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จีนสําคญัอยางไร
-ศตวรรษของจีน          
China’s Century
-จีน โรงงานโลก 
China:  the World Factory
-ตลาดผูบริโภคใหญที่สุดในโลก
-ถนนทุกสายมุงสูประเทศจีน
-กระแสจีน 
-China Factor 
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ทุนสํารองฯ 
ของจีน สูงเปน

อันดับ 1 ของโลก 

จีนไดเปรียบ
ดุลการคากับทั่วโลก
และขยายตัวทุกป

จีนนําเขา

สัดสวน 15.56 ของ   
ทั่วโลก

อันดับ 2 ของโลก 
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คนจีนรวยขึ้น
แตชองวางของรายได

ก็กวางขึน้ครบั
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มองการคาไทยมองการคาไทย--จีนจีน
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การคากับจนี คิดเปน 8.9 % ของการคารวมของไทย (2005)การคากับจนีการคากับจนี  คิดเปนคิดเปน  8.9 %8.9 %  ของการคารวมของไทยของการคารวมของไทย  (2005)(2005)

ตลาดสงออกอันดับตลาดสงออกอันดับ  3 3 ของไทยของไทย แหลงนําเขาอันดับแหลงนําเขาอันดับ  2 2 ของไทยของไทย
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สงออกกลุม
อุตสาหกรรมตนน้าํ
เปนหลัก

มูลคาการสงออกสินคาทั้ง 
10 รายการคิดเปน 

72.8% ของสินคาสงออก
ทั้งหมดของไทยไปจีน
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ขอเท็จจริงสภาพการคาไทยขอเท็จจริงสภาพการคาไทย--จีนจีน
การติดตอทางเศรษฐกิจระหวางไทยการติดตอทางเศรษฐกิจระหวางไทย--จีนจีน  ขยายตัวมากขึ้นขยายตัวมากขึ้น  

หลังทําขอตกลงเรงลดภาษีผักหลังทําขอตกลงเรงลดภาษีผัก--ผลไมไทยผลไมไทย--จีนจีน  หากแตยังคงประสบหากแตยังคงประสบ
กับปญหาและอุปสรรคนานัปการกับปญหาและอุปสรรคนานัปการ

แมจีนไดเขาแมจีนไดเขา WTO   WTO  และทําขอตกลงการคาและทําขอตกลงการคา FTA  FTA กับไทยกับไทย//
อาเซียนอาเซียน  แตก็แตก็ยังคงนําเครื่องมือและมาตรการแอบแฝงบางอยางมาใชยังคงนําเครื่องมือและมาตรการแอบแฝงบางอยางมาใช
เปนอุปสรรคในการนําเขาสินคาที่เปนผลประโยชนของจีนเปนอุปสรรคในการนําเขาสินคาที่เปนผลประโยชนของจีน    หรอืหรอื
สินคาที่มีความออนไหวทางการเมืองสินคาที่มีความออนไหวทางการเมือง  เชนเชน  สินคาเกษตรสินคาเกษตร  
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ขอเสนอแนะ
““ไมควรจะมองแบบเหมารวมวาไมควรจะมองแบบเหมารวมวา  จีนทั้งจีนทั้ง

ประเทศประเทศ  คอืคอื    ตลาดเดียวตลาดเดียว””
““ลบลบภาพลวงตาภาพลวงตาตลาดจีนตลาดจีน  1.3 1.3 พันลานคนพันลานคน””
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ขอเสนอแนะ
ควรเนนสรางความสัมพันธกับรัฐบาลระดับมณฑลควรเนนสรางความสัมพันธกับรัฐบาลระดับมณฑล//เนนเจรจาเนนเจรจา
แลกเปลี่ยนเงื่อนไขการเปดเสรีกับรัฐบาลระดับมณฑลแลกเปลี่ยนเงื่อนไขการเปดเสรีกับรัฐบาลระดับมณฑล  

เนนระดับมณฑลเนนระดับมณฑล  !!!!!!

มณฑลไหนดีมณฑลไหนดี  ??
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เจาะลึกมณฑลไหนดี?

มณฑลมณฑลชายฝงชายฝง มั่งคั่ง แตแขงขันสูง ถูกจับตามองจากทั่วโลก
มณฑลตอนในมณฑลตอนใน ยังรอการพัฒนา แตมีศักยภาพสูง ผลักดันโดย 

Go-West Policy
มณฑลมณฑลชายแดนชายแดน ตลาดขนาดรอง แตตื่นตัวรวมมือกับไทย/

อาเซียน
มณฑลจีนอีสานมณฑลจีนอีสาน อยูไกลแตเปนตลาดใหมนาจับตามอง
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พื้นที่เปาหมายในการศึกษาวิจัย

ประเทศไทยประเทศไทย

มณฑลชายฝงมณฑลชายฝงมณฑลชายฝง

ประเทศจนีประเทศจนี

มณฑลตอนในมณฑลตอนในมณฑลตอนใน

มณฑลฝูเจี้ยน(ฮกเกี้ยน)
ไดแก นครฝูโจว            
เมืองเซี่ยเหมิน

มณฑลฝูเจี้ยน(ฮกเกี้ยน)
ไดแก นครฝูโจว            
เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน)

ไดแก นครเฉิงตู
มณฑลซื่อชวน (เสฉวน)

ไดแก นครเฉิงตู

มหานครฉงชิ่งมหานครฉงชิ่ง

เขตปกครองตนเองกวางซี (กวางสี) 
ไดแก นครหนานหนิง               

เมืองเปยไห

เขตปกครองตนเองกวางซี (กวางสี) 
ไดแก นครหนานหนิง               

เมืองเปยไห

พืน้ทีเ่ปาหมายพืน้ทีเ่ปาหมาย
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1.มณฑลฝูเจี้ยน(ฮกเกีย้น)

ป 2005

20.85
(อันดับ 9)

35.59
(อันดับ 6)

234.6
(อันดับ 13)

35.4
(อันดับ 18)18,646

(อันดับ 9 ของจีน)
656.9

(อันดับ 11 ของจีน)
ฝูเจี้ยน

การนําเขา
(US$bn)

การสงออก

(US$bn)

การคาปลีก

(Rmb bn)

ประชากร
(ลานคน)

Per Capita Income  
(Rmb) 

GDP (Rmb
bn) 

มณฑล

มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) อยูชายฝงตรงขาม
ไตหวัน มีทาเรือขนสงสินคาที่สําคัญในนครฝูโจว 
และเมืองเซี่ยเหมิน โดยเฉพาะเมืองเซี่ยเหมิน 
เปน 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มแรกของจีน 

Source : China Statistical Yearbook 2006
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มณฑลฝูเจีย้น (Fujian)

ตาราง เปรียบเทียบดชันีสําคญัระหวางไทยและมณฑลฝูเจี้ยน  (ป 2005)

121,70035.42,257
หรือ 18,646 หยวน79.52ฝูเจี้ยน

517,00062.42,670 2177 1ประเทศไทย

ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)

จํานวน
ประชากร
(ลานคน)

รายไดเฉลี่ยตอหัว
(เหรียญ สรอ.ตอคนตอป)

GDP
(พันลานเหรียญ สรอ.)

มณฑล/
ประเทศ

ที่มา   1. สํานกังานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ สํานกันายกรัฐมนตรี  (คํานวณอตัราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร สรอ. เทากบั 40 บาท)

2. ธนาคารแหงประเทศไทย  (คํานวณอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร สรอ. เทากับ 40 บาท)
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2.มหานครฉงชิ่ง
มหานครนองใหมแหงที่ 4 ของจีน มีศักยภาพที่จะเปน
ศูนยกลางของจีนตะวันตก โดยเฉพาะหลังการกอสราง
เขื่อน Three Gorges Dam เขื่อนขนาดใหญที่สุดในโลก 
จะทําใหเรือเดินทะเลขนาดใหญสามารถลองจากปาก
ทางแมน้ําฉางเจียงที่มหานครซางไหเขาไปจีนตอนใน
ตรงไปยังฉงชิ่งได 

ป 2005

1.83
(อันดับ 26)

2.4
(อันดับ 23)

121.6
(อันดับ 22)

28
(อันดับ 20)10,982

(อันดับ 18 ของจีน)
307

(อันดับ 24)
ฉงชิง่

การนําเขา
(US$bn)

การสงออก

(US$bn)

การคาปลีก

(Rmb bn)

ประชากร
(ลานคน)

Per Capita Income  
(Rmb) 

GDP 
(Rmb bn) 

มหานคร

Source : China Statistical Yearbook 2006
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มหานครฉงชิ่ง (Chongqing)

82,000281,329.5
หรือ 10,982 หยวน

37.2ฉงชิ่ง

517,00062.42,670177ประเทศไทย

ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)

จํานวน
ประชากร
(ลานคน)

รายไดเฉลี่ยตอหัว
(เหรียญ สรอ. ตอคนตอป)

GDP
(พันลานเหรียญ สรอ.)

