุนายน 2555

มกราคม 2556

กุมภาพันธ์ 2556

Prof.Dr.Tang Zhimin

ได้เสนอแนะในการสัมมนาครั้งนี้ว่า ประเทศไทยน่าจะหันมาใช้รูปแบบ Clearing Bank Model โดยควร

จะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้และวิธีการที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการไทยที่ทำาธุรกิจกับจีน

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้รับเกียรติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ร่วมจัดสัมมนา “RMB Internationalization: Progress & 

Prospect under the Chinese New Leadership” ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา 

ประเทศจนีนัน้ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทัง้ด้านน�าเข้าและส่งออก ด้านการ

ส่งออกจาก 0.14% ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 เพิ่มเป็น 0.44% 

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 ส่วนการน�าเข้าก็เพิ่มขึ้นจาก 0.01% 

เป็น 0.25% ในช่วงเวลาเดียวกัน 

ทัง้นี ้Prof.Dr.Tang Zhimin ย�า้ว่า การทีเ่งนิหยวนจะกลายเป็นเงิน

สกุลสากลของโลกนั้น ไม่เพียงแต่ต้องมีเงินหยวนไหลเวียนทั่วโลก 

แต่ยังต้องมีเงินหยวนไหลเวียนกลับสู่ประเทศจีนมากด้วย จึงจะท�า

ให้สถาพคล่องของเงินหยวนเพียงพอแก่การเป็นสกุลเงินสากล 

ประเทศ / เขตเศรษฐกิจ                            ธนาคารที่เป็น Clearing Bank                                        เริ่มด�าเนินการ

ฮ่องกง และ มาเก๊า

ลาว

ไต้หวัน

สิงคโปร์

Bank of China (BOC)

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

Bank of China (BOC)

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
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ก้าวสู่ผู้บริหารแห่งยุค AEC

ด้วยภูมิปัญญาตะวันออก

ว่ากันว่าศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่งเอเชีย และการหวนคืน

ความรุง่โรจน์ของโลกตะวนัออก ปัจจบุนัการบรหิารด้วยภมูปัิญญา

ตะวันออกจึงเป็นที่สนใจขององค์กรในโลกยุคที่เน้นบูรณาการแห่ง

ภูมิภาค

ความต่างระหว่างหลักบริหารแบบตะวันออกและตะวันตก

คณุก่อศกัดิ ์ไชยรศัมศีกัดิ ์ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ. ซพี ีออลล์ 

การสัมมนาเรื่อง Oriental Wisdom and Management in AEC ในงานเปิดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ หรือ iMBA ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn ผู้ด�าเนินการเสวนาโดย Prof.Dr. Tang Zhimin ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา และรองคณบดี

คณะบริหารธุรกิจ PIM

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ ่น ชี้ว่าหลักการบริหารของประเทศญ่ีปุ่นนั้นได้รับ

อทิธพิลจากตะวนัตกถึง 90% ขณะทีส่่วนต่าง 10% เป็นส่วนส�าคญั

ทีร่บัอทิธพิลจากหลกัปรชัญาขงจือ้ คอืจะเน้นเรือ่งความสามคัคกีลม

เกลยีว หรือ Harmony ขณะทีต่ะวนัตกนัน้เน้นเรือ่งการแข่งขนั หรอื 

Competition 

อย่างไรก็ตาม แม้ญี่ปุ่นและจีนต่างก็เป็นตะวันออกเช่นกัน แต่ก็ยัง

มคีวามแตกต่างบางประการ เช่น ทีเ่ด่นชดัคอื ผูบ้งัคบับญัชาจนีอาจ

จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในนาทีสุดท้าย แต่ส�าหรับญี่ปุ่นแล้วจะ

