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4 มณฑลพ้ืนที่ศึกษา

 

I    ศักยภาพทางเศรษฐกจิของจีน และมณฑลพื้นท่ีศึกษา  
  : Fujian, Sichuan, Chongqing, Guangxi 
 

 โครงการศึกษาวิจัยน้ี มวีัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการเขาสูตลาดประเทศจีน 

ซึ่งเปนประเทศท่ีอยูภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จนี (ASEAN-China FTA: ACFTA) และเปน

ประเทศท่ีมีตลาดขนาดใหญ พรอมศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีโดดเดน และเพื่อประเมินศักยภาพ โอกาส

และอุปสรรคของ SMEs ไทยในการเขาสูตลาดมณฑลจีน โดยคณะวจิัยไดเลือกมณฑลพื้นท่ีเปาหมาย 

ไดแก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- มณฑลจีนชายฝงทะเลทางตะวันออก ไดแก  มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน)   

- มณฑลจีนตะวันตก   ไดแก  มหานครฉงชิ่ง 

       มณฑลซื่อชวน (เสฉวน)   

       เขตปกครองตนเองกวางซี (กวางสี)   
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จากผลการศึกษาวิเคราะหมณฑลพื้นท่ีศึกษาท้ัง 4 แหงของจีน สามารถสรุปศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของพื้นท่ีดังกลาว โดยแสดงในตารางที่ 1 และ ตารางท่ี 2 ไดดังน้ี 

 

1. ท้ัง 4 มณฑลมปีระชากรรวมกันประมาณ 192 ลานคน และเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย พื้นท่ี 4 มณฑลรวมกันมขีนาด GDP สูงกวาไทย หากแตท้ัง 4 มณฑลลวนมีรายไดเฉล่ียตอ

หัวตอปตํ่ากวาไทย 

 

2. ในดานการติดตอคาขายกับตางประเทศ พบวา แมจะนําขอมูลการคาของ 4 มณฑลรวมกัน

แลวแตก็ยังคงตํ่ากวาปริมาณการคาระหวางประเทศของไทย สวนหน่ึงนาจะเปนเพราะพ้ืนท่ี 

สวนใหญอยูทางตอนในของประเทศ (ซื่อชวนและฉงชิ่ง) ทําใหไมสามารถออกสูทะเล ติดตอกับ

ตลาดโลกไดสะดวกมากนัก และมณฑลทางตะวันตก(ซื่อชวน ฉงชิ่ง กวางซี)  เพิ่งจะเปดกวาง

ติดตอกับตางประเทศมากข้ึน  หลังจากรัฐบาลจีนประกาศนโยบายมุงพัฒนาจีนตะวันตก     

(Go-West Policy หรือ Xibu Da Kaifa) 

 

3. สวนดานการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) กลับพบวา    ขอมูลของ 4 มณฑลรวมกัน มี

ปริมาณสูงกวาปริมาณ FDI ของไทย สวนหน่ึงนาจะเปนเพราะนโยบายของรัฐบาลจนีในการ

ดึงดูดการลงทุน FDI เขาไปพฒันาพื้นท่ีจีนตะวันตก(ซือ่ชวน ฉงชิ่ง และกวางซี) รวมท้ังนโยบาย

ของรัฐบาลทองถิ่นของแตละมณฑล ซึ่งตางเสนอนโยบายสงเสริมการลงทุนตางชาติ เชน การ

ลดภาษีรายไดนิติบุคคลเพื่อดึงดูด FDI ใหเขามาลงทุนในพืน้ท่ีของตน ซึ่งจะเปนการสรางรายได

ใหกับแตละมณฑลอีกดวย 
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ตารางที่1    แสดงดัชนเีศรษฐกิจของ 4 มณฑลพื้นที่ศกึษา เรียงลําดับตามขนาดของ GDP ป 2005 

ไทย/ 
มณฑลจีน 

GDP 
(พันลาน 
เหรียญ 
สรอ.) 

รายได 
ตอหัว 
ตอป 

(เหรียญ 
สรอ.) 

ประชากร 
(ลานคน) 

การคารวม 
(พันลาน 
เหรียญ 
สรอ.) 

การสงออก 
(พันลาน 
เหรียญ 
สรอ.) 

การนําเขา 
(พันลาน 
เหรียญ 
สรอ.) 

FDI  
ลงทุนจริง 

(ลาน 
เหรียญ 
สรอ.) 

การคา
ปลีก 

(พันลาน 
หยวน) 

ประเทศไทย 174.6 2,720 64.2 262.88 130.03 132.85 4,500 - 

ประเทศจีน 2,200 1,740 1,300 1,422.55 762.32 660.22 79,100 6,720 
รวม 4 มณฑล 255.42 - 192.1 71.75 44.88 26.87 7,179 794 
สัดสวนเทียบ 
4 มณฑล
เทียบกับจีน
ทั้งประเทศ 

11% - 14% 5% 5% 4% 9% 11% 

ฝูเจี้ยน 
79.52 

(อันดับ 11 ในจีน) 
2,257 35.4 54.4 34.8 19.6 5,400 234.6 

กวางซี 
49.3 

(อันดับ 17 ในจีน) 
1,063.9 46.6 5.18 2.88 2.3 379 139.7 

ฉงชิ่ง 
37.2 

(อันดับ 26 ในจีน) 
1,329.5 28 4.27 2.5 1.77 500 121.6 

ซ่ือชวน 
89.40 

(อันดับ 9 ในจีน) 
1,096.9 82.1 7.9 4.7 3.2 900 298.1 

 
ที่มา:   World Bank         China Statistical Yearbook 2006     และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยความ

รวมมือของกรมศุลกากร  

 

  

นอกจากน้ี  เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลของจีนท้ังประเทศ มีขอสรุปดังน้ี 

 

1.   ดานขนาดเศรษฐกิจ (วัดจาก GDP) ของ 4 มณฑลรวมกัน มีสัดสวนเพียงประมาณรอยละ 11 

ของเศรษฐกิจจนีท้ังประเทศ  

 

2.   ท้ัง 4 มณฑลรวมกันมปีระชากร คิดเปนสัดสวนราวรอยละ 14 ของท้ังประเทศ  หากแตมีเพียง

มณฑลเดียว คือ ฝูเจี้ยน ท่ีมีรายไดเฉล่ียตอหัวตอปท่ีสูงกวารายไดเฉล่ียฯ ของท้ังประเทศจีน 

สะทอนใหเห็นวา อีก 3มณฑลทางตะวันตก ประชากรยังมีรายไดตํ่า และสวนใหญยังคงอาศัย

อยูในชนบท 
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3.    ดานการคาระหวางประเทศ ท้ังการสงออกและนําเขา พบวา ท้ัง 4 มณฑลรวมกันยังคงอยูใน

ระดับตํ่า กลาวคือ มีสัดสวนเพียงประมาณรอยละ  5 ของปริมาณการคาระหวางประเทศของจีน

ท้ังหมด  สวนดาน FDI มีสัดสวนประมาณรอยละ 9 เมื่อเทียบกับ FDI ท่ีไหลเขาจีนท้ังประเทศ  
 

ตารางที่ 2    ตารางเปรียบเทียบและจัดอันดับ 4 พ้ืนที่ศึกษา  (ป 2005)  

ขนาดของ GDP  รายไดเฉล่ียตอหัว จํานวนประชากร ขนาดพื้นที่ 

1. ซื่อชวน (9) 

2. ฝูเจ้ียน (11) 

3. กวางซี (17) 

4. ฉงชิ่ง (24) 

1. ฝูเจ้ียน (9) 

2. ฉงชิ่ง (18) 

3. ซื่อชวน (26) 

4. กวางซี (27) 

1. ซื่อชวน (4) 

2. กวางซี (11) 

3. ฝูเจ้ียน (18) 

4. ฉงชิ่ง (20) 

1. ซื่อชวน (5) 

2. กวางซี (9) 

3. ฝูเจ้ียน (23) 

4. ฉงชิ่ง (26) 

 
หมายเหต ุ ตัวเลขในวงเล็บคือ อันดับในจีน เทียบกับ 31 มณฑล 

ที่มา: ดร.อักษรศรี พานิชสาสน และคณะนักวิจัย, กรกฎาคม 2550. 

 

 ท้ังน้ี  เมื่อเปรียบเทียบระหวาง 4 มณฑล มีขอสรุปดังน้ี 

 

1. ดานขนาดเศรษฐกิจวัดจาก GDP  มณฑลซื่อชวนมคีวามโดดเดนท่ีชัดเจนกวามณฑลพื้นท่ี

ศึกษาอื่นๆ และติดอันดับตนของจีน (อันดับ 9) สวนหน่ึงเปนเพราะซื่อชวนมีฐานประชากร

จํานวนมาก (อนัดับ 4 ของจนี)  และมีขนาดพื้นท่ีกวางใหญ มีทรัพยากรมาก รวมท้ังมผีลผลิต

ทางการเกษตรท่ีสําคัญ เชน การผลิตสุกรไดมากอันดับ 1 ของจีน  

 

2. ในขณะท่ี ฝูเจี้ยนมีรายไดเฉล่ียตอหัวตอปสูงกวาอีก 3 มณฑล และติดอันดับตนของจีน (อนัดับท่ี 

9) เน่ืองจากฝูเจี้ยนเปนพื้นท่ีแรกๆ ของจีนท่ีไดมีการนําระบบปฏิรูปเศรษฐกิจมาใช โดยเฉพาะ

การต้ังเมืองเซี่ยเหมินเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เปน 1 ใน 4 แหงแรก

ของจีน ดังน้ัน จึงมีการเปดกวางและติดตอกับตางประเทศมานานกวา 3 มณฑลตอนใน  
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ตารางสรุป จุดแข็ง จุดออน ของพื้นที่ศึกษา 
 

1. มณฑลฝูเจี้ยน 
 
 ฝูเจี้ยน 

จุดแข็ง 

- เศรษฐกิจมีขนาดใหญ ติดอันดับตนของจีน อันดับท่ี 11 ของจีน และมีรายไดเฉล่ีย

ตอหัวตอปอยูในอันดับท่ี 9 

- มีความไดเปรียบทางภูมิศาสตร เน่ืองจากต้ังอยูริมชายฝงทะเล มีทาเรือนํ้าลึก

ขนาดใหญหลายแหง เปนปจจัยสนับสนุนตอการพัฒนาภาคการคาระหวาง

ประเทศและการติดตอกับตลาดโลก 

- มีศักยภาพในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ท้ังการนําเขาสินคาและวัตถุดิบเขา

มาเพื่อปอนการผลิตในสาขาอุตสาหกรรม และการนําเขาสินคามาเพื่อการบริโภค  

เน่ืองจากผูบริโภคมีรายไดและมีกําลังซือ้สูง  

จุดออน 

- มีตนทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงขึ้นมาก ท้ังดานคาแรงและตนทุนดานพลังงาน ทําใหการ

ผลิตอุตสาหกรรมเบาของฝูเจีย้นเร่ิมอิ่มตัว เร่ิมมีผลตอความสามารถในการแขงขัน

และสงออก  ทําใหนักธุรกจิในฝูเจี้ยนเร่ิมสนใจออกไปลงทุนในมณฑลใกลเคียง

อื่นๆ ท่ีมีตนทุนตํ่ากวา เชน มณฑลเจียงซี 

- ลักษณะภูมิประเทศเปนเนินเขาในดานตะวนัตก  ทําใหเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง

มณฑลตอนในอาจจะคดเค้ียว และมีตนทุนการสรางเครือขายเสนทางภายใน

มณฑลท่ีสูง 

- การแขงขันทางธุรกิจมีความเขมขนและรุนแรงมากข้ึน มีท้ังการแขงขันกับนักธุรกิจ

ชาวจีน และการแขงขันกับนักธุรกิจตางชาติ    
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2. มณฑลซื่อชวน 

 
 ซื่อชวน 

จุดแข็ง 

- มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง แมวาจะมีขอดอยในการไมมีทางออกทะเล แตก็

สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ จนมี GDP ใหญเปนอันดับ 9 ของประเทศ และใหญ

ท่ีสุดในภูมิภาคจีนตอนใน 

- มีความโดดเดนทางดานทรัพยากรมนุษยท่ีมคุีณภาพทางดานการศึกษาและ

คนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร จึงเปนปจจยัสําคัญทําใหบริษทัขามชาติดาน IT ชื่อ

ดังหลายแหงเลือกเขามาลงทุนในซื่อชวน 

- มีบทบาทนําในภูมิภาคจีนตะวนัตกในการดึงดูดการลงทุนตางชาติจํานวนมากให

มาลงทุนและกอต้ังศูนยการวิจัยและพัฒนาในมณฑล 

- มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณและทรัพยากรทองเที่ยวหลากหลาย 

เอื้อใหซือ่ชวนมฐีานเศรษฐกิจท่ีกวาง ท้ังในภาคการเกษตร การปาไม เหมืองแร 

และอุตสาหกรรม 

- ดานปจจัยดานการบริโภค  นับเปนมณฑลท่ีมีตลาดขนาดใหญของตนเอง และ

เปนตลาดผูบริโภคใหญท่ีสุดของจีนตะวันตก  เน่ืองดวยจํานวนประชากร 80 กวา

ลานคน (อันดับ 4 ของจีน) และมียอดขายปลีกสินคาอุปโภคสูงอันดับ 7 ของจีน 

และมีศูนยกลางผูบริโภคท่ีมีขนาดใหญสุดอยูท่ีนครเฉิงตู 

จุดออน 

- ดวยขนาดพื้นท่ีท่ีกวางใหญ (อนัดับ 5 ในจีน) ทําใหประชากรสวนใหญยังคงอาศัย

อยูในภาคชนบท และมีฐานะยากจน  รวมทั้งยังคงมีชองวางระหวางคนจนกับคน

รวย 

- ความเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของมณฑลซื่อชวนขาดความหลากหลาย 

เน่ืองจากมีการพึ่งพาอุตสาหกรรมหลักๆ ไมกีป่ระเภทเทาน้ัน เชน การปศุสัตว และ

อาหารแปรรูป แมวาจะมกีารเติบโตในอตุสาหกรรมอิเลคทรอนิกสและเคร่ืองใช 

ไฟฟาอยูบาง 

- ภาคการคาระหวางประเทศยังอยูในระดับท่ีตํ่ากวาศักยภาพท่ีมี  เน่ืองดวยขอ 

จํากัดของท่ีต้ังเชิงภูมิศาสตรท่ีหางไกลทะเล ทําใหมีตนทุนคาขนสงท่ีสูง และใช

ระยะเวลาในการขนสงนาน จึงเปนอปุสรรคตอการพัฒนาภาคการคาระหวาง

ประเทศ  
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3. มหานครฉงชิง่ 
 
 ฉงชิ่ง 

จุดแข็ง 

- ดวยจุดเดนของตําแหนงทางภูมิศาสตร ทําใหฉงชิ่งมีศักยภาพเปนศูนยกลางของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตอนบนของแมนํ้าฉางเจียง ซึ่งเปนเขตสําคัญในยุทธศาสตร