มณฑล
/ประเทศ
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แมน้ําฉางเจียง – จาก Chongqing  สูทาเรือที่ Shanghai (2,660 กม)
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การเชื่อมโยงกับจีนตะวันตก : ขอไดเปรียบของไทย
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3.มณฑลซื่อชวน (เสฉวน)

มณฑลซื่ อ ช วน  (เ สฉ วน ) เ ป นมณฑลที่ มี ภ า ค 
อุตสาหกรรมกาวหนาที่สุดและมีตลาดผูบริโภคที่มี
ขนาดใหญที่สุดของจีนตะวันตก

ป 2005

3.58
(อันดับ 15)

4.09
(อันดับ 17)

298.1
(อันดับ 7)

82.1
(อันดับ 4)9,060

(อันดับ 26 ของจีน)
738.5

(อันดับ 9 ของจีน)
ซื่อชวน

การนําเขา
(US$bn)

การสงออก

(US$bn)

การคาปลีก

(Rmb bn)

ประชากร
(ลานคน)

Per Capita Income  
(Rmb) 

GDP 
(Rmb bn) 

มณฑล

Source : China Statistical Yearbook 2006
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มณฑลซื่อชวน (Sichuan)

488,00082.11,096.9
หรือ 9,060 หยวน

89.4ซื่อชวน

517,00062.42,670177ประเทศไทย

ขนาดพืน้ที่
(ตร.กม.)

จํานวน
ประชากร
(ลานคน)

รายไดเฉลี่ยตอหัว
(เหรียญ สรอ.ตอคนตอป)

GDP
(พันลานเหรียญ สรอ.)

มณฑล/
ประเทศ
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4.เขตปกครองตนเองกวางซี(กวางสี)

เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี (กวางสี) เปน
พื้นที่ที่มีความสําคัญมากขึ้นหลังจากรัฐบาลจีนได
ประกาศกวางซีใหเปน “ประตูสูอาเซียน” มาตั้งแตป 
2003 และเปนมณฑลเดียวของพื้นที่จีนตอนในที่มี
ทางออกทะเล โดยมีเรือน้ําลึกสําคัญหลายแหง เชน 
ทาเรือฝางเฉิงและทาเรือเปยไห

ป 2005

2.89
(อันดับ 20)

2.87
(อันดับ 20)

139.7
(อันดับ 18)

46.6
(อันดับ 11)8,788

(อันดับ 27 ของจีน)
407.6
(อันดับ 17)

กวางซี

การนําเขา
(US$bn)

การสงออก

(US$bn)

การคาปลีก

(Rmb bn)

ประชากร
(ลานคน)

Per Capita Income  
(Rmb) 

GDP 
(Rmb bn) 

มณฑล

Source : China Statistical Yearbook 2006
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เขตปกครองตนเองชนชาติจวง กวางซี (Guangxi)

236,66046.61,063.9
หรือ 8,788 หยวน

49.3กวางซี

517,00062.42,670177ประเทศไทย

ขนาดพืน้ที่
(ตร.กม.)

จํานวน
ประชากร
(ลานคน)

รายไดเฉลี่ยตอหัว
(เหรียญ สรอ.
ตอคนตอป)

GDP
(พันลานเหรียญ สรอ.)

มณฑล/
ประเทศ
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กวางซี =มณฑลเดียวของ Western China ที่มีทางออกทะเล

ทาเรอืเปยไห ฮองกง = 425 ไมลทะเล 
ทาเรอืเปยไห, ทาเรอืชนิโจว สิงคโปร = 1,338 ไมลทะเล 
ทาเรอืฝางเฉิง  ไหเฟงในเวียดนาม = 151 ไมลทะเล 
ทาเรอืฝางเฉิง ทาเรอืกรงุเทพฯประมาณ 1,439 ไมลทะเล  



26สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ในพื้นที่ศึกษาขางตน มีอยู 3 มณฑล คือ ฝูเจี้ยน ซื่อชวนและกวางซี ที่ไดเขา
รวมกลุมความรวมมือระหวางกันที่เรียกวา ความรวมมือในเขตเศรษฐกิจลุม
แมน้ําจูเจียง หรือ กลุมฟานจูซานเจี่ยว (Pan-Pearl River Delta Regional 
Cooperation and Development Forum: PPRD) โดยมีการลงนามความรวมมือ
รวมกับอีก 2 เขตบริหารพิเศษของจีน คือ ฮองกงและมาเกา รวมเรียกวา 
“กลุมยุทธศาสตร 9+2” เมื่อเดือนมิถุนายน 2004

กลุมยุทธศาสตร 9+2
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กลุมเศรษฐกจิลุมแมน้ําจูเจียง (แมน้ําไขมุก)
หรือกลุมฟานจูซานเจี่ยว 

ที่มา: Hong Kong Trade Development Council
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อุตสาหกรรมศักยภาพของSMEs
ไทยในการเขาสูตลาดมณฑลจีน
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สินคาและบรกิารที่มีศักยภาพของไทยในการเขาสูตลาดมณฑลจีน

กลุมวัตถุดิบที่ไทยไดเปรยีบในการผลิต 
ไดแก  ยางพารา   มันสําปะหลัง   

และเม็ดพลาสติก

กลุมสินคาขั้นสุดทายที่ไทยมีศักยภาพ  ไดแก  ผลไมแปรรูป  อาหาร
แชแข็ง/แปรรูป   อัญมณี/เครื่องประดับ   ของขวัญ/ ของชํารวย/
ของประดับบาน

กลุมบริการที่ไทยมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

ไดแก    ร านอาหาร    สปา    โรงเรียน -
สอนการทองเที่ยว   และโลจิสติกส
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ทบทวนการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน : ASEAN-China FTA

ดานการคาสินคา

แบงประเภทของสินคาตามระยะเวลาการลดภาษี 4 กลุม ไดแก

(1.) การลดภาษีสินคาสวนแรก (Early Harvest Programme)
(2.) สินคาปกติ (Normal Products)
(3.) สินคาออนไหว (Sensitive Products)
(4.) สินคาออนไหวสูง (Highly Sensitive Products)
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กลุมวตัถดุิบที่ไทยไดเปรียบในการผลติ
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ยางพารา
มนัสําปะหลัง
เม็ดพลาสติก



33สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ยางพารา

- จีนเปนประเทศที่มีการนําเขายางพารามากที่สุดในโลก
- โดยสวนใหญใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนตเพื่อใชในการผลิตยางรถยนต   จีนมีความตองการยาง

ธรรมชาติเปนจํานวนมากในการผลิตยางลอที่มีทั้งยางรถจักรยานยนต  ยางรถจักรยาน และยางรถยนต  -
สวนผลิตภัณฑยางมียางรัดของ  ทอยาง  รองเทายาง  และยางรัดกางเกงหรือชุดชั้นใน  สําหรับน้ํายางขนใชในการ
ผลิต ถุงมือยาง  พื้นรองเทา  หมอน  ฟูก กาว เปนตน

ที่มา: International Rubber Study Group 
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ยางพารา

• ฉงชิ่งเปนเมืองที่เปนฐานการผลิตยานยนตและรถจักรยานยนตที่ใหญอันดับ 4 ของจีน
• กวางซีเปนฐานการผลิตรถยนตสําคัญ  โดยเฉพาะที่เมืองหลิ่วโจว มีการรวมทุนกับตางประเทศ
• ภาคเอกชนของฉงชิ่ง  เชน  กลุมหลี่ฝาน  เปนผูผลิตรถมอเตอรไซดรายใหญอันดับตนของจีน 

ใหความสนใจในการขยายเครือขายการผลิตและแลกเปลี่ยนชิ้นสวนกับตางประเทศ
• ซื่อชวนเปนอีกมณฑลที่มีการผลิตรถยนต  มีการรวมทุนกับบริษัทรถยนตจากญี่ปุน
• แมวาจีนจะผลิตยางพาราไดในบางมณฑล  เชน  ไหหนาน  แตไมเพียงพอกับความตองการ 

ทําใหมีการนําเขาจากตางประเทศเปนจํานวนมาก 
•  ยางพาราเปนสินคาที่ฉงชิ่งนําเขามากที่สุดเปนอันดับที่ 7 และเปนสินคาที่กวางซีนําเขามาก

ที่สุดเปนอันดับที่ 8
• ประเทศไทยมีจุดแข็งในการผลิตยางพารา  และเปนผูสงออกยางพาราไปยังประเทศจีนมาก

อันดับที่ 1  โดย      ยางแผน   ยางรมควันและน้ํายางธรรมชาติเปนสินคาที่ผูประกอบการ 
SMEs ไทยมีความสามารถในการสงออกไปยังประเทศจีนเปนลําดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 
ผูประกอบการมีความแข็งแกรง  โดยรวมตัวกันกอตั้งเปนสมาคมยางพาราไทย (TRA) 
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มันสําปะหลัง 
• การนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีน   มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอ เนื่อง  ดวยหลายปจจัย  

• จีนผลิตมันสําปะหลังไดไมเพียงพอกับความตองการของประเทศ  

•นําเขาไปใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว  โดยเฉพาะอาหารเสริมในการเลี้ยงสุกร  

•นําเขาไปใชเปนวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรมการผลิต เชน  สุรา  แอลกอฮอล (ยิ่งจีน ชน
แกวกันมาก ก็ยิ่งตองการมันสําปะหลังมาก !!!)