ก�าหนดสิ่งต่างๆ ไว้ล่วงหน้าถึง 6 เดือนและจะไม่เปลี่ยนแปลงแบบ

เจ้าของผลงานหนังสือ Oriental CEO ให้ทัศนะว่า แนวคิดแบบ

ตะวนัตกนัน้ จะเน้นเรือ่งการสร้างผลก�าไรสงูสดุ ขณะทีว่ถิชีวีติแบบ

ตะวันออกนั้น จะเน้นเรื่องมิตรภาพและความสัมพันธ์ การบริหาร

แบบภูมิปัญญาตะวันออกจึงเน้นที่ “การผูกมิตรก่อนพูดเรื่องผล

ก�าไร” (Friendships First, Profit Later) และต้องสร้างความเชื่อ

ถอืซึง่กนัและกนัก่อน ถ้าเปิดประเดน็พดูเรือ่งของผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจเลย อาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจนักส�าหรับชาวตะวันออก

กะทันหัน

นอกจากนี้ อดีตทูตญี่ปุ่น ยังได้แนะน�าหนังสือสองเล่มที่สังคมญี่ปุ่น

น�ามาประยุกต์ใช้กับหลักการบริหาร ได้แก่ “Vegetable Root 

Discourse” และ “The Book of Six Rings” เล่มแรกนั้นญี่ปุ่นได้

แปลมาจากหนงัสือช่ือ ไช่เกนิถนั (菜根谭) ซึง่เรยีบเรยีงโดยปราชญ์

แห่งราชวงศ์หมงิ หงองิหมงิ (洪应明) ซึง่ได้รวมรวมค�าสอนของพทุธ 

เต๋า และขงจือ้ ว่าด้วยการเกดิ ชวีติมนษุย์ ทกัษะชวีติ และการปฏบิตัิ

ตน ส่วนเล่มหลังนั้น ถือเป็นคัมภีร์ว่าด้วยการรบแห่งยุคสมัยใหม่ที่

ส�าคัญของชาวซามูไร ซึ่งถอดค�าสอนมาจากต�าราพิชัยสงครามอัน

ลือชื่อของซุนวู 
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การใช้หลักปรัชญาตะวันออกเพื่อการบริหาร

CEO มืออาชีพแห่ง ซีพี ออลล์ ยังเล่าถึงเคล็บลับในการบริหารพนัง

งานร้าน 7-11 กว่า 125,000 คนที่ให้บริการลูกค้านับ 9 ล้านคนต่อ

วันว่า 7-11 ยึดมั่นหลักการที่ว่า ลูกค้าเปรียบเสมือน “เพื่อน” ที่

เราอยากเห็นรอยยิ้มของเขา ซึ่งต้องเริ่มจากท�าให้พนักงาน 7-11 มี

ความสุขในการท�างานเสียก่อน จึงจะสามารถให้ความสุขแก่ลูกค้า

ได้  ทั้งนี้ หัวใจส�าคัญในการบริหารเพื่อให้ได้ใจพนักงาน คือ การให้

“หมากล้อมนั้นเท่ากับหมารุก 6 กระดานรวมกัน เช่นเดียวกับการบริหารชีวิตของแต่ละคน 

ที่ต้องบริหารจัดการหลายส่วนในชีวิตเข้าด้วยกัน และหมากล้อนตามปรัชญาเต๋า

ยังสอนให้คนเข้าใจและใส่ใจฝ่ายตรงข้าม เรียนรู้ที่จะอยู่กับศัตรูให้เป็น

เฉกเช่นเดียวกับที่เราเป็นหมากสีขาวที่ต้องใส่ใจว่าหมากสีดำากำาลังทำาอะไรอยู่”

เตรียมพร้อมสู่ผู้บริหารแห่งยุค AEC

อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการจัด

การปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กล่าวว่าการศึกษาแต่เดิมเราเรียนองค์

ความรู้และเทคโนโลยีจากตะวันตกเป็นหลัก เพราะเทคโนโลยีสมัย

ใหม่ต่างๆ เกิดขึ้นและพัฒนาจากฝั่งตะวันตก แต่ในการท�างานจริง

นัน้ เราต้องท�างานกบัทัง้ชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก การศกึษา

ยุคใหม่ต้องเน้นสร้างคนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และการก้าว