พัฒนาตะวันตกของรัฐบาลจนี 

- รัฐบาลกลางของจีนทุมงบประมาณในการพฒันาฉงชิ่งเปนศูนยกลางการ

คมนาคมขนสงของจีนตอนใน ท้ังทางดานการคมนาคมทางน้ํา (ผานแมนํ้าฉาง

เจียงเพื่อเชื่อมสูทะเล)  ทางบก และทางอากาศ ดวยเหตุน้ีทําใหฉงชิ่งมีศักยภาพ

ในการพัฒนาเปนเขตพัฒนาทางการคา การทองเที่ยว และเศรษฐกิจ 

- มีแหลงสํารองถานหินและกาซธรรมชาติ ซึ่งสามารถใหแหลงทรัพยากรพลังงาน

จํานวนมากสําหรับการสรางโรงผลิตพลังงาน (โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ) 

และการพัฒนาดานพลังงาน 

- ดานปจจัยดานการบริโภค แมจะมีรายไดเฉล่ียตอหัวตอปไมสูงมาก (อันดับ 18 

ของจีน และมยีอดคาปลีกจัดอยูในอันดับ 22 ของจีน แตถาพิจารณาเนนไปท่ี

ประชากรในเขตเมือง ก็จะพบวา ผูบริโภคในเมือง (ราว 10 กวาลานคน) มี

ศักยภาพท่ีจะเปนตลาดผูบริโภคท่ีสําคัญในอนาคต ดวยกําลังซื้อท่ีเพิ่มขึน้ 

โดยเฉพาะกลุมตลาดเพื่อหนุมสาวรุนใหมท่ีมกีําลังซื้อและมศัีกยภาพ นิยมความ

ทันสมัยและกลาซื้อสินคาจากตางประเทศ   

จุดออน 

- ประชากรสวนใหญยังอยูในภาคเกษตรและอาศัยในชนบท ฉงชิ่งจึงมีจุดออนและ

ปญหาแรงงานลนเกินในภาคชนบท 

- แมวารัฐบาลฉงชิ่งมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาธุรกิจเอกชน หากแต

กิจการในฉงชิ่งจํานวนมากยังคงเปนกิจการของรัฐ เปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญท่ี

มิไดนําระบบการบริหารจัดการแบบใหมมาใชมากนัก นอกจากน้ี  ยังมีเจาหนาท่ี

รัฐของฉงชิ่งท่ีมีทัศนคติแบบอนุรักษนิยมหัวเกา  
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4. เขตปกครองตนเองชนชาติจวง กวางซี  
 
 กวางซี 

จุดแข็ง 

- เน่ืองจากเปนมณฑลทางตะวันตกของจีนเพียงแหงเดียวท่ีมีทางออกทะเลและมี

เสนทางบกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน (เวียดนาม)  กวางซีจึงมีความโดดเดน

ของตําแหนงท่ีต้ังทางภูมิศาสตร และไดรับความสําคัญและสนับสนุนจากรัฐบาล

กลางมากข้ึน โดยเฉพาะบทบาทในการเชื่อมโยงกับมณฑลตางๆ ของจีนกับ

ภูมิภาคอาเซียน กวางซีจงึเปนมณฑลท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาภาคการคา

ระหวางประเทศ 

- ดวยความหลากหลายของสภาพพ้ืนท่ี การมีวัฒนธรรมของชนกลุมนอย และจุด

ทิวทัศนสวยงามหลายแหง เชน กุยหลิน นับเปนปจจยัสําคัญในการพัฒนา

อุตสาหกรรมทองเที่ยวของกวางซี  

- อุดมไปดวยทรัพยากรแรธาตุ โดยเฉพาะสินแรโลหะ แมงกานีส และดีบุกท่ีมี

คุณภาพสูง ซึ่งสามารถใชเปนวัตถุดิบและดึงดูดการลงทุนท้ังจากมณฑลอื่นของ

จีนและจากตางประเทศ  รวมท้ังมีแหลงพลังงานนํ้า ซึ่งสามารถนํามาสนับสนุน

ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ 

- ดานปจจัยดานการบริโภค แมวา ประชากรของกวางซจีะมีรายไดเฉล่ียตอหัวตอป

ไมสูงมาก หากแตถานับเฉพาะประชากรในเขตเมือง เชน หนานหนิง นับวา มี

กําลังซื้อในระดับท่ีสูงพอสมควร 

- นอกจากน้ี รูปแบบรานคาปลีกของกวางซีก็ไดพัฒนาปรับเปล่ียน มีหาง 

สรรพสินคาหรือศูนยการคาท่ีทันสมัยมาเปดสาขามากข้ึน โดยเฉพาะหลังจากท่ี

รัฐบาลกลางไดประกาศใหมีการจัดงานแสดงสินคาประจําป China-ASEAN 

Expo ท่ีนครหนานหนิงเปนประจําทุกปนับต้ังแตป 2004  

จุดออน 

- การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังคงอยูในระดับคอนขางตํ่า 

- ประชากรสวนใหญยังอยูในภาคชนบท (2 ใน 3 ของประชากรท้ังหมด)  และยังมี

วิถีชีวิตแบบพอยังชีพ และฐานะยากจน ไมมีกําลังซื้อสินคาท่ีเกินความจําเปนมาก

นัก 

- ในขณะน้ี บทบาทภาคธุรกิจทองถ่ินกวางซียังไมโดดเดนมากนัก เน่ืองจาก

ประชากรสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม และไมคอยมปีระสบการณทางธุรกิจ 
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II สินคาและบริการท่ีมศัีกยภาพของไทยในการเขาสูตลาดมณฑลจีน 
 

จากผลการศึกษาวิจัย สามารถแบงประเภทของสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพในการเขาสูตลาด

มณฑลพื้นท่ีศึกษาออกเปนกลุมตางๆ   ดังน้ี 

  

(1) กลุมวัตถุดิบท่ีไทยไดเปรียบในการผลิต 

(2) กลุมสินคาข้ันสุดทายท่ีไทยมีศักยภาพ 

(3) กลุมบริการท่ีไทยมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ    

 

โดยมีผลการศึกษาวิเคราะหศักยภาพและโอกาส รวมท้ังการใชประโยชนจากขอตกลง ASEAN-

China FTA ดังน้ี 
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ประเภท พิกัด สินคา/บริการ 
มณฑลพื้นที่ 

เปาหมาย 
สาเหตุที่เลือก 

การใชประโยชนจากขอตกลง  

ASEAN-China FTA 

วัตถุดิบ 4001XX 

ยางพาราและผลิตภัณฑ 

น้ํายางดิบธรรมชาติ 

ยางแผนรมควัน 

ยางแผนสงัเคราะหพิเศษ 

ยางธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆ 

 

ฉงชิ่ง 

กวางซี 

ซื่อชวน 

- ฉงชิ่งเปนเมืองที่เปนฐานการผลิตยานยนตและรถจักรยานยนตรายใหญของประเทศจีน 

- กวางซีเปนฐานการผลิตรถยนตสําคัญ โดยเฉพาะที่เมืองหลิ่วโจว มีการรวมทุนกับตางชาติ   

- ภาคเอกชนของฉงชิ่ง เชน กลุมหลีฝ่าน ผูผลิตรถมอเตอรไซดรายใหญอันดับตนของจนี ให

ความสนใจในการขยายเครือขายการผลิตและแลกเปลี่ยนชิ้นสวนกับตางประเทศ  

- ซื่อชวนเปนอกีมณฑลที่มีการผลิตรถยนต มีการรวมทุนกับบริษัทรถยนตจากญี่ปุน 

- แมวาจีนจะผลิตยางพาราไดในบางมณฑล เชน ไหหนาน แตไมเพียงพอกับความตองการ 

ทําใหมีการนําเขาจากตางประเทศเปนจํานวนมาก เชน ยางพาราเปนสินคาที่ฉงชิ่งนําเขา

มากที่สุดเปนอันดับที่ 71 และเปนสนิคาที่กวางซีนําเขามากที่สุดเปนอนัดับที่ 8 2  

- ประเทศไทยมีจุดแข็งในการผลิตยางพารา และเปนผูสงออกยางพาราไปยังประเทศจีน

มากอันดับที่ 1 โดยยางแผนรมควันและน้ํายางธรรมชาติเปนสินคาที่ผูประกอบการ SMEs 

ไทยมีความสามารถในการสงออกไปยังประเทศจีนเปนลําดับที่ 2 และ 3  ตาม ลําดับ 3 

- ผูประกอบการมีความแข็งแกรง โดยรวมตัวกันกอตั้งเปนสมาคมยางพาราไทย (TRA) 

 

เปนสินคาใน 

หมวดออนไหวสูง (HSL ) ไดแก พิกดั 

 

- 4001 1000 (Natural rubber latex) 

- 4001 2100  (Smoked sheets of 

natural rubber) 

- 4001 2200 (Technically specified 

natural rubber) 

- 4001 2900 (Natural Rubber, in 

primary forms or in plates) 

 

 
 
                                                 
1  General Customs of China, Chongqing Statistical Yearbook 2005 
2  General Customs of China, Guangxi Statistical Yearbook 2005 
3  ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ประเภท พิกัด สินคา/บริการ 
มณฑลพื้นที่

เปาหมาย 
สาเหตุที่เลือก 

การใชประโยชนจากขอตกลง  

ASEAN-China FTA 

วัตถุดิบ 0714XX มันสําปะหลัง 

กวางซี  

ซื่อชวน 

ฝูเจี้ยน 

- สามารถใชเปนเปนวัตถุดิบหลักและสารตั้งตนในหลายอุตสาหกรรม เชน เปนสารสราง

ความหนืดในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป   เปนสารที่ชวยทําใหกระดาษเรียบและกันหมึก

ซึมในอุตสาหกรรมกระดาษ เปนตน 

- เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล เพื่อผลิตเปนกาซโซฮอล โดยรัฐบาลของหลาย

มณฑลใหการสนับสนุน  เชน  รัฐบาลกวางซีมีนโยบายสงเสริมการพัฒนากาซโซฮอลเพื่อ

เปนพลังงานทดแทน เปนตน 

- ซื่อชวนเปนแหลงปศุสัตวขนาดใหญ ตองการนําเขามันสําปะหลัง เพื่อเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตอาหารสัตว (ราคาถูกกวาขาวโพดที่ตองนําเขาจากบางประเทศ เชน สหรัฐฯ)  

- ประเทศไทยมีจุดแข็งในการผลิต และเปนผูสงออกมันสําปะหลังไปยังประเทศจีนมากที่สุด 

- มันสําปะหลังเปนสินคาที่ผูประกอบการ SMEs ไทยมีความสามารถในการสงออกไปยัง

ประเทศจีนเปนลําดับที่ 4 4 

- ผูประกอบการมีความแข็งแกรง โดยรวมตัวกันกอตั้งเปนสมาคมการคามันสําปะหลังไทย 

(TTTA) 

เปนสินคาในกลุม Early Harvest 

Product (EHP) 

ที่ลดภาษีเปน 0 แลว 

 
 
 

                                                 
4  ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ประเภท พิกัด สินคา/บริการ 
มณฑลพื้นที่

เปาหมาย 

 

สาเหตุที่เลือก 

การใชประโยชนจาก 

ขอตกลง  

ASEAN-China FTA 

วัตถุดิบ 

 

3901XX 

3902XX 

3903XX 

3904XX  

3907XX 

กลุมเม็ดพลาสติก 

ฉงชิ่ง 

กวางซี 

ซื่อชวน 

ฝูเจี้ยน 

 

 

- เม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหลักในอตุสาหกรรมการผลิตในสาขาตางๆ เชน ชิ้นสวนรถยนต, 

อิเล็กทรอนิกส, เครื่องใชไฟฟา และอื่นๆ ดังนั้น จึงเปนวัตถุดิบสําคัญที่มณฑลของจีนมี

ความตองการสูง  เชน  ซือ่ชวนซึง่เปนแหลงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญของจีน 

- พลาสติก (โพลีเอลิีน 390120) เปนสินคาที่ผูประกอบการ SMEs ไทยมีความสามารถใน

การสงออกไปยงัประเทศจีนเปนลาํดับที่ 105 

- พลาสติกเปนวัตถดุิบที่ฝูเจี้ยนนําเขามากที่สุดเปนอันดับ 46,  ฉงชิ่ง นําเขามากเปนอันดับที่ 

77 และซื่อชวนนําเขามากเปนอันดับที่ 98 

- ผูประกอบการไทยมีความแข็งแกรง โดยรวมตัวกันกอตั้งเปนสมาคมอตุสาหกรรมพลาสติก

ไทย 

บางรายการเปนสนิคาในหมวดออนไหว 

(SL) ไดแก พิกัด 

- 3907 6011 (Polyethylene 

Terephthalate (High Velocity)) 

- 3907 6019(Polyethylene 

Terephthalate (Others)) 

 

HSL ไดแก พิกัด 

- 3901 1000 (Polyethylene 

having a spec. gravity < 0.94) 

- 3901 2000 (Polyethylene 

having a spec. gravity ≥ 0.94) 

                                                 
5  ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
6 Fujian Statistical Yearbook 2005 
7 Chongqing Statistical Yearbook 2005 
8 Sichuan Statistical Yearbook 2005 
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ประเภท พิกัด สินคา/บริการ 
มณฑลพื้นที่

เปาหมาย 
สาเหตุที่เลือก 

การใชประโยชนจาก 

ขอตกลง  

ASEAN-China FTA 

สินคา 

ผลไม 

แปรรูป 

20060090 

 

20089200 

 

20089990 

 

20098012 

20098014 

20082010 

 

20089920 

20098011 

Fruits nuts or parts of 

plants preserved by sugar 

Mixtures of fruit, prepared 

or preserved 

Other of fruit, prepared or 

preserved 

Mango Juice 

Guava Juice 

Pineapple prepped in 

airtight container 

Longan Can 

Coconut Juice 

ฉงชิ่ง 

ซื่อชวน 

ฝูเจี้ยน 

- ผลไมแปรรูป เชน ทุเรียนกรอบ กลวยฉาบ เปนสินคาที่ผูประกอบการ SMEs ไทยมี

ศักยภาพในการสงออกไปยังตลาดมณฑลจีนโดยเฉพาะการแปรรูปผลไมเมืองรอนที่จนี

ผลิตไมได เชน ทุเรียน หรือกลวยน้ําวา  

- ประเทศไทยเปนผูสงออกผลไมเมืองรอน ซึ่งจีนผลติเองไดเฉพาะมณฑลที่อยูทางใต และ

รสชาติอาจจะแตกตางไป 

- ผูบริโภคชาวจีนใหการยอมรับสินคาผลไมหลายชนิดที่ไทยมีชื่อเสยีงในการผลิต และนิยม

บริโภคผลไมที่มีคุณคา เพื่อเปนอาหารวาง ซึ่งมีประโยชนตอสุขภาพดวย  

- หลังมีการทําขอตกลงเรงลดภาษีผกั-ผลไมระหวางไทย-จีน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2003 และ

