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ความร่วมมือในภมูภิาคอาเซียนของไทย 
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จนี  พืน้ที่  : 9.6 ล้านตารางกโิลเมตร 

ประชากร : 1,355.69 ล้านคน 

รายได้ประชาชาต ิ : 8,939,000 

ล้านเหรียญสหรัฐ

รายได้ต่อหวั : 6,747 เหรียญสหรัฐ 

สินค้าส่งออก : เครื่องจักร คอมพวิเตอร์

โทรศัพท์ สิ่งทอ แผงวงจรไฟฟ้า

สินค้านําเข้า:เครื่องจักร นํา้มันเชือ้เพลิง

สินแร่ ยานยนต์ ถั่วเหลือง

   ส่งออก: มูลค่า 2,210,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

  (1) ฮ่องกง17.9% (2) สหรัฐ16.7% (3) ญี่ปุ่น     

6.8% (4) เกาหลีใต้ 4.1% ไทย  1.7 %

       นํ า เ ข้ า : มู ล ค่ า  1 , 9 50 , 0 00  ล้ าน เห รียญสห รัฐ

(1) เกาหลีใต้ 9.4% (2) ญี่ปุ่น 8.3%  (3) ไต้หวัน 8% 

(4) สหรัฐอเมริกา 7.8% (5) ออสเตรเลีย 5%  (6)ไทย 1.5 %



     ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Sub-

regional Economic Cooperation: GMS-EC) เป็นกรอบความร่วมมือของ 6 

ประเทศในลุ่มน้ําโขง ได้แก่ จีนตอนใต้ (ยูนนานและกวางสี) - เมียนมาร์– ไทย – ลาว 

– กัมพูชา และเวียดนาม เริ่มตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา

 GMS มีพื้นที่รวมกันประมาณ 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร ประชากรกว่า 250 ล้านคน 

ในเชิงภูมิศาสตร์ GMS เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ 

เอเชียตะวันออก และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



  แผนการพฒันายุทธศาสตร์ระยะยาว 3 ด้านหรือ 3 Cs ได้แก่

1) Connectivity การสร้างความเชื่อมโยงผ่านระบบต่างๆ

2) Competitiveness การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในระดับอนุภูมิภาค

    3) Community การเสริมสร้างความรู้สึกรับผดิชอบร่วมกันของการเป็นชุมชน

  ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นความร่วมมือใน 9 สาขาหลัก ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม 

พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์



  จีนกําหนดให้มหานครฉงชิ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตก 5 

มณฑล ได้แก่ มณฑลกุ้ยโจว เขตปกครองกวางสี มณฑลเสฉวน มหานครฉงชิ่ง และ

เขตปกครองตนเองทิเบต โดยเน้นการพัฒนาที่สําคัญ ได้แก่ การเร่งรัดปฎิรูปการเปิด

การค้ากับต่างประเทศ การสร้างจุดขาย การส่งเสริมไปลงทุนในต่างประเทศ 

ตลอดจนการเชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งใน

ประเทศและระหว่างประเทศ และการร่วมมือกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ

เอเชียใต้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ ยังกําหนดให้เขตปกครอง

ตนเองกวางสีเป็นประตูเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอาเซียน และให้มณฑลยูนนานเป็น

ประตูเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS 



  โครงการสําคัญซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศ GMS อาทิ

    1) การพัฒนาแม่น้ําโขงเพื่อพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําและเส้นทางคมนาคมตลอด

สายของแม่น้ํา

    2) การพัฒนาการสื่อสารและคมนาคมทางบกเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟและถนนกับ

สหภาพเมียนมาร์ ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม

    3) การพัฒนาการทาเหมืองแร่ครบวงจร

    4) การเกษตรแปรรูปเพื่อการส่งออก  

    5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว   



1) โครงการด้านการเชื่อมโยงการขนส่งและคมนาคมสําคัญ โดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมโยง

ระหว่างไทย-จีน ที่สําคัญ คือ เส้นทาง R3 (คุนหมิง-ลาว /พม่า-กรุงเทพ) เส้นทาง 

R9 (แม่สอด–มุกดาหาร-สุวรรณเขต-ดานัง) และเส้นทาง R12 (นครพนม-คาม่วน-

ฮานอย-ผิงเสียง-กวางสี-กวางตุ้ง)

