


ประเทศจีนเป็นผู้นำ�เข้�ข้�วหอมมะลิไทยอันดับ 4 รองจ�กสหรัฐอเมริก� 

ไอวอร่ีโคสต์ และฮ่องกง ในปี พ.ศ. 2557 ไทยส่งออกข้�วหอมมะลิ 

117,418 ตันไปยังประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 6 ของก�รส่งออกข้�ว

หอมมะลิไทยท้ังหมด ท้ังน้ี ไทยมีแนวโน้มส่งออกข้�วหอมมะลิไปจีนน้อย

ลงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นม� ภ�ยหลังจ�กทำ�สติถิส่งออกสูงสุด 

286,950 ตันในปี พ.ศ. 2549  ในปี พ.ศ. 2557 ไทยส่งออกข้�วทุก

ประเภทไปยังจีนรวม 616,154 ตัน ในจำ�นวนน้ีมีเพียงร้อยละ 19 เท่�น้ัน

ท่ีเป็นข้�วหอมมะลิไทย สัดส่วนของข้�วหอมมะลิไทยต่อก�รส่งออกข้�ว

รวมไปจีนมีคว�มผันผวนในแต่ละปี โดยมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 82 ใน

ปี พ.ศ. 2546

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 กระทรวงพาณชิย์ไทยได้ก�าหนดมาตรฐานสนิค้า

ข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออกพร้อมเครื่องหมายรับรองตรารวง

ข้าวสีเขียว โดยผู้ส่งออกจะต้องขออนุญาตส่งออกข้าว และผ่านขั้น

ตอนการตรวจสอบมาตรฐานสนิค้าข้าวหอมมะลไิทยก่อนส่งออกไป

จีน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ก�าหนดให้ข้าวหอมมะลิเป็นหนึ่งในสินค้า

ยุทธศาสตร์เพื่อการส่งออกที่ส�าคัญของประเทศ ซึ่งมีตลาดจีนเป็น

หนึง่ในตลาดเป้าหมายส�าคญั ขณะทีป่ระเทศจนีใช้ระบบโควต้าเพือ่

ควบคมุการน�าเข้าข้าว โดยก�าหนดโควต้าน�าเข้าข้าวปีละ 5.32 ล้าน

ตัน (แบ่งเป็นข้าวเมล็ดยาว 2.66 ล้านตัน ข้าวเมล็ดสั้น 2.66 ล้าน

ตนั) ดงันัน้ กล่าวได้ว่าประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวหอมมะลไิทย

ไปยงัประเทศจนีได้สงูสดุ 2.66 ล้านตนั โดยผ่านการซือ้ขายแบบรฐั

ต่อรัฐ (G2G) หรือการน�าเข้าโดยเอกชน 

ส�าหรบัต้นทนุการส่งออกข้าวหอมมะลไิทยไปประเทศจนี ประกอบ

ด้วยต้นทุนรับซื้อข้าวสารจากโรงสีจะอยู่ที่ประมาณ 26,000 บาท/

ตัน หรือราว 745 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน บวกต้นทุนขนส่งทางทะเลไป

ยังจีนประมาณ 40 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ขณะท่ีราคาข้าวหอมมะลิ 

FOB จะอยู่ที่ราว 900 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (ราว 6 หยวน/กิโลกรัม) 

นอกจากนั้น สินค้าข้าวยังต้องช�าระอัตราภาษีในโควต้า (TRQ)  

ร้อยละ 1 และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อีกร้อยละ 13

ทั้งน้ี จีนน�าเข้าข้าวจากไทยต�่ากว่าหน่ึงแสนตันครั้งแรกในปี พ.ศ. 

2555 โดยมีสาเหตุจากราคาข้าวหอมมะลิไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอันเป็น

ผลพวงจากนโยบายรับจ�าน�าข้าว ซึ่งสวนทางกับคุณภาพข้าวหอม

มะลไิทยทีต่กต�า่ลงจากปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลไิทยท่ีเกดิ

ขึ้นมาอย่างต่อเน่ือง และปัญหาจากการเพาะปลูกและการผลิต 

ข้าวหอมมะลไิทยทีไ่ด้ผลผลติคณุภาพลดลง จนส่งผลให้บรรดาผูน้�า

เข้าข้าวจีนหันไปน�าเข้าข้าวหอมจากเวียดนามที่มีราคาต�่ากว่า รวม

ทัง้ข้าวหอมผกาล�าดวน/ผกามะลิจากกมัพูชาทีมี่คุณภาพระดับเดยีว

กับข้าวหอมมะลิไทยแต่มีราคาถูกกว่า

วิเคร�ะห์ตล�ดข้�วหอมมะลิไทยในจีน

ปี พ.ศ. 2557 การบรโิภคและการผลติข้าวของจนีมปีรมิาณ 208.59 

และ 206.43 ล้านตันตามล�าดับ ขณะที่สถิติการน�าเข้าข้าวของ 

กรมศุลกากรจนีอยูท่ี ่2.58 ล้านตนั มสัีดส่วนเพยีงร้อยละ 1.24 ของ

ปริมาณการบริโภคข้าวทั้งหมดของจีน อย่างไรก็ตาม คาดการณ์

ว่าการน�าเข้าข้าวที่แท้จริงของจีนซึ่งรวมถึงการน�าเข้าผ่านทาง

ชายแดนที่ไม่นับรวมอยู่ในสถิติของกรมศุลกากรนั้น จะมีปริมาณ

มากกว่าเป็นสองเท่าคือราว 5 ล้านตัน 

จากการคาดการณ์แนวโน้มโครงสร้างการบริโภคข้าวของชาวจีน  

พบว่า เมื่อถึงปี พ.ศ. 2563 จีนจะมีประชากรราว 1,450 ล้านคน 

อัตราการบริโภคข้าวรายบุคคลจะลดลงเหลือ 77.5 กิโลกรัม/คน 

จาก 97.5 กโิลกรมั/คนในปี พ.ศ. 2553 ส่วนปรมิาณการบรโิภคข้าว

รวมทั้งประเทศจีนจะลดลงเหลือเพียงราว 112.4 ล้านตัน ซ่ึง

สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคข้าวของชาวเอเชียตะวันออก 

อื่นๆ ที่พัฒนาแล้วท้ังญี่ปุ่นและไต้หวัน ท่ีจะบริโภคข้าวในสัดส่วน

น้อยลงเมื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากข้าวถือเป็นสินค้าด้อย 

