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	 尊敬的读者：《东盟物流与采购》杂志第4期又与您见面了，这期杂志新增了“社

团活动新闻”栏目。自从东盟物流与采购联合总会成立以来，会务取得了迅速发展，与各

界的交往越来越频繁，交流与合作越来越紧密。例如：接待了广西大学的来访、内蒙古

贸易代表团、拜访泰国商会、应泰国陆上运输协会的邀请参加2016北部车展等，为此，

新增了活动新闻栏目，以便让关心和支持联合总会发展的友人了解到会务的最近发展。

	 不能不提本期的封面人物“巴金•占东空军上将”作为泰国泰国副总理、经济与

社会数码部代部长热情接待了联合总会一行，副总理高度重视中泰两国经济发展趋势、

贸易中的问题与障碍，除此以外，就物流和运输特别是跨境运输交换了意见，曾经当过

交通部部长的巴金•占东空军上将对跨境运输驾驶等问题非常熟悉，支持联合总会举办

跨境安全驾驶培训活动。

	 与此同时，联合总会也要感谢泰国陆上运输协会主席——阿披察.派隆勒邀请联合

总会参加2016年12月17-18日在那空沙旺府举行的2016年北部车展活动，有关车展的

情况在下期与大家见面，本期先请大家对泰国泰国陆上运输协会以及协会主席阿披察.派

隆勒先生有个了解。

สารจากบรรณาธิการ

编 者 的 话

	 เรียนผู้อ่านที่รักและเคารพ	นิตยสาร	ASEAN	Logistics	&	Purchasing	ฉบับที่	4	นี้	ได้เปิดคอมลัมน์

ใหม่ชือ่	“กจิกรรมข่าว”	ซึง่เป็นคอลมัน์รวบรวมข่าวความเคลือ่นไหวของสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซยีน	

เนื่องจากการด�าเนินงานของสมาคมฯ	รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว	มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและองค์กร

ต่างๆ	มากขึ้น	ท�าให้สมาคมมีกิจกรรมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งการต้อนรับคณะผู้เดินทางจากมหาวิทยาลัย

กว่างซ	ีการต้อนรบัคณะผูแ้ทนการค้าจากมองโกเลีย	การเย่ียมเยือนหอการค้าไทย	และการได้รบัเชิญร่วมงาน	

“นอร์ธเทิร์น	 มอเตอร์โชว์	 2016”	 จากสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย	 ดังนั้นนับแต่นี้ไปทางนิตยสาร

จะรวบรวมความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ	ให้ผู้อ่านได้ติดตามอย่างต่อเนื่องในคอลัมน์นี้

	 จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ส�าหรับ	Cover	Story	ประจ�าฉบับที่	4	“พลอากาศเอกประจิน	จั่นตอง”	รองนายก

รัฐมนตรีและรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(DE)	ที่ให้การต้อนรับ

สมาคมฯ	อย่างอบอุน่	และให้ความส�าคัญกบัแนวโน้มเศรษฐกิจ	อปุสรรค	และการแก้ไขปัญหาการค้าระหว่าง

ไทยกับจีนเป็นอย่างดี	นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการขนส่ง	โดยเฉพาะการ

ขับรถข้ามชายแดนไทย	ท่านในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เข้าใจถึงปัญหานี้	จึงยินดีเป็น

ผูป้ระสานงานและให้การสนบัสนุนสมาคมฯ	ในการขอเสนตวัในการอบรมผูข้บัขีข้่ามชายแดนเพือ่สร้างความ

ปลอดในการเดินทางระหว่างประเทศ

	 ขณะเดยีวกนัขอขอบคณุ	“คณุอภชิาต	ิไพรรุง่เรอืง”	นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย	พนัธมติร

ใหม่ของสมาคมฯ	ที่เชิญชวนร่วมงาน	“นอร์ธเทิร์น	มอเตอร์โชว์	 2016”	 ในวันที่	 17-18	ธันวาคม	2559	ณ	

อาคารสมาคมขนส่งแห่งประเทศไทย	จ.นครสวรรค์	 ซึ่งจะน�าเสนอในฉบับหน้า	ส่วนฉบับนี้จะให้ท่านผู้อ่าน

ท�าความรูจ้กัประวตัคิวามเป็นมาของคุณอภิชาต	ิรวมไปถึงแนะน�าสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก่อน
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คณะนักธุรกิจอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

เขตการปกครองมองโกเลียเข้าเยี่ยมสมาคมฯ
เรียกได้ว่าเป็นเขตการลงทุนที่สูงที่สุดในภาค

เหนือของจีน มีคลังสินค้าโลจิสติกส์ที่มีฐาน

การกระจายสินค้าขนาดใหญ่ เทคโนโลยี

สารสนเทศ เครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ 

แพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีทัน

สมัย ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของ E-Com-

merce ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการและสินค้า 

ศูนย์คลังสินค้าและกระจายสินค้า ศูนย์การ

ตรวจสอบและบรกิารทางการเงนิ  ศูนย์บรกิาร

ธรุกจิ พืน้ทีบ่รรทกุคอนเทนเนอร์ และทางรถไฟ

 คุณฟู ่ชาวเจียยังอธิบายล�าดับการ

ขนส ่งทางบกและการขนส ่งทางอากาศ

ระหว่างเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ไทย และ

อาเซียน โดยศูนย์กลางตรงนี้จะถูกก�าหนด

เป็นฮอลล์จัดแสดงนิทรรศการระดับโลกและ

จะมีพาวิเลียนของประเทศไทยจัดไว้ด้วย 

คุณฟู่หวังว่าท้ังสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือ

อย่างใกล้ชิดโดยประสานความร่วมมือและ

แนะน�าสินค้าชั้นดีของประเทศไทยจากสมา

คมฯ ไปให้กับลูกค้าทางภาคเหนือของจีน นี่

คือวัตถุประสงค์หนึ่งที่ทางคณะเดินทางมา

เยือนประเทศไทย

 จากนั้นจึงได้พูดคุยหารือในประเด็น

โลจิสติกส์และปัญหาการจัดซ้ือระหว่างเขต

ปกครองตนเองมองโกเลีย ไทย และอาเซียน 

ตลอดจนประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาว

จีนเดินทางโดยรถยนต์ในประเทศไทยและ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะได้สัมผัสกับทัวร์ทุ่ง

กว้างมองโกเลีย อีกทั้งยังต้องการสร้างความ

ร่วมมือในทางปฏิบัติระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อ

ก�าหนดแผนการด�าเนินงานต่อไป

 คณุเหมาชอิ ิในนามของนายกสมาคม

สมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู ้ค้าอาเซียน

และคณะ ได้แลกเปล่ียนของท่ีระลกึ พร้อมน�า

คณะนักธุรกิจมองโกเลียเข้าร่วมงานเลี้ยง

อาหารค�่า

ทั้งสองฝ่ายอภิปรายและแลกเปลี่ยนประเด็นความร่วมมือ (จากซ้ายไปขวา) 
คุณหลิวจงชิว คุณฟู่ชาวเจีย คุณเหมาชิอิ คุณหวังเถิงเฟย และคุณปูซ่าวเจี้ยน

นายกสมาคมฯ เหมาชิอิต้อนรับคณะผู้มาเยือน (จากซ้ายไปขวา) คุณหลิวจงชิว คุณขวาง ฉีไห่ 
คุณเหอเหยินเหยิน คุณเหมาชิอิ คุณฟู่ชาวเจีย คุณหวังเถิงเฟย และคุณปูซ่าวเจี้ยน

 คุณฟู่ชาวเจีย หัวหน้าคณะนักธุรกิจอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เข้าเยี่ยมสมาคมการค้าโลจิ

สติกส์และผู้ค้าอาเซียน พร้อมกับคุณหวังเถิงเฟย คุณปูซ่าวเจี้ยน โดยได้รับการต้อนรับจาก

นายกสมาคมฯ และอุปนายกอีกหลายท่าน

 “คุณเหมาชิอิ” นายกสมาคมฯ กล่าวแสดงความยนิดีและขอบคุณท่ีทางคณะเข้ามาเยีย่ม

เยอืนสมาคม โดยแนะน�าวัตถปุระสงค์และความร่วมมอืต่างๆ ของสมาคม พร้อมกล่าวว่าเขต

ปกครองตนเองมองโกเลียมีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับระยะหลังสาธารณูปโภคต่างๆ ก็

เจรญิก้าวหน้า และยงัมุ่งมัน่พฒันาเศรษฐกจิอย่างกว้างขวาง จงึควรหาทางร่วมมอื แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น และพัฒนาไปพร้อมกัน 

 ทางด้านคณุฟูช่าวเจยีกก็ล่าวแสดงความขอบคณุในการต้อนรับ และแนะน�าเขตปกครอง

ตนเองมองโกเลียว่าเป็นเขตก�าลังพัฒนาที่มีอนาคตสดใส จึงให้ความสนใจและร่วมมือพัฒนา

กับสมาคมและกลุ่มอาเซียน โดยเมืองอูลันฉาบ (Ulanqab) เป็นเมืองการค้าของมองโกเลียอยู่

ห่างจากกรุงปักก่ิง 320 กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลา

เพียง 1 ชั่วโมงเศษสามารถดึงดูดนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจ�านวนมากได้ รวมถึงศูนย์กลาง

แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจที่มีพื้นที่ 320 เอเคอร์ มีเงินลงทุนในระยะแรก 520 ล้านหยวน 
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2016 年12 月2 日，付超杰团长率内蒙古电子商务代表团莅访东盟物

流与采购联合总会，代表团成员有：内蒙古电子商务代表团副团长

王腾飞、卜少剑等，受到东盟物流与采购联合总会会长毛七一，常

务副会长兼《东盟物流与采购》杂志社社长黄菊海，常务副会长兼

秘书长刘忠秋，副会长和媛媛等的热情接待。

 毛七一会长对该表团在来泰考察期间，拨冗莅访东盟物流与采

购联合总会，表示热烈欢迎并致以衷心感谢。毛会长向来宾介绍了

东盟物流与采购联合总会成立过程、创会宗旨、近期会务、以及在

东盟各国的分会设立和会员发展等情况。毛会长强调，内蒙古等中

国北方地区，資源豐富，地大物博。特别是近年来，该地区的基礎

設施不斷完善，對外開放日益深化。泰国及东盟各国与内蒙之间有

很強的互補性和廣闊的合作空間。东盟物流与采购联合总会非常重

视两地间的业务合作交流。毛会长请来宾们多介紹内蒙物流与采购

业的现状和发展规划。并表示，相信通過貴代表團此次來訪，必將

使貴我雙方進一步增進瞭解，擴大交流，深化合作，為东盟与内蒙

物流与采购业的发展，做出应有的的貢獻

 付超杰团长在发言中感谢毛会长及东盟物流与采购联合总会其

他领导百忙中盛情接待。付超杰团长介绍了内蒙物流业现状、资源

开发及发展前景，并就内蒙与泰国及其他东盟国家在物流业界的合

作，提出了具体建议。付超杰团长说，位于内蒙古乌兰察布市的北

方食品药品电子商务交易中心距离北京市三百多公里，高铁仅一小

时左右行程，具有得天独厚的区位交通和资源优势，是目前内蒙古

特色风情旅游的首选之地，每年吸引了多达上千万的游客前往。在

内蒙古电子商务代表团  

莅访 东盟物流与采购联合总会
强大的市场需求召唤下，该交易

中心应运而生。该交易中心占地

320 亩，第一期投资5.2 亿元人

民币，是中国北方专业程度最

高、影响力较大的仓储物流配送

集散基地，是信息化、机械化、

自动化程度较高，技术设备先进

一流的规模化、集约化、智能

化、现代化的综合商品交易平

台。该中心设有电子商务中心、

展示交易中心、仓储配送中心、

检验检测中心、金融服务中心、

行政商务服务中心、加工园区、

保税区、集装箱货场及铁路专用

线等。付超杰团长描述了内蒙与

泰国及东盟间陆路运输及航空运

输的系列构想后表示，该中心将

在展示大厅内设立世界各地精品

展厅，其中在东盟展厅中，将设

立泰国馆。付超杰团长希望双方

建立起紧密的合作伙伴关系，通

过一东盟物流与采购联合总会的

竭诚合作，把泰国特色精品介绍

给该中心，展示给中国北方的广

大客户，这也是他们此次访问泰

国的目的之一。

 随后，大家就内蒙与泰国

和东盟间物流与采购议题，以及

中国游客自驾游泰国、泰国游客

前往内蒙体验大草原之旅等，进

行了广泛深入的探讨，并就双方

间的务实合作拟订了具体的实施

方案。

 毛七一会长代表东盟物流

与采购联合总会与该代表团互换

了纪念品，并与该会其他领导一

道，宴请了代表团全体贵宾。

双方探讨合作交流相关议题。(自左至右)刘忠秋、付超杰、毛七一、王腾飞、卜少剑。
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“สมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียน” ร่วมมือกับ 

