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พาณิชย์วางยุทธศาสตร์รุกจีน “3 แนวคิด 7 แนวทาง” สร้างมูลค่าส่งออก 1 แสนล้านเหรียญฯ   

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.)  
เปิดเผยผลกำรศึกษำโอกำสกำรส่งออกของไทยไปยัง 10 มณฑลและเมืองส ำคัญของจีนโดยทีมงำน สนค. เน้น
กำรวิเครำะห์กำรค้ำไทยกับ กวำงตุ้ง เจียงซู เซี่ยงไฮ้ ซำนตง เจ้อเจียง ปักกิ่ง เหอหนำน เทียนสิน ฟูเจี้ยน และ
เสฉวน ซ่ึงมีมูลค่ำน ำเข้ำรวมคิดเป็นร้อยละ 84.2 ของกำรน ำเข้ำทั้งหมดของประเทศจีน และร้อยละ 91.3 ของ
กำรน ำเข้ำสินค้ำจำกไทยที่ส่งออกไปจีนทั้งหมด 

ผลกำรศึกษำพบประเด็นที่น่ำสนใจ ดังนี้  
(1) สินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขัน แต่ยังส่งออกไปจีนได้ต่่ากว่าศักยภาพมีมูลค่า

สูงถึง 1.29 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นสินค้าเกษตร 1,089 ล้านเหรียญฯ มณฑลที่มีมูลค่ำสินค้ำ
ส่งออกต่ ำกว่ำศักยภำพมำกที่สุด คือ กวำงตุ้ง (4.2 พันล้ำนเหรียญฯ) เซี่ยงไฮ้ (3.7 พันล้ำนเหรียญฯ) และซำน
ตง (1.8 พันล้ำนเหรียญฯ) ตำมล ำดับ หำกดูเฉพำะสินค้ำเกษตรและอำหำร พบว่ำไทยส่งออกไปกวำงตุ้งต่ ำกว่ำ
ศักยภำพประมำณ 304 ล้ำนเหรียญฯ เช่น ข้ำว (148 ล้ำนเหรียญฯ) และไก่แช่เย็น/แช่แข็ง (33 ล้ำนเหรียญฯ) 
และไทยส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรไปเซี่ยงไฮ้ต่ ำกว่ำศักยภำพประมำณ 243 ล้ำนเหรียญฯ เช่น มัน
ส ำปะหลัง (48 ล้ำนเหรียญฯ) ข้ำว (48 ล้ำนเหรียญฯ) รวมทั้งยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ (231 ล้ำนเหรียญฯ) เป็น
ต้น ดังนั้น โดยรวมแล้ว ไทยยังมีโอกำสที่จะขยำยกำรส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรไปจีนได้อีกเป็นพันล้ำน
เหรียญฯ  

(2) โอกาสส่งออกไทยไปจีนในปี 2570 น่าจะวางเป้าหมายไว้ที่ 1 แสนล้านเหรียญฯ จำกมูลค่ำ
กำรน ำเข้ำในปัจจุบันประมำณ 28,000-39,000 ล้ำนเหรียญ ซึ่งกำรวิเครำะห์ตัวเลขปัจจัยต่ำง ๆ โดย สนค. 
เห็นว่ำ เป้ำหมำยกำรท ำงำนของกระทรวงพำณิชย์ควรวำงไว้ที่ 3 มณฑลที่มูลค่ำสูงสุด ประกอบด้วย กวำงตุ้ง 
(3.13-3.30 หมื่นล้ำนเหรียญฯ) เซี่ยงไฮ้ (3.06-3.15 หมื่นล้ำนเหรียญฯ) และซำนตง (1.54-1.65 หมื่นล้ำน
เหรียญฯ) ตำมล ำดับ 

ทั้งนี้ เป้ำหมำย 1 แสนล้ำนเหรียญฯ ดังกล่ำว ได้จำกกำรวิเครำะห์ในหลำยมิติโดย สนค. เช่น 
วิเครำะห์โครงสร้ำงควำมต้องกำรสินค้ำน ำเข้ำของจีนว่ำสอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรผลิตและกำรส่งออก
ของไทยหรือไม่ วิเครำะห์ศักยภำพกำรน ำเข้ำ/กำรค้ำที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนำคตจำกกำรเปลี่ยนแปลงหรือ
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ตำมนโยบำยเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันหลำยมิติของรัฐบำลจีน โดยเฉพำะนโยบำยเส้นทำง
สำยไหม (One belt One Road) และนโยบำยกำรปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนที่ครบรอบ 40 ปี ตลอดจน
กำรเดินหน้ำปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วงต่อไป รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมอีคอมเมิร์ซข้ำมพรมแดน
ของจีน เป็นต้น  

