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ประสบการณ์ประสบการณ์ภาคสนามภาคสนาม......เดนิทางไปลงเดนิทางไปลงพืน้ที ่ พืน้ที ่ 

ครบ ครบ 31 31 มณฑลจนีมณฑลจนี    

และ และ ครบ ครบ 10 10 ประเทศประเทศใน ใน AECAEC

2009sorn@gmail.com ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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GDP จนีก้าวกระโดด โตวันโตคืน

Growth GDP ี  2013Growth GDP จน 2013 
= 7.7 % 
ใ ปี ั้ ป้ ิ โในปี 2014  ตงเป้าการเติบโต7.5%

since 1979 จีนหนัมาใช้ Market Economy  เน้นนโยบาย Reform และเปิดประเทศมากขึน้ ส่งผลให้อตัราการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจของจีนเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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      ChinaChina20142014

GDP อนัดบั 2 ของโลก

ทุนสํารองฯ อนัดบั 1 ของโลก
บทบาทเงินหยวนมากขึ้น

การค้าระหว่างประเทศ อนัดบั 1 ของโลก
(แซงสหรัฐฯ ด้วยมูลค่า 2013 total trade = $4.16 trillion)

 ่ ั ั โการส่งออก อนัดบั 1 ของโลก

ตลาดผู้บริโภคใหญ่ที่สุดในโลก 
้ ้ ้ ชนชั้นกลาง + มีกาํลังซื้อสูงขึ้น ( 400 ล้านคน)

ผู้ออกไปลงทุนต่างประเทศ อนัดบั 3 ของโลกู ุ

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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พลเมอืงเน็ตจนี 

20132013
ผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตทั้งประเทศ = 

618 ล้านราย (สัดส่วนเกอืบ

ร้อยละ 50 ของประชากรจีน)

กลุ่มนักท่องเน็ตบนอุปกรณ์

ี  500 ้

Source : ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตแห่งชาต ิChina 

Internet Network Information Center (CNNIC) ธันวาคม 

2013
พกพาของจีน = 500 ล้านคน  
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ทุนจนีบุกโลก  China’s Outward  FDI ุ ุ

Hong 
Kong 85.8%

Singapore 2.5%

Europe

$ 6.8 billionNorth America

$ 2.6 billion
Asia 

Myanmar 2.0%

Thailand 1.6%

Africa

$ 2.1 billion

Asia 

$ 44.9 billion
Thailand

$ 0.7 billion

Iran 1.1%

Cambodia 1.0%

Latin America

$ 10.5 billion
Oceania

$ 1.9 billion

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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การออกไป Outward FDI ของจนี（走出去）（走出去）
ยุทธศาสตร์ “เดนิออกไป” 

่ ใ ปี ้ ี ่ ี่เริมในปี 2000++ ยุคของผู้นําจีนรุ่นที 3

ประธานาธิบด ีเจียง เจ๋อ หมนิ
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ทนุจีน ทนุจีน ""เดินออกไปเดินออกไป" " 

""ZouZou Chu Chu QuQu""
ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์ 

CC QQ""ZouZou Chu Chu QuQu“ “ since since 20002000

ิ่ ั้ ่ ีีเริมตงัแต่ แผนฯ แผนฯ 11 11 ของจีน ของจีน ((คค..ศศ.. 20062006--20102010) ) 

=จริงจังและแน่วแน่ให้ “ทุนจนี” ออกไปขยาย “อาณาจักร

ิทางธุรกจิ”ทัว่โลก 

ํ ไ ้ํ ไ ้ ิ ไปิ ไปทําไมต้อง ทําไมต้อง ““เดนิออกไปเดนิออกไป” ” 
1) เพือ่แสวงหาความมั่นคงทางพลงังานและทรัพยากรธรรมชาต ิ

2) เพือ่ขยายตลาดสินค้าและบริการไปส่ตลาดต่างประเทศ ไปลงทนในสหรัฐ 2) เพอขยายตลาดสนคาและบรการไปสูตลาดตางประเทศ ไปลงทุนในสหรฐ 

ยุโรป เพือ่เข้าไปอยู่ใกล้แหล่งตลาดเหล่านั้นโดยตรง 

3) เพือ่เข้าถงึเทคโนโลยแีละการบริหารทีม่ีมาตรฐานในระดบัสากล เพือ่เรียนรู้

ั ั โ โ ี ั ใ ้ ่ความทนสมย เทคโนโลย ีและนวตกรรมในด้านตางๆ 

4) เพือ่แก้ปัญหากระแสกดดนัจากคู่ค้าในการกดีกนัสินค้าที่ผลติในจีน (ปัจจยั
ทางอ้อมแต่มีแรงผลกัสงูมาก) ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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ผ้นําจนีร่น ผ้นําจนีร่น 55ผนูาจนรุน ผนูาจนรุน 55

Xi Xi JinpingJinpingp gp g

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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ดร.สีจิน้ผงิ
 เลขาธิการพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศจนี

ประธานาธิบดปีระเทศจีน

ประธานคณะกรรมาธิการกลางการทหารแห่งพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศจนี

• สี จิน้ ผงิ เกดิปี 1953 บิดาเคยเป็นอดตีรองนายกรัฐมนตรี สมยัเหมาเจ๋อตง

• สี จิน้ ผงิ เข้ารับการศึกษาระดบัปริญญาสาขาเคม ีที่มหาวทิยาลยัชิงหัว

่ ไ ้ ํ ็ ป ิ ้ ฎตอมาไดสาเรจปรญญาเอกดานกฎหมาย

• กว่าจะได้เข้าสู่เส้นทางการเมอืง สีจิน้ผงิต้องสมคัรเข้าร่วมพรรคคอมมวินิสต์ถงึ 9 ครั้ง
• ประสบการณ์ทาํงานในหลายตําแหน่งสําคญัทั้งเลขาธิการพรรคระดบัท้องถิน่ในมณฑลญ

หูเป่ย และต่อมาย้ายไปรับตาํแหน่งสูงขึน้มณฑลฝูเจีย้น และเจ้อเจียง รวมทั้งการ
รักษาการเลขาธิการพรรคตอมมวินิสต์ เซี่ยงไฮ้ 

• ต่อมาได้รับการเลอืกให้เป็น คณะกรรมการประจําของกรมการเมอืง และรองตอมาไดรบการเลอกใหเปน คณะกรรมการประจาของกรมการเมอง และรอง