(Inferior Goods) ซ่ึงผู้บริโภคเลือกที่จะไม่บริโภคเม่ือตนมีรายได้

สูงขึ้น ขณะเดียวกัน ชาวจีนจะพิถีพิถันกับการเลือกสรรสินค้า

คุณภาพดี อันเป็นโอกาสของข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีน ซึ่งจัด

เป็นสินค้าระดับพรีเม่ียม เป็นผลิตภัณฑ์อาหารน�าเข้าที่ปลอดภัย 
1เนื้อหาส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อการส่งออก
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น่าไว้วางใจในหมู่ผู้บริโภคชาวจีน

มากกว่าผลิตภัณฑ์ข้าวในประเทศท่ีมี

ปัญหาปนเปื้อนสารแคดเมี่ยม

ตลาดข้าวในประเทศจนีจ�าแนกได้เป็น 

2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้บริโภคระดับสูง 

(High End) ซึง่ให้ความส�าคญักบัคณุภาพ

ข้าวด้านความบริสุทธิ์และความหอม 

และยอมจ่ายแพง กับกลุ ่มท่ีสองคือ กลุ ่ม 

ผู้บริโภคระดับล่าง (Low End) ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อเรื่องราคาแต่

ยอมรับข้าวที่มีคุณภาพต�่ากว่าได้ ซึ่งระหว่างสองกลุ่มนี้ ตลาดข้าว

จีนสามารถจ�าแนกออกเป็นหลายส่วน (Segments) ด้วยข้าวที่มี

คุณภาพและราคาที่แตกต่างกัน 

ผูส่้งออกข้าวไทยส่วนใหญ่พึง่พาผูน้�าเข้าข้าวจนีในการกระจายและ

จัดจ�าหน่ายสินค้าไปยังซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดค้าส่ง หรือภัตตาคาร

ร้านอาหารในประเทศจีน จากการส�ารวจวิจัยภาคสนามใน 5 เมือง

ส�าคัญของจีน ได้แก่ กวางโจว เซินเจิ้น เฉิงตู เซี่ยงไฮ้ และฉางซา 

พบรายชื่อผู้ส่งออกไทย 20 บริษัท และผู้น�าเข้าจีน 26 บริษัท

ข้าวหอมมะลิไทยที่จ�าหน่ายในตลาดจีน สามารถจ�าแนกตาม 

บรรจุภัณฑ์ได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ข้าวถุงแบบที่บรรจุใน

ประเทศไทย (Original Pack บาร์โค้ด 885) กับข้าวถุงแบบที่บรรจุ

ใหม่ในประเทศจีน (Repack บาร์โค้ด 692) โดยแบบ Repack นั้น

จะมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเป็นข้าวหอมมะลิปลอมปน เช่น มีการผสม

กับข้าวหอมปทุมธานี นอกจากน้ันยังพบว่ามีข ้าวที่ เรียกว่า  

“ข้าวหอมไทย” หรือ “ไท่กั๋วเซียงหมี่” จ�าหน่ายในตลาดจีนด้วย 

แม้แต่ข้าวที่ผลิตในจีนเองก็ยังมีการเรียกขานดังกล่าว ซึ่งย่อมสร้าง

ความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคจีนได้

ผลจากการวจิยัภาคสนาม ท�าให้ทราบถงึประเภทข้าวทีจ่�าหน่ายใน

ตลาดจีน รวมทั้งเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคจีนได้อย่าง

ชดัเจน โดยจากการสุม่ส�ารวจผลติภัณฑ์ข้าวถงุทีจ่�าหน่ายในประเทศ

จีนทั้งหมด 116 รายการ สามารถจ�าแนกสินค้าข้าวถุงออกได้ 4 

ประเภทใหญ่ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิไทย 83 ตัวอย่าง 

ในจ�านวนนี้เป็นข้าวหอมมะลิไทย 51 ตัวอย่าง และเป็นกลุ่ม  

“ข้าวหอมไทย” 32 ตัวอย่าง แบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ Original Pack 

40 ตัวอย่าง และ Repack 43 ตัวอย่าง (2) ข้าวหอมกัมพูชา  

3 ตัวอย่าง (3) ข้าวหอมจีนท่ีมีศักยภาพเป็นคู่แข่งข้าวหอมไทย  

24 ตัวอย่าง และ (4) ข้าวที่ตั้งชื่อสื่ออัตลักษณ์ไทย แต่ไม่เกี่ยวข้อง

กับข้าวไทยอย่างสิ้นเชิง 6 ตัวอย่าง สินค้าข้าวถุง 4 ประเภทนี้  

แบ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.55, 2.59, 20.69 และ 5.17 ตามล�าดับ 

จากการส�ารวจพฤติกรรมผู ้บริโภคจีนพบว่า ชาวจีนส่วนใหญ่ 

ไม่ทราบความแตกต่างระหว่างข้าว Original Pack กบั ข้าว Repack 

และเข้าใจว่าข้าวหอมไทย (ไท่กั๋วเซียงหม่ี) คือ ข้าวหอมมะลิ 

(ไท่กั๋วม่อลี่เซียงหมี่) เม่ือซ้ือข้าวหอมธรรมดาไปบริโภค จึงรู้สึกว่า

ข้าวหอมมะลิไทยไม่หอมหรือไม่อร่อยเหมือนที่ร�่าลือ จนสุดท้าย 

น�าไปสู่การแสวงหาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมประเภทอื่นแทน ซึ่งปัจจุบัน 

มข้ีาวหอมคูแ่ข่งทัง้ทีเ่ป็นพนัธุข้์าวหอมของจนีเอง เช่น เต้าฮวาเซยีง 

และข้าวหอมจากกัมพูชา เป็นต้น

ปัญหาและอปุสรรคทีส่�าคญัของตลาดข้าวหอมมะลไิทยไปจนี ได้แก่ 

ปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิ ปัญหาตราสินค้าทีแ่อบอ้างว่าเป็น

ข้าวหอมมะลิไทย ทัศนคติที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้าวหอมมะล ิ

ไทยแท้ของผู้บริโภคจีน สินค้าข้าวหอมจากประเทศคู่แข่งจากทั้ง 

ข้าวหอมภายในประเทศจีนเอง ข้าวหอมกัมพูชา เวียดนาม และ 

เมียนมาร์ รวมทั้งการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าว

หอมมะลิไทยเป็นภาษาจีน ซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับของกรมการค้า

ต่างประเทศของของไทยทีจ่ดทะเบยีนไว้เป็นภาษาองักฤษกับภาษา

ไทย จึงไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อมีการละเมิดการใช้เครื่องหมาย