ผอ.สนค. อธิบำยเพ่ิมเติมว่ำ แม้จะมีควำมแตกต่ำงกันไปแต่ละมณฑล แต่พบว่ำ ทั้ง 10 มณฑลมี
จุดยืนทางนโยบายที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ (1) เน้นกระจำยควำมเจริญ (2) กำรเชื่อมโยงทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ (3) กำรส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลำงระบบขนส่ง (4) กำรใช้แพลตฟอร์มกำรค้ำออนไลน์ และ (5) กำรเปิด
เสรีอย่ำงมียุทธศำสตร์ ขณะที่ด้านความแตกต่างที่ชัดเจน เช่น (1) ระดับกำรพัฒนำของแต่ละเมือง (2) ที่ตั้ง
ทำงภูมิศำสตร์ (3) ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ (4) โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ (5) รำยได้ต่อหัว (6) จ ำนวนประชำกร 
และ (7) ควำมหนำแน่นของประชำกรต่อพ้ืนที่  
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จำกกำรวิเครำะห์ข้ำงต้น สนค. ได้ท ำกำรเปรียบเทียบ เชื่อมโยง และวิเครำะห์ และน ำมำสู่กำรเสนอ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำไทยจีนภำยใต้ “3 แนวคิด 7 แนวทาง รุกตลาดจีน” โดย “3 แนวคิด” คือ กรอบกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย  

แนวคิดที่ 1 คือ ก่าหนดสินค้าที่มีศักยภาพ โดยคัดเลือกสินค้ำจำก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นสินค้ำ
ที่ไทยมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในตลำดโลกต่ ำ กลุ่มที่ 2 เป็นสินค้ำที่ไทยมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
ในตลำดโลกสูง แต่ส่งออกไปยังมณฑล/เมืองนั้นต่ ำกว่ำศักยภำพของไทยในตลำดโลก และ กลุ่มที่ 3 เป็นสินค้ำ
ที่ไทยมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในตลำดโลกสูง และส่งออกไปมณฑล/เมืองนั้นสูงกว่ำศักยภำพของไทยใน
ตลำดโลก  

แนวคิดที่ 2 คือ ประสานนโยบายการพัฒนาที่ส่าคัญของสองประเทศ เช่น นโยบาย OBOR ของ
จีน กับ EEC และ Thailand 4.0 ของไทย ท ำให้เห็นแนวโน้มกำรพัฒนำเฉพำะด้ำนของแต่ละมณฑล ท ำให้
เห็นถึงโอกำสที่จะเชื่อมโยงสินค้ำ ควำมร่วมมือ และกำรลงทุนของไทยในแต่ละพ้ืนที่อย่ำงเหมำะสม  

แนวคิดที่ 3 คือ ความถนัด ความเชี่ยวชาญ หรือ DNA เฉพาะของแต่ละมณฑล/เมือง ซึ่งจีนมี
กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของแต่ละเมืองส ำคัญไว้แล้ว โดยเฉพำะที่อยู่บนเส้นทำง OBOR ซึ่ง
สำมำรถจับคู่ได้กับบำงพ้ืนที่หรือบำงจังหวัดของไทย  

 
ส่าหรับ “7 แนวทาง” คือ กลยุทธ์กำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยในปี 2570 ซ่ึงประกอบด้วย 
(1) สินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขัน แต่ยังส่งออกไปจีนต่่ากว่าศักยภาพ เน้นท ำตลำด

ในแต่ละมณฑลอย่ำงตรงเป้ำหมำย และสอดคล้องกับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของไทย  
(2) สินค้าทีไ่ทยมีความสามารถทางการแข่งขัน และสามารถส่งออกไปจีนได้ดีอยู่แล้ว เน้นรักษำ

มำตรฐำนสินค้ำ/ต่อยอดควำมนิยมในสินค้ำเกษตรไปยังสินค้ำเกษตรหรือผลไม้อ่ืน ๆ เช่น มังคุดและล ำไย 
รวมทั้งน ำสินค้ำที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วไปขำยในเมืองอ่ืนๆ  

(3) สินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขันต่่า เน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับพันธมิตร 
โดยเฉพำะในประเทศที่ 3 เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด เช่น อำกำศยำน หรือพัฒนำสินค้ำให้เป็นที่ต้องกำร
ของตลำดมำกข้ึน รวมทั้งบริหำรจัดกำรต้นทุนให้ลดลงเพื่อแข่งขันได้มำกขึ้น  

