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ในอดีตที่ผ่านมาระบบการค้าระหว่างประเทศของโลก มีรูปแบบ 

การค้าที่ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์  

จึงท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างเสรี ได้แก่

1. สินค้าและบริการ (Goods and Services) มุ่งเน้นการให้ความ

ส�าคัญกับประเด็นทางด้านภาษีและมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี (Tariff 

and Non-Tariff Barrier)

2. เงินทุน ที่นานาประเทศต่างก็มุ่งแสวงหาการปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับหลักการประติบัติอย่างแนวทางเยี่ยงคนชาติ (National  

Treatment)

3. แรงงาน (Labor) ในประเด็นเรื่องการออกใบอนุญาตให้ชาวต่าง

ชาตเิข้ามาท�างานในประเทศของตน (Work Permit) จะต้องปฏบิตัิ

ให้สอดคล้องตามหลักการทีย่อมรับร่วมกนั (Mutual Recognition) 

เพื่ออ�านวยความสะดวกในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง

ประเทศ ที่ปัจจุบันรูปแบบของระบบการค้าโลกได้ให้ความส�าคัญ

กับเรื่องของการหลอมรวม (Convergence) โดยมุ ่งเน้นไปที่  

1. ความเท่าเทียมกันของผลตอบแทน (Equalization of Return) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาจดุบกพร่องและข้อผดิพลาดของระบบตลาดการค้า

ระหว่างประเทศ และ 2. ผู้บริโภคในโลก (Global Customer) 

ที่ ต ้ องการบริ โภคสินค ้ าและบริการ ท่ี ได ้มาตรฐานสากล 

(International Standard)

ความตกลงหุ ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 

(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement 

– TPP) มีความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาไปสู่การจัดท�าเขตการค้าเสรี

เอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of Asia-Pacific – FTAAP) ที่

มีความเป็นมาตรฐานสูงข้ึน จึงน�าไปสู่การพัฒนาระบบการค้า

ระหว่างประเทศแนวใหม่ ภายหลังจากยุคโลกาภิวัฒน์ ดังนั้น  

ความตกลง TPP จึงเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการค้า

โลกที่ตอบสนองต่อกระแสแห่งโลกาภิวิฒน์ (Globalization and 

Free Movement) มาสู่โลกการค้าในยุคใหม่ “The Post  

Globalization Paradigm and Convergence” โดยเนือ้หาความ

ตกลงของ TPP แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นประกอบด้วย

1. การเข้าสู่ตลาด (Market Access) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 1.1) การเข้าสู่ตลาดของสินค้าและบริการ (Product based) 

ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ การให้บริการทาง

ด้านการเงิน โทรคมนาคม และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 1.2) พิธีการทางการค้าระหว่างประเทศ (Procedure based) 

ประกอบด้วย ระบบศุลกากร กฏว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้า (ROO) 

มาตรฐานสุขภาพอนามัยสัตว์และพันธุ์พืช (SPS) มาตรการกีดกัน

ทางเทคนิค (TBT) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government  

Procurement) และ มาตรการเยียวยาทางการค้า (Trade 

Remedies)

2. ปัจจัยทางด้านการผลิต (Factors of Production) 

ประกอบด้วย แรงงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน 

เป็นต้น

3. บทบาทภาครัฐ (Government Role) ได้แก่ 

นโยบายการแข่งขัน (Competition Policy) ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (SOE) ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) ความร่วมมือและการเสริมสร้างศักยภาพ

และความสามารถในการผลิต (Cooperation and Capacity 

Building)

แบบฉบับการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่

ภายหลังยุคโลกาภิวัฒน์

(TPP: The Post Globalization Paradigm)
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ผลกระทบต่อประเทศไทย

1. กรณีไทยเข้าร่วมในความตกลง TPP แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

                      ประโยชน์

1. เพิ่มพูนศักยภาพให้กับตลาด

2. เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น

3. ผู้บริโภคมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. สภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจดีขึ้น

5. กระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น

6. ปรับปรุงการท�างานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและมี 
 ความโปร่งใสมากขึ้น

                        ต้นทุนการผลิต

1. การแข่งขนัเพิม่มากข้ึน

2. มต้ีนทนุการผลิตทีสู่งขึน้ เนือ่งจากจ�าเป็นจะต้องยกระดบัการ
 ผลิตสินค้าและบรกิารให้สูงขึน้ตามมาตรฐานสากล

3. สูญเสียความสามารถในการแข่งขนั

4. ราคาสินค้าบางชนดิจะเพิม่สูงขึน้

5. ความเส่ียงจากการประกอบธรุกจิระหว่างประเทศเพ่ิมสูงข้ึน

6. จ�ากดัการท�างานของภาครฐัให้อยูภ่ายใต้กฎระเบยีบมากยิง่ขึน้

2. กรณีไทยไม่เข้าร่วมในความตกลง TPP อาจจะท�าให้สูญเสียศักยภาพทางการแข่งขัน โดยเฉพาะไม่สามารถอาศัยสิทธิประโยชน์จาก 

กฎว่าด้วยถิน่ก�าเนดิสนิค้า ซึง่ช่วยให้ไทยสามารถขยายตลาดการส่งออกวตัถดุบิหรอืสินค้าไปยงัประเทศสมาชกิในความตกลง TPP ได้เพิม่

มากยิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้น หากไทยไม่เข้าร่วม ก็จะสูญเสียประโยชน์ดังที่กล่าวไว้แล้วในข้อที่ 1

