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คํานํา 

 

 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงดานอุตสาหกรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนรายมณฑล ป พ.ศ. 2561

เปนการศึกษาท่ีตอยอดและสอดคลองกับงานศึกษาเดิมซ่ึงสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดเคยวาจาง       

ท่ีปรึกษาดําเนินการศึกษาในลักษณะดังกลาวมาแลวจํานวน 2 ครั้ง คือ ในป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559      

บัดนี้ระยะเวลาไดลวงมากวา 2 ป กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ จึงเห็นควรใหมีการศึกษา

ประเด็นดังกลาวเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงขอมูล อาทิ ขอมูลดานเศรษฐกิจ นโยบาย และประเด็นสําคัญ           

ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางไทยและจีน ใหมีความทันสมัยและทันตอเหตุการณ อยางไรก็ตาม        

เนื่องดวยขอจํากัดดานงบประมาณ กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ จึงสนับสนุนใหเจาหนาท่ี

ดําเนินการศึกษาดวยตนเอง โดยมีการลดขนาดการศึกษาลงเหลือมณฑลเปาหมาย 1 มณฑล และมุงเนนศึกษา

ขอมูลและเอกสารทุติยภูมิจากแหลงขอมูลท่ีสําคัญตางๆ ท้ังในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย กรมเอเชีย

ตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ และศูนยขอมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง 

สําหรับรายละเอียดดานขอมูลท้ังสวนของภาพรวม และขอมูลเชิงลึกของพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา คือ เขตปกครอง

ตนเองกวางซี (จวง) เพ่ือใชในการวิเคราะหการเชื่อมโยงดานอุตสาหกรรมระหวางไทยและจีนรายมณฑล 

รวมท้ังประเด็นดานเศรษฐกิจและนโยบายท่ีสําคัญ อันจะเปนประโยชนในการตอยอดการศึกษาตอไป           

ในอนาคต  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก และคาดวาจะมีขนาด

เศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 1 ของโลกแซงหนาสหรัฐอเมริกาภายในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ดวยอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสองหลักตอปในชวง 3 ทศวรรษท่ีผานมา และมีตลาดขนาดใหญดวยจํานวน

ประชากรกวา 1.4 พันลานคน นอกจากนี้ รัฐบาลจีนภายใตประธานาธิบดี สี จิ้งผิง ไดพยายามผลักดันการ

ปฏิรูปประเทศอยางขนานใหญ และมุงเนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาคตางๆ ของโลก ผานทางนโยบายท่ี

สําคัญตางๆ อาทิ นโยบาย Made in China 2025 ท่ีจะยกระดับการผลิตและสินคาของจีนใหทันสมัย รวมท้ัง 

ขอริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ

โครงสรางพ้ืนฐานในภูมิภาคเอเชีย และเชื่อมโยงไปยุโรปและแอฟริกา ซ่ึงจะกอใหเกิดการจางงาน การคาและ

การลงทุน การพัฒนาการขนสง รวมท้ังสรางความม่ังค่ังใหกับประเทศท่ีเก่ียวของอยางมาก ดังนั้น ความเขาใจ

ในนโยบายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหมของจีน จะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมและ

ภาคอุตสาหกรรมไทย 

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยคณะกรรมการกํากับดูแลงานดานตางประเทศ ไดเห็นชอบตอยุทธศาสตร

อุตสาหกรรมกับตางประเทศ และความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใตวิสัยทัศน 

“อุตสาหกรรมไทยสามารถใชประโยชนจากความรวมมือกับตางประเทศ เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนา

อุตสาหกรรม” ในสวนของยุทธศาสตรท่ี 2 การใชความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือสงเสริมการเชื่อมโยง

ภาคอุตสาหกรรมไทยกับตางประเทศ ในการนี้ กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาการพัฒนาความเชื่อมโยงดานอุตสาหกรรมกับรายมณฑลของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงครอบคลุมขอมูลดานเศรษฐกิจ นโยบาย และประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ ท่ีเปน

ประโยชนในการพัฒนาการเชื่อมโยงดานการดานเครือขายการผลิต (production network)  โลจิสติกส และ 

supply chain ระหวางไทยกับจีน ท้ังในระดับภาพรวมและระดับรายมณฑลท่ีนาสนใจ พรอมท้ังขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายและมาตรการสงเสริมการเชื่อมโยงดานอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมตอภาคอุตสาหกรรมของไทยตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือศึกษานโยบายระหวางประเทศของจีนท่ีมีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย อาทิ 

นโยบาย Belt and Road Initiative นโยบาย Made in China 2025 และนโยบายทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญ พรอมวิเคราะหความเชื่อมโยงกับนโยบายเศรษฐกิจของไทย พรอมเสนอแนวทางการใชประโยชนจาก

นโยบายในการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมระหวางกัน  
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1.2.2 เพ่ือศึกษาและจัดทําขอมูลเชิงลึกดานโครงสรางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(Country Profile) ซ่ึงครอบคลุมขอมูลท่ัวไป ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีน รวมท้ังประเด็น

ทางเศรษฐกิจสําคัญท่ีเก่ียวของ 

1.2.3 เพ่ือศึกษารายมณฑลของจีนท่ีมีศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงระหวางภาคอุตสาหกรรมไทย 

เพ่ิมเติมจากท่ี สศอ. ไดดําเนินการศึกษาไปแลว พรอมท้ังศึกษาความเปนไปไดในการสนับสนุนอุตสาหกรรม

เปาหมายท่ีเหมาะสมตอการสรางความเชื่อมโยงดานเครือขายการผลิต ซับพลายเชน ในมณฑลท่ีทําการศึกษา 

พรอมขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเหมาะสม 

 

1.3 เปาหมาย 

1.3.1 ขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ ท่ีสําคัญของสาธารณรัฐประชาชนจนี รวมท้ัง

ขอมูลเศรษฐกิจทวิภาคีระหวางไทยและจีน ท่ีทันสมัย 

1.3.2 ขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับโครงสรางทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของรายมณฑลของจีนอยางนอย 1 

มณฑล เพ่ือประกอบการริเริ่มการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมระหวางไทยและจีน 

1.3.3 อุตสาหกรรมเปาหมายหรือผลิตภัณฑเปาหมายในมณฑลท่ีคัดเลือกทําการศึกษา เพ่ือพัฒนาความ

รวมมือ และการเชื่อมโยงดานเครือขายการผลิต (Production Network) และ supply chain ระหวางไทยและจีน

รายมณฑล 

1.3.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระหวางไทยและจีน ในสวนของ

ภาพรวมและรายมณฑล 

 

1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 

1.4.1 ศึกษานโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศของจีนท่ีสําคัญ ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของไทย พรอมศึกษาและเสนอแนวทางการใชประโยชนจากนโยบายในการพัฒนาความรวมมือดาน

อุตสาหกรรมระหวางประเทศ ท่ีสืบเนื่องจากการดําเนินนโยบายของจีน 

1.4.2 ศึกษา วิเคราะหในเชิงลกึถึงนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การคาการลงทุนของจีน 

ในระดับภาพรวมและรายมณฑล รวมท้ังวเิคราะหความเชื่อมโยงแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับไทย 

1.4.3 ศึกษาและวิเคราะหเพ่ือคัดเลือกมณฑลเปาหมายท่ีมีศักยภาพสามารถเชื่อมภาคอุตสาหกรรม

ไทยอยางนอย 1 มณฑล ท่ีเพ่ิมเติมจากท่ี สศอ. ไดดําเนินการศึกษาแลว 

1.4.4 ศึกษา วิเคราะหในเชิงลึกถึงขอมูลดานทรัพยากร วัตถุดิบ โครงสรางการผลิต ปจจัยการผลิต 

การเชื่อมโยงดานเครือขายการผลิต (Production Network) ซับพลายเชน และระบบขนสงและโลจิสติกส 

รวมถึงกฎระเบียบ อุปสรรค โอกาสทางการคาและการลงทุน ของมณฑลท่ีทําการศึกษา 

1.4.5 ศึกษา วิเคราะหในเชิงลึกเพ่ือกําหนดอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑเปาหมายในมณฑลท่ีทําการศึกษา 

เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต (Production Network) supply chain และระบบขนสงและโลจิสติกส 
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โดยใชทฤษฎีและเกณฑคัดเลือกท่ีเหมาะสมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนกําหนดแนวทางการพัฒนา

ความรวมมือท่ีสามารถนําไปดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม 

 

1.5 วิธีการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก 

 1.5.1 กําหนดกรอบแนวคิด วิธีการวิเคราะห รวมท้ังเกณฑในการคัดเลือกมณฑล/อุตสาหกรรม/

ผลิตภัณฑเปาหมายท่ีมีศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตกับไทย 

 1.5.2 ศึกษา วิเคราะห นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ นโยบายอุตสาหกรรมของท้ังไทยและจีน 

เพ่ือสรางความเชื่อมโยงดานภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดานเครือขายการผลิตและหวงโซอุปทาน 

โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพระหวางไทยและจีนรายมณฑล 

1.5.3 ศึกษารวบรวมขอมูลท้ังทุติยภูมิและปฐมภูมิจากเอกสาร และรายงานการศึกษาตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยอาจมีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ รวมท้ังเก็บขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลตาง ๆ  

1.5.4 จัดทํารายงาน พรอมขอเสนอแนะเชิงนโยบาย นําเสนอผูบริหาร สศอ. พิจารณา เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศจีนและรายมณฑล เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 

1.5.5 เผยแพรผลการศึกษาตามชองทางท่ีเหมาะสม 

 

1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.6.1 อก. มีแนวนโยบายภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางไทยและจีน พรอมเสนอแนวทางการใช

ประโยชนจากนโยบายในการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมระหวางประเทศ และเปนประโยชนตอการ

จัดทําความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทยและจีนในอนาคต 

 1.6.2 อก. มีขอมูล Country Profile ของรายมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงขอมูลเชิง

ลึกในอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑเปาหมายท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาความเชื่อมโยงดานเครือขายการผลิต 

(Production Network) Supply Chain และระบบขนสงและโลจิสติกส รวมถึงกฎระเบียบ อุปสรรค โอกาส

ทางการคาและการลงทุน ระหวางไทยและมณฑลท่ีมีศักยภาพ 
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บทท่ี 2 

ภาพรวมเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

2.1 ความสัมพันธของเศรษฐกิจจีนบนเวทีเศรษฐกิจโลก 

 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่องและรวดเร็ว มีการพัฒนาการ

ผลิตสมัยใหม และมีตลาดภายในขนาดใหญดวยจํานวนประชากรมากกวา 1.4 พันลานคน ทําใหปจจุบันจีน

กาวข้ึนเปนมหาอํานาจเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกแทนท่ีประเทศญ่ีปุน โดยในป ค.ศ. 2017 เศรษฐกิจจีนมี

สัดสวนเปนรอยละ 15 ของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงสะทอนถึงความสามารถดานเศรษฐกิจของจีนในเวทีโลก ท้ังนี้ 

เศรษฐกิจของจีนเม่ือเปรียบเทียบแลว มีขนาดใหญกวาเศรษฐกิจญ่ีปุนถึง 2.5 เทาตัว และมีขนาดใหญกวา

เศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีสมาชิกรวม 10 ประเทศถึง 4.4 เทาตัว ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1-1 

แผนภาพท่ี 2-1: 10 อันดับแรกของประเทศท่ีมี GDP ใหญท่ีสุด และอาเซียน ป ค.ศ. 2017 (หนวย: ลานลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

นอกจากนี้ นับตั้งแตการเขาสูศตวรรษท่ี 21 จนถึงปจจุบัน เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 9.3 

ตอป (แผนภาพท่ี 1-2) ซ่ึงในชวงป ค.ศ. 2003 – 2007 จีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงมากใน

ระดับสองหลัก กอนท่ีจะชะลอตัวลงหลังป ค.ศ. 2012 อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ Sub Prime และความ

พยายามปรับปรุงระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนเพ่ือใหเศรษฐกิจมีความสมดุล (Rebalance) สูการเติบโตท่ี

เรียกวา“New Normal”1 โดยมีเปาหมายทางเศรษฐกิจเติบโตในชวงรอยละ 6 – 7 และมีการพัฒนาอยางรอบ

ดานเพ่ือความยั่งยืนมากข้ึน 

1 ในป ค.ศ. 2014 ประธานาธิบดี สี จิ้งผิง ไดกลาววา หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ Sub Prime ในสหรัฐอเมริกา เมื่อป 2012 เศรษฐกิจ

ของจีนจะมีเปาหมายการเติบโตใหมในระดับท่ีเหมาะสมคือรอยละ 6 -7 ซึ่งเรียกวา “New Normal” (Green and Stern, 2015) 

19.39

12.01

4.87
3.68

2.62 2.61 2.58 2.05 1.93 1.65
2.72

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

USA  China  Japan  Germany  UK  India  France  Brazil  Italy  Canada ASEAN

ท่ีมา: IMF และ WorldBank 2018 

  

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 

 

                                         



แผนภาพท่ี 2-2: อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ค.ศ. 2000 – 2017 (หนวย: รอยละ) 

 

อยางไรก็ตาม แมวาเศรษฐกิจจีนจะมีการชะลอตัวลง แตการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีดําเนินการอยาง

ตอเนื่องในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมาไดสงผลใหเศรษฐกิจจีนเติบโตเพ่ิมข้ึนกวา 10 เทาตัว จากขอมูลขององคกร

การเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) พบวา ในป ค.ศ. 2000 ผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ หรือ GDP ของจีนมีมูลคาเพียง 1.21 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ และเพ่ิมข้ึนเปน 12.01 ลานลานเหรียญ

สหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2017 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1-3  

 

แผนภาพท่ี 2-3: GDP ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 2000 – 2017 (หนวย: ลานลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

สําหรับสัดสวนของสาขาในระบบเศรษฐกิจของจีน ในป ค.ศ. 2017 ภาคบริการเปนสาขาท่ีมีสัดสวน

มากท่ีสุดท่ีรอยละ 51.6 ของ GDP รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิต ท่ีรอยละ 39.8 และ              

ภาคเกษตรกรรมท่ีรอยละ 8.6 ซ่ึงแนวโนมดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแลว ท่ีภาคบริการ

จะมีสัดสวนมากท่ีสุด โดยเฉลี่ยจะมีสัดสวนมากกวารอยละ 60 ของ GDP  
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 การคาและการลงทุนระหวางประเทศ  

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาว เปนผลมาจากการปฏิรูปประเทศอยางขนานใหญของรัฐบาลจีน           

ท่ีมุงเนนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจีนเขากับเศรษฐกิจโลก สงผลใหจีนเปนประเทศท่ีมีการคาระหวางประเทศ 

เปนอันดับหนึ่งของโลก โดยจากขอมูลขององคการการคาโลก (WTO) ป ค.ศ. 2017 การคาระหวางประเทศของ

จีน มีมูลคารวม 4.1 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 11.6 ของมูลคาการคาโลก โดยเปนการสงออก

มูลคา 2.3 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ และการนําเขา 1.8 ลานลานเหรยีญสหรัฐฯ  

 ตลาดสงออกหลักท่ีสําคัญของจีน คือ สหรัฐอเมริกา (รอยละ 18.9) ฮองกง (รอยละ 12.3) ญี่ปุน  

(รอยละ 6.0) เกาหลีใต (รอยละ 4.5) และ เวียดนาม (รอยละ 3.1) ในสวนของสินคาออกท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องจักรกล เฟอรนิเจอร เสื้อผาและสิ่งทอ พลาสติก และยานยนตและ

ชิ้นสวน  

 แหลงนําเขาท่ีสําคัญ คือ เกาหลีใต (รอยละ 9.9) ญี่ปุน (รอยละ 9.2) ไตหวัน (รอยละ 8.7) และ

สหรัฐอเมริกา (รอยละ 8.4) และเยอรมนี (รอยละ 5.4) ในสวนของสินคานําเขาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

เครื่องจักรไฟฟา เชื้อเพลิงท่ีไดจากแร น้ํามันแร เครื่องจักรกล และอุปกรณท่ีใชในทางทัศนศาสตร 

 ในสวนของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ จากขอมูลของ UNCTAD พบวา จีนเปนประเทศท่ีเปนท้ัง

ผูรับการลงทุนและผูลงทุนรายใหญของโลก โดยในป ค.ศ. 2016 จีนดึงดูดการลงทุน (FDI inflows) เปนอันดับท่ี 3 

ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ดวยมูลคาการลงทุน 133.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับ

การเปนประเทศผูลงทุน (FDI outflows) จีนเปนประเทศผูลงทุนอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาเทานั้น 

ดวยมูลคาการลงทุนสูงถึง 183.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1-4 

แผนภาพท่ี 2-4: การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของจีน ค.ศ. 2013 – 2016 (หนวย: พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 
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2.2 แนวคิดและนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใตรัฐบาลประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ไดพยายามผลักดันใหประเทศกาวเขาสูความ

ทันสมัยในหลายๆ ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีเปาหมายใหจีน เปนประเทศสังคมนิยมใหม       

ท่ีทันสมัย กาวเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน และเพ่ือใหสามารถบรรลุ

เปาหมายตางๆ ท่ีไดตั้งไว ไดมีการกําหนดแนวคิดและนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญหลายประการ ดังนี้ 

 1) อุดมการณ สี จิ้นผิง 14 ประการ และ “Chinese Dream” 

 ในคราวประชุมสมัชชาใหญประชาชนจีน ครั้งท่ี 192 เม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 ไดมีการบรรจุ

แนวคิดอุดมการณของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ลงในธรรมนูญแหงพรรคคอมมิวนิสต ซ่ึงเทียบเทากับสองผูนําท่ี

ยิ่งใหญของจีน คือ เหมา เจอตุง และ เติ้ง เสี่ยวผิง ท้ังนี้ แนวคิดดังกลาวมุงสรางเอกลักษณแบบจีนสําหรับยุค

ใหม ซ่ึงสํานักขาว Straight Time ของสิงคโปร (2017) ไดสรุปแนวทาง 14 ประการดังกลาว ไดแก 1) ยืนหยัด

การนําของพรรคคอมมิวนิสตในทุกบริบทของงาน 2) พรรคคอมมิวนิสตจะตองยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพ่ือ

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 3) สานตอแนวทางการปฏิรูปอยางครอบคลุม 4) นําแนวคิด

การพัฒนาดวยวิสัยทัศนใหม 5) มุงเนนประชาชนเปนผูขับเคลื่อนประเทศ 6) ยึดม่ันการปกครองดวยหลักการ

ของกฎหมาย 7) ปลูกฝงคานิยมสังคมนิยมอันมีเอกลักษณแบบจีน 8) ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของ

ประชาชนใหเปนเปาหมายการพัฒนา 9) ยึดม่ันความสอดคลองรวมกันระหวางมนุษยและธรรมชาติ             

10) เสริมสรางความแข็งแกรงในการปองกันประเทศอยางครบวงจร 11) พรรคคอมมิวนิสตจะตองมีอํานาจ

อยางสมบูรณในการบังคับบัญชากองทัพปลดปลอยประชาชนจีน 12) ยึดม่ันหลักการหนึ่งประเทศ สองระบบ 

สําหรับฮองกงและมาเกา และยึดม่ันในนโยบายจีนเดียว 13) สนับสนุนการสรางสังคมท่ีมีอนาคตรวมกัน

สําหรับมนุษยชาติ และ 14) ปรับปรงุและบังคับใชกฎของพรรคอยางเต็มท่ี 

 ท้ังนี้ อุดมการณ 14 ประการ เปนความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินการภายใตวิสัยทัศนระยะยาวของประเทศจนถึงป ค.ศ. 2049 โดยมีเปาหมายในการฟนฟูประเทศจีนกลับสูความ

ยิ่งใหญอีกครั้งใหเปนประเทศท่ีมีความกาวหนา ม่ังค่ัง และมีอิทธิพลในเวทีโลกภายใต“Chinese Dream of 

National Rejuvenation”3 ซ่ึงกําหนดเปาหมายเปน 2 ระยะ คือ 

 

 

 

2 ในการประชุมดังกลาว ไดมีการตออายุการดํารงตําแหนงของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จากเดิมสามารถดํารงตําแหนงไมเกิน 2 

วาระ เปนไมมีกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  
3 Fasulo, Filippo. “Walking from the China Dream” in China Dream: Still Coming True?, The Italian Institute 

for International Political Studies, (2016), p. 1-5. และ ศูนยวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน: http://www.vijaichina.com 
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  -  ระยะแรก คือ ภายในป ค.ศ. 2021 ซ่ึงเปนปท่ีครบรอบ 100 ป ของการกอตั้งพรรคคอมมิวนิสต

จีน มีเปาหมายในการทําใหประชาชนจีนทุกคนตองอยูดีมีสุข เปนสังคมกินดีอยูดีถวนหนา พนจากความยากจน 

  - ระยะท่ีสอง คือ ภายในป ค.ศ. 2049 ซ่ึงเปนปท่ีครบรอบ 100 ปของการสถาปนา

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีเปาหมายเปลี่ยนแปลงเปนประเทศสังคมนิยมใหมท่ีทันสมัย อยางม่ังค่ัง มีการ

พัฒนาท่ีเปนเอกลักษณของจีน และเปนหนึ่งในประเทศทรงอิทธิพลของโลก 

  โดยในชวง 5 ปท่ีผานมา (ค.ศ. 2013 - 2017) รัฐบาลจีนไดจัดสรรงบประมาณถึง 196.1 

พันลานหยวน หรือ 30.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เพ่ือแกปญหาความยากจน4 ซ่ึงสามารถลดจํานวนประชากร

ยากจนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบทไดถึง 68.5 ลานคน ทําใหอัตราความยากจนของประเทศลดลงจากรอยละ 

10.2 เหลือเปนรอยละ 3.1 ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรี หลี่ เคอเฉียง ไดประกาศวาจะลดประชากรยากจนจีนอีก 10 

ลานคนภายในป ค.ศ. 2018 รวมท้ังจะโยกยายประชากร 2.8 ลานคนออกจากพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมจะอยูอาศัย      

ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายระยะแรกของ Chinese Dream ในการทําใหประชาชนจีนหลุดพนจากความยากจน 

และวางพ้ืนฐานเพ่ือเขาสูเปาหมายระยะตอไปอยางม่ังคง 

 

2) แผนพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมท้ังประเทศ (Made in China 2025) 

 ในชวงกวา 2 ทศวรรษท่ีผานมา ภาคการผลิตของจีนมีการเติบโตท่ีสูงมาก สินคาท้ังอุปโภค

และบริโภคจํานวนมากไดผลิตข้ึนในประเทศจีนและจําหนายไปท่ัวโลก จึงทําใหจีนไดชื่อวาเปนโรงงานของโลก 

(World’s Factory)5 โดยในป ค.ศ. 2015 จีนมีสัดสวนเปนผูผลิตและผูประกอบสินคารายใหญหลายประเภท

ของโลก อาทิ โทรศัพทมือถือและชิ้นสวน (รอยละ 90) อุปกรณคอมพิวเตอร (รอยละ 80) เครื่องปรับอากาศ 

(รอยละ 80) ตูเย็น (รอยละ 50) โทรทัศน (รอยละ 60) เหล็กกลา (รอยละ 50) เปนตน การเติบโตดังกลาวท่ี

ผานมาเปนผลมาจากการมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํา โดยเฉพาะปจจัยทุนและแรงงานท่ีมีอยูมาก อยางไรก็ตาม 

ปจจุบันขอไดเปรียบดังกลาวมีแนวโนมท่ีลดลง ตนทุนแรงงานปรับสูงข้ึน อัตราการเกิดท่ีลดลง พรอมๆ กับการ

เขาสูสังคมผูสูงอายุ นอกจากนี้การผลิตตางๆ ยังกอใหเกิดการสิ้นเปลืองของทรัพยากรและการกอมลภาวะ 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตเมืองใหญและเขตอุตสาหกรรม ประกอบกับประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําในโลกไดมีการ

ปรับเปลี่ยนแนวทางเปนการผลิตแบบสมัยใหม สิ่งตางเหลานี้ทําใหมูลคาเพ่ิมในการผลิตสินคาของจีนลดต่ําลง

เรื่อยๆ ซ่ึงจะเปนอุปสรรคท่ีทําใหไมสามารถยกระดับเขาสูประเทศท่ีพัฒนาแลวและมีรายไดสูงได  

 ดังนั้น ในป ค.ศ. 2013 Chinese Academy of Engineering ซ่ึงเปนหนวยงาน Think Tank 

ระดับกระทรวง และ Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ไดระดมความคิดเห็น

จากผูเชี่ยวชาญและนักวิจัย เพ่ือหาแนวทางและกลไกในการแกปญหาดังกลาวใหกับรัฐบาล โดยไดแรงบันดาลใจ

4 สํานักขาว ซินหัว (มีนาคม 2018). (http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/05/c_137018278.htm) และ

ChinaDaily (มีนาคม 2018). (http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/04/WS5a4d7256a31008cf16da4f88.html)  
5 European Union Chamber of Commerce in China. “China Manufacturing 2025”, (2017), p. 2-5 
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จากนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)6 ของประเทศเยอรมนี ซ่ึงนําเสนอในชวงป ค.ศ. 2012 – 2013

ซ่ึงจะเปนแนวโนมการผลิตของโลกภายใน 20 ปขางหนา 

และในป ค.ศ. 2015 รัฐบาลจีนไดนําแนวคิดจากการหารือดังกลาวจัดทําเปนแผนพัฒนา

ยกระดับอุตสาหกรรมท้ังประเทศ (Made in China 2025: MIC 2025) 7 โดยมีวัตถุประสงคในการยกระดับ

เปนผูนําโลกในดานการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและเทคโนโลยีสูง ซ่ึงจะอางอิงหลักการท่ีสําคัญ 5 ประการคือ 1) 

พัฒนาดวยการใชนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อน 2) คุณภาพตองมาเปนอันดับแรก 3) เนนการผลิตสีเขียวเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 4) ปรับปรุงโครงสรางการผลิตจากการผลิตแบบเดิมเปนการผลิตสมัยใหม และ 5) พัฒนาโดย

อิงความเปนอัจฉริยะ (Talent–Oriented) ในทุกมิติ ท้ังนี้ ป ค.ศ. 2025 เปนเพียงข้ันตอนแรกของแผนพัฒนา