รัฐบาลไทยไดเขาไปทําตลาดและสงเสริมการขายผลไมสด/ผลไมแปรรปูในประเทศจีน เชน 

การรวมมือกับหางคารฟูรในนครเฉิงตู ทําใหผลไมไทยเปนที่รูจักมากขึน้  

สวนใหญเปนสินคาในกลุม Normal List 

และบางรายการเปน  Sensitive List 

ไดแก พิกัด 

 

20082010 (Pineapple prepped in 

airtight container) 

 

20089920 (Longan Can) 

 

20094000 (Pineapple Juice) 

 

20098011 (Coconut Juice) 
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ประเภท 
พิกัด สินคา/บริการ 

มณฑลพื้นที่

เปาหมาย 
สาเหตุที่เลือก 

การใชประโยชนจาก 

ขอตกลง 

ASEAN-China FTA 

สินคา 

อาหาร 

แชแข็ง/ 

แปรรูป 

0302XX 

 

0303XX 

 

0304XX 

 

0306XX 

0307XX 

1602XX 

 

1604XX 

1605XX 

 

ปลาสดหรือปลาแชเย็น ไม

รวมเนื้อปลาแบบฟลเล 

ปลาแชเย็นจนแขง็ ไมรวม

เนื้อปลาแบบฟลเล 

เนื้อปลาแบบฟลเล สด แช

เย็น หรือแชเย็นจนแข็ง 

กุงสดแชเย็น/แชแข็ง 

ปลาหมึกสดแชเยน็/แชแขง็ 

เนื้อหมู เนื้อไก รวมทั้งเครื่อง

ในแปรรูป 

ปลาแปรรูป 

กุงแปรรูป 

ซื่อชวน 

(นครเฉิงตู) 

- เนื่องจากเปนมณฑลตอนในที่อยูหางจากทะเล และเปนแหลงของรานอาหารภัตตาคาร มี

ผูบริโภคที่ตองการรับประทานอาหารทะเล แตมีอุปสรรคดานตนทุนที่สูงในการขนสง

อาหารทะเลแบบสดๆ เขาไปในมณฑล ดังนั้น หากไทยสามารถผลิตและสงออกอาหาร

ทะเลแชแข็งในระดับคุณภาพ (เสมือนอาหารสด)  นาจะเปนสินคาทางเลือกที่ผูบริโภคใน

มณฑลดังกลาวตองการได 

- ผูประกอบการไทยมีจุดแข็งในการผลิตอาหารแปรรูปและอาหารแชแข็ง และเปนสนิคา

สงออกอันดับตนของประเทศไทย จึงนาจะหันมาทําตลาดในมณฑลศักยภาพของจีนให

มากขึ้น โดยการเนนการโฆษณาและทําตลาด เพื่อใหสินคาทะเลแชแข็งไดรับการยอมรับ

เสมือนเปนอาหารทะเลสด โดยเฉพาะในกลุมคนทํางาน คนรุนใหมที่ตองการความรวดเร็ว

และความสะดวกสบายในการบริโภค 

- ปลาแชแข็ง (อันดับที่ 14), ปลาหมึกแชแข็ง (อันดับที่ 38) เปนสนิคาที่ผูประกอบการ 

SMEs ไทยมีความสามารถในการสงออกไปยงัประเทศจีน9 

สวนใหญเปนสินคาปกติ ยกเวนบาง

รายการ (HS 01 และHS 03) เปนสินคา

ในกลุม EHP ที่ลดภาษีเปน 0 แลว  

                                                 
9  ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ประเภท พิกัด สินคา/บริการ 
มณฑลพื้นที่

เปาหมาย 
สาเหตุที่เลือก 

การใชประโยชนจาก 

ขอตกลง  

ASEAN-China FTA 

สินคา 

เครื่อง 

ประดับ/ 

อัญมณ ี

7103XX 

 

 

7104XX 

 

 

711311 

 

รัตนชาติอื่นนอกจากเพชร 

จะตกแตงหรือไมก็ตาม แต

ยังไมประกอบตัวเรือน 

รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่

ไดจากการสังเคราะหหรือ

ทําขึ้นมาใหม 

เครื่องประดับเพชร ตัวเรือน

ทําจากเงิน 

ฝูเจี้ยน 

ซื่อชวน (เฉิงตู) 

- ฝูเจี้ยนและเมืองเอกของซื่อชวน (เฉิงตู) เปนมณฑลที่ประชากรมีรายไดสูงขึ้น โดยเฉพาะ

กลุมสาวทํางาน คนรุนใหม ใหความสนใจกับการแตงตัวและเครื่องประดับมากขึ้น   

- ไทยมีจุดแข็งในการสงออกอญัมณ ี  แมวาจะไมมีวัตถุดิบในประเทศมากนัก  และผู 

ประกอบการ SMEs ไทยสามารถผลิตอัญมณีเครื่องประดับที่มีรูปแบบทันสมัย ราคาไมสูง

เกินไป เหมาะสําหรับคนในวัยทํางาน 

- ผูประกอบการ SMEs สามารถผลิตและเพิ่มมูลคา (value-creation) ใหกับวัตถุดิบของ

ไทย เชน พลอยสี ดวยการออกแบบ การทําการตลาด การสรางภาพลักษณของการเปน

เครื่องประดับที่ดูมีราคาได 

สวนใหญอยูในกลุม Normal List  ซึ่งจะ

ลดภาษี เปน 0 ในป  2010 ทั้งนี้ การใช

ประโยชนจาก ACFTA ของอัญมณีไทย

ยังคงมีขอจํากัดในเรื่องเงือ่นไขในดาน

แหลงกําเนิดสินคา 

สินคา 

ของขวัญ

/ของฝาก 

/ของที่

ระลึก 

 

 

44201090 

 

7114XXXX 

8007XXXX 

92081000 

 

 

 

รูปปนหรือเครื่องประดับอื่น

ที่ทําจากไม 

ของตกแตงทําจากเงิน/ทอง 

ของตกแตงทําจากดีบุก 

กลองดนตรี (Music Box) 

ฝูเจี้ยน 

ซื่อชวน 

- ฝูเจี้ยนเปนมณฑลที่มีรายไดสูง รวมทั้งเมืองเอกของซื่อชวน (เฉิงตู) เปนมณฑลที่ประชากร

มีรายไดมากขึ้น สามารถจับจายใชสอยและซื้อสินคานําเขาเพื่อเปนของขวัญ/ของฝากให

ผูใหญ หรือ เพื่อนฝูง เพื่อนรวมงานได  

- สินคาของไทยมีจดุเดนในดานวัตถุดิบ เชน พิวเตอรที่ทําจากดีบุก และเปนสินคาที่จีนเอง

ไมไดผลิตมากนัก  

-    ไทยมีชือ่เสยีงในการผลิตสินคาประเภทของขวัญและของตกแตง และ SMEs ไทยมี 

ความสามารถในการสงออกไปยงัตางประเทศ 

แลวแตประเภทวัสดุที่ใช เนน วัตถุดิบที่

ไทยมีจุดแข็ง แตจีนขาดแคลน ทั้งนี้ บาง

รายการเปนสินคาออนไหวสูงของจีนเชน  

HSL ในพิกัด 4410 000 (wooden 

frames for printings, photographs, 

mirrors or similar objects) 
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- ผูประกอบการ SMEs สามารถเพิ่ม Value-Added ได 
 
 
 
 

ประเภท พิกัด สินคา/บริการ 
มณฑลพื้นที่

เปาหมาย 
สาเหตุที่เลือก 

การใชประโยชน 

จากขอตกลง  

ASEAN-China FTA 

บริการ - 

 

โรงเรียนสอนการทองเที่ยว 

 

ฉงชิ่ง 

กวางซี 

ซื่อชวน 

ฝูเจี้ยน 

- ทุกพื้นที่ศึกษามีแหลงทองเที่ยวสําคัญ และมีนักทองเที่ยวเดินทางมาในแตละปเปน

จํานวนมาก ทั้งนักทองเที่ยวชาวจีนเองและนักทองเที่ยวตางชาติ แตผูประกอบการ

ทองเที่ยวชาวจีนยังมีปญหาในเรื่องของภาษาและการบริหารจัดการ รวมทั้งการให 

บริการกับนักทองเที่ยวตางชาติ 

Service Pack I 

ทั้งนี้ ตองมีการเจรจาเปด

เสรีในสาขานี้ตอไป 

บริการ - 

 

 

บริการดาน Logistics  

 

 

ฉงชิ่ง 

กวางซี 

 

 

- กวางซีมีศักยภาพในการเปนศูนยขนสงและโลจสิติกสในการออกทะเลใหกับมณฑล

ตอนในของจีน เนื่องจากเปนเมืองทา และรัฐบาลกลางประกาศใหกวางซีเปน “ประตูสู

อาเซียน” เพื่อเปนศูนยกลางลําเลียงสินคาระหวางประเทศจีนและประเทศใน   

เขตอาเซยีน 

- แมวา ฉงชิ่งจะไมมีทางออกทะเล หากแตเปนเมืองที่มีแมน้ําฉางเจียง(แยงซีเกียง) เชือ่ม

ตรงไปยังมหานครซางไห (เซี่ยงไฮ) เพื่อเชื่อมออกทะเลได และฉงชิ่งมีทาเรือสําคัญ

หลายแหง เชน ทาเรือฉาวเทียนเหมิน สามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาด 1 หมื่นตันได 

จากการสรางเขือ่นสามโตรก 

- อยางไรก็ดี ระบบขนสงและโลจสิติกสของพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 แหง ยังคงลาสมัย และ

ผูประกอบการยังคงไมเขาใจแนวคิดโลจิสติกสสมัยใหม (Modern Logistics)  

Service Pack I 

ทั้งนี้ ตองมีการเจรจาเปด

เสรีในสาขานี้ตอไป 
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- ผูประกอบการไทยเริ่มที่จะพัฒนาดานการใหบริการ Logistics ไดเแข็งแกรงมากขึ้น 

และมีการรวมตัวกันเปนสมาพันธโลจิสติกส (ATSI) และสมาคมอื่นๆ 

 
 
 
 
 

ประเภท พิกัด สินคา/บริการ 
มณฑลพื้นที่

เปาหมาย 
สาเหตุที่เลือก 

การใชประโยชนจากขอตกลง 

ASEAN-China FTA 

บริการ - รานอาหารไทย 
ฝูเจี้ยน 

ซื่อชวน 

- ฝูเจี้ยนเปนมณฑลที่มีรายไดสูง ผูบริโภคนิยมรับประทานอาหารนอกบาน 

รวมทั้งมีชาวตางชาติพักอาศัยอยูจํานวนมาก เชน เมืองเซีย่เหมิน  

- ประชากรในเขตเมืองของซือ่ชวนมีรายไดมากขึ้น และผูบริโภคนิยมอาหารรสจัด 

รวมทั้งซื่อชวนเปนมณฑลที่ขึ้นชือ่เรื่องอาหาร โดยเฉพาะเมืองเฉิงตู  มีประชากร

ที่มีกําลังซื้อสูง 

- อาหารไทยมีชื่อเสยีงในตลาดโลก และ SMEs ไทยสามารถเปนผูจัดหาหรือ

สงออกวัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารไทย  

 

รัฐบาลจีนอนุญาตใหนักลงทุน

ตางชาติสามารถประกอบธุรกิจ

รานอาหารได ทั้งในรูปแบบของ

การรวมทุน การรวมมือ หรือเปน

ทุนตางชาติ 100%  
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ประเภท พิกัด สินคา/บริการ 
มณฑลพื้นที่

เปาหมาย 
สาเหตุที่เลือก 

การใชประโยชนจากขอตกลง 

ASEAN-China FTA 

บริการ - ความงาม/เสริมสวย/สปา 

ฝูเจี้ยน 

ซื่อชวน 

 

- ฝูเจี้ยนและเขตเมืองของซือ่ชวน เปนพื้นที่ที่ประชากรมีรายไดสูงขึ้น และมี

ชาวตางชาติมาพํานักจํานวนมาก 

- ผูบริโภคกลุมผูหญิง เปนกลุมที่มีความกลาในการจับจายใชสอยเพื่อความงาม 

เพื่อใหดูดี   และเพื่อสถานะทางสังคม  

- ผูประกอบการไทยมีจุดแข็งดานบริการ และมีความออนนอมและนุมนวลในการ

ใหบริการ รวมทั้งชื่อเสยีงของสปาไทยเปนที่ยอมรับในระดับโลก 

- ผูประกอบการมีความแข็งแกรง และรวมตัวจัดตั้งเปนสมาคมสปาไทย (TSPA) 

เปดใหนักธุรกิจตางชาติเขามา

ลงทุนได ทั้งในรูปแบบของการ

รวมทุน การรวมมือ หรือเปนทุน

ตางชาติ 100%  
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III บทวิเคราะหศักยภาพของสินคาและบริการไทย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

5 -5 

ยางพารา 
มันสําปะหลัง 

เม็ดพลาติก 

ผลไมแปรรูป อาหารแชแข็ง/แปรรูป 

อัญมณี/เครื่องประดับ 
ของขวัญ/ของประดับบาน 

โลจิสติกส 

โรงเรียนทองเที่ยว 

รานอาหาร 

สปา 

โอกาสในการใชประโยชนจาก ACFTA 

ศักยภาพและโอกาสของผูประกอบการไทย 
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 กราฟขางตนเปนการวิเคราะหโดยการใหคะแนนของผูวิจัย    ซึ่งหลักการใหคะแนนในแตละแกน

พิกัด   มีดังน้ี 

 

1. พิกัดแกนนอน  
 

เปนแกนท่ีแสดงถึงโอกาสในการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน - จีน   โดยเกณฑ

การพิจารณาคะแนน มีดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยผูวิจัยไดใหคะแนนในแตละสินคาและบริการท่ีไดทําการศึกษา ดังน้ี 

 

สินคา/บริการ หมวดหมู อัตราภาษีโดยเฉล่ีย (%) คะแนน 

ยางพารา ออนไหวสูง 20 -5 

มันสําปะหลัง EHP 0 5 

เม็ดพลาสติก ออนไหว/ออนไหวสูง 10 -3 

ผลไมแปรรูป ปกติ / ออนไหว 8-12 2 

อาหารแชแข็ง/แปรรูป ปกติ 0-8 3 

อัญมณี/เคร่ืองประดับ ปกติ 0-5 4 

ของขวัญ/ของประดับ ปกติ/ออนไหว 5-12 2 

คะแนน 5 หมายถึง สินคาท่ีไดรับประโยชนจาก ขอตกลงฯ อยางเต็มท่ี ณ ปจจุบัน อันไดแก   

  สินคาในหมวดเรงลดภาษี (EHP) 

