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1.การบรหิารงานบุคคล (Personnel Management) คํานี�มีรากศัพท์มาจากด้านวิศวกรรม ให้นํ�าหนักเน้นไปที�การควบคุมกํากับ กําหนดลําดับชั�นการบังคับ

บัญชา และทําให้เกิดมาตรฐาน หรอืมีลักษณะเป�นทางการ 2.การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ (Human Resource Management) คํานี�มีรากศัพท์มาจากด้านจิตวิทยา
มองคนเป�นทรพัยากรที�มีคุณค่า เหมือนทรพัย์สิน (Asset) ที�ต้องเก็บรกัษาไวใ้ห้ดี จึงให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาว เช่น ตั�งแต่เริ�มเข้าทํางานจนถึงเกษียณ หรอืแม้แต่

เกษียณแล้วก็ยังมีสวสัดิการ

และ 3.การบรหิารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) คํานี�มีรากศัพท์มาจากด้านเศรษฐศาสตร ์มองว่าการลงทุนในมนุษย์ทําให้ได้รบัประโยชน์ตามมา

ไม่ใช่ของคนคนนั�นอย่างเดียวแต่รวมถึงหน่วยงานด้วย แต่การใช้คําวา่ “ทุน” จึงไม่ใช่ทุกคนที�จะได้รบัการสนับสนุน แต่หน่วยงานจะมองหาคนที�ดูแล้วว่าหากลงทุนกับคนคนนั�นจะเกิด

ความคุ้มค่า ซึ�งทั�ง 3 คํานี� ก็ขึ�นอยู่กับว่าผู้บรหิารแต่ละองค์กรจะเลือกให้นํ�าหนักคําใด อันจะส่งผลต่อการกําหนดนโยบายในองค์กรด้วย

เมื�อมองย้อนไปในประวตัิศาสตรก์ารจ้างงานของไทย สามารถแบ่งได ้1.ยุคป� 2418-2434 ซึ�งป� 2418 เป�นป�ที�เริ�มมีระบบ “เงินเดือน” ใช้เป�นครั�งแรก จากเดิมบุคลากรที�

เป�นเจ้าหน้าที�รฐั (ข้าราชการ-ขุนนาง) เคยมีรายได้จากระบบ “กินเมือง” หมายถึงส่วยหรอืภาษีจากพื�นที�ต่างๆ ที�ต้องนําส่งส่วนกลาง ผู้มีอํานาจในพื�นที�นั�นสามารถแบ่งส่วนหนึ�งออก

มาเป�นรายได้ของตนได้ ซึ�งการเปลี�ยนจากระบบกินเมืองเป�นระบบเงินเดือน ทําให้รฐัส่วนกลางมีอํานาจมากขึ�นผ่านกลไกที�ภาษีทั�งหมดถูกรวมเข้าส่วนกลางก่อนจัดสรรเป�นเงินเดือนให้

กับเจ้าหน้าที�รฐัทั�วประเทศ

2.ยุคป� 2435-2474 หลังเปลี�ยนผ่านจากระบบกินเมืองมาเป�นระบบเงินเดือนสําหรบัเจ้าหน้าที�รฐัได้ระยะหนึ�ง “การค้าขาย” พลอยได้รบัอานิสงส์จากความเปลี�ยนแปลง
นี�ด้วย โดยประชาชนสามารถซื�อ-ขายสินค้าได้เองไม่จําเป�นต้องผ่านรฐัอีกต่อไป ซึ�งหากนับจากป� 2435 ไปจนถึงป� 2474 สยามหรอืไทยจะมีการเปลี�ยนแปลงอีกหลายด้าน ไล่ตั�งแต่การ

เลิกระบบไพร-่ทาส (แต่สังคมไทยก็ยังคงนับถือคนมียศถาบรรดาศักดิ�อยู่) การก่อตั�งกระทรวงขึ�นเพื�อรบัผิดชอบงานด้านต่างๆ ในภาครฐั