ระยะยาวซ่ึงมีอยู 3 ระยะ ดังมีรายละเอียด คือ 

1) ภายในป ค.ศ. 2025 มีเปาหมายในการยกระดับใหจีนใหกาวเขาเปนหนึ่งในมหาอํานาจ

ทางการผลิตของโลก (Manufacturing Power) โดยปรับปรุงคุณภาพของการผลิต เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

สงเสริมนวัตกรรม และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม รวมท้ังตั้งเปาหมายในการลดการ

ใชพลังงานและการปลอยมลภาวะใหไดมาตรฐานประเทศพัฒนาแลว 

2) ภายในป ค.ศ. 2035 ภาคการผลิตของจีนจะพัฒนาเปนเขาสูระดับข้ันกลางของมหาอํานาจ

ทางการผลิต รวมท้ังเปนผูนําดานนวัตกรรมของโลก 

3) ภายในป ค.ศ. 2049 ซ่ึงครบรอบ 100 ปของการกอต้ังสาธารณรัฐประชาชนจีน เปาหมาย

คือ การทําใหจีนเปนมหาอํานาจการผลิตเทียบเคียงประเทศชั้นนําของโลก 

 ท้ังนี้ รัฐบาลจีน ไดกําหนดเปาหมาย 10 สาขาอุตสาหกรรมหลัก ซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมคิดเปน

สัดสวนรอยละ 40 ของการผลิตท้ังหมดของจีน เพ่ือขับเคลื่อนภาคการผลิตภายใตนโยบาย MIC 2025 

ประกอบดวย 1) เทคโนโลยีสารสนเทศอนาคต 2) เครื่องจักรและหุนยนตท่ีโปรแกรมแลว สามารถทํางานได

เองในระดับสูง 3) อากาศยานและการบิน 4) การตอเรือเทคโนโลยีระดับสูง 5) การขนสงระบบรางและอุปกรณ 

6) ยานยนตพลังงานใหมและประหยัดพลังงาน 7) อุปกรณดานพลังงาน 8) เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม 

9) การผลิตวัสดุใหมท่ีมีคุณสมบัติพิเศษและประสิทธิภาพสูง และ 10) ผลิตภัณฑยาและอุปกรณการแพทย             

ท่ีทันสมัย ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2-5 

6 Industry 4.0 เปนการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามาใชรวมในกระบวนการผลิต มีจุดเดน คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับ

เครื่องจักร และระบบการผลิตในลักษณะ industrial automation เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภค แตยัง

รักษาประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูง โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการผลิต เชน 3D Printing, Augmented Reality,             

Big data and analytics, Autonomous Robots, Simulation, Horizontal and vertical system integration, Smart Factor, 

Cyber Security, The Cloud เปนตน (สวทช. http://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11529-industry-4) 
7 State Council of the People's Republic of China. “Made in China 2025”, (2015), p.3-9 
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 นอกจากนี้ MIIT ไดจัดสรรงบประมาณ 10,000 ลานหยวน หรือ 1.52 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ระยะเวลา 3 ป (ค.ศ. 2018 – 2020) 8 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต MIC 2025 ครอบคลุม

กวา 100 โครงการ อาทิ Internet of Things (IOTs) สินคาอิเล็กทรอนิกสคุณภาพสูง เครื่องใชไฟฟาตามบาน

อัจฉริยะ เปนตน นอกจากนี้ รัฐบาลระดับมณฑล ไดเริ่มใหการสนับสนุนงบประมาณ MIC 2025 ดวยเชนกัน 

ตัวอยางเชน รัฐบาลมณฑลกวางตุง ไดลงทุนถึง 1 พันลานหยวน หรือ 156 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในอุตสาหกรรม

หุนยนต ยาชีวภาพ แผงวงจร และระบบราง เพ่ือสนับสนุนนโยบายดังกลาว 

 

แผนภาพท่ี 2-5: แผนพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมท้ังประเทศ (Made in China 2025 and Beyond) 

 
ท่ีมา: ผูวิจัยสรุปจาก State Council of the People's Republic of China. “Made in China 2025”, (2015) 

 

 

 

 

 

8 http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-10/12/content_33165546.htm 
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 3) ขอริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) 

  ขอริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” หรือ เสนทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 เปนยุทธศาสตรทาง

ภูมิเศรษฐศาสตร (Geo-Economics)9 เชื่อมโยงจีนกับเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ไดถูกบรรจุลงในธรรมนูญ

ของพรรคคอมมิวนิสตจีน ในคราวประชุมสมัชชาใหญประชาชนจีน ครั้งท่ี 19 เม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 2017            

ใหเปนหนึ่งในนโยบายการพัฒนาท่ีสําคัญของประเทศ ท่ีไมไดมีเฉพาะมิติของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับ

ภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกเทานั้น หากยังมีนัยครอบคลุมไปถึงเรื่องการเมือง สังคม วัฒนธรรม  

  เสนทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 ประกอบไปดวยการเชื่อมโยงในสองเสนทางท่ีสําคัญ คือ              

1) เสนทางคมนาคมทางบก (land-based Silk Road Economic Belt: SREB) และ 2) เสนทางคมนาคมทางน้ํา 

(21st Maritime Silk Road :MSR) โดยมีเปาหมายหลัก 5 ประการ10 คือ ความรวมมือดานนโยบายระหวาง

ประเทศ (Policy Coordination) โครงสรางพ้ืนฐานดานการเชื่อมโยง (Facilities Connectivity) การลด

อุปสรรคดานการคา (Unimpeded Trade) การเชื่อมโยงดานการเงิน (Financial Connectivity) และ         

การสรางความผูกพันระหวางประชาชน (People-to-People Bonds) ตามเสนทางของ BRI 

 

แผนภาพท่ี 2-6: แผนท่ีภูมิภาคท่ีเชื่อมโยงกับ Belt and Road Initiative 

 
      ท่ีมา: Lowy Institute 

9 Cai, Peter. “Understanding China’s Belt and Road Initiative”. Lowy Institute for International Policy. 

Australia, 2018, p.5-6 
10 Deloitte Insight. “Embracing the BRI Ecosystem in 2018”.United Kingdom, 2018.p.8 
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จากแผนภาพขางตน นโยบาย BRI มีความเก่ียวของกับประเทศตางๆ ท่ัวโลกท้ังทางตรงและ

ทางออมถึง 68 ประเทศ11 คิดเปนจํานวนของประชากรโลกถึง 4.4 พันลานคน หรือรอยละ 63.0 ของจํานวน

ประชากรโลกท้ังหมด และมีขนาดเศรษฐกิจคิดเปนรอยละ 40 ของเศรษฐกิจโลก เงินลงทุนในการพัฒนา

เสนทาง BRI นี้มาจากกองทุนเสนทางสายไหม (Silk Road Fund) เปนหลัก นอกจากนี้ จีนไดจัดตั้งธนาคาร

เพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเอเชีย (AIIB) เพ่ือเสนอความชวยเหลือดานการเงินและแหลงเงินทุนทางเลือก

ใหแกประเทศตางๆ ในภูมิภาค สําหรับนําไปลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ท้ังดานการขนสง พลังงาน 

โทรคมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ ซ่ึงคาดวาจะใชงบประมาณถึงปละ 9 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือ

สนับสนุนการกอสรางในพ้ืนท่ีตางๆ ตามเสนทางดังกลาว ท้ังนี้ เม่ือเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2017 จีนไดจัดประชุม

ระดับสูงเวทีขอริเริ่มเสนทางสายไหมและเสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีตัวแทนของประเทศ

ตางๆ เขารวมการประชุมดังกลาว โดยรัฐบาลจีนไดเนนย้ําความสําคัญของนโยบาย BRI และไดเพ่ิมเงินลงทุนใน 

Silk Road Fund อีกมูลคา 124,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ อีกดวย 

 

แผนภาพท่ี 2-6: แผนท่ีแสดงเสนทางรถไฟจากเมือง อ้ีอู ไป มาดริด และ ลอนดอน 

 

 

 

 

 

 

11 https://edition.cnn.com/2017/05/11/asia/china-one-belt-one-road-explainer/index.html 
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ความพยายามท่ีรัฐบาลจีนในการเชื่อมโยงเสนทาง BRI ไดเริ่มเห็นเปนรูปธรรมแลวหลาย

ประการ โดยเสนทางสายไหมทางบก มีการเชื่อมทางรถไฟไปถึงยุโรป โดยปจจุบันจีนสามารถเชื่อมทางรถไฟกับ 

15 เมืองใหญในยุโรปไดแลว โดย 2 เสนทางเชื่อมตอท่ีสําคัญ คือ เสนทาง อ้ีอู12 – ลอนดอน ซ่ึงมีระยะทางกวา 

12,000 กิโลเมตร ผาน 8 ประเทศ คือ คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด เยอรมนี เบลเยียม ฝรั่งเศส และ  

สหราชอาณาจกัร เริ่มดําเนินการในป ค.ศ. 2017 สามารถยนระยะเวลาการขนสงสินคาจากจีนไปยุโรปเหลือเพียง 

18 วันเทานั้น และเสนทางท่ีสอง (แผนภาพท่ี 2-6) คือ เสนทาง อ้ีอู – มาดริด ระยะทางกวา 13,000 กิโลเมตร   

ใชระยะเวลาขนสง 21 วัน   ซ่ึงท้ังสองเสนทางสามารถลดระยะเวลาและตนทุนการขนสงไดอยางมาก โดยถาใช

การขนสงทางทะเลจะตองใชเวลาขนสงประมาณ 6 – 8 สัปดาห สําหรับเสนทางสายไหมทางทะเล ปจจุบันจีนได

เขาไปรวมมือพัฒนาทาเรือน้ําลึกในหลายประเทศ อาทิ ทาเรือน้ําลึกกวาดาร ประเทศปากีสถาน และทาเรือ   

ฮาบัมโตตาในประเทศศรีลังกา รวมท้ังกําลังวางแผนโครงการพัฒนาทาเรือในมัลดีฟ และแอฟริกาตะวนัออก เปนตน 

 

 

12 เมืองอ้ีอู (Yiwu) อยูในมณฑลเจอเจียง ตั้งอยูทางตอนใตของมหานครเซี่ยงไฮ 300 กิโลเมตร เปนหน่ึงในเมืองท่ีเปน

ศูนยกลางการคาสงท่ีใหญท่ีสดุแหงหน่ึงของจีน  
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บทท่ี 3 

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

3.1 ภาพรวมความสัมพันธดานการคาและการลงทุน 

 ไทยและจีน มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจมาอยางยาวนาน โดยมีการแลกเปลี่ยน เดินทาง และคาขาย

ระหวางกันมานานหลายศตวรรษ แตถานับความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน             

ท้ังสองประเทศมีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตมานานมากกวา 4 ทศวรรษ ตั้งแตเม่ือวันท่ี 1 กรกฏาคม              

พ.ศ. 2518 สําหรับความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจและการคาระหวางกัน เริ่มพัฒนาข้ึนอยางเปนรูปธรรม         

ในป พ.ศ. 25211 ซ่ึงนับจากนั้นเปนตนมาความรวมมือดานเศรษฐกิจไดพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง              

มาเปนลําดับ 

 

1) การคาทวิภาคีระหวาง 2 ประเทศ (Bilateral Trade) 

  สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสําคัญในฐานะคูคาหลักท่ีสําคัญของไทย โดยในป พ.ศ. 