คะแนน 0 ->5 หมายถึง สินคาท่ีไดรับประโยชนจาก ขอตกลงฯ แลว อันไดแก  สินคาในหมวด 

  ปกติ (Normal)  โดยจะพิจารณาจากคาเฉล่ียของอัตราภาษีในป 

  ปจจุบันเปนหลัก 

คะแนน 0 หมายถึง ธุรกิจบริการท่ีไมมีสวนได/สวนเสีย จากขอตกลงฯ 

คะแนน 0 -> -5 หมายถึง สินคาท่ีมีแนวโนมจะไดรับประโยชนจากขอตกลงฯ ในระยะเวลาอัน 

  ใกล อันไดแก  สินคาในหมวดออนไหว 

คะแนน -5 หมายถึง สินคาท่ีมีแนวโนมจะไดรับประโยชนจากขอตกลงฯ ในอนาคตอีกยาว 

  นาน   อันไดแก   สินคาในหมวดออนไหวสูง 
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โลจิสติกส Package 1 - 0 

โรงเรียนทองเที่ยว Package 1 - 0 

 

สินคา/บริการ หมวดหมู อัตราภาษีโดยเฉล่ีย คะแนน 

รานอาหาร Package 1 - 0 

สปา Package 1 - 0 

 

2. พิกัดแกนต้ัง 

 

เปนแกนท่ีแสดงถึงศักยภาพและโอกาสของผูประกอบการ SMEs ไทย   โดยผูวิจัยไดนิยาม

ความหมายของศักยภาพและโอกาส   ครอบคลุมถึงความสามารถในการแขงขันในดานตางๆ    ไดแก    

ความสามารถในการสงออก    การมีชือ่เสียงเปนท่ียอมรับในระดับสากล    มาตรฐานของสินคา/บริการ     

ภาวะการแขงขนั    ความตองการของตลาด    และแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

 

โดยเกณฑการพิจารณาคะแนนเต็ม 10 ในแตหมวดการพิจารณาน้ัน  หมายถึง   สินคาหรือ

บริการดังกลาวมีศักยภาพในหมวดนั้นสูง โดยผูวิจัยไดใหคะแนนในแตละสินคาและบริการท่ีไดทําการ 

ศึกษา  ดังน้ี  
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สินคา/บริการ 
ความสามารถ 

ในการสงออก 

ชื่อเสียงใน 

ระดับสากล 

มาตรฐาน 

คุณภาพ 

การแขงขัน 

ของรายใหญ 

( 10 = นอยมาก) 

ความตองการ 

ของตลาด 

แนวโนมการเติบโตของ 

อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 
คะแนนเฉลี่ย 

ยางพารา 10 10 9 8 10 10 9.50 

มันสําปะหลัง 10 10 9 8 10 10 9.50 

เม็ดพลาสติก 8 7 9 5 10 10 8.17 

ผลไมแปรรูป 6 9 8 7 8 8 7.67 

อาหารแชแข็ง/แปรรูป 7 7 8 5 8 8 7.17 

อัญมณี/เครื่องประดับ 6 9 9 7 8 8 7.83 

ของขวัญ/ของประดับ 7 7 8 8 8 9 7.83 

โลจิสติกส 3 3 3 2 10 10 5.17 

โรงเรียนทองเที่ยว 5 7 6 8 7 8 6.83 

รานอาหาร 8 9 8 5 9 8 7.83 

สปา 8 9 9 7 8 8 8.17 

 

หมายเหต ุ N/A หมายถึง  ทางผูวิจัยมีขอมูลที่ใชในการวเิคราะหนอยจนไมสามารถพจิารณาใหคะแนนได 
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 สําหรับขนาดของเสนผาศูนยกลางของวงกลมท่ีเปนสัญลักษณแทนแตละอุตสาหกรรมน้ัน   

แสดงถึงขนาดของตลาดในประเทศจีน (มูลคาเงิน) โดยรวม     ในกรณีท่ีผูวิจัยไมมขีอมลูขนาดของตลาด

ในสินคาประเภทใดจะแทนดวยสัญลักษณส่ีเหล่ียม 

 

สินคา/บริการ ขนาดของตลาดป 2005 (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

ยางพารา 11,27310 

มันสําปะหลัง 4,47711 

เม็ดพลาสติก (PVC และ PE) 20,15012 

ผลไมแปรรูป N/A 

อาหารแชแข็ง/แปรรูป 321,28513 

อัญมณี/เคร่ืองประดับ (ป 2003) 16,28514 

ของขวัญ/ของประดับ 25,00015 

โลจิสติกส 14,28516 

โรงเรียนทองเที่ยว N/A 

รานอาหาร N/A 

สปา N/A 

 

หมายเหตุ 

1. อัตราแลกเปล่ียนคิดท่ี  1 ดอลลารสหรัฐ = 33 บาท = 7 หยวน 

2. ราคายางธรรมชาติเฉล่ีย เดือน พ.ย. 2007   กิโลกรัมละ 70 บาท 

3. ราคามันสําปะหลังเฉล่ีย เดือน พ.ย. 2007     กิโลกรัมละ 4 บาทล 

4. ราคา PVC ไตรมาส 3/07 ตันละ 1,000 เหรีญสหรัฐฯ 

ราคา PE ไตรมาส 1/07 ตันละ 1,300 เหรีญสหรัฐฯ 

                                                 
10 ตารางการบริโภคผลิตภัณฑยางของโลกป 2005-2006, International Rubber Study Group 
11 ขาวกรมการคาตางประเทศ ฉบับท่ี 63/2550 
12 The China Plastic Processing Industrial Association 
13 White Paper on Food Quality and Safety, Xinhua, 18 SEP 2007 
14 Global Trade Atlas 

15 China’s Gift Industrial Output Value Tops 200 bin Yuan in 2006, www.xinhua.net, 26 FEB 07 
16 China Third Party Logistics Market Report 2006, www.researchandmarket.com 
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IV กลยุทธดานการตลาดในแตละกลุมสินคาและบริการ  

 

 ทฤษฎีดานการตลาดซึ่งนํามาประยุกตใชเปนกลยุทธในการเขาสูพื้นท่ีศึกษา   สําหรับแตละ

หมวดหมูสินคาและบริการ    ไดแก 

 

 กลยุทธการแบงสวนตลาด (Segmentation) 

 การเลือกกลุมเปาหมาย (Targeting) 

 การกําหนดตําแหนงทางการตลาด (Positioning) 

 กลยุทธสวนประสมการตลาด (Marketing mixes) 

- กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product) 

- กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

- กลยุทธดานราคา (Price) 

- กลยุทธดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 การสรางตราสินคา (Branding)  

 

ซึ่งทางคณะวิจยัไดทําการวิเคราะหขอมูลและเสนอกลยุทธดานการตลาดสําหรับแตละหมวดหมู

สินคาและบริการ ดังน้ี 
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1.) กลุมสินคาวัตถุดิบทีไ่ทยไดเปรียบในการผลิต 
 

  

 

 

 

กลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคากลุมวัตถุดิบ 
กลยุทธตลาด พื้นที ่ มันสําปะหลัง ยางพารา เม็ดพลาสติก 

Segmentation 

ฝูเจี้ยน มันเสนและมันเม็ดสําหรับอุตสาหกรรม  
 

PVC และ PE 

 

กวางซี มันเสนและมันเม็ดสําหรับอุตสาหกรรม 

ยางแผนรมควัน ซื่อชวน มันเสนและมันเม็ดสําหรับผลิตอาหารสัตว 

ฉงชิ่ง  

Target 

ฝูเจี้ยน อุตฯ เอทานอล และอุตฯ กระดาษ   

อุตฯ ยานยนตและชิ้นสวน 

อุตฯ อิเล็กทรอนิกส 

กวางซี อุตฯ เอทานอล 

อุตฯ ยานยนตและชิ้นสวน ซื่อชวน อุตฯ ปศุสัตว 

ฉงชิ่ง  

Positioning 

ฝูเจี้ยน 

เปนมันสําปะหลังที่ใหปริมาณแปงสูง 

 

สินคามีมาตรฐาน   จัดสงตรงตามปริมาณและ

ระยะเวลาที่ตกลง 

กวางซี 
ยางแผนที่เหมาะกับ 

อุตฯ ยานยนตและชิ้นสวน 
ซื่อชวน 

ฉงชิ่ง  
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กลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคากลุมวัตถุดิบ 
กลยุทธตลาด พื้นที ่ มันสําปะหลัง ยางพารา เม็ดพลาสติก 

Product 

ฝูเจี้ยน 
เนนสายพันธุที่ใหปริมาณแปงสูง 

เชน พันธุระยอง 90 

 PVC และ PE 

แตในอนาคตควรพัฒนาการสงออกเม็ดพลาสติกเกรด

วิศวกรรม เชน  

PA และ PC เปนตน 

กวางซี 
ยางธรรมชาติและยางแผน 

ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมยานยนต 
ซื่อชวน 

ฉงชิ่ง  

Price 

ฝูเจี้ยน 

ตามราคาตลาด 

 

ตามราคาตลาด 
กวางซี 

ตามราคาตลาด ซื่อชวน 

ฉงชิ่ง  

Promotion 

ฝูเจี้ยน - การทําตลาด Direct Marketing กับโรงงาน 

- การทําตลาดแบบ Relationship Marketing 

- การใหสวนลดพิเศษเมื่อมีคําสั่งซื้อลวงหนาจํานวนมาก 

 - การทําตลาด Direct Marketing กับโรงงาน 

- การทําตลาดแบบ Relationship Marketing 

- การใหสวนลดพิเศษเมื่อมีคําสั่งซื้อลวงหนาจํานวนมาก 

กวางซี - การทําตลาด Direct Marketing กับโรงงาน 

- การทําตลาดแบบ Relationship Marketing 

- การใหสวนลดพิเศษเมื่อมีคําสั่งซื้อลวงหนาจํานวนมาก 

ซื่อชวน 

ฉงชิ่ง  

Branding 

ฝูเจี้ยน - ควรอิงกับแบรนด “Made in Thailand” 

- สรางการรับรูมาตรฐานคุณภาพผานทางตราสัญลักษณ
รับรองคุณภาพ 

 - ควรอิงกับแบรนด “Made in Thailand” 

- สรางการรับรูมาตรฐานคุณภาพผานทางตรา 

 สัญลักษณรับรองคุณภาพ 

กวางซี - ควรอิงกับแบรนด “Made in Thailand” 

- สรางการรับรูมาตรฐานคุณภาพผานทางตรา
สัญลักษณรับรองคุณภาพ 

ซื่อชวน 

ฉงชิ่ง  
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2.) กลุมสินคาขั้นสุดทายที่ไทยมีศักยภาพ 
 

กลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคาขั้นสุดทาย 
กลยุทธตลาด พื้นที ่ ผลไมแปรรูป อาหารแปรรูป/แชแข็ง อัญมณีและเครื่องประดับ ของขวัญ/ของชํารวย/ของประดับบาน 

Segmentation 

ฝูเจี้ยน 

สามารถแขงขันไดในทุกสวนทั้งผลไม

อบแหง  ผลไมหมักดอง  และน้ําผลไม 

 

พลอยสี  ทั้งพลอยเนื้อออนและพลอยเนื้อ

แข็ง     รวมถึงอัญมณีสังเคราะห 

-  ของขวัญ/ของชํารวย   เลือกสินคาใน

กลุมที่ขายใหแกลูกคารายยอยและขาย

ไดตลอดป เชน ของขวัญวันเกิด/

แตงงาน 

- ของประดับบาน   เลือกสินคาที่

เหมาะกับการประดับคอนโดมิเนียม 

ซื่อชวน 

- อาหารทะเลแชแข็ง 

- อาหารสดแชแข็งยกเวนเนื้อหมู/เปด/ไก   

ควรเนนเนื้อจระเข  เนื้อนกกระจอกเทศ 

- อาหารแปรรูป (คาว) เชน กุนเชียง แหนม 

- อาหารแปรรูป (หวาน) เชน กาละแม  

ทองมวน    กระยาสารท 

ฉงชิ่ง    

Target 

ฝูเจี้ยน 

กลุมผูบริโภควัยรุนและคนทํางานยุคใหม 

 

- พลอยเนื้อแข็ง    กลุมคนเมืองที่มีฐานะ

การเงินดี 

 

- พลอยเนื้อออน   กลุมคนขอบเมืองและ

ชนบท  มีฐานการเงินระดับปานกลางและ

นอย 

-  ของขวัญ/ของชํารวย   กลุมคน 

ทํางาน ในระดับตนถึงกลาง  รายได 

B+ ถึง A และกลุมนักทองเที่ยว

ตางชาติ 

-     ของประดับบาน   กลุมคนอาศัยใน

คอนโดฯ รายได B+ ถึง A มีลักษณะ

การใชชีวิตชอบงานออกแบบ เชน   

ครีเอทีฟโฆษณา  นักแสดง   

ซื่อชวน 

กลุมผูบริโภครุนใหม  ไดแก   กลุมคนทํางาน

อายุไมเกิน 35 ป ใชเวลาสวนใหญกับการ

ทํางาน   มีเวลาวางนอย  ตองการความ

สะดวกในการทานอาหาร 
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มัณฑนากร 

ฉงชิ่ง    

 

 
กลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคาขั้นสุดทาย 

กลยุทธตลาด พื้นที ่ ผลไมแปรรูป อาหารแปรรูป/แชแข็ง อัญมณีและเครื่องประดับ ของขวัญ/ของชํารวย/ของประดับบาน 

Positioning 

ฝูเจี้ยน 

วางตําแหนงเปนของขบเคี้ยว (Snack) ที่

มีรสชาติแบบไทย    เปนประโยชนตอ

สุขภาพและไดรับมาตรฐานสากล 

 

วางตําแหนงเรื่องความประณีตในการเผา

และเจียระไนพลอย  ประกอบกับการ

ออกแบบที่ทันสมัย  และสอดคลองกับ

ความเชื่อ-คานิยม ของคนจีน 

-  ของขวัญ/ของชํารวย   เปนของ 

Premium ที่ผลิตอยางพิถีพิถันจากวัสดุ

มีคา 

-     ของประดับบาน   เนนของชิ้นเล็กที่

มีการออกแบบอันสรางสรรคสวยงาม  

และใชสอยในชีวิตประจําวันได 

ซื่อชวน 

วางตําแหนงเรื่องมาตรฐานอาหารเปนหลัก  

ประกอบกับจุดเดนดานรสชาติแบบไทย  

และความสะดวกในการนําไปประกอบ

อาหาร 

ฉงชิ่ง    

Product 

ฝูเจี้ยน - ควรเลือกวัตถุดิบจากผลไมไทยที่มีชื่อ 

เสียงในตลาดจีน เชน ทุเรียน กลวยหอม 

มะขาม เปนตน   บรรจุในซองหรือกระปุก

ที่มีการออกแบบในลักษณะของ snack 

และมีรสชาติสอดคลองกับรสนิยมของคน

ในพื้นที่ 

- ควรได รับการรับรองมาตรฐาน  QS 

(Qualified and Safe) และ HACCP 

 

