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 ผมขอแสดงความยนิดีในโอกาสที ่บริษัท อินฟอร์ มเีดยี แอนด์พบัลิเคชัน่ จ�ากัด ได้จัดท�านิตยสาร 
“ASEAN Logistics & Purchasing” ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางน�าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ด้านการ
ขนส่งในขอบเขตระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การ
เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว
 เป้าหมายในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ัน มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวทีแ่ข็งแกร่ง มคีวามสะดวกในการติดต่อการค้าระหว่างกัน และเพือ่ให้ประเทศสมาชิก
สามารถแข่งขันและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภมูภิาค ซ่ึงการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องการแข่งขันนั้น จ�าเป็น
ต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆมารองรับทัง้ด้านข้อมลู ข่าวสารและโดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบคมนาคมขนส่ง ซึง่กระทรวงคมนาคม
ได้มกีารเร่งรดัผลกัดนัการด�าเนนิโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างภูมิภาค
ต่างๆ ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าระหว่างเมืองโดยการก่อสร้างทางคู่
เชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้าน และสาธารณรัฐประชาชนจนี (จนีตอนใต้) การพฒันาโครงข่ายการขนส่งทางน�า้ โดยการพฒันา
ท่าเรือล�าน�า้และท่าเรือชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั เพือ่ประโยชน์ในการขนส่งสนิค้าท้ังภายในและระหว่างประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับประตูการค้าชายแดน โดยพฒันาพืน้ทีช่ายแดนเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
รวมท้ังยังมีการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงประตูการค้าของประเทศ เพือ่ให้สามารถรองรบัการเดนิทางและการขนส่งสนิค้าทางถนน
ระหว่างประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
 ดังนัน้การทีบ่รษัิท อนิฟอร์ มเีดยี แอนด์พบัลเิคชัน่ จ�ากดั ได้จดัท�านติยสารดงักล่าวจงึนบัได้ว่าเป็นส่วนหนึง่ทีส่ามารถ
สบับสนุนการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี ในนามของกระทรวงคมนาคม ขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้การจัดท�า
นติยสาร “ASEAN Logistics & Purchasing” ประสบความส�าเรจ็ตามวตัถุประสงค์และสามารถช่วยกันสร้างสรรค์สงัคม เศรษฐกจิ
ของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

   
                 (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

	 值此INFO	MEDIA	&	PUBLICATION	CO.,LTD.出版东盟物流与采购杂志之际，我谨表示衷心的祝贺。

东盟物流与采购杂志是介绍包括泰国在内的东盟经济共同体的运输、物流与采购的信息和知识的一个平台。

	 东盟经济共同体的一个重要的目标就是形成一个具有潜力的统一生产基地和单一市场，提高竞

争力以及吸引外来投资。要提高竞争力必须有相应的措施，例如信息、资讯和交通运输系统来配套实

施。泰国交通部正在加速国内以及区域的互联互通项目的建设，例如：发展国内轨道运输、发展连接邻

国的火车、发展中国（中国南部）泰国铁路，在水路运输方面，发展暹罗湾和安达曼海岸的航道和深水

码头，所有这些项目都是为了提高国内以及国际的运输能力。除此以外，还在边境地区设立经济特区，

发展公路运输，增强边境和邻国的人员与物流运输效率等。

	 因此，INFO	MEDIA	&	PUBLICATION	CO.,LTD.有限公司出版东盟物流与采购杂志有助于国家的发

展，我谨代表泰国交通部向东盟物流与采购杂志的出版表示衷心的祝贺，祝愿东盟物流与采购杂志取得

圆满成功，对社会、经济稳定、繁荣和可持续发展做出新的贡献！

      
        

           (阿空•德披他亚派实)

	 	 	 	 	 	 				 	 						泰国交通部部长

泰 国 交 通 部 部 长 贺 词

สาร
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม





	 2015年是东盟经济共同体建立的元年，随着东盟共同体的建立，东盟各国间的人流、物流、资金流和
信息流呈现不断增长的趋势。“中国—东盟”自由贸易区建设也取得阶段性成果，2015年中国与东盟的双边
贸易额增速超过10%，双边贸易额预计将达	5000	亿美元
	 	 	 	 中国“一带一路”思想和泛亚铁路项目构想的提出，为中国与东盟间的物流未来	的发展奠定了坚实的挤
出。2016年，随着中国在东盟进出口贸易份额的增加，东盟物流行业将迎来更大的挑战，这同样也是一次难
得的发展窗口期。
	 中国与东盟国家贸易量的增加，物流开始成为限制东盟国家进出口贸易的主要因素，从而制约东盟国
家经济的持续增长。东盟国家大多是发展中国家，因此对于物流基础设施的投入相对有限，2013年12月11
日昆曼公路全线通车，成为连接东盟和中国	 最为重要的路上交通线路。与此同时，中国也在加强北部湾经济
区的物流建设，不断增加湛江港、防城港、北海港和钦州港的吞吐能力，这使得东盟和中国的海上物流运近
年来，随着中国人民生活水平的提升，中国消费者对国外优质商品的购买能力大幅提升。中国网购行业的爆
发式增长，以及中国出台的跨境电商免税区试点政策，也促使东盟国家优质的食品、服装和电子产品大量进
入中国。
		 虽然东盟国家在交通基础设施的投入不断增加，但仍然无法满足不断增加的物流运输需求，如何协调
物流有限运力和无限需求成为摆在东盟国家面前的一道难题。因此，在东盟各国政府政策支持、基础设施投
资仍未很好协调的现状下，整合行业资源成为东盟国家物流行业的重要发展方向。
	 东盟国家从国家体制、发展情况、政策法规和行业标准都存在着诸多不同，物流	 行业面临着较大的挑
战，特别是经营陆运的物流公司。《东盟物流与采购杂志》也将在未来为广大读者提供更多及时可靠的新闻
资讯，同时作为东盟物流行业者交流的平台。相信东盟物流与采购联合会的成立，以及《东盟物流与采购杂
志》的创办，将有助于东盟物流行业信息咨询流通，促进行业整体发展和提高行业服务水平。
																																			
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 东盟物流与采购杂志总编

	 การเปิดศักราชของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน,	ความส�าเรจ็ของเขตการค้าเสรจีีน-อาเซยีนในปี	2015,	ยทุธศาสตร์	“One	Belt	

One	Road”	 รวมทั้งโครงการทางรถไฟสายทรานส์เอเชียของจีน	ล้วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ระหว่างจีนกับอาเซียน

มากยิ่งขึ้นในอนาคต	เช่น…

	 1.	ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ	ที่เปิดให้เดินรถตลอดเส้นทางตั้งแต่ปลายปี	2013	การขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือในเขตเศรษฐกิจ

อ่าวเป่ยปู	้(Beibu	Gulf	Economic	Zone)	จึงได้ขยายก�าลงัมากย่ิงขึน้	ท้ังยังเป็นการเพิม่จุดเช่ือมต่อการขนส่งทางทะเลอกีช่องทางหนึง่	

	 2.	 การเติบโตของธุรกิจ	 E-commerce	 และนโยบายน�าร่องเขตปลอดภาษี	 E-commerce	 ข้ามพรมแดนของจีนที่กระตุ้นให้

ประเทศในอาเซียนส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร	เสื้อผ้า	และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ประเทศจีน

 แม้อาเซียนจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพิ่มขึ้น	แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ	การบูรณาการทรัพยากรจึง

เป็นทิศทางส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของอาเซียน	

	 เนื่องจากระบบการปกครอง	การพัฒนา	กฎหมาย	นโยบาย	และมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศในอาเซียนยังแตกต่างกัน

อยู่มาก	การก่อตั้งสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของอาเซียน	และนิตยสาร	“โลจิสติกส์และการจัดซื้อของอาเซียน”		จึงได้น�าเสนอ

ข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ	 ทันต่อเหตุการณ์	 และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในอาเซียน	 ซึ่งน่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาและการยกระดับบริการของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โดยรวม

หัวหน้าบรรณาธิการนิตยสารโลจิสติกส์และการจัดซื้อของอาเซียน

สารจากบรรณาธิการ

编 者 的 话
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	 2008年12月11日，一

条全长1880公里，连接中国西

部运输枢纽昆明和东盟中心

点泰国首都曼谷的“昆曼公

路”正式开通。2013	年9月中国

国家主席习近平在访问中亚

和东南亚国家期间，正式提出 

“一带一路”发展战略。2013

年12月11日连接老挝会晒码

头和泰国清孔的清孔-会晒大

桥正式贯通，这标志着东盟国

家特别是中泰两国的内陆物

流运输业，摆脱了此前对湄

公河船运的依赖，开始进入一

个崭新的时代。

	 昆曼公路的贯通也标

志着“中国—东盟自由贸易

区”交通设施网络全面对接，

中国与东盟国家特别是与泰国

间的陆路交通运输限制消

除，这使得中国“走出去战

略”和“一带一路”战略通过

广西和云南联通东南亚地区

的目标进一步得到落实。

	 2013年12月11日连接

老挝会晒码头和泰国清孔的

清孔-会晒大桥正式贯通，这标

志着东盟国家特别是中泰两

国的内陆物流运输业，摆脱了

此前对湄公河船运的依赖，

开始进入一个崭新的时代。

	 昆曼公路的贯通也标

志着“中国—东盟自由贸易

区”交通设施网络全面对

接，中国与东盟国家特别是与

泰国间的陆路交通运输限制

消除，这使得中国“走出去

战略”和“一带一路”战略通

过广西和云南联通东南亚地

区的目标进一步得到落实。

	 2013年10月，中国国家

主席习近平在《携手建设中

国－东盟命运共同体》的演

讲中确立提高中国－东盟自

由贸易区水平的方针，目标

使双方贸易额2020年提升至1

万亿美元的目标。“1万亿美

元”目标的提出和中国提供的

开放优惠政策，极大刺激了

中国与东盟国家间贸易的增

长，2014年中国东盟贸易额

超4800亿美元，而与此同时

中国与东盟贸易额占中国对

外贸易总额的比重达11.16%

	 “中国—东盟自由贸

易区”的高速发展也使得中国

和东盟国家间的物流运输行

业迎来高速发展窗口期。泰

国在地理位置和地缘政治上

都处于东盟的核心地带，是

东盟物流、贸易和金融的中

心，同时也是中国重要的贸

易桥梁国。泰国政府一直致

力于将泰国打造成东盟的物

流运输中心，近年来不断加强

交通基础设施建设和政策扶

持力度，目前依托昆曼公路

（R3E）和广曼公路（R12）已

经建成完善的物流运输服务

行业体系。

	 东盟物流运输服务业

在享受政策优惠高速发展的

同时，也面临着行业竞争和政

策滞后的问题，导致东盟物流

运输行业发展受到制约。2015

年11月12日东盟物流与采购

联合总会在泰国首都曼谷应运

而生，毛七一会长担任东盟

物流与采购联合总会会长，

联合总会的成立为东盟物流

运输行业团结携手合作和探

讨共同发展提供了宝贵的平

台。毛七一会长同时也是泰

中泰国际有限公司（T C T	 

INTERNATIONALCO.,LTD）的董

事总理经，他信奉的“口碑

式”经营理念和“一带一路”