(4) เน้นเจาะพื้นที่รายเมืองที่มีศักยภาพสูง เช่น เมืองเซี่ยงไฮ้ เน้นพ้ืนที่ “Greater Shanghai” 
เมืองซูโจวและเมืองเซี่ยงไฮ้ ด้ำนมณฑลซานตง เน้นพ้ืนที่ “Shandong peninsula” โดยเฉพำะเมืองจี้หนำน 
และเมืองชิงเต่ำ เป็นต้น  

(5) เน้นการท่าตลาดแบบ O2O (Online/Offline) ด้ำนออฟไลน์ เน้นกำรแสดงสินค้ำตำมจุด
ยุทธศำสตร์ และตั้งเป้ำเพ่ิมควำมหลำกหลำยของสินค้ำไทยให้มำกขึ้น ส่วนด้ำนออนไลน์ ท ำกำรส่งเสริมกำรค้ำ
ออนไลน์ โดยเฉพำะ 37 เมืองที่ได้รับกำรอนุมัติให้เป็นเมืองต้นแบบด้ำนกำรค้ำอีคอมเมิร์ซข้ำมพรมแดน 
(Cross-Border E-commerce) เช่น หำงโจว เจิ้งโจว ฝูโจ และกวำงโจ เป็นต้น  
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(6) ร่วมก่ออิฐสร้างเมืองใหญ่ โดยให้ผู้ประกอบกำรหรือนักลงทุนไทยเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำเมืองที่ยังมีกำรน ำเข้ำไม่มำกนัก หรือสร้ำงสำยสัมพันธ์กับธุรกิจในเมืองเหล่ำนี้  ที่มีแนวโน้มจะน ำเข้ำ
เพ่ิมข้ึนจำกกำรปฏิรูปเศรษฐกิจ เช่น เสฉวน และเหอหนำน เป็นต้น  

(7) มุ่งเน้นและเร่งสร้างความสัมพันธ์ในทุกมิติ เช่น ระดับประเทศกับระดับมณฑล โดยใช้
ต้นแบบจำกควำมร่วมมือระหว่ำงสิงคโปร์กับมณฑลส ำคัญของจีน ระดับเมือง/มณฑลกับเมือง ระดับ
อุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรม และภำคบริการกับบริการ เป็นต้น 

นำงสำวพิมพ์ชนกสรุปว่ำ แม้ว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะท่าให้การ
ส่งออกของไทยไปจีนลดลงบ้าง แต่จากการศึกษาวิเคราะห์ลงลึกรายมณฑลครั้งนี้ พบว่า จริง ๆ แล้วไทยมี
ศักยภาพที่จะส่งออกสินค้าหลากหลายไปยังจีนเพิ่มได้อีกมาก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารที่จีนมีอุป
สงค์มำก แต่สินค้ำจำกไทยยังเข้ำไปไม่ถึงบำงมณฑลหรือเมืองใหญ่ที่จีนตั้งเป็นจุดยุทธศำสตร์ของเขำเอำไว้แล้ว 
นอกจำกนี้ นโยบายการพัฒนาของจีนปัจจุบันมีจุดที่สอดคล้องเชื่อมต่อกับไทยได้ เช่น OBOR กับ EEC และ 
Thailand 4.0 ซึ่งจ ำเป็นต้องน ำนโยบำยด้ำนกำรลงทุนเข้ำมำเชื่อมโยงกับกำรค้ำกำรผลิต จึงจะเห็นภำพที่
ชัดเจนขึ้น โดยเฉพำะการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี ที่จีนมีควำมก้ำวหน้ำในหลำยด้ำน  
นอกจำกนี้ จีนมีนโยบายการจับคู่เมืองคู่มิตรที่ชัดเจนกับหลายประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยขยำยกำรค้ำ กำรบริกำร 
กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงมำก แต่ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรกับไทย จึงเป็นอีกแนวนโยบำยหนึ่งที่ไทย
น่ำจะน ำมำใช้เป็นหัวหอกในกำรขยำยควำมสัมพันธ์กับจีนต่อไป  

ทั้งนี้ สนค. จะเผยแพร่รำยละเอียดแต่ละมณฑล / รำยสินค้ำ / บริกำร ที่มีศักยภำพเพ่ิมเติมเป็น
ระยะ ๆ (series) เพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกในหลำยมิติ ทั้งเศรษฐกิจ กำรค้ำ และนโยบำยต่ำง ๆ เพ่ือเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทำงในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบกำรให้สำมำรถน ำไปต่อยอดใช้
ประโยชน์ รวมทั้งสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำ/ควำมร่วมมือไทย-จีนเพิ่มเติม ต่อไป 

 

 
ส่านักงานนโยบายและยุทธศาตร์การค้า 

กระทรวงพาณิชย์  
18 ธันวาคม 2561  