พลอยสี  และอัญมณีสัง เคราะห  เชน 

ทับทิม โกเมน เปนตน  โดยเนนสีแดงหรือ

สีชมพู  เปนหลัก 

-  ของขวัญ/ของชํารวย   เนนสีมงคล

อยางสีแดง/ชมพู   หลีกเลี่ยงสีหรือคํา

อัปมงคล เชน สีดํา 

-     ของประดับบาน   เนนของชิ้นเล็กที่

มีการออกแบบอันสรางสรรคสวยงาม  

และใชสอยในชีวิตประจําวันได 

ซื่อชวน 

- อาหารแชแข็งตองระวังในเรื่องระยะเวลา

การขนสง 

- ควรรุกตลาดอาหารที่แปรรูปมาขั้นหนึ่ง 

เชน กุนเชียง แหนม ทองมวน 

- ควรได รับการ รับรองมาตรฐาน  QS 

(Qualified and Safe) และ HACCP 

ฉงชิ่ง    
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กลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคาขั้นสุดทาย 

กลยุทธตลาด พื้นที ่ ผลไมแปรรูป อาหารแปรรูป/แชแข็ง อัญมณีและเครื่องประดับ ของขวัญ/ของชํารวย/ของประดับบาน 

Price 

ฝูเจี้ยน เทียบกับราคาผลไมแปรรูปทองถิ่น   ราคา

ผลไมแปรรูปของประเทศคูแขงอยาง

เ วียดนาม    และสินค าทดแทนกลุ ม 

Snack 

 
ตามคุณภาพและการออกแบบ 

สามารถตั้งราคาไดสู งกวาราคาที่

จําหนายในประเทศไทย 3-4 เทา ซื่อชวน อิงกับราคาของอาหารสด 

ฉงชิ่ง 
   

Place 

ฝูเจี้ยน 

- จําหนายผานตัวแทนเพื่อกระจาย

สินคาสูหางสรรพสินคา 

- จําหนายผานทางพันธมิตร เชน ราน

กาแฟ/ รานเบเกอรี่/ รานผลไมปน 

 

- งานแสดงสินคานานาชาติ 

- พันธมิตร ไดแก บริษัททําเครื่อง 

ประดับ 

หางสรรพสินคาหรู   โรงแรมหรูระดับ 5 

ดาว     และงานแสดงสินคาตางๆ ซื่อชวน 

- จําหนายผานตัวแทนเพื่อกระจายสินคาสู

หางสรรพสินคา 

- จําหนายผานตัวแทนเพื่อกระจายสินคา

เปนวัตถุดิบสูรานอาหาร 

- งานแสดงสินคาตางๆ 

ฉงชิ่ง    
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กลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคาขั้นสุดทาย 

กลยุทธตลาด พื้นที ่ ผลไมแปรรูป อาหารแปรรูป/แชแข็ง อัญมณีและเครื่องประดับ ของขวัญ/ของชํารวย/ของประดับบาน 

Promotion 

ฝูเจี้ยน 

- รวมงานแสดงและจําหนายสินคากับ

กรมสงเสริมการสงออก 

- จัดใหชิมสินคา 

- การโฆษณาที่จุดขาย (POS- Point of 

Selling) 

 

- เขารวมงานแสดงอัญมณีที่ประเทศ

ไทยและฮองกง 

- เนนการตกแตงบูทที่จัดในงานแสดง

สินคา   ใหดูหรูหราและบงบอกถึง

รสนิยม 

- การทํา CRM กับกลุมลูกคาเดิม 

- การจัดชุดขาย (Set) ในราคาที่ถูกกวา

ขายแยกชิ้น 

 

 

 

 

- โ ฆ ษณา ผ า น ท า ง นิ ต ย ส า ร ที่

เกี่ยวของกับกิจกรรมของคนทํางาน

หรือหนังสือแตงบาน 

- โฆษณาผานสื่ออินเตอรเนต 

- การทํา CRM กับกลุมลูกคาเดิม 

- การจัดชุดขาย (Set) ในราคาที่ถูก

กวาขายแยกชิ้น 

 

ซื่อชวน 

- จัดบูทแสดงสินคา  มีการทดลองให

ลูกคาชิมฟรี   และสอนวิธีการประกอบ

อาหารจากอาการแชแข็ง/แปรรูป

เหลานั้น 

- ใชพรีเซนเตอรที่เปนพอครัวชื่อดังมา

นําเสนอสินคา 

- จัดชุดขายพวงกับสินคาอาหารไทยที่มี

ชื่อเสียง เชน ขาวหอมมะลิ 

- แจกตําราประกอบอาหารเมื่อซื้ออาหาร

แชแข็ง 

- โฆษณาผานสื่อนอกบาน (Out of Home 

Media) 

- โฆษณาผานหนังสอืประกอบอาหาร หรือ

เกี่ยวกับ Lifestyle ของคนทํางานยุคใหม 

ฉงชิ่ง    
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กลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคาขั้นสุดทาย 

กลยุทธตลาด พื้นที ่ ผลไมแปรรูป อาหารแปรรูป/แชแข็ง อัญมณีและเครื่องประดับ ของขวัญ/ของชํารวย/ของประดับบาน 

Branding 

ฝูเจี้ยน 

- ควรอิงกับภาพลักษณผลไมไทย และ

สรางภาพลักษณใหเปนของขบเคี้ยวที่

มีประโยชนตอรางกาย 

- การตั้งชื่อแบรนด ควรมีทั้งภาษาจีน

และภาษาอังกฤษ 

 

- การตั้งชื่อแบรนด   สัญลักษณ   และ

สีที่ใชอันเปนมงคล เปนสิ่งสําคัญใน

การสรางแบรนด 

- การออกใบรับรองคุณภาพสินคาตาม

มาตรฐานสากล  จะชวยสรางความ

เชื่อมั่นและความภูมิใจในตัวสินคาให

เกิดกับลูกคาได 

-  ของขวัญ/ของชํารวย   ควรสื่อสารถึง

เอกลักษณของตราสินคา  (Brand 

Identity) ในเรื่องของวัสดุที่นํามาใช

และการผลิตที่ประณีต โดยผูกเรื่องราว

ของตราสินคาเขากับประวัติศาสตร

ของวัสดุที่นํามาใช เชน ประวัติของผา

ไหม   ไมสัก   เครื่องเงิน   เปนตน 

-     ของประดับบาน   เนนการสื่อสาร

กับกลุมเปาหมายถึงเอกลักษณของ

ตราสินคา (Brand Identity) ในเรื่อง

ของการออกแบบที่สรางสรรค และมี

ประโยชน  สามารถนําไปใชสอยไดจริง 

ซื่อชวน 

- ตองสรางความเชื่อในตราสินคา (Brand 

Belief) วาเปนอาหารที่มีความสด แทบ

ไมมีความแตกตางกับอาหารทะเลที่

จําหนายในตลาดสด   แตมีมาตรฐาน

ดานความสะอาดและถูกสุขอนามัย

มากกวา   อีกทั้งยังสะดวกตอการนําไป

ประกอบอาหาร หรือพรอมทานทันที 

ฉงชิ่ง    
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3.) กลุมบริการทีไ่ทยมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ    
 

 
รูปแบบการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม 

พื้นที ่ การใหบริการโลจิสติกส การเปดโรงเรียนสอนการทองเที่ยว 

ทุกพื้นที่ศึกษา 

- อุปสรรคและขอจํากัดดานกฎหมาย  ประกอบกับแผนการขยาย

กิจการของบริษัทผูใหบริการ       โลจิสติกสขามชาติขนาดใหญ

ดังที่กลาวในขางตน     คณะวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหและสรุปได

วา “การเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมโลจิสติกสในประเทศจีนทุก

รูปแบบทั้งการลงทุนเอง 100%    หรือการรวมทุนไมเหมาะสมกับ

ผูประกอบการ SMEs ไทย   ถึงแมตลาดอุตสาหกรรมโลจิสติกสจะ

มีศักยภาพก็ตาม   แตเปนตลาดสําหรับผูประกอบการรายใหญ” 

- จากการสัมภาษณผูประกอบการ   รูปแบบการเพิ่มศักยภาพของ

ผูประกอบการ SMEs ไทยในดานการใหบริการโลจิสติกสกับ

ประเทศจีนที่เหมาะสม  ไดแก  การคนหาพันธมิตรดานโลจิสติกส

ของประเทศจีนที่เปน SMEs เชนเดียวกัน แลวสรางเปนเครือขาย 

(Networks) ใหครอบคลุมทุกมณฑล (สาเหตุที่ไมเลือกพันธมิตร

รายใหญ  เนื่องจากตองการที่จะหลีกเลี่ยงจากการกดราคาในการ

รับงานชวง)  

- การเขาไปเปดสถาบันการศึกษาในประเทศจีน    ตองอยูในรูปแบบ

ของการรวมประกอบการระหวางชาวจีนกับชาวตางชาติ ดังนั้น

รูปแบบสําหรับการเริ่มตนธุรกิจสอนการทองเที่ยวนั้นควรเปนใน

ลักษณะของการเขาไปเปดหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกับ

สถาบันการศึกษาทองถิ่นในประเทศจีน 

- โดยระบบการเรียน-การสอน  อาจเปนไปในรูปแบบที่ผูเรียนจะ

ไดรับปริญญาจากทั้ง 2 สถาบัน    หรือเปนในลักษณะของการ

เรียนการสอนแบบ 2 ภาษา (อังกฤษ-จีน) หรือ 3 ภาษา (ไทย-

อังกฤษ-จีน) 
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กลยุทธดานการตลาดสําหรับธุรกิจการใหบริการ 

กลยุทธตลาด พื้นที ่ รานอาหาร สปา 

Segmentation 

ฝูเจี้ยน 

ภัตตาคารที่มีระดับราคาปานกลางถึงสูง 

ในระยะแรกเขาสูตลาดในสวนของ Hotel Spa   ในอนาคตอาจขยายไปยังสวนของ

Cruise Spa เนื่องจาก Xiamen เปนเมืองทาติดทะเล 

ซื่อชวน 

ในระยะแรกเขาสูตลาดใน Segment ของ Hotel Spa  ในอนาคตอาจขยายไป    ยัง 

Resort Spa หรือ Mineral Spring Spa  เนื่องจาก Sichuan เปนเมืองที่มีแหลง

ทองเที่ยวตามธรรมชาติอยางจิ่วจายโกว 

Target 

ฝูเจี้ยน 

- กลุมคนทํางานรุนใหม   ในระดับผูบริหาร    มีรายไดสูง    ชอบความทาทาย  

และแปลกใหม 

- กลุมลูกคาองคกรบริษัทเอกชนตางๆ  ที่นิยมเจรจาธุรกิจ  หรือพาลูกคามา 

เลี้ยงอาหาร   หรือจัดงานเลี้ยงฉลองในองคกรเอง 

- นักธุรกิจและนักทองเที่ยวชาวไตหวัน 

 

 

 

- คนที่มีรายไดระดับ B+ จนถึง A   ซึ่งมกีําลังซื้อเพียงพอทีจ่ะจายคาสมาชิก   และ

จายคาบริการครั้งละ 800-1,000 หยวน ไดแก กลุมขาราชการและนักธุรกิจทองถิ่น 

- กลุมนักทองเที่ยว โดยเฉพาะที่เซี่ยเหมิน กลุมนักทองเที่ยวชาวไตหวันเปนอีกหนึ่ง

เปาหมายที่นาสนใจ 

 
ซื่อชวน 

- กลุมคนทํางานรุนใหม   ในระดับผูบริหาร    มีรายไดสูง    ชอบความทาทาย  

และแปลกใหม 

- กลุมลูกคาองคกรบริษัทเอกชนตางๆ  ที่นิยมเจรจาธุรกิจ  หรือพาลูกคามา 

เลี้ยงอาหาร   หรือจัดงานเลี้ยงฉลองในองคกรเอง 

- นักธุรกิจและนักทองเที่ยว 

Positioning ฝูเจี้ยน 
ควรจะเปนในลักษณะของสถานที่สําหรับชวงเวลาวาระพิเศษที่สามารถแสดงถึง

ฐานะของลูกคาที่มาใชบริการ   เชน   การตกลงดานธุรกิจ,   การรับรองแขก,   การ

กําหนดตําแหนงทางการตลาดดวยวัฒนธรรมการใหบริการที่แตกตาง    โดยอาศัยความ   

ออนโยนดานการปฏิบัติและวิถีทางปฎิบัติการนวดแผนไทย     ผสานกับมาตรฐานการ
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ซื่อชวน 
เลี้ยงฉลองในเทศกาลตางๆ   เปนตน    โดยใชจุดเดนของอาหารไทยในเรื่องของ

รสชาติและบรรยากาศที่แสดงถึงเอกลักษณดานวัฒนธรรมของไทย 

ใหบริการระดับสากลเปนหลัก 

 

 

 
กลยุทธดานการตลาดสําหรับธุรกิจการใหบริการ 

กลยุทธตลาด พื้นที ่ รานอาหาร สปา 

Product 

ฝูเจี้ยน 

- ควรจะเนนการใชวัตถุดิบในทองถิ่นเปนหลัก ยกเวนวัตถุดิบที่เปนหัวใจหลักใน

การปรุง 

- อาหารและไมสามารถหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเทียบเทากับวัตถุดิบจากประเทศ

ไทย  เชน  กะป  เปนตน 

- เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน เมนูเดนควรเนนอาหารทะเล 

- นครเฉิงตู ควรเนนอาหารรสเผ็ดจัด แตผูประกอบการควรหลีกเลี่ยงอาหารทะเล  

แตใชปลาหรือกุงน้ําจืดแทน   เนื่องจากเฉิงตูเปนพื้นที่ที่ไมติดทะเล   การขนสง

อาหารทะเลอาจจะทําใหเกิดปญหาในเรื่องของความสดและตนทุนในการขนสง 

- พฤติกรรมการทานอาหารของคนจีนนั้น    เครื่องดื่มที่นิยมนั้นมักจะเปนเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลลประเภทเหลา  เบียร  ไวน   หรือเครื่องดื่มรอน อาทิเชน  น้ําชาหรือ

น้ําอุน  เปนตน    ไมนิยมที่จะทานเครื่องดื่มเย็นที่ใสน้ําแข็ง 

- การแยกสวนผูสูบบุหรี่กับไมสูบบุหรี่ 

 

 

 

- การนําเขาผลิตภัณฑสปาจากประเทศไทย    ควรนําเขาเฉพาะที่จําเปนเทานั้น   

เนื่องจากผลิตภัณฑที่ เ กี่ยวกับสปาบางประเภทอยูในหมวดสินคาประเภท   

เครื่องสําอาง จะถูกทางหนวยงานดานสุขอนามัยจีนตรวจสอบอยางเขมงวด 

- ในเรื่องของมาตรฐานการใหบริการนั้น   ดานสุขอนามัยของสถานที่เปนสิ่งที่ตอง

คํานึงถึงเปนอยางมาก สวนดานพนักงานมีหลายหนวยงานที่ใหคําปรึกษา   เชน 

สหพันธสปาฯ   ISMED 

ซื่อชวน 

Price 
ฝูเจี้ยน รานอาหารอยางดีจะมีราคาประมาณ  500 – 1,000 หยวน (2,500 – 5,000 บาท)   