ประธานาธิบดจีีน ในปี 2008
note บิดาของสีจิ้นผงิ คือ 'สีจง้ซวิน' อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรองประธานสภาสมชัชาประชาชน
แห่งชาติ และภายหลงัสงครามต่อตา้นญี่ป่นแปดปีไดร้ับชยัชนะในปี1945 สีจง้ซวินไดเ้ป็นหวัหนา้แหงชาต และภายหลงสงครามตอตานญปุนแปดปไดรบชยชนะในป1945 สจงซวนไดเปนหวหนา
ปลุกระดมชาวนารุกฮือจดัตั้งหน่วยจรยทุธต่อตา้นทหารจีนคณะชาติ (ก๊กมิ่นตัง๋) ของเจียงไคเชค เขต
ปลดปล่อยตะวนัตกเฉียงเหนือจนสาํเร็จ

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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  ดร.หลีเ่ค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน 

• หลี ่เค่อเฉียง เกดิมณฑลอนัฮย  ในครอบครัวข้าราชการท้องถิน่ หล เคอเฉยง เกดมณฑลอนฮุย  ในครอบครวขาราชการทองถน 

• เรียนเก่งจบเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรี โท เอก จากมหาวทิยาลยัปักกิง่ 

และเรียนนิติศาสตร์ควบคู่ไปด้วยจนจบ 

่ ่ หลีเ่ค่อเฉียง เมื่อเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัปักกิง่ เป็นประธานสภานักศึกษาของมหาวทิยาลยั 

และเคยผู้นํายุวคอมมิวนิสต์

ตั้งแต่วยัรุ่นได้ทํางานใกล้ชิด หู จิ่นเทา ในสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีน

หลเคอเฉยง 
นายกรัฐมนตรีจีน = 
มาเยอืนไทย 11-12 ุ ู

 และต่อมาได้ขึน้มาดูแลสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์แทนหูจิ่นเทา

• ใช้ภาษาองักฤษได้ดี

• เคยเป็นเลขาธิการพรรคและผ้บริหารดแลมณฑลเหอหนานและเหลยีวหนิง

ตค 2013 

เคยเปนเลขาธการพรรคและผูบรหารดูแลมณฑลเหอหนานและเหลยวหนง

• เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรี ดูแลด้านเศรษฐกจิและการเงิน

• เน้นการทํา urbanization และเพิม่ GDP per capita 

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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“หลีโ่คโนมกิส์” (Likonomics)หลโคโนมกส  (Likonomics) 

คาํเรียกนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

จีนชุดปัจจุบนันาํโดยุ ุ

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ 

“หลี่ เค่อเฉียง” (Li Keqiang)  “หล เคอเฉยง” (Li Keqiang)  
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ลกัษณะเด่นของนโยบายเศรษฐกจิแบบ“หลีโ่คโนมกิส์” 

1) การไม่ทุ่มงบกระตุน้เศรษฐกิจแบบเสี่ยสัง่ลุย 

2) การยอมเจบ็ตวักบัภาวะสภาพคล่องตึงตวัในตลาดเงิน 

3) การเนน้ปฏิรูปปรับเปลี่ยนโครงสร้างและโมเดลเศรษฐกิจจีน
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การไม่ท่มงบกระต้นเศรษฐกจิแบบเสี่ยสั่งลยการไมทุมงบกระตุนเศรษฐกจแบบเสยสงลยุ

• ไม่ไดม้่งใชน้โยบายการคลงัแบบขยายตวัและไม่ละเลงงบพื่อกระตน้เศรษฐกิจมากเกินไป • ไมไดมุงใชนโยบายการคลงแบบขยายตวและไมละเลงงบพอกระตุนเศรษฐกจมากเกนไป 

เนน้การเติบโตในเชิงคุณภาพ

– ตั้งเป้าการเติบโตGDPเฉลี่ยต่อปีไวท้ี่ร้อยละ 7.5
• มาตรการกระจายความเจริญและกระตุน้การบริโภคภายในประเทศ ลดปัญหาช่องวา่งทาง

รายได ้ 

โ ้ ป็ ื ใ ้ ั (U b i ti )– นโยบายสร้างความเป็นเมืองใหก้บัชนบท (Urbanization) 
– มุ่งกระจายทรัพยากรทางการเงินไปสู่ชนบทจีนในระดบัรากหญา้ 

– ตั้งเป้าหมายรายไดเ้ฉลี่ยต่อหวัต่อปี (GDP per capita) เพิ่มขึ้นอีกเท่าตวัภายในปี 2020 
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การไม่ทุ่มงบกระตุ้นเศรษฐกจิแบบเสี่ยสั่งลยุ

• ไม่ส่งเสริมการใชจ้่ายเกินตวัของรัฐบาลทอ้งถิ่นจีน 

่– เขม้งวดและส่งสญัญาณเชิงเตือนใหร้ัฐบาลทอ้งถิ่นใชจ้่ายอยา่งระวงัและหยดุการทุ่มงบ

โครงการก่อสร้างต่างๆ จนเกิดภาวะอุปทานลน้เกิน 

• ี ํ ั่ ใ ้ ํ ั ิ ่ ิ ี ํ ั ี ี้ ั• มคาสงใหส้านกงานตรวจเงนแหงชาตของจนทาการตรวจสอบบญชหนของรฐบาล

ทุกระดบั เพื่อรับมือกบัปัญหาความเสี่ยงภาคการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป
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การจงใจยอมให้มสีภาพคล่องตึงตัวในตลาดเงนิ 

• ธนาคารกลางไม่เขา้มาแทรกแซงตลาด เกิดสภาพคล่องตึงตวั• ธนาคารกลางไมเขามาแทรกแซงตลาด เกดสภาพคลองตงตว

– ตน้ทุนการกูย้มืพุง่ขึ้น แต่กดดนัและบีบใหห้ยดุพฤติกรรมเกง็กาํไร 

– รัฐบาลทอ้งถิ่นจีนลดการใชจ้่ายเกินตวั รฐบาลทองถนจนลดการใชจายเกนตว 

• ไม่อดัฉีดเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ

– ลดความเสี่ยงที่จะทาํใหฟ้องสบ่ในตลาดอสังหาริมทรัพยจ์ีน ปัญหาตลาดสินเชื่อ ลดความเสยงทจะทาใหฟองสบูในตลาดอสงหารมทรพยจน ปญหาตลาดสนเชอ 

และ“ธนาคารเงา”
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“แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลจนีชุดก่อนอย่างชัดเจน” 

“แนวทางเศรษฐกจิจนีต่อจากนี้จะผลกัดนัการปฏิรูป

มากกว่าจะเน้นส่งเสริมการเติบโต และจะพยายาม

จดัการปัญหาหนี้สินจาํนวนมากของรัฐบาลท้องถิน่ที่

ิ ึ้ ใ ่ ิ ิ ิ โ ้ ั ้เกดิขนึในช่วงวกิฤติการเงินโลก พร้อมกบัเข้าควบคมุ

การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณชิย์ต่างๆ”