“คณะนักวิชาการมหาวิทยาลัยกว่างซี”

เปิดส�านักงานวิจัยด้านการค้าและโลจิสติกส์
ในประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
 คุณหมาชิอิ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า
เป็นความโชคดีท่ีทางสมาคมได้รู้จักกับคณะ
อาจารย์และได้ร่วมสัมมนาหัวข้อโลจิสติกส์
ในอาเซียนจากงานมหกรรมแสดงสินค้า 
China-ASEAN Expo 2016 เมือ่เดอืนกนัยายน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยกว่างซีเป็นมหาลัยที่
มชีือ่เสยีงในจนี จงึถอืเป็นโอกาสอนัดีท่ีได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องโครงการและ
ความคืบหน้าของธุรกิจด้านโลจิสติกส์และ
การค้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วม
มือและก้าวหน้าไปพร้อมกับม.กว่างซีอีกขั้น
หนึ่ง เชื่อว่าหลังจากนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่จะ
เกิดความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ประเทศ
 ทางด้านศาสตราจารย์เหลียงเยิน่เหวนิ
ก็กล่าวขอบคุณคุณเหมาและคณะที่ต้อนรับ
คณะจากม.กว่างซีอย่างอบอุ่น นอกจากจะ
แนะน�าลักษณะการร่วมมือทางการค้า และ
การเปิดชั้นเรียนเกี่ยวกับธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ

ทัง้สองฝ่าย ขณะเดยีวกันกเ็ชญิชวนผูป้ระกอบ
การจากอาเซียนไปดูงานที่มณฑลกว่างซี 
และผู้ประกอบการจีนให้เข้ามายังอาเซียน
มากขึน้เช่นกนั โดยเฉพาะภายใต้โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจ “One Belt and One Road” ใน
ส่วนของ “เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษท่ี 21” 
ส่วนศาสตราจารย์พานฝานกก็ล่าวว่าโลจสิตกิส์
ของกว่างซนีัน้มปีระสทิธิภาพ จึงเห็นว่ากว่างซี 
ไทย เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
สามารถร่วมมือและผลักดันแนวทางโลจิสติ
กส์และการค้าของทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป 
 สมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู ้ค้า
อาเซียนกับมหาวิทยาลัยกว่างซีมั่นใจว่า
ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชนแ์ละได้
รบัความสนใจจากผูป้ระกอบการและนักธรุกจิ
ท้ังจากอาเซยีนและมณฑลกว่างซเีป็นอย่างมาก 
ทัง้น้ีทางสมาคมฯ ยนิดสีนับสนนุและให้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่างซีอย่างเต็มที่

 สมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู ้ค้า
อาเซียน น�าโดยนายกสมาคม “คณุเหมา ชอิ”ิ 
และรองประธาน 3 ท่าน คุณขวางชี่ไห่ คุณ
หลิวจงชิว และคุณเหอเหยินเหยิน และคณะ 
ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะนักวิชาการ
จากมหาวทิยาลยักว่างซ ีน�าโดยศาสตราจารย์
พานฝาน ฝ่ายวจิยัด้านโลจสิตกิส์ ศาสตราจารย์
ดร.เหลยีงยิน่เหวนิ ศาสตราจารย์หวงัย่ีจี ่จาก
ฝ่ายวิจัยอาเซียนและจีน และดร.เจ้าเล่อจื่อ 
มหาวทิยาลยักว่างซ ีพร้อมกบัประธานสมาคมฯ 
สาขาเวยีดนาม คณุเจยีนชีช่ิง้ และรองประธาน
สมาคมฯ คุณโจวปิน เม่ือ 19 พ.ย. 2559 ที่
ผ่านมา โดยทัง้สองฝ่ายได้แลกเปลีย่นความคดิ
และแนวทางการพัฒนาการขนส่งล�าเลียง
สินค้า โดยเฉพาะทางบกและทางน�้าในย่าน
อาเซียนและจีน อีกทั้งยังตกลงเป็นสะพาน
เชื่อมให้กับนักธุรกิจและผู ้ประกอบการใน
มณฑลกว่างซี เพื่อก้าวออกจากประเทศจีน
โดยมีเป้าหมายท่ีประเทศไทยในการร่วมมือ
กับผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ยังมีแผน

นายกสมาคมฯ คุณเหมาชิอิ และ
ดร.เหลียนยิ่่นเหวินแลกของที่ระลึก

นายกสมาคมฯ คุณเหมาชิอิ และ
ศาสตราจารย์พานฝานแลกของที่ระลึก

นายกสมาคมฯ คุณเหมาชิอิ และ
ศาสตราจารยห์วังยี่จี่ แลกของที่ระลึก

นายกสมาคมฯ คุณเหมาชิอิ และ
ดร.เจ้าเล่อจื่อแลกของที่ระลึก

商 會 活 動
e w s &  A c t i v i t i e s
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中国广西大学代表团

莅访 东盟物流与采购联合总会
 2016 年11 月19 日广西大
学代表团莅访东盟物流与采购联
合总
 会，代表团成员有：广西大
学商学院副院长、博士生导师梁运
文教授，
 广西大学商学院物流研究
所所长樊凡教授，广西大学中国东
盟研究院新
 加坡研究所所长王玉洁博
士，广西大学中国东盟研究院泰
国研究所所长
 赵乐子博士等，受到东盟
物流与采购联合总会会长毛七
一，常务副会长
 兼《东盟物流与采购》杂
志社社长黄菊海，常务副会长兼
秘书长刘忠
 秋，副会长和媛媛，东盟物
流与采购联合总会越南分会会长
简济鑫，副
 会长兼秘书长左冰等的热
情接待。
 毛七一会长首先代表东盟
物流与采购联合总会向来宾们表
示热烈
 欢迎。毛会长说，今年九
月份在广西南宁举办的第13 届中
国-东盟博览
 会及第五届中国-东盟物流
合作论坛期间，有幸认识各位专
家，并就中

 国与东盟间的物流与采购
等相关议题进行了广泛探讨。广
西大学是中国
 著名高等学府，贵代表团
由博导、教授、博士组成，是一
个高水平的专
 家代表团。毛会长介绍了
东盟物流与采购联合总会近期的
会务以及今后
 的计划，并希望能与广西
的物流界和企业界进一步扩大交
流。毛会长表
 示，相信通过此次访问，
能进一步增加贵我双方在物流与
采购领域的相
 互了解与合作共赢。双方
携手为促进东盟和中国间物流与
采购行业的发
 展，以及区域经济繁荣，
做出积极的促进作用。
 梁运文副院长在发言中感
谢毛会长及东盟物流与采购联合
总会其
他领导的盛情款待。梁教授介绍
了广西的产业结构现状和发展规
划，并
 提议双方对产业相关学术
课题进行联合研究，希望通过双
方的共同努
 力，邀请更多的东盟企业
家前往考察广西企业，也希望发
动更多广西的

 企业家走进东盟，大家共
享资源，携手进步。梁教授还就
目前一带一路
 建设的大好形势下，广西
大学如 何与东盟加强联系，培养
出更多、更好
 的有用人才同与会者交换
了意见。樊凡教授介绍了广西物
流业现状、资
 源开发及发展前景，并就
广西与泰国、越南及其他东盟国
家在物流业界
 的合作，发表了独到的见
解。樊 教授希望广西大学与东盟
物流与采购联
 合总会建立合作伙伴关
系，进而互设代表处之类的常设机
构，为促进中
 国与东盟间物流的发展，
奉献力量。
 与会代表们就泰中、东盟
与中国及广西间合作发展的相关
议题，
 在热烈友好的气氛中进行
了广泛深入的探讨，并就双方间
的务实合作拟
 订了具体的实施方案。
 毛七一会长代表东盟物流与
采购联合总会，与该会其他领导一
 道，宴请了代表团全体贵
宾。
 

刘忠秋、王玉洁、黄菊海、樊凡、毛七一、梁运文、简济鑫、赵乐子(自左至右)
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 บ่ายวันที่ 1 ธ.ค. 2559 สมาคมการ

ค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียน น�าโดยนายก

สมาคมฯ “คุณเหมาชิอิ” พร้อมคณะ ได้แก่ 

อุปนายกสมาคม คุณชัลวาลย์ นิรมิตวิจิตร 

คุณหลิวจงชิว คุณเหอเหยี่ยนเหยียน คุณเกา

ไจ้หยง คุณหนิวเยี่ยฟง คุณหลีเผย และคุณ

เห้อเจ้ินหยีเข้าเย่ียมเยือนหอการค้าไทย-จีน 

โดยมีคุณประพันธุ์ สันธยาติ เลขาธิการ และ

คุณตงหลัน รองเลขาธิการเป็นผู้ประสานงาน 

 “คุณจิตติ ตั้งสิทธ์ิภักดี” ประธาน

หอการค้าไทย-จีน ก็ได้ต้อนรับคณะของสมา

“สมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียน” 

เยี่ยมเยือน “หอการค้าไทย-จีน”

นายกสมาคมฯ คุณเหมาชิอิ (ซ้าย) 
และประธานหอการค้าไทย-จีน คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี (ขวา)

นายกสมาคมฯ คุณเหมาชิอิ และประธานหอการค้าไทย-จีน คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี แลกเปลี่ยนของที่ระลึก

คมฯ อย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวว่าหลาย

ปีก่อนเคยมธีรุกจิเกีย่วกบัคุณเหมาชอิิ จนกระท่ัง

คณุเหมาได้เปิดตวัสมาคมฯ เมือ่ 12 พ.ค. 2559 

ที่ผ่านมา ซึ่งทางหอการค้าได้ให้รองประธาน

เตียวเฉี่ยวกัง (คุณสุชาติ เศรษฐีวรรณ) เป็น

ตัวแทนของหอการค้าไทย-จีนไปร่วมงาน 

โดยสมาคมฯ ก่อตั้งเมื่อปลายปี 2558 และ

จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ 12 พ.ย. 