ดังนั้น ถ้าหากประเทศไทยเข้าร่วมความตกลง TPP อาจกล่าวได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ

ปฏิรูปค่อนข้างมากทั้งทางภาคเอกชนและภาครัฐ ดังนี้

   ภาคเอกชน

1. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 เพิ่มมากขึ้น

2. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรม

3. เสริมสร้างศักยภาพของระบบตลาดให้มีประสิทธิภาพ
 เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการค้า

4. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ให้ครอบคลุม

5. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

        ภาครัฐ

1. ปรับปรุงกรอบข้อกฏหมายต่างๆ ให้ครอบคลุมและมีความ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2. ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3. พัฒนาศักยภาพในการให้บริการของภาครัฐ และการ
 อ�านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งการ 
 เข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของประชาชนทั่วไป
 ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

4. ปรับปรุงและพัฒนาให้กระบวนการท�างานของภาครัฐ
 มีความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ  
 การท�างานได้

5. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการแก้ไขต่อประเด็นต่างๆ  
 ที่มีความอ่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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อนึ่ง จากนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้าน ของรัฐบาล 

พล.เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา พบว่า มีการ

ประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนออกมาทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่  

(1) การเมือง (2) การบริหารจัดการภาครัฐ (3) กฏหมายและ

กระบวนการยุติธรรม (4) การบริหารจัดการท้องถิ่น (5) เศรษฐกิจ 

1. การส่งเสริมศักยภาพทางด้านการแข่งขัน

2. การสนับสนุนภาคเอกชน

3. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในด้านต่างๆ  

 ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

4. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

5. การคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6. การคุ้มครองสิทธิของแรงงาน

1. มุ่งเน้นการให้ความส�าคัญต่อการมีระบบธรรมาภิบาล 

 ที่จะต้องค�านึงถึง เรื่องความโปร่งใส ความสุจริตและ  

 ความยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ในกระบวนการ

 ท�างานของภาครัฐ

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฏหมายและข้อบังคับต่างๆ 

 ให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

กล่าวได้ว่า แนวทางการปฎรูิปประเทศของไทยในปัจจบุนั มทีศิทาง

ที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกับความต้องการของการค้าโลกในยุคหลัง

กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ให้ความส�าคัญต่อการหลอมรวม ที่ประชากร

ของโลกต้องการให้มีหลักปฏิบัติท่ีมีความเท่าเทียมกันและมี

มาตรฐานร่วมกัน จึงจ�าเป็นท่ีไทยจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ

ระบบการค้าของโลกในรูปแบบใหม่ดังกล่าวด้วย ทั้งน้ีเพื่อ 

สร้างความแข็งแกร่ง และรักษาความม่ันคงของประเทศต่อไป  

นางสาวดุษณญีา อินทนุพฒัน์ เป็นตวัแทนศนูย์อาเซยีน-จนีศกึษา น�าเสนอผลงานวจัิย
ในหัวข้อ “TPP: The Post Globalization Paradigm” ในงานสัมมนายุทธศาสตร์
ไทย-จีน ครั้งที่ 4 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน เมื่อวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2558

ตวัแทนนกัวชิาการไทย-จีนท่ีเข้าร่วมงานสัมมนายทุธศาสตร์ไทย-จนี ครัง้ท่ี 4 ณ เมือง
เซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน

(6) พลังงาน และ (7) ระบบการกระกนัสขุภาพและส่ิงแวดล้อม โดย

ส่วนที่เหลืออีก 4 ด้าน คือ (1) การศึกษา (2) สื่อ (3) สังคม และ 

(4) อื่นๆ ซึ่งนโยบายเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นตอนการปฏิรูป โดยได้มีการ

ออกเป็นกฎหมายและมาตรการในการบังคับใช้ โดยสามารถ 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่

1
กลุ่มที่

2

ท่ามกลางแรงกดดันและความท้าทายใหม่ๆ จากทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ซ่ึงความตกลง TPP เป็นเพียงส่วนหน่ึงจาก

ภายนอกประเทศเท่านั้น ที่มากระตุ้นและสร้างการรับรู้ถึงการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนดังกล่าว และอาจจะเป็นจุดเปล่ียนที่ส�าคัญ

ต่อไทยทีจ่ะต้องเร่งเพือ่ท�าให้เกิดการพฒันา และยกระดับมาตรฐาน

ของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์การแข่งขันทาง

ด้านการค้าระหว่างประเทศทีน่บัวันจะทวคีวามรนุแรงเพ่ิมมากขึน้ 

เนื้อหาของกฏหมาย และข้อก�าหนดต่างๆ ได้แก่ กระบวนการทางกฏหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ได้แก่
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Must Focus on ASEAN

เรื่องน่ารู้ เมื่อไป 10 ประเทศอาเซียน

 ไทย

• ธงชาติถือเป็นของสูง ไม่ควรน�ามากระท�า 
 การใดๆที่เป็นการเหยียดหยาม
• ไม่ควรยกเท้าพาดบนโต๊ะ เก้าอี้หรือใช้เท้า 
 ชี้คนหรือสิ่งของใดๆ
• ไม่ตะโกนหรือพูดคุยเสียงดังขณะอยู่ใน 
 เขตวัด รวมถึงศาสนสถานอื่นๆ