的历史机遇，使得泰中泰国

际有限公司也在10年内成为

泰中物流行业的佼佼者。

感受“文明”用感恩和汗水开
始创业
	 “文明”这个词似乎

离生活很近却又充满了距离

感，我们生活在文明中，创造

文明，却又似乎很少感受文

明。毛七一会长在回忆他第

一次来到泰国考察的经历

时，有些让人意外的说道： 

传承“一带一路”精神  心系东盟物流发展

o v e r  S t o r y
封 面 人 物

毛七一
东盟物流与采购联合总会会长、 

泰中泰国际有限公司董事总经理——
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“泰国，让我感受到了文明的

善意和力量”。和当时响应“

走出去”号召，出国闯荡的

中国商人一样，毛七一会长

只身一人来到这个语言不通

的陌生国度，希望能够在这

里寻找到出路和商机。

	 但很快，毛七一会长

就发现，语言并不是一道容

易跨过的横沟。武汉工业大

学大连分院建筑学专业毕业

精通“数理化”的他，却不

得不面对语言不通带来的生

活不便。不过，生活中发生的

两件小事却深深的改变了毛

七一会长对于泰国的认识，

也最终使他决定到泰国投资

和生活。

	 毛七一会长说，刚来

的时候语言不通，有一天我

找到唐人街，看到都是汉字招

牌就感到特别的亲切和激

动，以至于我穿过马路走向街

对面时都忘记先看路。一辆

汽车在我身边刹车停下，我

正以为司机会按喇叭催促我

或者走下来出言不逊时，却

发现他只是在那里停下默默

的等着我走过。

	 接下来的一段时间，

并不熟悉曼谷的我因为要到

很多地方考察市场，又一次我

一个人提着行李却找不到车

站，不得已只能拿着地图比划

着问人，那个人知道我的意

图后说要开车带我去车站并

要帮我拿行李。我当时不能

拒绝这种善意，但心里很忐

忑。最终达到车站后，我给

他钱表示感谢，他说他只是

帮我不需要钱。

	 就是这两件生活中不

太起眼的小事，却给了毛七一

会长最初的善意和感动。毛

七一会长祖籍山东，他身上也

流淌着着山东人热情好客的

血液，却没有想到在异国他

乡被另一种热情所感染，感

受到了文明的善意和力量，

并立志要回到泰国，并生意上

做“口碑式”经营，将这种

文明的力量继续传播下去。

	 初来乍到毛七一会长

在生意上并不顺利，由于不熟

悉市场和经营管理方面的种

种困难，毛七一会长遇到了种

种困难。在最艰难的时期，毛

七一会长并没有放弃，而是回

国再次筹集资金继续坚持。那

段时间，毛七一会长亲自到

街上挨个铺店的发放名片，

他给自己规定好路线，每天都

到不同的街区推销自己的产

品。而且他没有错过每一次展

会，每到泰国举行工业展会，

毛七一会长就会参加产品展

示和推销产品。

	 功夫不负有心人，毛七

一会长经营的印刷器材生意

逐渐好起来，口碑式的经营

理念也给他带来了极大的人

脉和经济收益。毛七一会长

于是开始进军安保器材和 

装修行业，并于2006年5月 

2 9日成立泰中泰国际有限 

公司（TCT	INTERNATIONAL-

CO.,LTD）。

进军物流 用服务和口碑赢得
客户
	 随 着 公 司 销 售 量 上

升，产品供应链和物流速度

开始成为制约因素，毛七一会

长因此开始关注东盟—中国

物流行业。

	 毛七一会长发现，当

时的中泰物流行业还存在诸

多可改进的方面，包括物流公

司报价差异大、服务质量参

差不齐、行业从业人员缺乏专

业性等等。毛七一会长认

为，物流运输行业随着“中

国—东盟自贸区”和2015东

盟共同体的全面建成，中国

和泰国进出口贸易需求量增

加，必然是一个新的朝阳产

业。而提高服务质量和发展

口碑式的经营，是中泰物流

行业必然的发展方向，因此

毛七一会长决定开设自己的

物流公司“TCT	泰中泰国际物

流有限公司”，确定以提高物

流速度、服务质量和快件跟

踪作为公司的经营理念。

	 “TCT	 泰中泰国际物

流有限公司”的这一经营理

念迅速赢得了大批客户，并

成为泰国口碑最好的物流运输

公司之一。毛七一会长表

示，泰中泰国际物流有限公

司不一定要是货物运输量最

大的物流运输公司，但要追

求“小而美”，做客户满意

有最有口碑的公司。

	 “TCT	 泰中泰国际物

流有限公司”目前主要经营

中泰物流运输线路，并在积极

开展泰国国内快递和“同城

速递”业务，目前已经依托

泰国国内的物流公司和公共

交通体系，建成覆盖曼谷77

府的小件物流国内跨地业

务。同时利用公司拥有的物

流运输车队，也在逐渐开

展“同城速递”业务。
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	 2013年中国“一带一

路”发展战略提出后，中泰两

国的旅游人数和贸易量逐年

上升，与此同时中国跨境电商

的高速发展也带给东盟物流

行业巨大的商机。2013年12月

11日清孔—会晒大桥正式贯通

后，中泰物流运送量呈现爆

发式增长，经营中泰陆运物

流业务的物流公司数量也迅

速增加。中国跨境电商试点城

市建设和海关免税政策出

台，使得购买国外商品开始

有合法政策依据和成为中国

消费者的消费常态。

	 中国2015年的最新统

计数据显示，浙江前三季度

进出口数据显示，杭州跨境

电子商务综合试验区出口商

品4050万单、货值16.1亿

元，同比分别增长430倍和

145倍。在今年1-7月上海自

贸区的各项业务中，跨境电

商增速名列前茅，跨境电商

保税进口总货值相比2014年

同期增长109.2倍。

	 物流运输行业的阶梯

跨越式增长导致行业本身存

在的问题开始进一步显现，

开始逐渐影响制约行业的生存

与发展。逐渐激烈的竞争在淘

汰一批货运速度慢、服务质

量低下的物流企业的同时，也

导致行业不正当竞争、行业

专业从业人员缺乏、现行政

策难以适应行业发展等问题

出现。

心系发展 用平台和共赢回馈
社会
	 如何合作共赢和提高

行业整体水平已经成为东盟

物流行业所面临的共同问

题，这也是东盟物流与采购

联合总会所关心和致力于解

决的问题。毛七一会长表示，

泰国物流运输业者一同创立

东盟物流与采购联合总会就

是希望能够建立一个平台，

加强行业交流、解决行业问

题、促进行业发展。

	 东盟物流与采购联合	

总会于2015年11月12日获得

泰国商务部批准正式成立，

目前已经有数十家物流企业登

记注册，成为东盟物流与采购

联合总会会员。

	 毛七一会长表示，东

盟物流与联合会在当前阶

段，将致力于出台物流行业

指导性标准、开办《东盟物流

与采购杂志》方面，未来则

将重点放在物流运输行业从

业人员培训和整合东盟各国

资源方面上。

	 泰国物流运输行业目

前尚未出台统一的行业指导

性标准，导致在相同情况下，

各个物流公司的运输时间、运

费价格、运送规则、报关清关

差别巨大。企业参差不齐不

仅使得货物安全难以保障，

而且扰乱消费者的正常选择，

不利于良性市场竞争。因此

东盟物流与采购联合总会希

望能够制定行业指导性标准，

促进行业发展，让消费者能够

获得更加优质和平价的服务。

	 与此同时，东盟物流

与采购联合总会开办《东盟物

流与采购杂志》，通过该杂志

向泰国物流运输与采购从业

者宣传最新的东盟各国物流

运输与采购的政策、物流运

输行与采购行业的发展情况

以及提供各类行业统计数

据，以引导物流与采购企业

选择正确的发展方向。《东盟

物流与采购杂志》还将推荐

泰国热销产品介绍，让中国

企业和个人消费者能够直接

购买到需要的泰国产品，实

现买卖双方更便捷的交易。

	 毛七一会长表示，未

来东盟国家物流与采购行业

劳动力市场需求将快速增

加，一些没有相关经验的劳动

力将进入物流运输与采购行

业填补劳动力空缺。因此，

东盟物流与采购联合总会将会

以信息分享、开设培训课程等

方式，致力于提高东盟国家

物流运输与采购从业者的专

业水平。

	 东盟物流与采购联合

总会还将与东盟各国政府和

组织合作，促使各国制定符合

国家利益和促进物流运输与

采购业发展的政策，让相关

国家既能够获得稳定的税收，

又能够保证通关速度和降低

货运价格。使跨境物流更加

平民化，满足消费需求和让

消费者受益。

	 根据预测，2016年中

国跨境电商进出口贸易额将

达6.5万亿元，未来几年跨境

电商占中国进出口贸易比例

将会提高到20%，年增长率将

超过30%。中国跨境电商进出

口货物增长将随着东盟共同

体的来临达到一个新的高

潮，这也将使得物流运输行

与采购业在获得机遇的同时

迎来挑战。毛七一会长表示，

东盟物流与采购联合总会必

将在未来一段时间内起到团

结东盟物流运输与采购企

业，促进行业共同发展积极面

对机遇与挑战，以“一带一

路”战略作为指引，共同把握

住这一难得的发展时期。
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ซาบซึ้งในน�้าใจคนไทย ตั้งหลักในประเทศไทย

 นาย เหมาพูดถึงประสบการณ์ครั้งแรกที่มาศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนในประเทศไทยว่า  “ประเทศไทย ท�ำให้

ข้ำพเจ้ำสัมผัสถึงควำมปรำรถนำดีและพลังของอำรยธรรม” และภำยในนโยบำยของจีน “เดินออกไป” ข้าพเจ้าก็เดิน

ออกนอกประเทศจีนเพื่อไปศึกษาลู่ทางและแสวงหาโอกาสของการค้าการลงทุนเพื่อสร้างฐานะตัวเองเหมือนคนจีน

ทั่วไป ดังนั้น ข้าพเจ้าก็เดินทางมาถึงประเทศไทยแต่ล�าพังผู้เดียว” 