2559 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสายอาชีพ 

โลจิสติกส์ในแนวทางที่ถูกต้อง ทั้งผู้ประกอบ

การในจีนและไทย รวมทั้งผู้ประกอบการย่าน

อาเซียนด้วย ด�าเนินงานทางด้านการค้าและ

การขนส่งตามโครงการ “One Belt One 

Road” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ  

10 ประเทศในอาเซียน คุณจิตติกล่าวให้

ก�าลังใจในการก่อตั้งสมาคมฯ และขอให ้

สมาคมฯ ร่วมแรงร่วมใจ และร่วมมือกับ

หอการค้าไทย-จีน หากมีสิ่งใดที่หอการค้า 

ไทย-จีนช่วยเหลือได้ก็จะให้ความร่วมมือ

อย่างเต็มที่

 ส่วนคุณเหมาชิอิ นายกสมาคมฯ ก็

กล่าวขอบคุณท่ีคุณจิตติให้การต้อนรับเป็น

อย่างดี และกล่าวขอขอบคุณที่ทางหอการค้า 

ไทย-จีนได้ส่งรองประธานหอการค้าไทย-จีน

มาร ่ วมงาน เป ิ ดตั ว สมาคม เมื่ อ เ ดื อน

พฤษภาคม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา นอกจากนี้

ยังกล่าวถึงหนังสือสมาชิกของสมาคมฯ ที่จะ

ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหนังสือสมาชิก

ของหอการค้าไทย-จีน ซึ่งคุณจิตติยินดีและ

พร้อมให้ความร่วมมอื จากนัน้สมาคมฯ มอบ

ของที่ระลึกแก่หอการค้าไทย-จีนและถ่าย

ภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

商 會 活 動
e w s &  A c t i v i t i e s
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东盟物流与采购联合总会

莅访 泰国中华总商会
 2016 年12 月2 日下午，东盟物流与采购联合总会毛七一会长

率该会代表团，前往泰国中华总商会拜访，受到泰国中华总商会陈

振治主席等领导的热情接待。代表团成员有：东盟物流与采购联合

总会常务副会长兼《东盟物流与采购》杂志社社长黄菊海，常务副

会长兼秘书长刘忠秋，副会长和媛媛、高在荣、牛跃峰、李培、赫

震宇等。陪同接待的有泰国中华总商会陈一平总干事，魏东莉副总

干事等。

 陈振治主席代表泰国中华总商会，欢迎毛七一会长及东盟物流

与采购联合总会代表团莅临访问。陈主席表示，几年前就曾经与毛

会长有 过业务联系，该会今年举行就职典礼时，因自己另有要务，

特委派张朝 江副主席代表前往参加。陈主席指出，东盟经济共同体

已于2015 年底 建成，中国正在加快“一带一路”建设。在这样的

新形势下，东盟各国 之间、东盟与中国等国家之间的物流与采购需

求大幅增加，加上跨境电 子商务的飞速发展，物流与采购业界不仅

将面临新的挑战，而且也将迎 来崭新的发展机遇。陈主席希望东盟

物流与采购联合总会同仁，精诚团 结，齐心协力，为促进东盟物流

与采购业的发展，为繁荣区域经济，奉 献力量。

 毛七一会长感谢陈主席等中总领导百忙中拨冗接见东盟物流与

采购 联合总会代表团。毛会长介绍说，东盟物流与采购联合总会于

2015 年 11 月12 日在泰国商务部正式注册，是由东盟各国从事物流

与采购等相 关业务的法人、非法人机构和个人组成的区域性行业组

织，是非营利性 的社会团体。该会秉持“团结行业同仁，整合行业

资源，深化合作交流，促进经济发展”的宗旨，广泛宣传东盟各国

物流与采购的方针政策、法律法

规，全力维护会员权益，竭诚推

动行业发展。毛会长感谢陈主席

今年五月份委派张朝江副主席代

表前往香格里拉酒店，主持该会

就职典礼。接下来，毛会长报告

了该会近来的会务概况、在东盟

各国的分会设立、会员发展等。

毛会长强调，该会是个刚成立的

新会，殷切期盼陈主席等中总领

导给予多方关怀、悉心指导和鼎

力支持，使该会沿着正确的道

路，快速稳步发展会务。

 随后，毛会长向陈主席咨

询了该会《东盟物流与采购》杂

志与中总《双赢》杂志的合作事

宜，以及制作东盟物流与采购联

合总会金质徽章事宜。

 最后，陈振治主席与毛七

一会长分别代表泰国中华总商会

和东盟物流与采购联合总会，互

换了纪念品并合影留念。

陈振治主席（左五）接见东盟物流与采购联合总会代表团。(自左至右)李培、高在荣、黄菊海、
毛七一、陈振治、刘忠秋、赫震宇、牛跃峰。陈振治主席（右四）与毛七一会长(左四)互赠纪念品。陈振
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o v e r  S t o r y
封 面 人 物

รองนายกรัฐมนตรี 

กับ แนวโน้มเศรษฐกิจไทย - จีน

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง

 จากการร่วมงานมหกรรมแสดงสนิค้า China-ASEAN Expo 2016 (CAEXPO 2016) ที่เมืองหนานหนิง 

มณฑลกว่างซี สาธารณรฐัประชาชนจนีของ “พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง” รองนายกรัฐมนตรีและรักษา

การรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (DE) ในฐานะผูน้�าจากรัฐบาลไทยเม่ือเดอืนกันยายน

ทีผ่่านมา สมาคมการค้าโลจสิติกส์และผูค้้าอาเซยีนซึง่ได้รบัเชญิไปร่วมงานเป็นประจ�าทกุปีก็ ได้พบกับท่านท่ีงาน

ในครั้งนี้ด้วย

 ทางสมาคมฯ ได้รบัเกยีรตจิาก “พลอากาศ

เอกประจนิ จัน่ตอง” เข้ามาพดูคยุถึงงาน CA-

EXPO 2016 ท่ีผ่านมา รวมไปถึงการด�ารง

ต�าแหน ่งรักษาการแทนรัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) 

ณ ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล

บรรยากาศและการตอบรับจากต่างประเทศ
ในงาน CAEXPO 2016
 รองนายกฯ ประจินกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้
ได้ความร่วมมีอจากผู้ประกอบการจ�านวนมาก สินค้าใน 
“พาวิเลียนไทย” กับ “สตาร์ทอัพ SMEs” ของผู้ประกอบ
การรายใหม่ถอืเป็นไฮไลท์ของประเทศไทย ท่านมองว่าวัฒนธรรม
กบัสนิค้าเป็นส่ิงทีแ่ยกกนัยาก เช่นถ้าพดูถึงอาหาร อาหารก็
มคีวามสวยงาม มคีวามพถีิพถินั และวฒันธรรมของอาหาร
แต่ละชนิด สิ่งเหล่านี้มีความเรื่องส�าคัญและมักจะไปด้วย
กันเสมอเช่นเดียวกับสินค้าและการบริการต่างๆ ทั้งเสื้อผ้า 
สมนุไพรไทย และการนวดแผนไทย ฯลฯ โดยสนิค้าทีม่ใีนงาน
จะต้องดึงจุดเด่นและน�าเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยออกมา
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ด้านสตาร์ทอัพก็
น�าสินค้าที่เคยไปเสนอขายในเวทีต่างๆ ที่คนจีนสนใจมา
จดัแสดงด้วย ซึง่ภาพรวมของพาวเิลียนไทยกไ็ด้รบัการตอบรบั
จากผู้ร่วมงานอย่างล้นหลาม
 ท่านเห็นว่าสินค้าไทยบางตัวยังเป็นท่ีต้องการสงู
ส�าหรบัคนจนี สนิค้าหลายตวัมโีอกาสเปิดตัวในจีนได้ ถ้าพูด
ถึงอุปสงค์หรือความต้องการสนิค้า จนีมีประชากรประมาณ 
1,300 ล้านคน ดึงมาแค่ 10% เป็น 13 ล้าน หากซื้อสนิค้า
คนละ 100 บาทต่อวันก็ท�ารายได้ถึง 1,300 ล้านบาทแล้ว  
ถ้าเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนทุกวันก็จะมีรายได้ต่อเน่ือง
ทุกวันนับเป็นเปิดช่องทางให้คนไทยได้เพิ่มขีดจ�ากัดในการ
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ค้าขายกับตลาดจีน สังเกตได้ว่านักท่องเที่ยว
จีนนิยมมาประเทศไทยมากขึ้นเร่ือยๆ ก่อน
หน้าน้ีมนีกัท่องเท่ียวจีนเข้ามาในประเทศไทย 
6-7 ล้านคน แต่ปัจจุบันเพิ่มสูงถึง 9-10 ล้าน
คน ด้วยการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีของชาว
ไทย วัฒนธรรมที่น่าประทับใจ สถานที่ที่ท่อง
เที่ยวที่น่าสนใจ และอาหารการกินที่ดี ปัจจัย
เหล ่านี้ จึ งสะท ้อนให ้ เห็นว ่าคนจีนชอบ
ประเทศไทยและเลือกประเทศไทยเป็นจุด
หมายปลายทางในการท่องเที่ยว การเปิดบูท
ต่างๆในประเทศจีนนับเป็นโอกาสที่ดีของ
ตลาดไทย

นั้นเมื่อเทียบจากสัดส ่วนประชากรแล ้ว 
ประชากรจีนเพียงครึ่ งเดียวก็มีก�าลังซื้อ
มากกว่าประชากรทั้งอาเซียน
 อย่างไรก็ตามโอกาสทางการค้าจะ
เกิดขึ้นได้คุณภาพของโลจิสติกส์ถือเป็นสิ่งท่ี
ประเทศไทยต้องให้ความส�าคัญ ท้ังความ
สะดวกสบาย มาตรฐานการบริการที่ดีและ
ความปลอดภัยในการเดินทางท้ังหมดนี้จะ
เป็นตัวชี้วัดและสร้างความได้เปรียบในการ
ติดต่อค้าขายและท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด“One Belt One Road”ของจีนที่ต้อง
การเดนิทางไปยังทีต่่างๆ เพือ่ด�าเนนิกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในแถบอาเซียนทั้งทางบกและ
ทางทะเลให้เดินทางได้ไกลและทั่วถึงมากข้ึน 
หากท�าได้ก็จะได้เปรียบในการด�าเนินธุรกิจ
โลจิสติกส์ส่วนประเทศไทยมีเทคโนโลยีการ
ขนส่งที่แข็งแรงและการบริการที่ดี เยี่ยม 
อยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดเงินทุนในการด�าเนิน
กิจการเท่านั้น
 เศรษฐกิจโดยรวมระหว่างไทยกับจีน
มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจนตลาดไทยเติบโต
ขึ้นเพราะคนจีนมีจ�านวนเพิ่มขึ้นและมีก�าลัง
ซือ้สงูข้ึน เมือ่เพิม่การเชือ่มโยงด้านการคมนาคม
ขนส่ง ความปลอดภัย และการให้บริการที่ดี
รวมไปถึงให้การสนับสนุนการลงทุนให้มาก
ขึ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังหมดจะด�าเนิน
ต่อไปได้อย่างราบรื่น