รับรองดังกล่าวในประเทศจีน อีกทั้งผู ้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ ่

ไม่รู้จักเครื่องหมายรับรองดังกล่าวด้วย

กลยุทธ์ขย�ยตล�ดข้�วหอมมะลิไทยในจีน

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อการส่งออกข้าว

หอมมะลิไทยไปจีน” ได้ข้อสรุปว่า กลยุทธ์การตลาดข้าวหอมมะลิ

ไทยในตลาดจีนยุคใหม่ แบ่งได้ 3 ระดับ คือ (1) เน้นข้าวหอมมะลิ

ไทยแท้ส�าหรับกลุ ่มผู ้บริโภคจีนในสังคมเมืองที่มีก�าลังซื้อสูง  

(2) ส่งเสริมการขยายตลาดข้าวหอมอื่นๆ  ในกลุ่มผู้บริโภคระดับ

กลางที่ยังมีความนิยมข้าวหอมไทยอยู่ โดยต้องแยกผลิตภัณฑ์ข้าว

ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (3) ขยายตลาด

ส�าหรับผูบ้รโิภคจนีเฉพาะกลุม่ (Niche Market) ได้แก่ ข้าวหอมมะล ิ

ทีไ่ด้รบัรองส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลเิพือ่สุขภาพ เช่น 

ข้าวกล้องหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิกึ่งส�าเร็จรูปและพร้อม

รับประทาน ข้าวหอมมะลิส�าหรับการปรุงอาหารแต่ละเมนู ฯลฯ 

ตลอดจนการใช้บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กให้เหมาะกับการขยายตัวของ

ครอบครัวเดี่ยวและการใช้ชีวิตต่างเมืองเพียงคนเดียว 

ส�าหรับข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ส�าหรับภาครัฐ ด้านการ 

เพาะปลูกต ้องเร ่งลดต้นทุนการผลิตข ้าวและส่งเสริมพันธุ ์ 

ข้าวหอมมะลิที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงและมีรสชาติตรงกับความนิยม
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สรุปพฤติกรรมผู้บริโภค

ต่อสินค้�ข้�วหอมมะลิไทยในตล�ดจีน

ผลิตภัณฑ์ข้�วหอมมะลิประเภทใหม่ๆ

ที่น่�สนใจสำ�หรับตล�ดจีน

ก�รพัฒน�ช่องท�ง

ก�รเข้�สู่ตล�ดจีน

วิธีก�รเข้�ตล�ดจีน : แสวงห�ผู้นำ�เข้�หรือคู่ค้�จีนที่มีศักยภ�พสูง

นำ�ไปสู่ก�รแสวงห�ผลิตภัณฑ์ข้�วหอมประเภทอื่น

หาคู่ค้าที่เป็นรัฐวิสาหกิจจีนรายใหญ่
หรือบรรษัทข้ามจีนในไทย

ตั้งบริษัทตัวแทนน�าเข้าของตัวเองในประเทศจีน

ก�าหนดกลยุทธ์การตลาดและ
การสร้างแบรนด์ร่วมกับผู้จัดจ�าหน่ายในจีน

จับคู่ธุรกิจโดยตรงระหว่างสหกรณ์ท้องถิ่น
ของไทยกับผู้น�าเข้าจีน

การตลาดผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
(E-commerce)

ประเภทคู่ค้�

บริษัทเอกชน

Private Company

วิส�หกิจรัฐร�ยใหญ่

Big State Company

ห้�งสมัยใหม่

Modern Trade (Store Brand)

บริษัท ตร�สินค้�ข้�ว

Ready to Eat

Small Package

Instant Food

New Recipe

Seasoned Rice

GI Rice (TKR)

Healthy Rice

Organic HML

ไม่ส�ม�รถจำ�แนกข้�วถุงที่บรรจุจ�กประเทศไทย (ฺBarcode 885)

กับบรรจุใหม่ในประเทศจีน (Barcode 692)

ให้คว�มสนใจในเรื่องตร�สินค้� > ม�ตรฐ�นรับรองคุณภ�พสินค้�

เข้�ใจผิดว่�ข้�วหอมไทย = ข้�วหอมมะลิไทย

จึงรู้สึกว่�ข้�วหอมมะลิไทยไม่หอมไม่อร่อยเหมือนที่รำ่�ลือ

รูปแบบที่

1

รูปแบบที่

3

รูปแบบที่

5

รูปแบบที่

2

รูปแบบที่

4

บริโภคข้าวของชาวจีนยุคใหม่ ด้านการตลาดต้องเน้นกิจกรรม 

ส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ถึงจุดเด่นสินค้าข้าวหอมมะลิ 

ตลอดจนวิธีการปรุงท่ีหลากหลาย ควบคู่การเข้มงวดตรวจสอบ

คณุภาพมาตรฐานและการใช้เครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานข้าวหอม

มะลิไทย ขณะที่ยุทธศาสตร์ส�าหรับภาคเอกชนนั้น ต้องอาศัยคู่ค้า

ในจีนที่มีศักยภาพสูง เน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็ง 

เนื่องจากผู ้บริโภคจีนจะจดจ�าและรับรู ้แบรนด์สินค้ามากกว่า

เครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานสนิค้า ส่วนการพฒันาช่องทางการจัด

จ�าหน่ายมี 5 รูปแบบ ได้แก่ (1) หาคู่ค้าที่เป็นรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ 

หรือบรรษัทข้ามชาติจีนในไทย ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการท�า

ตลาดจีน (2) ตั้งบริษัทตัวแทนน�าเข้าของตัวเองในประเทศจีน  

(3) ก�าหนดกลยทุธ์ส่งเสรมิการตลาดและการสร้างแบรนด์ร่วมกบัคู่

ค้าจีน (4) จับคู่ธุรกิจโดยตรงระหว่างสหกรณ์ท้องถ่ินของไทยกับ

ผู้น�าเข้าจีน และ (5) การตลาดผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์  

(E-commerce) 
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Popular Sport in ASEAN