2) โครงการเสริมสร้างจุดเชื่อมโยง ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GMS 

3) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ในด้านพลังงานของอนุภูมิภาค  

4) โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 



 ประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีพลวัตรสูง และเป็นพลัง

ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (economic powerhouse) ของภูมิภาคและของโลกด้วย

อัตราเฉลี่ยร้อยละ 10.4 ต่อปี

 ปัจจุบันจีนมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาด้วยอัตราการเติบโต

โดยเฉลี่ยร้อยละ 10.4 ต่อปีในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่าน จึงคาดว่าจะมีขนาดเศรษฐกิจ

ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าสหรัฐอเมริกาในอนาคตอันใกล้

  บทบาทของจีนต่อเศรษฐกิจโลกที่เด่นชัดมากที่สุดคือเรื่องของการลงทุนและการค้า

ระหว่างประเทศ จีนกลายเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการผลิตที่สําคัญในภูมิภาค 

(Regional Production Network) โดยในปี 2556 จีนมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ

สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก เท่ากับ 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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 บทบาทของจีนต่อเศรษฐกิจโลกที่เด่นชัดมากที่สุดคือการเป็นศูนย์กลางเครือข่าย

การผลิตที่สําคัญในภูมิภาค (Regional Production Network)

 ภาพลักษณ์ของจีนในตลาดโลกเป็น “ ผู้บริโภคสินค้ารายใหญ่ของโลก” 

ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งผลิตสินค้าส่งออกไปขายทั่วโลก เป็น “โรงงานของโลก 

(World Factory)”



2553 2554 2555 2556
มลูคา่รวม 1,454,023 1,722,039 1,990,297 1,979,968
สง่ออก 678,632 791,212 829,848 824,672
นําเข้า 775,391 930,826 1,160,449 1,155,296
ดลุการค้า -96,759 -139,614 -330,601 -330,624

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000 ล้านบาท

สถิติการค้าไทย-จีน



ลําดับ รายการ 2556

(ม.ค.-ก.ย.)

2557

(ม.ค.-ก.ย.)

%

1. เม็ดพลาสติก 61,000 72,488 18.83

2. ยางพารา 74,141 67,331 (- 9.19)

3.  เคมีภัณฑ์ 74,123 64,917 (-12.42)

4.  ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 40,989 54,978 34.13

5. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบ

62,072 51,760 (-16.61)

อื่นๆ 274492 276,380 16.07

รวม 586,817 597,853 1.88



ลําดับ รายการ 2556

(ม.ค.-ก.ย.)

2557

(ม.ค.-ก.ย.)

%

1. เครื่องจักรไฟฟ้าและ

ส่วนประกอบ

112,137 121,064 7.96

2. เครื่องจักรกลและ

ส่วนประกอบ

90,941 98,844 8.69

3. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 85,333 87,511 2.55

4. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ

86,268 73,553 (- 14.74)

5. เคมีภัณฑ์ 56,806 66,019 16.22

อื่นๆ 428,742 458,241 5.06

รวม 860 227 905 232 5 23



 ตลาดส่งออกสินค้าที่สําคัญ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ฮ่องกง 
เกาหลีใต้

 ตลาดนําเข้าสินค้าที่สําคัญ  สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
เกาหลีใต้

 สินค้าออกที่สําคัญ ชิ้นส่วนและวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า 
รองเท้า ชิ้นส่วนกระเป๋าเดินทาง เฟอร์นิเจอร์ และส่วนประกอบ

 สินค้านําเข้าที่สําคัญ แผงวงจรไฟฟ้า น้ํามันปิโตรเลียมและน้ํามันดิบ 
ชิ้ นส่ วนและวัสดุ อุปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิกส์  สินแ ร่  เค รื่อง จักรฯ



จีนแบ่งเป็นมณฑลมรีะดับตลาดเป็น 2 ตลาด คือ 

1.ตลาดที่มีเศรษฐกิจปานกลาง-สูง  ได้แก่ มณฑล/เมืองที่อยู่บริเวณเลียบชายฝั่ง

ตะวันออกซึ่งติดกับทะเลและมณฑลที่อยู่ตอนใต้ เช่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว 