แนวโน้มเศรษฐกิจระหว่างไทย
และจีน
 เศรษฐกจิโลกปัจจบุนัในปี 2559-2560 
จะเตบิโตได้น้อยลง แม้แต่จีนท่ีเศรษฐกจิเตบิโต
รวดเร็วในช่วงเวลาไม่นานก็เช่นเดียวกัน แต่
ประเทศไทยกลับยังเติบโตขึ้นแม้จะอยู ่ใน
อัตราท่ีต�่าลง อย่างไรก็ตามจีนมีประชากร
จ�านวนมหาศาล การอปุโภคบรโิภคของประชากร
จึงยังมีความต้องการสูง รวมกับประชากรจีน
มีฐานะทางการเงินดีขึ้น ความสามารถและ
ก�าลงัเงนิสงูขึน้ การกนิอยูแ่ละท่องเท่ียวท้ังหมด
จงึเพ่ิมขึน้ตามสัดส่วนของประชากร และเกิด
ขึ้นกับคนทุกฐานะและทุกระดับอีกด้วยดัง



13ASEAN Logistics & Purchasing

อุปสรรคในการค้าขาย 
 การร่วมงาน CAEXPO 2016 ท�าให้
ประเทศไทยได้เห็นถึงอุปสรรคและหนทาง
การแก้ไขเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทย
กับจีน ดังนี้
 1. ตลาดจนีมหีลากหลายกลุม่และยัง
กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ การส�ารวจความ
ต้องการของคนจีนยังถือว่าไม่ได้ลงลึกในราย
ละเอียดมากนัก ถ้าลงลึกถึงความต้องการ
สินค้าแต่ละชนิดได้ จะตรวจสอบได้ว่าการ
ผลิตสินค้าควรท�าอย่างไรให้สอดคล้องกับ
ตลาดของจีน เช่น ตลาดจีนชอบทุเรียน แต่
ทุเรียนพันธุ์ไหนที่ตลาดจีนต้องการ เป็นต้น 
 2. แม้ไทยจะผลิตสินค้าให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดจีนได้ แต่ก็ต้อง
ควบคมุคณุภาพสนิค้าให้ได้ด้วย ธรุกจิสตาร์ท
อัพ SMEs มักจะมีปัญหาในเรื่องนี้ เพราะขีด
ความสามารถในการผลิตยังไม่รองรับความ
ต้องการขนาดใหญ่ได้เนื่องจากขาดแคลน
เรื่องเงินทุน เทคโนโลยีการผลิตหรือแรงงาน 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาเร่ืองการผลิต
สินค้าปลอมและการเลียนแบบสินค้าอีกด้วย
 3. รัฐบาลชุดนี้ตั้งใจให้เส้นทางเชื่อม
ต่อกันได้ท้ังหมด เพราะเห็นถึงแนวทางการ
ขนส่งระหว่างไทย-ลาว-จนี แต่ปริมาณโลจสิตกิส์
ท่ีมีอยู่ยังไม่เพียงพอ เช่นทางอากาศที่สนาม

บินในประเทศไทยปัจจุบันก็ถือยังมีไม่เพียง
พอ ประเทศไทยจึงผลักดันสนามบินบินอู่ตะ
เพาเป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่ 3 ซึ่งต้องใช้
เวลาในการด�าเนินการแต่ถ้ามีเงินทุนเสริม
เข้ามาการด�าเนินการจะเร็วขึ้นได้
 4. คนไทยมกัใช้เทคโนโลยใีนด้านการ
สื่อสารความบันเทิงในชีวิตประจ�าวัน แต่ยัง
ไม่รู ้การใช้ในการท�างานและแสวงหาผล
ตอบแทนเป็นรายได้มากนักจ�าเป็นต้องเร่ง
สร้างความเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีในเชิง
พาณิชย์แก่ประชาชนด้วย
 นอกจากนี้ “คุณเหมา ชิอิ” นายก
สมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียนได้
กล่าวถึงประเด็นปัญหาการขับรถเข้าออก
ชายแดนไทย รองนายกฯ ประจินกล่าวว่า
หากแก้ปัญหานี้ได้จะส่งผลต่อโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศอย่างมาก แต่สิ่งที่ต้องค�านึง
ถึงคือกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการจราจรท่ีแตก
ต่างกันของไทยกับจีน เช่น รถจีนจะขับทาง
ขวา พวงมาลัยอยูท่างซ้าย แต่ไทยขับทางซ้าย 
พวงมาลยัอยูท่างขวา รวมไปถงึสญัญาณจราจร
และป้ายสัญลักษณ์ ท�าให้การเดินทางสัญจร
ระหว่างประเทศจ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจ
ในเบื้องต้นก่อนโดยการอบรมผู้ขับข่ีท้ังสอง
ฝ่ายเพือ่ความปลอดภยั ซึง่ทางสมาคมฯ เสนอ
ตัวให้ความช่วยเหลือในการอบรมการขับรถ

และการจราจรระหว่างไทยกับจีนให้กับ
รัฐบาลไทย รองนายกฯ แสดงความขอบคุณ
และแนะน�าให้ท�าหนังสือแจ้งความจ�านงเพื่อ
เริ่มต้นการประสานงานต่อไป

บทบาทรักษาการแทนรัฐมนตรีฯ
ว่าการกระทรวง DE
 หลงัจากพดูคยุถึงงาน CAEXPO 2016 
แล้ว สมาคมฯ ยังได้พูดคุยเกี่ยวกับการด�ารง
ต�าแหน ่งรักษาการแทนรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
รองนายกฯ ประจินกล่าวว่าตั้งแต่ปี 2558 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) มีนโนบายสร้างความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีให้เข้มแข็งและใช้ประโยชน์ทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมได้มากยิ่งขึ้น เพราะ
ในช่วงเวลา 10-20 ปีก่อน คนไทยสามารถ
เรยีนรูแ้ละพฒันาประสทิธภิาพของเทคโนโลยี
มาตลอด แต่พืน้ทีช่นบทต่างๆ ยังไม่สามารถ
ใช้งานในระดับธุรกิจหรือวิชาการได้
 ดงันัน้กระทรวง ICT ควรเพ่ิมศักยภาพ
ในการผลักดันการประยุกต ์ ใช ้ ท้ั งด ้าน
เศรษฐกจิ สังคม ความมัน่คง และส่ิงแวดล้อม 
โดยมุ่งแสดงถึงมิติของคนไทยทั้งหมดเน้น
โครงสร้างพื้นฐานให้เทคโนโลยีเข้าถึงทุก
กลุ่มของสังคม เมื่อเข้าถึงแล้วก็ต้องดูว่าจะ
ท�าอย่างไรให้ใช้แล้วเกิดคุณค่าและประโยชน์
มากขึ้น ส่วนภาครัฐเองก็ต้องเพิ่มการใช้
เทคโนโลยใีห้มากขึน้ตามนโยบาย E-Govern-
ment เพื่อให้การด�าเนินงานของรัฐเป็นไป
อย่างรวดเรว็ ถกูต้องแม่นย�า และน�ามาใช้ได้ทุก
มิติทุกภาคส่วน กระทรวง ICT จึงเปลี่ยน
เป็นกระทรวง DE เพื่อให้เทคโนโลยีเกิดการ
ขับเคลื่อนสังคมให้เติบโต พัฒนาประเทศให้
เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน จะเห็นได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม ่ได ้เปล่ียนไปแค่ชื่อ
กระทรวงเท่านั้น แต่นโยบายและการด�าเนิน
งานก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนด้วยเช่น
เดียวกัน



14 ASEAN Logistics & Purchasing

o v e r  S t o r y
封 面 人 物

泰国副总理、经济与社会数码部

代部长巴金•占东空军上将作为

泰国政府的代表，参加2016年9

月于中国南宁举办的“2016年中

国东盟博览会”。东盟物流与采

购 联 合 总 会 作 为 每 年 的 特 邀 嘉

宾，也在出席会博览会时与巴金

上将会面。

 东盟物流与采购联合会前

往总理府1号办公楼拜访巴金•

占 东 上 将 ， 巴 金 上 将 总 结 参 加

2016年中国东盟博览会的收获，

并总结担任经济与社会数码部代

部长的经历。

 2016中国东盟博览会气氛

以及与外国的回应

 巴金副总理表示这次博览

会得到很多企业的支持，“泰国

馆”中的产品和“中小型企业启

动计划区”中新加入的企业是泰

国今年的参展亮点。巴金副总理

认为，文化和商品很难分开，例

如 说 到 食 物 ， 食 物 是 美 丽 精 细

的。每种食物拥有不同的文化，

这些文化也往往成为食物的一部

分。各种商品和服务，例如泰式

服装、泰国草药、泰式按摩等都

作为展会活动的亮点，展现出泰

国泰国的文化艺术和特点。中小

型企业启动区中，中小型企业将

一些中国消费喜欢购买的产品带

到展会进行展示和销售，使得泰

国馆受到参展民众的欢迎。

 巴金副总理认为，中国消

费者对部分泰国商品需求量大，

因此这些商品有开发中国市场的

机会。中国市场需求量巨大，中

国有13亿人口，如果能13亿人中

有10%（1.3亿人）作为泰国的消

费者，按每天消费100铢计算，

泰国将获得每天13亿铢的收入。

这样的进出口情形如果能够维持

下来，将使得泰国商品在中国的

市场占有率提升。可以看到，将

泰国作为旅游目的地的中国游客

不断增加，此前来到泰国旅游的

中国游客数量为每年600-700万人

次，但目前已经达到每年900-100

万人次。泰国热情好客的民众、

引人入胜的文化、具有新引力的

景点以及可口的泰餐，都是吸引

中国游客选择泰国作为旅游目的

副总理  巴金•占东  空军上将

2016  年中国东盟博览会与 泰国经济发展

地的因素。因此在中国参加展会

宣 传 泰 国 ， 将 为 泰 国 市 场 创 造 

机遇。

泰中两国经济发展趋势

 2016-2017全球经济增长将

进一步减慢，中国在经济高速增

长一段时期后以出现类似情况，

泰国目前虽然经济增速缓慢，但

经济仍处于正增长状态。中国拥

有庞大的人口基数，国内仍保持

充足的内需。中国民众收入不断

提高，饮食、居住、旅游方面的

消费能力增加。中国各个阶层的

消费水平都有所提高，即便是一

半的人口计算，中国的消费能力

也要多于所有东盟国家的消费能

力的总合。
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 贸易机会的增加需要有强

大的物流进行支持，这也正是泰

国需要重视的方面。物流的便利

程度、服务标准化、安全程度将

作为决定因素，对贸易、旅游等

方面造成影响。同时，物流也是

中国的“一带一路”政策中的重

要内容，中国需要通向各地的物

流网络以支持经贸易发展，在东

盟区域内着重发展路上和海上两

个交通物流通道。泰国物流科技

水平高、服务质量好，目前的问

题集中在缺乏进一步的发展。

 泰中两国经济上升趋势明

显，中国消费市场扩大和消费能力

增加，使得泰国出口市场呈现上

升趋势。相信如果中泰两国交通

物 流 能 够 加 强 连 接 、 安 全 和 服

务，并增加物流交通基础设施投

资，相信将有助于泰中两国经济

进一步增长。

贸易的障碍

 参加2016中国—东盟博览

会让泰国看到中泰两国经济发展

中的障碍和方向：

 1.中国市场有不同的群体而

且分部在各个地区，目前对于中

国 消 费 者 需 求 的 研 究 仍 不 够 深

入，如果深入研究市场对泰国不

同商品的需求，将能够按照中国

市场的需求生产产品。例如中国

市场喜欢榴莲，那么就应该研究

中国市场喜欢哪个品种的榴莲。

 2.即便泰国能够按照中国市

场的需求生产商品，但也必须控

制商品质量。泰国中小型企业大

多在这个方面存在问题，因为生

产能力有限，难以完成大量的订

单。中小型企业存在这个问题原

因是因为缺乏投资、科学技术和

劳工等问题，此外还包括生产假

冒产品和山寨产品。

 3.总结泰国-老挝-中国运输

线路后，本届政府希望物流通路

能够全部连接。目前泰国物流运

输能力不能满足需求，例如航空

方 面 ， 泰 国 的 机 场 已 经 不 够 使

用。泰国正在推动乌打抛机场更

改为商业机场，目前正在推进改

项目，但如果有投资资金进入相

信该项目进度将能够加速。

 4.泰国人喜欢在每天娱乐活

动中使用科技产品，但仍然没有
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将这些科学技术用于工作和提高