ไทย

มวยไทย  เป็นศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวัทีส่ามารถ

น�าไปใช้ได้ทั้งในเชิงกีฬาและการต่อสู้ ศิลปะ

ประเภทนี้มีมาต้ังแต่โบราณกาล บรรพบุรุษของ

ชาติไทยได้ฝึกฝนอบรมส่ังสอนกุลบุตรไว้เพ่ือ

ป้องกันตัวและป้องกันชาติ

ฟิลิปปินส์

บาสเกตบอล เป็นกฬีายอดนยิมของคนฟิลปิปินส์ 

และกฬีาอืน่ ๆ  ทีท่�าชือ่เสยีงให้กบัฟิลปิปินส์ ได้แก่ 

ชกมวย ว่ายน�้า ศิลปะการต่อสู้ 

ม�เลเซีย 

ปันจักสีลัต เป็นศิลปะการป้องกันตัวของชนชาว

มลายทูีม่อีายเุก่าแก่กว่าพันปี มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ที่มีความละเอียดอ่อน และเป็นธรรมชาติที่สุด 

บรูไนด�รุสซ�ล�ม                    
ปันจักสีลัต เป็นศิลปะการต่อสู้ของคนเชื้อสาย

มลายูในภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์ เป็นศิลปะการ

ต่อสู้ด้วยมือเปล่า เท้าเปล่า เน้นให้เห็นลีลาการ

เคลื่อนไหวที่สวยงาม

ล�ว

ลูกข่าง เป็นกีฬาพ้ืนบ้านของประเทศลาว และ

เป็นกีฬาสาธติในการแข่งขนักฬีาซเีกมส์ครัง้ที ่25 

ลูกข่างถือเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งที่มีการเล่น 

โดยการผูกด้วยเชือก และขว้างลูกข่างลงพื้นให้

เกิดการหมุน 

เวียดน�ม

โววีนัม เป ็นศิลปะการต ่อสู ้ป ้องกันตัวของ

เวียดนาม เป็นศาสตร์ท่ีฝึกฝนโดยมีทั้งที่ใช้อาวุธ

และปราศจากอาวธุ จดัอยูใ่นรปูแบบมวยแขง็และ

มวยอ่อน ใช้ก�าลังและปฏิกิริยาต่อสู ้กับฝ่าย 

ตรงข้าม 

อินโดนีเซีย

เคมโป คาราเต้ เป็นกีฬาที่มีรากฐานมาจาก

ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่าง 

เทควันโด ยูโด และคาราเต้ การออกอาวุธจะใช้

ทั้งการเตะ ต่อย ทุ่ม บิด ล็อค ตัดสินแพ้ชนะกัน

ด้วยคะแนน

กัมพูช�  

ประด่ัญเซเรีย เป็นการชกมวยแบบพื้นบ้าน

ลักษณะคล้ายมวยไทยและมีการจัดการแข่งขัน

ทั่วไปในกัมพูชา โดยแข่งครั้งละ 5 ยก ยกละ 3 

นาที พักยกละ 1-2 นาที

สิงคโปร์ 

กีฬาที่ชาวสิงคโปร์นิยมเล่นกันมีมากมาย ได้แก่ 

ฟุตบอล คริกเกต แบดมินตัน บาสเกตบอล รักบี้ 

ปิงปอง และวอลเลย์บอล ส�าหรบักฬีาทางน�า้ เช่น 

ด�าน�้า สกีน�้า เรือคายัค และว่ายน�้า

พม่�  
ชนิลง เป็นกฬีาทีเ่ล่นเพือ่ความสวยงาม ไม่ใช่กฬีา

ที่เล่นเพื่อการแข่งขัน มีผู้เล่น 6 คน ล้อมกันเป็น

วงกลม มีผู้เล่นหนึ่งคนอยู่ตรงกลางของวง ใช้เท้า

เตะส่ง-รับลูกตะกร้อ เน้นโชว์ลีลา เทคนิค  

ความสามารถของผู้เล่น

 กีฬาประจ�าชาติอาเซียน

ภัสรลักษณ์ วัฒนานุสิทธิ์ : ส่องอาเซียน
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Ph.D. Tang Zhimin คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและผู้อ�านวยการ

ศนูย์อาเซยีน-จนีศกึษา เปน็ตวัแทนสถาบันการจดัการปญัญาภวิฒัน์ 

(PIM) ร่วมงาน The 2nd ASEAN Economic Community Inte-

gration Strategy Cooperation Forum ณ ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมนานาชาติหนานหนิง ในงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน

เอ็กซ์โปครั้งที่ 12 เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยมีสภาการค้าและอุตสาหกรรมจีน-อาเซียนเป็น

เจ้าภาพ นิตยสารภาษาไทย-จีนรายเดือน “การค้าอาเซียน” และ

นิตยสารภาษาจีน-อังกฤษรายเดือน “มุมมองจีน-อาเซียน” เป็น 

ผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้

งานฟอรัมดังกล่าวจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2558  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีด้านความร่วมมือในการลงทุนเชิง

ยุทธศาสตร์ภายใต้สภาวะการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของ

ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ซ่ึงมนีกัธรุกจิชัน้น�าทัง้จากประเทศ

จีนและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อหารือ

แนวทางการแลกเปลีย่นและความรว่มมอืในการสรา้งผลประโยชน์

ร่วมกัน 

Prof. Dr. Tang Zhimin ไดร้บัเกยีรตเิปน็วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ 

“ทัศนะของไทยต่อยุทธศาสตร์ “One Belt & One Road”  โดยระบุ

ว่ายุทธศาสตร์ OBOR เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ของจนีเพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนักบัโครงสรา้งเศรษฐกจิของโลกตะวนั

ตก และถือเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญในการกระจายความเจริญไปสู่ 

ภาคใต้และภาคตะวันตกของจีนท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล เพื่อสร้าง

ความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงทรัพยากรผ่านการเชื่อมโยง

เส้นทางการค้าระหว่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียนจึงเป็นหนึ่งในจุด

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงส�าหรับจีน ทั้งใน

แง่การเป็นแหล่งพลังงานและทรัพยากร ตลาด ฐานการผลิต และ

เส้นทางออกสูท่ะเล ทีจ่นีพยายามเชือ้เชญิใหเ้ขา้มาเป็นสว่นหนึง่ของ

ยทุธศาสตร ์OBOR โดยจนีไดร้เิริม่ความช่วยเหลอืและความรว่มมอื

ด้านต่างๆ กับอาเซียน ดังนี้

ผลักดันการเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค เร่งพัฒนา

ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมให้เกดิความสมบรูณย์ิง่ขึน้ 

และเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมแบบมีมิติที่มีประสิทธิภาพความ

ปลอดภัยสูงทั้งทางถนน ทางเรือ และเครื่องบิน

กระชบัความสัมพนัธท์างเศรษฐกจิ อ�านวยความสะดวกดา้นการคา้

การลงทุน สง่เสรมิความร่วมมอืทางเศรษฐกจิใหเ้กดิความใกลช้ดิกนั

ยิ่งขึ้น และสร้างความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างประเทศ

กระชับความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างจีนและอาเซียน การแลก

เปลี่ยนภาคประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ท้ังในด้านสังคม ภาษา 

วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และอื่นๆ

โอก�สและอน�คตของไทย

ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์

China Focus : ภัสรลักษณ์ วัฒนานุสิทธิ์
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Prof. Dr. Tang Zhimin เผยว่า ยุทธศาสตร์ OBOR ของจีนจะช่วย

เพิม่ขดีความสามารถดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและพฒันาศกัยภาพดา้น

การผลติของไทยใหแ้ขง็แกรง่ยิง่ขึน้ เกดิความตอ้งการการใชว้ตัถดุบิ

ในท้องถิ่นและแรงงานสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยพ้น

1. โครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน รัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน 

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมาก การร่วม

มือด้านรถไฟในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งใน

ภมูภิาคอาเซยีน ยงัชว่ยยกระดบัความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการ

ค้าระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

2. เกิดการเคล่ือนย้ายอุตสาหกรรมและบูรณาการห่วงโซ่ 

อุตสาหกรรม ปัจจุบันมีวิสาหกิจจีนจ�านวนมากขยายฐานการผลิต

ออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ประเทศไทยมีวิสาหกิจจีนเข้ามาตั้ง

โรงงานจ�านวนกว่า 60 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จ.ระยอง 

โดยสว่นใหญเ่ปน็โรงงานอตุสาหกรรมผลติยานยนต ์ยางพารา และ

เครือ่งจกัร รวมทัง้การบรูณาการหว่งโซอ่ตุสาหกรรมของไทยกับจนี

และอาเซียน จะช่วยลดผลกระทบจาการที่ไทยต้องพึ่งพาตลาด

สหรัฐอเมริกาและยุโรปมากเกินไป

3. สร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจภาคบริการของประเทศให้ขยาย 

ตัวเร็วขึ้น (ท่องเที่ยว, สุขภาพ, บันเทิง) ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดิน

ทางเข้ามาทอ่งเทีย่วในภมูภิาคอาเซยีนสว่นใหญเ่ปน็นกัทอ่งเทีย่วจนี 

เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ แล้ว คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 

ใน 4 ในปี 2557 มีนักท่องเท่ียวจีนเดินทางมาประเทศไทยสูงถึง

ประมาณ 4.2 ล้านคน และคาดว่าปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 

5 ล้านคน

4. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ข้ามประเทศ  

มแีนวโนม้เตบิโตมากขึน้ ปจัจบุนัธรุกจิออนไลนเ์ปน็ทีน่ยิมมากโดย

เฉพาะกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการจีน โดยตลาด E-Commerce 

ของจีนมีสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าค้าปลีกในประเทศจีน  

ยกตั วอย่ า ง เว็ บ ไซต์  “ เถา เป่ า”  (Taobao )  แต่ ตลาด  

E-Commerce ของไทยกลบัมสีดัสว่นเพยีงร้อยละ 1-2 เทา่นัน้ เห็น

ได้ชัดว่าตลาด E-Commerce ไทยยังมีขนาดเล็กมาก ดังนั้น 

ยุทธศาสตร์ OBOR จะท�าให้เกิดการขยายตลาด สร้างมูลค่าและ

รายได้ให้กับธุรกิจ อีกทั้งมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน

เพิ่มมากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักได้ 

ทั้งนี้ การผลักดันยุทธศาสตร์ “One Belt & One Road”  

อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว จุดเด่นที่เหนือกว่า

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของยุทธศาสตร์ OBOR คือ ไม่เพียง

ต้องการขจัดอุปสรรคทางการค้าการลงทุนเท่าน้ัน แต่ยังอาศัย

การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง เพื่อขับเคล่ือน 

ผลประโยชน์ทีม่ร่ีวมกนั รวมทัง้ยงัไดร้บัแรงสนบัสนนุดา้นเงนิทนุ

จากประเทศจีน

จากภาวะถดถอย อกีทัง้การเปดิกวา้งภายใตร้ะบบตลาดจะสง่ผลดี

ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประเทศต่างๆ รวมถึงธุรกิจเอกชน 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ OBOR จะน�าพาโอกาสมาสู่ประเทศไทยใน

อีกหลายด้าน คือ
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ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ด�าเนิน
การวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทย-
จนี” เพ่ือศกึษาความเชือ่มโยงด้านอตุสาหกรรมระหว่างไทย-จนี และ
โอกาสการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทย-จนี โดย
รายงานการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะกล่าวถึงทิศทางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ของไทย และแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (ปี 2559-2564) รวมถึงแผน
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2558-2565 
ส่วนทีส่องจะกล่าวถงึภาคอตุสาหกรรมทีม่โีอกาสความร่วมมอื พืน้ที่
ที่เหมาะสมส�าหรับความร่วมมือ และนโยบายสิทธิพิเศษของไทยใน
การดึงดูดการลงทุนจากจีน เพื่อวิเคราะห์แนวปฏิบัติของความ 
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไทย-จีน โดยบทความตอนที่ 1 จะเป็นการ
สรุปเนื้อหาส่วนแรก

วสิยัทศัน์ของทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ฉบบัที ่ 12 (ปี 2560-

2564) ของประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการก�าหนดทิศทางการ

พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ 

ปานกลาง รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีอยูท่ี ่5,739 ดอลลาร์สหรฐั ในปี 

2557 ไปสูป่ระเทศทีม่รีายได้สงู รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีอยูท่ี ่8,859 

ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 และการสร้างความสขุของคนไทย เพือ่ให้

สงัคมมคีวามมัน่คง เสมอภาค และเป็นธรรม ส่งผลให้ประเทศมคีวาม

สามารถในการแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้ เพือ่น�าไปสูก่ารบรรลวิุสยัทศัน์ระยะ

ยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” แนวทางการพฒันาของแผนพฒันาเศรษฐ

กจิฯ ฉบบัที ่12 ประกอบด้วย 7 ยทุธศาสตร์หลกั ได้แก่ 1) การพฒันา

เศรษฐกิจในภาพรวม 2) การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 3) การ

พฒันาการเกษตรสูค่วามเป็นเลศิด้านอาหาร 4)การพฒันาศกัยภาพ

คนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5) การสร้างความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูส้งูวยัอย่างมคีณุภาพ 