=  ใชเปนเปนวัตถุดิบหลักและสารตั้งตนในหลายอุตสาหกรรม  เชน  เปนสารสรางความหนืด     ใน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป   เปนสารที่ชวยทําใหกระดาษเรียบและกันหมึกซึมในอุตสาหกรรมกระดาษ เปนตน 
=  เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล  เพื่อผลิตเปนกาซโซฮอลล

มันเสน – ประเภทของมันสําปะหลังที่ไทยสงออกไปจีนเปนหลัก 
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มันสําปะหลัง 

• มันสําปะหลังเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
=  รัฐบาลหลายมณฑลใหการสนับสนุน  เชน รัฐบาลกวางซีมีนโยบายสงเสริมการพัฒนากาซโซฮอลเพื่อ

เปนพลังงานทดแทน

• ซื่อชวนเปนแหลงปศุสัตวขนาดใหญ  ตองการนําเขามันสําปะหลัง  เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิต 
อาหารสัตว (ราคาถูกกวาขาวโพดที่ตองนําเขาจากบางประเทศ เชน สหรัฐฯ)

• ประเทศไทยมีจุดแข็งในการผลิต  และเปนผูสงออกมันสําปะหลังไปยังประเทศจีนมากที่สุด 

• มันสําปะหลังเปนสินคาที่ผูประกอบการ SMEs ไทยมีความสามารถในการสงออกไปยังประเทศจีน
เปนลําดับที่ 4

• ผูประกอบการมีความแข็งแกรง  โดยรวมตัวกันกอตั้งเปนสมาคมการคามันสําปะหลังไทย (TTTA)
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มันสําปะหลัง 

4,324,0373,028,1682,796,9752,122,2451,678,726Total

3505.10.0000

83,598100,061103,03383,24368,420
Modified Starch

1108.14.00000

277,834162,298136,61248,91939,606
Native Starch

0714.10.19002

---21,80010,500
Hard Pellets

0714.10.11000

3,962,6052,765,8092,557,3301,968,2831,560,200
Chips

T
A
P
I
O
C
A

20062005200420032002Products

Tapioca Products Exported to China 2000-2005

ที่มา: สมาคมมันสําปะหลัง          หนวย: ตัน

ก า ร นํ า เ ข า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ              
มันสําปะหลังของจีนจากไทย  
มีแนวโนมเ พิ่ม ขึ้นทุกป   ซึ่ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ มั น เ ส น  เ ป น
ผลิตภัณฑที่มีปริมาณนํา เข า
สูงสุด  มีปริมาณกวา 2.3 ลาน
ตัน  รองลงมาเปนแปงมัน   มี
ปริมาณมากกวา 1 แสนตัน  และ
แป ง มั น แป ร รู ป  มี ป ริ ม าณ
มากกวา 4 หมื่นตัน

คูแขงสาํคัญในการสงออก            
มันสําปะหลังไปยังจีน    ไดแก  
เวียดนามและอินโดนีเซีย
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เม็ดพลาสติก

ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกของประเทศจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จากป 1980  ซึ่งสามารถผลิตได
ประมาณ 1.4 ลานตัน  เพิ่มขึ้นเปน 2.4 ลานตันในป 1985  และจากป 1985 ถึง 1995  จีนยังคงรักษาอัตราการเพิ่มขึ้น
ของการผลิตรอยละ 15 ตอป   

จากปริมาณการผลิตทีเพิ่มขึ้นดังกลาวทําใหมีการใชวัตถุดิบเม็ดพลาสติดเพิ่มขึ้นตาม  ดังนั้นจึงตองมีการ
นําเขาเม็ดพลาสติกจากตางประเทศเพื่อใหเพียงพอตอความตองการ
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เม็ดพลาสติก 

- เม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตในสาขาตางๆ เชน ชิ้นสวนรถยนต, 
อิเล็กทรอนิกส, เครื่องใชไฟฟา และอื่นๆ ดังนั้น  จึงเปนวัตถุดิบสําคัญที่มณฑลของจีนมีความ
ตองการสูง   เชน   ซื่อชวนซึ่งเปนแหลงอุตสาหกรรม   อิเล็กทรอนิกสขนาดใหญของจีน

- พลาสติก (โพลีเอทิลีน 390120) เปนสินคาที่ผูประกอบการ SMEs ไทยมีความสามารถในการ
สงออกไปยังประเทศจีนเปนลําดับที่ 10

- พลาสติกเปนวัตถุดิบที่ฝูเจี้ยนนําเขามากที่สุดเปนอันดับ 4, ฉงชิ่ง นําเขามากเปนอันดับที่ 7 
และซื่อชวนนําเขามากเปนอันดับที่ 9

- ผูประกอบการไทยมีความแข็งแกรง    โดยรวมตัวกันกอตั้งเปนสมาคมอุตสาหกรรม    
พลาสติกไทย 

- ผูสงออกสวนใหญเปนบริษัทยอยในเครือบริษัทใหญ  เชน  บริษัทในเครือปูซีเมนตไทบ   
บริษัทในเครือ ปตท. เปนตน



40สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กลยุทธการตลาดของสินคาวัตถุดิบ

Target

Segmentation

กลยุทธตลาด

อุตสาหกรรมยานยนต

อุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส

-
อุตสาหกรรมเอทานอล
อุตสาหกรรมกระดาษ

ฝูเจี้ยน

อุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน

อุตสาหกรรมเอทานอลกวางซี
อุตสาหกรรมปศุสัตวซือ่ชวน

PVC -- ใชทําทอ  
อุปกรณกอสราง  และ
อุตสาหกรรมเคมี  แต
หามใชในอุตฯ อาหาร

PE  -- ใชทําบรรจุภัณฑ
อาหาร  และเครื่องจักร
อุปกรณ  

เม็ดพลาสตกิ

-
มันเสนและมันเม็ด
สาํหรับอุตสาหกรรม

ฝูเจี้ยน

ยางแผนรมควัน

มันเสน
สาํหรับอุตสาหกรรม

กวางซี

มันเสนและมันเม็ด
สาํหรับผลิตอาหารสัตว

ซือ่ชวน

-ฉงชิ่ง

-ฉงชิ่ง

ยางพารามันสําปะหลังพื้นที่
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กลยุทธการตลาดของสินคาวัตถุดิบ

-ฉงชิ่ง

ซือ่ชวน
ยางธรรมชาติและยางแผน

ที่เหมาะกับ
อุตสาหกรรมยานยนต

กวางซี

PVC  และ PE   โดยใน
อนาคตควรพัฒนาการ
สงออกเม็ดพลาสติก
เกรดวิศวกรรม เชน

PA (Polyamide)
PC (Polycarbonate)

-เนนสายพันธุที่ให
ปริมาณแปงสูง เชน 
พันธุระยอง 90

ฝูเจี้ยน

Product

Price

Positioning

กลยุทธตลาด

เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด

ฝูเจี้ยน
กวางซี
ซือ่ชวน

สิ น ค า มี ม า ต ร ฐ า น 
จัดสงตรงตามปริมาณ
และระยะเวลาที่ตกลง

เม็ดพลาสตกิ
-

เปนมันสําปะหลัง         
ที่ใหปริมาณแปงสูง

ฝูเจี้ยน

ยางแผนที่เหมาะกับ
อุตสาหกรรมยานยนต

กวางซี
ซือ่ชวน

-ฉงชิ่ง

ฉงชิ่ง

ยางพารามันสําปะหลังพื้นที่
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กลยุทธการตลาดของสินคาวัตถุดิบ

ฉงชิ่ง
ซือ่ชวน
กวางซี •  การสรางแบรนดควรอิงกับแบรนด “Made in Thailand”

•  สรางการรับรูมาตรฐานคุณภาพผานทางตราสัญลักษณรับรอง
 คุณภาพ

ฝูเจี้ยน

การสรางแบรนด

การสงเสริม
การตลาด

กลยุทธตลาด เม็ดพลาสตกิ

• การทําตลาด Direct Marketing ติดตอกับโรงงานโดยตรง
• การทําตลาดแบบ Relationship Marketing
• การใหสวนลดพิเศษเมื่อมีการสั่งซือ้ลวงหนาเปนจํานวนมาก

ฝูเจี้ยน
กวางซี
ซือ่ชวน
ฉงชิ่ง

ยางพารามันสําปะหลังพื้นที่
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กลุมสนิคาขั้นสดุทายที่ไทยมีศักยภาพ
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ผลไมแปรรูป
อาหารแปรรูป/อาหารทะเลแชแขง็

อัญมณีและเครื่องประดับ
ของขวัญ/ของชํารวย/ของประดับตกแตงบาน
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ตลาดผลไมแปรรูปในประเทศจีน