นาย เหมา ชีอี 
 กับสมาคมโลจิสติกส์และการจัดซื้อไทย-จีน

 แต่แล้ว นาย เหมากพ็บว่าปัญหา

ถึงแม้จะเป็นอุปสรรคท่ีพิชิตได้ แต่

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับเขาซึ่งจบจาก

คณะสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลยั

การอุตสาหกรรมอู่ฮั่น ศนูย์ต้าเหลยีน

ที่มีความเ ช่ียวชาญคณิตศาสตร ์ 

ฟิสิกส์และเคมี แต่ไม่มีความรู้ทาง

ภาษาเลย  เรื่องภาษาก็สร้างความ

ปัญหาแก่เขาอยู่ไม่น้อย แต่ว่ามเีรือ่ง

เล็กๆสองเรื่องได้เปลี่ยนชีวิตนาย

เหมา ท�าให้เขาตัดสินใจท�าการค้าใน

ประเทศไทยต่อไป 

 นายเหมายเล่าว่า “ตอนที่มา

ใหม่ๆ พดูภาษาไทยไม่ได้ มีอยูวั่นหน่ึง 

ข้าพเจ้าเดินทางไปเยาวราช เหน็ป้าย

ร ้านค้าที่ เขียนด้วยตัวหนังสือจีน 

o v e r  S t o r y
封 面 人 物
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ท�าให้ข ้าพเจ ้ารู ้สึกสนิทสนมและ 

ตื่นเต้นมาก จนข้ามถนนโดยไม่ได้

มองรถ ทนัใดนัน้ มรีถคันหนึง่เบรกรถ

และหยุดรถ ท่ีแรกข้าพเจ้าเข้าใจว่า

เขาก็กดแตกไล่หรือด่าข้าพเจ้า แต่

ที่ไหนได้ คนขับรถโบกมือให้ข้าพเจ้า

ข้ามไปก่อน ”    

 “หลังจากน้ัน ข้าพเจ้าซึ่งไม่

ค ่อยคุ ้นเคยกับตลาดให้กรุงเทพ 

มหานคร ยังได้ไปส�ารวจตลาดหลาย

ครั้ง มีอยู่ครั้งหนึ่ง ขณะที่ข้าพเจ้าหิ้ว

กระเป๋าเดินทาง หาป้ายรถไม่เจอ 

ข้าพเจ้ากต้็องใช้ภาษาท่าทางประกอบ

กบัแผนทีเ่พือ่ถามทาง คนไทยคนหนึง่

ทราบเจตนาของข้าพเจ้าแล้ว ขับรถ 

ถอืกระเป๋าและส่งถึงที ่ความปรารถนา

ดีท�าให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง หลังจาก

ถึงที่หมายแล้ว ข้าพเจ้าหยิบเงินเพื่อ

เป็นการขอบคุณเขา ก็เขาก็ไม่รับ” 

 แค่เรื่องเล็กๆ สองเรื่อง ท�าให้

นายเหมาซาบซ้ึงถึงไมตรีจิตของคน

ไทย  นายเหมามีภูมิส�าเนาอยู่มณฑล

ซานตง มีจิตใจเอื้ออารีย์ในสายเลือด 

แต ่นึกไม ่ถึงว ่าในต ่างแดนยังได ้

สัมผัสมิตรไมตรีเช่นนี้ และตัดสินใจ

ว่าต้องปักหลักที่ประเทศไทยเพื่อท�า

ธุรกิจการค้า และสืบสานวัฒนธรรม

อันดีงามต่อไป

เส้นทางธุรกิจขรุขระ ในที่สุดเจอ

ธรุกจิที่ตนถนัด

 เริม่แรก นายเหมาไม่ได้ประสบ

ความส�าเรจ็ในธรุกจินัก เส้นทางธุรกจิ

ขรขุระ ประสบปัญหาทัง้ไม่คุน้เคยกบั

การตลาดและปัญหาด้านบริหาร

จัดการ แต่นายเหมาก็ไม่ได้ล้มเลิก

ความตัง้ใจเดมิ เดนิทางไปจีนไประดม

ทุนอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงเวลาแรก นาย

เหมาเดินไปแจกนามบัตรตามท้อง

ถนน และวางแผนไปประชาสัมพันธ์

สนิค้าของตน และไม่พลาดงานแสดง

สินค้า ทุกคร้ังที่ประเทศไทยมีการ 

จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม 

นายเหมาต้องเข้าร่วมแสดงสินค้าไม่

เคยขาดเลย    

 ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความ

ส�าเร็จอยู่ที่นั่น ธุรกิจอุปกรณ์สิ่งพิมพ์

เริม่ดขีึน้ อาศยัการประชาสมัพนัธ์จาก

คนสู่คน ท�าให้นายเหมารู้จักคนมาก

ขึ้น มีรายได้ที่ดีขึ้น และเริ่มเข้าไปใน

ธุรกิจติดตั้ งอุปกรณ ์รักษาความ

ปลอดภยั และก่อตัง้บรษิทั TCT INTER-

NATIONALCO.,LTD อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2006

เข้าสูว่งการธรุกจิโลจิสตกิส์ ได้รบั

ความชื่นชมด้วยการบริการท่ี

เป็นดี

 เมื่อยอดขายมีการเพิ่มมากขึ้น 

ต้องการส่ังซื้อสินค้าและขนส่งสินค้า 

ท�าให ้โลจิสติกส์กลายเป ็นปัจจัย 

ทีจ่�ากดัการเตบิโตของธรุกิจนายเหมา 

ท�าให ้นายเหมาหันมาสนใจเรื่อง 

โลจิสติกส์ นายเหมาพบว่าโลจิสติกส์

ระหว่างไทย-จีนยังมีโอกาสพัฒนา

อีกมาก แม้จะบริษัทมากมายที่ท�าให้

การขนส่งระหว่างไทย-จีน แต่ยังเป็น

ธุรกิจใหม่ ยังมีปัญหา อุปสรรคอีก

มาก แต่นัน่กย่็อมหมายถึงโอกาสทาง

ธุรกิจด้วย ดังนั้น นายเหมาก็จัดตั้ง

บริษัท โลจิสติกส ์ขึ้ นมาและวาง

แนวทางบรกิารรวดเร็ว ความปลอดภยั

สูง ต้นทุนต�่า  

 เนื่องจากกว่ามีแนวทางใน

การด�าเนนิธรุกจิแบบนี ้ท�าให้นายเหมา

มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็น

หน่ึงในบริษัทโลจิสติกส์ไทย-จีนที่ดี

ทีส่ดุ นายเหมาคดิว่าโลจิสตกิส์ระหว่าง

11ASEAN Logistic & Purchasing
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ไทย-จีนไม ่จ�าเป ็นต ้องมีปริมาณ

มหาศาล แต่เน้น”จิ๋วแต่แจ๋ว”    

 ธุ รกิจของบริษัทในขณะนี้

หลกัๆ เน้นโลจิสตกิส์ระหว่างไทย-จนี

และบุกเบิกธุรกิจการส่งของด่วน

ภายในประเทศไทย พยายามสร้าง

เครือข่ายครอบคลุม 77 จังหวัดของ

ประเทศไทย 

 หลังจากรัฐบาลจีนเสนอแนว

ความคิดหนึ่งแถบหน่ึงเส้น ไม่ว่าผู้

โดยสารและสินค้าระหว่างไทย-จีน

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม

ว่าจะซือ้ของผ่านออนไลน์ ดงันัน้ ตาม

เมืองต่างๆ ของจีนจะประกาศกฎ

ระเบียบท่ีเกี่ยวกับภาษี การขนส่ง

ข้ามแดนเป็นต้น ท�าให้การซือ้ของผ่าน

ออนไลน์ข้ามประเทศกลายเป็นเรื่อง

ธรรมดาไป

เอาใจใส่การพฒันา ตอบแทนสังคม

 ท�าให้อย่างไรให้ธุรกิจโลจิส 

ติกส์ระหว่างไทย-จีนและในอาเซียน

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ

คุณภาพของการบริการให้ดีขึ้น เป็น

สิง่ท่ีนายเหมาคดิตลอด ท�าให้อย่างไร

ให ้มี เวทีส�าหรับผู ้ประกอบการมี

โอกาสแลก เปลี่ ยนความคิดถึ ง 

ประสบการณ์และสร้างมาตรฐาน

อุตสาหกรรมขึ้นมา

 ภายใต้เบ้ืองหลังความคิด

เช่นนี้ นายเหมาและผู้ประกอบการ

รายอื่นๆได้จดทะเบียนจัดต้ังสมาคม

โลจิสติกส์และการจัดซื้ออาเซียนขึ้น

มาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ปี 2015 

ที่กระทรวงพาณิชย์ของไทย ขณะนี้มี

บริษัทโลจิสติกส์กว่า 10 รายเข้ามา

เป็นสมาชิกแล้ว

 และในโอกาสท่ีจัดตัง้สมาคม

นั้น ได้ขึ้นทะเบียน ตีพิมพ์วารสาร 

“ASEAN Logistics and Purchasing” 

วางน�้าหนักอยู่ที่การให้ข้อมูลและ

การจัดอบรม พัฒนาบุคลากรด้านโล

จิสติกส์เป็นหลัก นอกจากนั้น มีการ

ปรึกษาหารือถึงมาตรฐานการให้

บริการเป็นต้น เพื่อให้สมาคมและ

วารสารสามารถรับใช้ผู้ประกอบการ

อย่างแท้จริง เป็นสมาคม และเป็น

วารสารของผู ้ประกอบการทุกคน

อย่างแท้จริง 
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	 中国共产党十八届五

中全会审议通过的《中共

中央关于制定国民经济和

社会发展第十三个五年规

划的建议》，确立了未来五

年我国国民经济和社会发

展的基本思路、基本原则、

重点任务和保障措施，其最

核心的字眼是“发展”，发

展也成为一条主线贯穿《建

议》的全部内容。其最大的

亮点是《建议》提出的“创

新、协调、绿色、开放、共

享的发展理念”，这是“十

三五”乃至更长时期我国

发展思路、发展方向、发展

着力点，也是改革开放30

多年来发展经验的集中体

现，反映出我们党对发展规

律的新认识，是本届中央

深刻分析和把握中国经济

社会进入新常态形势和环

境后作出的重大战略考

量，彰显了新一届中央在中

国迈上现代化进程更高阶

段时的“发展新思维”。

	 为什么这么说？五中

全会深入分析了“十三五”

