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การศึกษาเรื่อง ”เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสของธุรกิจไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับไทยตามเสนทางสายไหมทางทะเล ศึกษาการใช
ประโยชนของเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสของธุรกิจไทย ในการพิจารณาใชเปนแหลง
กระจายสินคาสงออกของไทยสูตลาดจีน และเพื่อเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร สําหรับเปนแนว
ทางการสงเสริมการคา เพิ่มการสงออกสินคาไทยไปยังตลาดจีน บนพื้นฐานการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานรัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะโอกาสของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย  

ดวยนโยบายการปฏิรูปเปดประเทศ จีนไดพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว จนกลายเปน
ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสอง รองจากสหรัฐเมริกา ในความจริง จีนไดดําเนินการ
เปดเขตการ คาเสรีมานานกวา 30 ปแบบ“เรียนผิดเรียนถูก” และในป 2556 ไดจัดต้ังเขตการคาเสรี
นํารองเซี่ยงไฮ เสมือนเปน “สนามทดลอง” ปลายป 2557 จีนไดต้ังเขตการคาเสรีนํารองอีก 3 แหง 
คือ เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน เขตการคาเสรีนํารองกวางตุง และเขตการคาเสรีนํารองเมืองเทียนจิน 
เพื่อสงเสริมการคา ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ โดยอํานวยความสะดวกดวยระบบ One 
Window System  

นโยบายเขตการคาเสรี ถือเปนยุทธศาสตรของจีนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
สงเสริมการคากับประเทศตางๆ ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจตามเสนทางสายไหมทางทะเล (One Belt 
One Road) และยุทธศาสตรเสนทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ขณะท่ีรัฐบาลไทย
สงเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone–SEZ) ตามชายแดนกับประเทศเพื่อนบานใน
อาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งท้ังสองนโยบายมีสวนสงเสริมการเช่ือมโยงใน
ระดับภูมิภาค (regional connectivity)  

ผลการศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม พบวา เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนมี 
จุดแข็งดานโลจิสติกส ซึ่งสามารถขนสงสินคาตอไปยังตลาดมณฑลตางๆ ของจีนไดอยางสะดวก ความ
เขมแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) รวมท้ังความสัมพันธทางสายเลือดของคนไทย
เช้ือสายจีนกับมณฑลฝูเจ้ียน เปนตน จุดออนพบวา เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนยังไมเปนท่ีรูจัก เนื่อง 
จากเพิ่งกอต้ัง ขาดการประสัมพันธการใหขอมูลกับผูลงทุน ดานโอกาสพบวา ฝูเจ้ียนมีศักยภาพสูง 
เนื่องจากมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอันดับ 7 ของจีน และยังมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมระหวางไทย–ฝูเจ้ียนท่ีดียิ่ง ภัยคุกคามพบวา ขาดความชัดเจนเรื่องสิทธิประโยชน
และกฎระเบียบ  

จากการศึกษาในครั้งนี้ ไดบทสรุปขอเสนอแนะดานนโยบายและดานกลยุทธ ดังตอไปนี้ 
1. ดานนโยบายของรัฐ  

ฝายไทยควรเจรจากับฝายจีนในการขออํานวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการคา 
เพื่อสงเสริมการคากับประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community–AEC)  
  



จ 

2. ดานกลยุทธการดําเนินงาน 
2.1 ควรเรงประชาสัมพันธเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนใหนักธุรกิจไทยรูจักมากข้ึน 

โดยฝายจีนจําเปนตองสรางความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิประโยชนแกนักลงทุนตางชาติในการไปลงทุนใน
เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน  

2.2 เสนอใหมีผูแทนการคาไทยสําหรับตลาดจีน ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการ
แลกเปล่ียนเศรษฐกิจไทย–จีน เพื่อใหสามารถแกปญหาและอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ  

1) ควรขอลดภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) รอยละ 13 สําหรับผักผลไมและรอยละ 17 
สําหรับสินคาแปรรูป ตามลําดับ  

2)  ควรเจรจาขอปรับลด/ยกเลิกบัญชีประเภทธุรกิจตองหาม (Negative list) 
เนื่องจากมีธุรกิจบางประเภทสงผลกระทบตอสินคาท่ีไทยมีความไดเปรียบในการแขงขัน  

3)  ควรเจรจาลดขอกีดกันดานสุขอนามัย/สุขอนามัยพืช จัดทําความตกลงการ
ยอมรับมาตรฐานสินคารวมกัน (Mutual Recognition Arrangement–MRA)  

4) ควรเจรจายกเลิก/ขยายโควตาการนําเขาและลดข้ันตอนพิธีการศุลกากรของ
จีนในเขตการคาเสรี  