ตลาดน้ําผลไมแปรรูป
คูแขงหลักในตลาดดังกลาวแบงออกเปน         3 กลุม   ไดแก   ผูประกอบการจากไตหวัน
อยาง   Union-President and MasterKong ผูประกอบการในประเทศจีนอยาง 
Huiyuan และ Wahaha ผูประกอบการบริษัทขามชาติยักษใหญอยาง Coco-Cola and 
Pepsi-Cola 
ที่มา: China Fruit Juice Industry Report, 2006-2007, http://www.researchandmarkets.com

ตลาดผลไมอบแหงและผลไมหมักดอง
เปนสินคาประเภทอาหารวางที่นิยมกันในหมูผูบริโภคชาวจีน   จากการสังเกตปริมาณ
สินคาที่จําหนายบนชั้นวางที่อยูในหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่คอนขางมาก 
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ศักยภาพของผูประกอบการผลไมแปรรูปไทย 

ผลไมแปรรูป  เชน  ทุเรียนกรอบ  กลวยฉาบ  เปนสินคาที่ผูประกอบการ SMEs ไทยมีศักยภาพใน การสงออก
ไปยังตลาดมณฑลจีนโดยเฉพาะการแปรรูปผลไมเมืองรอนที่จีนผลิตไมได  เชน     ทุเรียน    หรือกลวยน้ําวา   
ลาสุด    ผลไมแปรรูปไทยไดรับการคัดเลือกใหใชรับรองนักกีฬาและ เจาหนาที่ในมหกรรมโอลิมปก 

2008
- ไทยเปนผูสงออกผลไมเมืองรอน ซึ่งจนีผลิตเองไดเฉพาะมณฑลที่อยูทางใต  แตรสชาติ อาจจะ แตกตางไป
- ผูบริโภคชาวจีนใหการยอมรับสินคาผลไมหลายชนิดที่ไทยมีชื่อเสียงในการผลติ   และนิยมบริโภค ผลไมที่มี
คุณคา   เพื่อเปนอาหารวาง ซึ่งมีประโยชนตอสขุภาพดวย 

- หลังมีการทําขอตกลงเรงลดภาษีผัก-ผลไม
ระหวางไทย-จีน   ตั้งแตเดือน ต.ค.2003 และ
รัฐบาลไทยไดเขาไปทําตลาดและสงเสริมการ
ขายผลไมสด/ผลไมแปรรูปในประเทศจีน  เชน 
การรวมมือกับหางคารฟูรในนครเฉิงตู  ทํา
ใหผลไมไทยเปนที่รูจักมากขึ้น
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ศักยภาพผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย 

- ฝูเจี้ยนและเมืองเอกของซื่อชวน (เฉิงตู) เปนมณฑลที่ประชากรมีรายไดสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุมสาว
ทํางาน คนรุนใหม ใหความสนใจกับการแตงตัวและเครื่องประดับมากขึ้น

- การนําเขาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทย พบวา สินคาที่จีนนําเขามาก
ที่สุดจากประเทศไทย คือ รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ ซึ่งประเทศไทยสามารถครองสวนแบงตลาดในป 
2005 เปนอันดับหนึ่งโดยคิดเปนรอยละ 46.86 ในมูลคาการนําเขาสินคารัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ
ทั้งหมด  รองลงมาเปนประเทศแอฟริกาใต  โดยสามารถครองสวนแบงตลาดไดรอยละ 18.71

- ไทยมีจุดแข็งในการสงออกอัญมณี และผูประกอบการ SMEs ไทยสามารถผลิตอัญมณีเครื่องประดับ               
ที่มีรูปแบบทันสมัย ราคาไมสูงเกินไป เหมาะสําหรับคนในวัยทํางาน

- ผูประกอบการ SMEs สามารถผลิตและเพิ่มมูลคา (value-creation) ใหกับวัตถุดิบของไทย เชน    
พลอยสี    ดวยการออกแบบ การทําการตลาด การสรางภาพลักษณของการเปนเครื่องประดับที่ดูมี
ราคาได
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ศักยภาพผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย 

- ฝูเจี้ยนและเมืองเอกของซื่อชวน (เฉิงตู) เปนมณฑลที่ประชากรมีรายไดสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุมสาว
ทํางาน คนรุนใหม ใหความสนใจกับการแตงตัวและเครื่องประดับมากขึ้น

- การนําเขาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทย พบวา สินคาที่จีนนําเขามาก
ที่สุดจากประเทศไทย คือ รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ ซึ่งประเทศไทยสามารถครองสวนแบงตลาดในป 
2005 เปนอันดับหนึ่งโดยคิดเปนรอยละ 46.86 ในมูลคาการนําเขาสินคารัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ
ทั้งหมด  รองลงมาเปนประเทศแอฟริกาใต  โดยสามารถครองสวนแบงตลาดไดรอยละ 18.71

- โดยเฉพาะพลอยกลุมเนื้อเข็ง เชน ทับทิม แซปไฟร และมรกต ( HS 710391) ซึ่งเปนแรรัตนชาติที่
ประเทศไทยมีศักยภาพในตลาดจีน โดยประเทศไทยสามารถครองตลาดไดเปนอันดับที่หนึ่ง 

- ไทยมีจุดแข็งในการสงออกอัญมณี และผูประกอบการ SMEs ไทยสามารถผลิตอัญมณีเครื่องประดับ               
ที่มีรูปแบบทันสมัย ราคาไมสูงเกินไป เหมาะสําหรับคนในวัยทํางาน

- ผูประกอบการ SMEs สามารถผลิตและเพิ่มมูลคา (value-creation) ใหกับวัตถุดิบของไทย เชน    
พลอยสี    ดวยการออกแบบ การทําการตลาด การสรางภาพลักษณของการเปนเครื่องประดับที่ดูมี
ราคาได
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ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับจีน

- โครงสรางตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของจีน สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ  อุตสาหกรรม 
เจียระไนเพชร    อุตสาหกรรมเจียระไนพลอยสี    อุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณีสังเคราะห   และ
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ

- อุตสาหกรรมเจียระไนพลอยสี   มีกวางซีเปนเปนศูนยกลางเจียระไนพลอยสี     แตมีคุณภาพไมสูงนัก  
เนื่องจากชางเจียระไนเปนชาวนาที่ทําอาชีพเสริมโดยการเปนชางเจียระไน  ดังนั้นจึงทําใหคุณภาพของ
ฝมือมีคุณภาพต่ําและกลาง  ประกอบกับคุณภาพของตัวพลอยเองมีคุณภาพที่ต่ํา    ซึ่งมีมากในประเทศ
จีน  จึงทําใหอุตสาหกรรมนี้ไมเดน พลอยที่พบในประเทศจีน  เพื่อเพิ่มคุณภาพตองสงมาที่ประเทศไทย  
เนื่องจากไทยมีเทคนิคการเผาพลอย  ซึ่งเปนที่ยอมรับของโลก  และมีฝมือที่ประณีตในการเจียระไน

- สําหรับอุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณีสังเคราะหของจีน เปนสินคาที่มีราคาถูกและไดรับความนิยม 
เนื่องจากรายไดของประชาชนจํานวนมากคอนขางนอย   แตนิยมบริโภคสินคาดังกลาวเพื่อการ
ประดับ  ศูนยกลางการเจียระไนอัญมณีสังเคราะหจีนอยูที่เมืองอูโจว  กวางซี  เรียกวา  “นคร อัญมณี”

- การผลิตสําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีน ตองอาศัยการนําเขาเนื่องจากการขาด
วัตถุดิบ คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ เปนตน
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ตลาดของขวัญ/ของชํารวย/ของประดับบาน ในจีน

- มูลคาตลาดของธุรกิจของขวัญ/ของฝาก ในป 2006 มีมูลคาประมาณ  200,000 ลานหยวน (ประมาณ 25 ล า น
เหรียญ สรอ.) เพิ่มขึ้นจากป 2005 ประมาณ 12%   (ที่มา: China’s gift industrial output value tops 200 
bln yuan in 2006, www.xinhua.net, 26 Feb 2007)

- ในปจจุบัน   ประเทศจีนมีผูประกอบการที่ผลิตของขวัญ/ของฝาก กวา 10,000 ราย   โดยที่ประกอบการของ
ผูผลิตของขวัญสวนใหญตั้งอยูที่กวางตง  เจอเจียง  ฝูเจี้ยน   เจียงซู    และเมืองใหญอยางเปยจิงและซั่งไห
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ของขวัญ/ของชํารวย/ของประดับบาน

-  ฝูเจี้ยนเปนมณฑลที่มีรายไดสูง รวมทั้งเมืองเอกของซื่อชวน (เฉิงตู) เปนมณฑลที่ประชากรมี รายได        
มากขึ้น   สามารถจับจายใชสอยและซื้อสินคานําเขาเพื่อเปนของขวัญ/ของฝากใหผูใหญ หรือ เ พื่อนฝูง 
เพื่อนรวมงานได

- สินคาของไทยมีจุดเดนในดานวัตถุดิบ เชน พิวเตอรที่ทําจากดีบุก หรือผลิตภัณฑที่ทําจากไมมะมวง 
และเปนสินคาที่จีนเองไมไดผลิตมากนัก