时期我国发展环境的基本

特征即中国经济社会步入

新常态下的新形势，依然

强调指出，“坚持发展是第

一要务”。这一判断是十

分清醒也是十分必要的。

	 从当前和今后一个时

期的国际国内形势的大环

境看，世界政治经济格局

还在发生深刻调整，国际

金融危机爆发以来的世界

经济尚未恢复元气，中国

经济作为世界经济增长的

新引擎新动力的地位不断

夯实。就此可以判断，未来

五年我国仍处于可以大有

作为的重要战略机遇期。尽

管这一战略机遇期随着我

国的经济实力、科技实力、

国防实力、国际影响力已		

	 经上了一个大台阶，

其内涵正在发生深刻变

化，但全球经济需要中国

经济继续保持稳健增长，

世界要求中国成为全球经

济的“压舱石”。

	 从现实来看，中国依然

是世界上第一大发展中国

家。我国经济社会发展还存

在诸多不平衡、不协调、不

可持续的现实问题。目前，

中国正处于跨越“中等收

入陷阱”的艰难爬坡期。	

	 进入新常态的中国经

济还面临结构转型时期的

诸多矛盾叠加、风险隐患增

多的严峻挑战，只有“坚

持发展”不动摇，才能解

决中国的所有问题；只有继

续集中力量把自己的事情

五大发展理念新思维引领中国经济新常态

u l t u r e & T o u r i s m
東 盟 文 化 ＆ 旅 遊
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办好，不断开拓发展新境

界，才能够更好地把握战

略机遇期，更加有效地应

对各种风险和挑战。

	 从实现全面建成小康

社会的冲刺目标来看，到

2020年我国国内生产总值

和城乡居民人均收入比

2010年翻一番，保持经济中

高速增长，产业迈向中高

端水平，人民生活水平和质

量普遍提高，完成我国现

行标准下近7000万农村贫

困人口的全部脱贫，实现 

“一个都不能少”的真正

意义上的全面小康，也只

能继续靠“坚持发展”。

	 但怎么实现发展？实

现什么样的发展？经过多

年来的改革开放艰苦探索

和实践，我们已经有了深

刻认识。这次五中全会在

总结历史经验和充分把握

发展规律的基础上，全面

概括了针对现实、面向未

来的“发展新理念”。全会

强调指出，“实现‘十三

五’时期发展目标，必须

牢固树立并切实贯彻创

新、协调、绿色、开放、共

享的发展理念”。这五个发

展理念，是迄今为止在党

的报告中对“发展”内涵

做出的最全面、最深刻的一

次概括，是落实“四个全

面”战略布局的有力支撑。

	 正如人民日报任仲平

文章所指出的，这样的发

展是遵循经济规律的科学

发展，它“实实在在、没

有水分”，注重发展的“系

统性、整体性和协同性”，

是“质量更高、效益更好、

结构更优、优势充分释放”

的发展。这样的发展是遵

循自然规律的可持续发

展，发展不仅讲速度讲效

益，更注重增长与保护、

局部与整体、当前和长远

之间的最佳平衡，是“生

产发展、生活富裕、生态

良好”的发展。这样的发

展是遵循社会规律的包容

性发展，是“坚定不移走

共同富裕的道路”、以“人

民对美好生活的向往”为

奋斗目标，“让人民群众有

更多获得感”，是让更多人

共享发展成果的发展。

	 五中全会就此强调，

树立五个发展理念是关系

我国发展全局的一场深刻

变革，全党同志要充分认

识这场变革的重大现实意

义和深远历史意义。可以

说，这正是当代中国共产

党人面向现代化、面向世

界、面向未来的“发展新

思维”。

	 有了这样的“发展新

思维”，不仅会破解我国发

展难题，增强发展动力，

厚植发展优势，引领中国

经济新常态的目标方向，也

会为顺利完成“十三五”

规划任务，确保如期实现

全面建成小康社会，为实

现第二个百年奋斗目标、实

现中华民族伟大复兴的中

国 梦 奠 定 更 加 坚 实 的 

基础。

	 http://economy.gmw.cn/

newspaper/2015-12/09/con-

tent_110136976.htm
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	 ตาม	“ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิต์จนีว่าด้วยการก�าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่	13”	ซึ่งผ่านที่ประชุมเต็มคณะครั้งที่	5	ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ชุดที่	18	นั้นเน้นย�้าว่า	“การยืนหยัดพัฒนาคือภารกิจส�าคัญอันดับหนึ่ง”

ห้าแนวคิดใหม่ในการพัฒนา

ซึ่งจะน�าพาเศรษฐกิจจีนไปสู่จุดสมดุลใหม่

 จีนต้อง “ยืนหยัดพัฒนา” 

ต่อไป เพราะเศรษฐกิจโลกภายหลัง

วิกฤติการเงินของนานาชาติยังคงไม่

ฟื้นตัว และเศรษฐกิจโลกก็ต้องการ

เศรษฐกจิจนีทีเ่ตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ 

 จีนต้อง “ยืนหยัดพัฒนา” 

ต่อไป เพราะจีนยังคงเป็นประเทศ

ก�าลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังคง

ติด “กบัดกัรายได้ปานกลาง” ก้าวข้าม

ไปไม่พ้น การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมยังมีปัญหามากมายท่ีไม่สมดุล 

ไม่สอดคล้อง และไม่ยั่งยืน

 จีนต้อง “ยืนหยัดพัฒนา” 

ต่อไป เพื่อให้ปี 2020 บรรลุเป้าหมาย

การสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่าง 

ทั่วถึง ท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ และรายได้ต่อหัวของประชากร

ในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้นอีก

หนึง่เท่าจากปี 2010 โดยรกัษาอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิในระดบัความเร็ว

ปานกลางถงึสงู และยกระดบัอุตสาหกรรมสู่ระดับปานกลางถึงสูง

 แล้วจีนจะพฒันาไปในแนวทางใด ทีป่ระชุมได้เสนอแนวคดิใหม่ในการ

พัฒนาไว้ห้าประการ ได้แก่ “นวตักรรม ความสมดลุ  สเีขยีว การเปิดกว้าง และ

การร่วมแบ่งปัน” การพัฒนาห้าประการนี้เน้นความเป็นระบบ เป็นองค์รวม 

และการประสานงานร่วมกนั ท�าให้เกดิการพฒันาทีม่คีณุภาพสงูขึน้ ประสทิธภิาพดี

ข้ึน เน้นรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตกับการอนรัุกษ์ บางภาคส่วนกบัภาพโดย

รวม ปัจจุบันระยะสั้นกับอนาคตระยะยาว เป็นการพัฒนาเพื่อการผลิตที่

ก้าวหน้า มีความเป็นอยู่และระบบนิเวศที่ดี ให้สังคมเดินไปสู่วิถีแห่งความ

เจริญรุ่งเรืองร่วมกัน และแบ่งปันผลส�าเร็จจากการพัฒนาไปสู่คนจ�านวนมาก 

ยิ่งขึ้น

 นี่ก็คือ “แนวคิดใหม่ในการพัฒนา” ซึ่งจะน�าพาเศรษฐกิจจีนไปสู่จุด

สมดุลใหม่ (New Normal) ท�าให้บรรลุภารกิจตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

รวมทั้งเป็นพื้นฐานสนับสนุนการบรรลุสังคมพอกินพอใช้อย่างท่ัวถึงตาม

ก�าหนด บรรลุเป้าหมาย “ครบรอบ 100 ปี สองวาระ” และบรรลุความฝัน

ของจีนสู่การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีน

u l t u r e & T o u r i s m
東 盟 文 化 ＆ 旅 遊
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1.  全球治理
	 全球治理”在今年成

为出现在习近平讲话中的

高频词。以全球治理的变革

推动中国内部的发展，被认

为是“十三五”的关键思

路之一。2015年9月22日，

习近平接受《华尔街日

报》采访时表示，推动全球

治理体系朝着更加公正合

理有效的方向发展，符合世

界各国的普遍需求。习近平

在华盛顿州当地政府和美

国友好团体联合欢迎宴会

上演讲时说：“中美应该和

能够合作的领域十分广

阔。我们应该推动完善全

球治理机制，共同促进世界

经济稳定增长，共同维护

全球金融市场稳定。”2015

年10月12日，习近平在中共

中央政治局第27次集体学

习时强调，要推动全球治

理理念创新发展，积极发

掘中华文化中积极的处世

之道和治理理念同当今时

代的共鸣点，继续丰富打

造人类命运共同体等主

张，弘扬共商共建共享的

全球治理理念。要加强能

力建设和战略投入，加强对

全球治理的理论研究，高

度重视全球治理方面的人

才培养。

2.    美丽中国
　　2015年10月召开的十

八届五中全会上，“美丽中

国”被纳入“十三五”规

划，首次被纳入五年计划。

全会提出，坚持绿色发

展，必须坚持节约资源和

保护环境的基本国策，加

快建设资源节约型、环境

友好型社会，推进美丽中国

建设，为全球生态安全作

出新贡献。2012年11月，党

的十八大首次提出了“美

丽中国”的执政理念。习

近平曾多次在各场合强调

生态文明建设的作用，并亲

自 参 与 义 务 植 树 活 动

等。2015年两会期间，在参

加十二届全国人大三次会

议江西代表团审议时，习近

平说：“环境就是生命、青

山就是美丽、蓝天也是幸

福。要像保护眼睛一样保

护生态环境，像对待生命

一样对待生态环境，把不

损害生态环境作为发展的

底线。”

3.    政治规矩
	 2015年1月13日，在十

八届中央纪委第五次全会

上，习近平在讲话中提出

了“政治规矩”一词，由

此这一提法走进了公众视

野并受到社会广泛关注。

习近平在讲话中十余次提

及“规矩”一词。他强

调，党章是全党必须遵循

的总章程，也是总规矩。

党的纪律是刚性约束，政

2015 年习近平的 20个“新热词”

夲 期 特 稿
p e c i a l  a r t i c l e



17ASEAN Logistic & Purchasing

治纪律更是全党在政治方

向、政治立场、政治言论、

政治行动方面必须遵守的

刚性约束。国家法律是党

员、干部必须遵守的规矩。

党在长期实践中形成的优

良传统和工作惯例也是重

要的党内规矩。

4.    乡土味道
　　2015年1月19日至21

日，习近平来到昭通、大

理、昆明等地，看望鲁甸地

震灾区干部群众，深入企

业、工地、乡村考察，就

灾后恢复重建和经济社会

发展情况进行调研。20日

上午，在大理白族自治州

大理市湾桥镇古生村考察

时，习近平强调，新农村

建设一定要走符合农村实

际的路子，遵循乡村自身

发展规律，充分体现农村

特点，注意乡土味道，保

留乡村风貌，留得住青山

绿水，记得住乡愁。

5.   四个全面
	 2014年12月，习近平

在江苏调研考察期间首次

将“四个全面”并提。2015

年2月2日，习近平在省部

级主要领导干部学习贯彻

十八届四中全会精神全面

推进依法治国专题研讨班

开班仪式上集中论述了 

“四个全面”战略布局的

逻辑关系。这是习近平首

次在正式讲话场合集中阐

述四者关系，宣示了“四个

全面”已成为党中央治国理

政的全新布局。

6.   关键少数
	 2015年2月2日，习近平

在省部级主要领导干部学

习贯彻十八届四中全会精

神全面推进依法治国专题

研讨班开班式上强调：“全

面依法治国必须抓住领导

干部这个‘关键少数’。”