เมืองเซินเจิ้น และนครเทียนจิน  

 ผลักดันสินค้าที่มีศักยภาพระดับ เน้นสินค้าระดับ Hi-End

 เจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเช่น อัญมณี ของตกแต่งบ้าน 

 การใช้ประโยชน์จากโลจิสติกส์ ศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจไทย-จีน ที่หนานหนิง หรือที่     

คุนหมิง

 สร้างเครือข่ายและมิตรภาพทางการค้า

 สินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัว คือสินค้าอาหาร ผลไม้ อาหารแปรรูป เครื่องอิเลคโทรนิกส์ 

ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 

 สินค้าที่แนวโน้มลงหรือชะลอตัว คือ อัญมณี และเสื้อผ้า สิ่งทอ



2. ตลาดที่มีเศรษฐกิจปานกลาง-ต่ํา  ได้แก่ 12 มณฑลภาคตะวันตกของจีน ได้แก่ 

มณฑลส่านซี,กานซู่,ชิงไห,หนิงเซี่ย,ซินเจียง,เสฉวน,ฉงชิ่ง,ยูนนาน,กุ้ยโจว,ทเิบต ,กว่าง

ซี,มองโกเลียใน  

 จีนตะวันตกเป็นศูนย์รวมแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ เช่น 

นิกเกิล โครเมียม ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตพลังงานจากน้ํา ก๊าซ

ธรรมชาติ น้ํามันและถ่านหิน 

   โอกาสทางการค้า สินค้าไทยที่มีศักยภาพในเขตเขตจีนตะวันตก ได้แก่ ผลไม้สด/

แปรรูป และอาหารฮาลาล ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่จะเป็นชาวมุสลิมเสีย

ส่วนใหญ่  

  โอกาสสําหรับอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง/อาหารแห้ง

  การร่วมลงทุนกับนักธุรกิจในท้องถิ่นทําธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์หรือเป็นแหล่งนําเข้า

วัตถุดิบเพื่อการผลิตของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง



อุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนยานยนต์ 

เคมีภัณฑ์/แร่บางชนิด

อัญมณี แฟชั่น

ข อ ง ต ก แ ต่ ง บ้ า น  Life 
Style

Furniture ซึ่งมีทั้ง OEM 
และสินค้า Brand  ไทย

เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร

ยางพารา/ผลิตภัณฑ์

ข้าว

ผลไม้

มันสําปะหลัง

อาหารสําเร็จรูป

ฮาลาล

ธุรกิจบริการ

     

 สปา นวดแผนไทย

 ร้ า น อ า ห า ร แ ล ะ     
แฟรนไชส์

 การศึกษา

 ธุรกิจบันเทิง

 ธุ ร กิ จบ ริ ก า รทา ง 
สุขภาพ

ออกแบบก่อสร้าง



 สินค้าอาหารอื่น ๆ เช่น น้ําผลไม้ ขนมคบเคี้ยว เครื่องปรุงสําเร็จรูป

 อาหารไทยเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับ ร้านอาหารไทยในจีนมีจํานวนมากขึ้นตามไป

ด้วย ซึ่งร้านอาหารไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และอาหารไทย

 ผู้นําเข้าสินค้าไทยส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลกวางตุ้ง (กว่างตง) และบางส่วนนําเข้าผ่านมหานคร

เซี่ยงไฮ้ (ซ่างไห่)

 ผู้นําเข้าบางส่วนได้นําเข้าสินค้าผ่านมณฑลยูนนาน โดยเส้นทางถนนคุนมั่น(ถนนคุนหมิง 

กรุงเทพฯ) 



 อัตราภาษีศุลกากรของจีนที่ค่อนข้างสูงสําหรับสินค้าบางประเภท

    ผู้ส่งออกของไทยยังต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะมีการเก็บทันทีโดยอัตราร้อยละ 13 และ 

17 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านําเข้าที่ด่านนําเข้าของจีน 