 ลาว

• ไม่ควรกอดหรือผลักคนอื่นจากด้านหลัง  
 เพราะถือเป็นการกระท�าที่น่าอึดอัดใจ
• ไม่ควรถอดเสื้อในที่สาธารณะ
• ห้ามซื้อวัตถุโบราณ เนื่องจากเป็นเรื่อง
 ต้องห้ามและผิดกฎหมาย

 กัมพูชา

• อย่าชี้นิ้วใส่ เพราะเชื่อว่าจะถูกสาปแช่ง  
 หรือถูกปล่อยของท�าร้าย
• สบตามากเกินไป ถือว่าไม่ให้เกียรติ
• ผู้หญิงห้ามแต่งตัวเซ็กซี่ ผู้ชายห้ามไว้ 
 ผมยาวจะมีภาพลักษณ์นักเลง

 เวียดนาม

• ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ท�าการ  
 ต่างๆ ของรัฐ
• ห้ามมอบผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญเด็ดขาด  
 เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า
• ห้ามถ่ายวิดีโอของชาวท้องถิ่นที่เป็น 
 ชนกลุ่มน้อย เพราะถือเป็นการกระท�า  
 ที่ท�าให้เกิดความแตกแยก

 มาเลเซีย

• ไม่ควรโต้เถียงเรื่องความเชื่อทางศาสนา
• ห้ามแตะศีรษะชาวมาเลย์โดยเด็ดขาด   
 เพราะถือเป็นการหยาบคาย
• ไม่ควรยืนเท้าสะเอว และยืนล้วงกระเป๋า 
 ระหว่างการสนทนา เพราะถือ  
 เป็นการแสดงออกเชิงก้าวร้าว และ 
 ไม่สุภาพอย่างยิ่ง

 อินโดนีเซีย

• ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ
• ไม่ควรชี้นิ้วด้วยนิ้วชี้ แต่ใช้นิ้วโป้งแทน
• ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะถือเป็นเรื่อง 
 ไม่สมควร

 พม่า

• ห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์
• ห้ามเรียกใครโดยหงายนิ้วกวัก เพราะถือ 
 เป็นการท้าทายและอยากมีเรื่อง
• ไม่ควรถ่ายรูปบริเวณสนามบิน
 สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการก่อน 
 ได้รับอนุญาต

 ฟิลิปปินส์

• ไม่ควรพกพาของมีค่าจ�านวนมาก
 เพราะสังคมฟิลิปปินส์ยังมีการ 
 ก่ออาชญากรรมเป็นระยะ
• ชาวฟิลิปปินส์มักใช้ริมฝีปากชี้ไปที่สิ่งต่างๆ  
 มากกว่าชี้ด้วยนิ้ว
• ไม่ควรเท้าสะเอว เพราะเป็นการสื่อ 
 ถึงการทะเลาะ

 บรูไน

• การทักทายควรจับมือกันเบาๆ และสตรี 
 จะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ
• การใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่า 
 ไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือแทน
• ไม่ใช้มือซ้ายส่งของให้ผู้อื่น

 สิงคโปร์

• ห้ามมีหมากฝรั่งไว้ในครอบครอง
 โดยถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม
• ขึ้นบันไดเลื่อนให้ชิดซ้าย
• ไม่ควรให้ดอกไม้ เพราะหมายถึงการเจ็บ 
 ป่วยหรืองานศพ

  ภัสรลักษณ์ วัฒนานุสิทธิ์ : ส่องอาเซียน
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กลางเดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา จนีประกาศปรบัลดค่าเงนิหยวน 2 วนั

ติดกัน กดเงินหยวนต�่าลงทันที 4% ก่อให้เกิดกระแสวิตกไปทั่วโลก

ว่าจีนก�าลังจะท�า “สงครามค่าเงิน” หรือไม่ !? สร้างความปั่นปวน

ให้กับตลาดเงินตลาดทุนโลกไม่น้อย อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังเหตุ

จูงใจนี้ จีนต้องการ “ยิงปืนนัดเดียว ให้ได้นกอย่างน้อยสองตัว” นั้น

คือ กระตุ้นการส่งออก และเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคือ การบรรจุ

ภารกิจให้หยวนกลายเป็นสกุลเงินสากลของโลก

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 58 ธนาคารกลางจีนหรือ PBOC ได้ตัดสินใจ

ประกาศลดค่ากลางในการซ้ือขายสกุลเงินหยวนรายวันลงมาถึง 

1.86% จากวนัก่อนหน้า ท�าให้ค่ากลางลดลงมาอยูท่ี ่6.2298 หยวน

ต่อดอลลาร์สหรัฐ  ในวันถัดมายังได้ปรับลดค่าเงินหยวนลงอีก 

1.62% โดยก�าหนดค่ากลางการซ้ือขายอัตราแลกเปลี่ยนประจ�า 

วันที่ 12 ส.ค. 58 ที่ 6.3306 หยวน ต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ค่า

กลางของเงินหยวน 2 วัน ปรับตัวลงมาถึง 4% ถือเป็นการปรับลด

ค่าเงนิหยวนครัง้ใหญ่ในรอบ 10 ปี นบัจากปี 2548 ทีจ่นีได้ประกาศ

ยกเลิกการตรึงค่าเงินหยวนกับเงินดอลลาร์สหรัฐ และใช้ระบบค่า

เงินลอยตัวแบบมีการจัดการ 

ก้าวสำาคัญสู่สกุลเงินสากลของโลก

จีนปรับลดค่าเงินหยวน :