6) การพฒันาพืน้ทีภ่าคและการเช่ือมโยงภมูภิาค 7) การสร้างความ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

ทั้งนี้ การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ

ที่ 12 คาดว่าวงเงินลงทุนประมาณ 26 ล้านล้านบาท โดยการลงทุน

ภาครัฐคิดเป็น 1 ใน 4 ของการลงทุนทั้งหมด

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (ปี 2559-2564)  ได้ก�าหนด

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาด้านอตุสาหกรรมออกเป็น 4 ยทุธศาสตร์ 

ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของ 

ภาคอุตสาหกรรม 2) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุน

และการพฒันาอตุสาหกรรม 3) การส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรม

ให้เป็นมติรกบัสงัคมและสิง่แวดล้อม 4) การพฒันาสมรรถนะองค์กร

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะยาว 

8 ปี (ปี 2558-2565) ซ่ึงมีวงเงินลงทุนการพัฒนาระบบโครงสร้าง 

พื้นฐานของประเทศกว่า 2 ล้านล้านบาท โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ

จากการลงทนุ คือ ต้นทนุโลจสิตกิส์ต่อ GDP ลดลง เพิม่ความเรว็ของ

รถไฟขนส่งสินค้า สัดส่วนการขนส่งทางน�้าและทางรางเพิ่มขึ้นจาก

เดิม ซึ่งแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ มุ่งเน้นพัฒนา 5 แผนงาน คือ 

1) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง 2) การพัฒนาโครงข่าย

ขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล    3) การเพิม่ขดีความสามารถทางหลวงเพือ่เชือ่มโยงฐาน

การผลติทีส่�าคญัของประเทศเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้าน 4) การ

พัฒนาโครงข่ายขนส่งทางน�้า 5) การเพิ่มขีดความสามารถในการ

ให้การบริการขนส่งทางอากาศ  

ทั้งนี้ รายงานประจ�าปีของกระทรวงคมนาคม ปี 2557 ระบุว่า 

ประเทศไทยจะเร่งผลักดนัให้เกดิเขตเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ทีช่ายแดน 

5 จังหวัด เพื่อดึงดูดการค้าการลงทุน

ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง“ความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย-

จีน” (ตอนที่ 1) สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

อุตสาหกรรมไทย-จีน (ตอนที่ 1)

ความร่วมมือ

เพื่อพัฒนา

  เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกในพื้นที่ชายแดน 5 จังหวัด คือ ตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา
1

1
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ความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรมระหว่างไทย-จนี โดยการจ�าแนกตาม

ภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่ส�าคัญในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล 2) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่พัฒนาขึ้น

ใหม่ 3) เมืองศูนย์กลางที่ก�าลังพัฒนาขึ้นมาใหม่ 4) คลัสเตอร์

อตุสาหกรรมเป้าหมายทีร่ฐับาลสนบัสนนุ 5) การพฒันาตลอดแนว

เส้นทางรถไฟไทย-จีนในอนาคต

จนีเป็นประเทศทีม่คีวามได้เปรยีบในโครงการความร่วมมอืทางด้าน

โครงสร้างพืน้ฐานและคมนาคมขนส่งในภมูเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

โดยที่ผ่านมาจีนเคยมีส่วนเกี่ยวกับการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์

รถไฟและรถไฟฟ้าในประเทศไทย ภายใต้แผนพัฒนาของไทย ระบุ

ให้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริม

เทคโนโลย ีซึง่บรษิทัต่าง ๆ  ของจนีมอียูม่ากมายทีม่คีวามพร้อมและ

ความช�านาญที่จะร่วมมือกับไทยได้

จนีจ�าเป็นต้องพจิารณาอย่างรอบคอบถงึความต้องการอย่างแท้จรงิ

ของฝ่ายไทย อาท ิไทยคาดหวงัว่าจะกลายเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐ

กิจและโลจิสติกส์ของภูมิภาค ไทยให้ความส�าคัญเรื่องส่ิงแวดล้อม

และการรักษาความสงบของบ้านเมือง รวมถึงการถ่ายทอด

เทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา การ

สร้างมลูค่าเพิม่ให้กับสนิค้าผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์แบรนด์

ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน

1.รัฐบาลไทยนอกจากจ�าเป็นต้องอาศัยการลงทุนภาครัฐในการ 

กระตุน้เศรษฐกจิให้พ้นจากภาวะซบเซา ยงัต้องเร่งอตัราเตบิโตทาง

เศรษฐกจิ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายให้ไทยเปลีย่นจากประเทศทีม่รีาย

ได้ปานกลางสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง เม่ือผนวกรวมกับแผนพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และแผนการลงทุนของท้ัง 

ภาครฐัและเอกชนทีจ่ะมมูีลค่าเกนิกว่า 33.5 ล้านล้านบาทแล้ว ย่อม

ช่วยสร้างโอกาสอันดีแก่ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่าง

ไทย-จีน

2.บรรดาโครงการต่าง ๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความร่วมมือ

ด้านรถไฟเป็นโครงการส�าคญั ร่วมด้วยโครงการด้านพลงังานไฟฟ้า 

ท่าเรอื ถนน รถไฟในเขตเมอืง ระบบบรหิารจดัการน�า้ ล้วนสามารถ

เป็นโครงการบุกเบิกและโครงการหลักภายใต้ความร่วมมือ 

ด้านอุตสาหกรรมไทย-จีน

ส�าหรับความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมและบริการ นโยบายของ

ทัง้รฐับาลไทยและรฐับาลจนีล้วนมคีวามสอดคล้องกนั ภายใต้แผน

พฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่12 ของไทยได้ให้ความส�าคญักับการพฒันา

ด้านอุตสาหกรรมการบิน อุปกรณ์รถไฟ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นสูง วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ฯลฯ รวมถึงโครงการพัฒนาการรวม

กลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) เป้าหมาย 6 คลัสเตอร์  

ซึง่อตุสาหกรรมดงักล่าวข้างต้นสามารถจบัคูใ่นการสร้างความร่วม

มือกับ 12 อุตสาหกรรมท่ีมีความแข็งแกร่งของจีน ได ้แก ่ 

อุตสาหกรรมเหล็ก อโลหะ อุปกรณ์ก่อสร้าง รถไฟ  ไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมเคมี สิ่งทอ รถยนต์ โทรคมนาคม เครื่องจักร การบิน