ื ั ี่ ไ ่ใ ้ ฟื้ ฟ ิ ี ี่ ํ ั ิ่     ยนืยนัทีจะไม่ใชม้าตรการฟืนฟเูศรษฐกิจจีนทีกาํลงัเริม

ชะลอตวั ตราบเท่าที่ยงัไม่มีปัญหากระทบถึงอตัราคน

วา่งงานในจีน วางงานในจน 
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เน้นปฏิรูปปรับโครงสร้างเศรษฐกจิจีนในรูปแบบใหม่ฏ ู ฐ ู

• ลดการพึง่พาภาคการส่งออกซึ่งมีความผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศคู่คา้ และหนัมาเน้นเศรษฐกจิภายในประเทศ  

• สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อยนือยูบ่นขาของตวัเอง 

ลดสัดส่วนของการส่งออกต่อจีดีพีของจีนลงเหลือร้อยละ 26– ลดสดสวนของการสงออกตอจดพของจนลงเหลอรอยละ 26
• เนน้กระตุน้เศรษฐกิจในประเทศ  ส่งเสริมคนจีนในระดบัรากหญา้  

และมีการปรับทิศทางและรูปแบบของการช่วยเหลือภาคการผลิต 

– สนบัสนุนกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)ใหก้ารช่วยเหลือ
เฉพาะกลุ่มอยา่งชดัเจนและยงัเป็นการจาํกดัขอบเขตขนาดของการช่วยเหลือ
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แนวทาง “หลีโ่คโนมกิส์”  เป็นเสมอืนยาขมของจนีที่แนวทาง หลโคโนมกส   เปนเสมอนยาขมของจนท

ต้องยอมลาํบากในวนันี ้เพือ่ผลดใีนภายหน้า เป็นการ

ยอมเจ็บตัวระยะสั้นเพือ่ปรับสมดลระยะยาว ยอมเจบตวระยะสนเพอปรบสมดุลระยะยาว 

ตั้งใจทีจ่ะเติบโตช้าหน่อยแต่จะเติบโตอย่างยัง่ยนืใน

รูปแบบโมเดลใหม่

เน้นพึง่การบริโภคของตนเองมากกว่ายมืจมูก

ต่างประเทศหายใจ 
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China’s GDP Growth 2014

• อตัราการ GDP growth จีน 2013  

%= 7.7%
• ตํ่าสุดในรอบ 14 ปี 

• คาดวา่  เศรษฐกิจจีนมีแนวโนม้ชะลอตวัลง

อีก เนื่องจากนโยบายลดการพึ่งพิงภาคการ

ิ ั ไป ้ ้ ใ ้ ่ผลิต  หนัไปเนน้การกระตุน้การใชจ้่ายของ

ผูบ้ริโภคในประเทศ 

ปี ั้ ป้ ิ โ ิ ไ ้ ี่• ปี 2014  ตงัเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจไวท้ี  

7.5% เพราะตอ้งป้องกนัความเสี่ยงจาก

ปัญหาหนี้สินปญหาหนสน

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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 China’s 10 FTAs  

1- China-Hong Kong  Closer Economic Partnership Agreement (CEPA)

  (June 29, 2003)

2- China –Macao Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) p g ( )

 (Oct 18, 2003)

3- China- ASEAN FTA (CAFTA)  (Nov 29,2004)

4- China-Chile FTA  (Nov 18,2005)

5-  China-Pakistan FTA (Nov 24,2006)

6-  China-New Zealand FTA   (Oct 1, 2008)

7- China-Singapore FTA (Oct 23, 2008)

8- China-Peru FTA (April  28,2009)

9- China-Costa Rica FTA (Feb 2010) 

10-China-Taiwan ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement  (June  2010)

M  FTAMore FTA……

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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จนี : ผ้นําใหม่เศรษฐกจิโลก

ด้านบทบาทในเวทโีลก  :  อภมิหามงักรจีนวนันีม้คีวามมัน่ใจในตัวเองมาก

จน : ผนูาใหมเศรษฐกจโลก

ดานบทบาทในเวทโลก  :  อภมหามงกรจนวนนมความมนใจในตวเองมาก
ในการทีจ่ะมบีทบาทนําเศรษฐกจิโลก 

ปร กาศเป็นมหาอาํนาจทางท เล-ประกาศเปนมหาอานาจทางทะเล

-บทบาทนําในระดบัโลกและท้าทายสหรัฐฯ  เช่น ปธน.

สีจิน้ผงิควงภริยาสุดสวยเยอืนรัสเซีย  ต่อด้วยแอฟริกาใต้ประชุมกลุ่ม  BRICS 

-บทบาทนําในเอเชีย เช่น กลุ่ม  RCEP กบัเพือ่น ASEAN+6 

คู่แข่งกลุ่ม TPP

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ASEAN Framework for Regional 
Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP)(RCEP)

• RCEP เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบูรณาการเศรษฐกิจ ASEAN เขา้กบั
่กลุ่มภายนอก 

• ผูน้าํอาเซียน (พ.ย. 2012) รับรองเอกสาร “ASEAN Framework for 
Regional Comprehensive Economic Partnership”Regional Comprehensive Economic Partnership   
= กรอบและหลกัการพื้นฐานของอาเซียนในการขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยการจดัทาํความตกลงการคา้เสรี

กบัคู่ภาคี ASEAN + FTAs (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด)์ ที่สนใจจะเขา้ร่วม โดยวางบทบาทให้

อาเซียนเป็นตวัขบัเคลื่อนกระบวนการ

• ขณะนี้อาเซียนอยูร่ะหวา่งการจดัทาํแม่แบบของการเปิดเสรีในดา้นต่างๆ

 เช่น ขอบเขต หลกัการ และกลไกการดาํเนินงาน 

และตั้งเป้าหมายจะประกาศเปิดการเจรจากบัคู่เจรจาในช่วงตน้ปี 2013ู

24ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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Comparison of TPP and RCEP (2012)

• Remarks: TPP  12 comprises Australia, Brunei, Chile, Canada, Japan, Malaysia, 
Mexico New Zealand Peru Singapore the US and VietnamMexico, New Zealand, Peru, Singapore, the US and Vietnam
RCEP 16 comprises 10 ASEAN members, Australia, China, Japan, South 
Korea, India and New Zealand
Sources: International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO)

http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Trans-
Pacific Partnership challenges and opportunities for Hong Kong and thePacific-Partnership-challenges-and-opportunities-for-Hong-Kong-and-the-
mainland/rp/en/1/1X000000/1X09URED.htm