ตอคน ตอมื้อ  

โดยทั่วไปแลวการคิดคาใชจายกับลูกคาแตละครั้งนั้น  ขึ้นอยูกับประเภทการใชบริการ 

เชน การนวดแผนไทยครั้งละประมาณ 630 หยวน เปนตน ซื่อชวน 

Place ฝูเจี้ยน 
ทําเลที่เหมาะสมในการลงทุนในระยะแรก   ไดแก   โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ 5 ดาวที่

สรางขึ้นใหม, อาคารสํานักงานในยานธุรกิจ, หางสรรพสินคาหรู  เปนตน   

โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ 5 ดาวที่สรางขึ้นใหม, คลับเฮาสในสนามกอลฟ,   รีสอรทตาม

แหลงทองเที่ยว   สําหรับในอนาคตนั้นอาจจะรุกไปยังสวนของตลาดใหม   เชน    ที่
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ซื่อชวน 
โดยเฉพาะในเมือง เซี่ยเหมิน  ทําเลที่ดีนาจะเปนบริเวณที่ใกลชายทะเล  สามารถ

มองเห็นวิวทะเลได 

เมืองเซี่ยเหมิน    อาจจะลงทุนเปดสปาแบบ Cruise Spa   ในเรือสําราญ   เปนตน 

 

 
กลยุทธดานการตลาดสําหรับธุรกิจการใหบริการ 

กลยุทธตลาด พื้นที ่ รานอาหาร สปา 

Promotion 

ฝูเจี้ยน 

- การสง Direct Mail หรือ Direct E-mail ไปยังบริษัทตางๆ 

- ปายโฆษณาในยานธุรกิจและแหลงการคา, โฆษณาในวารสารดานอาหารและ

การทองเที่ยว 

- อินเตอรเนต ทั้งทางเว็บไซดและการสรางบล็อก 

- การขายอาหารชุดแนะนําซึ่งประกอบดวยอาหารคาว-หวาน  แลวแถมเครื่องดื่ม

ประเภทเหลาหรือไวนฟรี      หรือการจัดรายการอาหารจานเดน 

- การจัดการแสดงพิเศษ   เชน   มีการจัดแสดงรําไทยในชวงมื้อค่ําวันศุกร-เสาร-

อาทิตย 

- การใหบัตรสมาชิก 

- การสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ เชน โรงแรม, บริษัททัวร  

เปนตน 

- การสง Direct Mail หรือ Direct E-mail ไปยังหนวยงานราชการและบริษัทตางๆ 

- ปายโฆษณา (Billboard) ในยานชุมชนและแหลงทองเที่ยว 

- ลงโฆษณาในวารสารดานสุขภาพและการทองเที่ยว 

- อินเตอรเนต ทั้งทางเว็บไซดและการสรางบล็อก 

- การขายแพ็กเกจการใหบริการ   ซึ่งอาจจะเปนแพ็กเกจเฉพาะการใหบริการสปา แต

หลายประเภท  หรือเปนแพ็กเกจสปาพรอมกับการใหบริการดานความสวยงามอื่นๆ 

(Salon) 

- การสะสมยอดเพื่อเปนสมาชิกในแตละระดับ 

- การสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ เปนอีกแนวทางหนึ่งที่   

นาสนใจ   ตัวอยาง เชน   การสงเสริมการขายรวมกับทางบริษัททัวร  โรงแรม  และ

รานอาหารตางๆ  

ซื่อชวน 
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กลยุทธดานการตลาดสําหรับธุรกิจการใหบริการ 

กลยุทธตลาด พื้นที ่ รานอาหาร สปา 

Branding 

ฝูเจี้ยน 

ควรจะอิงกับชื่อเสียงของอาหารและวัฒนธรรมไทยในลักษณะของ National Brand   

โดยสรางเอกลักษณของยี่หอ (Brand Identity) ใหลูกคานึกถึง  “ถาจะทานอาหารรส

จัดจานจากแหลงอาหารที่ขึ้นชื่อวาเปนครัวของโลก   ในบรรยากาศที่หรูหราแตกตาง   

ใหนึกถึงรานอาหารไทย”  

- 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 

ซื่อชวน 
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V   สรุปปญหาและอุปสรรค NTBs ในการเขาตลาดมณฑลจีน   
 

แมวาประเทศจีนจะลดภาษีศุลกากรในการนําเขาสินคาจากไทยหลายรายการตามขอตกลง

การคาเสรีอาเซียน-จีน   หากแตยังประสบกับอุปสรรคการคาท่ีไมใชภาษ ี (Non-Tariff Barriers: NTBs) 

ในหลากหลายรูปแบบ เชน เง่ือนไขทางศุลกากร ความลาชาในการออก/ปลอยสินคา ความเขมงวดดาน

มาตรฐานสินคา และความลาชาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เปนตน   โดยสามารถสรุปอุปสรรค

การคาท่ีไมใชภาษีในเบื้องตน ไดดังน้ี 

 
1) กฎระเบียบการนําเขาสินคา 
 

ขอตกลง ACFTA มีผลผูกพันเฉพาะการลด/ยกเลิกภาษีศุลกากรนําเขาสินคาตามท่ีตกลงเทาน้ัน    

ไมไดรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 

 

นอกจากภาษีมลูคาเพิ่มแลว ประเทศจีนยังมีการเก็บภาษทีองถ่ินและคาธรรมเนียมตางๆ ทําให

ตองมีการจายภาษีเพิ่มขึ้นและอาจจะมีความแตกตางกันไปในแตละมณฑล ซึ่งกอใหเกิดความยุงยาก

และตนทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้นแกผูประกอบการท่ีนําสินคาเขามาจําหนาย 

 

นอกจากน้ี ในดานกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับมาตรฐานสินคาท่ีจะนําเขาประเทศจีน    มักจะมี

การเปล่ียนแปลงบอย ตองคอยติดตามอยางใกลชดิและตอเน่ือง 

 
2) การกําหนดโควตาภาษี 
 

สําหรับสินคาเกษตรบางรายการ   เชน    ขาว   นํ้ามันปาลม   รับบาลจีนมีการกําหนดโควตา

ภาษี (Tariff-Quota)   โดยกําหนดใหผูนําเขาขอใบอนุญาตและโควตาจากสวนกลาง     

 
3) มาตรการดานความปลอดภยัและสุขอนามัย 
 

 โดยเฉพาะกลุมสินคาหมวดอาหารและสินคาเกษตร จะตองผานกระบวนการตรวจสอบดาน

สุขอนามัย เชน ผัก ผลไม  เปนตน    โดยหนวยงานของจีนท่ีเก่ียวของ   ไดแก   หนวยงาน AQSIQ     
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หนวยงานกระทรวงพาณิชย   MOFCOM (Ministry of Commerce)    และกระทรวงสาธารณสุข   MOH 

(Ministry of Health)    

 
4) มาตรการดานมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม 
 

 สินคาอุตสาหกรรม เชน อุปกรณและสวนประกอบ  และเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน  จะตองผาน

การตรวจสอบมาตรฐาน CCC Mark (China Compulsory Certification) จากหนวยงาน CNCA 

(Certification and Accreditation Administration of PRC)   เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการย่ืนขอ

ใบอนุญาตนําเขาสินคา 

 
5) มาตรการดานฉลากสินคา 
 

จีนกําหนดใหผูประกอบการตองปดฉลากสินคาในทุกประเภทและระบุขนาดของสินคา   เปน

ภาษาจีน  และหากมีการเปล่ียนแปลงบรรจุภัณฑทุกคร้ัง  ไมวาจะเปนเร่ืองของขนาด   รูปลักษณ   หรือสี

ของสินคาจะตองยื่นขออนุญาตใหม   
 

6) กฎระเบียบอื่นๆ เชน 
  

ผูประกอบการท่ีจะมีสิทธิในการประกอบธุรกจิการคาระหวางประเทศและการเปนตัวแทนนําเขา

ในประเทศจีน จะตองมีการจดแจงและรับใบอนุญาตจากหนวยงานจีนท่ีเก่ียวของ ดังน้ัน ชาวจีนท่ีให

ความสนใจสินคาไทยอาจจะไมไดมีใบอนุญาตดังกลาว ก็จะไมมีสิทธิในการเปนตัวแทนนําเขา เปนตน 

 

VI   ขอเสนอแนะนโยบายและแนวทางการปรบัตัวสําหรับ SMEs    
 
 

จากการศึกษาโอกาสและอปุสรรคของสินคาสงออกของ SMEs ไทยในการเขาสูตลาดจีนจาก

การเปดเสรีทางการคาระหวางอาเซียนกับจนี (ASEAN-China FTA: ACFTA) คณะผูวิจัยไดสรุป

ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับตัวสําหรับ SMEs ไทยไดดังน้ี 
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(1.) ประโยชนที่ SMEs ไทยจะไดรับจากการเปดการคาเสรีตาม ACFTA  
 

ในแตละสินคา พบวา จะไดประโยชนไมเทากัน เพราะระยะเวลาในการปรับลดภาษีศุลกากรขา

เขาของจีนในแตละสินคามีความแตกตางกัน  

 

SMEs ในอุตสาหกรรมท่ีไดรับประโยชนหรือกําลังจะไดรับประโยชนจากการลดภาษีภายใต

ขอตกลงเขตการคาเสรี ACFTA กอน ไดแก กลุมวัตถุดิบ ตัวอยางเชน มันสําปะหลัง นับเปนสินคาท่ีมี

โอกาสไดรับประโยชนจากการลดภาษีคอนขางมาก เพราะไดอัตราภาษีท่ีเปนศูนยตามขอตกลง EHP 

และขอตกลงเรงลดภาษีผัก-ผลไมระหวางไทยและจีนต้ังแตป 2003 อีกท้ังยังเปนอุตสาหกรรมท่ีผู 

ประกอบการไทยมีจุดแข็งในการผลิตท้ังในดานปริมาณและคุณภาพในการขนสง ประกอบกับการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมหลายชนิดในประเทศจีนท่ีตองใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบ เชน กาซโซฮอลล 

อุตสาหกรรมกระดาษ และอาหารสัตว เปนตน 

 

 สําหรับสินคาของไทยท่ีจะไดรับประโยชนจากขอตกลงการคาเสรี ACFTA และไทยมีศักยภาพ

เหนือคูแขง อีกท้ังความตองการตลาดยังมีการขยายตัวสูงเชนน้ี ภาครัฐควรใหการสนับสนุนในดานการ

เพิ่มปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสมกับภาวะตลาด (ไมผลิตจนลนเกินจนมีผลใหราคาตกตํ่า) การปรับปรุง

ประสิทธิภาพ การดูแลดานคุณภาพ โดยใหการสนับสนุนผานสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวของ เชน การ

ฝกอบรม การใหความรูกับเกษตรกรและผูสงออก การรวมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือ

สถาบันการศึกษาดานเกษตรเพื่อพัฒนาพันธุมันสําปะหลังและเทคนิคการปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต เปนตน 

 
(2.) ในกลุมสินคาและบริการที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพสูงในการสงออกไปสูตลาด

มณฑลจีน  แตยังไมไดรับประโยชนจากขอตกลง ACFTA อยางเต็มที ่     
 

เน่ืองจากทางการจีนยังคงมีการจัดใหอยูในรายการสินคาออนไหวหรือยังมิไดเปดเสรีอยางเต็มท่ี 

เชน ยางพาราหรือกลุมธุรกิจบริการ  

 

ภาครัฐควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มจุดแข็งของสินคา รวมท้ังการรักษาภาพ 

ลักษณท่ีดีของสินคา เชน ยางพาราคุณภาพดีของไทย และในดานบริการ เชน สปาไทย ก็ควรมีการ

สงเสริมการสรางแบรนดความเปนไทยใหโดดเดน  นอกจากน้ี ภาครัฐควรใหความชวยเหลือ SMEs ไทย 
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ในดานการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและสงเสริมการรวมกลุมเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันของ

ภาคเอกชน  

 

สินคาในกลุมน้ี แมวาจะไมไดประโยชนจาก ACFTA ในเชิงผลประโยชนในการลดภาษี แตดวย

การขยายตัวของตลาดมณฑลจีนและความตองการของผูบริโภคจีนท่ีมีรายไดมากข้ึน   รวมท้ังศักยภาพ

การแขงขันของผูประกอบการไทย   การมุงจับตลาดลูกคาท่ีมีระดับรายไดปานกลางถึงสูงโดยพัฒนาดาน

คุณภาพจะชวยใหสินคาและบริการของ SMEs ไทยสามารถแขงขันในตลาดมณฑลจีนไดในระยะยาว 

 

การสนับสนุนผูประกอบการควรทําในลักษณะการใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมของ

ลูกคาในพื้นท่ีเปาหมาย  และใหขอมูลดานกฎระเบียบของจีนในสวนท่ีเก่ียวของกับสินคาและบริการตางๆ 

นอกจากน้ี หนวยงานภาคเอกชนที่มีประสบการณและมีความคลองตัวควรจะเขามามีบทบาทชวย

ดําเนินงานดานกระบวนการทางศุลกากรและการนําเขาเพื่อใหผูประกอบการไทยสามารถเขาสูตลาดจีน

ไดโดยไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการลองผิดลองถูกมากเกินไป 

 
(3.) อยามองจีนเปนตลาดเดียว  
 

ในการเขาสูตลาดจีนของ SMEs ไทย   ผูประกอบ การไมควรมองตลาดจีนในลักษณะท่ีเปน

ตลาดเดียวกันท้ังประเทศ แตควรเลือกพื้นท่ีระดับเมืองหรือมณฑลเปนตลาดเร่ิมตนสําหรับการเขาสู

ตลาดจีน เมื่อมีประสบการณมากพอแลวจึงคอยขยายสูเมืองหรือมณฑลอื่นท่ีมีลักษณะตลาดคลายคลึง

กัน โดยในการพิจารณาคัดเลือกเมืองท่ีจะเขาไปทําการตลาด จําเปนตองเขาใจศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ขนาดของตลาด พฤติกรรมและรสนิยมของลูกคา และจุดแข็งของสินคาตนเมื่อเทียบกับคูแขง (ท้ัง

ผูประกอบการจีนและตางชาติ) 

 

(4.) การเริ่มตนเขาสูตลาดจีนของ SMEs ไทย  ควรเร่ิมตนแบบคอยเปนคอยไป โดย

อาจจะใชเวลาในการศึกษา สํารวจตลาด เก็บขอมูล เก็บเกี่ยวประสบการณภาคสนามสัก 1-2 ป การ

ดําเนินธุรกิจในจีนท่ีมีลักษณะโครงสรางตลาดตางจากประเทศไทย การทุมเททรัพยากรจํานวนมากใน

ชวงแรกของการเขาสูตลาด จะมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียเงินลงทุนสูงมาก 

 

 วิธีการเร่ิมตนท่ีผูประกอบการไทยสวนใหญนิยม ไดแก การนําสินคาเขาไปจัดแสดงและจําหนาย

ผานงานแสดงสินคา (Trade Fair) ในเมืองตางๆ ของจีนซึ่งมีการจัดเปนประจําทุกป เชน งาน Fuzhou  
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Fair หรือ งาน China-ASEAN Expo เน่ืองจากการนําสินคาเขาไปจําหนายในงานแสดงสินคาของจีน 