2560 จีนไดกลายเปนคูคาอันดับ 1 โดยเปนท้ังตลาดสงออกและแหลงนําเขาอันดับ 1 แซงหนาประเทศญ่ีปุน

และสหรัฐอเมริกา ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3-1 ในขณะท่ีไทยเปนตลาดสงออกลําดับท่ี 15 และเปนแหลงนําเขา

ลําดับท่ี 10 ของจีน 2 

 

แผนภาพท่ี 3-1: มูลคาการสงออก-นําเขา 5 อันดับแรกประเทศคูคาของไทย ป พ.ศ. 2560 (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

1 พิธีสารวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการรวมทางการคาไทย–จีน (9 พฤศจิกายน 2521), กระทรวงพาณิชย 
2 ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
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  มูลคาการคารวมระหวางไทยและจีน ในระยะ 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2556 – 2560) มีมูลคาเฉลี่ย 

66,567.96 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกๆ ป โดยในป พ.ศ. 2560 มีมูลคารวม 73,670.43 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ สําหรับรายละเอียดการสงออก-นําเขา มีดังนี้ 

  - การสงออก (Export)   

 การสงออกสินคาจากไทยไปจีน ในระยะ 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2556 – 2560) มีมูลคา

เฉลี่ย 25,858.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยในป พ.ศ. 2560 มีมูลคา 29,443.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย

สินคาออกสําคัญท่ีไทยสงออกไปจีน ไดแก ยางพารา ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอรและ

สวนประกอบ เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ไมและผลิตภัณฑไม รถยนตและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา 

น้ํามันสําเร็จรูป ผลไม เครื่องจักรกล ขาว เปนตน 

 - การนําเขา (Import) 

 การนําเขาสินคาของไทยจากจีน ในระยะ 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2556 – 2560) มีมูลคา

เฉลี่ย 40,711.63 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป โดยในป พ.ศ. 2560 มีมูลคา 44,237.38 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ โดยสินคานําเขาท่ีสําคัญของไทยจากจีน ไดแก เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 

เครื่องใชไฟฟาในบาน เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เคมีภัณฑ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต           

เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ เหล็กและเหล็กกลา สินแรโลหะ ผลิตภัณฑจากพลาสติก ผลิตภัณฑโลหะ           

ผักและผลไม แผงวงจรไฟฟา เปนตน 

 

แผนภาพท่ี 3-2: มูลคาการสงออก-นําเขา ระหวางไทยและจีน ป พ.ศ. 2556 - 2560 (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
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 2) การลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment: FDI) 

  ไทยและจีนมีการลงทุนทางตรงระหวางกันในระดับท่ีสูง โดยมีมูลคารวมเฉลี่ยมากกวา 

12,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากขอมูลแผนภาพท่ี 3-3 ในชวงป พ.ศ. 2555 – 2560 การลงทุนทางตรงจากจีน

มาไทย (FDI Inflow) มีมูลคาเฉลี่ย 8,208.97 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีการลงทุนทางตรงของไทยไปจีน 

(FDI Outflow) มีมูลคาเฉลี่ย 4,528.22 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

แผนภาพท่ี 3-3: มูลคาการลงทุนทางตรงระหวางไทยและจีน ป พ.ศ. 2555 - 2560 (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  ในป พ.ศ. 2560  จีนเขามาลงทุนทางตรงในไทยมีมูลคา 7,482.93 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ

คิดเปนรอยละ 13 ของการลงทุนโดยตรงท้ังหมดของไทย ซ่ึงเปนอันดับ 2 รองจากประเทศญี่ปุนเทานั้น                

ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3-4 โดยธุรกิจของจีนรายสําคัญท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทย3 อาทิ บริษัท Gordon 

Brother (Shenzhen Brother Gao Deng Group) บริษัทอสังหาริมทรัพยรายใหญของจีน, บริษัท Zhong 

Ce Rubber ผูผลิตลอยางรถขนาดใหญท่ีสุดของจีน, บริษัท Huawei บริษัทสื่อสารโทรคมนาคม, และบริษัท 

Haier Electric ผูผลิตเครื่องใชไฟฟา เปนตน 

  ในขณะท่ีวิสาหกิจไทยไปลงทุนท่ีจีนมีมูลคา 4,116.15 ลานเหรียญสหรัฐฯโดยธุรกิจไทย                 

รายสําคัญท่ีเขาไปลงทุนในจีน ประกอบดวย บริษัทเจริญโภคภัณฑ (CP) บริษัทมิตรผล ธนาคารกสิกรไทย  

ไทยเพรซิเดนท ฟูดส กระทิงแดง และ บริษัทสหยูเนี่ยน เปนตน 

  

 

 

3 ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
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แผนภาพท่ี 3-4: สัดสวนการลงทุนทางตรงจากตางประเทศมาไทย จําแนกตามประเทศผูลงทุนสําคัญ พ.ศ. 2560  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

3.2 กลไกความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ไทยและจีนมีกลไกความรวมมือทางเศรษฐกิจในหลายระดับ ท้ังในระดับทวิภาคี พหุภาคี และระดับ

ทองถ่ิน ซ่ึงเปนประโยชนตอการสงเสริมความรวมมือและแกไขปญหาอุปสรรครวมกัน โดยกลไกความรวมมือ 

ท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

 1) คณะกรรมการรวมวาดวยการคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Joint Committee: 

JC เศรษฐกิจ) ระหวางไทย-จีน เปนกลไกในระดับทวิภาคีระดับรองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ ซ่ึงเก่ียวของ

กับการกําหนดทิศทางปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน ครอบคลุมในประเด็นดานตางๆ ประกอบดวย 

การคาและการลงทุนทวิภาคี การคาดานการเกษตร การเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน การเชื่อมโยงดานดิจิทัล 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม การทองเท่ียว การเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความรวมมือระดับ

ทองถ่ิน และการบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  โดยท้ังสองประเทศมีการต้ังเปาหมายการคาทวิภาคี

ระหวางกัน ท่ี 120,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป พ.ศ. 2563 รวมท้ังการสงเสริมความรวมมือใน                

10 อุตสาหกรรมเปาหมาย และการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนตน 

 2) คณะกรรมการรวมกํากับการดําเนินงานภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน – จีน (ACFTA-JC) 4 

เปนกลไกในระดับพหุภาคี ในการเจรจาความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจภายใต ACFTA ซ่ึงการ

จัดต้ัง ACFTA ชวยสงเสริมใหการคาและการลงทุนระหวางอาเซียนและจีนมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนหลายเทาตัว 

และขณะนี้ ท้ังอาเซียนและจีน ไดดําเนินการการบังคับใชพิธีสารเพ่ือแกไขกรอบความตกลงวาดวยความ

รวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน มีสาระสําคัญครอบคลุมการปรับปรุงดานการคาสินคา การคาบริการ       

4 อาเซียนและจีน สถาปนาความรวมมือกันในป พ.ศ. 2534 และมีการลงนามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน – จีน (ASEAN-

China Free Trade Area: ACFTA) เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

Japan
17% USA

6%

China
13%

EU
12%

ASEAN
15%

Others
37%

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
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การลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจและดานเทคนิค โดยปจจุบันอยูในข้ันตอนการรอการใหสัตยาบันจาก

ประเทศสมาชิกท้ังหมดกอนบังคับใช ซ่ึงท้ังอาเซียนและจีนมีเปาหมายในการขยายมูลคารวมกันท่ี 1 ลานลาน

เหรียญสหรัฐฯ และการลงทุนทางตรงท่ี 150 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป พ.ศ. 2563 

 3) คณะทํางานไทยกับมณฑลของจีน เปนกลไกระดับทองถ่ิน/มณฑล เพ่ือสนับสนุนความรวมมือใน

ดานตางๆ อาทิ ดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเชื่อมโยง การขนสง และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ระหวางไทยและ

มณฑลเปาหมาย อาทิ คณะทํางานไทย-กวางตุง คณะทํางานไทย-กวางซี และคณะทํางานไทย (ภาคเหนือ)  - 

ยูนนาน เปนตน 
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บทท่ี 4 

การพัฒนาความเช่ือมโยงดานอุตสาหกรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนรายมณฑล 

 

 สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก แบงเขตการปกครองระดับ

มณฑล 31 แหง (ประกอบไปดวย 22 มณฑล 5 เขตปกครองตนเอง และ 4 เทศบาลนคร) และ 2 เขตบริหารพิเศษ 

(ฮองกง และมาเกา) จึงทําใหจีนมีความหลากหลายในเชิงพ้ืนท่ีคอนขางมาก แตละเขตการปกครองมีความ

แตกตางท้ังดานทรัพยากร สาขาการผลิตท่ีเชี่ยวชาญ กฎระเบียบ รวมท้ังวัฒนธรรมประเพณี ดังนั้น การศึกษา

เศรษฐกิจจีนในระดับรายมณฑลจะทําใหเขาใจและสรางความเชื่อมโยงดานอุตสาหกรรมไดชัดเจนเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีนั้นๆ ไดดียิ่งข้ึน  

 

4.1 การคัดเลือกมณฑลเปาหมายในการทําการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย 1 มณฑลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาความเชื่อมโยง

ดานอุตสาหกรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใชเกณฑการคัดเลือก 3 ประการ คือ  

 1) เปนพ้ืนท่ี/มณฑล ท่ีสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ยังไมเคยทําการศึกษา ท้ังนี้ สศอ.             

ไดเคยทําการศึกษาการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑลจํานวน 2 ระยะ คือ              

ระยะท่ี 1: พ.ศ. 2557 และ ระยะท่ี 2: พ.ศ. 2559 ครอบคลุม 8 มณฑล คือ อันฮุย หูเปย เสฉวน ซานตง เจียงซู   

เจอเจียง ฝูเจี้ยน กวางตุง และ 2 เทศบาลนคร คือ เซ่ียงไฮ และฉงชิ่ง 

 2) เปนพ้ืนท่ีตามแนวเสนทาง Belt an Road Initiative (BRI) ซ่ึงเปนยุทธศาสตรหลักในการเชื่อม

เศรษฐกิจจีนเขากับภูมิภาคตางๆ ซ่ึงหากมณฑลเปาหมายอยูบนเสนทาง หรือใกลเคียงกับเสนทาง BRI จะเปนการ

สะดวกในการสรางความเชื่อมโยงระหวางกัน 

 3) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการคาชายแดนของจีนกับประเทศไทย ซ่ึงสําคัญตอการกระจายสินคาของ

ไทยไปสูตลาดภายในของจีน 

 จากการพิจารณาในเบื้องตน เขตปกครองตนเองกวางซี (จวง) เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการดําเนินการ

ศึกษา เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ี สศอ. ยังไมเคยทําการศึกษา และอยูบนแนว BRI โดยเฉพาะเสนทางสายไหมทางทะเล                     

(21st Maritime Silk Road) รวมท้ังเปนพ้ืนท่ีการคาขายชายแดน (Border Trade Area) ท่ีสําคัญของจีนตอนใต 

นอกจากนี้ กวางซียังมีขอไดเปรียบทางภูมิศาสตร เพราะมีชองทางการเชื่อมตอกับไทยและอาเซียนหลายดาน 

ครอบคลุมท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศอีกดวย ดังนั้น การศึกษานี้จะมุงศึกษาการเชื่อมโยงดานอุตสาหกรรม

ของไทยกับกวางซี เพ่ือใหเขาใจถึงขอมูลดานเศรษฐกิจ การคา สาขาอุตสาหกรรม นโยบายท่ีสําคัญ ท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาความรวมมือระหวางกัน  
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4.2 เขตปกครองตนเองกวางซี (จวง) 16

1 

 1) ภาพรวมท่ัวไป2 

 กวางซี (จวง) เปนเขตปกครองตนเองระดับมณฑลแหงเดียวของจีนท่ีมีทางออกทะเล ต้ังอยูทาง

ตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน ติดกับประเทศเวียดนาม และทะเลจีนใต มีพ้ืนท่ี 233,660 ตาราง

กิโลเมตร (ประมาณรอยละ 46 ของไทย) มีประชากรประมาณ 56 ลานคน (ป 2560) โดยมีประชากรชนชาติ

ฮ่ัน (รอยละ 62) ชนชาติจวง (รอยละ 34) นอกนั้นเปนชนกลุมนอยอ่ืนๆ แบงการปกครองออกเปน 14 เมือง 

โดยมีนครหนานหนิง เปนเมืองเอก ท้ังนี้ รัฐบาลจีนไดกําหนดใหกวางซีเปนประตูสูภูมิภาคอาเซียนของจีน โดย

มีความเชื่อมโยงกับอาเซียนโดยตรงท้ังทางบก ทางทะเล และทางอากาศ  

แผนภาพท่ี 4-1: แผนท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหวางกวางซีและอาเซียน 

 
ท่ีมา: ศูนยขอมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง 

 กวางซี เปนมณฑลท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 17 ของจีน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในเกณฑท่ีสูง โดยในป พ.ศ. 2560 มีอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 7.3 และมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP)  

309.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณรอยละ 68 ของ GDP ประเทศไทย) อุตสาหกรรมหลักประกอบดวย      

1 จีนมีเขตปกครองตนเอง (Autonomous Region) เทียบเทามณฑล จํานวน 5 เขต คือ กวางซี (จวง) มองโกเลียใน หนิงเซี่ย 

(หุย) ซินเจียงอุยกูร และทิเบต ซึ่งเพ่ือความสะดวก ในการศึกษาน้ีบางครั้งจะใชคําวามณฑลแทนเขตปกครองตนเอง 
2 ศูนยขอมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง 
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การถลุงและแปรรูปแร พลังงานไฟฟา เคมีภัณฑ และการแปรรูปเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะการผลิตและแปร

รูปน้ําตาลจากออย กวางซีเปนแหลงผลิตท่ีใหญท่ีสุดของจีน สามารถผลิตไดคิดเปนรอยละ 60 ของประเทศ 

 การคาของกวางซีกับตางประเทศ ในป พ.ศ. 2560 มีมูลคา 58,669.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนการ

สงออก 28,151.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ และการนําเขา 30,518.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสงออกท่ีสําคัญ 

ประกอบดวย สิ่งทอและเครื่องนุงหม น้ํามันท่ีใชในอุตสาหกรรม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน สําหรับสินคา

นําเขาท่ีสําคัญ ประกอบดวย ถ่ัวเหลือง สินแร ถานหิน น้ํามันปโตรเลียม และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 2) ความสัมพันธระหวางไทยและกวางซี 

 ไทยและกวางซี มีความใกลชิดกันหลายดาน ท้ังดานเชื้อชาติ เศรษฐกิจ สังคม โดยดานวัฒนธรรม

โดยเฉพาะชาวจวงนั้นมีความคลายคลึงกับไทย โดยเฉพาะภาษาท่ีใชท่ีบางคําใชศัพทคําเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 

ทําใหกวางซีเปนมณฑลท่ีมีนักศึกษาจีนเรียนภาษาไทยมากท่ีสุด ในแตละปมีนักศึกษากวา 2,200 คน มาเรียนตอ

ท่ีประเทศไทย นอกจากนี้ ในสวนของการคมนาคม มีเสนทางทางบกเชื่อมตอกันถึง 3 เสนทางหลัก ซ่ึงมีระยะทาง