收入。因此泰国政府将加大对民

众宣城科学技术的商业价值。

 东盟物流与采购联合总会

主席毛七一向巴金副总理,介绍

中国车辆出入境泰国的情况。巴

金副总理表示，如果中国车辆出

入境泰国的问题能够解决，将会

极大的推动泰中两国间物流运输

发展。但与此同时，必须考虑中

泰两国间的交通法律和规则的不

同，例如中国的车辆右向行驶，

驾驶位在左侧，但是泰国车辆左

向行驶，驾驶位在右侧。此外，

交通指示牌和交通信号也需要调

整，能使两国车辆驾驶员能够清

晰的理解。为了保证两国驾驶员

经济与社会数码部代部长的职权

   毛七一主席在与巴金副总理在

结束2016年中国-东盟博览会事

项会谈后，巴金副总理谈到自己

担任经济与社会数码部代部长的

情况。巴金副总理表示，2015年

开始信息科技与通信部就出台推

动经济社会发展普及科技知识的

政策，因为虽然在过去10-20年

时间里，大多数泰国民众能够学

习和运用新科技知识，但农村地

区在贸易和学术方面仍缺乏科学

技术的支持。

 因此信息科技与通信部，

开始推广科学技术在经济、社

会、国防、环境方面的应用，希

望能够全面满足泰国民众的需

求，让泰国各个阶层的民众能够

使用科学技术。同时根据泰国政

府的信息化政府（E-Govement）

的政策，使用科学技术提高政府

工作效率、准确程度。为了能够

更好的推动科技在社会、经济方

面的应用，因此建立经济与社会

数码部替代原有的信息科技与通

信部。可以可看出，经济与社会

数码部的建立并不是仅仅改变部

委的名称，而是在政策和工作方

向上的全面调整。

能够安全驾驶，因此政府将在下

一阶段委托东盟物流与采购联合

总会负责组织培训。巴金副总理

表示，感谢东盟物流与采购联合

总会，并将持续跟进这件事情。
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夲 期 特 稿
p e c i a l  a r t i c l e

 โลจิสติกส์นับเป็นภาคส่วนที่ส�าคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเป็น

อย่างยิง่ การขนส่งทางบกเองกเ็ป็นภาคส่วนท่ีนยิมใช้ขนส่งสนิค้าและบริการ 

แต่กลบัเป็นภาคส่วนที่ยังมีการเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้น ท�าให้เกิด “สมาคม

ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย” ซึง่ต้องการผลกัดันและขบัเคลือ่นการขนส่ง

ทางบกให้ด�าเนินงานไปได้ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมมาร่วม 20 ปี

และคลุกคลีอยู ่กับเรื่องรถมาโดยตลอด  

ถึงขนาดสามารถขับรถบรรทุกได้ตั้งแต่อายุ 

17-18 ปี ทั้งหมดนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้

อยากท�างานด้านการขนส่ง โดยปัจจุบันคุณ

อภิชาติเป ็นเจ ้าของบริษัทโลจิสติกส์ชื่อ 

“บริษัท อภิด�ารงค์ จ�ากัด”

 “สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย” 

ตัง้อยูท่ีจ่.นครสวรรค์ เดมิชือ่ “ชมรมผูป้ระกอบ

การขนส่งภาคเหนือและภาคกลาง” เมื่อปี 

2540 จนเวลาผ่านไป 4 ปีจึงได้ก่อตั้งเป็น

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย อีกท้ัง

ยังได้ปลูกสร้างที่ตั้งสมาคมบนเนื้อที่ 35 ไร่ 

มีอาคารรองรับการจัดงานและการประชุมท่ี

รองรับคนได้ประมาณ 1,000 คน และใช้ที่นี่

เป็นท่ีบรหิารงานของสมาคมฯ จนถงึปัจจบัุน 

โดยมีปณิธาณอันแน่วแน่ในการปกป้อง

อาชีพการขนส่งทางบก เพราะกฎหมายการ

ขนส่งทางบกยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

มาตัง้แต่ปี 2495 ท�าให้สายอาชพีน้ีถกูลิดรอน

สทิธมิาโดยตลอด สมาคมฯ จงึก่อตัง้ขึน้โดย

มีคณะกรรมการทั้งหมดเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อช่วย

เหลือกลุ่มผู้ร่วมอาชีพเดียวกัน พร้อมทั้งจะ

ผลักดันคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้เรื่องโลจิสติกส์

โดยตรงเข้ามาพัฒนาสมาคมฯ ในอนาคต 

 ผลงานทีผ่่านมาสมาคมฯ ได้ผลักดนั

การลดภาษี ณ ที่จ่าย จาก 3% ลดเหลือ 1% 

และผลักดันการแก้ปัญหาเรื่องน�้ามันในสมัย

รฐับาลอภสิทิธิ ์เวชชาชีวะ รวมไปถึงกฎหมาย

เกีย่วกบัการบรรทกุขนส่งต่างๆ ทีท่างสมาคมฯ 

เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ขณะนี้เอง

กฎหมายไทยยั ง ไม ่ก� าหนดมาตรการ

ควบคุมการขนส่งทางบกที่ชัดเจน อย่างเช่น

ปัจจุบันการขนส่งทางบกยังไม่มีการก�าหนด

ราคาบรรทุกขั้นต�่าที่เป็นรูปธรรม เท่ากับว่า

ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกันท�าธุรกิจ

โดยไม่มีกฎหมายรองรับ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้

ท�าให้สมาคมฯ จ�าเป็นต้องเพิม่ศักยภาพและ

“อภิชาติ ไพรรุ่งเรือง”
สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

ขับเคลื่อนความเป็นธรรมเพื่อพี่น้องโลจิสติกส์

 วนันีเ้ราได้รบัเกยีรตจิาก “คุณอภชิาติ 

ไพรรุง่เรอืง” นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่ง

ประเทศไทย ทีจ่ะมาเล่าถงึประวตัคิวามเป็น

มาของตนเอง รวมไปถงึแนะน�าสมาคมฯ โดย

สังเขปให้ผู้อ่านทุกท่านรู้จัก

 “คณุอภชิาต ิไพรรุง่เรือ่ง” พืน้เพเดิม

เป็นคนกรงุเทพฯ แต่ย้ายไปท�าธุรกิจค้าพืชไร่

ซึ่งเป็นข้าวโพดและมันส�าปะหลังกับญาติ 

พี่น้องที่จ.ชลบุรี แต่เนื่องจากชลบุรีปลูกพืช

ทั้งสองได้น้อย จึงย้ายมาท�าท่ีจ.ขอนแก่น

เพราะเห็นว่าภาคอีสานปลูกและซื้อขาย

ผลผลติได้มากกว่า ธรุกจิพืชไร่นีจึ้งเป็นธรุกิจ

ของครอบครัวที่ท�ามายาวนานกว่า 40 ปี  

อีกด ้านหน่ึงเป ็นคนที่ชอบรถอย่างมาก  
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อ�านาจต่อรองเพื่อสร้างมาตรฐานการขนส่งที่แข็งแรงขึ้นกว่าในปัจจุบัน

 นอกจากการผลักดันและขับเคลื่อนการขนส่งทางบกแล้ว “สมาคมขนส่งทางบกแห่ง

ประเทศไทย” ยงัถอืเป็นตวัอย่างของสมาคมที่อุทิศตัวเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมอย่าง

แท้จริง โดยสมาคมฯ ผ่านการช่วยเหลือสงัคมไทยมาแล้วมากมาย ได้แก่ การร่วมมอืกบัสหพนัธ์การ

ขนส่งแห่งประเทศไทย เพือ่ด�าเนินการขนส่งเครือ่งอปุโภคบรโิภคเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยสนึาม ิ

ปี 2547 กว่า 300 เที่ยว และช่วยวิกฤตน�้าท่วมกรุงเทพปี 2554 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ความ

ช่วยเหลือด้านการศกึษาแก่นักศกึษาม.นเรศวร นกัเรยีนจีนทีใ่น จ.พิษณุโลก และเด็กชาวเขา

ทางภาคเหนอื รวมไปถึงการบรจิาคเครือ่งถ่างทาง และออกรถกระบะเพือ่งานสาธารณภยัที ่อ.แม่สอด 

จ.ตาก เป็นต้น

 คณุอภชิาตกิล่าวทิง้ท้ายไว้ว่า แม้การช่วยเหลือสมาคมต่างๆ พร้อมกบัช่วยเหลอืสงัคม

จะเป็นภาระทีห่นกัหน่วงและยากล�าบาก แต่

ตนเองก็ยังต้องการช่วยเหลือสังคมตาม

ความตัง้ใจต่อไป นอกจากนีท้างสมาคมฯ กยั็ง

คอยแสวงหาพันธมิตรทาง ด้านโลจสิตกิส์เพื่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน   

 ในโอกาสนีคุ้ณอภชิาตจิงึยนิดต้ีอนรบั

นติยสาร “ASEAN Logistics & Purchasing” 

ในนามสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู ้ค้า

อาเซียน เข้าร่วมเป็นพนัธมติรกบัทางสมาคม

ขนส่งแห่งประเทศไทย

 物流行业是经济经济发展中的重要部分，陆运也是物流行业中

的一种受欢迎的运输方式。但与此同时，陆运也是欺诈行为经常发

生的行业，这使得“泰国陆路运输协会”在过去长达20年的时间

里，需要不断促进和推动陆运行业走向公正透明。

 我们非常荣幸的邀请到泰国陆运协会主席阿披察.派隆勒，通

过采访的方式向读者讲述他自身以及协会的发展历史。

积极推动泰国物流行业公平发展

泰国陆运协会主席——阿披察 . 派隆勒

 阿披察.派隆勒先生出生

在曼谷，后跟随自己的亲戚到春

武里府种植和销售玉米和木薯。

后因春武里府种植这两种作物收

成不好，了解到孔敬府种植这两

种作物收成和买卖更好，就搬到

了孔敬府。至此，种植业便成了

家族40多年的生意。另一方面，

阿披察先生也是一个爱车之人，

长期与车同乐，十七八岁就已经

能开货车，也因此使我萌发了想

做运输行业的灵感。至今，成为

了物流公司的老板，公司名称

叫“阿批他玛隆”有限公司。

 泰国陆运协会位于那空沙

旺府，原名是“中部和北部物流

运输协会”。从1997年，历时4
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年，才更名为“泰国陆运协会”，同时，还对协会总部进行了基础设