- ไทยมีชื่อเสียงในการผลิตสินคาประเภทของขวัญและของตกแตง และ SMEs ไทยมีความสามารถ
ในการสงออกไปยังตางประเทศ

- ผูประกอบการ SMEs สามารถเพิ่ม Value-Added ได

- มีการรวมกลุมกันจัดตั้งเปนสมาคมของขวัญ   ของชํารวย    และของตกแตงบาน  (Thai Gifts 
Premiums and Decorative Association)
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ศักยภาพตลาดอาหารแปรรูป/อาหารแชแข็งในประเทศจีน
- จากรายงานสถิติในป 2006 ผูประกอบการจีนที่จดทะเบียนสามารถทํารายไดเทากับ  2,158 

พันลานหยวน    คิดเปน 6.8% ของมูลคาอุตสาหกรรมรวมของประเทศ และมีอัตราการเติบโต
จากป 2005 เทากับ 23.5% โดยอาหารประเภทเนื้อสัตวแชแข็งมีปริมาณการผลิตสูตลาด
ประมาณ 11 ลานตัน   เพิ่มขึ้นจากป 2005 ประมาณ 24%

- ในป 2006 ประเทศจีนนําเขาสินคาอาหารจํานวน 20.3 ลานตัน มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป 2005
37.94% โดยมีมูลคาการนําเขากวา 13,000 ลานเหรียญ สรอ. เพิ่มจากป 2005 25.11%
อาหารประเภทเนื้อสัตวที่ประเทศจีนนําเขาจากตางประเทศมากที่สุด   ไดแก    เนื้อสัตว
ประเภทเปดไกและเครื่องใน     แตสินคาดังกลาวจะถูกตรวจสอบอยางเขมงวดเพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคไขหวัดนก
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อาหารแปรรูป/อาหารแชแข็ง

- เนื่องจากเปนมณฑลตอนในที่อยูหางจากทะเล และเปนแหลงของรานอาหาร ภัตตาคาร มีผูบริโภค
ที่ตองการรับประทานอาหารทะเล แตมีอุปสรรคดานการขนสง   อาหารทะเล แ บบสด ๆ  เ ข า ไ ป ใ น
มณฑล ทําใหอาหารทะเลแชแข็งในระดับคุณภาพ (เสมือนอาหารสด) นาจะเปนสินคาทางเลือกที่
ผูบริโภคในมณฑลดังกลาวตองการได

- ปลาแชแข็ง (อันดับที่ 14), ปลาหมึกแชแข็ง (อันดับที่ 38) เปนสินคาที่ผูประกอบการ SMEs ไทยมี
ความสามารถในการสงออกไปยังประเทศจีน

- ผูประกอบการไทยมีจุดแข็งในการผลิตอาหารแปรรูปและอาหารแชแข็งและเปนสินคาสงออกอันดับตน
ของประเทศไทย    จึงนาจะหันมาทําตลาดในมณฑลศักยภาพของจีนใหมากขึ้น   โดยการเนนการ
โฆษณาและทําตลาด เพื่อใหสินคาทะเลแชแข็งไดรับการยอมรับเสมือนเปนอาหารทะเลสด โดยเฉพาะใน
กลุมคนทํางานคนรุนใหมที่ตองการ ความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการบริโภค 

- ผูประกอบการมีการรวมกลุมเปนสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย (TFFA) และสมาคมผูผลิตอาหาร
สําเร็จรูป (TFPA)
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กลยุทธการตลาดสําหรบัสินคาอาหารแปรรูป/อาหารแชแข็ง

ซือ่ชวน

เปนการยากที่จะแนะนําใหคนรุนเกาใหทานอาหารแชแข็งแทนอาหารสด 
ดังนั้นกลุมเปาหมาย ไดแก กลุมผูบริโภครุนใหม  ซึ่งเปนกลุมคนทํางานอายุไม
เกิน 35 ป    ใชเวลาสวนใหญในการทํางาน   มีเวลาวางนอย    ตองการความ
สะดวกในการรับประทานอาหาร

Target

Positioning

Segmentation

กลยุทธตลาด

เนื่องจากประเทศจีนยังมีปญหาเรื่องสุขอนามัยอาหารอยูมาก ดังนั้นควรวาง
ตําแหนงในเรื่องของมาตรฐานสุขอนามัยเปนหลัก   ความแปลกใหมของ
รสชาติอาหารแบบไทยที่แตกตางจากอาหารทองถิ่น   และความสะดวกในการ
นําไปประกอบอาหารหรือรับประทานเปนจุดขาย 

ซือ่ชวน

- อาหารทะเลแชแข็งทุกชนิด
- อาหารสดแชแข็ง ควรหลีกเลี่ยงเนื้อหมู เนื่องจากซื่อชวนเปนแหลงเลี้ยง
สุกรใหญสุด  เนื้อวัวเนื่องจากคนจีนนับถือเจาแมกวนอิม และเปดไก 
เนื่องจากมีผูประกอบการรายใหญทําอยูแลว ควรสงออกเนื่องสัตวประเภท
เนื้อนกกระจอกเทศ และเนื้อจระเข

- อาหารแปรรูปคาวทุกชนิด เชน กุนเชียง, แหนม, ไสอั่ว 
- อาหารแปรรูปหวานทุกชนิด เชน กระยาสารท, กาละแม, ทองมวน

ซือ่ชวน

อาหารแปรรูป/อาหารแชแข็งพื้นที่
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กลยุทธการตลาดสําหรบัสินคาอาหารแปรรูป/อาหารแชแข็ง

ซือ่ชวน
ระดับราคาควรตั้งราคาอิงกับราคาอาหารสด ตัวอยางระดับราคาสินคาเชน
ปลาทั้งตัวแชแข็ง ราคา 8.20 หยวนตอ กก., ไสกรอก 0.85 -1 หยวน ตอชิ้น

ระดับราคา

ชองทาง
การจาํหนาย

ผลิตภัณฑ

กลยุทธตลาด

- ควรทดลองตลาดโดยจําหนายสินคาผานงานแสดงสินคาที่กรมสงเสริม  
การสงออก   หรือสถานกงสุลไทยประจํานครเฉิงตูรวมจัด 

- การกระจายสินคานั้นควรผานทางตัวแทนจัดจําหนายที่มีใบอนุญาตการนําเขา
สินคาประเภทอาหารและมีประสบการณในการจัดจําหนายสินคาในพื้นที่ อาทิเชน   
เครือ ซี.พี., บริษัท SINO Sunshine และบริษัท D.C.H (Dah Chong Hong)    เปน
ตน

- รานอาหารเปนอีกชองทางหนึ่ง   การจัดจําหนายผานชองทางนี้จะจําหนายผาน
ตัวแทนจําหนายทองถิ่น   การเขาถึงตัวแทนจําหนายเหลานั้นอาจจะตองใช
การตลาดแบบสายสัมพันธ (Relationship Marketing)  หรือกวนซี่ (Guanxi)

ซือ่ชวน

อาหารแชแข็งตองระวังในเรื่องของการขนสง เนื่องจากซื่อชวนไมมีพื้นที่ติดทะเล 
ทาเรือที่ใกลที่สุด ไดแก ทาเรือที่กวางซี  ดังนั้นกลุมอาหารที่ควรรุกตลาดกอน คือ 
อาหารที่แปรรูปมาแลวขั้นหนึ่ง เชน กุนเชียง, ไสกรอก, แหนม, ทองมวน, กาละแม 
เปนตน

ซือ่ชวน

อาหารแปรรูป/อาหารแชแข็งพื้นที่
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กลยุทธการตลาดสําหรบัสินคาอาหารแปรรูป/อาหารแชแข็ง

ซือ่ชวน

จะตองพยายามสรางความเชื่อในยี่หอ (Brand Belief) วาเปนอาหารที่มี
ความสด แทบไมมีความแตกตางกับอาหารทะเลที่จําหนายในตลาดสด   
แตมีมาตรฐานดานความสะอาดและถูกสุขอนามัยมากกวา   อีกทั้งยัง
สะดวกตอการนําไปประกอบอาหาร หรือพรอมรับประทานไดทันที 

การสรางแบรนด

การสงเสริม
การตลาด

กลยุทธตลาด
- การจัดบูทแสดงสินคาและมีการทดลองใหลูกคาชิมฟรี และสอนวิธีการ
 ประกอบอาหารจากอาหารแชแข็ง/แปรรูปเหลานั้น
- ใชพรีเซนเตอรที่เปนพอครัวชื่อดังในทองถิ่นมานําเสนอสินคา
- การจัดเปนชุดขายพวงกับสินคาอาหารไทยที่มีชื่อเสียงในราคาพิเศษ เชน 
การขายน้ําปลาพวงกับขาวหอมมะลิไทย  เปนตน

- การสมนาคุณตําราการประกอบอาหารเมื่อซื้ออาหารแชแข็ง
- การโฆษณาผานทางสื่อโฆษณานอกบาน ( Out of Home Media) และ
การโฆษณาผานสิ่งพิมพอยางหนังสือดานการประกอบอาหาร   หรือ  
นิตยสารที่เกี่ยวกบั Lifestyle ของคนทํางานยุคใหม