เริ�มมีการสรรหาคนทํางานตามความชํานาญเฉพาะด้าน โดยกระทรวงยุติธรรมเป�นกระทรวงแรกที�มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารบัราชการ เนื�องจากยุคนั�นมีการส่งคนไป

ศึกษาวทิยาการหลายด้านในทวปียุโรป อีกทั�งมีการก่อตั�งโรงเรยีนสําหรบัฝ�กอบรมบุคคลเพื�อรบัราชการโดยเฉพาะ (ซึ�งต่อมาจะกลายเป�นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รวมถึงในป� 2471

มีการออก พ.ร.บ.ระเบียบราชการพลเรอืน มาบังคับใช้

3.ยุคป� 2475-2529 ด้านการเมืองหันมาใช้ระบบเลือกตั�งผู้ปกครอง ขณะที�ด้านเศรษฐกิจและการศึกษามีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง ประชากรเพิ�มจํานวนมากขึ�น ยุคนี�มี

ลักษณะของ “สามเหลี�ยมแห่งอํานาจ” หมายถึงความสัมพันธร์ะหว่างนักการเมือง ข้าราชการและนักธุรกิจ ขณะเดียวกัน ป�ญหาในภาครฐัเริ�มซับซ้อนขึ�น จนเป�นที�มาของการตั�ง

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ อีกทั�งมีการขยายตัวของโครงสรา้งระบบราชการ เช่น ตั�งหน่วยงานใหม่ๆ ระดับกรมขึ�นเพื�อให้สอดคล้องกับสภาพป�ญหาที�เปลี�ยนไป

อย่างไรก็ตาม ในยุคนี�การสอบเข้ารบัราชการใช้ระบบเดียวกันทั�งหมด (ภาค ก, ข และ ค) รวมถึงเรื�องเงินเดือนเจ้าหน้าที�ก็เช่นกัน 4.ยุคป� 2530-2539 ยุคนี�ประเทศไทย
เศรษฐกิจเติบโตสูงมาก นํามาซึ�งการขยายตัวของภาคเอกชน เกิดภาวะ “สมองไหล” หมายถึงคนเก่งๆ เริ�มหันไปหางานทําในบรษัิทเอกชนมากขึ�น เพราะมีแรงจูงใจจากการจ่ายเงิน

เดือนมากกวา่เมื�อเทียบกับการรบัราชการ แต่ภาครฐัก็ยังขยายระบบราชการต่อไปผ่านการตั�งกระทรวง กรม กองใหม่ๆ โดยหวังให้ตอบโจทย์สภาพป�ญหาที�เพิ�มมากขึ�น

และ 5.ยุคตั�งแต่ป� 2540 เป�นต้นมา โครงสรา้งระบบราชการมีการปรบัเปลี�ยน เช่น มีการเกิดขึ�นขององค์การมหาชน หน่วยงานภาครฐัต้องหารายได้มากขึ�น มีการปะทะ

กันระหวา่ง 2 แนวคิด คือผู้บรหิารหน่วยงานของรฐัควรมาจากระบบอาวโุส (ไต่เต้าจากการเริ�มทํางานในหน่วยงานนั�นตั�งแต่ระดับปฏิบัติการจนก้าวหน้าขึ�นมาเป�นระดับบรหิาร) หรอื

เป�ดทางให้คนนอกเข้ามาได้ (ไม่ว่าจากการเลือกตั�งหรอืสรรหา) ขณะที�ฝ�ายการเมืองก็มีอิทธิพลมากขึ�นในการแต่งตั�งโยกย้าย มีการเกิดขึ�นของระบบการจ้างงานภาครฐัที�ไม่ใช่