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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จนีจนีสําคัญสาํหรับไทยแค่ไหนสําคัญสาํหรับไทยแค่ไหน

 ตลาดส่งออก อันดบั ตลาดส่งออก อันดบั 1 1 ของไทยของไทย

จนจนสาคญสาหรบไทยแคไหนสาคญสาหรบไทยแคไหน

 ตลาดสงออก อนดบ ตลาดสงออก อนดบ 1 1 ของไทยของไทย

แหล่งนําเข้า อันดบั แหล่งนําเข้า อันดบั 2 2 ของของไทยไทย

 ไไ ้ ไ ิ โ ั ั้ ไ ิ โ ั ั  FDI FDI ไหลไหลเข้าไทยเติบโตอันดบั เข้าไทยเติบโตอันดบั 2 2   

และขยายตัวรวดเร็วและขยายตัวรวดเร็ว

่ ้่ ้จนี เป็นนักท่องเทีย่วสําคญัมากขึน้ จนี เป็นนักท่องเทีย่วสําคญัมากขึน้ 

: inbound : inbound มากกว่า มากกว่า 4 4 ล้านคนมาไทย ล้านคนมาไทย 

((กระแส กระแส Lost in Thailand)Lost in Thailand)

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น



Dr.Aksornsri Phanishsarn www.vijaichina.com

รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น 28

ตลาดจนีสําคญัแค่ไหนญ

ตลาดส่งออก
สาํคญัของไทย สาคญของไทย 
ปี 2013

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นSource : http://www2.ops3.moc.go.th/
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การนําเข้าจากจนีมากเพยีงใด

แหล่งนาํเขา้ที่แหลงนาเขาท
สาํคญัของไทย 
ปี 2013ป 2013

Source : http://www2.ops3.moc.go.th/ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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การค้าไทยจีน ช่วง 7 ปี (2007-2013)

ส่งออกสู่จีน
ปี มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนต่อการส่งออกรวม(%)
2007 511 109 9 6%

นําเข้าจากจีน
ปี มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนต่อการนําเข้ารวม(%)
2007 564 566 11 6%2007 511,109 9.6%

2008 532,319 9.1%

2009 548,760 10.9%

2007 564,566 11.6%

2008 670,342 11.2%

2009 586,143 12.7%

2010 678,631 11.1%

2011 791,212 11.8%

2012 829,848 11.7%

2010 775,391 13.2%

2011 930,826 13.3%

2012 1,160,449 14.9%

2013 824,844 11.9% 2013 1,155,279 15.1%

• 1  เครื่องจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบสินคา้สินคา้
• 1. ยางพาราสินค้า 1. เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

• 2. เครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้น
• 3. เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบ

4 ื่ ิ ์ ป ์ ่ ป

สนคา

นาํเขา้

จากจีน

สนคา

นาํเขา้

จากจีน

• 2. เคมีภณัฑ์
• 3. เมด็พลาสติก
• 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส่งออกไป

จีน

• 4. เครืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

• 5. เคมีภณัฑ์

ปี 

2013
ปี 

2013
อุปกรณ์และส่วนประกอบ

• 5. ผลิตภณัฑย์าง

ปี 

2013
ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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China ไทยไทยเป็นสําคญัแค่ไหนในสายตาจีนเป็นสําคญัแค่ไหนในสายตาจีน

ิ ้ ่ ไป ี ็ ่

= = อนัดบั อนัดบั 12 12 สัดส่วนไม่ถงึ สัดส่วนไม่ถงึ 22% % ของการค้ารวมจีนของการค้ารวมจีน

สินค้าส่งออกไปจีน ส่วนใหญ่ เป็นวัตถุดบิ กึ่งวัตถุดบิ ได้แก่ 

อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ยางพารา เคมีภณัฑ์ เมด็พลาสตกิ 

Thailand ไทย = โซ่ข้อหนึ่งในสายโซ่การผลิตของจีน

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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อนาคตจนีอนาคตจน

 ผู้เขยีน

ั ี ิ ์ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น

อ.อาร์ม ตั้งนิรันดร



Dr.Aksornsri Phanishsarn www.vijaichina.com

รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น 33

Target 2020

เป้าหมายทางการเมอืง ยนืหยดัแนวทางสงัคมนิยมแบบจีน
ต่อไป โดยย ํ้าวา่ เป็นแนวทางการพฒันาทีแ่ตกต่างและไม่มวีนัจะลอก

เลยีนจากระบบตะวนัตก

= เรียกร้องใหส้มาชิกพรรคทุกคน มีความโปร่งใส ต่อตา้นการ

่ ่ ้คอรัปชัน่อยา่งแขง็ขนัโดยกล่าววา่ ปัญหาการคอรัปชั่น “อาจถงึขั้นทาํ
ให้พรรคฯ ล่มสลายและประเทศชาตติ้องพงัทลาย” 

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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China’s FYP since 1953แผนพัฒน์ฯ จนีY 9

1st FYP  (1953-1957) :  เพิ่มอัตราเร็วให้แก่อุตสาหกรรมY
ไล่ให้ทันอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

2nd FYP (1958-1962) : ก้าวกระโดดใหญ่ 2 FYP (1958 1962) : กาวกระโดดใหญ 

3rd FYP (1966-1970) :  เตรียมรบ เตรียมรับมือภัยอดอยาก

th4th FYP (1971-1975) : เสียศูนย์รุนแรง ปรับยุทธศาสตร์

Great Leap Forward
ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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China’s FYP since 1953แผนพัฒน์ฯ จนีY

5th FYP (1976-1980) : ปรับเปลี่ยน จัดระเบียบใหม่ ปฏิรูป ยกระดับY ( ) ฏ ู

6th FYP (1981-1985) : เดินไปสู่การเปดประเทศ ปฏิรูป

7th FYP (1986-1990) : ระบบเศรษฐกิจใหม่ใน7 FY ( ) ฐ

รั บอบสะงคมนิยมทีม่ีเอกละกษณ์จีน

8th FYP (1991-1995) : เปดประเทศ ปฏิรปรอบใหม่8 FYP ( 99 995) : ฏ ู

9th FYP (1996-2000)  : การปรับคุมเศรษฐกิจมหภาค

10th FYP (2001-2005) :แผนพัฒนาแบบออกคําสั่งถอยฉาก ใช้การตลาด10 FYP (2001 2005) :แผนพฒนาแบบออกคาสงถอยฉาก ใชการตลาด

จัดสรรทรัพยากร นโยบาย Xibu Da Kaifa
11th FYP (2006-2010) :สร้างให้จีนเปนสังคมกลมกลืนปรองดอง เน้นการพัฒนา

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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อย่างเปนวิทยาศาสตร์ 
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China’s FYP China’s FYP since since 19531953แผนพัฒน์ฯ จนีFYFY 99

1212thth Five Five Yea  PlaYea  Pla1212thth Five Five ––Year PlanYear Plan
hift f th tit= = shift from growth quantity  

to growth qualityg q y
= rebalance the economy toward 
domestic consumption and away fromdomestic consumption, and away from 
external demand and investment.