ซือ่ชวน

อาหารแปรรูป/อาหารแชแข็งพื้นที่
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กลุมบริการที่ไทยมีชือ่เสียงเปนที่ยอมรับ
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อตุสาหกรรมทองเที่ยว : กรณีศกึษาการเปดโรงเรียนสอนการทองเที่ยว

การใหบริการโลจสิตกิส 

รานอาหารไทย

ธุรกิจความงาม/เสริมสวย/สปา
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รานอาหารไทย
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ศักยภาพของธุรกิจรานอาหารในประเทศจีน

สําหรับโครงสรางตลาดอาหารในประเทศจีนนั้น    การใหบริการดานอาหาร (Food Service) ถือไดวาเปนตลาดที่มีขนาดใหญ
ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุด   โดยในป 2004 การใหบริการดานอาหารนั้นมีสัดสวนถึงรอยละ 43 ของตลาดอาหาร หรือคิดเปน
มูลคา 735.86 พันลานหยวน  (ที่มา: Food Consumption in China, Industry Series, December 2005 Issue 3, China 
National Commercial Information Center and Li & Fung Research Center)

จากความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศจีน   ทําใหพฤติกรรมในการบริโภคของคนจีนเปลี่ยนแปลงไป    การบริโภคอาหาร
นอกบานมีแนวโนมเพิ่มสูงมากขึ้น    การทานอาหารนอกบานโดยเฉพาะคนในเขตเมือง    เฉลี่ยแลวคิดเปนคาใชจายประมาณ
รอยละ 20 ของคาใชจายดานอาหารทั้งหมด   รวมถึงการใหบริการจัดอาหาร (Catering Services) ก็มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว เชนกัน

โดยเฉลี่ยแลวใน  1 ครัวเรือน จะมีคนที่ออกไปทํางานขางนอกอยางนอย 1 คน   จํานวนของครอบครัวที่มีรายไดมาจากทั้งฝาย
สามีและภรรยา (Dual-Income Family) มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น   ชวงจังหวะชีวิตที่กาวเดินเร็วขึ้น   และจํานวนของผูหญิงที่
ออกไปทํางานนอกบานมากขึ้นทําใหความจําเปนในการทานอาหารนอกบานมีเพิ่มสูงขึ้นกวาแตกอน   นั่นหมายถึง   จํานวน
รายไดและความถี่ที่ไดรับจากครัวเรือนที่มีความสามารถในการจายก็จะเพิ่มขึ้นมากตาม   อีกทั้งการทองเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น
สงผลใหยอดขายของการใหบริการดานอาหารเพิ่มสูงขึ้นและหลากหลายมากขึ้นตามประเภทของลูกคาที่แตกตางกันไป 
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ศักยภาพของผูประกอบการรานอาหารไทย

ประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ   จนไดชื่อวาเปน “ครัวของโลก” (Kitchen of the World)   อีกทั้งยังไดรับ
การสงเสริมจากรัฐบาลไทยตามนโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก” เพื่อสงเสริมใหมีการขยายตัวของรานอาหารไทยไปยัง
ตางประเทศอยางเปนระบบอีกดวย

อาหารไทยมีเอกลักษณอันโดดเดนในเรื่องของรสชาติที่เปรี้ยว   เผ็ด   มีกลิ่นหอม   การใชเครื่องปรุง      การตกแตงอาหาร    
และความสดใหมของวัตถุดิบ   ทําใหอาหารไทยเปนที่ยอมรับของคนทั่วโลก

นอกเหนือจากเรื่องของอาหารแลว    การออกแบบรานและตกแตงรานอันเปนเอกลักษณที่สื่อถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทย   
ก็เปนจุดเดนอีกอยางหนึ่งที่สามารถสรางความโดดเดนที่แตกตางจากรานอาหารของชาติอื่น     ในเรื่องของการใหบริการ
เชนเดียวกัน   การใหบริการของบริกรชาวไทยนั้นเต็มเปยมไปดวยจิตใจที่พรอมใหบริการ (Service Mind)   และความ
ออนโยนในการใหบริการที่แตกตางจาก บริกรชาติอื่นๆ   ยากที่จะลอกเลียนแบบได
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กลยุทธการตลาดสําหรบัรานอาหารไทย

ซือ่ชวน

- กลุมคนทํางานรุนใหม   ในระดับผูบริหาร    มีรายไดสูง    ชอบความทาทาย 
และแปลกใหม

- กลุมลูกคาองคกรบริษัทเอกชนตางๆ  ที่นิยมเจรจาธุรกิจ  หรือพาลูกคามา
เลี้ยงอาหาร   หรือจัดงานเลี้ยงฉลองในองคกรเอง

- สําหรับที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน กลุมนักธุรกิจและนักทองเที่ยวชาว  
ไตหวัน เปนกลุมเปาหมายอีกกลุมที่มีความนาสนใจ

ฝูเจี้ยน
Target

ซือ่ชวน

ควรจะเปนในลักษณะของสถานที่สําหรับชวงเวลาวาระพิเศษที่สามารถแสดง
ถึงฐานะของลกูคาที่มาใชบริการ   เชน   การตกลงดานธรุกจิ, การรับรองแขก
, การเลีย้งฉลองในเทศกาลตางๆ   เปนตน    โดยใชจุดเดนของอาหารไทยใน
เรื่องของรสชาติและบรรยากาศที่แสดงถึงเอกลกัษณดานวัฒนธรรมของไทย

ฝูเจี้ยน
Positioning

Segmentation

กลยุทธตลาด

ภัตตาคารที่มีระดับราคาปานกลางถึงสูง
ฝูเจี้ยน
ซือ่ชวน

รานอาหารพื้นที่
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กลยุทธการตลาดสําหรบัรานอาหารไทย

ซือ่ชวน

ทําเลที่เหมาะสมในการลงทุนในระยะแรก   ไดแก   โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ 5 ดาวที่สราง
ขึ้นใหม, อาคารสาํนักงานในยานธุรกิจ, หางสรรพสินคาหรู  เปนตน   โดยเฉพาะในเมือง 
เซี่ยเหมิน  ทําเลที่ดีนาจะเปนบริเวณที่ใกลชายทะเล  สามารถมองเห็นวิวทะเลได

ฝูเจี้ยนทําเลที่ตั้ง

ผลิตภัณฑ

กลยุทธตลาด

- ควรจะเนนการใชวัตถุดิบในทองถิ่นเปนหลัก ยกเวนวัตถุดิบที่เปนหัวใจหลักในการปรุง
อาหารและไมสามารถหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเทียบเทากับวัตถุดิบจากประเทศไทย  เชน  
กะป  เปนตน

- เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน เมนูเดนควรเนนอาหารทะเล
- นครเฉิงตู ควรเนนอาหารรสเผ็ดจัด แตผูประกอบการควรหลีกเลี่ยงอาหารทะเล  แตใช
ปลาหรือกุงน้ําจืดแทน   เนื่องจากเฉิงตูเปนพื้นที่ที่ไมติดทะเล   การขนสงอาหารทะเล
อาจจะทําใหเกิดปญหาในเรื่องของความสดและตนทุนในการขนสง

- พฤติกรรมการทานอาหารของคนจีนนั้น    เครื่องดื่มที่นิยมนั้นมักจะเปนเครื่องดื่ม         
แอลกอฮอลลประเภทเหลา  เบียร  ไวน   หรือเครื่องดื่มรอน อาทิเชน   น้ําชาหรือน้ําอุน   
เปนตน    ไมนิยมที่จะทานเครื่องดื่มเย็นที่ใสน้ําแข็ง

- การแยกสวนผูสูบบุหรี่กับไมสูบบุหรี่

ฝูเจี้ยน

ซือ่ชวน

รานอาหารพื้นที่
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กลยุทธการตลาดสําหรบัรานอาหารไทย

ซือ่ชวน

- การสง Direct Mail หรือ Direct E-mail ไปยังบริษัทตางๆ
- ปายโฆษณาในยานธรุกิจและแหลงการคา, โฆษณาในวารสารดานอาหารและการทองเที่ยว
- อินเตอรเนต ทั้งทางเว็บไซดและการสรางบลอ็ก
- การขายอาหารชุดแนะนําซึ่งประกอบดวยอาหารคาว-หวาน  แลวแถมเครื่องดื่มประเภท 
เหลาหรือไวนฟรี      หรือการจัดรายการอาหารจานเดน 

- การจัดการแสดงพิเศษ   เชน   มีการจัดแสดงรําไทยในชวงมื้อค่ําวันศุกร-เสาร-อาทิตย
- การใหบัตรสมาชิก
- การสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรทางธรุกิจตางๆ เชน โรงแรม, บริษัททัวร เปนตน

ฝูเจี้ยน
การสงเสริม
การขาย

ซือ่ชวน

ควรจะอิงกับชื่อเสียงของอาหารและวัฒนธรรมไทยในลักษณะของ National Brand โดย
สรางเอกลักษณของยี่หอ (Brand Identity) ใหลูกคานึกถึง  “ถาจะทานอาหารรสจัดจานจาก
แหลงอาหารที่ขึ้นชื่อวาเปนครัวของโลก   ในบรรยากาศที่หรูหราแตกตาง   ใหนึกถึงราน
อาหารไทย”