ข้าราชการ อาทิ พนักงานราชการ

“ยุคที� 5 เป�นเหมือน GMO ตัดแต่งพันธุกรรม ต้องบอกว่ายุคที� 5 เริ�มมีการจ้างงานประเภทที�เป�นตามสัญญามากขึ�น เป�นระบบพนักงาน
ราชการ แต่ในขณะเดียวกันกลิ�นอายของกฎระเบียบไม่ได้หายไป ความสัมพันธ์ระยะยาวก็ไม่ได้หายไป ขณะเดียวกันก็เจอสัญญาที�บีบรดัมากขึ�น
ด้วยในยุคที� 5” อาจารย์สุนิสา ระบุ

อาจารย์สุนิสา กล่าวต่อไปถึงหลายป�จจัยที�ต้องคํานึงถึงในงานด้านทรพัยากรมนุษย์ เช่น 1.สังคมสูงวัย (Aged Society) ซึ�งต้องเตรยีมพรอ้มรบัมือไม่ว่าหน่วยงานของ
รฐัหรอืเอกชน เพราะคนที�เกษียณอายุออกไปแล้วความรูค้วามชํานาญก็จะออกไปด้วย อย่างไรก็ตาม ป�จจุบันหลายคนแม้อายุ 60-70 ป� ก็ยังดูไม่แก่ ดังนั�น นโยบายการจ้างงานจึงควร

มีรูปแบบที�หลากหลายมากขึ�น

2.ช่องวา่งระหวา่งวยั (Generation Gap) ป�จจุบันคนที�ยังทํางานอยู่อาจแบ่งได ้3 รุน่ คือ เจนเอ็กซ์ (อายุตั�งแต ่45 ป�ขึ�นไป) เจนวาย (อายุประมาณ 20 ปลายๆ-40

ต้นๆ) และเจนแซด (อายุ 20 ต้นๆ) ส่วนเบบี�บูมเมอรเ์กษียณไปแล้ว (เวน้แต่บางคนที�ยังทํางานแบบตามสัญญาจ้าง-Contract Base) โดยคน 3 รุน่ข้างต้นมีลักษณะที�แตกต่างกันอย่าง

มาก กล่าวคือ เจนเอ็กซ์มีนิสัยอดทนสูงและหากจะทําอะไรต้องมีกฎระเบียบที�ชัดเจน ส่วนเจนวายจะชอบความท้าทายและการได้ลองนําเสนอสิ�งใหม่ๆ แต่ถึงกระนั�นเจนวายก็ทําเรื�องดัง

กล่าวได้ไม่รวดเรว็วอ่งไวเท่าเจนแซด

3.คนโตไม่ทันตําแหน่งงาน (Manpower) เมื�อมีคนเกษียณอายุจํานวนมาก คนรุน่ถัดไปก็ต้องเลื�อนขึ�นสู ่

ตําแหน่งบรหิาร เช่น เจนเอ็กซ์อาจต้องนั�งตําแหน่งผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงาน เจนวายก็ต้องขึ�นเป�นผู้บรหิารระดับกลาง หรอืแม้กระทั�งบางหน่วยงานเจนแซดเพิ�งทํางานได้ไม่นานก็

ต้องขึ�นเป�นหัวหน้าฝ�ายแล้ว ซึ�งงานบางอย่างไม่ได้รบัผิดชอบแต่คน แต่ยังรวมถึงรบัผิดชอบงานและผลกระทบต่อประชาชนด้วย

4.ภาวะ “หมดไฟในการทํางาน (Burnout)”, “เบื�องาน (Bore Out)”, “ทํางานแบบอยู่ไปวันๆ หนึ�ง (Quiet quitting)” ในองค์กรจะพบคนที�เจอ
ภาระงานหนักมากจนรูส้ึกทนไม่ไหวและหมดไฟในการทํางาน หรอืคนที�ทํางานซํ�าๆ เดิมๆ ไม่มีอะไรเปลี�ยนแปลงจนรูส้ึกเบื�อหน่าย หรอืคนที�ทํางานเฉพาะในขอบเขตหน้าที� จะไม่ทุ่มเท