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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จนี : ผ้นําใหม่เศรษฐกจิโลก

้ ี ี ้ ี ั้ ใ ใ ป ั ็ ป ี่ โ

จน : ผนูาใหมเศรษฐกจโลก

ผู้นําจีนชุดนีมคีวามตังใจสูงในการปรับทิศ “เบนเขม็” และ “เปลยีนโฉม”

เศรษฐกจิจีนในหลายด้าน

้ โ ิด้านโมเดลเศรษฐกจิ =  ไม่ได้เน้นการโตในเชิงปริมาณ แต่หันมาเน้นคุณภาพ 

เน้นเรื่องปากท้องคนจีนมากขึน้  เช่น 

้ ่-การตั้งเป้าเพมิ GDP per capita อกี 1 เท่าตัว ภายในปี 2020

-การทํา Urbanization เพิม่คนชั้นกลางเป็น 700 ล้านคน

่-ลดการพึง่พาเศรษฐกจิภายนอก  เบนเข็มมาเน้นกระตุ้นเศรษฐกจิใน

ประเทศจีนเองมากขึน้

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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Target 2020

ป้ ิเป้าหมายทางเศรษฐกจิ = การพฒันาเศรษฐกิจใหเ้ขา้ถึงการสร้าง
สงัคม “เสี่ยวคงั” อยา่งรอบดา้นภายในปี  2020 

ี ่ ป ิ ป ิ ิ ปิ ป ่ ไป ่ ้ ้จีนจะเร่งปฏิรูปเชิงเศรษฐกิจและเปิดประเทศต่อไปอยา่งรอบดา้น พร้อมๆ
กบัการส่งเสริมการพฒันาอยา่งเท่าเทียม ตั้งเขม็มุ่งให้ขนาด GDP และรายได้
ต่อหัวของประชากรทั้งเขตเมืองและชนบทอกี 1 เท่าตวัภายในปี  2020 (การ(
ขยายตวัของ GDP ไม่ตํา่กว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี) 

มุ่งเนน้กลยทุธ์ในการส่งเสริมความต้องการภายในประเทศ และการพฒันา
ี่ ป็ ิ ่ ิ ิ่ ้ ั้ ้ ่ ี ัทีเป็นมติรต่อธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม รวมทงัการสร้างระบบความเท่าเทยีมกนั

ของสวสัดกิารสังคมเมอืงและชนบทอยา่งทัว่ถึง

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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GDP จนี = อนัดบั 2 ของโลก

่ ั ่ ั ไ ่ ึ โแต่สัดส่วนยงัไม่ถงึ 10% ของ GDP โลก

GDP per capita 2012 จนี
 87th ของโลก = 87th ของโลก 

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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รายได้เฉลี่ยต่อหวัต่อปีของจีน
( 5 อันดับแรก และ 5 อันดับรัง้ท้าย) (ปี 2012)( 5 อนดบแรก และ 5 อนดบรงทาย) (ป 2012)

ที่มา :  IMF, 2013 

อันดบั (จาก 31 มณฑล) มหานคร/มณฑล
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 

(หยวน)

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 

(ดอลลาร์สหรัฐ)(หยวน) (ดอลลารสหรฐ)

1 เทยีนจนิ 93,110 13,058

2 ปักกิ่ง 87,091 12,783

3 เซี่ยงไฮ้ 85,033 12,456

4 เจียงซู 68,347 9,545

โ ี ใ5 มองโกเลียใน 64,319 9,083

5 อันดับรัง้ท้าย

27 กวางสี 27 943 4 42727 กวางส 27,943 4,427

28 ทเิบต 22,936 3,633

29 ยูนนาน 22,196 3,516

30 กานซู่ 21,978 3,482

31 กุ้ยโจว 19,566 3,100
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12th Five-Year Plan (2011-2015)
:  1) stable & sustainable growth 

2)  harmonious society

Protecting Protecting 
the the 

environmentenvironment
Rebalancing Rebalancing 
the economythe economy

Promoting Promoting 
social social 

equalityequality

Key

environmentenvironment

•Closing urban-rural gap
•Promoting regional 

•Expanded domestic 
demand & 

•Energy conservation
•Improving 

equalityequality

Key 
Targets 
& 
Policies

g g
development
•Minimizing income 
disparity
•Stable prices

consumption
•Average  GDP 
growth of 7%
•Closing income gap

p o g
environmental quality
•Developing new 
energy

Measures
•Increasing urbanization
•Go-West policy through •Minimum wage 

hikes

• Developing energy-
efficiency technology
•Mandatory emissionMeasures p y g

preferential measures
•Improving social safety 
nets for China’s rural 
population

hikes
•Increase social 
safety nets
•A range of energy 
efficiency targets

•Mandatory emission 
targets
•Support for nuclear
/hydropower 
development•Upgrading  traditional 

labor-intensive service 
industries

efficiency targets development

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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Structure of  12th Five Year Plan

Section I: Policy Guidance: Scientific Development
Section II. Reform of Agriculture
Section III: Promote Domestic Industry
Section IV: Promote Service Industry
Section V: Encourage Undeveloped Regions and Promote Urbanization
Section VI: Green Development: Global Warming, Energy and Resource 
C ti d E i t l P t tiConservation and Environmental Protection
Section VII: Improve Domestic Innovation, Education and Workforce Training
Section VIII: Improve the Livelihood of the People: Wages, Medical and Pension
Section IX: Social Management and ControlSection IX: Social Management and Control
Section X: Cultural Development and Soft Power
Section XI: Improvement of the Economic System
Section XII Continue Opening to the Outside WorldSection XII Continue Opening to the Outside World
Section XIII: Improve the Operations of Government, including Reduction in 
Corruption
Section XIV: Unify the Country
Section XV: Advance Military Power
Section XVI: Develop Overall Blueprint of Economic and Social Development

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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ภาคการผลติ  7 อตุสาหกรรมใหมุ่
Seven Major Strategic New Industries 

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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ภาคการผลติ  7 อตุสาหกรรมใหมุ่
Seven Major Strategic New Industries 

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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การใช้เงนิหยวนในการทาํ
้ ่ ปธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

RMB Trade Settlement RMB Trade Settlement 

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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ระบบ Exchange Rate จนี และบทบาทเงนิหยวน
ปี วนั/เดอืน สถานการณ์