ฝูเจี้ยน
การสรางแบรนด

ราคา

กลยุทธตลาด
รานอาหารอยางดีจะมีราคาประมาณ  500 – 1,000 หยวน (2,500 – 5,000 บาท)
ตอคน       ตอมื้อ 

ฝูเจี้ยน
ซือ่ชวน

รานอาหารพื้นที่
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ธุรกิจความงาม/เสริมสวย/สปา
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ศักยภาพตลาดสปาในประเทศจีน

- ตลาดธุรกิจความสวย-ความงามในป 2006 นั้นมีมูลคาสูงถึง 2.4 แสนลาน หยวน   มีผูบริโภคที่ซื้อสินคาและเขามาใช
บริการในตลาดดังกลาวมากกวา 16 ลานคนตอป และมีจํานวนสถาบันความงามมากถึง 1.8 ลานแหง โดยเพิ่มจากป 2005
รอยละ 20 ซึ่งผูประกอบรอยละ 93 เปนการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน 

- ตลาดธุรกิจความสวย-ความงามในประเทศจีนคาดวา จะมีมูลคาเกินกวา 300,000 ลาน หยวน ในป 2010

- ในอนาคตสถานบริการความสวยความงามจะถูกจัดระดับการบริหารจัดการเปนระดับของดาว เชนเดียวกับโรงแรม และ
นโยบายดังกลาวถูกคาดการณวาจะถูกดําเนินการตั้งแตป 2007

- นักลงทุนตางประเทศที่มาลงทุนธุรกิจสปาในประเทศจีน   สวนใหญมาจากประเทศฝรั่งเศส  ไตหวัน  ฮองกง          
เกาหลีใต สวิตเซอรแลนด และไทย   โดยสปาฝรั่งเศสไดครองสวนแบงของตลาดเปนสวนใหญ

- สปาที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน อาทิเชน Banyan Tree, Dragonfly และ Thai Privilege Spa โดยเฉพาะอยางยิ่ง Dragon 
Fly ที่บริหารงานโดยนักธุรกิจชาวฮองกงที่มีการขยายสาขาการใหบริการและดําเนินกิจกรรมดานการตลาดอยางตอเนื่อง 
จนมีจํานวนสาขาถึง 11 แหงในมหานครซั่งไห   1 สาขาในปกกิ่ง  และยังมีสาขาอื่นๆในตางประเทศอีกดวย
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ศักยภาพผูประกอบการธุรกิจสปาไทย

- การใหบริการสปาของประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในระดับสากล   จนเปนที่นิยมอันดับที่  1 ในเอเชีย     
จนไดชื่อวาเปนเมืองหลวงสปาแหงเอเชีย (Capital Spa of Asia) อีกทั้งไทยยังเปน ประเทศที่ลงทุนทําสถานบริการสปา
ในตางประเทศมากที่สุดในโลก 

- มีการรวมกลุมในรูปแบบของสมาพันธสปาไทย (The Federation of Thai Spa)

- รัฐบาลไทยมีนโยบายผลักดันประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพแหงเอเชีย หรือ Medical Hub 
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ความงาม/เสรมิสวย/สปา 

เปดใหนักธรุกิจ
ตางชาติเขามา
ลงทุนได ทั้งใน
รูปแบบของการ
รวมทุน การ
รวมมือ หรือเปน
ทุนตางชาติ 100%

• ฝูเจี้ยนและเขตเมืองของซื่อชวน เปนพื้นที่ที่ประชากรมีรายไดสูงขึ้น และมี
ชาวตางชาติมาพํานักจํานวนมาก

• ผูบริโภคกลุมผูหญิง เปนกลุมที่มีความกลาในการจับจายใชสอยเพื่อความ
งาม เพื่อใหดูดี และเพื่อสถานะทางสังคม 

• ผูประกอบการไทยมีจุดแข็งดานบริการ และมีความออนนอมและนุมนวลใน
การใหบริการ รวมทั้งชื่อเสียงของสปาไทยเปนที่ยอมรับในระดับโลก

• ผูประกอบการมีความแข็งแกรง และรวมตัวจัดตั้งเปนสมาพันธ สปาไทย

ฝูเจี้ยน
ซือ่ชวน

ความงาม/
เสริมสวย/

สปา

การลด/เลกิภาษีสาเหตุพื้นที่บริการ
หมวดบริการ
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กลยุทธดานการตลาดในธุรกิจสปา

ในระยะแรกเขาสูตลาดใน Segment ของ Hotel Spa  ในอนาคตอาจขยายไป    
ยัง Seg.  Cruise Spa เนื่องจาก Xiamen เปนเมืองทาติดทะเลฝูเจี้ยน

ซือ่ชวน

- คนที่มีรายไดระดับ B+ จนถึง A   ซึ่งมีกําลังซื้อเพียงพอที่จะจายคาสมาชิก  
และจายคาบริการครั้งละ 800-1,000 หยวน ไดแก กลุมขาราชการและนักธุรกิจ  
ทองถิ่น

- กลุมนักทองเที่ยว โดยเฉพาะที่เซี่ยเหมิน กลุมนักทองเที่ยวชาวไตหวันเปนอีก
หนึ่งเปาหมายที่นาสนใจ

ฝูเจี้ยน
Target

ซือ่ชวน

กําหนดตําแหนงทางการตลาดดวยวัฒนธรรมการใหบริการที่แตกตาง    โดย
อาศัยความ    ออนโยนดานการปฏิบัติและวิถีทางปฎิบัติการนวดแผนไทย     
ผสานกับมาตรฐานการใหบริการระดับสากลเปนหลัก

ฝูเจี้ยน
Positioning

Segmentation

กลยุทธตลาด

ในระยะแรกเขาสูตลาดใน Segment ของ Hotel Spa  ในอนาคตอาจขยายไป    
ยัง Resort Spa หรือ Mineral Spring Spa  เนื่องจาก Sichuan เปนเมืองที่มี
แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติอยางจิ่วจายโกว

ซือ่ชวน

สปาพื้นที่
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กลยุทธดานการตลาดในธุรกิจสปา

- การนําเขาผลิตภัณฑสปาจากประเทศไทย    ควรนําเขาเฉพาะที่จําเปนเทานั้น   
เนื่องจากผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสปาบางประเภทอยูในหมวดสินคาประเภท
เครื่องสําอาง จะถูกทางหนวยงานดานสุขอนามัยจีนตรวจสอบอยางเขมงวด

- ในเรื่องของมาตรฐานการใหบริการนั้น   ดานสุขอนามัยของสถานที่เปนสิ่งที่
ตองคํานึงถึงเปนอยางมาก สวนดานพนักงานมีหลายหนวยงานที่ใหคําปรึกษา 
เชน สหพันธสปาฯ   ISMED

ฝูเจี้ยน

ซือ่ชวน

โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ 5 ดาวที่สรางขึ้นใหม, คลับเฮาสในสนามกอลฟ,
รีสอรทตามแหลงทองเที่ยว   สําหรับในอนาคตนั้นอาจจะรุกไปยังสวนของตลาด
ใหม   เชน    ที่เมืองเซี่ยเหมิน    อาจจะลงทุนเปดสปาแบบ Cruise Spa   ในเรือ
สําราญ   เปนตน

ฝูเจี้ยน

ทําเลที่ตั้ง

ผลิตภัณฑและ
การใหบริการ

กลยุทธตลาด

ซือ่ชวน

สปาพื้นที่
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กลยุทธดานการตลาดในธุรกิจสปา

ซือ่ชวน

- การสง Direct Mail หรือ Direct E-mail ไปยังหนวยงานราชการและบริษัทตางๆ
- ปายโฆษณา (Billboard) ในยานชุมชนและแหลงทองเที่ยว
- ลงโฆษณาในวารสารดานสุขภาพและการทองเที่ยว
- อินเตอรเนต ทั้งทางเว็บไซดและการสรางบล็อก
- การขายแพ็กเกจการใหบริการ   ซึ่งอาจจะเปนแพ็กเกจเฉพาะการใหบริการสปา แต
หลายประเภท  หรือเปนแพ็กเกจสปาพรอมกับการใหบริการดานความสวงยงาม
อื่นๆ (Salon)

- การสะสมยอดเพื่อเปนสมาชิกในแตละระดับ 
- การสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ เปนอีกแนวทางหนึ่งที่
นาสนใจ   ตัวอยาง เชน   การสงเสริมการขายรวมกับทางบริษัททัวร  โรงแรม  ,
และรานอาหารตางๆ 

ฝูเจี้ยน

การสงเสริม
การขาย

โดยทั่วไปแลวการคิดคาใชจายกับลูกคาแตละครั้งนั้น  ขึ้นอยูกับประเภทการใช
บริการ เชน การนวดแผนไทยครั้งละประมาณ 630 หยวน เปนตน

ฝูเจี้ยน
ราคา

กลยุทธตลาด

ซือ่ชวน

สปาพื้นที่
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กลยุทธดานการตลาดในธุรกิจสปา