这是“关键少数”首次走

进公众视线。“全面从严

治党，关键是要抓住领导

干部这个‘关键少数’，坚

持思想建党和制度治党紧

密结合，全方位扎紧制度

笼子，更多用制度治党、管

权、治吏。”3月5日下午，

习近平参加十二届全国人

大三次会议上海代表团审

议时再次提及“关键少

数”。今年两会期间，“关

键少数”是曝光率极高的

新词之一。

7.    获得感
　　	 这是习近平2015年2

月27日上午在主持中央全

面深化改革领导小组第十

次会议时提出的。3月4日

下午，习近平在全国政协

十二届三次会议民革、台

盟、台联联组会发表对台

讲话时再次提到“获得

感”：“只有让两岸协商对	

话、交流合作的成果，转化

为台湾各阶层民众的普

遍‘获得感’，才能拉近两

岸同胞的心理距离，才能确

保两岸关系和平发展势头

不被逆转。”在今年全国两

会期间，作为政治理论话

语体系中一个带着新鲜生

活气息的新词，“获得感”

同时搅动了会场内外两个

舆论场。

8.   净化政治生态
　　在今年的两会上，习近

平在先后参加江西和吉林

代表团审议时，谈到了“政

治生态”问题，“要着力净

化政治生态，营造廉洁从

政良好环境”。这个词由习

近平在去年七一前的政治

局集体学习上首次提及，此

后又在多个场合阐述，已

成全面从严治党的关键词

之一。
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除体制机制障碍，形成一个

同市场完全对接、充满内

在活力的体制机制，是推

动东北老工业基地振兴的

治本之策。

14.   新型国际关系
	 2014年底，习近平主

席提出构建以合作共赢为

核 心 的 新 型 国 际 关

系。2015年9月，习近平出

席联合国成立70周年系列

峰会，首次在联合国总部

全面阐述以合作共赢为核

心的新型国际关系的理

念，向世界清晰阐述充满

中国智慧、中国理念的世

界和平发展路线图，系统

地提出打造人类命运共同

体的具体途径，为国际关

系的发展提供新理念，开

辟新愿景。

15.   供给侧改革
　　2015年11月10号，习

近平在中央财经领导小组

会议上首次提出了“供给

侧改革”。11月11日召开

的国务院常务会议再次强

调“培育形成新供给新动

力扩大内需”。11月18

日，习近平在APEC会议上再

提“供给侧改革”，指出要

服务要更多向农村倾斜，

向老少边穷地区倾斜。11月

19日，“世界厕所日暨中国

厕所革命宣传日”活动在

京举行，国家旅游局局长

李金早在致辞中说，开展 

“厕所革命”得到党中央、

国务院的充分肯定。习近

平总书记今年4月1日专门

就厕所革命作出重要批

示，7月16日在吉林省延边

州调研期间再次提出厕所

革命有关要求。

12.   四个“没有变”
　　2015年7月17日，习近

平在长春召开座谈会时，就

中国当前经济形势做出四

个“没有变”的科学归

纳。2015年11月18日，习近

平在出席亚太经合组织工

商领导人峰会时，再次强

调了“四个没有变”，并向

世界做出令人信服的阐述。

13.  滚石上山、爬坡过坎
	 2015年7月17日，在长

春同辽宁、吉林、黑龙

江、内蒙古党委主要负责

同志座谈时，习近平提出

振兴东北老工业基地已到

了滚石上山、爬坡过坎的

关键阶段。他强调，坚决破

9.   改革促进派
　　2015年5月5日中央全

面深化改革领导小组召开

第十二次会议，习近平专门

提到“改革促进派”，引发

社会广泛解读。“改革促进

派”其实在改革开放初期

就曾被提出过，但当下它

在中央深改组会议上被提

及，无疑具有新内涵，它也

与全面深化改革之需相呼

应。

10.   精准扶贫
	 “精准扶贫”是今年

的热词之一。2015年6月18

日，习近平在贵州召开部

分省区市党委主要负责同

志座谈会时就加大力度推

进扶贫开发工作提出“4个

切实”的具体要求：切实落

实领导责任、切实做到精

准扶贫、切实强化社会合

力、切实加强基层组织。早

在2013年11月3日，习近平

在武陵山区中心地带的湘

西土家族苗族自治州调研

扶贫攻坚时就谈到，扶贫

要实事求是，因地制宜。要

精准扶贫，切忌喊口号，

也不要定好高骛远的目

标。2015年3月8日，习近

平到广西代表团参加审议

时再次指出，要把扶贫攻

坚抓紧抓准抓到位，坚持

精准扶贫，倒排工期，算

好明细账，决不让一个少

数民族、一个地区掉队。

11.    厕所革命
　　2015年7月16日，习近

平在延边州光东村了解到

一些村民还在使用传统的

旱厕，他指出，基本公共
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解决世界经济深层次问

题，单纯靠货币刺激政策

是不够的，必须下决心在

推进经济结构性改革方面

做更大努力，使供给体系

更 适 应 需 求 结 构 的 变

化。12月18日至21日召开

的中央经济工作会议强

调，推进供给侧结构性改

革，是适应和引领经济发展

新常态的重大创新，是适应

国际金融危机发生后综合

国力竞争新形势的主动选

择，是适应我国经济发展

新常态的必然要求。

16.   房地产“去库存”
	 2015年11月10日，中共

中央总书记、国家主席、中

央军委主席、中央财经领

导小组组长习近平主持召

开中央财经领导小组第十

一次会议提出要化解房地

产库存，促进房地产持续

健康发展。这也是十八大

以来，习近平首次对于房

地产去库存的表态。中共

中央政治局2015年12月14

日召开会议，会议再度提

出要化解房地产库存。12月

18日至21日召开的中央经

济工作会议则将“化解房

地产库存”作为明年结构

性改革的五大任务之一。

17.   创新发展
	 今年以来，习近平有

诸多关于创新发展的表

述。习近平在关于《中共

中央关于制定国民经济和

社会发展第十三个五年规

划的建议》的说明中，强

调实施一批关系国家全局

和长远的重大科技项目的

重要性。2015年11月15

日，习近平在二十国集团

领导人第十次峰会第一阶

段会议上的讲话中强调，

世界经济长远发展的动力

源自创新。总结历史经

验，我们会发现，体制机

制变革释放出的活力和创

造力，科技进步造就的新

产业和新产品，是历次重

大危机后世界经济走出困

境、实现复苏的根本。

18.   把脉、开方
	 2015年11月15日，习近

平在二十国集团领导人第

十次峰会第一阶段会议上

进行了题为《创新增长路径	

共享发展成果》的发言。

在发言中，他引用了中国

古代先贤所说的“善治病

者，必医其受病之处;善救

弊者，必塞其起弊之原，”

认为国际金融形势出现各

种问题的深层次根源于传

统经济体制和发展模式的

潜能趋于消退及发展不平

衡问题，“这就像一个人生

了病，看起来是感冒发烧，

但根子在身体机理出了问

题”。习近平以中医理论来

解释世界经济形势，既深

入浅出，又形象生动。

19.“四铁”干部
	 12月11日至12日，全

国党校工作会议在北京召

开。习近平在讲话中首次

提出了“四铁”干部这一标

准。习近平指出，党校承担

着为领导干部补钙壮骨、

立根固本的重要任务，必

须坚持党校姓党这个党校

工作根本原则，更加重视

干部教育培训工作，切实

做好新形势下党校工作。

20.   网络空间命运共同体
	 2015年12月16日，习

近平出席第二届世界互联

网大会开幕式并发表主旨

演讲时提出并重点论述

了“网络空间命运共同

体”。习近平在去年致互联

网大会的贺词中就已经提

到命运共同体：“互联网真

正让世界变成了地球村，

让国际社会越来越成为你

中有我、我中有你的命运

共同体。”今年又重提并基

于此提出“五个主张”以

共同推动网络空间互联互

通、共享共治，展现了中

国国家治理者对全球互联

网治理的主张。

 http://china.huanqiu.com/
article/2015-12/	8278128_10.html
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 1. โลกาภิบาล (Global Governance)

 ใช้การปฏิรูประบบโลกาภิบาลมาผลักดันการ

พฒันาในจนี ถอืเป็นหนึง่ในแนวคดิส�าคญัของ “แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตห้ิาปี ฉบบัที1่3” ประธานาธบิดสีี 

เอ่ยถึงประเดน็นีใ้นวาระต่างๆ ว่า ระบบโลกาภบิาลควรพัฒนา

ไปในทิศทางที่ยิ่งเป็นธรรม สมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพ 

และสอดคล้องกับความต้องการโดยทั่วไปของทุกประเทศ

ทั่วโลก การร่วมกันปรับปรุงระบบโลกาภิบาล จะส่งเสริม

การเติบโตของเศรษฐกจิโลกอย่างมเีสถยีรภาพ และรกัษา

เสถียรภาพตลาดการเงินโลก

 2. ประเทศจีนที่งดงาม

 ทีป่ระชุมเตม็คณะครัง้ที ่5 ของคณะกรรมการกลาง

พรรคชดุที ่18 ได้บรรจ ุ“ประเทศจนีทีง่ดงาม” เข้าสู ่“แผน

พัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่13” โดยชี้ว่า การพัฒนาสีเขียว ต้อง

สร้างสงัคมทีป่ระหยัดพลงังานและเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 

ผลักดันการสร้างประเทศจีนท่ีงดงาม สร้างประโยชน์แก่

ความมั่นคงเชิงนิเวศของโลก

 3. ระเบียบวินัยทางการเมือง

 ประธานาธบิดีส ีเน้นในทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิาร

ตรวจสอบวินัยเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลาง

พรรคชดุที ่18 ว่าธรรมนญูพรรคคอืกฎทีท่ัง้พรรคต้องปฏบิตัิ

ตาม วินัยทางการเมืองคือข้อจ�ากัดอันเข้มงวดที่ทั้งพรรค

20 ค�าใหม่ร้อนแรงในปี 2015 
               ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