ทําอะไรไปมากกวา่นั�น ซึ�งเปรยีบเหมือนการลาออกแบบเงียบๆ

นอกจากนั�นยังมีคําอื�นๆ เช่น Great Resignation (การลาออกครั�งใหญ่), Boomerang Employee (ลาออกไปแล้วยังขอกลับมาทํางานที�เดิม) ซึ�งพบแม้กระทั�งในหน่วยงานภาค

รฐัเนื�องจากกําลังคนไม่พอ จึงเป�ดช่องให้คนที�ออกไปแล้วกลับเข้าทํางานได้, Talent War (การแย่งชิงคนเก่ง) ซึ�งในภาคเอกชนจะมีสภาวะนี�รุนแรงมาก มีการเฝ�ามองผ่านแพลตฟอรม์

ออนไลน์ แม้กระทั�งบางคนที�กําลังเรยีนอยู่ยังไม่จบแต่มีประวตัิโดดเด่นก็จะมีบรษัิทต่างๆ ส่งเทียบเชิญให้ไปทํางานด้วย

“Human Capital (ทุนมนุษย์) อย่าเพิ�งมองแต่ในส่วนความสามารถ แต่มันจะมีอีก 2 ส่วนที�สําคัญคือ Social Capital (ทุนทางสังคม) กับ
Psychological Capital (ทุนทางจิตใจ) ตอนนี�ถ้าเราไปดูทั�ง 2 ตัวมันน่าห่วงมากกว่าเรื�องของทุนทางป�ญญาเสียอีก โดยเฉพาะของเจเนอ
เรชั�นใหม่นี�คือเปราะบางมาก ดังนั�นเรื�อง Mental health at Work (สุขภาพจิตในการทํางาน) ควรต้องกลายเป�นเรื�องที�เป�นวาระแห่งชาติ ไม่
อยากให้เป�นแค่วาระขององค์กรด้วยซํ�า

� � � � �
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เดินทางมารว่มประชุมเอเปก ในประเทศไทยอย่างเป �นทางการแล้ว สําหรบั ประธานาธบิดี “สี จิ�นผิง”

ผู้นาํส ูงส ุดของสาธารณรฐัประชาชนจีน ซึ�งถือเป �น “หน ึ�งเดียว” ใน 3 ชาติมหาอํานาจ เพราะ

สหรฐัอเมรกิา และ รสัเซีย ผู้นาํไม่มาเอง ส่งเพียงตัวแทนมารว่มประชุมเท่าน ั�น

คําถามสําคัญ คือ สิ�งที� “จีน” หวัง... จากการประชุม เอเปก คืออะไร และทําไม “ล ุงสี” ถึงให้ความ

สําคัญ และ “จําเป�น” ต้องเดินทางมารว่มประชุมเอเปก ด้วยตัวเอง

คําตอบของคําถามข้างต้นน ี� คงต้องขอให้ก ูรูจีนคนน ี� มาวิเคราะห์ให้ฟ�ง รศ.ดร.อักษรศร ีพานิชสาส์น

์ป ํ ์ ิ ั ์ ้ ี� � ี� ั ป ี

คอลัมน

ทวงคืนชางไทยในศรลัีงกา เดินแหปละ 30 ครัง้ ขาหนาเสียอยู

อยางทรมาน

3 เหตุการณสําคัญในป 2022 ท่ีจะสงผลในทางท่ีดีตอการแก

ปญหาส่ิงแวดลอมโลก

ปดฉาก “เอเปก” การเมืองเขาสูสถานการณวดัใจ : ทางสามแพรง พ่ีนอง “2ป.”