จากกรุงเทพฯ ระหวาง 1,700 – 1,900 กิโลเมตร ประกอบดวยเสนทาง R8 (กรุงเทพฯ-หนองคาย-นครหนานหนิง) 

เสนทาง R9 (กรุงเทพฯ-มุกดาหาร-นครหนานหนิง) และเสนทาง R12 (กรุงเทพฯ-นครพนม-นครหนานหนิง)  

แผนภาพท่ี 4-2: แผนท่ีแสดงเสนทางบกเชื่อมประเทศไทยไปกวางซี 

 
ท่ีมา: กุลภา โสรัตน และคณะ3  

3 อางใน รายงานฉบับสมบูรณโครงการวิเคราะหและเผยแพรขอมลูเก่ียวกับการใชประโยชนทาเรือรอบอาวเปยปู               

เขตปกครองตนเองกวางซีจวง สนับสนุนโดยสถานกงสลุใหญ ณ นครหนานหนิง, 2560, หนา 3 
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 สําหรับการคมนาคมทางอากาศ มีเสนทางใหบริการจาก 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ และ

ดอนเมือง) ระยอง (อูตะเภา) เชียงใหม และภูเก็ต ไปกวางซี โดยมีสายการบินใหบริการ เชน Thai Air Asia,           

Nok Air, China Southern Airlines เปนตน ในสวนของการเชื่อมโยงทางทะเล ไทยมีการเชื่อมโยงไปทาเรือหลัก

ท่ีสําคัญของกวางซีรอบอาวเปยปู (หรือ อาวตังเก๋ีย) ไดแก ทาเรือฝางเฉิงกาง (เนนสินคาเทกอง)4 ทาเรือชินโจว 

(เนนสินคาตูคอนเทนเนอร) และทาเรือเปยไห (เนนการขนสงผูโดยสารและทองเท่ียว) ดังแสดงในแผนภาพท่ี 4-3 
 

แผนภาพท่ี 4-3: กวางซีและเขตเศรษฐกิจอาวเปยปู 

 
ท่ีมา: ศูนยขอมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 

 

 สําหรับความรวมมือดานเศรษฐกิจระหวางไทยและกวางซี พบวา การคาระหวางกันมีการขยายตัว

อยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2560 มีมูลคาการคารวม 706 ลานดอลลารสหรัฐฯ (คิดเปนรอยละ 1 ของยอด

การคารวมไทย-จีน) โดยไทยสงออกไปกวางซีมูลคา 380 ลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขาจากกวางซี 326 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ท้ังนี้ สินคาออกท่ีสําคัญของไทย อาทิ ทุเรียน ฮารดดิสกไดรฟ มังคุด น้ําตาลออย แปงมัน

สําปะหลัง แผนงวงจร ยางและน้ํายาง เปนตน สําหรับสินคาสําคัญท่ีไทยนําเขา อาทิ กรดฟอสฟอริกท่ีใชในอาหาร 

เครื่องจักรท่ีใชผลิตน้ําตาล แรสตีไทตธรรมชาติ5 แผนเหล็กอัลลอยด ซิลิคอน รถตัก เปนตน ยิ่งกวานั้น กวางซี           

ยังเปนแหลงนําเขาและกระจายสินคาไทยในภาคตะวันตกของจีน และเปนแหลงการลงทุนและการเชื่อมโยง

เศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพของไทย ผานความรวมมือตางๆ อาทิ ความรวมมือเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

(Great Mekong Sub Region: GMS) และความรวมมือเศรษฐกิจอาวเปยปู  

4 สินคาเทกอง (Bulk Cargo) หมายถึงสินคาท้ังของแข็งและของเหลวท่ีขนสงคราวละมากๆ โดยไมมภีาชนะบรรจสุินคา ใชวิธี

ขนสงโดยเทสินคาลงในระวางเรือใหญ เชน เมลด็พืช นํ้าตาล ถานหนิ นํ้ามันปโตรเลยีม เปนตน 
5 แรสตไีทต (Steatite) ใชเปนวัสดุในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมเซรามิก  
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 ในสวนของการลงทุนระหวางกัน ในป พ.ศ. 2559 ไทยเขาไปลงทุนในกวางซีรวม 126 โครงการ      

คิดเปนมูลคาการลงทุน 289 ลานดอลลารสหรัฐฯ ขณะท่ีกวางซีมีการลงทุนในไทย 17 โครงการ เปนมูลคาการ

ลงทุน 102 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยธุรกิจสําคัญของไทยในกวางซี ไดแก เครือน้ําตาลมิตรผล ซ่ึงมีการลงทุนใน

โรงงานน้ําตาล ปุย และโรงไฟฟา เครือเจริญโภคภัณฑ (CP) มีการลงทุนในอาหารสัตว อาหารปลาและกุง และ   

ปศุสัตว กลุมโรงไฟฟาราชบุรี มีการรวมทุนในโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร เปนตน นอกจากนี้ ไทยและกวางซี     

ยังไดรวมมือพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจีน (ฉงจั่ว) - ไทย ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของกวางซี             

มีพ้ืนท่ีกวา 100 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีแผนจะยกระดับเปนนิคมอุตสาหกรรมระดับชาติของจีนตอไปในอนาคต  

 

4.3 การพัฒนาความเช่ือมโยงดานอุตสาหกรรมกับเขตปกครองพิเศษกวางซี 

 การคัดเลือกอุตสาหกรรมเปาหมาย 

  ในข้ันตอนนี้ จะดําเนินการศึกษาใน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันแรกศึกษาการเชื่อมโยงในระดับภาพรวม 

และเม่ือไดขอมูลในเบื้องตน ข้ันท่ีสองก็จะศึกษาลงในระดับรายมณฑล เพ่ือใหการพัฒนาความเชื่อมโยงมีความ

สอดคลองกัน จากนั้นจะทําการคัดเลือกอุตสาหกรรมเปาหมายจากขอมูลดังกลาว ดังนี ้

  1) ความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในระดับภาพรวม  

  ในข้ันตอนแรก เราจะเปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย 10 อุตสาหกรรม

เป าหมาย (S-Curve) และ Made in China (MIC) 2025 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เ พ่ือใหทราบถึง

อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีแตละประเทศใหความสําคัญวามีอุตสาหกรรมใดบางท่ีมีความสอดคลอง หรือสามารถ

สรางความเชื่อมโยงกันได ซ่ึงจากการศึกษาเราพบวา มี 6 อุตสาหกรรมเปาหมาย S-Curve สามารถเชื่อมโยงกับ  

5 อุตสาหกรรมเปาหมาย MIC 2025 ดังแสดงในตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1: ความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหวาง MIC 2025 และ 10 อุตสาหกรรม S-Curve 

Made in China 2025 10 อุตสาหกรรม S-Curve 

- New energy and energy saving vehicles       - ยานยนตแหงอนาคต 

- New generation information technology      - ดิจิทัล 

- High-end computerized machines and robot      - หุนยนต 

     - อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

- Space and Aviation     - การบินและโลจิสติกส 

- Biopharma and high-tech medical devices     - การแพทยครบวงจร 
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 2) การเชื่อมโยงในระดับรายมณฑล 

    ในข้ันตอนนี้ จะศึกษานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของเขตปกครองตนเองกวางซี6  

ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  - ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป ของจีน ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2559 – 2563) 

รัฐบาลกวางซีไดกําหนดอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตรท่ีเปนอุตสาหกรรมอนาคต จํานวน 6 สาขา ไดแก เทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม อุปกรณอัจฉริยะ (Smart Equipment) อุตสาหกรรมการประหยัดพลังงานและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม การผลิตวัสดุใหม รถยนตพลังงานทางเลือก และอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงรัฐบาลกวางซี

ตั้งเปาหมายวาเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 อุตสาหกรรมเหลานี้จะมีมูลคาเพ่ิม 50 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

หรือรอยละ 15 ของ GDP ของมณฑล และในภายในป ค.ศ. 2025 ศักยภาพของอุตสาหกรรมท้ัง 6 สาขาของ 

กวางซีจะกาวมาอยูในระดับกลาง-บนของประเทศ 

  - ในป พ.ศ. 2561 รัฐบาลกวางซี ไดออกแผนปฏิรูปโครงสรางอุตสาหกรรมของมณฑล    

ใหกาวสูระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม โดยมุงเนนในอุตสาหกรรม 8 สาขา ภายใตรหัส 4 + 1 + 3 ซ่ึงเปนการ

ผสมผสานระหวางอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของมณฑลและอุตสาหกรรมเกิดใหม (Emerging Industry)  

   (1) “รหัส 4” คือ การมุงพัฒนาอุตสาหกรรมเสาหลัก 4 สาขา ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีเปน

พ้ืนฐานดั้งเดิมของกวางซี ดวยการตอยอดและขยายหวงโซอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย    

1) อุตสาหกรรมน้ําตาล ท่ีมุงสูอุตสาหกรรมสมัยใหมแบบครบวงจรและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 2) อุตสาหกรรม

อลูมิเนียม ดวยการสงเสริมการแปรรูปเชิงลึกเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมข้ันกลาง-สูง เชน อากาศยานและอวกาศ       

การคมนาคมระบบราง การเดินเรือ เปนตน 3) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล พัฒนาเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเกิดใหม

ตางๆ และ 4) อุตสาหกรรมถลุงโลหะ โดยเนนอุตสาหกรรมเหล็กกลา เหล็กกลาไรสนิม และแมงกานีส  

   (2) “รหัส 1” คือ การผลักดันใหอุตสาหกรรมยานยนต ซ่ึงกําลังกาวมาเปน

อุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญของกวางซี ใหมีการพัฒนาแบบผสมผสานระหวางรถยนตท่ีใชเชื้อเพลิงฟอสซิลและ

รถยนตพลังงานทางเลือก ซ่ึงรัฐบาลกวางซีตั้งเปาหมายในป พ.ศ. 2563 จะกาวข้ึนเปนมณฑลชั้นนําในการผลิต

รถยนตและชิ้นสวนยานยนตของประเทศ 

   (3) “รหัส 3” คือ การสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม 3 สาขา ประกอบดวย 

1) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี     

2) อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ (Biopharmaceutical)7 โดยมุงพัฒนาการผลิตยาแผนโบราณของชนพ้ืนเมือง      

ยาแผนปจจุบัน และอุปกรณการแพทย และ 3) อุตสาหกรรมวัสดุใหม มุงสรางความแข็งแกรงใหกับการผลิตวัสดุ

ชนิดใหม เชน โลหะท่ีไมใชเหล็ก (Non-ferrous Metal) วัสดุจากแรหายาก (Rare Earth) เปนตน  

6 ขอมูลจากศูนยขอมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง 

7 ชีวเภสัชภัณฑ เปนเวชภณัฑ หรือยาท่ีถูกผลติข้ึนจากสิ่งมีชีวิตดวยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ เชน วัคซีน สวนประกอบ

ของโลหิต (blood components) โปรตีนเพ่ือการรักษา (therapeutic proteins) เปนตน 
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 จากการศึกษาเราสามารถคัดเลือกอุตสาหกรรมเปาหมายในการพัฒนาความเชื่อมโยงดาน

อุตสาหกรรมเปน 2 กลุม กลุมแรกคือกลุมอุตสาหกรรมศักยภาพท่ีเปนอุตสาหกรรมนํารอง และกลุมท่ีสอง คือ

กลุมอุตสาหกรรมท่ีควรพัฒนาความเชื่อมโยงกันในอนาคต ท่ีควรพัฒนาตอยอดความเชื่อมโยงในอนาคต โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 1. อุตสาหกรรมศักยภาพนํารอง 

  อุตสาหกรรมนํารองท่ีเหมาะสมในการพัฒนาความรวมมือระหวางไทยและกวางซี ประกอบ

ไปดวย 2 กลุมอุตสาหกรรม คือ 1) อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน และยานยนตสมัยใหม และ                      

2) อุตสาหกรรมน้ําตาลสมัยใหม ซ่ึงในแตละอุตสาหกรรม เราจะวิเคราะห SWOT Analysis เพ่ือหาความเชื่อมโยง

และแนวทางในการสรางความรวมมือระหวางกัน ดังนี ้

  1.1 อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน และยานยนตสมัยใหม   

   ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตยานยนตและชิ้นสวนของภูมิภาค (Regional Hub) 

โดยในป พ.ศ. 2560 ไทยมีการผลิตยานยนตเปนอันดับท่ี 12 ของโลก และเปนอันดับ 5 ของเอเชีย รองจาก จีน 

ญี่ปุน อินเดีย และเกาหลีใต ดวยอัตราการผลิตจํานวนกวา 2 ลานคัน ในขณะท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดพัฒนา

เปนท้ังผูผลิตและแหลงตลาดยานยนตท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยมียอดขายรถยนตเปนอันดับ 1 แซงหนา

สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน ดวยยอดขายกวา 29.1 ลานคัน จากยอดขายรถยนตท้ังหมดของโลกท่ี 96.8 ลานคัน ซ่ึง

คิดเปนรอยละ 38 ของยอดขายรถยนตของโลก (แผนภาพท่ี 4-4)  