โดยเฉพาะการไปออกงานแสดงสินคารวมกับกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย จะมีเจาหนาท่ี

คอยใหขอมูลและใหคําแนะนํา และท่ีสําคัญ  การติดตามหนวยงานราชการของไทยไปออกงานแฟรใน

ประเทศจีน   โดยท่ัวไปจะไดรับการยกเวนกฎระเบียบในหลายๆ ดาน เชน การขนสงสินคา  การนําสินคา 

ไปวางแสดงหรือทดลองใหชิม ซึ่งโดยปกติแลว จะมีขั้นตอนยุงยากและตองใชเวลานานพอสมควร กวาจะ

ผานกระบวนการขั้นตอนเหลาน้ัน  

 

 นอกจากน้ี การนําสินคาเขาไปจําหนายในงานแสดงสินคาจะชวยใหผูประกอบการเขาใจรสนิยม

และความตองการของผูบริโภคจีนในพื้นท่ีเปาหมายไดดีขึ้น ไดมีโอกาสพบสินคาของคูแขงท่ีมาออกงาน

แสดงเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงสินคาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดไดดีขึ้น 

  

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการ SMEs ไมควรมุงเนนท่ีการจําหนายปลีกสินคาท่ีหนาบูทเปนหลัก 

หากแตเปาหมายของการออกงานแสดงสินคาก็เพื่อหาคูคาทางธุรกิจในประเทศจีน จึงควรเตรียมกัน

สินคาสวนหน่ึงไวใหผูท่ีมีโอกาสเปนคูคาทางธุรกิจไดชมเปนตัวอยางดวย  เชน บริษัทผูแทนจําหนายใน

จีนซึ่งมางานแสดงสินคาเพื่อหาผลิตภัณฑใหมๆ แตเคยมี SMEs ไทยหลายรายท่ีสินคาของตนไดรับ

ความนิยมจากลูกคาขาจร จึงจําหนายปลีกหมดต้ังแตวันแรกๆ ของงาน  พอมาถึงวันหลังๆ เมื่อพบลูกคา

ทางธุรกิจแลว กลับไมมีสินคาตัวอยางใหชมทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 

 การออกงานแสดงสินคาในประเทศจีน ถึงแมวาจะเปนวิธีการเร่ิมตนในการเขาสูตลาดจีนท่ี

สะดวกสําหรับ SMEs แตผูประกอบการควรตองเลือกงานแสดงสินคาและผูจัดงานใหถูกตอง เน่ืองจากมี

งานแสดงสินคาหลายๆ งานในประเทศจีนท่ีผูจัดงานขาดประสบการณ กลุมลูกคาคนจีนท่ีเขามาชมงาน

ไมตรงกับกลุมเปาหมายของลูกคาและบริการตามท่ีไดโฆษณาไว ทําใหการจัดงานลมเหลวและทําให 

SMEs ไทยตองเสียคาใชจายท้ังในดานการเดินทาง ท่ีพักและการขนสงสินคา โดยไมไดประโยชนเต็มท่ี 

 

 ในการหาขอมูลดานงานแสดงสินคาในจีนและรายชื่อผูจัดงาน ผูประกอบการ SMEs สามารถ

สอบถามไดท่ีกรมสงเสริมการสงออก หรือ สถานกงสุลไทย สํานักงานผูแทนการคาไทยท่ีอยูตามเมือง

ตางๆ ในประเทศจีน รวมท้ังหาขอมูลจากสมาคมทางการคาหรือสถาบันการเงิน เชน หอการคาไทย 

ธนาคารกสิกรไทย ท่ีมีประสบการณในการนํานักธุรกิจไปออกงานแสดงสินคาในตางประเทศ 
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(5.) การเลือกคูคาหรือพันธมิตรในประเทศจีน  

 

เน่ืองจากธุรกิจ SMEs ไทยมีขอจํากัดเร่ืองบุคลากรและเงินทุนจึงเปนการยากที่จะเขาไปจัดต้ัง

สํานักงานเพื่อจําหนายและกระจายสินคาในเมืองตางๆ ของประเทศจีนเอง ดังนั้น การกระจายสินคา
รวมถึงการทําการตลาดควรทําผานคูคาในประเทศจีนหรือตัวแทนจําหนายที่มีความชํานาญใน
การกระจายสินคาในประเทศจีน โดยจะตองเลือกคูคาหรือตัวแทนจําหนายท่ีมีความชํานาญในเมืองท่ี

เปนพื้นท่ีเปาหมายของ SMEs ซึ่ง   คูคากลุมน้ีมีท้ังท่ีเปนผูประกอบการชาวจีน และชาวตางชาติ (รวมท้ัง

ไทยดวย) ท่ีรับทําการกระจายสินคาและทําการตลาดให SMEs ไทย 

 

 โอกาสที่ผูประกอบการไทยจะไดพบกับคูคาหรือตัวแทนจําหนายมีดวยกันหลายวิธี  ซึ่งทาง

คณะวิจัยไดรวบรวมและแนะนํา ดังน้ี 

 

 การเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศไทย   ตัวอยางเชน   งาน  THAIFEX  

ซึ่งเปนงานแสดงสินคาอาหารนานาชาติ  โดยทาง บจก.ไทย แสน็ค ฟูดส จก. ซึ่งเปนผูผลิตปลาหมึกอบ

กรอบ  สควิดด้ีก็ไดพบตัวแทนจําหนายจากงานน้ี      หรืองาน  Bangkok Gems & Jewelry Fair ซึ่งเปน

งานแสดงสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับนานาชาติ   โดยงานดังกลาวจะมีตัวแทนผูประกอบการอัญมณี

และเครื่องประดับจากตางประเทศ   ซึ่งรวมถึงผูประกอบการจากประเทศจีนและฮองกง   เดินทางมาซื้อ

วัตถุดิบและเจรจาการคามากมาย   จากการสัมภาษณผูประกอบการไทย   พบวา   คูคากลุมท่ีเดินทาง

มาดูงานยังประเทศไทย   คอนขางมีความนาเชื่อถือและมีศักยภาพมากพอท่ีจะนําเขาสินคาและทําตลาด

ในประเทศจีนไดจริง 

 

 การเขารวมงานแสดงสินคาในประเทศจีน   ไตหวันและฮองกง    ในแตละปมีการจัด

งานแสดงสินคาอยูหลายงาน   ท่ีสําคัญ  ไดแก  งาน ASEAN  Expo. ท่ีนครหนานหนิง  เขตปกครองฯ 

กวางซี        งาน Thailand Exhibition ท่ีนครฝูโจว   มณฑลฝูเจี้ยน        งาน Xiamen Fair      งาน  

Hong Kong International Jewelry Show  ท่ีฮองกง    เปนตน   สวนใหญแลว  กรมสงเสริมการสงออก 

กระทรวงพาณิชย   จะเปนเจาภาพนําผูประกอบการไปรวมงานแสดงสินคาเหลาน้ี   โดยมีขอดีดังท่ีได

กลาวไวในหัวขอ 9.5.4    แมวาทางหนวยงานของภาครัฐท้ังทางสถานกงสุล     สํานักงานพาณิชยหรือ

สํานักงานสงเสริมการคาไทยในแตละพื้นท่ีจะชวยกล่ันกรองคูคาเหลาน้ีในระดับหน่ึงแลว    แต

ผูประกอบการจะตองชวยเหลือตัวเองในการท่ีจะหาขอมูล   สอบถามผูประกอบการเอกชนอ่ืนในพื้นท่ี   
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ตรวจสอบสถานะของบริษัทคูคา   ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ผูประกอบการจะตองมีความรัดกุมในการทําสัญญา

กับคูคา   เพื่อปองกันการถูกฉอโกง 

 

 การใชกวน ซี ่(Guan Xi)     กวน ซี่หรือระบบสายสัมพันธสวนบุคคล  เปนส่ิงท่ีฝงลึกกับ

วัฒนธรรมชาวจีนเปนเวลานาน   เพราะเปนส่ิงท่ีสรางความเชื่อมั่น    ความไววางใจใหแกกันและกันใน

การทําธุรกิจ    เปนเสมือนระบบชวยเหลือคํ้าจุนซึ่งกันและกันมากกวาท่ีจะเปนการหาผลประโยชน   การ

ใชกวน ซี ่   เปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะไดมาซึ่งบริษัทคูคาหรือตัวแทนจําหนายขนาดใหญ   ท่ีมีศักยภาพใน

การเขาถึงชองทางการกระจายสินคาและทําตลาดท่ีกวางขวาง   ซึ่งบริษทัเหลาน้ีมีผูประกอบการจํานวน

มากท่ีตองการใหกระจายสินคาและทําตลาดให   ดังน้ันบริษัทเหลาน้ีจึงมีอํานาจตอรองท่ีสูง   ซึ่งยากตอ

การเขาถึงของผูประกอบการ SMEs แตละรายท่ีจะหากวน ซี่ เพือ่เขาถึงการเจรจาตอรองท่ีไมถูกเอา

เปรียบ    แตถาผูประกอบการเหลาน้ีรวมตัวกันในลักษณะของสมาคม/สมาพันธดังท่ีจะกลาวในหัวขอ 

9.5.7  แลวใหตัวแทนหนวยงานภาครัฐ (เพือ่หลีกเล่ียงการทําผิดขอตกลงกับ WTO ในเรื่องการแทรกแซง

ของรัฐ) เปนกวน ซี่ ในการเจรจากับบริษัทคูคาหรือตัวแทนจําหนายเหลาน้ี 

 

 การแนะนําจากผูประกอบการดวยกัน        การสรางเครือขายระหวางผูประกอบการ 

(รายละเอียดในหัวขอ 9.4.7)    จะนํามาสูการแลกเปล่ียนขอมูลซึ่งกันและกัน    การแนะนําหรือเตือน

ผูประกอบการรายอื่นถึงบริษัทคูคาหรือตัวแทนจําหนายสินคาท่ีดีหรือในรายท่ีไมควรเขาไปยุงเก่ียว   และ

ขอดี-ขอเสียของแตละราย    จะนํามาซึ่งฐานขอมูลของคูคาหรือตัวแทนจําหนายสินคาเพื่อเปนประโยชน

ตอผูประกอบการรายใหมท่ีจะเขาสูตลาดจีนในอนาคต 

 

เน่ืองจากประเทศจีนมีพื้นท่ีกวางใหญมหาศาล    มีโอกาสท่ีจะพบคูคาหรือตัวแทนจําหนายท่ีดี

และไมดี      ปญหาจากคูคาหรือตัวแทนจําหนายท่ีไมดีซึ่ง  SMEs  ไทยพบบอย   คือ การไดคูคาท่ีไม

ซื่อสัตย   เชน   นําตราสินคาของธุรกิจไทยไป    จดทะเบียนเปนของตัวเอง    การผลิตสินคาเลียนแบบ

หรือการชําระคาสินคาไมครบตามขอตกลง     เปนตน    ผูประกอบการ SMEs เองควรใชเวลาและความ

รอบคอบในการเลือกคูคา   ดวยการเดินทางไปพบผูท่ีจะเลือกเปนคูคาท่ีประเทศจีนหลายๆ คร้ัง    แตละ

คร้ังควรมีการใชเวลาอยูท่ีเมืองเปาหมาย   เพื่อเย่ียมชมการทํางานของคูคาคร้ังละหลายๆ วัน รวมท้ังการ

ตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับความนาเชื่อถือของบริษัทคูคาจากหนวยงานภาครัฐ   โดยสามารถขอความ

ชวยเหลือจากสถานกงสุลไทยและสํานักงานผูแทนการคาไทยท่ีดูแลพื้นท่ีท่ี SMEs ไทยสนใจจะเขาไปทํา

ธุรกิจ   เพื่อชวยตรวจสอบขอมูล 

 

 อยางไรก็ตาม ถึงจะไดพบกับคูคาท่ีดี นาเชื่อถือ ผูประกอบการ SMEs ก็ควรมีระบบตรวจสอบ

และควบคุมของตัวเอง รวมถึงการเดินทางไปสํารวจตลาดเปาหมายของตนอยางสม่ําเสมอ มีการประชุม 
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รวมกับคูคาเปนระยะๆ ไมควรปลอยใหคูคาในจีนดําเนินการทุกอยางโดยท่ี SMEs ไทยไมทราบความ

เปนไปของธุรกจิ 

 
(6.) การเลือกผลิตภัณฑใหสอดคลองกับลูกคาเปาหมายและศักยภาพของ SMEs ไทย  

 

ประเทศจีนไดชื่อวาเปนโรงงานของโลก   เน่ืองจากมีตนทุนการผลิตท่ีตํ่า   มีความสามารถใน

การผลิตสินคาในปริมาณมาก   จนทําใหมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในดานตนทุนและราคาขาย 

โดยเฉพาะในการผลิตสินคาพื้นฐานท่ีไมตองการใชเทคโนโลยีขั้นสูง    กลุมสินคาในตลาดระดับกลางถึง

ระดับลางท่ีเนนการผลิตจํานวนมาก   ลูกคาจะตัดสินใจซื้อจากราคาเปนหลัก   จึงยากท่ี SMEs ไทยจะ

เขาไปแขงขันกับผูผลิตสินคาในกลุมน้ีในประเทศจีน 

 

 ดังน้ัน สินคาของ SMEs ไทยท่ีจะเขาไปแขงขันในตลาดจีนไดตองเปนสินคาท่ีมีจุดเดนเฉพาะตัว 

เชน มีการออกแบบท่ีดี มีคุณภาพสูง มีความประณีต หรือมีภูมิปญญาของตนเองท่ียากตอการเลียนแบบ 

รวมท้ังยังตองทําการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อไมใหผูประกอบการชาวจีนเลียนแบบไดทัน   สินคาของ 

SMEs ท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวจะมีราคาโดยเฉล่ียสูงกวาสินคาท่ัวๆ ไปในกลุมประเภทเดียวกันท่ีผลิตใน

ประเทศจีน   ผูประกอบการจึงควรมุงเนนไปท่ีลูกคาเปาหมายท่ีมีระดับรายไดปานกลางคอนขางสูงจนถึง

กลุมท่ีมีรายไดสูง ซึ่งมีกําลังซื้อและนิยมจับจายซื้อสินคาคุณภาพดี ราคาสูง โดยเฉพาะสินคาท่ีสามารถ

ใชเปนเคร่ืองแสดงฐานะหรือความมีรสนิยมของตน 

 

 ตัวอยางของสินคา SMEs ไทยท่ีนาจะสามารถเขาสูตลาดจีนไดจากแนวทางดังกลาว เชน 

ภาชนะและของตกแตงบานท่ีทําจากวัตถุดิบท่ีหายากในจีน เชน เคร่ืองพิวเตอร โดยเฉพาะสินคาท่ีมีดีไซน