5) ควรเจรจาขยายธุรกิจบริการ อาทิ รานอาหาร การโรงแรม การดูแลสุขภาพ  
(health care) การรักษาพยาบาล ธุรกิจสปา โคชกีฬา (มวยไทย) เปนตน  

6) ควรขยายความรวมมือดานการพัฒนาแรงงานฝมือ (skilled labor 
development) ในสาขาตางๆ ท่ีท้ังสองฝายมีศักยภาพ 

2.3 การรักษาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานความปลอดภัย ฝายไทยควรใหมีการ
ดําเนินการจดทะเบียนและรับรองกระบวนการผลิต (GAP) ของสวนท่ีผลิตเพื่อสงออก การผลิตและ
รับรองสินคา (Certify Body) เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานเพื่อการสงออก 

2.4 ควรเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาไทย ภาคธุรกิจเอกชนไทยควรจัดต้ังศูนย
กระจายสินคาและเครือขายของไทยในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน เพื่อกระจายสินคาไทยใหสะดวก
และรวดเร็ว โดยอาจต้ังเปนรูปของบริษัทรวมทุน 

2.5 ควรสราง Brand Name ของสินคาไทย ฝายไทยควรมีการจัด Roadshow ใน
รูปของทีมประเทศไทย เพื่อโปรโมทสินคาไทยในจีนอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อสราง Brand 
Name ของสินคาไทย ผานการจัดงานเทศกาลไทย Thai Festival รวมท้ังกิจกรรม Instore 
Promotion ในซูเปอรมารเก็ตและรานคาในมณฑลและเมืองตางๆ ของจีน 

2.6 ควรเตรียมความพรอมสําหรับธุรกิจไทยท่ีประสงคจะทําธุรกิจในจีน เสนอแนะให
นักธุรกิจไทยทําการศึกษาตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคจีนอยางใกลชิด โดยเฉพาะขอมูลจากบริษัท
วิจัย ซึ่งจะทําใหรูจักตลาดจีนและปรับการผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด และศึกษา
กฎระเบียบของการทําธุรกิจในจีนใหชัดเจน เพื่อปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจตามมาภายหลังได  

จะเห็นไดวา หากมีการศึกษาเพื่อทําความเขาใจกฎระเบียบของการทําธุรกิจในจีน รวมท้ังมี
การประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนของไทย ในการกําหนดยุทธศาสตร ”เชิงรุก” 
หรือ “เชิงพัฒนา” ก็สามารถปองกันปญหาและลดอุปสรรคตางๆ เพื่อสงเสริมโอกาสของธุรกิจไทยใน
การไปลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนตอไป 
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การศึกษาเรื่อง “เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสของธุรกิจไทย” เปนความมุงหวังท่ี 
ผูศึกษาตองการแสดงใหเห็นวา ภาคเอกชนไทยสามารถขยายการคาการลงทุนกับจีน โดยใชประโยชน
จากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน อาทิ การใชเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนเปนศูนยกระจายสินคาสู
ตลาดจีน เปนตน 

ผูศึกษาขอขอบคุณกงสุลใหญ พาช่ืน พรมงคล (กงสุลใหญ ณ เมืองเซี่ยเหมิน) ท่ีไดอนุญาต
ใหผูศึกษาไดรวมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนท่ี 7 ทําใหมีโอกาสพัฒนาความรูดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมวัฒนธรรมจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ไดแลกเปล่ียนประสบการณและสราง
เครือขายกับผูแทนหนวยงานตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการทํางานตอไป  

การศึกษาเรื่องนี้สามารถสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของคณาจารยท่ีปรึกษา ไดแก 
เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปนทอง ศ. ดร. ไชยวัฒน คํ้าชู และ ผช. ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ซึ่งได
กรุณาใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ในการปรับแกไขรายงานใหมีเนื้อหาสาระท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 

ในสวนของการศึกษาวิจัย ผูศึกษาขอขอบคุณผูแทนหนวยงานภาครัฐ ไดแก ดร. ไพจิตร 
วิบูลยธนสาร ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย 
นางมาลีรัตน ทิพยอารักษวงศ ผูอํานวยการ สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน 
ผูแทนภาคเอกชน ในฐานะของ real sector ผู ท่ีมีสวนไดเสียโดยตรงในการคากับจีน ไดแก  
นายประเสริฐศักด์ิ องควัฒนกุล President, E.C.I. Group Co., Ltd., Chia Tai Group นายพิษณุ 
เหรียญมหาสาร ท่ีปรึกษา (อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย) Dr. Tang Zhiming ผูอํานวยการ ศูนย
อาเซียน–จีนศึกษา สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน นายสมชาย จึงสมบูรณานนท อดีต Senior Vice 
President, Supply Chain, Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. นายไพศาล 
พืชมงคล เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย–จีน  นายสยาม โชคสวางวงศ Vice 
President, CP All Public Co., Ltd. และบรรดานักธุรกิจท่ีไดใหความเห็นท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการใหสัมภาษณและไดตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดนํามาวิเคราะหเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัย
คุกคามของการประกอบธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน รวมท้ังสังเคราะหเปนขอเสนอแนะเชิง
นโยบายและขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ในการสงเสริมใหภาคเอกชนไทยท่ีสนใจไปลงทุนประกอบธุรกิจ
ในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 