ก่อน 1994 ตั้งแต่ 1970 เงินหยวน (Renminbi) ชเ้ฉพาะในจีน และกาํหนดใหช้าวต่างชาติใชเ้งิน FEC หรือ Foreign Exchange Certificate

1994 -ประกาศยกเลิกเงิน FEC และใหใ้ชห้น่วยเงินตราเพยีงแบบเดียว คือ Renminbi : RMB  และใชร้ะบบอตัราแลกเปลีย่นแบบคงที ่Fixed 

Exchange Rate System โดยผกูค่าเงินไวก้บัเงิน US$ ในระดบั 8.62 หยวนเท่ากบั 1 เหรียญ สรอ. ส่งผลใหใ้นปี 1994 คา่เงินของจีนไดอ้่อนค่า

ลงอยา่งมาก (ลดค่าเงินหยวน)

2001 Dec - จีนไดเ้ขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization)

2005 July -ประกาศเปลี่ยนมาใชร้ะบบอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตัวแบบมกีารจดัการ (Managed Floating Exchange Rate) โดยใชต้ะกร้า

อา้งอิงหลายสกลุ และใหม้ีการแกวง่ของคา่เงินไดไ้ม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อวนั

2008 กลางปี ตรึงคา่เงินหยวนกบัเงินเหรียญ สรอ.ที่ 6.28 หยวนต่อ 1 เหรียญสรอ. เนื่องจากวกิฤตเศรษฐกิจโลก

2009 ‐ใหเ้งินหยวนเป็นเงินสกลุที่ใชช้าํระการซื้อขายสินคา้ขา้มพรมแดน ในพื้นที่ใกลเ้คียงจีน คือ ฮ่องกง มาเก๊า และในอาเซียน 6 ประเทศ คือ 

อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวยีดนาม อนโดนเซย ไทย มาเลเซย สงคโปร ฟลปปนส และเวยดนาม 

‐จีนเปิดตลาดคา้เงินหยวนนอกประเทศที่ฮ่องกง offshore RMBmarket 

2010 June ประกาศเปิดใหเ้งินหยวน “มีความยดืหยุน่”ไดอ้ีกครั้ง

2011 การพฒันาตราสารทางการเงินในสกลุเงินหยวน +เปิดตลาดเงินฝากในรูปบญัชีเงินฝากชาวต่างประเทศในสกลุเงินหยวน 

+การพฒันาตลาดตราสารหนี้ในสกลุเงินหยวน เพื่อการกูย้มืเป็นเงินหยวน 

การกูย้มืระหวา่งทางการจีน และธนาคารพาณิชยใ์นฮ่องกง

ขยายไปถึง การกูย้มืโดยบริษทัธุรกิจต่างประเทศ =  HK Dim Sum Bondsู ุ

Aug BOT ธปท.ลงทุนในพนัธบตัรจีน และเปิดสนง.ที่ปักกิ่ง

2011 Dec BOT + PBOC = Currency SWAP 70,000  million RMB
ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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China’s Strategy towards RMB (Yuan) 

i i iInternationalization

Use of RMB for Trade Settlement 

U  f RMB f  I t ti l Fi i l M k t I t tUse of RMB for International Financial Market Investment

Use of RMB for International Reserve Currency

47

y
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between The People’s Bank of China and other Central Banks 

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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Bilateral Currency Swap Arrangement 
between  PBOC  and other Central Banks 

No.
Date of BCSA  Countries

 

Amount (Billion CNY) Venue

Initial Extend Initial Extend

1 12-Dec-08 26-Oct-11 South Korea          180.0         360.0 Seoul

2 20 Jan 09 22 Nov 11 Hong Kong           200 0         400 0 Beijing2 20-Jan-09 22-Nov-11 Hong Kong           200.0         400.0 Beijing

3 8-Feb-09 8-Feb-12 Malaysia            80.0         180.0 Beijing

4 11-Mar-09 - Belarus           20.0  not extend Beijing

5 23-Mar-09 - Indonesia           100.0  not extend Beijing

6 2-Apr-09 - Argentina           70.0  not extend Medellin Columbia

7 9-Jun-10 - Iceland              3.5             3.5 Reykjavik

8 23-Jul-10 - Singapore           150.0         150.0 Beijing

9 18-Apr-11 - New Zealand            25 0           25 0 Beijing9 18-Apr-11 - New Zealand            25.0           25.0 Beijing

10 19-Apr-11 - Uzbekistan               0.7             0.7 Beijing

11 5-May-11 20-Mar-12 Mongolia             5.0           10.0 Ulaanbaatar 

12 13-Jun-11 - Kazakhstan             7.0             7.0 Astana

13 22-Dec-11 - Thailand           70.0           70.0 Bangkok

14 23-Dec-11 - Pakistan           10.0           10.0 Islamabad

15 17-Jan-12 - United of Arab Emirates           35.0           35.0 Dubai

16 21 F b 12  T k           10 0           10 0 A  l

49

16 21-Feb-12  - Turkey           10.0           10.0 An gala

17 22-Mar-12  - Australia          200.0         200.0 Beijing

18 26-Jun-12  - Ukraine           15.0           15.0 Beijing

 Total          966.2       1,476.2  
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เงือ่นไขทีส่ําคญัของ International Currency

(1) Full convertibility เป็นเงินที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและมีการแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรีใน
้ ้ ้ ้ ไ ่ ็ IC ไ ื่ ไ ้การทาํธุรกรรมทังการค้าและการลงทุน ทงันี ไม่มีเงินสกลุใดทีเป็น IC โดยไม่ผา่นเงือนไขนี เพราะจะ

ทาํ หนา้ที่สื่อกลางการแลกเปลี่ยนไดอ้ยา่งจาํกดั 

(2) ตลาดการเงินในเงินสกลุดงักล่าวมีขนาดใหญ่และมีการพฒันาในระดบัสูง ซึ่งทาํใหม้ีเครื่องมือทาง
การเงินที่หลากหลาย ตลาดมีความลึกและมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะเอื้อใหเ้กิดความสะดวกในการคา้
ขาย การลงทุน และการถือเป็นสินทรัพย ์

(3)ประเทศเจ้าของเงินสกลุนั้นมีขนาดเศรษฐกจิใหญ่และมีปริมาณการค้าระหว่างประเทศสูง ซึ่งทาํ ใหม้ี
อาํ นาจต่อรองและเงินสกลนั้นเป็นที่ตอ้งการใช ้ส่วนหนึ่งเพราะคนในประเทศจะได้อา นาจตอรองและเงนสกลุนนเปนทตองการใช สวนหนงเพราะคนในประเทศจะได

ไม่ตอ้งรับความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนมาก

(4) ป ้ ิ ั ่ ี โ ิ ป็ ี่ ั ั้ ี้ ั ิ ฟ้ ใ ้(4) ประเทศเจ้าของเงินสกลุดงักล่าวมีนโยบายทางเศรษฐกจิเป็นทยีอมรับ ทงันี การดูแลอตัราเงินเฟ้อให้
อยูใ่นระดบัตํ่าและอตัราแลกเปลี่ยนใหม้ีเสถียรภาพช่วยเสริมสร้างความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจและมีผลดี
ต่อความเชื่อมัน่ในเงินสกลุนั้น วา่การถือเงินสกลุดงักล่าวจะมีความมัน่คงมูลค่าไม่หดหายไป 
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ศักยภาพเงนิหยวนเงนิหยวนในการเป็นเงนิสกลุหลกัของโลก ???