พระสมเด็จบางขนุพรหม พิมพเกศบัวตูม วดัใหมอมตรส พระพิมพนิยมหายาก

กําเนิดของโควดิเก่ียวพันกับการศกึษาวจิยัในหองแล็บ
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อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ผู้ทีคร �าหวอดเกียวกับประเทศจีน และธรรมศาส

ตามติดประเด็นเหล่าน ี�มาตั�งแต่ต้น

สี จิ�นผิง ผู้นาํชาติมหาอํานาจ กับการปรากฏตัวในเวที “เอเปก”

รศ.ดร.อักษรศร ีอธบิายว่า เวทีการประชุม “เอเปก” สําคัญสําหรบัจีน ถือเป �น เวทีการประชุมเศรษฐกิจ

แห่งแรกที�จีนเข้ารว่มเป �นสมาชิก น ับจากที�จีนได้ปฏิรูปและเป�ดประเทศในป� ค.ศ. 1979 มาจนถึงป� 1991

จีนได้เข้ารว่มเป �นสมาชิกกล ุ่มเอเปก พรอ้มๆ กับจีนฮ่องกง และจีนไทเป ในป�เดียวกัน

ที�ผ่านมา “สี จิ�นผิง” จะเข้ารว่มประชุมผู้นาํเอเปกด้วยตัวเองมาโดยตลอด ยกเว้นในช่วงที�มีป�ญหาการ

ระบาดของโควิด

ขาวแนะนํา

ชําแหละพฤติกรรมเสี่ย ป. สายเปย
ลอลวงเด็กสาว ติดหรูเกินตัว สนอง…

บทเรียนทารุณหมาแมว 138 ชีวิต
เตือนเช็กกอนเปนเหยื่อเพจบริจาค

20 สํานักพิมพเสียหายยับ เดินหนา
ฟองหนัก เค รอยลาน สมาคมผูจัด…

โศกนาฏกรรมอิแทวอน กับขอมูลคาใช
จาย สงศพจากเกาหลีใตกลับไทย
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SPONSORED

การเดินทางมาเข้ารว่มเวทีเอเปกที�กรุงเทพฯ รวมทั�งเวที G20 ที�บาหลี ถือเป �นช่วงเวลาสําคัญ หลังจาก

ที� สี จิ�นผิงได้อยู่ในอํานาจเป �นผู้นาํจีนแบบเบ็ดเสรจ็เด็ดขาดเป �นวาระที� 3 จึงถือเป �น “จังหวะ” และ

“เวลา” ที�เหมาะสม ที�สี จิ�นผิง ตั�งใจบอกกับโลกว่า “จีนพรอ้มที�จะแสดงพลังของจีนในระดับโลกอีก

คร ั�ง” และจีนจะทําให้ “โลกต้องการจีน” หลังจากที�จีนใช �โยบาย Zero Covid อย่างเข้มข้นค ุมการเดิน

ทางระหว่างประเทศ และสีจิ�นผ ิงก็ไม่ได้เดินทางไปรว่มการประชุมระดับโลกด้วยตัวเองแบบน ี�มาหลาย

ป �แล้ว

ที�สําคัญ ตอนน ี� ภายในประเทศจีนเอง ด้วยผลกระทบจากนโยบาย Zero Covid ทําให้การใช้ชีวิตของ

คนจีนเร ิ�มมีความยากลําบาก คนเร ิ�มตั�งคําถามและเร ิ�มมีป�ญหาทางเศรษฐกิจ ดังน ั�น การมีภาพผู้นาํ

ของจีนที�โดดเด่นในระดับโลก ก็จะทําให้ชาวจีนได้ภาคภ ูมิใจ โดยเฉพาะจีนมีความเป �นชาติน ิยมส ูงมาก

สิ�งเหล่าน ี�จะทําให้ สี จิ�นผิง ยังคงได้รบัคะแนนน ิยมจากชาวจีนต่อไปน ั�นเอง

“สี จิ�นผิง สรา้งบารมีในฐานะผู้นําระดับโลก ตั�งแต่เวที G20 ที�เกาะบาหลี และเวทีเอเปกใน

ประเทศไทย จะมีภาพของ สี จิ�นผิง พบปะกับผู้นําของหลายประเทศที�สําคัญ มีการหารอืและประชุม

ในลักษณะทวิภาคีในหลายคร ั�ง และ สี จิ�นผิง ยังได้นําประสบการณ์ความสําเรจ็ของจีนขึ�นกล่าวใน