และอวกาศ เรือ และอุตสาหกรรมทางทะเล

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ของไทย  7 ยุทธศาสตร์หลัก

2

2

โปรดติดตามสรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางความร่วมมือ 
ทางด้านอุตสาหกรมระหว่างไทย-จีน” (ตอนที่ 2) ได้ในจุลสาร 
ศนูย์อาเซยีน-จีนศกึษา สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ ปีที ่3 ฉบบั
ที่ 10 มกราคม-เมษายน 2559 

  6 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย เกษตรแปรรูป ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยานยนต์ และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ สิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม และธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ธุรกิจบันเทิง การแพทย์ การท่องเที่ยว

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม

การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร

การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา

การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาพื้นที่ภาคและการเชื่อมโยงภูมิภาค

การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
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ยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือ 

ด้�นก�รลงทุนจีน-อ�เซียน 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 Prof. 
Dr. Tang Zhimin ผู้อ�านวยการศูนย์
อาเซียน-จนีศกึษา สถาบนัการจดัการ
ปัญญาภิวัฒน์ ได ้รับเกียรติเป ็น
วิทยากรหัวข้อ “OBOR from Thai 
Perspective” ในงาน The 2nd 
ASEAN Economic Community 

Integration Strategy Cooperation Forum จัดโดย ASEAN-
China Commerce Association ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

Prof. Dr. Tang Zhimin กล่าวว่า ประชาคมอาเซียนคือยุคแห่ง 
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศทางดา้นเศรษฐกจิของ
ประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศท่ีก�าลังพัฒนา ซ่ึงการรวมตัว 
ในครั้งน้ี จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจท่ีจะเปล่ียน
รูปโฉมระบบเศรษฐกิจครั้งใหม่

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการก่อตั้ง
ประชาคมอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศมีข้อจ�ากัดในการเข้ามาลงทุน
ของต่างชาติที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นความท้าทายที่ไม่อาจ 
มองข้าม 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุง
โตเกียว นายไผท สุขสมหมาย ให้สัมภาษณ์คณะวิจัยโครงการความ
ตกลงหุน้ส่วนยทุธศาสตร์เศรษฐกจิภาคพืน้เอเชยี-แปซฟิิก (TPP) น�า
โดย Ph.D. Tang Zhimin ผูอ้�านวยการศนูย์อาเซยีน-จนีศกึษา และ 
นางสาวอรสา รัตนอมรภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน-จีน
ศกึษา ในโอกาสลงพืน้ทีว่จิยัภาคสนามในประเทศญีปุ่น่ ซึง่เป็นหนึง่
ในสมาชิกความตกลง TPP พบว่าญี่ปุ่นมีความต้องการปกป้องภาค
การเกษตร โดยเฉพาะสนิค้าข้าว เนือ้ววั เนือ้สุกร นมและผลติภณัฑ์
นม และต้องการที่จะขยายการส่งออกยานยนต์ไปยังสหรัฐอเมริกา 

ทั้งนี้ นางชนัญญา กมลยะบุตร อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝ่ายการ
พาณิชย์) และ นายชัยรัตน์ เลียงขจรเกียรติ ท่ีปรึกษา (ฝ่ายการ
พาณชิย์) ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ ได้ร่วมแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็
ต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการศกึษาความพร้อมของไทยใน
การเข้าสู่การเจรจาความตกลง TPP ในอนาคต 

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานเสวนานุกรมความรู้ “สาย
สัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจีน-ไทย : ความอุดมสมบูรณ์ของมรดกทาง
วัฒนธรรมและความมั่งคั่งในอนาคต” จัดโดยธนาคารกรุงเทพ  
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคาร
กรุงเทพ ส�านักงานใหญ่ 

ในการนี ้รศ. ดร.สมภพ มานะรงัสรรค์ ได้ระบถุงึนโยบายการพฒันา
ของประเทศจนีในปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยจีนจะย้ายฐานการ
ผลติทีไ่ม่สามารถแข่งขนัได้ออกไปลงทนุยงัต่างประเทศมากขึน้ ส่วน
ภายในประเทศ จะเน้น R&D เพื่อการพัฒนาที่มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ๆ 
พื้นที่ต่างๆ จะพัฒนาสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น ที่ส�าคัญคือเศรษฐกิจ
จีนจะอาศัยภาคบริการเป็นตัวขับเคลื่อนมากขึ้น 

ส�าหรับพื้นที่ลงทุนส�าคัญสุดของจีนในภูมิภาคอาเซียนคือกลุ ่ม
ประเทศ CLMV โดยจะอาศัย T:Thailand เป็นศูนย์กลาง ด้วยเหตุ
ที่ประเทศเหล่านี้ล้วนมีกลุ่มนักธุรกิจส�าคัญเป็นชาวจีนโพ้นทะเล 3 
กลุ่มใหญ่ คือ จีนแต้จิ๋ว จีนฮากกา และจีนไหหล�า ซึ่งจะก่อเกิดเป็น 
Chinese Network ที่ส�าคัญในอนาคต เมื่อผนวกกับโครงสร้าง 
พื้นฐานในภูมิภาคที่จีนร่วมพัฒนาด้วยแล้ว จะผสานเป็นพลังขับ
เคลือ่นทางเศรษฐกจิ เพือ่สร้างความมัง่คัง่ให้จนีและกลุ่ม Mainland 
ASEAN ต่อไป ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีส�าหรับประเทศไทย เนื่องจาก
เป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและความร่วมมือกับจีน 
มายาวนาน อีกทั้งมีศักยภาพในภาคบริการที่โดดเด่นที่สุดและเป็น
ศูนย์กลางของ Mainland ASEAN  

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบัน 
การจดัการปัญญาภวิฒัน์ เข้าร่วมในพธิเีริม่ต้นโครงการความร่วม
มือรถไฟไทย-จีน ที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายก

CAS ร่วมง�นพิธีเริ่มต้นโครงก�รคว�มร่วมมือ

รถไฟไทย-จีน

อธิก�ร PIM ชี้ Chinese Network คือพลังขับเคลื่อน

คว�มมั่งคั่งใน Mainland ASEAN

เยือนโตเกียว ศึกษ�คว�มตกลง TPP

CAS NewsCAS News
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เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 นางทิพย์วรรณ ยามาโมโตะ รองผู้อ�านวย
การส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองโอซาก้า 
ประเทศญ่ีปุน่ ให้เกยีรตสัิมภาษณ์แก่ Ph.D. Tang Zhimin ผูอ้�านวย
การศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา และ นางสาวอรสา รัตนอมรภิรมย์  
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ในโอกาสลงพ้ืนท่ีวิจัย
โครงการความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-
แปซิฟิก (TPP) ซึ่งญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมความตกลงนี้ 