สู่ผู้บริหารแห่งยุค AEC ก็ต้องฝึกฝนเรียนรู้กับวัฒนธรรมที่หลาก

หลายของเอเชียและโลก อีกท้ังต้องมีทักษะการบริหารงาน

ความเคารพ หรือ Respect แก่พวกเขา ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน

ด้วยความเสมอภาค เนือ่งจากมนษุย์ย่อมต้องการความเคารพ ความ

ภูมิใจ และการให้เกียรติกันเป็นพื้นฐาน “ในหลักการบริหาร

แบบตะวันออกนั้น ผู้บริหารต้องมองพนักงานว่า

เป็นมนุษย์ ไม่ใช่เครื่องผลิตเงิน” คุณก่อศักดิ์ย�้า

ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งยุคการสื่อสารไร้พรมแดน

ด้านท่านทูตวีระศักดิ์ยังย�้าว่า การผงาดขึ้นของตลาดประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) เท่ากบัเป็น “ตลาดย่อย” ใน “ตลาดใหญ่” 

คอื RCEP ทีร่วมกลุม่กนั 16 ประเทศ จะเป็นห่วงโซ่อปุทานใหม่ของ

โลก และเป็นตลาด เป็นเขตการค้าเสรทีีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกด้วย

ประชากรกว่า 3,300 ล้านคน ซึ่งย่อมต้องการทรัพยากรบุคคลที่

เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและพร้อมท�างานในสังคมต่างวัฒนธรรม
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ศักยภาพของการอำานวยความสะดวก

ทางการค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้

ภายใต้แนวคดิการรวมตวัเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั (Sin-

gle market and production base) ของประชาคมอาเซียนในปี 

2558 การอ�านวยความสะดวกทางการค้า หรอื Trade Facilitation 

ที่มุ่งลดขั้นตอนธุรกรรมทางการค้าที่ยุ่งยาก (Simplification) และ

ก่อให้เกิดความกลมกลืน (Harmonization) บนมาตรฐานเดียวกัน 

(Standardization) จึงถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นบ่อยครั้ง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการอ�านวยความสะดวกส�าหรับ การค้าชายแดน 

(Border Trade)  ระหว่างประเทศในเขตอนุภูมิภาคแม่น�้าโขง 

(GMS) ซึง่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ระกอบการ เพิม่ความรวดเรว็

ในพิธกีารผ่านแดน ท�าให้การไหลเวยีนของสนิค้าและบรกิารทางการ

ค้าระหว่างไทย – จนีตอนใต้ ซึง่ต้องผ่านประเทศลาวและเวยีดนาม

มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าไทยจะมีกรอบความตกลงร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

และบันทึกความเข้าใจที่เกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวกในการ

ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารหลายฉบับ ไม่ว่าจะในระดับภูมิภาค

อาเซียน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation 

of Goods in Transit : AFAFGIT) ระดับอนุภูมิภาค (GMS Cross-

Border Transport Agreement : CBTA)  หรือระดับไตรภาคี 

(IICBTA : The Initial Implementation of the Agreement for 

the Facilitation of Cross-Border Transport of Goods and 

People) ตลอดจนระดับทวิภาคีอีกมากมายท่ีกระตุ้นให้แต่ละ

ประเทศมีความร่วมมือกันในระดับมหภาคมากข้ึน ทว่าอุปสรรค

ส�าคัญที่ท�าให้ การอ�านวยความสะดวกทางการค้า กลับ ไม่สะดวก 

เท่าที่ควรมีอยู่ 2 ประการคือ 

ประการแรก ระดับการพัฒนาระบบศุลกากรของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน

ความสะดวกทางการค้าเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร นับว่าเป็นหน่ึงในกุญแจส�าคัญที่จะไขประตูสู่การตลาดเดียวกันของอาเซียนอย่าง

สมบูรณ์ โดยในร่าง AEC Blueprint ได้ระบุให้ทุกประเทศสมาชิกจัดตั้งระบบศุลกากรหน้าต่างเดียวของอาเซียน (ASW : ASEAN Single 