จะต้องปฏบิตัติามทัง้ทศิทาง จดุยนื ค�าพดู และการกระท�า

ในทางการเมอืง กฎหมายคือกฎเกณฑ์ทีส่มาชิกพรรคและ

เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องปฏิบัติตาม

 4. กลิ่นอายชนบท

 ประธานาธบิดีส ีเน้นว่า การสร้างสรรค์ชนบทใหม่

จะต้องสอดคล้องกบัความเป็นจริงของชนบท แสดงอตัลกัษณ์

ของชนบทออกมาอย่างเต็มที่ ให้ความส�าคัญกับกลิ่นอาย

ชนบท รักษาวิถีชนบทเอาไว้

 5. สี่รอบด้าน

 ยุทธศาสตร์ “สี่รอบด้าน” คือรูปแบบใหม่ในการ

บรหิารประเทศของคณะกรรมกลางพรรค โดยประธานาธิบดสีี 

ให้อรรถาธิบายถึงความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างองค์

ประกอบทั้งสี่อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2015

 6. ส่วนน้อยที่ส�าคัญ

 ประธานาธิบดีสี เน้นว่า “การปกครองประเทศ

อย่างรอบด้านด้วยหลักนิติรัฐจ�าเป็นต้องควบคุมเจ้า

หน้าทีพ่รรคระดับสงูซึง่เป็น ‘ส่วนน้อยทีส่�าคญั’ นีใ้ห้ดี” นับ

เป็นการยนืหยัดทีจ่ะใช้ระบบมาควบคมุพรรค อ�านาจ และ

เจ้าหน้าที่รัฐให้มากขึ้น

 7. ความรู้สึกของการได้รับ

 ประธานาธิบดีสี ระบุว่า “มีเพียงท�าให้ผลส�าเร็จ

จากการเจรจาและการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง

จีนกับไต้หวัน แปรสภาพเป็น ‘ความรู้สึกของการได้รับ’ 

ในใจชาวไต้หวันทกุระดบัชัน้เท่าน้ัน จงึจะกระชบัระยะห่าง

ทางจิตใจของพี่น้องสองฟากฝั่งได้ จึงจะแน่ใจได้ว่าการ

พัฒนาความสัมพันธ์อย่างสันติของสองฟากฝั่งจะไม่กลับ

ตาลปัตร”

 8. ท�าให้ระบบนเิวศทางการเมอืงปลอดมลพษิ

 ประธานาธิบดีสี ระบุว่า “ต้องทุ่มเทก�าลังท�าให้

ระบบนิเวศทางการเมืองปลอดมลพิษ สร้างสิ่งแวดล้อมที่

ดีในการบริหารอย่างสะอาดสุจริต” ค�านี้ปรากฏบ่อยครั้ง

夲 期 特 稿
p e c i a l  a r t i c l e
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ในหลายวาระ นับเป็นคย์ีเวร์ิดค�าหนึง่ใน “การบรหิารพรรค

ด้วยวินัยอันเข้มงวดอย่างรอบด้าน”

 9. ฝ่ายส่งเสริมการปฏิรูป

 ประธานาธิบดสี ีเอ่ยถงึค�านีใ้นทีป่ระชมุคณะท�างาน

ส่วนกลางด้านการปฏิรูปรอบด้านเชิงลึก ถือเป็นการเน้น

ย�้าถึงความจ�าเป็นของการปฏิรูปนี้

 10. แก้จนอย่างแม่นย�า

 ประธานาธิบดีสี ระบุว่า การแก้จนต้องท�าอย่าง

แม่นย�า ก�าหนดตารางเวลางานตามล�าดบัย้อนหลงั ท�าบญัชี

แยกประเภทให้ด ีอย่าปล่อยให้ชนกลุม่น้อยหนึง่กลุม่ หรือ

พื้นที่หนึ่งเขตตกหล่นไปได้เป็นอันขาด

 11. การปฏิวัติสุขา

 ประธานาธิบดีสี พบว่าชนบทที่ห่างไกลยังใช้ส้วม

หลมุกันอยู ่ จงึระบวุ่า บรกิารสาธารณะพืน้ฐานจะต้องโน้ม

เอียงมาที่ชนบทมากขึ้น โน้มเอียงมายังเขตยากไร้มากขึ้น 

โดยจัดกจิกรรม “วนัสุขาโลกและวันประชาสัมพันธ์การปฏิวติั

สุขาจีน” ที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน

 12. สี่ “ไม่เปลี่ยนแปลง”

 ประธานาธิบดีสี ได้สรุปสถานการณ์ปัจจุบันของ

เศรษฐกจิจนีออกมาเป็นความ “ไม่เปลีย่นแปลง” สีป่ระการ

ในการสัมมนาที่ฉางชุน เดือนกรกฎาคม 2015

 13. เข็นครกขึ้นภูเขา ปีนเนินข้ามหลุมบ่อ

 ประธานาธบิดีส ีระบุว่าการฟ้ืนฟฐูานอตุสาหกรรม

เก่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในช่วงส�าคัญที่ต้อง

เข็นครกข้ึนภูเขา ปีนเนินข้ามหลุมบ่อ ต้องขจัดอุปสรรค

ทั้งหมดให้ระบบกลไกเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว

 14. ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศรปูแบบใหม่

 ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ คร้ังที่ 70 

ประธานาธิบดีสี ได้เสนอแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศรปูแบบใหม่ทีย่ดึถอืความร่วมมอืเพือ่น�าไปสูช่ยัชนะ

ร่วมกันเป็นหลัก โดยเสนอวิธีการสร้าง “ประชาคมที่ม ี

ชะตากรรมร่วมกนัของมนุษยชาต”ิ อย่างเป็นรปูธรรมด้วย

 15. การปฏิรูปด้านอุปทาน

 ประธานาธบิดสี ี เน้นถงึความส�าคญัของการปฏิรูป

ด้านอุปทานในวาระต่างๆ ว่า การแก้ปัญหาที่ฝังรากลึก

ของเศรษฐกจิโลก ต้องปฏริปูโครงสร้างเศรษฐกจิอย่างจรงิจงั 

ให้ระบบอุปทานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

โครงสร้างอุปสงค์ การปฏิรูปด้านอุปทานเป็นสิ่งจ�าเป็นใน

การพัฒนาเศรษฐกิจจีนภายใต้จุดสมดุลใหม่

 16. การระบายสนิค้าคงเหลือ (Destocking) 

ภาคอสังหาริมทรัพย์

 ประธานาธิบดีสี เสนอให้ Destocking อสังหา 

ริมทรัพย์เพื่อผลักดันการพัฒนาที่เข้มแข็งยั่งยืน และได้

บรรจกุาร Destocking อสงัหารมิทรัพย์เป็นหนึง่ในห้าภารกจิ

ใหญ่ของการปฏิรูปโครงสร้างในปีหน้า

 17. การพัฒนานวัตกรรม

 ประธานาธิบดีสี ได้เอ่ยถึงการพัฒนานวัตกรรม

ในหลายโอกาส เน้นถงึความส�าคญัของโครงการด้านวิทยา 

ศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวพันถึง

ภาพรวมและอนาคตของชาติ และยังเน้นย�้าว่านวัตกรรม

คือแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยาวไกลของเศรษฐกิจโลก

 18. จับชีพจร ออกใบสั่งยา

 ประธานาธบิดีส ี อ้างอิงค�าโบราณทีว่่า “การรักษา

โรค ต้องเยยีวยาท่ีต้นตอ การแก้ปัญหา ต้องขจดัทีส่าเหต”ุ 

ใช้หลักการของแพทย์แผนจีนมาเปรียบเปรยถึงการแก้

ปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

 19. เจ้าหน้าที่ “สี่เหล็ก”

 ประธานาธิบดีสี ได้มอบหมายให้โรงเรียนพรรค

คอมมิวนิสต์จีนให้ความส�าคัญกับการอบรมปลูกฝังเจ้า

หน้าทีใ่ห้มคีวามหนกัแน่นเข้มแขง็ตามมาตรฐาน “ส่ีเหลก็”

 20. ประชาคมที่มีชะตากรรมร่วมกันในโลก

ไซเบอร์ 

 ประธานาธิบดีสี กล่าวว่า “อินเตอร์เน็ตได้ท�าให้

โลกใบนีก้ลายเป็นหมูบ้่านโลกอย่างแท้จรงิ ท�าให้สงัคมโลก

นับวันยิ่งกลายเป็นประชาคมที่มีชะตากรรมร่วมกัน ที่ซ่ึง

ในโลกของเธอมีฉัน ในโลกของฉันมีเธอ” และยังได้เสนอ 

“ห้าความเห็น” เพื่อผลักดันการเชื่อมต่อ การร่วมแบ่งปัน 

และการร่วมกันบริหารจัดการโลกไซเบอร์ด้วย
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 12月19日下午，当中国国务委

员王勇和泰国副总理巴金共同点亮中

泰铁路奠基石的灯光索时，这一象征着

两国务实合作的典范工程正式启动。

	 “中泰开展铁路合作符合两国

发展需要和共同利益，对促进地区互联

互通具有重要意义。”李克强总理在

致泰国总理巴育的贺信中表示，“希	

望双方再接再厉，确保铁路合作项目

顺利实施，为连接中国、老挝、泰国

的‘大动脉’早日贯通打下坚实基础，

促进地区共同发展和人民福祉。”

ลั่นระฆัง รถไฟไทย - จีนเดินหน้าเต็มรูปแบบ

 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. รองนายกรฐัมนตร ีพร้อมด้วยนายอาคม 

เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม และนายหวงัหย่ง 

มนตรีแห่งรัฐจีน ร่วมพิธีท�าสัญลักษณ์ปักธงเพื่อเป็นการประกาศ

เริ่มเดินหน้าโครงการเต็มรูปแบบ พร้อมจดัแสดงนทิรรศการรถไฟ

ไทย-จนี ทัง้สถานรีถไฟกรงุเทพฯ หัวล�าโพง และสถานเีชยีงรากน้อย 

การโชว์โมเดลขบวนรถและเครื่องจักรท่ีจะน�ามาใช้ในอนาคต

ส�าหรับโครงการรถไฟไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-แก่งคอย-

นครราชสีมา-หนองคาย และแก่งคอย-มาบตาพุด ระยะทาง 873 

กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ 500,000 ล้านบาท กระทรวง

คมนาคมเตรียมสรุปรายงานผลการศึกษาโครงการฉบับสมบูรณ์

ทีจ่นีมกี�าหนดส่งมอบภายในเดอืนธันวาคมน้ี เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

อนมุตัโิครงการช่วงที ่1 จากกรงุเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสมีา ขณะนี้

การออกแบบโครงการคืบหน้าร้อยละ 80 โดยกระทรวงคมนาคม

ต้ังเป้าเริม่ก่อสร้างกลางปี 2559 ส่วนช่วงที ่2 แก่งคอย-มาบตาพดุ 

และนครราชสมีา-หนองคาย ขณะนีก้ารออกแบบคืบหน้ากว่า 50% 

ฝ่ายจีนจะส่งมอบผลศึกษาต้นปี 2559

中 泰 铁 路 正 式 启 动

	 2014年12月19日，李克强与泰国总理巴育共

同见证中泰铁路合作备忘录签署。过去两年来，

中泰铁路一波三折，如今终于从蓝图变成现实，

其中离不开李克强长时间契而不舍的努力。更

为重要的是，对于一直“超级推销”中国高铁

的李克强来说，中泰铁路的正式启动也意味着

他所力推的“高铁外交”棋局再落一子。

u l t u r e & T o u r i s m
東 盟 文 化 ＆ 旅 遊
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	 新华网北京11月20日