พร้อมกันนี้ ธนาคารกลางจีนยังแถลงว่า นับแต่นี้ไปการก�าหนด

ค่ากลางอตัราแลกเปลีย่นรายวนั จะค�านวณจากราคาปิดตลาด

ของวันก่อนหน้า อุปสงค์และอุปทานของเงินหยวน ตลอดจน

การเคลื่อนไหวของค่าเงินสกุลหลัก ซึ่งถือเป็นการปฏิรูประบบ

อัตราแลกเปล่ียนครั้งส�าคัญของจีนอีกครั้ง แต่ PBOC ยังคง

ก�าหนดกรอบให้เงินหยวนเคลื่อนไหวได้ +/-2% จากค่ากลาง

การด�าเนินการดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกเป็นอย่างมาก 

และท�าให้ค่าเงินหยวนที่มีการซื้อขายจริงเทียบกับดอลลาร์

สหรัฐ อ่อนค่าลงกว่า 2.8% พร้อมทั้งฉุดค่าเงินเอเชียให้อ่อนค่า

ตาม รวมถึงส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนและเอเชียเกิดความผันผวน

อย่างมากในระยะหนึ่ง ท่ามกลางความวิตกกังวลว่า จีนก�าลัง 

จะท�า “สงครามค่าเงิน” 

การตัดสินใจเพื่อให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงนี้ของรัฐบาลจีน มี

สาเหตุอย่างน้อย 2 ประการ คือ ประการแรก จีนก�าลังต้องการ

กระตุ ้นภาคการส่งออก หลังจากที่ความพยายามกระตุ ้น

เศรษฐกจิผ่านการบรโิภคภายในประเทศยงัไม่เหน็ผลส�าเรจ็เท่า

ที่ควร

China Focus : อรสา รัตนอมรภิรมย์
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ตั้งแต่ต้นปี จีนพยายามอย่างหนัก

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไม่

ว่าจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย ลดสัดส่วน

การกันส�ารองของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้ง

ด�าเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

จ�านวนมาก แต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจกลับออกมาไม่

ดีนัก ยอดการส่งออกในเดือนกรกฎาคมหดตัวถึง 8.3% 

จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่สร้างความกงัวลให้กับทางการจนีว่า

จะสามารถพยุงเศรษฐกิจจีนให้เติบโต 7% ในปีนี้ได้หรือไม่ ดังนั้น

ในระยะยาวแล้ว จีนจึงหวังให้ภาคการส่งออกที่เพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้น

ให้เศรษฐกิจจีนกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม การที่เศรษฐกิจจีนซบเซาลงในระยะหลัง ยังเป็น 

ผลกระทบ อนัเกดิจากเศรษฐกจิในยโุรปหรอืสหรฐัอเมรกิาหดตวัลง 

ท�าให้จีนส่งออกได้น้อยลงไปด้วย ดังน้ัน จีนจึงหวังให้เงินหยวนที่

อ่อนค่าช่วยกระตุ้นการส่งออก แต่ค่าเงินหยวนที่อ่อนลงมีแนวโน้ม

จะท�าให้สินค้าน�าเข้าโดยเฉพาะสินค้าหรูหรามีราคาสูงขึ้น เช่น  

ซเูปอร์คาร์จากเยอรมน ีกระเป๋าแบรนด์เนมจากฝรัง่เศส หรอืแม้แต่

ไอโฟน ขณะเดียวกนั การลดค่าเงนิหยวนยงัจะกดดนัให้ราคาสนิค้า

โภคภัณฑ์โลกตกต�่าลงอีก จากที่ทรุดหนักอยู่ก่อนแล้ว ทั้งน�้ามัน แร่

เหล็ก ทองแดง และสินค้าเกษตร

สาเหตุประการที่สองคือ ความพยายามต้องการให้เงินหยวนมีการ

เคลือ่นไหวอย่างเสร ีซึง่ถือเป็นปัจจยัส�าคัญทีจ่ะผลกัดันให้จนีบรรลุ

เป้าหมายให้เงินหยวนกลายเป็นสกุลเงินสากลของโลก ด้าน  

Prof.Dr.Tang Zhimin ผูอ้�านวยการศนูย์อาเซียน-จนีศกึษา สถาบนั

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระบุว่า การที่เงินหยวนจะกลายเป็นสกุล

เงินสากลของโลกนั้น มี 3 ขั้นตอน คือ ก้าวที่หนึ่งเป็นสกุลเงินการ

ค้าระหว่างประเทศ ก้าวที่สองเป็นสกุลเงินลงทุนระหว่างประเทศ 

และ ก้าวที่สามเป็นเงินทุนส�ารองระหว่างประเทศ  โดย 2 ปัจจัย

หลัก ที่ผลักดันเงินหยวนสู่สากล คือ การเปิดเสรีกลไกอัตราแลก

เปลี่ยน เงินหยวนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และการเปิดเสรีอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากสกุลหยวน ซ่ึงการปรับปรุงกลไกก�าหนดค่ากลาง

อัตราแลกเปล่ียนเงินหยวนนี้ ได้ช่วยแก้ไขปัญหาส่วนต่างระหว่าง

ค่ากลางกับอัตราแลกเปล่ียนที่ปิดตลาดตลอดปี 2557 ถึงกลางปี 

2558 ที่พบว่ามีอัตราน้อยกว่าราคาปิดในวันก่อนหน้าเสมอ 

ทั้งนี้ กลไกใหม่ในการก�าหนดค่ากลางอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนนี้