สุนทรพจน์ต่างๆ ด้วย ทั�งหมดนี� ทําให้ชาวจีนได้เป�นปลื�มกับผู้นําตนเอง”
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สี จิ�นผิง มาไทย มีอะไรเป �นรูปธรรมบ ้าง

รศ.ดร.อักษรศร ีแยกวิเคราะห์ การมาเย ือนไทยของ สี จิ�นผิง เป �นสองส่วน

ส่วนแรก : การเดินทางมารว่มประชุมส ุดยอดผู้นําเอเปก

ในเวทีเอเปก ชาติค ู่แข่งของจีน คือ สหรฐัฯ ส่งเพียงแค่ตัวแทนมา ทําให้ปฏิเสธไม่ได้ว่า “สี จิ�นผิง”

กลายเป �นผู้ที�ถ ูก “สปอตไลต์” จับตามากที�ส ุดในเวทีประชุมคร ั�งน ี�

นอกจากน ี� เวทีเอเปก เป �นกล ุ่มที�เน ้นด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ “สี จิ�นผิง” จึงต้องการใช้เวทีน ี� เพื�อผลัก

ดันประเด็นด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที�จีนได้รเิร ิ�มไว้ คือ “แผนรเิร ิ�มการพ ัฒนาโลก” หรอื Global
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Development Initiative (GDI) โดย “สี จิ�นผิง” ประกาศคําว่า GDI คร ั�งแรกที�สหประชาชาติ ตั�งแต่

เดือนกันยายน 2021 และบอกกับทั�งโลกว่า “จีนพรอ้มเป�นแกนนําในการพัฒนาโลก และจะแบ่งป�น

ประสบการณ์ของจีนในการเป�นตัวอย่างเพื�อนําไปพัฒนาประเทศอื�นๆ”

SPONSORED
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จีนจรงิจังกับแผนรเิร ิ�ม GDI เป �นอย่างมาก ถือเป �นการต่อยอด ย ุทธศาสตร ์Belt and Road Initiative :

BRI ที�ทํามาน ับสิบป�แล้ว จึงต้องการที�จะต่อยอด BRI หรอือัปเกรดส ู่ระดับโลก คือ GDI”

ก ูรูประเทศจีน เชื�อว่า “สี จิ�นผิง” น ่าจะใช �โอกาสในการประชุมเอเปก ในการประกาศแผนรเิร ิ�ม GDI น ี�

และประเทศไทยก็ได้เข้ารว่มกล ุ่ม Group of Friends of GDI ที�รเิร ิ�มโดยจีน นอกจากน ี� จีนยังได้ตั�ง

กองท ุน GDI Fund เพื�อดึงให้ประเทศต่างๆ มารว่มมือกับจีนด้วย

ส่วนที�สอง : การหารอืระดับ “ทวิภาคี”

รศ.ดร.อักษรศร ีกล่าวต่อว่า นอกจากมารว่มประชุมเอเปกแล้ว การเดินทางคร ั�งน ี� ก็เพื�อพูดค ุยกับไทย

ในระดับ “ทวิภาคี” ซึ�งตามแผนจะมีการหารอืข้อราชการกัน ในวันที� 19 พ.ย. และรฐับาลไทย มีการออก

รา่งแถลงการณ ์รว่มไทย-จีนแล้ว ซึ�งดิฉันมีโอกาสได้อ่านโดยละเอียดแล้ว

ความรว่มมือ “ไทย-จีน” กับสิ�งที�ต้องผลักดันจรงิจัง ไม่ใช่พูดลอยๆ

รศ.ดร.อักษรศร ีย�าว่า ความรว่มมือไทย-จีนต้องจรงิจัง ไม่ใช่แค่เขียนไว �ในกระดาษ หรอืพูดลอยๆ ซึ�งมี