ของตัวเองท่ีโดดเดน เปนตน 

 
(7.) การสรางเครือขายและการรวมกลุมระหวาง SMEs  
  

 เพื่อการแลกเปล่ียนขอมูลประสบการณ   และการรวมมือกันเพื่อลดตนทุน   เพิ่มประสิทธิภาพ

ในดานการกระจายสินคาในการสงสินคาไปจําหนายในประเทศจีน   เน่ืองจากในขณะน้ี   ระบบขนสง

และกระจายสินคาในประเทศจีนยังมีตนทุนท่ีสูงมาก หลายคร้ังสินคาไทยท่ีสงออกไปจําหนายในตลาด

จีนกลับตองตกคางอยูท่ีดานกรมศุลกากรจีนเปนเวลานานดวยอุปสรรคดาน NTBs  เชน ความลาชาของ

เจาหนาท่ีหรือกระบวนการตรวจสอบท่ีซ้ําซอน หรือหลายคร้ังท่ีการขนถายสินคาในจีนโดยใชแรงงานคน

ทําใหสินคาบุบ แตกหรือเสียหายระหวางการขนสงและลําเลียง เปนตน 
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 ผูประกอบการ SMEs ไทยควรมีการรวมกลุมกันในรูปสมาคม เชน สมาคมพอคาไทยในประเทศ

จีนในแตละภูมิภาคหรือมณฑล เปนตน   เพื่อรวมกันดําเนินการบริหารกระบวนการสงออก การขนสงและ

การกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   รวมท้ังเปนการเพิ่มอํานาจตอรองไดมากกวากรณีท่ี

ดําเนินการเพียงบริษัทเดียว เปนตน   ซึ่งปจจุบันหนวยงานภาครัฐและเอกชนของไทยไดตระหนักถึง

ปญหาน้ี   โดยกระทรวงพาณิชยของไทยไดสนับสนุนและรวมมือกับภาคเอกชนของจีนในการเปน

ศูนยกลางกระจายสินคาใหไทยในหลายเมืองของจีน เชน ศูนยกระจายสินคาหยุน-ฝางท่ีนครคุนหมิง 

ขณะเดียวกันภาคเอกชนของไทย เชน กลุมนํ้าตาลมิตรผล   โดยต้ังเปนบริษัท Zhong-Tai Services ได

เขาไปลงทุนในธุรกิจขนสงและโลจิสติกสในกวางซีของจีน กลุมเจริญโภคภัณฑก็ลงทุนเปดศูนยกระจาย

สินคาในประเทศจีนหลายแหงเพื่อรองรับธุรกิจคาปลีกของตน (Lotus) และใหบริการกับคูคาทางธุรกิจ 

 

 นอกจากน้ี  ภาครัฐของไทย เชน กระทรวงพาณิชย มีการศึกษาและพัฒนาเสนทางใหมๆ ในการ

กระจายสินคาไทยเขาสูประเทศจีน   โดยผานประเทศเพื่อนบานในแถบอาเซียน เชน ลาว เวียดนาม พมา 

ซึ่งมีพรมแดนติดตอกับประเทศจีนในการพัฒนาเสนทางขนสงสินคาทางบกหรือทางแมนํ้าโขง เพื่อลด

คาใชจายและชวยรนระยะทางในการขนสง ซึ่งจะเปนอีกเสนทางเลือกใหสินคาของ SMEs ไทยสามารถ

กระจายเขาสูตลาดจีนไดและมีตนทุนท่ีตํ่าลง โดยเฉพาะอยางย่ิง หากเนนการขนสงไปเจาะตลาดจีนใน

ดานตะวันตกเฉียงใต เชน มณฑลซื่อชวน กวางซีและฉงชิ่ง ซึ่งเปนพื้นท่ีศึกษาของโครงการวิจัยน้ี ท่ีมี

พรมแดนไมหางกับเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

 

 ผูประกอบการ SMEs ไทยควรอาศัยเครือขายการขนสงและการกระจายสินคาท่ีภาครัฐและ

เอกชนไทยลงทุนไวเพื่อชวยเพิ่มทางเลือกในการกระจายสินคาเขาสูประเทศจีน 

 
(8.) การสรางเครือขายของกลุมประเทศอาเซียนกับจีนเพื่อเพิ่มศักยภาพของ SMEs ไทย
  

จากขอตกลงการคา ACFTA จะชวยใหการคาระหวางอาเซียนดวยกันเองและกลุมอาเซียนกับ

จีนมีการขยายตัวสูงขึ้นจากการลดกําแพงภาษีและการพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาท่ีเชื่อมโยงกลุม

อาเซียนดวยกันและกับประเทศจีน 
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ประเทศไทยมีขอไดเปรียบดานภูมิประเทศท่ีอยูใจกลางของประเทศแถบอินโดจีนและมี

โครงสรางพื้นท่ีทางเศรษฐกิจท่ีพัฒนาไปไกลกวาประเทศเพื่อนบานในแถบอินโดจีน  ผูประกอบการ  

 

 

 

SMEs ไทยสามารถใชความไดเปรียบดังกลาวในการนําเขาสินคาหรือวัตถุดิบท่ีตนทุนตํ่าจากประเทศจีน

นํามาผลิตหรือแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และนําไปจําหนายยังประเทศอื่น เชน  นําเขาผลไมและสินคา

เกษตรจากจีนมาแปรรูปเปนอาหารสําเร็จรูปเพื่อจําหนายในอาเซียน โดยไดประโยชนจากขอตกลงการคา

เสรี ACFTA หากใชวัตถุดิบในกลุมประเทศอาเซียนและจีน 

  

ผูประกอบการไทยบางรายอาศัยจุดแข็งของจีนท่ีมีตนทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา โดยการเขาไปต้ัง

โรงงานผลิตสินคาในประเทศจีนเพื่อนํากลับมาจําหนายในประเทศไทยและกลุมอาเซียน โดยอาศัย

ประโยชนทางภาษีจากขอตกลงการคาเสรี 

  

ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนให SMEs ไทยเขาใจการใชประโยชนจากขอตกลงการคา

เสรี ACFTA ในลักษณะของการเชื่อมโยงเครือขายของการแบงกันผลิตในประเทศแถบอาเซียนหรือจีน

แลวนํามาประกอบหรือผลิตเปนสินคาข้ันสุดทายในประเทศไทย หรือการไปลงทุนต้ังโรงงานในกลุม

อาเซียนหรือจีนเพื่อประโยชนในดานการลดตนทุนแลวอาศัยประโยชนจากขอตกลงการคาเสรี ACFTA 

เพื่อใหสินคาของไทยมีขอไดเปรียบเรื่องตนทุนในการกระจายเขาสูประเทศจีนและกลุมอาเซียนมากกวาท่ี

จะมองประโยชนของขอตกลงการคาเสรีในลักษณะท่ี SMEs ไทยสงสินคาไปจําหนายท่ีจีนเพียงมิติเดียว 

 
(9.) ปญหาดานกฎหมายและระเบียบตางๆ 
 

 รวมท้ังการลอกเลียนแบบสินคาและละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศจีน ปญหาการไมเขาใจกฎหมาย

และระเบียบตางๆ ของประเทศจีน รวมถึงการท่ีถูกผูประกอบการจีนหลอกลวงหรือโกงไมปฏิบัติตาม

สัญญา นับเปนปญหาท่ีทําให SMEs หลายรายไมมีความมั่นใจและไมกลาเขาไปทําการคาหรือลงทุนใน

ตลาดจีน หรือบางรายท่ีไดเคยมีประสบการณการทําธุรกิจกับตลาดจีนแลว แตตองประสบปญหา

หลากหลายประการ จนตองถอนธุรกิจกลับมา เปนตน 

 

 ภาครัฐและ สสว. จึงควรเปดศูนยใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ระเบียบและการดูแลทรัพยสินทาง

ปญญาของผูประกอบการ SMEs ไทยในประเทศจีน โดยเฉพาะในเมืองใหญๆ และควรมีการจาง

สํานักงานกฎหมายท่ีเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูประกอบการไทย อีกท้ังระเบียบและ
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กฎหมายทางธุรกิจของจีนมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก การมีศูนยดังกลาวชวยรวบรวมขอมูลและให

คําปรึกษาจะชวยลดคาใชจายในดานดังกลาวของ SMEs ไทย ซึ่งในปจจุบัน มีการแกปญหาในลักษณะท่ี

ตางคนตางทํา แตละรายจางท่ีปรึกษากฎหมายของตัวเอง ทําใหมีคาใชจายในการดําเนินการท่ีสูง เมื่อ 

 

เทียบกับยอดขายของธุรกิจ SMEs ท่ีมีไมมากนัก ทําใหหลายรายตองถอดใจและลมเลิกความต้ังงใจใน

การนําสินคาไทยเขาไปจําหนายในตลาดจีน ท้ังๆ ท่ีสินคาของบางรายนับวามีศักยภาพและมีจุดแข็ง แต

เน่ืองจากไมสามารถแบกรับคาใชจายดานท่ีปรึกษากฎหมายได ทําใหตองยอมถอยกลับประเทศไทย 

 
(10.) การชูจุดแข็งของสินคาและบริการแบบไทย 
  

ผูประกอบการ SMEs ไทยมีจุดแข็ง   โดยเฉพาะในดานธุรกิจบริการในตลาดบน เนนความ

ออนโยนและความเปนไทย   โดยเนนไปท่ีมณฑลท่ีใหการยอมรับและคุนเคยกับภาพลักษณท่ีดีของสินคา

และบริการของไทย (เชน 3 มณฑลพื้นท่ีศึกษาทางตะวันตก คือ ซื่อชวน ฉงชิ่งและกวางซี)  และเนนกลุม

ลูกคาชาวจีนท่ีมีฐานะ  เคยเดินทางมาประเทศไทย คอนขางรูจักคุนเคยและมีความรูสึกท่ีดีกับประเทศ

ไทย นอกจากน้ี ความสัมพันธท่ีดีของภาครัฐและราชวงศชั้นสูงของไทยกับรัฐบาลจีน รวมถึงประเทศไทย

เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญท่ีไดรับความนิยมจากประชาชนจีนจะเปนอีกปจจัยเอื้อท่ีไมควรมองขาม 

 

 การสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ไทยในกลุมบริการและวัฒนธรรม เชน ธุรกิจอาหารไทย สปา

และการเสริมความงาม หรือธุรกิจโรงเรียนท่ีผลิตบุคลากรเพื่อการทองเท่ียว จึงเปนกลุมธุรกิจท่ีภาครัฐ

และ สสว.ควรใหการสนับสนุน ถึงแมวาธุรกิจกลุมน้ีจะยังไมไดรับประโยชนโดยตรงจากขอตกลงการคา

เสรี ACFTA เน่ืองจากจีนเพิ่งจะย่ืนเปดเสรีตามขอตกลง Service Pack I และเปนการเปดเสรีตามกรอบ 

WTO เปนหลัก 

 

 การสงออกดานบริการและวัฒนธรรม เชน รานอาหาร สปาไทยหรือโรงเรียนสอนการทองเที่ยว 

นอกจากจะชวยเสริมภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทยตอลูกคาชาวจีน ซึ่งจะนํามาสูความนิยมท่ีมีตอ

สินคาและบริการไทยในวงกวางแลว บริการรานอาหารไทยและสปาไทย จะชวยเปนจุดกระจายสินคา

ไทยในกลุมอาหารและผลิตภัณฑดานความงามของไทยไปสูสินคาชาวจีนใหมีโอกาสทดลองบริโภค ซึ่ง

จะนํามาสูโอกาสในการจําหนายสินคาดานอาหารและความงามท่ีจะเติบโตตามธุรกิจบริการในที่สุด 
 
(11.) ผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน      
โดยเฉพาะผูประกอบการสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม ไดแก หอม กระเทียม เคร่ืองใชไฟฟา เซรามิกส 

และเคร่ืองหนัง เปนตน   ซึ่งสินคาเหลาน้ีแมภาครัฐจะใหความชวยเหลือในการเจรจา   โดยใหสินคาท่ี
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คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการเจรจาใหมีระยะเวลาท่ีจะเปดเสรีทางการคายาวนานท่ีสุดเทาท่ีจะ

เปนไปได โดยกําหนดไวเปนสินคาในหมวดออนไหว-ออนไหวสูง   รวมท้ังมีมาตรการปกปองพิเศษ 

(Special Safeguard) แตอยางไรก็ตามผูประกอบการยังคงไดรับผลกระทบจากดําเนินการตามขอตกลง

ดังกลาว 

 

 ปจจุบันมีกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของ

ประเทศ   ซึ่งบริหารจัดการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการชวยเหลือ

เกษตรกร และสถาบันทางการเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินการตามขอตกลงเสรีทางการคา   

โดยจะชวยในการปรับโครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร   และสินคาเกษตรแปรรูป

ขั้นตน    แตยังขาดการชวยเหลือเพื่อการปรับตัวรองรับการเปดเสรีภาคอุตสาหกรรมการเกษตร   สินคา

อุตสาหกรรม   และธุรกิจภาคบริการ  ซึ่งปจจุบันอยูในขั้นตอนการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อเขามาดูแลการ

จัดต้ังกองทุนเพื่อปรับตัวในภาคผลิต  ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ   ภาคเอกชน  สถาบันเกษตรกร  

และนักวิชาการ   ทําหนาท่ีบริหารกองทุน   โดยมีกระทรวงพาณิชยทําหนาท่ีเปนเลขานุการในการบริหาร

จัดการกองทุน และออกระเบียบรองรับการดําเนินการ   โดยใหความชวยเหลือในระยะส้ันแกผูท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา  ซึ่งการใหความชวยเหลือจะอยูในรูปของการสนับสนุนการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ   ไมไดอยูในรูปของตัวเงิน  ไดแก การสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนา   การจัดหาท่ีปรึกษา

เพื่อชวยเหลือในการปรับปรุงธุรกิจ   การฝกอบรม เปนตน   โดยกําหนดผลสัมฤทธิ์ในระยะเวลาไมเกิน    

3 ป 

 

 ผูท่ีตองการความชวยเหลือจากกองทุนดังกลาวจะตองจัดทําเปนโครงการเสนอตอกองทุนใน

นามของสถาบันท่ีเก่ียวของกับการคา เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   สภาหอการคาแหง

ประเทศไทย   ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย   สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย      

สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน   เสนอแกกระทรวงพาณิชย   ซึ่งทางกระทรวงฯ จะ

นําเร่ืองเขาสูคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองอนุมัติตอไป 

 

 หลักเกณฑในการพิจารณาอนุมัติน้ันจะพิจารณาจากการนําเขาของสินคาประเภทเดียวกันกับท่ี

ไดยื่นเร่ืองไดรับความเดือดรอน   หลังมีการลดภาษีและสงผลกระทบตอสินคาไทย หรือมีสัญญาณบงชี้

วาไดรับผลกระทบ   สวนแบงการตลาดมีแนวโนมลดลง   มีการจางงานลดลง  รวมท้ังมีผลการศึกษาระบุ

วาภาคการผลิตน้ันๆไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา 

 

 