แผนภาพท่ี 4-4: 5 อันดับประเทศท่ีมียอดขายรถยนตสูงสุด ป พ.ศ. 2560 (หนวย: ลานคัน) 

 

ท่ีมา: OICA, 2018 

   ท้ังนี้ อุตสาหกรรมยานยนตฯ เปนอุตสาหกรรมเปาหมายของท้ังไทยและจีนในระดับ

ภาพรวม และยังเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีมณฑลกวางซีตั้งเปาไวในแผนปฏิรูปโครงสรางอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2561 

ซ่ึงขอมูลจากศูนยขอมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง รายงานวา ป พ.ศ. 2560 กวางซี

ผลิตรถยนตไดจํานวน 2.53 ลานคัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.7 ของการผลิตท้ังประเทศ โดยเฉพาะเมืองหลิ่วโจว 

เปนเมืองท่ีมีการผลิตรถยนตมากเปนอันดับ 3 ของประเทศ รองจาก นครฉงชิ่ง และ นครเซ่ียงไฮ เทานั้น  
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ตารางท่ี 4-2: SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน และยานยนตสมัยใหมมณฑลกวางซี 

จุดแข็ง (Strength) 

1. เปนหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมเปาหมาย

ของมณฑล  

2. มีอัตราคาจางต่ํา โดยคาจางข้ันต่ํา = 1,500 หยวน หรือ 

ประมาณ 7,500 บาท ตอเดือน (ต่ํากวาอัตราคาแรงข้ันต่ํา

เฉลี่ยของประเทศจีน)  

3. เปนศูนยกลางการผลิตรถยนตทางตอนใตของประเทศ 

และมีอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีสําคัญ เชน อุตสาหกรรมเหล็ก

และเหล็กกลา  

4. มีทาเรือท่ีสําคัญบริเวณรอบอาวเปยปู 

5. มีฐานการผลิตรถยนตอนาคต (พลังงานทางเลือก)               

จํานวน 3 แหง คือ เมืองหลิ่วโจว หนานหนิง และเมืองกุยกาง  

โดยเฉพาะเมืองกุยกางมีการระบบขนสงทางนํ้าเช่ือมกับนคร

กวางโจว ฮองกง และมาเกา 

 

จุดออน (Weakness) 

1. เปนมณฑลท่ีเปดสูภายนอกไดไมนาน โดยเฉพาะเมื่อ

เปรียบเทียบกับมลฑลในภาคตะวันออกของจีน เชน กวางตุง    

ฝูเจี้ยน เจอเจียง ทําใหผูประกอบการภาคเอกชนมี

ประสบการณและความพรอมไมมากนักดานการลงทุนและ

การคาตางประเทศ 

2. กฎระเบียบท่ีซับซอน ยังคงเปนอุปสรรคตอการลงทุน และ

การประกอบการของนักลงทุนชาวตางประเทศ 

 

โอกาส (Opportunity) 

1. การท่ีรัฐบาลกวางซี มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยาน

ยนตและช้ินสวน จึงเปนโอกาสสําคัญสําหรับผูประกอบการ

ไทย ซึ่งมีความเช่ียวชาญดาน Supply Chain เขาไปรวมทุน

กับผูประกอบการของกวางซี เพ่ือเขาถึงตลาดภายในของจีน

ไดสะดวกมากข้ึน 

2. รัฐบาลกวางซีมีแผนสนับสนุนการผลิตยานยนตใน 5 เมือง

หลัก คือ หลิ่วโจว กุยกาง หนานหนิง ชินโจว และกุยหลิน ทํา

ใหผูประกอบการไทย มีทางเลือกในการแสวงหาความรวมมือ

ดานการผลิตและการลงทุนมากข้ึน 

3. ผูประกอบการไทย สามารถสรางความรวมมือในการผลิต

ยานยนตไฟฟา โดยเฉพาะในเมืองกุยกางและนครหนานหนิง 

ซึ่งรัฐบาลกวางซีมีการสนับสนุนการลงทุน และการวิจัยและ

พัฒนาอยางมาก รวมท้ังมีการตั้งเปาหมายในการสงออกมายัง

ตลาดอาเซียนดวย 

4. ไทยสามารถดึงดูดนักลงทุนจากกวางซี หรือบริษัทรถยนต

ท่ีเขาไปลงทุนในกวางซี ใหเขามาลงทุนในประเทศไทย หรือ

ใชไทยเปนฐาน Supply Chain  

 

ความทาทาย (Threat) 

1. กวางซีมีกําลังซื้อท่ียังไมสูงนัก โดยในป พ.ศ. 2560 มีรายได

เฉลี่ยท่ี 6,200 เหรียญสหรัฐฯ อยูอันดับท่ี 26 จาก 31 มณฑล

ของจีน  

2. ผูประกอบการไทย อาจตองเผชิญกับการแขงขันท่ีเขมขน

จากผูประกอบการยานยนตจีนจากมณฑลตางๆ รวมท้ังนัก

ลงทุนจากตางประเทศอ่ืนๆ เชน สหรัฐอเมริกา และยุโรป  

3. การคมนาคมระหวางไทยและกวางซี แมวาจะมีความสะดวก

มากข้ึน แตราคาคาขนสงยังคงสูง โดยเฉพาะตนทุนการ

คมนาคมทางบก 
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   การวิเคราะห SWOT Analysis พบวา กวางซีเปนฐานการผลิตรถยนตท่ีสําคัญของจีน

ตอนใต มีจุดแข็งคือการมีคาแรงต่ํา มีอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาสนับสนุน และมีทาเรือรอบอาวเปยปูท่ี

จําเปนตอการขนสงชิ้นสวน วัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป อยางไรก็ตามกวางซี มีจุดออนในเรื่องประสบการณและ

ความพรอมของผูประกอบการทองถ่ิน และปญหากฎระเบียบท่ียังคงเปนอุปสรรคตอการลงทุน อยางไรก็ตาม 

รัฐบาลกวางซี ไดพยายามปฏิรูปเพ่ือการสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกลาว อาทิ การสงเสริมนวัตกรรม การวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑใหม การปฏิรูปองคกรธุรกิจ และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในป              

พ.ศ. 2563 ท่ีจะกาวเปนมณฑลชั้นนําในสาขาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ดวยจํานวนการผลิตรถยนต               

3.2 ลานคัน ตอป 

  ท้ังนี้ ผลิตภัณฑยานยนตและชิ้นสวนของไทยมีทิศทางท่ีดีอยางชัดเจนในตลาดจีน จาก

ขอมูลของ Global Trade Atlas ป พ.ศ. 2560 ไทยสงออกผลิตภัณฑยานยนตฯ ไปจีนมีมูลคา 1,187.47 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 60.7 จากป พ.ศ. 2559 ท่ีมีมูลคา 738.90 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นจึงเปน

โอกาสท่ีสําคัญของผูประกอบการไทยในการใชความเชี่ยวชาญดานหวงโซอุปทานท่ีครบวงจร สรางความรวมมือ

ทวิภาคีกับกวางซีท้ังดานการคาและการลงทุน ในการเขาถึงตลาดขนาดใหญของจีนท่ีมียอดขายกวา 29 ลานคัน 

และมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง 

  1.1.1 การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางไทยและกวางซี 

   1) การเช่ือมโยงดานขอมูล 

   จากการวิเคราะห SWOT พบวา จุดออนท่ีสําคัญของกวางซี คือ กฎระเบียบท่ี

ซับซอน ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการคาและการลงทุน รวมท้ังผูประกอบการทองถ่ินยังมีประสบการณและความไม

พรอมในดานการลงทุนและการคาตางประเทศ ไทยและกวางซีจึงควรจัดตั้งศูนยขอมูลกลางเชื่อมโยงขาวสาร 

ขอมูลกฎหมาย กฎระเบียบการนําเขา-สงออก การลงทุน ขอมูลดานการตลาด การผลิต และปญหาอุปสรรค

ระหวางกัน รวมท้ังมีชองทางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอท้ังผูประกอบการไทยและกวางซี

ใหทราบถึงขอมูลท่ีทันสมัย และมีชองทางในการแกปญหารวมกัน 

   ท้ังนี้ ศูนยขอมูลดังกลาวควรจัดตั้งท่ีนครหนานหนิง เนื่องจากเปนเมืองหลวงของ

เขตปกครองตนเองกวางซี เปนท่ีตั้งของท่ีทําการรัฐบาลซ่ึงดูแลเรื่องกฎระเบียบตางๆ มีโครงสรางพ้ืนฐานดาน

โทรคมนาคมท่ีสําคัญตอการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล และมีสถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง ซ่ึงสามารถเปน

ผูดูแลและเปนคนกลางติดตอกับหนวยงานของรัฐบาลท้ังสองฝายได 

   2) การเช่ือมโยงดานการผลิตและการลงทุนในกวางซี 

    แมวากวางซีจะยังมีกําลังซ้ือยังไมสูงนัก (อันดับท่ี 26 จาก 31 มณฑลของจีน) แต

สามารถเปนประตูสําคัญของไทยในการเขาถึงแหลงตลาดของจีน ประกอบกับปจจุบันกวางซี ไดสนับสนุน

อุตสาหกรรมยานยนตในหลายเมือง ทําใหมีการอํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุนมากข้ึน รวมท้ังการมีคาแรงท่ี

ยังไมสูง ซ่ึงจากการศึกษาแนวทางการสงเสริมแผนปฏิรูปโครงสรางอุตสาหกรรมของกวางซี พบวาไทยสามารถ
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เชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนใน 3 กลุมสินคาท่ีไทยมีความเชี่ยวชาญ และมีการสงออกไปจีนอยางมีนัยสําคัญ 

ประกอบดวย รถยนตนั่งสวนบุคคล (เชื่อมโยงการผลิตและการลงทุน ณ เมืองหลิ่วโจว และชินโจว) รถยนตเพ่ือ

การพาณิชย (เมืองหลิ่วโจว) และชิ้นสวนยานยนต (เมืองกุยกาง) ดังแสดงในแผนภาพท่ี 4-5  

 

แผนภาพท่ี 4-5: ความเชื่อมโยงดานการผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ไทยและกวางซี 

 
 

  1.1.2 การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

   แนวโนมความตองการยานยนตสมัยใหม ท่ีใชพลังงานสะอาดและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม อาทิ ยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle: EV) เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องท้ังในเอเชีย ยุ โรป และ

สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีนโยบายการตอสูกับมลภาวะทําใหมีความตองการ             

ยานยนตพลังงานไฟฟามากข้ึน ซ่ึงปจจุบัน จีนกลายเปนตลาดยานยนตไฟฟาท่ีใหญท่ีสุดของโลก โดยในป        

พ.ศ. 2560 มียอดขายยานยนตไฟฟา (BEV และ PHEV) 8 จํานวน 579,000 คัน รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา 

198,350 คัน ฝรั่งเศส 118,770 คัน นอรเวย 62,260 คัน เยอรมนี 54,560 คัน และญ่ีปุน 54,100 คัน ดังแสดงใน                            

แผนภาพท่ี 4-6   

    ท้ังนี้ ยอดขายดังกลาวคิดเปนเพียงรอยละ 2.6 ของยอดขายยานยนตของจีน ในป               

พ.ศ. 2560 ชี้ใหเห็นวาตลาดภายในยังสามารถขยายตัวไดอีกมาก จึงเปนโอกาสอันดีสําหรับผูประกอบการไทย

หากสามารถเชื่อมโยงเขาถึงตลาดได 

 

 

8 BEV = Battery Electric Vehicle, PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle 
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แผนภาพท่ี 4-6: 10 อันดับประเทศท่ีมียอดขายยานยนตไฟฟา (EV) สูงสุดในป พ.ศ. 2560 

 
 

  - การเช่ือมโยงดานการผลิตและการลงทุนระหวางไทยและกวางซีสําหรับยานยนตสมัยใหม 

   จากการศึกษาแนวทางการสงเสริมแผนปฏิรูปโครงสรางอุตสาหกรรมของกวางซี พบวา

ไทยสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนยานยนตสมัยใหมใน 3 เมือง คือ นครหนานหนิง หลิ่วโจว และกุยกาง 

แผนภาพท่ี 4-7: ความเชื่อมโยงดานการผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมในกวางซี 

 

   โดยเฉพาะเมืองกุยกาง มีการวางเปาหมายใหเปนฐานอุตสาหกรรมยานยนตแหงท่ี 2     

ตอจากเมืองหลิ่วโจว โดยเนนรถยนตสมัยใหมท่ีใชพลังงานทางเลือก นอกจากนี้ ยังมุงเนนการพัฒนาชิ้นสวน

ประกอบสําคัญของยานยนตไฟฟา เชน Motor, Driving Motor, Control System, และ Dynamical System 
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เปนตน ซ่ึงเปนโอกาสท่ีดีสําหรับผูประกอบการไทยในการรวมลงทุนกับกวางซีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชิ้นสวน

สําหรับ                    ยานยนตขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา 

    ในทางเดียวกัน ประเทศไทยสามารถรวมมือกับกวางซีในการดึงดูดนักลงทุนชาวจีน     

เขามาลงทุนหรือรวมพัฒนายานยนตสมัยใหม ท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ การวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนขอมูล

ดานการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึงรัฐบาลไดกําหนดพ้ืนท่ี

จังหวัดชลบุรีเปนพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม โดยมีโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนหลายดาน โดยเฉพาะ

ทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ซ่ึงมีความสะดวกในการเชื่อมโยงกับทาเรือของมณฑลกวางซีบริเวณรอบอาวเปยปู 

    

  1.2 อุตสาหกรรมน้ําตาลสมัยใหม 

   อุตสาหกรรมน้ําตาลเปนอุตสาหกรรมหลักดั้งเดิมของกวางซี และเปนอุตสาหกรรมท่ี

ประเทศไทยมีความสามารถการแขงขันในระดับสูง จากขอมูลของ US Department of Agriculture9                 

ป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยผลิตน้ําตาลได 13.73 ลานตัน (เปนอันดับท่ี 3 ของโลก) และสามารถสงออกได 9.5 

ลานตัน (อันดับ 2 ของโลก) ดวยมูลคากวา 2.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเปนการสงออกไปจีน 144 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ในขณะท่ีจีน สามารถผลิตได 10.25 ลานตัน โดยกวางซีเปนแหลงการปลูกและแปรรูปน้ําตาลจากออย

ใหญท่ีสุดของจีน โดยปจจุบันกวางซีกําลังพัฒนาอุตสาหกรรมน้ําตาลใหมีความทันสมัยครบวงจรและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมมากข้ึน 

ตารางท่ี 4-3: SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมน้ําตาลสมัยใหม มณฑลกวางซี 

จุดแข็ง (Strength) 

1. เปนอุตสาหกรรมดั้งเดิมท่ีเปนเสาหลักของกวางซี รวมท้ัง

เปนอุตสาหกรรมท่ีกวางซีใหการสนับสนุน  

2. มีอัตราคาจางต่ํา โดยคาจางข้ันต่ํา = 1,500 หยวน หรือ 

ประมาณ 7,500 บาท ตอเดือน (ต่ํากวาอัตราคาแรงข้ันต่ํา

เฉลี่ยของประเทศจีน)  

3. มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ เหมาะกับการเพาะปลูก

พืชผลก่ึงเมืองรอน รวมท้ัง ออยนํ้าตาล  

4. นิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว ซึ่งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม

นํ้าตาลแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีการขยายหวงโซธุรกิจสู

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษจากกากออย การผลิต

ไฟฟา ท่ี ใช เ ช้ือเพลิ งจากกากออย การผลิตยีสตและ

แอลกอฮอลจากกากนํ้าตาล อุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม และ

อุตสาหกรรมปุยจากกากตะกอน 

จุดออน (Weakness) 

1. เริ่มประสบการขาดแคลนแรงงานบางสวน โดยเฉพาะ

แรงงานในไรออย 

2. เครื่องจักรในการเก็บเก่ียวออยยังไมทันสมัยนัก เน่ืองจาก

เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย จึงทําใหผลผลิตตอไร

อยูในเกณฑท่ีไมสูง 

3. ตนทุนการผลิตนํ้าตาลของผูประกอบการทองถ่ินยังอยูใน

เกณฑสูง 

4. ประสบกับภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัยบอยครั้ง 

 

9 US Department of Agriculture, “Sugar World Market and Trade”, May 2018 
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จุดแข็ง (Strength) (ตอ) 

5. มีการจัดตั้ งแพลตฟอรม Pan-Sugar Spot Trading ใช

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหมในการเก็บรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล อาทิ อินเทอร เน็ต Cloud Computing      

Big Data  Internet of Things (IoTs) และ Blockchain 

 

โอกาส (Opportunity) 

1. ผูประกอบการไทยมีศักยภาพในระดับโลก รวมท้ังมี

ประสบการณในการเขาไปลงทุนในกวางซี เชน เครือนํ้าตาล

มิตรผล 

2. การผลิตนํ้าตาลแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จะเปนประโยชน

ตออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ของไทย เชน อุตสาหกรรม

กระดาษ การผลิตแอลกอฮอล  รวมท้ังการขนสงและ            

โลจิสติกส เปนตน 

3. การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว เปนโอกาสในการ

สรางความรวมมือดานการผลิตนํ้าตาลแบบครบวงจร และ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

4. ใชกวางซีเปนฐานการผลิตและจําหนายนํ้าตาลไปภูมิภาค

ตางๆของประเทศจีน 

ความทาทาย (Threat) 

1. เน่ืองจากเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักของมณฑล จึงมีการ

ปกปองคอนขางสูง อาทิ การจํากัดโควตาการนําเขา การใช

มาตรการ Safeguard และการตั้งกําแพงภาษีนอกโควตาใน

อัตราท่ีสูง 

2. การคมนาคมระหวางไทยและกวางซี แมวาจะมีความสะดวก

มากข้ึน แตราคาคาขนสงยังสูง โดยเฉพาะตนทุนการคมนาคม

ทางบก นอกจากน้ี พ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลสวนใหญ 

อยู ในพ้ืนท่ีดานในมณฑล ตองอาศัยการคมนาคมทางบก          

เปนหลัก 

 

 

   การวิเคราะห SWOT Analysis พบวา อุตสาหกรรมน้ําตาลของกวางซีมีจุดแข็ง คือ  

การมีแหลงวัตถุดิบออยน้ําตาล การมีคาแรงต่ํา และเปนสาขาท่ีเปนความชํานาญด้ังเดิมของมณฑล  อยางไรก็ดี มี

จุดออนในเรื่องการเริ่มประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในไรออยอันเนื่องมาจากแรงงานบางสวนยาย

ไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มากข้ึน ตนทุนการผลิตสูง และการประสบปญหาอุทกภัยท่ีทําใหพ้ืนท่ีปลูก

ออยไดรับความเสียหาย อยางไรก็ดี รัฐบาลกวางซี ก็ไมไดละท้ิงอุตสาหกรรมดั้งเดิมดังกลาว แตมุงพัฒนาใหดี

ยิ่งข้ึนไปสูอุตสาหกรรมน้ําตาลสมัยใหม ท่ีครบวงจรและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมฉงจั่ว ท่ีมีการผลิตน้ําตาลแบบครบวงจร และมีการจัดตั้งแพลตฟอรม Pan-Sugar Trading  

   ดังนั้น จึงเปนโอกาสอันดีในการเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมน้ําตาล

สมัยใหมในเขตพ้ืนท่ีเมืองฉงจั่ว (แผนภาพท่ี 4-8) ซ่ึงแมวาการเชื่อมโยงอาจมีความทาทายหลายดาน อาทิ การ

ปกปองอุตสาหกรรมในระดับสูง และการคมนาคมขนสงท่ีเนนทางบก ทําใหคาขนสงสูง แตจากจุดแข็งของ

ทรัพยากรและการสนับสนุนของรัฐบาลมณฑล ปจจุบันไทยและกวางซีไดมีรวมมือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจีน (ฉง

จั่ว) – ไทย ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของกวางซี มีพ้ืนท่ีกวา 100 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีแผนจะยกระดับเปนนิคม

อุตสาหกรรมระดับชาติของจีนตอไปในอนาคต ท้ังนี้ ผูประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุมเครือบริษัทมิตรผล (น้ําตาล) 

วางแผนยายโรงงานเขาไปในนิคมฯ ซ่ึงทําใหการเชื่อมโยงการผลิตอุตสาหกรรมน้ําตาลสมัยใหมทําไดสะดวก ซ่ึงไทย
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สามารถสงเสริมใหผูประกอบการดานน้ําตาลรายอ่ืนๆ เขามาลงทุนในนิคมดังกลาว รวมท้ังควรเชื่อมโยงขอมูล     

ของไทยเขากับแพลตฟอรม Pan-Sugar Trading และแมวายังอยูในข้ันเริ่มตนของการดําเนินการ แตมีความ

สอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อยางยิ่ง เนื่องจากแพลตฟอรมดังกลาวสามารถใหบริการการผลิต-

การคาน้ําตาลและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของครอบคลุมถึง 5 ดาน ประกอบดวย (1) การซ้ือขายทันที (Spot Trading) 

(2) โลจิสติกสและคลังสินคา  (3) บริการทางการเงิน (4) บริการดาน “อินเทอรเน็ตและยกระดับอุตสาหกรรม” 

และ (5) ระบบสืบคนยอนกลับเพ่ือปองกันการปลอมแปลงผาน QR-Code ดังนั้น ความรวมมือระหวางกันจะชวย

สงเสริมใหท้ังไทยและกวางซีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมในอุตสาหกรรมน้ําตาลสมัยใหมอยางครบวงจรในอนาคต 

แผนภาพท่ี 4-8: ความเชื่อมโยงดานการผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมน้ําตาลสมัยใหม 

 

 

 2. กลุมอุตสาหกรรมท่ีควรพัฒนาความเช่ือมโยงกันในอนาคต 

    จากการศึกษาพบวา มี 2 กลุมอุตสาหกรรมท่ีควรพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางกันในอนาคต 

ประกอบดวย 1) อุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ ชีวเภสัชภัณฑและการแพทย 2) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม และท้ัง 2 อุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมเกิดใหมเชิงยุทธศาสตรท่ีรัฐบาลกวางซีใหการสนับสนุน ซ่ึงอยูใน

ข้ันตอนการเริ่มตนของการพัฒนา และมีความสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของไทย 

  2.1 อุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ ชีวเภสัชภัณฑ และการแพทย 

    รัฐบาลกวางซีไดวางแผนการสงเสริมการพัฒนายาสมุนไพรจีนสมัยใหมและยาชนชาติ

ทองถ่ิน ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ ตอยอดสูการพัฒนายาแผนปจจุบัน และอุปกรณการแพทย ตลอดจนมีการพัฒนา

โครงการกอสรางสถานท่ีทองเท่ียว สถานพักฟนตากอากาศ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพในอนาคต 
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ตารางท่ี 4-4 SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ ชีวเภสัชภัณฑ และการแพทย มณฑลกวางซี 

จุดแข็ง (Strength) 

1. มีความหลากหลายในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ เชน พืช

สมุนไพร ยาของชนพ้ืนเมือง รวมท้ังมีแหลงทองเท่ียวท่ีเหมาะ

กับการสรางเปนสถานพักฟน 

2. มีโครงการการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุใหม ท่ีมีศักยภาพ

ในการผลิตอุปกรณการแพทยท่ีทันสมัย เชน กราฟน 

3. เปนมณฑลท่ีมีความพรอมดานบุคลากรท่ีมีความรูดาน

ภาษาไทย ซึ่งเปนประโยชนตอธุรกิจบริการทางการแพทย 

 

จุดออน (Weakness) 

1. ผูประกอบการภาคเอกชนมีประสบการณและความพรอมไม

มากนักดานการตอยอดผลิตภัณฑ การลงทุน และการคา

ตางประเทศ 

2. กวางซีมีกําลังซื้อท่ียังไมสูงนัก มีรายไดเฉลี่ยอยูอันดับท่ี 26 

จาก 31 มณฑลของจีน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนา Demand 

ของสินคา High End ดานสุขภาพและการแพทย  

 

โอกาส (Opportunity) 

1. ไทยมีผูประกอบการดานการรักษาพยาบาล และบุคลากร

ดานการแพทย ท่ีมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาค (Region) 

2. ความรูดานการแพทยทางเลือกของไทย เชน การนวดแผน

ไทย รวมท้ังสปาเพ่ือสุขภาพ เปนโอกาสท่ีสําคัญในการขยาย

โอกาสในตลาดกวางซแีละพ้ืนท่ีใกลเคียง 

3. ไทยสามารถเช่ือมโยงอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีสําคัญ อาทิ 

การแพทยครบวงจร การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ อาหารเพ่ือ

สุขภาพ เปนตน เขากับอุตสาหกรรมสุขภาพ ชีวเภสัชภัณฑ 

และการแพทย ของกวางซี 

 

ความทาทาย (Threat) 

1. เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมเกิดใหมของกวางซี ทําให

กฎระเบียบตางๆ มีความไมแนนอน รวมท้ังกลไกการสนับสนุน

ตางๆ ก็ยังมีทิศทางท่ีไมชัดเจน 

2. ขอมูลท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมน้ี ยังมีความไมชัดเจน เชน 

จํานวนแรงงานและความพรอมดานบุคลากร โดยเฉพาะ

บุคลากรทางการแพทย เปนตน 

 

    

   การวิเคราะห SWOT Analysis พบวา กวางซีมีความหลากหลายในดานวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ อาทิ พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑยาของชนพ้ืนเมือง ซ่ึงมีความคลายคลึงกับประเทศไทยท่ีมี

ความหลายหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ รัฐบาลกวางซีมีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุใหม โดยเฉพาะ           

“กราฟน (Graphene)10” ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมมาทําวัสดุอุปกรณทางการแพทย เซ็นเซอรชีวการแพทย  

วัสดุฉาบหนาในการปลูกถายเนื้อเยื่อและอวัยวะ และเทคโนโลยีนาโนทางการแพทยตางๆ โดยไดจัดตั้ง

สถาบันวิจัยกราฟนกวางซี ณ มหาวิทยาลัยกวางซี เพ่ือวิจัยตอยอดเชิงพาณิชยตอไป นอกจากนี้กวางซี เปนมณฑล