เนื่องดวยขอจํากัดของการเพิ่งเปดเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน จึงยังไมสามารถประเมินเขต
การคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสของธุรกิจไทย จึงไดใชความเห็นของนักธุรกิจไทยท่ีสนใจและไดไป
ลงทุนในเขตการเสรีนํารองเซี่ยงไฮในการวิเคราะหโอกาสของธุรกิจไทย รายงานช้ินนี้จึงเปนเสมือน
การจุดประกายใหแกภาคเอกชนไทยท่ีสนใจจะประกอบธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนใน 
อนาคตตอไป 

 
มงคล  สินสมบูรณ 
 กรกฎาคม 2558 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จีนเปนประเทศท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยคอนขางสูง เนื่องจากเปน
ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 1 ของโลก มีเงินทุนสํารองมากเปนอันดับ 1 ของโลก เปน
คูคาท่ีใหญท่ีสุด และยังเปนตลาดนักทองเท่ียวท่ีใหญท่ีสุดของไทยดวย ฉะนั้น นโยบายการเปดกวาง
และการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนยอมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยเปนอยางมาก 

ในการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อเดือนตุลาคม 2557 ประธานาธิบดีสี จ้ิน ผิง ได
ประกาศนโยบายเสนทางสายไหมทางทะเล เพื่อสงเสริมความสัมพันธกับประเทศตางๆ ในเสนทางสายไหม
ทางทะเล ซึ่งจะสงผลดีตอความสัมพันธกับไทย ในฐานะประเทศพันธมิตรยุทธศาสตร ซึ่งมีบทบาท
สําคัญท้ังดานภูมิศาสตรและการเมืองระดับภูมิภาคอยางแนนอน และในการประชุมเอเปคท่ีกรุงปกกิ่ง 
เดือนพฤศจิกายน 2557 ประธานาธิบดีสี จ้ิน ผิง ไดประกาศสนับสนุนการจัดต้ังเขตการคาเสรีเอเชีย
แปซิฟค (Free Trade Area Asia–Pacific–FTAAP) และประกาศท่ีจะใหมีการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน 
โดยสงเสริมใหมีการจัดต้ังเขตการคาเสรีท่ัวประเทศจีนโดยเร็ว เพิ่มจากเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ 

ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 –2559) มี
ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
การใชจุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เพื่อสรางความเขมแข็งและ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศท่ีเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค พรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 

ขณะท่ีเขตการคาเสรีของจีน แมยังถือเปนเรื่องใหม เนื่องจากเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ 
เพิ่งจะครบรอบ 1 ปการกอต้ังในป 2557 (ต้ังเมื่อเดือนกันยายน 2556) แตเนื่องจาสงผลตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจีนจึงกําหนดใหใชเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮเปนตนแบบของการ
จัดต้ังเขตการคาเสรีนํารอง 3 แหงท่ีต้ังใหม ไดแก เขตการคาเสรีนํารองท่ีมณฑลฝูเจ้ียน มณฑล
กวางตุง และเมืองเทียนจิน รายงานช้ินนี้จึงไดประเมินผลการจัดต้ังเขตการเสรีของจีน โดยใชขอมูล
เศรษฐกิจของเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ  

ในอดีต แมเซี่ยเหมินซึ่งเปน 1 ใน 3 เขตการคาเสรีของมณฑลฝูเจ้ียน ท่ีไดรับการประกาศ
ใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) โดยนายเต้ิง เส่ียว ผิง เมื่อป ค.ศ. 1980 
รวมกับเมืองเสินเจ้ิน ซัวเถา และ จูไห เพื่อรองรับความเจริญจากไตหวัน แตท่ีผานมา ยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาเกาะฮองกงหรือนครเซี่ยงไฮ แตจากการท่ีมณฑลฝูเจ้ียนไดรับการประกาศใหเปนเขต
การคาเสรีนํารอง เมื่อปลายป ค.ศ. 2014 และเพิ่งจะมีการเปดดําเนินการเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2558
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ถือเปนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เปนการเปดเสรีดานการตลาด สงเสริมการคากับตางประเทศ
มากยิ่งข้ึน 