คือก้าวส�าคัญที่จะน�าไปสู่การเปิดเสรีกลไกอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

หยวน ในอนาคต และจะท�าให้เงนิหยวนของจนีมคีณุสมบตัทิีจ่ะรวม

อยูใ่นระบบตะกร้าทนุส�ารองเงินตราต่างประเทศสกลุหลกั (Special 

Drawing Right ชื่อย่อ SDR) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(IMF) อนัถอืเป็นการบรรลเุป้าหมายให้เงนิหยวนกลายเป็นสกุลเงิน

สากลของโลกในที่สุด ปัจจุบัน 4 เงินสกุลหลักในระบบตะกร้าเงิน

โลก คือ ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์สหราชอาณาจักร เยนญี่ปุ่น และเงิน

ยโูร โดยเชือ่ว่าหากเงนิหยวนเข้าสู ่SDR ได้ ประเทศต่างๆ จะถอืเงิน

หยวนเป็นหนึ่งในเงินส�ารองระหว่างประเทศมากขึ้น

เงื่อนไขในการเข้า SDR มีแค่สองข้อใหญ่ คือ “ใช้อย่างแพร่หลาย” 

และ “ใช้ได้อย่างเสรี” จีนในฐานะประเทศที่มี GDP อันดับสองของ

โลก และมีการค้าขายระหว่างประเทศแบบมหาศาล ส่งผลให้ ในปี 

2556 ปริมาณการใช้เงินหยวนเพิ่มสูงขึ้นจนแซงหน้าเงินยูโร กลาย

เป็น เงินที่ถูกใช้มากท่ีสุดเป็นอันดับสองในธุรกรรมการค้าขาย

ระหว่างประเทศ (Trade Finance) เป็นรองเพยีงเงนิดอลลาร์สหรฐั 

ฉะน้ัน จีนจึงเหลือเพียงปรับปรุงกลไกอัตราแลกเปล่ียนให้มีการ

เคลื่อนไหวได้อย่างเสรีมากขึ้น 

นับตั้งแต่ที่จีนเริ่มต้นนโยบายที่จะผลักดันให้เงินหยวนกลายเป็น 

เงนิสกลุสากลของโลกในปี 2540 เป็นต้นมา กล่าวได้ว่า ปัจจบุนัจนี

ได้บรรลุก้าวแรกแล้ว คือ เงินหยวนมีการใช้ได้อย่างเสรีภายใต้ดุล

บัญชีเดินสะพัดทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมภาคสินค้าและบริการ ขณะนี้

จีนก�าลังอยู่ในก้าวที่สอง คือ การเปิดเสรีการใช้เงินหยวนภายใต ้

ดลุบญัชทีนุ ทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิหยวนทีไ่หลเวยีนอยูใ่นภาคการลงทุน

ระหว่างประเทศ โดยคาดว่าจีนจะสามารถบรรลุก้าวที่สองของการ

ที่เงินหยวนจะกลายเป็นสกุลเงินสากลของโลกได้ภายใน 5-10 ปี

ข้างหน้า 
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ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่

เกดิขึน้ในปัจจบุนันี ้เปน็ไปตาม

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง

ของระบบเศรษฐกจิการคา้โลก

ท่ีมีความเป็นพลวัตสูง โดย

เฉพาะในแง่ของประเด็นและ

ปญัหา ซึง่เปน็ความทา้ทายใหมส่�าหรบัระบบการคา้ระหวา่งประเทศ

ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยประเทศต่างๆ พยายามที่จะแสวงหา

แนวทางแก้ไขปัญหาและลดทอนความขัดแย้งบนพื้นฐานของผล

ประโยชน์ที่เท่าเทียมและมีความเสมอภาค ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ความ

ตกลงหุน้สว่นยทุธศาสตรท์างเศรษฐกจิภาคพืน้แปซฟิกิ หรอื Trans 

Pacific Partnership (TPP) ในปัจจุบันมีสมาชิก 12 ประเทศ 

ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย 

นิวซแีลนด ์ญีปุ่น่ บรไูนดารสุซาลาม มาเลเซยี สงิคโปร ์และเวยีดนาม

สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาได้มีการผ่านกฎหมาย Trade Pro-

motion Authority (TPA) หรือ Fast Track Authority เมื่อเดือน

มถุินายน ป ี2558 ทีผ่า่นมา โดยความส�าคญัของกฎหมาย TPA ฉบบั

นี้ จะให้อ�านาจแก่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ในการจัด

ท�าความตกลงทางด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยให้สภา

นิติบัญญัติสหรัฐอเมริกา สามารถลงคะแนนเสียงรับรองหรือไม่

รับรองในข้อตกลงทางการค้า แต่จะไม่มีอ�านาจแก้ไขและปรับปรุง

เนื้อหาสาระในข้อตกลง ซึ่งเท่ากับว่าประธานาธิบดีมีอ�านาจในการ

เห็นชอบพิจารณาและประกาศใช้กฎหมาย นั่นหมายความว่า

กระบวนการจัดท�าความตกลงการค้าระหว่างประเทศของ

สหรฐัอเมรกิา มีความรวดเรว็มากยิง่ข้ึน รวมทัง้เมือ่เดือนกรกฎาคม 

ป ี2558 ทีผ่า่นมาไดม้กีารประชุมในระดบัรฐัมนตรรีะหวา่งประเทศ

สมาชิกในความตกลง TPP ทั้ง 12 ประเทศ ครั้งที่ 22 ที่ฮาวาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา จนในท่ีสุดก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกัน

ของประเทศสมาชิกทั้ง 12 ประเทศในสิ้นปี 2558 นี้

ความร่วมมือ

ด้านการค้าโลกใหม่

ในศตวรรษที่

World Economy : ดุษณีญา อินทนุพัฒน์

ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศภายใตก้รอบ 

TPP เปน็กรอบความรว่มมอืทีม่คีวามเปน็มาตรฐานและมคีวามสลบั

ซับซ้อนสูง สืบเนื่องจากจ�าเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อการ

เปลีย่นแปลงของสถานการณก์ารคา้โลกในยคุปัจจบุนัจึงอาจเปน็อีก

ทางเลือกหน่ึงที่ประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรัฐอเมริกาพยายามที่

จะผลักดันให้เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือ“ส่งเสริมการค้าและการ

ลงทนุ สนบัสนนุใหเ้กิดการจา้งงาน เพือ่สร้างความเจรญิเตบิโตและ

การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ” นอกจากนีเ้ปา้หมายอกีประการหนึง่

ของสหรฐัอเมรกิา กเ็พือ่ต้องการทีจ่ะแกไ้ขปญัหาความชะงกังนัของ

การเจรจาเพื่อเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบของ

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ซึ่งอาจ

กล่าวได้ว่า สหรัฐอเมริกา มีความต้องการและพยายามที่จะให้การ

เจรจาเปิดเสรีภายใต้กรอบความร่วมมือ TPP ประสบความส�าเร็จ 

เพื่อเป็นกลไกแก้ไขประเด็นปัญหาทางด้านการค้าระหว่างประเทศ

ที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ และมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นใน

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีส่วนท�าให้การเจรจาการค้าเสรีภายใต้องค์การ

การคา้โลกประสบกบัความชะงกังนั เนือ่งจากยงัไมส่ามารถท่ีจะหา

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกภาคีต่างๆ ได้

ข้อมูลจากส�านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา(The United 

States Trade Representative : USTR) ระบุว่า ความส�าคัญทาง

ด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในความตกลง TPP มีมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 39 ของมูลค่า

ผลติภณัฑม์วลรวมทัง้หมดของโลก หรอืมมีลูคา่ประมาณ 28.1 ลา้น

ล้านดอลลารส์หรฐั นอกจากนี ้ยงัมขีอ้มลูทางดา้นสถติทิีส่�าคญัแสดง

ถึงความส�าคัญของกลุ่มประเทศสมาชิกของ TPP ที่มีต่อ

สหรัฐอเมริกา เพราะเป็นตลาดส่งออกสินค้าที่ส�าคัญของ
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สหรัฐอเมริกา ในปี 2556 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 698 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของมูลค่าการส่งออกสินค้า

ทัง้หมดของสหรัฐอเมรกิา โดยเปน็การสง่ออกสนิค้าเกษตรประมาณ 

58.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของมูลค่าการ

ส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา ส�าหรับการส่งออก

ทางดา้นภาคบรกิารของสหรฐัอเมรกิา ในป ี2555 มมีลูคา่ประมาณ 

172 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของมูลค่าการ

สง่ออกสนิคา้ภาคบรกิารท้ังหมดของสหรฐัอเมรกิา ในสว่นกลุ่มธรุกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของสหรัฐอเมริกา (U.S. Small and 

Medium Sized Enterprise : SMEs)  ในปี 2554 มีการส่งออกไป

ยังภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก คิดเป็นมูลค่า 247 พันล้านดอลลาร์

สหรฐั ในจ�านวนนีเ้ปน็การสง่ออกโดยบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ปน็ SMEs 

ถึงร้อยละ 97 ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสมาชิก TPP ทั้งหมด คิด

เปน็รอ้ยละ 29 ของมลูคา่การสง่ออกสนิค้าทัง้หมดของสหรัฐอเมรกิา

ด้านการลงทุน มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากกลุ่มประเทศสมาชิก 

TPP ในสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 620.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิด

เป็นร้อยละ 23 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสม

ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมีประชาชนชาวอเมริกันไปท�างาน

ในกลุ่มประเทศสมาชิก TPP ประมาณ 1.4 ล้านคน โดยในปี 2555 

มกีารสง่ออกแรงงานชาวอเมรกินัไปท�างานในประเทศตา่งๆ ในกลุม่ 

TPP ถึงประมาณ 4 ล้านคน

ยิ่งกว่านั้นมีการศึกษาจาก Peterson Institute ได้ท�าการส�ารวจ

และวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นภายใต้

กรอบความร่วมมือ TPP พบว่า โลกจะได้รับผลประโยชน์จากการ

ทีม่รีายไดเ้พิม่ขึน้ประมาณ 223 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัตอ่ป ีภายใน

ปี 2568 โดยประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีรายได้ท่ีแท้จริงเพิ่มขึ้น

ประมาณ 77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี และจะท�าให้มูลค่าการ

ส่งออกของโลกเพิ่มขึ้นเป็น 305 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 

ป ี2568 โดยสหรฐัอเมรกิาจะมมีลูคา่การส่งออกเพิม่ข้ึนอกีประมาณ 

123.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ 

อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ท้าทายความร่วมมือของเหล่าประเทศ