Window Inspection)  ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 ซึ่งระบบศุลกากรอิเลคทรอนิกส์ดังกล่าวจะเชื่อมโยงบริการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ 

ณ จุดเดียวของแต่ละชาติสมาชิก (NSW : National Single Window) เข้าด้วยกัน ท�าให้การท�าธุรกรรมจากประเทศต้นทางเพียงครั้ง

เดียว ครอบคลุมกระบวนการทางศุลกากร การตรวจสอบ และการผ่านแดนประเทศที่สามในประชาคมอาเซียนได้ตลอดเส้นทาง

ทว่า ในขณะที่ไทยเริ่มใช้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs) EDI และให้บริการตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว 

(One Stop Service) ครอบคลุมทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2551 ผลจากการประเมินของ ERIA (Economic Research Institute for ASEAN 

and East Asia) ในปี 2555 กลับชี้ชัดว่า ประเทศเวียดนามจะสามารถทดลองใช้ระบบ NSW ได้เพียงบางส่วนในปี 2558 ส�าหรับประเทศ

ลาวคาดการณ์ว่าไม่น่าจะสามารถติดตั้งระบบ NSW ได้ทันในปี 2558 อันเป็นปีเป้าหมายสู่การจัดท�าระบบ ASW 

ดังนั้น ความพร้อมของไทยเพียงประเทศเดียว ย่อมไม่สามารถท�าให้การขนส่งระหว่างประเทศจากไทยไปจีน ซึ่งต้องผ่านประเทศที่ยังพึ่ง

พิงระบบเอกสารอนุมัติจากรัฐบาลกลางเป็นหลัก มีความสะดวกและรวดเร็วได้ตามที่เป้าหมายที่ตั้งไว้
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กรณปีระเทศลาว ผูเ้ตรยีมปรบับทบาทจากประเทศ Land Locked 

สู่ land Link นั้น ปัจจุบันได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการผ่านแดนสูง

ถงึเกอืบ 200 เหรยีญสหรฐัต่อหนึง่คาราวานสนิค้า อกีทัง้ยงัก�าหนด

ให้การขอใบอนญุาตในการผ่านแดนในลาวต้องท�าโดยบรษิทัของคน

ลาวเท่านัน้ หรือกรณขีองกรมโยธาธกิารและคมนาคมของเวยีดนาม

ได้ตั้งหน่วยตรวจจับน�้าหนักรถบรรทุกขึ้นท่ีทุกด่านระหว่างเมือง 

พร้อมเรยีกเกบ็ค่าผ่านด่านระหว่างเมอืงตลอดเสน้ทางสายหลกั สิง่

เหล่านี้ล้วนเพิ่มค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากให้ผู้ประกอบการ

แน่นอนว่าความกังวลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม 

เปรียบเทียบข้อกำาหนดรถบรรทุก น้ำาหนักลงเพลาสูงสุด และน้ำาหนักยานพาหนะรวมน้ำาหนัก

บรรทุกสูงสุด (2551) ระหว่างประเทศลาว ไทย เวียดนาม กับข้อกำาหนดของอาเซียน

นอกจากมาตรฐานที่ไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของน้�าหนักบรรทุก

สงูสดุแลว้ การจ�ากดัความเรว็ในการขบัข่ี การบงัคบัใช้รถพวงมาลยั

ซ้าย ขวา ที่แตกต่างของแต่ละประเทศ ล้วนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบ

การต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย รวมไปถึงความเสี่ยงต่อสินค้าเสีย

หาย ซึ่งจะทบทวีคูณทุกครั้งท่ีมีการขนถ่ายสินค้าไปใช้รถบรรทุกที่

ถูกต้องตามกฎจราจรของประเทศที่ผ่านแดน

 อปุสรรคเหลา่นีเ้อง ท�าใหก้ารอ�านวยความสะดวกทางการ

ค้าระหว่างไทย – จีนตอนใต้ขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร หากใน

  ข้อมูลมาจากการน�าเสนอเพื่อขอ ISO มาตรฐานรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ของกลุ่มประเทศในคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและ

แปซิฟิก (ESCAP :  Economic And Social Commission For Asia And The Pacific)  โดยพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีความแตกต่างน้อยมาก

เมื่อเทียบกับการส�ารวจในปี 2545

  กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation 

of Goods in Transit) พิธีสาร 4 ข้อก�าหนดด้านเทคนิคเกี่ยวกับรถ (2541)

ประการที่สอง มาตรการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของแต่ละประเทศที่ขัดต่อเป้าหมายของ

การอำานวยความสะดวกทางการค้า

และความเสียหายของถนน ที่เกิดจากรถบรรทุกต่างชาติเข้ามาใช้

เส้นทางจราจรภายในประเทศของตนนั้น เป็นเหตุผลส�าคัญท�าให้

แต่ละประเทศพยายามหาเงินมาอุดหนุนความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ดังกล่าว การตรวจสอบน�้าหนักรถบรรทุกอย่างเข้มงวดจึงเป็นกฎ

ทองข้อแรกที่ทุกประเทศต่างยึดมั่น

ทว่าน่าเสียดายที่ปัจจุบัน “มาตรฐานน�้าหนัก” ของแต่ละประเทศ

ยังคงขาดความเป็น “มาตรฐานเดียวกัน” ซึ่งสร้างความยุ่งยากให้

กับผู้ประกอบการการค้าและขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อย (ตาม

ตารางด้านล่าง)

ลาว

ไทย

เวียดนาม

อาเซียน

6.8 (9.1)

6.8 (9.1)

10.0

-

12.2 (16.4)

12.2 (16.4)

11.0 – 18.0

-

น�้าหนักบรรทุกเพลาสูงสุด (ตัน) น�้าหนักรวมบรรทุกสูงสุด (ตัน) ข้อก�าหนดรถบรรทุก (เมตร)

ไม่ก�าหนด

-

21.0 - 24.0

-

8.5 – 25.2

21.0

18.0

21.0 – 25.0

21.1 – 40.0

37.4

24.0

32.0 – 38.0

32.8

39.2

30.0

2.5

2.5

2.5

2.5

4.2

4.2

3.8

4.2

4.2

10.0

20.0

12.2 – 16.0

( )อนุญาตล้อคู่

( )อนุญาตล้อคู่

-

-

ชนิดเดี่ยว : 12.2
รถกึ่งพ่วง: 16

เพลาเดี่ยว เพลาคู่ 3 เพลา ชนิดเดี่ยว รถกึ่งพ่วง รถพ่วง กว้าง สูง ยาว
ประเทศ หมายเหตุ

ที่มา : “Axle Load in ESCAP Region”, Transport Division, United Nations (2554)

อนาคตประเทศไทยคดิจะด�าเนนิการเรือ่งของระบบรางรองรบัการ

ขนส่งระหว่างประเทศ นอกเหนือจากการค�านึงถึงมาตรฐานความ

ปลอดภัย และความคุ้มค่าเพียงอย่างเดียวแล้ว บทเรียนจากระบบ

ขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ ที่การอ�านวยความสะดวกทางการ

คา้ตอ้งเปน็มาตรฐานเดยีวกนัอยา่งแทจ้รงิตลอดทัง้สาย กถ็อืวา่เปน็

ความทา้ทายหนึง่ทีท่กุประเทศตอ้งเตรยีมการรบัมอืและรว่มมอืกนั

วางนโยบายตั้งแต่ต้น๏ ...วันทนีย์ เปรื่องวิทยางกูร

ประการแรก ระดับการพัฒนาระบบศุลกากรของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน
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Average mobile phones per person Number of mobile phones per 1,000 Population

Mobile Operating System

ASEAN Facebook Population Statistic

ที่มา : ASEAN DNA, ACIF 2012

ส่องอาเซียน :
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คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “รู้รอบก่อนมี

รถไฟความเร็วสูง : การพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางและความพร้อมในภูมิภาคอาเซียนส�าหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558” 

ณ ห้องประชมุ CC Auditorium อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย จดัโดยโครงการจดัตัง้สถาบนัพฒันาเทคโยโลยรีะบบขนส่งทางรางแห่ง

ชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชุมวิชาการประจ�าปี สวทช. ครั้งที่ 9 (3 เม.ย. 56)

Prof.Dr.Tang Zhimin ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ได้รับ

เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมนา Thailand Rice Conven-

tion 2013 ในหัวข้อ “Trade Aspect of Asian Rice Market” 

ซึ่งจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26-28 พ.ค. 56 ที่ผ่าน

มา โดยการจดังานในครัง้นีเ้กดิขึน้ภายใต้แนวคิด “Pushing ASEAN 

towards the World ‘s Rice Hub”มีผู้เกี่ยวข้องในวงการค้าข้าว

ทั้งในและต่างประเทศ ภาครัฐและภาคเอกชน ผู้น�าเข้าข้าว นัก

วิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งในและต่าง

ประเทศกว่า 600 คน เข้าร่วม มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

CAS news pix :
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ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา เข้าพบคณะ Mr. Gao Wenkuan（高温

宽）ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า จากสถานเอกอัคราชฑูต

สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับ

สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดย

ทางสถานฑูตฯยินดีให้การสนับสนุนการวิจัยเรื่องยุทธศาตร์การ

แข่งขนัเพือ่การส่งออกข้าวไทยไปจนี รวมถึงการร่วมกนัผลกัดนัเงนิ

หยวนจีนให้เป็นสกุลเงินสากลต่อไป (22 เม.ย. 56)

Prof.Dr.Tang Zhimin ผอ.ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ได้รับ

เชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในการอบรมเสริมสร้าง

ความรูเ้รือ่งการเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558 ส�าหรบัผู้

บริหารสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อ

ก�าหนด กฏเกณฑ์ต่างๆ ของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน

อาเซียน ณ สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

(12 พ.ค. 56)

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ จัดงานสัมนา “MR. CHINA พา SMEs สู่ KUNMING ชี้ช่องรวย” เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในตลาดยูนนาน ซึ่งถือเป็นประตูสู่ตลาดจีน ก่อนการลงพื้นที่ส�ารวจจริงใน

ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 56 นี้ โดยมีคุณพิษณุ เหรียญมหาสาร เจ้าของฉายา Mr. China และ Prof.Dr.Tang Zhimin ตัวแทนจากศูนย์อา

เซียนฯ ซึ่งเคยไปส�ารวจตลาดและเส้นทางในยูนนานระหว่างการท�าโครงการ “โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูป

และการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน” เมื่อปี 2555 มาไขข้อสงสัยว่า “Why Yunnan?” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณ

วิโรจน์   สุนทรนนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Yunnan Kun-Thai Guangda Trading และคุณสุวิมล ติลกเรืองชัย หัวหน้ากลุ่มสินค้า 

Life Style กระทรวงพาณิชย์ อดีตกงสุลพาณิชย์ นครคุณหมิง (จีน) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใน

ฐานะตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ด้วย (9 พ.ค. 56)

CAS news pix :
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ศูนยอาเซียน-จีนศึกษา

中国东盟研究中心
China ASEAN Studies Center

ศูนยอาเซียน-จีนศึกษา (CAS Center)

สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM)

85/1 หมู 2 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.002-832-0412

Email : cascenter@pim.ac.th  website : cascenter.pim.ac.th

MAKING AN IMPACT

Service
Research
วิจัยตลาดในภูมิภาคอาเซียน-จีน

Training
อบรมหลักสูตรระยะสั้นพรอมประกาศนียบัตร

Forum
งานอภิปรายระดับนานาชาติ

Field Trip
สรางเครือขายทางธุรกิจกับภาครัฐและเอกชน

Opinion Leader in China AEC Financial Integration

Gate Opener in China ASEAN FTA

Path Finder in China AEC Infrastructure Connection

Incubator for Thai Entrepreneurs Entering AEC and China

Mentor for Chinese MNC in AEC

Content Developer of Oriental Wisdom in Management Education

Projector of a Balanced & Objective Image of China