ปัจจัยส่งเสริม จดอ่อน/อปสรรค
• ขนาดเศรษฐกจิ/การค้าระหว่าง

ประเทศ/การลงทน FDI ของจนี

จุดออน/อุปสรรค
•จีนยงัม ีcapital account 

ประเทศ/การลงทุน FDI ของจน

• เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของจนี

ค่อนข้างสง 

controlตลาดการเงนิ/ตลาดทุน

จีนยงัไม่เปิดเสรีเพยีงพอ

ป ี่ไ ่
คอนขางสูง 

• นโยบาย/แรงผลกัดนั/ปัจจยั

สนับสนนจากรัฐบาลจีนให้มี

•เงินหยวนยงัเป็นเงินสกลุทีไม่
มกีารซื้อขายอย่างเสรี เพราะยงัมขี้อจาํกดั
ั้ ใ ื่ ป็ ี ิ ่ ป ี่ ไ ้สนบสนุนจากรฐบาลจนใหม

การใช้เงินหยวนแพร่หลายขึน้

ทงในเรืองความเป็นเสรีของเงนิทุนตางประเทศทจีะไหลเข้าออก

จนี ทีท่างการจนียงัควบคุมอยู่ 

•การถอืสินทรัพย์เป็นเงินตรา
่ ป ีต่างประเทศของคนจีนเองยงัทํา

ไม่ได้ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น



Dr.Aksornsri Phanishsarn www.vijaichina.com

รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น 52

อาเซียนพึง่พงิจนีจนีอาเซยนพงพงจนจน
ทางเศรษฐกจิมากเพยีงใด ฐ

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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China 12th Five-Year Plan Towards ASEAN

Premier Li Keqiang , suggested that the 12th Five-Year Plan shall be implemented to:

Promote Econ & Trade Relations 
strive to reach a bilateral trade
volume of USD 500 billion by 2015 
in China-ASEAN region

Promote Econ & Trade Relations 
strive to reach a bilateral trade
volume of USD 500 billion by 2015 
in China-ASEAN region

Complete an interconnection 
transportation network, which 

including high speed  railway network and sea 
network 

in China-ASEAN region1 2

Promote financial market
liberalization and integration
Promote financial market
liberalization and integration

Strengthen econ 
cooperation 

Strengthen econ 
cooperation 

4

2

liberalization and integration 
in China-ASEAN region
liberalization and integration 
in China-ASEAN region in agriculture

in China-ASEAN region
in agriculture

in China-ASEAN region
3

4

Increase investment in 
sustainable energy 

in China-ASEAN region

Further strengthen 
friendship and the mutual 

understanding between    the Chinese  
& ASEAN people

5 6

p p

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น



Dr.Aksornsri Phanishsarn www.vijaichina.com

รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น 54

ทุนจีนในอาเซียน 2013 
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การลงทุนของอาเซียนในจีน 2013
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Total FDI การลงทุนจีน-อาเซียน 2013 
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การท่องเทีย่วจีน-อาเซียน 2013 
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การค้าจนีจนี--อาเซียนอาเซียนการคาจนจน อาเซยนอาเซยน
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จนี คอื คู่ค้าอันดบั 1 ของอาเซียน (2011)

T t l T d     T  10 T di  P t  f ASEAN (2011) 

อนัดบัคูค่้า คูค่้า มลูคา่รวม สดัสว่น

1 ASEAN         527 435 609 24 02%

Total Trade  :  Top 10 Trading Partners of ASEAN (2011) 

1 ASEAN         527,435,609 24.02%

2 จีน         363,096,237 16.53%

3 ญี่ปุ่ น         248,035,739 11.29%

4 สหรัฐอเมริกา         198,838,445 9.05%

5 เกาหลีใต้         124,922,026 5.69%

ี6 ออสเตรเรีย           68,237,849 3.11%

7 ฮอ่งกง           97,663,080 4.45%

8 ไต้หวนั           84,153,327 3.83%

9 อินเดีย           74,829,477 3.41%

10 เยอรมนี           63,914,927 2.91%

ทัง้โลก      2 196 085 442 100%

http://www.aseansec.org/stat/Table20_27.xls ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

ทงโลก      2,196,085,442 100%

หน่วย:พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ



Dr.Aksornsri Phanishsarn www.vijaichina.com

รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น 60

ASEAN ASEAN 
่ ไป ี่ ไป ีสัดส่วนสัดส่วนการส่งออกไปจนีการส่งออกไปจนี

http://www.china-briefing.com/news/2012/11/29/asia-trade-flows-to-lead-global-economic-growth.html ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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นายกฯ จนีเยอืนไทย

ลงนามในความตกลง

ไ ้ ?อะไรบาง?

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น
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ดร อกัษรศรี พานิชสาส์นดร.อกษรศร พานชสาสน
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ความร่วมมือไทย-จีนทางรัฐบาลจีนได้ชักชวนให้ไทยร่วมลงนามในเอกสารความ

ตกลงทีส่ําคญัเกีย่วกบัทะเลและมหาสมทรถงึ 3 ฉบับ

ฉบับแรก คอื “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืทางด้านทะเล” ลงนาม

ตกลงทสาคญเกยวกบทะเลและมหาสมุทรถง 3 ฉบบ

ฉบบแรก คอ บนทกความเขาใจวาดวยความรวมมอทางดานทะเล  ลงนาม

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยกบัทบวงกจิการทางมหาสมุทรแห่งชาตจิีน ในระหว่าง

การเดนิทางมาเยอืนไทยของท่านสีจิน้ผงิ เมือ่วนัที ่22  ธันวาคม  2011   

ั ี ่ ื ข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมด้านสภาพฉบับทสีอง คอื “ขอตกลงวาดวยการจดตงหองปฏบตการรวมดานสภาพ