施建设。协会总部占地35莱，有办公楼和可容纳1000人的会议厅。

协会的一致目标是保护陆运运输行业，因为泰国陆运运输法从1952

年至今仍无任何变化，使得这一行业一直没有受到重视。因此，陆

运协会才在阿披察.派隆勒的带领下应运而生，为帮助一同工作的团

队，及促进行业中有物流知识的新人们为协会未来发展做准备。

 这些年，协会主要成果有：推动了税费的下调，从原来的3%下

降至1%；推动解决了阿披实政府时代的汽油问题，以及协会认为不

公平的种种货运法律问题。现如今，泰国法律还没有制定明确的陆

运运输管理条例。例如：陆运运输至今还没有规定货运固定的起运

价格，这也意味着运营商可以在没有法律保障下进行各类竞争。因

此，协会现在必须提高内在素质和议价能力才能建立更强的运输业

标准。

 除了促进和推动陆运运输之外，泰国陆运协会对社会做出贡

献，被认为是其它协会的榜样。其中包括2003年，为遭受海啸危害

的灾民运送日常用品300多次；2011年，曼谷水灾，无偿提供援助；

为在彭世洛府纳里萱大学的中国学生和泰北部山民孩子提供助学基

金。还包括为哒府迈索县公共工程建设中，捐赠工具和皮卡车等。

 阿披察.派隆勒在结尾语时说道：虽然对协会和社会的种种善

举，会成为前进路上沉重和艰难的负担，但我仍会一如既往认真以

对。此外协会也还在寻找可以互

通信息的物流盟友。借此机会，

我谨代表运输行业协会和东盟商

户欢迎东盟物流与采购杂志加盟

泰国运输行业协会。
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夲 期 特 稿
p e c i a l  a r t i c l e

泰国陆运协会举办的

“2016 北部车展”
 泰国陆运协会主

席—阿披察.派隆勒先

生组织的“2016泰国

北部车展”以及协会

2016年年度大会将于

2016年12月17-18日在

泰 国 的 那 空 沙 旺 府 

举办。

 泰国北部车展每

年举办一次，主要目

的是提高泰国陆上运

输特别是卡车运输的

能力，车展得到了各

界的大力支持，有各

种型号的卡车、配件

以及燃油展出，同时

有技术院校的学生进

行修理车辆的技能比

赛，既有理论部分也

有实际操作部分的比

赛，在车展期间，还

有形式丰富的各种娱

乐活动。

 2016年的车展，

除了有各名牌的卡车

参展以外，还有来个

世界的明星、乐队和

超级车模，特别的您

有幸膜拜“赵坤通猜

大师”--享誉世界的

莱切斯特城俱乐部的

神符的高僧。

 泰国陆上运输协会真诚地邀请您参加“2016年泰国北部车展”和协会年会，来共同提升泰国的路

上运输的水平！
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 งาน “นอร์ธเทิร์น มอเตอร์โชว์ 2016” และ “งานประชุมสามัญประจ�าปี 2559” โดยสมาคมขนส่งทางบก

แห่งประเทศไทย จัดขึ้นวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย อ.โกรกพระ 

จ.นครสวรรค์ น�าโดย “คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง” นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

夲 期 特 稿
p e c i a l  a r t i c l e

“นอร์ธเทิร์น มอเตอร์โชว์ 2016” 

โดยสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

 ท่ีผ่านมางานดังกล่าวจัดขึ้น
เป็นประจ�าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับรถบรรทุกและการขนส่ง
ทางบกไทยให้ก ้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจาก
ค่ายรถบรรทุกชั้นน�ามากมาย พร้อม
สินค้าอะไหล่และเชื้อเพลิงเกี่ยวกับรถ
บรรทุกต่างๆ อีกหลากหลายแบรนด์ 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์
อย่าง การแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์
ของนักเรียนช่าง ซึ่งแข่งขันฝีมือทาง
ด้านช่างยนต์ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
รวมไปถึ งกิจกรรมความบันเ ทิง
ภายในงานอีกมากมาย
 ส�าหรบังานประจ�าปี 2559 ท่าน
จะได้พบกับงานมหกรรมรถบรรทุก
และเทคโนโลยียานยนต์จากค่าย 
รถบรรทกุชัน้น�า  พร้อมกจิกรรมความ
บันเทิงต่างๆ จากวงดนตรีชั้นน�าจาก
ต่างประเทศ ศิลปินดารา และพริตตี้
สาวสวย และพิเศษสดุ ท่านจะได้ร่วม
นมสัการ “ท่านเจ้าคณุธงชัย” เจ้าของ
ผ้ายันต์สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ แชมป์
ฟตุบอลพรเีมยีร์ลกี ฤดกูาล 2015-2016 
ซึ่งเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลก 
 สมาคมขนส่งทางบกแห่ง
ประเทศไทยขอเชิญชวนอ่านทุกท่าน
เข้าร่วมงาน “นอร์ธเทิร์น มอเตอร์
โชว์ 2016” และ “งานประชุมสามัญ
ประจ�าปี 2559” และมาร่วมยกระดับ
รถบรรทุกและการขนส่งทางบกไป
ด้วยกัน
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 จีนเป็นประเทศแหล่งนักท่องเที่ยวของไทยอันดับหนึ่ง
 ตามสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่า จนถึงปลายเดือนตุลาคมนี้ มีนักท่อง
เที่ยวจีนมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากกว่า 8,000,000 คนกว่าซึ่งมากกว่าเมื่อปีที่แล้วที่อยู่ที่
7,900,000 คน 
 วนัที ่ 22 พฤศจกิายนนี ้ นายยุทธศกัดิ ์ สภุสร ผูว่้าการททท.กล่าวกบัผูส่ื้อข่าวซอีาร์ไอ
พอใจกบัตวัเลขนี ้ หวงัว่าจนถงึสิน้ปีนีจ้ะดงึดดูนกัท่องเทีย่วจีนกว่า 9,000,000 คน นอกจากนี้ 
ไทยยังประเมินสภาพทั่วไปของตลาดการท่องเทีย่วปีนี ้ เพือ่ออกผลติภณัฑ์การท่องเทีย่วและ

中国赴泰国游客数量已超过去年

中国是泰国第一大游客来源国。据统计，截止10月底，中国赴

泰国游客数量已经超过800万人次，去年全年仅790万人次。

    泰国国家旅游局局长育塔萨22日在接受本台记者采访时对

这一数字感到满意，截止今年底希

 望能吸引900多万中国游客。他同时表示，泰国还将评估

今年旅游市场的整体情况，推出更多优质的旅游产品和服务来

满足中国游客需求。

    今年以来，泰国在中国旅游市场主要的动作是提升服务品

质，吸引消费水平较高的游客，他们为此曾经推出高端蜜月旅

行、高尔夫旅行等多种线路。与此同时，从下半年开始，重点

东 盟物 流  &  采 购
ogistics & Purchasing news 

จำานวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปีนี้มากกว่าเมื่อปีที่แล้ว

打击“零团费”低价旅游团。

    从11月开始泰国进入了旅

游旺季。但有泰国研究机构认

为，由于打击低价团以及泰国目

前处于国丧期，预计第四季度

旅游业增长速度会受到影响。

来源：http://www.shm.com.cn/

t r a v e l / 2 0 1 6 - 1 1 / 2 2 / c o n -

tent_4550534.htm

การบริการที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแก่นักท่อง
เที่ยวจีน 
 ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา ไทยใช้มาตรการ
ยกคุณภาพการบริการให้สูงขึ้นเพื่อดึงดูดนัก
ท่องเทีย่วจนี เช่นออกเส้นทางฮนันีมนูไฮเอนด์ 
และกอล์ฟ เป็นต้น
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 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการ
ประชุมความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ครั้งที่ 16 เพื่อด�าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด
เทรน) เส้นทางกรงุเทพฯ - นครราชสมีา ระยะทาง 252.5 กโิลเมตร วงเงนิ 179,412 ล้านบาทว่า  
ที่ประชุมมีมติปรับแผนการด�าเนินงานโครงการใหม่ โดยก�าหนดจะเริ่มตอกเสาเข็มได้ในเดือน
มีนาคม 2560 จากเดิมที่ก�าหนดไว้ในเดือนธันวาคม 2559 เนื่องจากต้องด�าเนินการในเรื่อง
ของแบบการก่อสร้าง และสัญญาต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา
พอสมควร
 ทัง้น้ีเบือ้งต้นทางจนีได้ส่งแบบการก่อสร้างตอนแรกทีจ่ะก่อสร้าง 3.5 กโิลมตรมาให้แล้ว 
ซึ่งการตรวจสอบแบบมีความคืบหน้าประมาณ 90% คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนธันวาคมนี้ 
จากนั้นในเดือนมกราคม 2560 จะลงนามในสัญญาจ้างออกแบบ ได้ตัวผู้รับเหมาในเดือน
กุมภาพันธ์ และลงนามก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2560
 ทัง้นีใ้นท่ีประชมุทางไทยยงัยนืยนัทีจ่ะเดนิหน้าก่อสร้างเส้นทางจากกรงุเทพฯ-หนองคาย 
แต่จะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจะก่อสร้างจากกรงุเทพฯ-นครราชสมีาก่อน 
ส่วนช่วงนครราชสีมา-หนองคาย จะเริ่มด�าเนินโครงการต่อเนื่องจากช่วงแรกทันที หลังจาก
ลงนามในสัญญาก่อสร้างช่วงแรกได้แล้ว และเพื่อตอกย�้าให้ทางจีนมั่นใจว่า ไทยจะด�าเนิน
โครงการดังกล่าวแน่นอน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก
รัฐมนตรี จะเดินทางไปร่วมการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้า ที่ประเทศจีน ทาง
นายสมคดิจะมกีารลงนามในบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยกรอบความร่วมมอื (เอม็โอซ)ี เพือ่ให้เกดิ
ความมั่นใจว่าจะมีการก่อสร้างไปจนถึงหนองคายด้วย

รมว. คค. เผยมตทีิป่ระชมุเลือ่นตอกเสาเขม็รถไฟไทย - จีนเป็น ม.ีค. 60

 นายอาคม กล่าวอีกว่า ส�าหรับเรื่อง
อตัราดอกเบีย้เงนิกูน้ัน้ ทางจนียงัยนืยนัที ่2.3% 
โดยให้เหตุผลว่าเป็นดอกเบ้ียต�่าสุดของจีน
แล้ว แต่ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการ
คลังของไทก�าหนดไว้ที่ 2% ดังนั้นทางไทยจึง
ขอให้ทางจีนพิจารณาส่วนอื่นมาชดเชยแทน
ดอกเบี้ยของจีนที่เกินกว่าที่กระทรวงการคลัง
ก�าหนด ซึ่งจะต้องมีการหารือร่วมกัน เพื่อให้
ได้ข้อสรุปต่อไป แต่ยังมีเวลาอีกเยอะ เพราะ
เงินกู้ดังกล่าวเป็นเรื่องของระบบ และขบวน
รถไฟฟ้า ไม่เกี่ยวกับการก่อสร้าง