หลายเร ื�อง หลายประเด็นสําคัญที�มีการระบุในเอกสารแล้ว อาทิ การรว่มมือกันปราบปราม

อาชญากรรมข ้ามชาติ แก๊งคอลเซ็นเตอร ์รวมถึงป�ญหา “ท ุนสีเทา/สีดํา” ทั�งหมดนี�เป�นประเด็นสําคัญ

ที�ต้องจัดการแก้ป�ญหาให ้จบ ไม่ใช่แค่พูดลอยๆ เพราะหากปล่อยไว้ อาจจะกลายเป�นป�ญหา “น�าผึ�ง

หยดเดียว” ของความสัมพันธ ์ไทย-จีน ก็เป�นได้

นอกจากน ี� ยังมีแผนที�จะรว่มมือเพื�ออ ุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น การมุ่งส ู่ Green Technology ส่ง

เสรมิพลังงานสะอาด โดยเฉพาะอ ุตสาหกรรมรถยนต์ EV ทั�งหมดน ี�ล้วนสอดคล้องกับโมเดล BCG ของ

ประเทศไทย

SPONSORED
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“ที�น ่าดีใจคือ จีน เลือกแล้วที�จะให้ประเทศไทย เป �นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ �า EV ของจีนในภ ูมิภาคน ี�

ไทยมีศักยภาพเป �นฐานการผลิตรถยนต์ EV อย่างครบวงจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ�งค่ายรถยนต์

EV ระดับโลกของจีนอย่าง BYD ก็มาลงท ุนในไทยแล้ว BYD เป �นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ�า เบอร ์2 ของโลก

นอกจากน ี� ค่ายรถยนต์ไฟฟ�า EV จากจีนรายอื�นที�ได้มาลงท ุนในเมืองไทย ตั�งแต่ MG ที�เข้าเมืองไทยมา

สักพักแล้ว รวมไปถึง Great Wall Motor ที�เข้ามาลงท ุนในบ้านเราแล้ว และมีการประกาศเพิ�มการ

ลงท ุนเป �น 2 เท่า ด้วย ในการเพิ�มฐานการผลิตชิ�นส่วน ทั�งหมดชี�ให้เห็นว่า จีนเลือกแล้ว ว่าจะให �ไทย

เป �นฐานการผลิตรถยนต์ EV ฉะน ั�น สิ�งที�หวังจะเห็นและไทยจะได้ประโยชน ์ ก็คือ จะมีการถ่ายทอด

เทคโนโลยีให �ไทยด้วย ไม่ใช่แค่เม็ดเง ินลงท ุนเข้ามา หรอืมีการจ้างงานในไทยที�เพิ�มขึ�นเท่าน ั�น”

ความพรอ้มของจีน และ การแสดงจ ุดยืนในเวที “เอเปก”

เมื�อถามว่า การประชุมเอเปก คร ั�งน ี� สิ�งที�จีนอยากจะบอกกับโลกคืออะไร ก ูรูด้านจีน เชื�อว่า จีนต้องการ

ประชุมเอเปก เปาหมาย “สี จิ้นผิง” กลยุทธ The World Needs China

เราใชคุกกี้ เพ่ือใหทุกคนไดประสบการณการใชงานท่ีดีย่ิงข้ึน อานเพ่ิมเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookie Policy) รับทราบ

https://www.thairath.co.th/home
https://www.thairath.co.th/privacypolicy
https://www.thairath.co.th/privacypolicy#cookies


ุ ู ู

บอกว่า “The World Needs China” หรอื จีนจะทําให้ “โลกต้องการจีน” หากจําได้ “สี จิ�นผิง” ประกาศ

ตั�งแต่วันแรกที�ได้ต่อวาระ 3 ในฐานะเบอรห์น ึ�งของพรรคคอมมิวน ิสต์จีน เป �นวันเป�ดตัวสมาชิกถาวรชุด

ใหม่ 7 คน ของพรรคคอมมิวน ิสต์จีน ในวันน ั�น “สี จิ�นผิง” ก็ได้พูดคําน ี� คือ จีนจะทําให้ “โลกต้องการ