ภูมอิากาศและระบบนิเวศน์ทางทะเล” (ไม่ใช่เป็นเพยีงแค่บันทกึความเข้าใจ) มกีารลงนามใน

ระหว่างการเดนิทางไปเยอืนจีนของรัฐบาลไทย เมือ่วนัที ่17 เมษายน 2012 ระหวางการเดนทางไปเยอนจนของรฐบาลไทย เมอวนท 17 เมษายน 2012 

ฉบับทีส่าม คอื “แผนปฏิบัติการ 5 ปี สําหรับความร่วมมอืทางทะเลไทย-

จีน” มกีารลงนามในระหว่างการเดนิทางไปเยอืนจีนของนายกฯ หลี ่เมือ่วนัที ่11  ตุลาคม 2013 

ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์นดร.อกษรศร พานชสาสน
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ประเดน็ร้อน

S th Chi SSouth China Sea
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กองทุน China-ASEAN Maritime Cooperation Fund

กองทุนความร่วมมือดา้นทะเล (China-ASEAN maritime 
cooperation fund) ประกาศในวาระครบรอบ 20 ปีความสมัพนัธ์ค่เจรจาp ) ู

จีน-อาเซียน , 18 Nov 2011

China-ASEAN maritime cooperation fund สนบัสนุนp ุ

ความร่วมมือในการวจิยัทางทะเลและปกป้องสิ่งแวดลอ้ม เชื่อมโยงระหวา่งกนั การ

เดินเรือเพื่อความปลอดภยั การคน้หาและการใหค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนการต่อสู้

กบัภยัคุกคามขา้มชาติ

มูลค่า 3 พนัล้านหยวน !!! 
(473 ลา้นดอลลาร์) 

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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ความร่วมมอืทางมหาสมุทรกบั LDCs กว่า 20 ประเทศุ

• วนัที่ 29 ตุลาคม 2012  รัฐบาลจีนอนุมตัิกรอบของแผนแห่งความร่วมมือนานาชาติ

้ ี ใ ้ ้ ปี 2011 2015 ั ั้ด้านทะเลจนีใต้และมหาสมุทรรอบข้างปี 2011-2015 และจดัตงักองทุน

เฉพาะเพือ่ดาํเนินความร่วมมอืกบัประเทศรอบข้างบริเวณทะเลจนีใต้ มหาสมุทร

อนิเดยีและมหาสมทรแปซิฟิกอนเดยและมหาสมุทรแปซฟก

• จีนจดังาน Seminar การสัมมนาระดบัสูงว่าด้วยการพฒันามหาสมุทรอย่าง

ไยัง่ยนืของประเทศกาํลงัพฒันา ที่กรุงปักกิ่ง โดยมีเจา้หนา้ที่ระดบัสูงจากไทย 

แทนซาเนีย ตมิอร์ตะวนัออก ฟิจิ วานอาต ปากสีถาน ศรีลงักา มาวลคิวิส์ เขา้ร่วมการสัมมนาหัวข้อว่า ู ู

"การพฒันามหาสมุทรอย่างยัง่ยนื" 

• การสมัมนาเกี่ยวกบัปัญหาการบริหารมหาสมุทรและการส่งเสริมการพฒันามหาสมุทรใหอ้ยา่งย ัง่ยนื 

็ ้เป็นตน้

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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ิ ใ ี่ิ ใ ี่ทิศทางในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ทิศทางในแผนพัฒนาฯ ฉบับที 1212  (ปี 2011-2015) 

• เป้าหมายการลงทุน outward FDI เพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 17 ต่อปี +  คาดวา่ outward FDI จะมีมูลค่าสะสม

รวมถึง 560,000 ลา้น US$  (เป็นระดบัใกลเ้คียงกบั inward FDI ในจีน) 

• เร่งสนบัสนุน outward FDI กระตุน้ให้ “กจิการท้องถิน่” ขยายความร่วมมือและการลงทุน
ในต่างประเทศในดา้นการผลติ พลงังาน บริการเพื่อหาประโยชน์จากศกัยภาพทางในตางประเทศในดานการผลต พลงงาน บรการเพอหาประโยชนจากศกยภาพทาง
การตลาดและทรัพยากรของโลก  

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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จนีคาดหวงัอะไรจาก outward FDI

• การลงทน outward FDI ุ

– ช่วยเพิม่เครือข่ายธุรกจิ networking ผ่านเทคโนโลยแีละทักษะด้าน
การจัดการ

– ช่วยให้การเติบโตทางเศรษฐกจิของจีน Economic Growth เดนิหน้า
ต่อไป

้ ไ ่• ในขณะนี  รัฐบาลจีนได้ผนัเอาทุนสํารองเงินตราต่างประเทศทมีมีหาศาล
กว่า 3 trillion US$ ไปลงทุนผ่าน China Investment Crop (CIC) และ
รัฐวสิาหกจิ SOEs จํานวนมาก  (ลดการลงทนในพนัธบตัรรัฐบาลรฐวสาหกจ SOEs จานวนมาก  (ลดการลงทุนในพนธบตรรฐบาล
สหรัฐอเมริกาที่ดอกผลตํ่าและไม่ค่อยงอกเงย) 

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
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แหล่งข้อมูลสําคญั แหล่งข้อมูลสําคญั 
www vijaichina comwww vijaichina comwww.vijaichina.comwww.vijaichina.com

ศนย์วจิัยยทธศาสตร์ไทย-จีน (วช) www.vijaichina.com
2009sorn@gmail.com

ศูนยวจยยุทธศาสตรไทย จน (วช) www.vijaichina.com

ศูนย์ข้อมูลธุรกจิไทยในจีน www.thaibizchina.com และ http://www.mfa.go.th

โครงการเมอืงจีน  ธนาคารกสิกร www.thailand-china.comโครงการเมองจน  ธนาคารกสกร www.thailand china.com

กระทรวงพาณชิย์  www.moc.go.th

มมจีน ผ้จัดการ www.manager.co.th คอลมัน์ประจํามุมจน ผูจดการ www.manager.co.th

ศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ  www.csc.ias.chula.ac.th

โครงการจีนศึกษา มธ.  www.asia.tu.ac.th/china

คอลมนประจา
 “Eyes on China by NRCT” 

ในกรุงเทพธุรกจิ โครงการจนศกษา มธ.  www.asia.tu.ac.th/china

ห้องสมุดป๋วย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.  www.econ.tu.ac.th

ศนย์ธรกจิไทย-จนี by Kbank ชั้น 16 จามจรีสแควร์

ุ ุ

ศูนยธุรกจไทย จน by Kbank ชน 16 จามจุรสแควร
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ศนย์วจิยัศูนยวจย

ยุทธศาสตร์ไทย-จนี ุ

(TCRC)
www.vijaichina.com