电	 中国国务院总理李克强

11月20日-23日出席在马来

西亚吉隆坡举行的第十八

次中国－东盟领导人会议

(10+1)、第十八次东盟与

中日韩领导人会议(10+3)

和第十届东亚峰会(10+8)

，并对马来西亚进行正式

访问

　　中国与东盟国家是陆

海相连的友好邻邦，互为

天然的合作伙伴。

　　中国和东盟的经贸合

作在东亚经贸合作中最具

实质内容，成果最为丰

硕。

　　那么，中国与东盟的

经贸发展中有哪些亮点？

新华国际为您一一盘点。

 

　　贸易额24年增75倍

　　1991年，中国与东盟

中国与东盟经贸关系中的“最亮点”
开始对话进程。

　　24年来，中国与东盟

的关系发展迅速，经贸合

作不断推进，中国和东盟

已发展为重要经贸伙伴。

　　1991年，中国与东盟

双边贸易额仅63亿美元。

随着中国与东盟国家经济

联系日益密切，双方贸易

往来不断增加。

　　1996年中国成为东盟

全面对话伙伴国，双边贸

易额超过200亿美元，2001

年突破400亿美元。

　　2004年，双边贸易额

实现历史性突破，达1059

亿美元，提前一年实现千

亿美元的目标。

　　2007年双边贸易额再

创新高，达2026亿美元，

提前三年实现2000亿美元

的目标。

东 盟物 流  &  采 购
ogistics & Purchasing news 
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　　2012年，双边贸易额

超过4000亿美元，是10年

前的7.3倍。

　　2014年，中国与东盟

贸易额超过4800亿美元，

同比增长8.3%，比中国整

体对外贸易增速高出4.9个

百分点。

　　中国已连续6年成为东

盟第一大贸易伙伴，东盟

连续4年成为中国第三大贸

易伙伴。东盟还是中国第

四大出口市场和第二大进

口来源地。

　　在相互投资方面，至

2014年底，中国和东盟累

计双向投资额超过了1300

亿美元，其中东盟国家对

华投资超过900亿美元。

　　中国对东盟的投资近

年来发展迅速，2010年之

后对东盟新增的投资占中

国对外投资总量的60%以

上。

　　自贸区进入“升级

版”

　　中国和东盟区域经济

合作一体化不断深入。

　　2002年，中国与东盟

启动自贸区谈判。这是中

国对外商谈的第一个自贸

区，也是东盟作为整体对

外商谈的第一个自贸区。

　　2010年1月1日，中

国－东盟自贸区如期全面

建成，成为发展中国家间

最大的自由贸易区。

　　这是一个惠及19亿人

口、国民生产总值达6万亿

美元、贸易额达4.5万亿美

元的自由贸易区。

　　双方对超过90%的产品

实行零关税，中国对东盟

平均关税从9.8%降到0.1%，

东盟六个老成员国对中国

的平均关税从12.8%降到

0.6%。

　　2014年9月，中国－东

盟自贸区升级谈判启动。

　　目前，双方已实质性

完成中国－东盟自贸区升

级谈判。

　　此外，东盟10国与6个

自贸伙伴（中国、日本、

韩国、澳大利亚、新西兰

和印度）间的区域全面经

济伙伴关系协定（RECP）

谈判也取得了积极进展。

　　REC P是东亚规模最

大、成员最多、影响最为

深远的自贸区谈判，涵盖

全球一半以上人口，经济

和贸易规模占全球30%。

　　这个自贸区一旦建

成，会极大地优化本地区

的生产网络和价值链，促

进地区和平稳定和繁荣发

展。

　　自2004年起，中国－

东盟博览会及商务与投资

峰会每年在广西南宁举

行，已成功举办十二届，

成为中国与东盟国家经济

往来的重要平台。

　　迎来新机遇

　　东亚是世界最具潜力

和发展前景的地区之一，

东亚国家间加强经贸合

作、共同应对挑战对于促

进本地区和世界经济稳定

健康发展具有重要意义。

　　今年年底，东盟即将

建成亚洲地区第一个次区

域共同体。东盟一体化进

程的推进，有利于中国在

更高水平上与东盟开展经

贸合作。

　　目前，东盟国家正在

加大互联互通力度，推进

基础设施项目建设，这与

中国提出的建设“一带一

路”和筹建亚洲基础设施

投资银行（亚投行）倡议

高度契合。

　　明年，中国－东盟对

话关系将迎来25周年。中

国和东盟的合作迎来新的

机遇。双方正努力争取实

现2020年双边贸易额10万

亿美元的目标。（新华国

际客户端报道）
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	 วนัที	่20	-	23	พฤศจกิายน	2015	นายกรฐัมนตรจีนี	หลี	่เค่อเฉยีงเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน-จนี	

ครัง้ที	่18	(10+1)	การประชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีนจีนญีปุ่น่เกาหล	ีครัง้ที	่18	(10+3)	และการประชุมสุดยอดผู้น�า

เอเชยีตะวนัออก	(EAS)	ครัง้ที	่10	(10+8)	และให้สัมภาษณ์แก่มาเลเซียอย่างเป็นทางการประเทศจีนและประเทศสมาชิก

อาเซียนเป็นเพื่อนบ้านที่เชื่อมโยงกันทั้งทางบกและทางทะเล	 ก่อเป็นพันธมิตรความร่วมมือโดยธรรมชาติของกัน

และกัน

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างจีนกับอาเซียน

มากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 

และทะลุ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปี 2001

 ปี 2004 ปรมิาณการค้าทวภิาคี

ทะลเุป้าที ่105,900 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

ท�าลายประวัติศาสตร์ 1 แสนล้าน

ดอลลาร์สหรัฐของปีก่อนหน้า

 ป ี  2007 ปริมาณการค ้า

ทวิภาคีสูงขึ้นอีกคร้ัง โดยบรรลุเป้า 

202,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเป้า

หมาย 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐของ 

3 ปีก่อน 

 ปี 2012 ปริมาณการค้าทวภิาคี

มากกว่า 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 

นับเป็น 7.3 เท่าของ 10 ปีก่อน

 ปี 2014 ปรมิาณการค้าทวภิาคี

ระหว่างจีนกับอาเซียนมากกว่า 4.8 

แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก

ปีทีผ่่านมา 8.3% ซึง่มีอตัราการเตบิโต

สูงกว่าปริมาณการค้าต่างประเทศ

โดยรวมของจีนร้อยละ 4.9

 ประเทศจีนกลายเป็นคู่ค้า

รายใหญ่ที่สุดของอาเซียนเป็นเวลา 

6 ปีตดิต่อกนั อาเซยีนกก็ลายเป็นคูค้่า

รายใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศจีน

เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน นอกจากน้ี 

อาเซียนยังเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 

4 และเป็นตลาดน�าเข้าอันดับ 2 ของ

จีนอีกด้วย

 ด้านการลงทุนระหว่างกัน 

ต้ังแต่ปลายปี 2004 เป็นต้นมา จีน

และอาเซียนมีการลงทุนระหว่างกัน

มากกว่า 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ในจ�านวนนี้ ปริมาณการลงทุนในจีน

จากประ เทศสมา ชิกอา เซี ยนมี

มากกว่า 9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

หลายปีท่ีผ่านมาการลงทุนจากจีนใน

อาเซียนพฒันาอย่างรวดเรว็ หลงัจาก

ปี 2010 การลงทุนที่เพิ่มขึ้นใหม่กับ

อาเซียนคิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 

 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

และการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน 

นับว่ามีความส�าคัญเป็นรูปธรรมทีส่ดุ 

และประสบความส�าเร็จมากที่สุดใน

เอเชียตะวันออก

สาระส�าคัญของความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกจิและการค้าระหว่าง

จีนกับอาเซียนล�าดับได้ดังนี้

 ปริมาณการค้าระหว่างจีน

กับอาเซียนในช่วง 24 ปี ที่ผ่านมาได้

เพิ่มสูงขึ้นเป็น 75 เท่า

 ปี 1991 จนีกบัอาเซยีนเริม่ต้น

เข้าสู่ขั้นตอนการเจรจา

 24 ป ีมาน้ี ความสัมพันธ ์

ระหว่าง จีนกับอาเซียนพัฒนาอย่าง

รวดเรว็ ความร่วมมอืด้านการค้าได้รบั

การผลักดันส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

จีนกับอาเซียนพัฒนามาเป็นมาเป็น

คู่ค้าที่ส�าคัญของกันและกัน

 ปี 1991 ปรมิาณการค้าทวิภาคี

ระหว่างจีนกับอาเซียนมีเพียง 6,300 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลจากความ

สมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับ

อาเซียนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น 

ตลอดทัง้การเพิม่ขึน้ของการค้าทวภิาคี

 ปี 1996 ประเทศจีนได้กลาย

เป็นหุ้นส่วนการเจรจาเต็มรูปแบบกับ

ประเทศอาเซยีน ปรมิาณการค้าทวิภาคี

东 门 物 流  &  采 购
ogistics & Purchasing news 
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60% ของการลงทนุต่างประเทศท้ังหมด

ของจีน

เขตการค้าเสรเีข้าสูช่่วง “ยกระดับ”

 ความร่วมมือระหว่างจีนกับ

อาเซียนในด้านเศรษฐกิจมีความเป็น

อันหน่ึงเดียวกันและมีความลึกซึ้ง

อย่างต่อเนื่อง

 ปี 2002 จนีกบัอาเซยีนเริม่ต้น

เจรจาการค้าเสรี นับเป็นการเจรจา

การค้าเสรีกับต่างประเทศเป็นแห่ง

แรกของจีน  และเป็นการเจรจาการ

ค้าเสรีกับต่างประเทศในนามของ

อาเซียนโดยภาพรวมเป็นครั้งแรก

เช่นกัน

 วันท่ี 1 มกราคม ปี 2010 

เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนได้เกิดขึ้น

โดยสมบรูณ์ กลายเป็นเขตการค้าเสรี

ของประเทศก�าลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุด

 เขตการค้าเสรีระหว่างจีน

กับอาเซียนเป ็นผลประโยชน ์แก ่

ประชากรกว่า 1,900 ล้านคนก่อให้

เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) มากถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์