จีน”

SPONSORED

“จีนจะทําให �โลกต้องพึ�งพาจีน ยังได้สอดคล้องกับโมเดล “เศรษฐกิจวงจรค ู่” หรอื Dual Circulation

Model ที�จีนจะเน ้นทั�ง “การหมุนเวียนภายใน” คือ จีนจะลดพึ�งพาโลก พรอ้มๆ ไปกับ “การหมุนเวียน

ภายนอก” คือ การดึงให �โลกต้องพึ�งพาจีน ดังน ั�น ประเด็นทําให้ “โลกต้องการจีน” เป �นสิ�งที� สี จิ�นผิง

ตอกย �าอย่างหน ักแน ่นในการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวน ิสต์จีน และแสดงให้ชาวจีนและพรรค

คอมมิวน ิสต์ได้ประจักษ์ จากการเดินทางมาแสดงพลังความเป �นผู้นาํของจีนในเวทีการประชุม G20

และเวทีเอเปกในรอบน ี�น ั�นเอง”
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เป�าหมายจีน ไม่ว่าจะมองจากมุมไหน “อาเซียน” ก็สําคัญในสายตาจีน

กับคําถามที�ว่า เป�าหมายจีน มองภ ูมิภาคอาเซียนไปทิศทางไหน รศ.ดร.อักษรศร ีอธบิายว่า อาเซียนมี

ความสําคัญในสายตาจีน  

ในขณะน ี� อาเซียนก้าวขึ�นเป �นค ู่ค้าอันดับ 1 ของจีน อาเซียนยังเป �นตลาดเป�าหมายของจีน ด้วยประชากร

ที�มากกว่า 600 ล้านคน และมีประชากรเน ็ตในอาเซียน หรอื Netizen ที�ใช้ชีวิตแบบดิจิทัลไลฟ�สไตล์ มี

กําลังซื�อสินค้าออนไลน ์ สอดคล้องกับเศรษฐกิจแพลตฟอรม์ที�จีนให้ความสําคัญ และมีกล ุ่มบิ�กเทคของ

จีนที�เติบโตติดอันดับโลก

นอกจากน ี� อาเซียนยังตอบโจทย์จีนในเร ื�องทรพัยากรธรรมชาติที�สําคัญหลายอย่างที�จีนต้องการ

อาเซียนยังเป �นเส้นทางเดินเรอืสําคัญของจีน

ฉะน ั�น ไม่ว่าจะมองจากมุมไหน “อาเซียน” ก็มีความสําคัญในสายตาจีน และสายตาผู้นาํทั�วโลก และใน

คร ั�งน ี� ถือเป �นจังหวะเวลาที�ดีที�มีการจัดประชุมสําคัญหลายวงในภ ูมิภาคอาเซียน ผู้นาํจีนและผู้นาํทั�ว

โลกเดินทางมารว่มประชุมในภ ูมิภาคอาเซียน หลังจากการระบาดโควิดมาหลายป� คร ั�งน ี�เป �นโอกาส

สําคัญที�ผู้นาํแต่ละประเทศได้มาเจอกันด้วย เร ิ�มตั�งแต่การประชุมที�กัมพูชา ในฐานะเจ้าภาพอาเซียนป�

น ี� รวมไปถึงการประชุม G20 ที�อินโดน ีเซียเป �นเจ้าภาพ และป�ดท้ายด้วยการประชุมผู้นาํเอเปกที�

ประเทศไทยเป �นเจ้าภาพงานสําคัญน ี�เช่นกัน

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรฐัออนไลน ์ รายงาน 

อ่านสก ู๊ปที�น ่าสนใจ 

ประชุมเอเปก ถกเศรษฐกิจปนการเมือง จับตาค ู่ขัดแย ้งกับการวอล์กเอาต์

เอเปก 2022 กับโอกาสทองดึงเม็ดเง ินส ู่ธุรกิจรายย ่อยไทย

ป ป ั ิ ี� ้ ้
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