ท่ีผานมา ไทยยังประสบปญหาการสงออกผลไมไทยมายังตลาดเซี่ยเหมิน โดยในบางครั้งถูก
กีดกันดวยมาตรการกีดกันท่ีไมใชภาษี (Non–Tariff Barriers– NTB) ขณะท่ีจีนยอมใหผลไมจาก
ไตหวันเขามาไดเปนจํานวนมาก การจัดต้ังเขตการคาเสรีจึงเปนโอกาสในการเปดตลาดสินคาผลไมของไทย 
ท่ีอาจพิจารณาใชเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนเปนแหลงกระจายสินคาสําหรับสินคาผลไมไทยอีกจุดหนึ่ง 
นอกจากนครกวางโจว 

สําหรับตลาดจีน บทบาทภาครัฐถือวามีความสําคัญอยางมากในการเช่ือมโยง เจาะและ
ขยายตลาด ดวยการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยอยางเปนระบบและ
จริงจัง โดยเฉพาะแกกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ผูศึกษาเห็นวา การจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารอง
ฝูเจ้ียนถือเปนโอกาสของธุรกิจไทย โดยไทยควรมีการกําหนดยุทธศาสตรทางการสงเสริมการคา เพิ่ม
การสงออกสินคาไทยไปยังตลาดจีน หรืออีกนัยหนึ่งคือ เพื่อบุกตลาดจีน ดวยการคัดเลือกและพัฒนา
ขีดความสามารถของผูประกอบการแตละราย รวมท้ังติดตามผลความกาวหนาของธุรกิจอยางตอเนื่อง 
อาจเปนตนแบบใหผูประกอบการไทยรายอื่นๆ มีความมั่นใจท่ีจะบุกตลาดจีนในอนาคต 

เขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ ไดรับความสนใจจากตางชาติคอนขางสูง โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ 
สาขาเซี่ยงไฮ  ไดรวมทุนกับบริ ษัท Itochu ของญี่ ปุน และบริษัทจีน ในการดําเนินธุรกิจ  
e–commerce ในเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ มีบริษัทท่ีไปดําเนินการในเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ 
12,600 บริษัท โดยเปนบริษัทตางชาติจํานวน 14 % ซึ่งมีการลงทุนของบริษัทตางชาติในสาขาธุรกิจท่ี
รัฐบาลจีนเคยจํากัดมากอน อาทิ บริษัท Microsoft สามารถผลิตและขายสินคาวิดีโอเกมส และการ
จัดต้ัง Amazon.com ใน SFTZ สวนใหญเปนบริษัทยักษใหญขามชาติ ขณะท่ีเขตการคาเสรีนํารอง 
ฝูเจ้ียน เพิ่งต้ังใหมเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2558 นั้น มีจุดแข็งดานโลจิสติกสทางทะเล แตเศรษฐกิจมี
ขนาดเล็กกวาเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ จึงเหมาะสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 
และในการประเมินผลการจัดต้ังเขตการคาเสรีของจีนนั้น จะประเมินจากขอมูลเศรษฐกิจในโอกาส
ครบรอบ 1 ปของการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน ซึ่งมีจุดแข็งดาน โลจิสติกส
ทางทะเล ขณะท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยมีจุดแข็งโลจิสติกส ในการเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
อาเซียน ซึ่งจีนสามารถใชไทยเปนประตูการคาสูตลาดอาเซียน ขณะท่ีไทยก็สามารถใชเขตการคาเสรี
นํารองฝูเจ้ียนเปนประตูการคาท่ีจะขยายการสงออกสินคาไทยสูตลาดจีน โดยอาจพิจารณาใชเขต
การคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนเปนแหลงกระจายสินคาสูตลาดจีน 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อวิเคราะหการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับไทยตามเสนทางสายไหมทาง
ทะเล 

1.2.2 เพื่อศึกษาการใชประโยชนเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสของธุรกิจไทย 
1.2.3 เพื่อเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร แนวทางการสงเสริมการคาและการลงทุน

ของธุรกิจไทยในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ๋ียน  
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1.3 ขอบเขตการศึกษา  
1.3.1 ศึกษานโยบาย/รูปแบบการจัดต้ังและพัฒนาเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
1.3.2 ศึกษา ประเมิน และวิเคราะหแนวโนมการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจในการสงเสริม

การคาการลงทุนจากตางประเทศของมณฑลฝูเจ้ียน 
1.3.3 ศึกษานโยบาย มาตรการสงเสริมการคาการลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 