  กฎระเบียบและระเบียบปลีกย่อยอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการจีน
เช่น ผู้ประกอบการจีนขนาดเล็กที่มีเงินทุนต่ํากว่าหนึ่งล้านหยวน จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

แบบเหมาจ่ายเพียงร้อยละ 6 หรือถ้าเป็นร้านค้าเล็กๆ จะเสียแบบเหมาจ่ายเพียงร้อยละ 4

 อุปสรรคการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร 

    เช่น การบังคับให้ติดเครื่องหมายรับรอง CCC Mark สําหรับสินค้าที่นําเข้าและจําหน่าย

ในประเทศจีน โดยผู้นําเข้ามายังจีนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 ความซับซ้อนของช่องทางการกระจายสินค้า

   ปัญหาเรื่องเครือข่ายของระบบคมนาคมขนส่ง รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ของจีนในหลาย

พื้นที่ โดยเฉพาะมณฑลตอนกลางและตอนใน



 ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดจีน
    สินค้าส่งออกของไทยไปยังจีนส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งต้นทุนด้าน

ค่าแรง ด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนจากภาครัฐของไทย อีกทั้งระบบขนส่งและโลจิ
สติกส์ที่ซับซ้อน ทําให้สินค้าส่งออกของไทยขาดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับ
คู่แข่งอื่นๆ

 อุปสรรคในการสื่อสารและการใช้ภาษาจีน
    ผู้ส่งออกและผู้ นําข้าวของไทยยังมีจุดอ่อนในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่นเวียดนามและมาเลเซีย

 อุปสรรคในระดับมณฑลหรือระดับเมือง

   ในแต่ละมณฑลหรือท้องถิ่นอาจจะมีข้อกําหนดปลีกย่อยของตนเองเพิ่มเติม อาทิ การเก็บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการเทียบท่าของเรือสินค้า รวมทั้งการที่หน่วยงานท้องถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อยๆ โดยหน่วยงานท้องถิ่นสามารถออกกฎข้อบังคับได้โดยไม่ขัด
กับข้อกําหนดหรือกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง



 ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและอุปนิสัยในการทําการค้าของจีน

    ชาวจีนค่อนข้างเน้นเรื่องการทาํกําไรและผลประโยชน์ระยะสัน้ ตัดสินใจเร็วทําให้

เชื่อถือยากและมีความไม่น่าเชื่อถือ

 ความสามารถในการค้าระหว่างประเทศของผู้นําเข้า-ส่งออกของไทย

    ผู้ส่งออกไทยไปตลาดจีนส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาดจีน 

โดยมักจะเข้าใจว่าจีนเป็นตลาดเดียว (Single Market) แต่ข้อเท็จจริงคือจีนเป็น

ตลาดที่ใหญ่ก็จริงแต่ก็มีความละเอียด ซับซ้อนและมีความหลากหลายในแต่ละ

ภูมิภาคและแต่ละมณฑล



การลงทุนจากต่างประเทศ

 มูลค่าเงินลงทุนในจีน (FDI) มีมูลค่าประมาณ 1.27 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

 ปี 2556 เป็นแหล่งรองรับเงินทุนต่างประเทศมากเป็นอันดับ 2 ของโลก 

ในขณะที่จีนได้ไปลงทุนในต่างประเทศ (ยกเว้นด้านการเงิน) คิดเป็นมูลค่า 

90,170 ล้านเหรียญสหรัฐ (2556) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8

 ผู้ลงทุนที่สําคัญ ฮ่องกง อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น รัสเซีย 

ออสเตรเลีย



 จีนลงทุนในไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ลงทุนด้านพลังงาน อาทิ เอทานอล 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น

    มูลค่าการลงทุนของจีนมีประมาณ 811 ล้านเหรียญสหรัฐ

    การลงทุนสะสมของจีนในไทย (2548-2555) มีมูลค่าประมาณ 2,738 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 การลงทุนของไทยในจีน มีมูลค่า 129 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอุตสาหกรรมการเกษตร 

    ป่าไม้ อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร เป็นต้น 

    การลงทุนสะสมของไทยในจีน (2548-2555) มีมูลค่า 3,419 ล้านเหรียญสหรัฐ 



กรุงปักกิ่ง ฮ่องกง นครกว่างโจว 

1. ธนาคารกรุงเทพ 1. ร.พ.บํารุงราษฎร์ 1. PTT

2. ธนาคารกสกิรไทย 2. โรงแรมดุสิต 2. CPF Food

3. บริษัทการบินไทย 3. เครือเจริญโภคภัณฑ์ 3. SCG

4. บริษัทบางกอกแอร์เวย์ 4. บริษัทกิฟฟารีน 4. Loxley Intertrade

5. เครือกระทงิแดง 5. ธนาคารกรุงศรี 5. Thai Airways

6.  Sizzler 6. ธนาคารทหารไทย 6. Asian Seafoods



 เมียนมาร์ : ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ด้านการวางท่อส่งน้ํามันและแก๊ส

ธรรมชาติจากชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเมียนมาร์ไปยังมณฑลยูนนานของจีน  

 สปป.ลาว : จีนมีมูลค่าการลงทุนสะสมมากเป็นอันดับ 2 รองจากเวียดนามส่วนใหญ่เป็นการ

ลงทุนปลูกพืชพลังงานและเศรษฐกิจที่กระจายไปทั่วพื้นที่ของสปป.ลาว รวมทั้งมีการลงทุน

สํารวจและขุดค้นแร่ธาตุ นอกจากนั้นภาคเอกชนจีนมีแผนร่วมลงทุนกับรัฐบาลสปป.ลาวใน

การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง

 กัมพูชา : รัฐบาลจีนได้ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบเงินกู้ยืมแก่รัฐบาลกัมพูชามากถึง 600 

  ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี จีนลงทุนในกัมพูชาโดยเน้นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

 เวียดนาม : แม้จะมีความบาดหมางกับจีนในทางประวัติศาสตร์แต่จีนก็เป็นประเทศที่มูลค่า

 การลงทุนสะสมมากเป็นอันดับ 5 ของเวียดนาม



จุดแข็ง จุดอ่อน

1. ด้านเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว นโยบายการพัฒนา SMEs ที่

แข็งแกร่งได้เปรียบทั้งต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ 

ค่าแรง และมีเงินทุนสํารองสูง เน้นนโยบาย

การเดินออกมาลงทุนในต่างประเทศ

2. การเมืองมีเสถียรภาพภายใต้ระบอบการ

ปกครอง 1 ประเทศ 2 ระบบ ทําให้สามารถ

กําหนดแผนวางนโยบายได้

3. ประชากรผู้บริโภคที่มีมากกว่า 1,300 ล้าน

คน

1. ความแตกต่ า ง ในลั กษณะตลาด จีน 

กฎระเบียบและการตรวจสอบของแต่ละ

มณฑล/ปัญหาคอรัปชั่น

2. คู่แข่ง นอกจากแข่งขันกับสินค้าของจีน 

ซึ่งมีราคาถูกกว่าแล้ว ยังต้องแข่งขันกับ

สินค้าที่จีนนําเข้าจากประเทศต่างๆ ด้วย 

เช่น ไต้หวัน เวียดนาม เป็นต้น

3. ผู้ประกอบการไทยยังไม่มีความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาดจีนมากนัก /

ข้อจํากัดด้านภาษา



โอกาส อุปสรรค

1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกในช่วง 2008-2011

ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกของจีน ทําให้รัฐบาล

จีนเริ่มพัฒนาตลาดบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ซึ่ง

เป็นโอกาสสําหรับการส่งออกสินค้าไทยไปจีน

2. จีนเน้นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศใน

เ รื่ อ งอุ ตสาหกรรม เกษตรสมั ย ใหม่  ที่ รั กษา

สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สินค้าประเภท

เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน หรือสินค้าประเภท 

สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สปา สมุนไพรไทย มี

โอกาสนําเข้ามาเปิดตลาด

3. การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านกรอบ

ความร่วมมือ FTA ASEAN-CHIN ASEAN+3

1. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา /

ลอกเลียนแบบ

2. อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการ

ปกป้องผู้ผลิตชาวจีน มาตรการด้าน

มาตรฐานการตรวจสอบสินค้า และ

ขั้นตอนทางด้านศุลกากร เป็นต้น

3. การไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนต่อ

ส า ธ า ร ณ ะ  ทํ า ใ ห้ นั ก ล ง ทุ น 

ผู้ประกอบการชาวต่างประเทศขาด

ข้อมูลเชิงลึก



 1. การสร้างความสัมพันธ์ระดับภาครัฐและเอกชน ในทุกมณฑลและระดับเมืองหรือ

ท้องถิ่น โดยจัดคณะเยือนระหว่างกันในระดับภาครัฐ เพื่อเจรจาการค้าการลงทุนระหว่าง

ภาครัฐ และแก้ไขข้อราชการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้ากับผู้นํารัฐบาลกลาง/มณฑล/ 

ท้องถิ่นของจีน เพื่อผลักดันโอกาส และลดข้อจํากัดทางการค้า

 2. ส่งเสริมธุรกิจไทยสู่สากล  โดย ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าระหว่าง SMEs ไทย –

จีน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ เพื่อใช้เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกมณฑลใน

จีน

 3. เป็นผู้นําในภูมิภาคอาเซียนในการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับจีน  โดย บูรณ

การตลาดเชิงรุก  ส่งเสริมการกระจายสินคา้ บริการ และการลงทุนโดยเร่งขยายตลาดและ

สร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรทางการค้าและการลงทุนไปยังเมืองหลักและขยายเข้าสู่

เมืองรอง 

 4. การเจาะตลาดเชิงรุกในเมืองหลัก ขยายเข้าสู่เมืองรอง ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ 



 5. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยยกระดับคุณภาพ และภาพลักษณ์สินค้า และบริการไทยพร้อมทั้งสร้างแบรนด์

ไทยในตลาดจีน ตลอดจนส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 6. ส่งเสริมการลดต้นทุน และการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์  โดยผลักดันและส่งเสริม

ช่องทางการจําหน่ายสินค้าไทย โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากศูนย์กระจายสินค้าใน

จีน  ผลักดันให้จีนใช้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียน และเป็น ASEAN Sourcing Hub 

สําหรับการผลิตเพื่อการส่งออก

 7. ส่งเสริมการลดต้นทุน และการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์  โดยผลักดันและส่งเสริม

ช่องทางการจําหน่ายสินค้าไทย โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากศูนย์กระจายสินค้าใน

จีน  ผลักดันให้จีนใช้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียน และเป็น ASEAN Sourcing Hub 

สําหรับการผลิตเพื่อการส่งออก



 ข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยในการรองรับ AEC เช่น การส่งเสริมให้
ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคม การเป็นแหล่งป้อนพลังงานให้กับจีน เช่น ท่อส่ง
น้ํามัน วัตถุเชื้อเพลิง การเป็นศูนย์กลางด้าน logistic และการบริการ  

 ใช้โอกาสจากความเชี่ยวชาญของจีนในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศไทย เช่น ความรู้
ทางวิชาชีพ เทคโนโลยีชั้นสูงของจีน หรือมีการตั้งบริษัทลูกของจีนในไทยที่บริหาร
โดยคนไทย 

 การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหา
ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา เช่น การตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ในไทย โดยใช้น้ํายาง
ดิบจากชาวสวนยางไทย  

 โรงงานของจีนที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ควรเน้นพลังงานทดแทนมาใช้ และต้อง
ดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อลดมลภาวะที่จะส่งผลทางลบต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับ
โรงงานที่ตั้งอยู่เดิม ก็ต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

 ควรเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรชาวไทย โดยขอให้มีการจัดฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาไทยได้มีความรู้เพิ่มขึ้น 



 ควรเตรียมความพร้อมรองรับในด้านต่างๆ ทั้ง การเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง 

การลดอุปสรรค ด้านโลจิสติกส์ระหว่างเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่สําคัญ การ

กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ใหม่ๆ 

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการรับการเปิดตลาดที่จะมีการแข่งขันสูงขึ้นตามมาด้วย 
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