- ควรจะอิงกับชื่อเสียงของสปาไทยในลักษณะของ National Brand     โดยการ 
ประสานวัฒนธรรมอันโดดเดนของไทยเขากับความเชื่อดานสุขภาพของจีน  เชน   
เรื่องของหยินหยาง   เปนตน   

- โดยสื่อสารผานทางสัมผัสทั้งหา (Brand Sense) อันไดแก
ทางรูปลักษณ   เชน  การออกแบบและตกแตงรานดวยสถาปตยกรรมไทย ประยุกต
เขากับศาสตรเรื่องฮวงจุยของจีน
ทางกลิ่น   เชน   การใชอโรมาที่สมุนไพรที่มีคุณลักษณะในการชวยบําบัดโรคหรือ
ความเครียด
ทางเสียง   โดยการเปดดนตรีบรรเลงที่เปนดนตรีไทยคลอไประหวางการใหบริการ
ทางการรับรส    โดยการใหลูกคาดื่มน้ําสมุนไพรทั้งของไทยและจีน  ที่มีผลในการ
ชําระลางรางกาย   อาทิเชน    น้ําตะไคร    น้ําหลอฮังกวย  เปนตน
ทางการสัมผัส    ผานการนวดและกดจุด   ตามศาสตรการนวดแผนไทย

ฝูเจี้ยน

การสรางแบรนด

กลยุทธตลาด

ซือ่ชวน

สปาพื้นที่
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11 ขอเสนอแนะนโยบายและ
แนวทางการปรับตัวสําหรับ SMEs
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2. ในกลุมสินคาและบริการที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพสูงในการสงออกไปสูตลาด  มณฑลจีน แต
ยังไมไดรับประโยชนจากขอตกลง ACFTA อยางเต็มที่   เนื่องจากทางการจีนยังคงมี               
การจัดใหอยูในรายการสินคาออนไหวหรือยังมิไดเปดเสรีอยางเต็มที่  เชน   ยางพาราหรือกลุม 
ธุรกิจบริการ   ภาครัฐควรเตรียมพรอมสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มจุดแข็งของสินคา 
รวมทั้งการรักษาภาพลักษณที่ดีของสินคา

ขอเสนอแนะนโยบายและแนวทางการปรับตัวสําหรับ SMEs

1. ใหความสําคัญกับสินคาที่ไดรับสิทธิประโยชนจากขอตกลงในหมวด Early Harvest และ 
Normal list กอน  อาทิเชน มันสําปะหลัง, อาหารแชแข็ง/แปรรูป, ผลไมแปรรูป เปนตน

3. ในการเขาสูตลาดจีนของ SMEs ไทย   ผูประกอบการไมควรมองตลาดจีนในลักษณะที่เปนตลาด
เดียวกันทั้งประเทศ   แตควรเลือกพื้นที่ระดับเมืองหรือมณฑลเปนตลาดเริ่มตนสําหรับการเขาสู
ตลาดจีน    เมื่อมีประสบการณมากพอแลวจึงคอยขยายสูเมืองหรือมณฑลอื่นที่มีลักษณะตลาด
คลายคลึงกัน    โดยในการพิจารณาคัดเลือกเมืองที่จะเขาไปทําการตลาด  จําเปนตองเขาใจศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ ขนาดของตลาด พฤติกรรมและรสนิยมของลูกคา และจุดแข็งของสินคาตนเมื่อ 
เทียบกับคูแขง (ทั้งผูประกอบการจีนและตางชาติ)
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ขอเสนอแนะนโยบายและแนวทางการปรับตัวสําหรับ SMEs

4. การเริ่มตนเขาสูตลาดจีนของ SMEs ไทย  ควรเริ่มตนแบบคอยเปนคอยไป  โดยอาจจะใชเวลาใน
การศึกษา สํารวจตลาด เก็บขอมูล เก็บเกี่ยวประสบการณภาคสนามสัก 1-2 ป  การดําเนินธุรกิจ
ในจีนที่มีลักษณะโครงสรางตลาดตางจากประเทศไทย   การทุมเททรัพยากรจํานวนมากใน
ชวงแรกของการเขาสูตลาด  จะมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนสูงมาก 

วิธีการเริ่มตนที่ผูประกอบการไทยสวนใหญนิยม  ไดแก  การนําสินคาเขาไปจัดแสดงและ
จําหนายผานงานแสดงสินคา (Trade Fair)  ในเมืองตางๆ ของจีนซึ่งมีการจัดเปนประจําทุกป 
เชน งาน Fuzhou Fair หรือ งาน China-ASEAN Expo รวมกับกรมสงเสริมการสงออก 
กระทรวงพาณิชย

5. สินคาของ SMEs ไทยที่จะเขาไปแขงขันในตลาดจีนไดตองเปนสินคาที่มีจุดเดนเฉพาะตัว  เชน 
มีการออกแบบที่ดี  มีคุณภาพสูง  มีความประณีต  หรือมีภูมิปญญาของตนเองที่ยากตอการ
เลียนแบบ  รวมทั้งยังตองทําการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อไมใหผูประกอบการชาวจีนเลียนแบบ 
ไดทัน  และอยาแขงขันดวยราคา
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ขอเสนอแนะนโยบายและแนวทางการปรับตัวสําหรับ SMEs

6. การกระจายสินคารวมถึงการทําการตลาดควรทําผานคูคาในประเทศจีนที่มีความชํานาญในเมืองที่
เปนพื้นที่เปาหมายของ SMEs ซึ่งคูคากลุมนี้มีทั้งที่เปนผูประกอบการชาวจีน และชาวตางชาติ 
(รวมทั้งไทยดวย) ที่รับทําการกระจายสินคาและทําการตลาดให SMEs ไทย

7. ผูประกอบการ SMEs ไทยควรรวมกลุมกันในลักษณะของสมาพันธ/สมาคม   เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูล ประสบการณ และการรวมมือกันเพื่อลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพในดานการกระจายสินคา
ในการสงสินคาไปจําหนายในประเทศจีน   รวมถึงเปนการเพิ่มอํานาจตอรองอีกดวย

8. การสรางเครือขายของกลุมประเทศอาเซียนกับจีนเพื่อเพิ่มศักยภาพของ SMEs ไทย จากขอตกลง
การคา ACFTA จะชวยใหการคาระหวางอาเซียนดวยกันเองและกลุมอาเซียนกับจีนมีการขยายตัว
สูงขึ้นจากการลดกําแพงภาษีและการพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาที่เชื่อมโยงกลุมอาเซียนดวยกัน
และกับประเทศจีน   ผูประกอบการ SMEs ไทยสามารถใชความไดเปรียบดังกลาวในการนําเขา
สินคาหรือวัตถุดิบที่ตนทุนต่ําจากประเทศจีนนํามาผลิตหรือแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และนําไป
จําหนายยังประเทศอื่น เชน นําเขาผลไมและสินคาเกษตรจากจีนมาแปรรูปเปนอาหารสําเร็จรูปเพื่อ
จําหนายในอาเซียน โดยไดประโยชนจากขอตกลงการคาเสรี ACFTA หากใชวัตถุดิบในกลุม
ประเทศอาเซียนและจีน
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ขอเสนอแนะนโยบายและแนวทางการปรับตัวสําหรับ SMEs

9. ภาครัฐและ สสว. จึงควรเปดศูนยใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ระเบียบและการดูแลทรัพยสินทาง
ปญญาของผูประกอบการ SMEs ไทยในประเทศจีน โดยเฉพาะในเมืองใหญๆ และควรมีการจาง
สํานักงานกฎหมายที่เชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูประกอบการไทย ซึ่งในปจจุบันมีการ
แกปญหาในลักษณะที่ตางคนตางทํา  แตละรายจางที่ปรึกษากฎหมายของตัวเอง  ทําใหมีคาใชจาย
ในการดําเนินการที่สูง เมื่อเทียบกับยอดขายของธุรกิจ SMEs ที่มีไมมากนัก 

10. ในดานการสงออกสินคาหรือบริการที่ผูประกอบการ SMEs ไทยมีจุดแข็ง   โดยเฉพาะในดานธุรกิจ
บริการในตลาดบน   เนนความออนโยนและความเปนไทย   โดยเนนไปที่มณฑลที่ใหการยอมรับ
และคุนเคยกับภาพลักษณที่ดีของสินคาและบริการของไทย  (เชน 3 มณฑลพื้นที่ศึกษาทาง
ตะวันตก คือ ซื่อชวน ฉงชิ่งและกวางซี) และเนนกลุมลูกคาชาวจีนที่มีฐานะ  เคยเดินทางมา
ประเทศไทย  คอนขางรูจักคุนเคยและมีความรูสึกที่ดีกับประเทศไทย

11. ผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการตามขอตกลงเสรีการคา   สามารถใช
สิทธิประโยชนจาก “กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศ” ซึ่งบริหารจัดการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ    และ“กองทุนเพื่อการ
ปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา” หรือเรียกชื่อวา 
“กองทุนเอฟทีเอ”
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