เพื่อสงเสริมการคาการลงทุน  
1.3.4 ขอคิดเห็นของนักธุรกิจไทยท่ีมีประสบการณจากการลงทุนในเขตการคาเสรีในจีน 
 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology): 
1.4.1 วิธีการศึกษา  

เปนการศึกษาแบบ Mixed–Method ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ ไดแก 

1)  คนควาจากเอกสาร ขอมูลดานนโยบาย/ มาตรการ ทาทีของจีนเกี่ยวกับการ
พัฒนาเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน แนวโนมกฎระเบียบ สงเสริมการคาการลงทุนระหวางไทย–จีน 
และการรวบรวมสถิติ/ขอมูลการคาการลงทุนในเขตการคาเสรีของภาคเอกชนไทย 

2)  การศึกษาสํารวจภาคสนาม (Survey Study) โดยใชแบบสอบถามจํานวน 31 คน 
3)  การสัมภาษณผูแทนหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคธุรกิจเอกชน จํานวน 6 คน 

1.4.2 ประชากรท่ีศึกษา 
ประชากรท่ีศึกษา ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ ไดแก ผูบริหารระดับสูง 

ตัวแทน เจาหนาท่ี และหนวยงานภาคธุรกิจเอกชนของไทย ไดแก นักธุรกิจ เจาของกิจการลงทุนธุรกิจ
ในจีน ท่ีสนใจจะมีการลงทุนในเขตการคาเสรีของจีน รวมท้ังส้ินจํานวน 37 คน  

1.4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 
1)  แบบสอบถาม เรื่องเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสของธุรกิจไทย 

ประกอบดวย 4 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
สวนท่ี 2 ความเขาใจเกี่ยวกับเขตการคาเสรีฝูเจ้ียน 
สวนท่ี3 การใชประโยชนจากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของไทยและ

ขอเสนอแนะ 
สวนท่ี 4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม 

2)  แบบสัมภาษณผูบริหาร ประเด็นการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ 
ภัยคุกคาม กลยุทธ และแนวทางการสงเสริมเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสธุรกิจไทย 

สวนท่ี 5 ผลการสัมภาษณแนวทางการสงเสริมการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับ
โอกาสธุรกิจไทย 
  



4 

1.4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1)  ติดตอประสานงานหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเพื่อขอความ

รวมมือในการเก็บขอมูล 
2)  พบปะ พูดคุยเพื่อสรางความเขาใจในการศึกษา 
3)  นัดหมายเพื่อเขาไปช้ีแจงเครื่องมือแบบสอบถามกับหนวยงานภาครัฐและภาค

ธุรกิจเอกชน 
4)  มีหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล และจัดสงแบบสอบถามทางอีเมล 
5)  เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ไดกลับคืนมาท้ังหมด 31 ชุดจาก 40 ชุด  

ไดคืนมารอยละ 77.5  
6)  นัดหมายวัน เวลา สถานท่ี เพื่อขอสัมภาษณผูบริหารองคกร  

1.4.5 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
นําขอคนพบท่ีไดมาประมวลผล ขอมูลเชิงปริมาณใชคาจํานวนและรอยละ ขอมูล

เชิงคุณภาพใชกระบวนการวิเคราะหและการพรรณนาความขอคนพบท่ีไดมา 
 

1.5 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
เขตเศรษฐกิจตามเสนทางสายไหมทางทะเล (One Belt One Road ) หมายถึง เสนทาง

สายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Maritime Silk Road) ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมี
ประชากรกวา 4.4 พันลานคน (รอยละ 63 ของประชากรโลก) มีมูลคาทางเศรษฐกิจ 21 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ (รอยละ 29 ของเศรษฐกิจโลก) จึงถือไดวาแนวคิด One Belt One Road เปนเวที
ความรวมมือระหวางประเทศท่ีสําคัญของจีนตอประชาคมโลก 

เสนทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) หมายถึง เสนทางการเดินเรือคาผาไหม
ทางทะเลในอดีต เพื่อเผยแพรอารยธรรมจีนไปยังตางประเทศ การเดินเรือเริ่มจากทาเรือ Quanzhou 
มณฑลฝูเจ้ียน โดยใชเสนทางทิศตะวันตก ซึ่งเช่ือมตอระหวางจีนกับประเทศในทะเลจีนใต มหาสมุทร
อินเดีย ทะเลอาหรับจนถึงแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน เยือนทวีปเอเชียและแอฟริกา มากกวา 30 
ประเทศ ท่ีหางไกลท่ีสุดคือ เมือง Mombasa ประเทศเคนยา ถือเปน “เสนทางมิตรภาพ” ท่ีมีการ
แลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวาง 3 ทวีป ไดแก เอเชีย ยุโรป และแอฟริกา  

เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน (Fujian Pilot Free Trade Zone) หมายถึง เขตการคาเสรีนํารอง
ของมณฑลฝูเจ้ียน ท่ีจีนไดประกาศเม่ือเดือนธันวาคม 2557 และเปดอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี 21 
เมษายน 2558 เปนเขตการคาเสรีนํารองกลุมท่ี 2 หลังจากท่ีจีนไดดําเนินเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ 
ประมาณ 1 ป เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนประกอบดวย 3 เขต ไดแก นครฝูโจว เมืองเซี่ยเหมิน และ
เกาะผิงถาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหมีการลงทุนจากท้ังในและตางประเทศ 
เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนมีความไดเปรียบในดาน โลจิสติกสทางทะเล โดยธุรกิจท่ีไปลงทุนในเขต
การคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ อาทิ การผอนคลายกระบวนการพิธีศุลกากร 
การแลกเปล่ียนและการเคล่ือนยายเงินตราตางประเทศ เปนตน  

การใชประโยชนจากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน หมายถึง ธุรกิจไทยควรพิจารณาใช
ประโยชนจากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน โดยการสงเสริมการคาการลงทุนในเขตการคาเสรีนํารอง 
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ฝูเจ้ียนระหวางไทยกับจีน เนื่องจาก ฝูเจ้ียนมีจุดแข็งดานโลจิสติกตการขนสงท้ังทางบก เรือ และ
อากาศ อาทิ การใชเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนเปนศูนยกระจายสินคาไทยไปยังมณฑลตางๆ ของจีน  

ระบบ One Window System หมายถึง ระบบการใหบริการในเขตการคาเสรีนํารองของจีน 
ในการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการชาวจีน ท่ีมีความประสงคจะยื่นขอจัดต้ังกิจการหรือทํา
ธุรกรรมในเขตการคาเสรีนํารอง เปนระบบท่ีบูรณาการข้ันตอนการทํางานใหงายและสะดวกตอผูมา
ติดตองานในเขตการคาเสรี โดย จะมีการยื่นเรื่องและกรอกเอกสารเพียงครั้งเดียวและท่ีจุดเดียว 

ระบบ National Single Window (NSW) หมายถึง ระบบการใหบริการดานศุลกากรใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย ซึ่งเช่ือมโยงขอมูลดานอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศตามระบบ 
National Single Window (NSW) ขณะนี้ มีหนวยงานท่ีสามารถดําเนินการเช่ือมโยงขอมูลกับระบบ 
NSW อยางเปนทางการ 16 หนวยงาน และ ASEAN Single Window (ASW) ซึ่งไดทําการทดสอบ
การแลกเปล่ียนขอมูลกับ 6 ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส 
และเวียดนาม เพื่อยกระดับการใหบริการ และปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคทางการคารวมกับ
กลุมอุตสาหกรรมภาคธุรกิจตางๆ ตลอดจนบูรณาการแผนพัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
ตามกรอบความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

 
1.6 ขอจํากัดของการศึกษา 

สืบเนื่องจากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนเพิ่งจะเปดดําเนินการในเดือนเมษายน 2558 จึงยัง
ขาดสถิติขอมูลท่ีจะใชในการประเมินดานเศรษฐกิจได อยางไรก็ตาม ไดพยายามปรับโดยใชวิธีการ
ประเมินผลการดําเนินการของเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ เนื่องจากรัฐบาลจีนกําหนดใหนําใช
รูปแบบกฎระเบียบของเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮกับเขตการเสรีนํารองท่ีเปดใหม ซึ่งรวมท้ังเขต
การคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนดวย  

 
1.7 ประโยชนของการศึกษา 

1.7.1 นําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนในการสงเสริมใหมีการลงทุนในเขตเสรีการคานํารอง
ฝูเจ้ียน ซึ่งจะนําไปสูการสงเสริมความรวมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจไทย–จีน ตามนโยบายเศรษฐกิจ 
One Belt One Road ของจีน  

1.7.2 นําขอเสนอแนะมากําหนดเปนนโยบายและยุทธศาสตรการสงเสริมการคา เพิ่มการ
สงออกสินคาไทยไปยังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน บนพื้นฐานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานรัฐ
และภาคเอกชน เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสของธุรกิจไทย  

1.7.3  นําขอเสนอแนะไปใชในการสงเสริมการแลกเปล่ียนไทย–จีนในทุกมิติ โดยเฉพาะ
ดานสังคมวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยรวมกันระหวางไทย–จีนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
 



 