ปัจจบุนัญีปุ่น่น�าเข้าผลไม้จากไทย 9 ชนดิ ได้แก่ มะม่วง มงัคดุ ทุเรยีน
พันธุ์หมอนทอง สับปะรด กล้วยหอมทอง มะพร้าว มะขามหวาน 
สัมโอพันธุ์ทองดี และสละ โดยถือว่าไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน
กับกลุ่มสมาชิก TPP ทั้ง 12 ประเทศด้านการส่งออกผลไม้สด 
ไปจ�าหน่ายยังตลาดญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ตามมาตรฐานการน�าเข้า
ของญีปุ่น่ ผลไม้ไทยต้องรมควนัก่อนส่งออก จงึท�าให้ต้นทนุของไทย
สูงขึ้น และจ�าเป็นต้องจ�าหน่ายในราคาที่ค่อนข้างแพง

นอกจากนัน้ ญีปุ่น่ยงัน�าเข้าผกั 21 ชนดิจากประเทศไทย โดยเฉพาะ
ใบกระเพรา ใบโหระพา ได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงขั้น 
ขาดตลาด แต่ผักสดจากไทยก็ยังมีปัญหาเรื่องมด เพลี้ย และมีสาร
ฆ่าแมลงเจ้ือปน ดังน้ัน ผู้ส่งออกไทยจึงจ�าเป็นต้องใส่ใจมาตรฐาน
การน�าเข้าผกัผลไม้ของญีปุ่น่อย่างเคร่งครดั ตลอดจนให้ความส�าคญั
อย่างมากกบัคณุภาพสนิค้าทีจ่ะส่งออกไปจ�าหน่ายยงัประเทศญีปุ่น่ 
ทัง้นี ้อปุสรรคทางการค้าทีส่�าคญัอีกประการหนึง่ระหว่างไทย-ญีปุ่น่
คือ อุปสรรคทางด้านภาษา  

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายปณต บุญยะโหตระ ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ กรงุโซล ผู้ปฏบิตัิ
หน้าที่ทูตพาณิชย์ประจ�าประเทศเกาหลีใต้ ให้เกียรติสัมภาษณ์แก่ 
Ph.D. Tang Zhimin ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษาฯ และ 
อ.อรสา รัตนอมรภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์ฯ ในโอกาสลงพื้น
ที่วิจัยโครงการความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้น
เอเชีย-แปซิฟ ิก (TPP) ณ ประเทศเกาหลี เพื่อเก็บข้อมูล 
การจัดท�าความตกลงการค้าเสรีเกาหลีใต้-สหรัฐอเมริกา (KORUS 
FTA) ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาในการเจรจาความตกลง TPP ของไทย
ในอนาคต 

ทูตพาณิชย์ประจ�ากรุงโซลระบุว่า กลุ่มสินค้าไทยที่มีศักยภาพใน
เกาหลีใต้ ได้แก่ กลุ่ม 1 สินค้าเกษตร-อาหาร โดยเฉพาะน�้าตาล 
ส่วนยางพาราจากไทยนั้น มีการส่งออกลดลงจากความซบเซาของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ท่ัวโลก กลุ่ม 2 สินค้าไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะ
สินค้า OTOP ที่มีนวัตกรรมและน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน กลุ่ม 3 
สินค้าแฟชั่น ปัจจุบันผู้ผลิตไทยน�าเข้าผ้าจากเกาหลีใต้ แต่อนาคต
ไทยจะต้องน�าเข้า Knowhow และนวตักรรมผ้าจากเกาหลมีากขึน้ 
และควรร่วมกันสร้างแบรนด์เสื้อผ้าด้วยกัน กลุ่ม 4 อ่ืนๆ เช่น  
เกมส์ออนไลน์และผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ 

นอกจากนัน้ยงัมสีนิค้าไทยดาวรุง่ทีก่�าลงัตดิตลาดในเกาหลใีต้ขณะนี้ 
ได้แก่ จับเจ (วุ้นเส้นจากมันเทศ) ไอศกรีมมะพร้าว กาแฟดอยช้าง 
และหมูแผ่น โดยอนาคตทาง สคร.กรุงโซล จะผลักดันให้ 
ผู้น�าเข้าเกาหลีใต้กับผู้ส่งออกไทย ร่วมมือกันพัฒนาสินค้าอาหาร
สนองตอบตลาดเกาหลีใต้ ตลอดจนการร่วมกันสร้างแบรนด์สินค้า
ที่จะส่งออกไปยังประเทศที่สาม  

เยือนโอซ�ก้� ศึกษ�คว�มตกลง TPP

รัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู ้ว ่าการการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เป็นตัวแทนรัฐบาลไทย ส่วนตัวแทนรัฐบาลจีน ได้แก่ 
นายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐของจีน และนายหวัง เส่ียวเทา  
รองผู ้อ�านวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน  
ร่วมท�าสญัลกัษณ์การเริม่ต้นโครงการความร่วมมอืรถไฟไทย-จนี โดย
ปักธงชาติของทั้ง 2 ประเทศบนแท่นคล้ายรางรถไฟ

พล.อ.อ. ประจนิ กล่าวว่า พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีในการเริ่มต้นโครงการนี้ เนื่องจากไทย-
จนี ได้สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูมาจนครบ 40 ปีในปีนี ้ท�าให้

เกิดความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบด้านทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน โครงการความร่วมมอืรถไฟไทย-จนี จะเป็นอีกหนึง่
ผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมของทั้ง 2 ชาติ และจะเป็นรากฐานที่ส�าคัญ
ในการพัฒนาความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต

นายหวัง หย่ง กล่าวว่า นายหลี่ เคอะ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้ส่ง
สาส์นแสดงความยนิด ีหลงัจากทัง้ 2 ชาตไิด้ลงนามบนัทกึความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding: MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ
รถไฟจีน-ไทย เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ก็มีความคืบหน้าเป็นส�าคัญ 
จึงหวังว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะใช้ความพยายามต่อไปเพื่อให้โครงการนี้เดิน
หน้าต่อไปอย่างราบรืน่ เพือ่สร้างพืน้ฐานอนัแขง็แกร่งให้กบัเส้นทาง
รถไฟหลักที่เชื่อมต่อจีน-ลาว-ไทยให้ส�าเร็จในเร็ววัน 
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