 交通部部长阿空在泰中铁路项目联合委员

会第16次会议后表示，双方已经确定将建设泰

中铁路第一期工程曼谷-呵叻段项目，全长

252.5千米，预算共计1784亿12000万铢。但由

于需要等待项目框架和合同最终确定，因此该

项目将从原计划动工时间2016年12月，推迟至

2017年3月打桩开工。

 中国方面已经将首段3.5公里的线路设计

提交泰方，泰方已经完成90%的审核工作，预计

将在12月份完成所有审核工作。会议决定该项

目动工时间将从原定的2016年12月推迟。预计

2017年1月双方将正式签署设计合同，2月份将

与承建方签署合同，并于3月份正式动工。

 会议中，泰方确定将建设曼谷—廊开线

路，但将分为2期工程。第一期工程将建设曼

谷—呵叻段线路，第二阶段将建设呵叻—廊开

段线路，第二期工程将在第一期工程完成后立

即动工建设。为了展示泰国推进中泰铁路的决

心，副总理颂奇将于12月9日率领代表团前往中

交通部部长 ：会议决定中泰铁路打桩推迟至 2017 年 3 月

国北京簽署泰中鐵路項目合作備忘錄，确定最

终中泰铁路项目将一直建设到廊开府。

 阿空表示，中方确定贷款利率为2.3%，

中方表示这已经是中国最低的利率，但该利率

仍高于财政部规定的2%利率的目标。因此泰国

希望中国能够接受泰国2%利率的要求，泰方也

将通过其它方式进行补偿。具体的补偿条件和

方式仍需要进行商议，以便获得最终结论。贷

款利率仍有充足的谈判的时间，因为该笔贷款

并非针对铁路建设费，而是铁路系统和车厢的

费用。
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    目前，沪昆高铁上海至贵阳段已全部开通，尚未开通的贵阳至昆

明段预计今年年底开通。届时，按350公里/小时的速度计算，从上

海到昆明仅需9小时，比现有的沪昆铁路节省28个小时；杭州到昆明

仅需8小时，南昌至昆明仅需5.5小时，长沙到昆明仅需4小时。以往

沪昆高铁12月下旬开通，上海至昆明将步入9小时交通圈

 ประเทศจีนเตรียมเปิดใช้งานรถไฟ
ความเรว็สงูสายใหม่ ท่ีวิง่ระหว่างเมอืงเซีย่งไฮ้
และคุนหมงิ ในเดอืนธนัวาคมน้ี โดยเส้นทาง
ดังกล่าวมีระยะทาง 2,300 กิโลเมตร และใช้
เวลาจากเซี่ยงไฮ้ไปคุนหมิงเพียง 9 ชั่วโมง
เท่านั้น ด้วยความเรว็ 350 กโิลเมตร/ชัว่โมง 
ขณะทีเ่ส้นทางรถไฟสายหลักของจีนที่วิ่งตรง
จากเซี่ยงไฮ้ไปคุนหมิงสายปัจจุบันวิ่งด้วย
ความเรว็เพยีง 35-40 กโิลเมตร/ชัว่โมงเท่านัน้
 โดยรถไฟความเร็วสูงสายเซี่ยงไฮ้-
คนุหมงิ เปิดให้บรกิารช่วงถงึมณฑลกุย้โจวแล้ว 
ซ่ึงผ่านเมอืงส�าคญัๆ อย่างหางโจว, หนานซาง, 
ฉางซา เป็นต้น บนความหวงัว่าสกัวันหนึง่จะ
ขยายเส้นทางลงมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พร้อมใช้เดือนหน้า! รถไฟความเร็วสูงสายใหม่ของจีน 

วิ่งจากเซี่ยงไฮ้ไปคุนหมิง ใช้เวลา 9 ชม.

 ทัง้น้ีมรีายงานว่า ต๋ัวการเดนิทางของรถไฟความเรว็สูงสายดงักล่าวมรีาคาอยูท่ีป่ระมาณ 700-750 หยวน หรอืประมาณ 3,600-3,800 บาท
 จากรายงานของพีเพิลเดลี่ ระบุว่าหน่วยงานการท่องเที่ยวของคุนหมิงคาดหวังว่า เส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่นี้จะส่งผลให้มีนัก
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10-20% และเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตดังกล่าว สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและโรงแรมก็ออกมาตรการใช้ตั๋วรถไฟความเร็ว
สูงสายดังกล่าวเป็นส่วนลดค่าเข้าหรือค่าที่พักภายในเดือนที่รถไฟเปิดให้บริการด้วย

周末旅游大多局限于城市周边

500公里内的旅游景区，沪昆高

铁的通车将使周末旅游的范围直

接跨越到千里之外，预计未来赴

云南旅游的人次量还将显著增

加，或将带起一股“周末远程

游”的新风潮。

    来自昆明市旅游发展委员会

的信息显示，预计今年底高铁开

通后，昆明的游客量年增长率将

由10.25%飙升至20%；2017年，

昆明将新增游客约760万人次，

日均新增游客约2.1万人次；到

2020年，昆明游客量将达到1.5

亿人次，其中高铁带来的游客约

达3000万人次。
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 瑞士信贷研究院（Credit Suisse Research 

Institute，CSRI）近日发布公报，内容提及中国

大陆的富豪增长情况，指其总数约为16年前的百倍

之多。

　　据台湾中时电子报11月23日报道，瑞信的

《2016年全球财富报告》分析了今年世界的财富累

积情况，称12个月以来，全球财富总共增长了1.4%

，但是有近半的资源集中在0.7%的人手中。报告将

拥有5000万美元（约3.5亿元人民币）以上资产者

列为超高净值人士，在这方面，中国大陆的人数仅

次于美国，居全球第二。

　　报告特别指出，相较于2000年度，中国大陆的

超高净值人士增加了近100倍，目前已达到11000

人。而且这个数字还有增长的空间，预计到2021年

可达到15000人。

　　报告也预测，虽然中国大陆的经济增长走缓，

但是未来五年的财富累积还是会达到每年9.2%成长

率，略低于2000年至2016年的11%增长率。

 รายงาน “2016 Global Wealth Report” ของสถาบนั 

Credit Suisse Research Institute (CSRI) ชี้ว่าในรอบ 12 

เดอืนทีผ่่านมา ความมัง่คัง่ของโลกขยายตวั 1.4% แต่เกอืบ

ครึง่ของทรพัยากรกระจกุตวัอยูใ่นมอืของคนเพยีง 0.7% โดย

จนีเป็นรองเพยีงสหรฐัฯ ในด้านจ�านวนผูม้คีวามมัง่คัง่สงูพเิศษ 

(ผู้มีสินทรัพย์เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 350 

ล้านหยวน) 

 รายงานฯ ยังชี้ว่าปัจจุบันจีนมีจ�านวนผู้มีความ

มั่งคั่งสูงพิเศษ (Ultra High Net Worth) 11,000 ราย เพิ่ม

ขึ้นเกือบ 100 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2000 และคาดว่าจะเพิ่ม

เป็น 15,000 รายในปี 2021 แม้เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัว 

แต่ความมั่งค่ังสะสมในอีกห้าปีข้างหน้าจะยังคงเติบโต

เฉลี่ย 9.2% ต่อปี ลดลงจากอัตราการเติบโต 11% ระหว่าง

ปี 2000-2016 เพียงเล็กน้อย

http://business.sohu.com/20161124/n474033636.shtml

16 ปีเศรษฐีจีนรวยขึ้น 100 เท่า มีจำานวนผู้มีสินทรัพย์

เกิน 300 ล้านหยวนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก

中国富豪16年增百倍 资产超3亿者数量全球第二
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 11 เดอืนท่ีผ่านมา เวบ็ไซต์ทางการของคณะกรรมการพฒันาและปฏริปูแห่งชาติจนี (National 
Development and Reform Commission: NDRC) เผยการอนมุตัโิครงการทางหลวงทางรถไฟ
รวม 8 โครงการ มลูค่าทัง้สิน้ 268,100 ล้านหยวน ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ในภาคกลางและตะวนัตกซึง่การคมนาคมยงัคงไม่ครอบคลมุ ในอนาคตอนัใกล้จนีจงึยงัต้องลงทุน
ด้านคมนาคมเพิม่เตมิอกี
 จากการเปิดเผยตวัเลขการลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรด้านคมนาคมตลอด 10 เดอืนของปีนี้ 
มีการลงทนุสร้างทางหลวงในภาคตะวนัตกกว่า 700,400 ล้านหยวน เท่ากบั 114% ในช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน คดิเป็น 48% ของการลงทนุสร้างทางหลวงทัว่ประเทศ ในจ�านวนนีเ้ป็นการลงทุนสร้าง

NDRC จีนอนุมัติโครงการทางหลวงทางรถไฟ

มูลค่าเกือบ 3 แสนล้านหยวนในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา

 11月份以来，发改委官方网站披露了8个铁路公路项目的批复

公告，总投资额达2681亿元。据记者统计，这些项目多是中西部基

础设施项目。专家表示，中西部地区尤其是西部地区在交通基础设

施方面存在短板，未来几年交通投资力度仍会加大。

11 月后发改委密集批复近 3000 亿铁路公路项目

 交通部日前发布的今年前

10月交通固定资产投资数据显

示，西部地区公路建设投资7004

亿元，为去年同期的114%，占全

国公路建设投资的48%。其中西

藏公路建设投资339亿元，为去

年同期的205%；新疆公路建设投

资294亿元，为去年同期的163%

；云南公路建设投资1091亿元，

为去年同期的154%。

ทางหลวงในทิเบต 33,900 ล้านหยวน เท่ากบั 
205% ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นการลงทนุ
สร้างทางหลวงในซนิเจียง 29,400 ล้านหยวน 
เท่ากบั 163% ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นการ
ลงทุนสร้างทางหลวงในยนูนาน 109,100 ล้าน
หยวน เท่ากบั 154% ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

http://business.sohu.com/20161124/

n473996759.shtml 
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 人口老龄化给社会带来多方面的影响，比如医疗成本增大、缺少

劳动力等等。而在中国，老龄人口比例也在增加，面临多方面的挑战。

　　　　根据统计，至2030年，每3个日本人中就有一名是65岁或是

年龄更大的老人。在中国香港、台湾地区和韩国，每5个人中就有一

名是65岁或是年龄更大的老人。中国大陆老年人占总人口比例虽然

没有那么多，但是总人数多，至2030年中国超过65岁的老人将超过

2.3亿人，这相当于德国总人口的近3倍。

　　报道称，这种发展造成的一个结果是，人力资本即将流失。世界

银行估计，在不久的将来，韩国将会失去15%的劳动力。泰国、日本和

中国将失去10%的劳动力，这意味着，中国将失去9000万个劳动力。

社会老龄化的另外一个问题是社会成本高。总部设在新加坡的亚太

风险中心发布的报告指出，未来15年亚太地区的医疗保健开销将高

达18万亿美元。照顾老人也是一个大问题。风险中心指出：“仅是

中国，到2030年就需要新增900万护理人员。”