สหรฐั ตัวเลขปรมิาณการค้าสงูถงึ 4.5 

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ   

 ทั้งสองฝ่ายด�าเนินนโยบาย

ปลอดภาษมีากกว่า 90% ของรายการ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยจีนได้ลดอัตรา

ภาษีศุลกากรให้แก่อาเซียนเฉลี่ยแล้ว

จาก 9.8% ลงมาถงึ 0.1% และประเทศ

สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศก็ลด

อัตราภาษีศุลกากรให้แก่จีนเฉลี่ย

แล้วจาก 12.8%ลงมาที่ 0.6%

 เดือนกันยายน ปี 2014 จีน

กับอาเซียนเริ่มเจรจาเพื่อยกระดับ

เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

 ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อ

ตกลงว่าด้วยการยกระดับเขตการค้า

เสรีจีน-อาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

 นอกจากนี้ การเจรจาความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของ

อาเซียน (RCEP) ระหว่างอาเซียน 10 

ประเทศและประเทศคู่ค้า 6 ประเทศ 

(จนี ญีปุ่น่ เกาหล ีออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ 

และอินเดีย) ก็คืบหน้าในทิศทางที่ดี

เช่นกัน 

 RCEPเป็นความร่วมมือทาง 

เศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ มีสมาชกิ

มากที่สุดในเอเชียตะวันออก ส่งผล 

กระทบกว้างขวาง ครอบคลมุประชากร

กว่าครึ่งหนึ่งของโลก เศรษฐกิจและ

การค้าคิดเป็น 30% ของโลก

 ทันทีที่ความร ่วมมือทาง

เศรษฐกิ จแห ่ งนี้ เ กิ ด ขึ้ นจะ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพเครือข่ายห่วงโซ่การ

ผลิตที่เป็นมูลค่าของภูมิภาคอย่าง

มหาศาล ทัง้จะช่วยผลักดันสันติภาพ

และเสถียรภาพ ตลอดจนเกิดการ

พัฒนาและน�าความรุ ่งเ รืองมาสู ่

ภูมิภาคนี้

 นับตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา 

มีการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้า

และการประชมุสดุยอดธรุกจิและการ

ลงทุนที่เมืองหนานหนิง เขตปกครอง

ตนเองจ้วงกวางสีเป็นประจ�าทุกปี 

โดยประสบความส�าเร็จในการจัด

งานมาแล้วทั้งสิ้น 12 ครั้ง กลายเป็น

เวทีไปมาหาสู ่กันด้านเศรษฐกิจที่

ส�าคัญระหว่างจีนกับประเทศสมาชิก

อาเซียน

ต้อนรับโอกาสใหม่

 เอเชียตะวันออกเป็นหนึ่งใน

ภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีโอกาส

พฒันาในอนาคต การเสริมสร้างความ

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการ

ค ้าระหว ่างกันในประเทศเอเชีย

ตะวันออก การร่วมกันตอบสนองต่อ

ความท้าทาย ล้วนมีนัยส�าคัญต่อการ

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง

อย่างมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้ง

ของภูมิภาคและของโลก

 ปลายปีนี้ อาเซียนจะรวมตัว

กันเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความ

เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเป็นครั้งแรก

ในเอเชีย กระบวนการรวมตัวเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน ย่อมก่อ

ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศจีนอย่าง

ยิ่งในการยกระดับความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจและการค้ากับอาเซียน  

 ปัจจบุนั กลุม่ประเทศอาเซยีน

ก�าลงัเพิม่ความพยายามในการท�างาน

ร่วมกัน ส่งเสริมและผลกัดันการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องเป็น

อย่างยิ่งกับโครงการ “1 แถบ 1 เส้น” 

และการก่อตั้งธนาคารการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian 

Infrastructure Investment Bank : 

AIIB) ที่จีนริเริ่มน�าเสนอ

 ในปีหน้า การเจรจาความ

สัมพันธ์จีน-อาเซียนจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 

25 ความร่วมมอืระหว่างจนีกับอาเซยีน
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ก�าลังจะต้อนรับโอกาสใหม่ๆซึ่งทั้ง

สองฝ่ายก�าลังพยายามเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายปริมาณการค้าทวิภาคีที่ 

1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 

 บ่ายวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2015 นายหลี ่เค่อเฉยีงนายกรฐัมนตรี

จีนเข ้าร ่วมการประชุมผู ้น�าจีน-

อาเซียน (10+1) ครั้งท่ี 18 ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์เพื่อกระชับความร่วม

มือระหว่างกันในด้านต่างๆ

 นายหลี่ เค่อเฉียงระบุว่า จีน

กับอาเซียนต้องเสริมสร้างกลไกการ

พัฒนาและความร่วมมือไปอีกขั้น 

ด�าเนินตาม “แผนปฏิบัติการ” 5 ปี

ฉบับที่ 3 และ “กรอบความร่วมมือ

อาเซยีน 2+7” ในฐานะหุน้ส่วนยทุธศาสตร์ 

เพื่อเร่งขยายผลในการยกระดับเขต

การค้าเสรจีีน-อาเซยีน ให้เกดิปริมาณ

การค้าระหว่างกันบรรลุเป้าหมาย 1 

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 

เร่งเจรจาความตกลง RCEP ให้เสร็จ

สิ้น โดยฝ่ายจีนยินดีเข้าร่วมในแผน

แม่บท “ASEAN Connectivity” สนบั 

สนุนการสร้างทางรถไฟสายทรานส์

เอเชยี และคาดหวงัจะได้เริม่ต้นโครง 

การทางรถไฟไทย-จีน ลาว-จนีในเรว็วัน 

ด้านความม่ันคง หวังให้การประชุม

อย่างไม่ทางการระหว่างรัฐมนตรี

ความมั่นคงจีน-อาเซียนพัฒนาเป็น

ระบบและมีการจัดตั้งโทรศัพท์สาย

ด่วนระหว่างกัน จีนจะสนับสนุนการ

สร ้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของ

อาเซียนอย่างแน่วแน่ และสนับสนุน

อาเซียนในฐานะศูนย์กลางความร่วม

มือระดับภูมิภาค

 ผู้น�าอาเซียนต่างสนับสนุนที่

จีนเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

สมัยพิเศษ เพ่ือฉลองวาระครบรอบ

ความสัมพันธ์ 25 ปีจีน-อาเซียนในปี

หน้า และเห็นพ้องให้ปี 2016 เป็นปี

แห่งการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา

จนี-อาเซยีน นายหลี ่ เค่อเฉียงยงัเสนอ

มาตรการความร่วมมืออื่น อาทิ การ

จดัสรรเงนิกู ้1 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรฐั

ส�าหรับความร่วมมือด้านโครงสร้าง

พื้นฐานจีน-อาเซียนในระยะที่สอง

ระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศ จีน 

อินเดียและเมียน มาร์ (BCIM)

 ระเบยีงเศรษฐกจิบงักลาเทศ 

จีน อินเดียและเมียนมาร์ (BCIM) 

เป็นแนวคิดที่นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อ 

เฉยีง รเิริม่น�าเสนอขึน้ครัง้แรกเมือ่ครัง้

ไปเยือนอินเดียในเดือนพฤษภาคม  

ปี 2013 และได้รับการตอบสนอง

อย่างดยีิง่จากอนิเดยี บงักลาเทศ และ

เมียนมาร์ แนวคิดดังกล่าวนีม้นียัส�าคญั

อย่างย่ิงต่อการพัฒนาความสัมพันธ์

อันใกล้ชิดของทั้งสี่ประเทศ รวมถึง

การสร้างความเชือ่มโยงกนัในภูมภิาค

เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ พวก

เรายินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีจะรักษาไว้ซึ่ง

การไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิด ทั้งกับ

หน่วยงานและประเทศที่เกี่ยวข้อง

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระดบัภมูภิาคระหว่างจนี อนิเดยี เมียน 

มาร์และบังกาลาเทศ เป็นแนวคิดที่

เกิดขึ้นในช่วงปี 1990 ปลายๆ โดย

แวดวงการศึกษาในเมืองยูนนาน 

และได้รับการตอบสนองด้วยดีจาก

อินเดีย เมียมาร์และบังกลาเทศ ทั้ง 

4 ฝ่ายจัดประชุมความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจคร้ังแรกที่ คุนหมิงเมื่อปี 

1999 และร่วมลงนามข้อเสนอคนุหมิง

โดยก�าหนดให้มกีารประชมุปีละ 1 ครัง้ 

 หลังจากปี 1999 ความร่วม

มือทางเศรษฐกิจภูมิภาคจีน อินเดีย 

เมียนมาร์และบังกาลาเทศพัฒนา

อย่างเชื่องช้ามาโดยตลอด

 เดอืนพฤษภาคม ปี 2013 ใน

ระหว่างทีน่ายกรฐัมนตรีหลี ่เค่อ เฉียง 

เยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ จีน

และอินเดียได้ร่วมกันริเร่ิมระเบียง

เศรษฐกิจบังกลาเทศ จีน อินเดียและ

เมยีนมาร์ ผลักดนัส่งเสริมจีน-อนิเดยี

สองตลาดใหญ่ให้เชื่อมโยงกันอย่าง

ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยในแถลงการณ์ร่วม 

จีนและอินเดียจะร่วมกันริเริ่มก่อตั้ง

ระเบยีงเศรษฐกจิจีน อนิเดยี เมยีนมาร์

และบังกลาเทศ และตั้งคณะท�างาน

ร่วมกัน รวมทั้งเสริมสร้างการติดต่อ

สื่อสารและการไปมาหาสู่ซึ่งกันและ

กันในภูมิภาคดังกล่าว 

ผลกระทบหลัก

 ผลกระทบโดยตรงจาก

ระเบยีงเศรษฐกจิบงักลาเทศ จีน อนิเดยี

และเมียนมาร์ คือการขับเคลื่อนการ

พฒันาความร่วมมอืในแวดวงเศรษฐกจิ

ของเอเชยีใต้ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

และเอเชยีตะวันออก  พืน้ทีภ่าคตะวนัตก

เฉียงใต้ของจีน ภาคตะวันออกของ

อนิเดีย พม่า บงักลาเทศ โดยรวมแล้ว

ต่างไม่พฒันานกั เมือ่ก่อนนีพ้ลงัความ

ร่วมมือระดับจังหวัดมีข้อจ�ากัดแต่

การยก “ระเบยีงเศรษฐกจิ” ขึน้สูร่ะดบั

ชาติของ 4 ประเทศนี้ สามารถขยาย

การเชือ่มต่อการพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

ที่ส�าคัญที่สุด 3 ภูมิภาคของเอเชียได้ 
 แหล่งทีม่า : XinHuaNet, http:// 

news.xinhuanet.com/world/2015-

11/20/c_128450125.htm 
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