สมาชิกภายใต้กรอบ TPP ที่ก�าลังแสวงหาหนทางเพื่อแก้ไขและ

ประสานผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual Property) ประเด็นการประกอบกิจการในธุรกิจที่

รัฐเป็นเจ้าของ (State-owned enterprises) ประเด็นทางด้าน 

สิ่งแวดล้อม (Environment) และประเด็นเรื่องการลงทุน  

(Investment)  

ดังน้ันในท้ายที่สุดแล้ว ส่ิงส�าคัญส�าหรับประเทศที่จะเข้าร่วมการ

เจรจาภายใตก้รอบ TPP จงึจ�าเปน็ทีจ่ะตอ้งพจิารณาถงึผลดแีละผล

เสียทีจ่ะเกดิขึน้ภายหลัง จากการทีข่อ้ตกลงสามารถบรรลุผลส�าเรจ็

แลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเดน็ทีม่คีวามออ่นไหว เพราะอาจจะสง่

ผลกระทบต่อผลประโยชน์ภายในของแต่ละประเทศ ซึ่งท�าให้รูป

แบบการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ มีลักษณะ

เฉพาะตัวแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อันเป็นจุดส�าคัญที่ท�าให้ 

TPP เป็นกรอบความตกลงที่มีความแตกต่างจากการเจรจาภายใต้

กรอบของ WTO เพราะว่าทุกประเทศต้องอยู่ภายใต้กรอบเจรจา

เดยีวกนั ท�าใหม้คีวามเปน็ไปไดย้ากทีจ่ะบรรลผุลส�าเรจ็ในการเจรจา

และน�าไปสู่การปฏิบัติ 
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เยือนสหรัฐฯ ศึกษาความตกลง TPP

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 Prof. Dr. Tang Zhimin  

ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษาฯ น�าคณะวิจัยโครงการจัดจ้าง

ทีป่รกึษาการจัดท�าความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิภาคพืน้แปซฟิิก 

(TPP) เข้าพบส�านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR)  

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบการเจรจาความตกลง TPP โดยได้สมัภาษณ์

เชิงลึก Ms. Barbara Weisel, Asistant U.S. Trade  

Representative for Southeast Asia and the Pacific ซึ่งเป็น

หัวหน้าผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ในการเจรจาการเปิดการค้าเสรีต่างๆ 

กบัประเทศในเอเชยี-แปซฟิิก อาท ิมาเลเซยี สงิคโปร์ เวยีดนาม และ

ประเทศไทย ร่วมทั้งรับผิดชอบการเจรจาความตกลง TPP  

ด้วย การเข้าพบครั้งนี้คณะวิจัยได้รับทราบข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับ 

กรอบการเจรจาความตกลง TPP ท่าทีและแนวทางการเจรจาของ

สหรัฐฯ ต่อ 12 ประเทศ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย 

ในอนาคตหากไทยจะเข้าร่วมความตกลง TPP 

ธุรกิจค้าปลีกและการบริหาร 7/11

และการค้าการลงทุนระหว่างไทย-จีน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จ�ากัด (มหาชน) ให้

เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจค้าปลีกและการบริหาร 

7/11” ณ Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok  

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กล่าวว่า ธุรกิจการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ของไทยมกีารเตบิโตทีค่่อนข้างช้า สบืเนือ่งมาจากวฒันธรรมและวถิี

ชีวิตการด�าเนินของคนไทย รวมถึงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ท�าให้ 

คนไทยนิยมที่จะออกไปซื้อสินค้าด้วยตัวเองมากกว่าการส่ังซ้ือทาง

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงแตกต่างจากประเทศจีน ในหลายพื้นที่มีสภาพ

อากาศทีห่นาวเยน็เกอืบตลอดปี อกีทัง้ประเทศจนีมอีาณาเขตกว้าง

ขวาง ท�าให้การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สร้างความสะดวกสบายให้แก่

ผู้บริโภคมากกว่าการออกไปซื้อด้วยตัวเอง เหตุนี้จึงเป็นปัจจัยหนุน

ให้ธุรกิจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของจีนจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว 

เสนอผลงานวิจัย

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในไทย

เมื่อวันที่ 25-30 มิถุนายน 2558 Prof.Dr.Tang Zhimin  

ผูอ้�านวยการศนูย์อาเซียน-จนีศกึษา สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ 

ได้รับเกียรติน�าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศของประเทศไทย ในงานประชมุวชิาการระดบัชาตด้ิานการท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศ ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ชาวจีนที่มีคุณภาพระดับกลางถึงระดับสูงให้หันมาท่องเที่ยวเชิง

นิเวศในไทย 

CAS เปิดโลกทัศน์นักวิชาการจีน สานความร่วมมือด้านวิชาการ
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ครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตไทย-จีน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 Prof.Dr.Tang Zhimin ผู้อ�านวยการ

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ

อาจารย์อรสา รตันอมรภิรมย์ เข้าร่วมงานเลีย้งโอกาสฉลองครบรอบ 

40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน  

โดย พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีกล่าวสนุทรพจน์ใน

งานเลี้ยงฯ ว่า ตลอดเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางการทูต

ไทย-จีนพัฒนาไปมากบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์ 

ภาคธุรกิจ และการท่องเที่ยวไปมาหาสู่ของทั้งสองประเทศโดยนับ

ตัง้แต่รฐับาลชดุปัจจบุนัได้เข้ามาบรหิารประเทศ ความสมัพันธ์ของ

ทั้งสองประเทศยิ่งแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น มีการแลกเปล่ียนการเยือน

ระดบัสูงอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีจ้�านวนนกัท่องเทีย่วจีนในประเทศ

ยังเพิ่มขึ้นทุกปี นายกรัฐมนตรีจึงขอให้ใช้การท่องเที่ยวเป็นสะพาน

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ นอกจากน้ี นายก

รัฐมนตรีกล่าวย�้าถึงความตั้งใจของตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่

จะร่วมมือกับรัฐบาลจีนอย่างใกล้ชิด ลดความหวาดระแวง พร้อม

กันนี้ได ้ส ่งความปรารถนาดีและค�าอวยพรไปยังผู ้น�าจีนและ

ประชาชนชาวจนี ขอให้ความสัมพนัธ์ฉันท์มติรแน่นแฟ้นและเกือ้กูล

กันอย่างยั่งยืนตลอดไป 

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัด

การป ัญญาภิ วัฒน ์  ร ่ วมกับสถาน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประจ�าประเทศไทย จัดโครงการความ

ร่วมมอืด้านงานวชิาการภายใต้ “โครงการ

เปิดโลกทัศน์นักวิชาการจีนสู่อาเซียน” 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความร่วมมอื

ทางด้านงานวิจัยและเพิ่มก�าลังสนับสนุน

นกัวชิาการจนีในการลงวิจยัภาคสนามใน

ประเทศไทยและประเทศพืน้บ้าน รวมถงึ

เ พ่ิ มคว าม รู ้ ค ว าม เข ้ า ใจ เ ก่ี ย ว กับ

สาธารณรฐัประชาชนจนี ให้กบัผูป้ระกอบ

การทางธุรกิจและหน่วยงานวิจัยทาง

วิชาการ ซ่ึงครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้ต้อนรับ 

Prof. Deng Yingwen ผู้อ�านวยการ

ศูนย ์ วิ จั ย เอ เชี ยตะวั นออก เ ฉียง ใต ้ 

มหาวิทยาลัยจี้หนาน มณฑลกว่างตง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมโครงการใน

ครั้งน้ี โดยมี ดร.อุษณีย์ กลิ่นประทุม ผู้

อ�านวยการงานวิเทศสัมพันธ ์และผู ้ที่

เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รศ.ดร. 

สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติพูดคุย

แลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านการศึกษา

ระหว่างไทย-จีน โดยอธิการบดีเปิดเผยว่า  

มโีอกาสได้ไปศกึษาดงูานทางด้านการศกึษา

ของจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่หลาย

ครั้ง ขณะที่ Prof. Deng Yingwen กล่าวว่า

ขณะน้ีจีนได้มีการปฏิรูประบบการศึกษาใน

รปูแบบใหม่ จากทีเ่คยเน้นปรมิาณนกัศกึษา 

ก็หันมาเน้นความมีคุณภาพนักศึกษาแทน 

ซึ่งการแลกเปลี่ยนมุมมองในครั้งนี้จะเป็น

ประโยชน์ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทาง

ด้านวิชาการร่วมกัน ระหว่างสถาบันการจัด

การปัญญาภวิฒัน์ และ มหาวทิยาลยัจีห้นาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอนาคตต่อไป

ชี้ช่อง SMEs ไทย ขยายสินค้าในตลาดจีน

เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2558 อ.อรสา รตันอมรภริมย์ ผูช่้วยผูอ้�านวย

การ ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ ได้รับ

เกยีรตเิป็นวทิยากรบรรยายเร่ือง “ตลาดจีนและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค

จีนยุคใหม่” ในงานสัมมนาหัวข้อ “ชี้ช่อง SMEs ไทย ขยายสินค้า

ในตลาดจีน” จัดโดยส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-

สากล อ.อรสา รัตนอมรภิรมย์ เผยว่า ตลาดจีนเป็นโอกาสส�าคัญ

ของ SMEs ไทย เพราะชาวจีนมีมากกว่า 1,300 ล้านคน มีการใช้

งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง 500 ล้านคน และมีการประเมิณว่า ภายใน 

ปี 2563 จะมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจ�านวนสูงถึง 1,000 ล้านคน ซึ่ง

ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศจีนในปีน้ีมีมูลค่าประมาณ 12.3 ล้าน

ล้านหยวน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 61.5 ล้านล้านบาท และมีการ

ประเมินว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีขนาดตลาดสูงขึ้นเป็น 24.2  

ล้านล้านหยวน หรือคิดเป็นเงินไทยรประมาณ 121 ล้านล้านบาท  

ส�าหรับผูน้�าตลาดอคีอมเมร์ิชของจนีในขณะนี ้คอื www.tmall.com 

ในสัดส่วนถึง 61.4% ซึ่งเป็นของอาลีบาบา รองลงมาเป็นของ  

www.jd.com ในสดัส่วน 18.6% และ www.sunning.com 3.2% 

ดังนั้น หากผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปท�าตลาดในประเทศจีน 

ควรมุ่งไปท�าตลาดผ่าน tmall ที่เป็นตลาดออนไลน์ที่ได้รับความ

นิยมสูงมาก เปรียบเสมือนเป็นโพสต์โมเดิร์นเทรดแบบใหม่ 
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