10 Graphene เปนรูปแบบหน่ึงของผลึกคารบอน เปนวัสดุใหมแหงโลกอนาคตท่ีกําลังไดรับความสนใจจากแวดวงวิทยาศาสตร

ท่ัวโลก  ดวยคณุสมบัติอันนาพิศวงของกราฟนท่ีมีความแข็งแรงกวาเพชร 100 เทา เปนตัวนําไฟฟาและความรอน มีความโปรง

แสง มีความยดืหยุน และมีนํ้าหนักเบา ทําใหนักวิทยาศาสตรจากท่ัวโลกเรงพัฒนางานวิจัยเพ่ือนําวัสดุดังกลาวมาประยุกตใช

กับสิ่งของรอบตัวท้ังในดานพลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย ทรัพยากรนํ้า อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 

อากาศยานและอวกาศ และยานยนตอนาคต  
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ท่ีมีความพรอมดานบุคลากรท่ีมีความรูภาษาไทย ซ่ึงจําเปนตอการเชื่อมตอธุรกิจบริการการแพทยกับไทย              

อยางไรก็ตาม เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมใหมของมณฑล ผูประกอบการทองถ่ินยังมีความพรอมไมมากนัก     

รวมท้ังกําลังซ้ือของผูบริโภคทองถ่ินยังมีจํากัด ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอความตองการของสินคา High End ดาน

สุขภาพและการแพทย 

   จากการศึกษา พบวาไทยสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมเพ่ือ

สุขภาพ ชีวเภสัชภัณฑ และการแพทย ใน 2 พ้ืนท่ี (แผนภาพท่ี 4-9) คือ นครหนานหนิง ซ่ึงมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกรองรับหลายประการ อาทิ มหาวิทยาลัยกวางซี ศูนยวิจัยวัสดุใหม และโรงพยาบาลท่ีทันสมัย อีกหนึ่งพ้ืนท่ี

ท่ีมีความนาสนใจคือ เมืองอูโจว ซ่ึงอยูดานตะวันออกของมณฑล มีจุดเดนดานทําเลท่ีตั้งท่ีเปนเมืองหนาดานติด

มณฑลกวางตุงซ่ึงเปนมณฑลท่ีมีกําลังซ้ือสูง มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาสินคาและบริการทางดานสุขภาพ

ท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง (High End Products/Services)  

 

แผนภาพท่ี 4-9: ความเชื่อมโยงดานการผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมเพ่ือสขุภาพ ชีวเภสัชภัณฑ และการแพทย 
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 2.2 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 

    รัฐบาลกวางซีไดวางแผนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ดวยการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขับเคลื่อนการพัฒนา ในพ้ืนท่ี 3 เมืองใหญ คือ นครหนานหนิง เมืองชินโจว และเมืองเปยไห โดยเฉพาะ

เมืองเปยไห มีแผนการจะสรางเปน Silicon Valley แหงอาวเปยปู นอกจากนี้ เม่ือป พ.ศ. 2558 กวางซีไดริเริ่ม

โครงการ China – ASEAN Information Harbor (CAIH) ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลกลาง เพ่ือสรางความ

เชื่อมโยงดานขอมูลระหวางจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

ตารางท่ี 4-4 SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม มณฑลกวางซี 

จุดแข็ง (Strength) 

1. มีความใกลชิดกับอาเซียน ทําใหสะดวกในการเช่ือมโยง

ดานขอมูลสารสนเทศระหวางกัน 

2. เปนหน่ึงในมณฑลนํารอง ทดลองเครือขาย 5 G และการ

ใชประโยชนเชิงพาณิชย ซึ่งสถานี 5 G แหงแรกของกวางซีได

เปดใชงานเมื่อเดือนเมษายน 2561 ณ นครหนานหนิงแลว 

3. มีความรวมมือกับวิสาหกิจขนาดใหญ เชน Alibaba 

Huawei ZTE พัฒนา Smart City ในเมืองใหญของกวางซี 

 

จุดออน (Weakness) 

1. ความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศยังอยูในเกณฑท่ีต่ํากวา เมื่อเปรียบเทียบกับมณฑล

ชายฝงภาคตะวันออกอ่ืนๆ เชน กวางตุง ฝูเจี้ยน เจอเจียง  

2. บุคลากรดานดิจิทัลยังมีจํากัด 

 

โอกาส (Opportunity) 

1. ไทยสามารถอาศัยกวางซี เปนชองทางเช่ือมตอดานดิจิทัล 

ผ านทาง CAIH ทํ าให สามารถเ ช่ือมต อด านพาณิ ชย

อิเล็กทรอนิกส ธุรกรรมทางการเงิน รวมท้ังขอมูลการบริโภค

ของผูบริโภคชาวจีน เปนตน 

2. การจัดตั้งเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอล  

(EECd) ในพ้ืนท่ี EEC สามารถพัฒนาความรวมมือดานวิจัย

และพัฒนาและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรวมกับกวางซีได

โดยเฉพาะศูนยกลางขอมูลของอาเซียน (Data Hub) ขยาย

โครงขายเคเบิลใตนํ้าใหไทยเปนศูนยกลางการเช่ือมตอ

อินเทอรเน็ตอาเซียนไปสูประเทศตางๆ ผานทางความรวมมือ 

BRI เปนตน 

ความทาทาย (Threat) 

1. เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมเกิดใหม ทําใหกฎระเบียบตางๆ มี

ความไมแนนอน รวมท้ังกลไกการสนับสนุนตางๆ ก็ยังมีทิศทาง

ท่ีไมชัดเจน 

2. ผูประกอบการไทยดานดิจิทัลยังมีประสบการณในระดับ

นานาชาติไมมากนัก ทําใหอาจตองเผชิญกับคูแขงดานดิจิทัล

จากท้ังในประเทศจีน และตางประเทศ 

 

 

 

 

 

   การวิเคราะห SWOT Analysis พบวา กวางซีเปนหนึ่งในมณฑลท่ีรัฐบาลกลางให

ความสําคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเชื่อมไปยังประเทศตางๆ โดยเฉพาะกลุมประเทศ

อาเซียน โดยมีการจัดตั้ง China-ASEAN Information Harbor อยูบนแนวทาง 'การเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ต

เชิงลึก การเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ และการรวมมือเพ่ือประสบความสําเร็จรวมกัน' บนพ้ืนฐานความรวมมือ     
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5 ดาน คือ (1) การรวมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน (2) การรวมแชรขอมูลสารสนเทศ (3) ความรวมมือดาน

เทคโนโลยี (4) การบริการดานเศรษฐกิจ และ (5) การแลกเปลี่ยนระหวางผูคน เพ่ือสราง Information Hub

ระหวางจีนกับอาเซียน เพ่ือสราง China-ASEAN Information Silk Road โดยมีกวางซีเปนศูนยกลางระบบ

เครือขายการสื่อสาร (communication networks) และขอมูลสารสนเทศท่ีมุงเปาหมายไปยังอาเซียนและเพ่ือ

การบริการพ้ืนท่ีภาคตะวันตกและภาคกลางตอนลาง โดยมีการวางเปาหมายการลงทุนสูงถึง 45,900 ลานหยวน 

หรือกวา 200,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวอาจมีอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะ

ดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตองมีการลงทุนสูง และบุคลากรในดานดังกลาวยังมีอยูจํากัด 

 จากการศึกษา พบวาไทยสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม ใน 3 เมือง คือ นครหนานหนิง ท่ีมีการวางแผนเปนศูนยกลาง China-ASEAN Information 

Harbor ซ่ึงมีแผนจะพัฒนาระบบ Big Data Cloud ระบบดาวเทียม และ e-commerce เพ่ือรองรับการเปน 

Smart City นอกจากนี้ ยังเปนพ้ืนท่ีนํารองทดลองเครือขาย 5 G และการใชประโยชนเชิงพาณิชย ของประเทศจีน 

ซ่ึงสถานี 5 G แหงแรกของกวางซีไดเปดใชงานเม่ือเดือนเมษายน 2561 ณ นครหนานหนิงแลว สําหรับ 2 เมืองท่ีมี

ความพรอม คือ เมืองชินโจว และเมืองเปยไห โดยเฉพาะเมืองเปยไห มีแผนการจะสรางเปน Silicon Valley แหง

อาวเปยปู ดังแสดงในแผนภาพท่ี 4-10 

แผนภาพท่ี 4-10: ความเชื่อมโยงดานการผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 
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4.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาความเช่ือมโยงดานอุตสาหกรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน      

  การพัฒนาความเชื่อมโยงดานอุตสาหกรรมระหวางไทยและจีน สามารถดําเนินการผานกลไก

ความรวมมือซ่ึงไดนําเสนอไวในบทท่ี 3 คือ 1) คณะกรรมการรวมวาดวยการคา การลงทุน และความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ (Joint Committee: JC เศรษฐกิจ) ระหวางไทย-จีน 2) คณะกรรมการรวมกํากับการดําเนินงานภายใต

ความตกลงการคาเสรีอาเซียน – จีน (ACFTA-JC) และ 3) คณะทํางานไทยกับมณฑลของจีน ซ่ึงกลไกดังกลาวชวย

สงเสริมใหการคาและการลงทุนทวิภาคีระหวางไทยและจีนใหมีทิศทางท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ เม่ือเดือน

สิงหาคม 2561 มีการประชุม JC เศรษฐกิจ ไทย-จีน ครั้งท่ี 6 ณ กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมดังกลาว        

มีการต้ังเปาหมายการคารวมกันใหม จากเดิม 120,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป พ.ศ. 2563  เปน 140,000 

ลานบาท ภายในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงท้ังไทยและจีนตางเห็นพองจะรวมกันดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว 

รวมท้ัง มีการสรางความรวมมือระหวางกันในหลายๆ ดาน อาทิ ดานการลงทุน การสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน 

  ในสวนของการพัฒนาความเชื่อมโยงดานอุตสาหกรรมนั้น สามารถใช 3 กลไกดังกลาวขางตน

ผลักดันความรวมมือท้ังในระดับภาพรวมและระดับรายมณฑล รวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ 

อยางไรก็ตาม หนึ่งในประเด็นเรงดวนท่ีตองเรงดําเนินการ คือ การมีขอมูลโดยเฉพาะดานการผลิตและ

อุตสาหกรรมของประเทศจีนท่ีบางครั้งมีไมเพียงพอ หรือ ไมทันสมัย ตัวอยางเชน มาตรการหรือกฎระเบียบใหมท่ี

รัฐบาลจีนออกบังคับใชกับภาคอุตสาหกรรม ขอกําหนดทางการคาและการลงทุนใหมๆ หรือการเปลี่ยนแปลง

หนวยงานและผูรับผิดชอบของฝายจีน เปนตน ทําใหการกําหนดมาตรการนโยบายการพัฒนาความรวมมือดาน

สาขาการผลิตตางๆ หรือการแกไขปญหาดานอุตสาหกรรมระหวางกัน ทําไดไมทันทวงทีหรือตรงประเด็น ดังนั้น 

เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว จําเปนตองมีศูนยขอมูลท่ีเก่ียวของกับดานอุตสาหกรรมโดยตรง ซ่ึงลักษณะของศูนย

ขอมูลดังกลาว กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการจัดตั้งแลว 2 แหง คือ ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน และกรุงเวียนนา 

ประเทศออสเตรีย ในรูปแบบของ “สํานักงานท่ีปรึกษาดานอุตสาหกรรม” สําหรับในสวนของประเทศจีน          

ควรจัดตั้งสํานักงานท่ีปรึกษาดังกลาว ในเมืองท่ีมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ อาทิ กรุงปกก่ิง นครเซ่ียงไฮ หรือ 

นครกวางโจว เปนตน เพ่ือเปนหนวยงานกลางดานขอมูลและหนวยประสานงานท้ังในระดับภาพรวมและระดับ

รายมณฑลกับจีนใหกับท้ังภาครัฐและเอกชนของไทย พรอมจัดสรรบุคลากรและงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

สํานักงานดังกลาวอยางตอเนื่องตอไป (แผนภาพท่ี 4-11) 
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แผนภาพท่ี 4-11:ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาความเชื่อมโยงดานอุตสาหกรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน      
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ภาคผนวก 

กิจกรรมการสัมมนาเผยแพรผลการศึกษา 

 

 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2561 กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ไดจัดสัมมนาเผยแพรผล

การศึกษา เรื่อง “การพัฒนาความเชื่อมโยงดานอุตสาหกรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนรายมณฑล”                   

ป พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม 203 สศอ. ซ่ึงไดรับเกียรติจากผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวาง

ประเทศ (นางนิอร สุขุม) เปนประธานเปดงานสัมมนาดังกลาว ท้ังนี้ ในการสัมมนามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ท้ังในสวนของภาพรวมเศรษฐกิจของจีน นโยบายการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญ อาทิ Made in China 2025 , Belt 

and Road Initiative รวมท้ัง การเชื่อมโยงดานอุตสาหกรรมไทยกับจีนรายมณฑล ซ่ึงในการศึกษานี้ ไดเจาะลึกใน

พ้ืนท่ีเขตปกครองตนเองกวางซีจวง ซ่ึงกําลังอยูในข้ันตอนการพัฒนาขนานใหญเพ่ือเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง

จีนตอนใตกับอาเซียน นอกจากนี้ ความเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมการสัมมนา เปนประโยชนตอการศึกษา

และการตอยอดองคความรูดานการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจีนตอไป 

 

   

  

  

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 40 

 