 按照传统，在中国，子女负责养老。但是很多时候，比如子女在

其他城市工作等原因，没有办法照料老人。中国的老年人自杀率增高，

因为难以忍受的生活条件而选择轻生的老年人越来越多。2013年中国

推出《老年人权益保障法》，规定子女冷落或忽视父母属于违法行为。

　　报道称，对资金不足的养老保险制度进行改革是中国的一个重

要话题。社会老龄化严重让问题更加尖锐。根据北京大学国家发展

研究院发布的统计，2005年，中国每6.1个劳动力供养一位老人，到

2025年，这一赡养比会变成2.5：1，而到2050年则是1.6个适龄劳动

力赡养一位老人。

2030  年中国将有  2.3  亿老人 养老问题尖锐

ในปี 2030 จีนจะมีผู้สูงอายุกว่า 230 ล้านคน : ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุทวีความรุนแรง

 จากข้อมลูทางสถติ ิ ในปี 2030 ชาว
ญีปุ่น่ทกุ 3 คนจะมผีูสู้งอาย ุ65 ปีขึน้ไป 1 คน 
ชาวฮ่องกง ไต้หวันและเกาหลีทุก 5 คนจะมี
ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 1 คน เนื่องจากจีนแผ่น
ดินใหญ่มีประชากรมาก แม้จะมีอัตราส่วนผู้
สูงอายุที่ต�่ากว่านั้น แต่ในปี 2030 ก็จะมีผู้สูง
อายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 230 ล้านคน ตัวเลข

　　美国的情况与亚洲完全不

同，这恰恰要感谢那些被某人扬

言要修建边界墙的国家。尤其是

来自南美和中美洲国家的移民让

美国人的平均年龄在未来的几十

年内都保持年轻。美国皮尤研究

中心发布的一项调查，2005年至

2050年间，美国增长的人口数

量，80%要依赖移民和他们的后

代。在中国，移民占总人口的比

例相当小。预计，印度不久之后

将超过中国，成为世界上人口最

多的国家

นี้เทียบเท่าประชากรเกือบ 3 เท่าของเยอรมันทีเดียว
 ผลกระทบจากการก้าวเข้าสูส่งัคมผูสู้งอายคุอืการสญูเสยีทรพัยากรมนษุย์ ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าอกีไม่ช้าเกาหลจีะสญูเสียแรงงานไป 
15% ไทย ญีปุ่น่และจนีจะสูญเสยีแรงงานไป 10% ซึง่หมายความว่าจนีจะสญูเสยีแรงงานไป 90 ล้านคน อกีปัญหาหนึง่คอืต้นทนุทางสงัคมสูง ศูนย์
ประเมินความเสี่ยงเอเชียแปซิฟิกหรือ Asia Pacific Risk Center ซึ่งมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์รายงานว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและ
บ�ารุงสุขภาพของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอกี 15 ปีข้างหน้าจะพุ่งสงูถงึ 18 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เฉพาะในจนี จ�าเป็นต้องเพิม่จ�านวนคนดูแลผู้
สูงอายุอีก 9 ล้านคนในปี 2030
 ปัญหาบตุรหลานละเลยผูส้งูอาย ุ ท�าให้ผูส้งูอายใุนจนีมอีตัราการฆ่าตวัตายสงูขึน้ “กฎหมายคุม้ครองสทิธผิูส้งูอายจุนี” ปี 2013 จงึก�าหนด
ให้การละเลยบพุการเีป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย การปฏิรูประบบประกันการดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีเงินทุนไม่เพียงพอ ก�าลังเป็นประเด็นส�าคัญของ
จีน สถิติจาก National School of Development มหาวิทยาลัยปักกิ่งชี้ว่า ปี 2005 แรงงาน 6.1 คนเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 1 คน สัดส่วนนี้จะกลาย
เป็น 2.5:1 ในปี 2025 และ 1.6:1 ในปี 2050 
 สถานการณ์ในสหรฐัฯ ตรงข้ามกบัเอเชยี ผูอ้พยพจากทวปีอเมรกิาใต้และอเมรกิากลางท�าให้อายเุฉล่ียของประชากรสหรัฐฯ ยงัคงความ
หนุม่สาวในอีกหลายสบิปีข้างหน้า การส�ารวจโดย Pew Research Center ของสหรฐัฯ ระบวุ่า 80% ของการขยายตัวประชากรระหว่างปี 2005-2050 ต้อง
พึง่พาผูอ้พยพและทายาทของพวกเขา จนีมสีดัส่วนผูอ้พยพค่อนข้างต�า่ คาดว่าในอกีไม่ช้าอนิเดยีจะแซงหน้าจนี กลายเป็นประเทศท่ีมปีระชากร
มากที่สุดในโลก
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新能源汽车未来 15 年发展蓝图绘就
 从化工英才网最新统计的

热招职位来看，新型燃料工程

师、电池工程师、动力研发工程

师、技术支持工程师、电力/电

气工程师、环保技术工程师等职

位成为了11月份化工行业的热招

岗，招聘需求与去年同期相比分

别上涨15%、13.5%、12.3%、14%

、11.5%、12%。

 区域方面来看，对化工技

术及研发领域人才需求量较大的

企业主要还是集中在一线地区及

其他地区中经济发展水平较高的

城市。其中北京、上海、广东、

浙江、江苏对该类人才的招聘需

求同比涨幅居于全国领先地位，

分别达15.3%、14.9%、13.5%

、15%、14.4%；而其他城市由于

受行业政策的利好影响，同比涨

幅与去年相比也得到了小幅攀

升。

　　汽车工业作为一个综合性产

业，其与互联网、新能源产业的

จากสถิตล่ิาสดุของ Chenhr.com แยกตามรายพ้ืนที ่กจิการทีต้่องการบุคลากรด้านเทคนิคและ
วจิยัพฒันาเกีย่วกบัวศิวกรรมเคมไีด้กระจกุตัวอยูใ่นเมอืงท่ีมกีารพฒันาทางเศรษฐกจิค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะปักกิง่ เซีย่งไฮ้ มณฑลกวางตุง้ มณฑลเจ้อเจยีง และมณฑลเจยีงซ ู โดยมคีวาม
ต้องการเพิม่ขึน้ 15.3% 14.9% 13.5% 15% 14.4% ตามล�าดับ
 การรวมตัวระหว่างอุตสาหกรรมรถยนต์ อนิเตอร์เนต็ และอตุสาหกรรมพลงังานใหม่ จะ
น�ามาซึง่การปฏิรูปครัง้ส�าคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์แบบดัง้เดมิ โดยบุคลากรจะกลายเป็นแรง
ขบัเคล่ือนส�าคญัในการปฏริปูครัง้นี ้เมือ่ดจูากสถติล่ิาสุดของ Chenhr.com ต�าแหน่งวศิวกรเชือ้
เพลิงรูปแบบใหม่ วิศวกรแบตเตอรี่ วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาพลังขับเคลื่อน วิศวกรฝ่าย
สนบัสนนุเทคนคิ วศิวกรไฟฟ้า และวิศวกรเทคโนโลยสีิง่แวดล้อมจะกลายเป็นต�าแหน่งงานด้าน
วศิวกรรมเคมท่ีีมกีารรบัสมคัรมากท่ีสดุในเดือนพฤศจกิายน เพิม่จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 15% 
13.5% 12.3% 14% 11.5% 12% ตามล�าดบั
 ในด้านค่าตอบแทน ยกตวัอย่างต�าแหน่งวศิวกรฝ่ายสนบัสนนุเทคนคิ เงนิเดอืนเฉล่ียใน
ปักกิง่ เซีย่งไฮ้ มณฑลกวางตุง้ ฉงชิง่ มณฑลฝูเจีย้น เท่ากบั 7,859 8,073 6,664 7,328 8,433 
หยวนตามล�าดบั

ภาพการพัฒนาในอีก 15 ปีข้างหน้าของรถยนต์พลังงานใหม่

相互融合将给传统汽车企业带来重大变革。在汽车行业这场大变革

中，人才将成为最重要的驱动力。从化工英才网最新统计的热招职

位来看，新型燃料工程师、电池工程师、动力研发工程师、技术支

持工程师、电力/电气工程师、环保技术工程师等职位成为了11月份

化工行业的热招岗，招聘需求与去年同期相比分别上涨15%、13.5%

、12.3%、14%、11.5%、12%。

　　　　薪酬方面，以技术支持工程师为例，该职位在北京、上

海、广东的平均薪酬分别为7859元/月、8073元/月、6664元/月；二

三线主要地区中，重庆、福建地区的平均薪酬水平较高，分别为

7328元/月、8433元/月。
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银联国际推动泰国业务本地化

银联国际昨日宣布与全球金融服务提供商GoSwiff合作，首次在泰国

推出银联卡mPOS服务。即日起，持卡人可在当地一批中小微商家的

移动设备上刷银联卡消费，覆盖清迈夜市、知名艺术街区宁曼路等

游客和本地居民经常到访之处，进一步丰富银联卡在泰国的用卡场

景。

　　银联mPOS服务把POS终端与移动设备相结合，开通受理银联卡的

成本低于传统POS终端，同时兼具高安全性特点。商家只需在手机、

平板电脑等下载应用程序，通过音频线、USB或蓝牙连接移动刷卡

机，便可随时随地刷卡收款。银联则通过认证加密保障每笔交易的

安全，并提供实时交易查询、余额查询等多种服务。

 ยเูนยีนเพย์ อนิเตอร์เนชัน่แนล (UnionPay International) ของจนีประกาศ

ร่วมมอืกบับรษิทัโก สวฟิฟ์ (GoSwiff) ซึง่เป็นบรษิทับริการการเงนิท่ัวโลก โดยจะ

ออกบัตรธนาคาร mPOS ในไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ถือบัตรนี้สามารถจ่ายผ่าน

เครื่องช�าระเงินเคลื่อนที่ของบริษัทขนาดเล็กในไทย โดยบริการนี้ครอบคลุมถึง

สถานทีท่ีม่ชีือ่เสยีงส่วนใหญ่ รวมถงึตลาดไนท์บาซาร์เชียงใหม่ และถนนคนเดนิท่ี

มีชื่อเสียงหลายที่

 ผูร้บัผิดชอบท่ีเกีย่วข้องของยเูนียน เพย์ กล่าวว่า ตู ้ATM เกอืบทุกตูแ้ละ 

90% ของร้านค้าในไทยรบับตัรยเูนยีน เพย์โดยปัจจบุนัไทยได้ออกบตัรยเูนียน เพย์

ทัง้หมด 1,700,000 ใบ ปีหลังๆนี ้ยเูนียนเพย์ อินเตอร์เนช่ันแนลได้เร่งการพฒันา

ธรุกรรมในไทยให้เรว็ขึน้ ด้วยการร่วมสร้างสาธารณปูโภคด้านการเงนิในท้องถิน่

http://news.10jqka.com.cn/20161130/c595272408.shtml

UnionPay International เร่งพัฒนาธุรกรรมในไทย

　　近年来，银联国际还通过参

与当地金融基础设施建设的方

式，加速业务本地化进程。目

前，泰国的银行卡转接系统

TPN(ThaiPaymentNetwork)是以

银联技术标准建设而成，以此系

统为依托，泰国创建了自有借记

卡品牌TPN，主流银行已开始大

规模发行基于银联标准的银

联、TPN卡。

　　在泰国，目前几乎所有ATM

和90%的商家都可使用银联卡，

当地已累计发行170万张银联

卡。不过，在泰国仍有一些分布

较广、规模较小的商家以现金支

付为主，此次银联mPOS服务的推

出，即有利于快速扩大银联卡在

餐饮、服饰等中小微商户的使用

范围。
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