 
บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
 

การศึกษาเรื่อง เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสของธุรกิจไทย ประกอบดวย 
1. แนวคิดการวิเคราะห (SWOT Analysis–TOWS)  
2. แนวคิดยุทธศาสตรเสนทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road)  
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรี (Free Trade Zone–FTZ) ของจีน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone–SEZ) ของไทย 
5. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2.1  แนวคิดการวิเคราะห (SWOT Analysis–TOWS)  
คือ การวิเคราะหทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติงาน ใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ

หรือเปาประสงคของงานมี 4 องคประกอบ คือ 
– S (Strength) คือ การวิเคราะหจุดแข็งขององคกรวา มีอะไรเปนจุดแข็งหรือไดเปรียบ 
– W (Weakness) คือ การวิเคราะหจุดออน หรือจุดดอยของงาน 
– O (Opportunity) คือ โอกาสท่ีจะทําใหสําเร็จได 
– T (Threat) คือ ภัยคุกคาม/อุปสรรคท่ีอาจจะทําใหไมสามารถทํางานไดสําเร็จ 
เนื่องจากมีความจําเปนในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ในการขยาย

ตลาดสงออกสินคาไทยผานเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน โดยวิเคราะหปจจัยตางๆ ไดแก  
2.1.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis)  

โดยวิเคราะหปจจัยท้ังระดับมหภาค (Key Macro Environment Forces) ดาน
ประชากร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมายและวัฒนธรรม และท้ังปจจัยสภาพแวดลอมดาน
จุลภาค (Significant Microenvironment Forces) ดานลูกคา คูแขง ซึ่งจะสงผลตอการสงออก
สินคาไทยไปยังตลาดจีน การพิจารณาโอกาสใหมๆ ทางการตลาด (Marketing Opportunity) หรือ
ขอบเขตความตองการของผูบริโภค ซึ่งสามารถเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ 

2.1.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) 
เปนหนทางคนหาความไดเปรียบจากโอกาส ในการปรับแกไขจุดออน และพัฒนา

จุดแข็งอยางเต็มท่ีทุกดาน หรือจํากัดตัวเองอยูท่ีโอกาสท่ีมีจุดแข็ง หรือ พิจารณาโอกาสท่ีดีกวา โดย
พัฒนาจุดแข็งเฉพาะดานข้ึน  
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2.2  แนวคิดยุทธศาสตรเสนทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road)  
2.2.1  นโยบายดานเศรษฐกิจของจีน  

เปนการดําเนินนโยบายท่ีมีการกําหนดเปาหมายชัดเจน (targeted) และมีการ
เช่ือมโยงผลประโยชนระหวางกัน โดยจีนไดใหความสําคัญตอการผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศในภูมิภาคหลายเรื่อง เชน ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership–RCEP) เขตการคาเสรีในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟก (Free 
Trade Area of the Asia–Pacific–FTAAP) และการยกระดับเขตการคาเสรีอาเซียน–จีน (ASEAN–
China Free Trade Area) มีการลงนามความตกลงเขตการคาเสรีจีน–เกาหลีใต เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 
2558 ซึ่งขอริเริ่มเหลานี้ มีเพื่อ “align” ผลประโยชนของจีนกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค เพื่อสราง
สภาวะของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (“inter–dependency”) และเพื่อปองกันการเผชิญหนากัน  

2.2.2  นโยบายพัฒนาความเช่ือมโยงในภูมิภาค (connectivity)  
จีนผลักดันเรื่อง “แนวเขตเศรษฐกิจเสนทางสายไหม” (Silk Road Economic 

Belt) และ “เสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21” (21st Century Maritime Silk Road) ซึ่ง
มีเปาหมายเพื่อ  

1)  ลดการพึ่งพาเสนทางการขนสงทางเรือของยุโรป และลดตนทุนการขนสงสินคา
สงออกจากจีนไปยุโรป 

2)  เพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติ และโครงสรางพื้นฐานดาน
พลังงาน  

3)  สงเสริมการไปมาหาสูกันในระดับประชาชน (ระหวางจีนกับประเทศตางๆ) 
ลาสุด จีนไดลงนามโครงการทอกาซมูลคา 6–7 พันลานดอลลารสหรัฐกับคาซัคสถาน และ  

4) นโยบายดังกลาวจะชวยพัฒนาและลดชองวางความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ
ระหวางพื้นท่ีภาคตะวันตกและชายฝงตะวันออกของจีน (ซึ่งทําใหพรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถตอบสนอง
ความตองการดานการพัฒนาและปจจัยการเมืองภายในได)  

2.2.3 นโยบายผลักดันการปฏิรูปทางการเงิน  
จีนพยายามสงเสริมการเช่ือมโยงเศรษฐกิจของจีนกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการ

สงเสริมการใชเงินหยวนในตลาดการเงินโลก ดังนี้  
1)  การเพิ่มจํานวนธนาคารท่ีจะสามารถชําระดุลดวยเงินหยวน (RMB clearing 

bank) ปจจุบันมี 11 ประเทศ ไดแก สิงคโปร สหราชอาณาจักร เยอรมนี เกาหลีใต ฝรั่งเศส ลักเซ็มเบิรก 
กาตาร แคนาดา ออสเตรเลีย ไทย และมาเลเซีย เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนจีนใน
ตางประเทศ  

2)  การผลักดันการเพิ่มสัดสวนของเงินหยวนใน Special Drawing Rights ภายใต
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund–IMF)  

3)  การออกพันธบัตรในสกุลเงินหยวน ซึ่งสหรัฐฯ เห็นวา เปนมาตรการของจีนใน
การใชเงินทุนสํารองระหวางประเทศจํานวนมากของจีน  
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4)  การจัด ต้ังธนาคารเพื่ อการลง ทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเ ชีย (Asian 
Infrastructure Investment Bank–AIIB) ท่ีเปนกลไกระดมทุนเพื่อการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
ของภูมิภาค  

5)  การจัดต้ังกองทุนเสนทางสายไหม (Silk Road Fund) เพื่อสนับสนุนการสราง
เครือขายการเช่ือมโยงของเสนทางสายไหม จีนใหเงินงบประมาณจํานวน 4 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ  

อยางไรก็ดี แมจะมีการใชเงินหยวนในการทําธุรกรรมเพิ่มมากข้ึน แตสัดสวนของ
การใชเงินหยวนกับการทําธุรกรรมโลกยังมีนอยอยูเพียงรอยละ 1.6 จีนยังตองปฏิรูปโครงสรางทาง
การเงินในประเทศอีกมาก ดังนั้น นโยบายของจีนในดานนี้จึงเปนประเด็นท่ีตองติดตามอยางใกลชิด 

2.2.4  การเนนเปาหมายระยะยาวของจีน  
จะเห็นไดชัดวา ในการลงทุนตางๆ ของจีน จีนใหความสําคัญกับผลระยะยาว แมจะ

ขาดทุนในชวงแรก แตก็ไดผลประโยชนทางการเมืองในระยะแรกดวย โดยจีนก็เลือกท่ีจะดําเนิน
นโยบายดังกลาว (เชน โครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานในประเทศตางๆ )  

เดือนธันวาคม 2557 รัฐบาลจีนไดประกาศใหมณฑลฝูเจ้ียนเปน 1 ใน 3 มณฑล ท่ี
เปนเขตการคาเสรีนํารองกลุมท่ี 2 ไดแก มณฑลกวางตุง มณฑลฝูเจ้ียน และเมืองเทียนจิน เขตการคา
เสรีนํารองฝูเจ้ียนประกอบดวยนครฝูโจว เกาะผิงถาน และเมืองเซี่ยเหมิน ฝูเจ้ียนถือเปนมณฑลหนาดาน
ในการสรางเขตเศรษฐกิจ One Belt One Road ซึ่งเปนนโยบายหนึ่งของรัฐบาลจีนท่ีตองการพัฒนา
เศรษฐกิจและความรุงเรืองรวมกับประเทศบนเสนทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ซึ่ง
แมทัพเรือเจ้ิง เหอ ไดเคยเดินเรือไปเจริญสัมพันธไมตรีและคาขายผาไหมกับประเทศตางๆ ทางตอนใต
ถึง 7 ครั้งในสมัยราชวงคหมิง และประธานาธิบดี สี จ้ิน ผิง ไดใชแนวความคิดดังกลาวในการพัฒนา
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศตางๆ โดยชูคําขวัญ “One Belt One Road” กลาวคือ One 
Belt หมายถึง Silk Road Economic Belt และ One Road หมายถึง 21st Century Maritime 
Silk Road ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีประชากรกวา 4.4 พันลานคน (รอยละ 63 ของประชากรโลก) มีมูลคา
ทางเศรษฐกิจ 21 พันลานดอลลารสหรัฐฯ (รอยละ 29 ของเศรษฐกิจโลก จึงถือไดวาแนวคิด One 
Belt One Road เปนเวทีความรวมมือระหวางประเทศท่ีสําคัญของจีนตอประชาคมโลก เปนการ
สรางความรวมมือกับประเทศในแนวการคาเสนทางสายไหมทางทะเล ซึ่งรวมประเทศอาเซียนท่ีมี
ปญหาหมูเกาะในทะเลจีนใตกับจีนในทางบวกแทน  

รัฐบาลจีนไดใชนโยบาย "One Belt One Road" เปนยุทธศาสตรสําคัญในศตวรรษท่ี 
21 เพื่อจะสรางระเบียงเศรษฐกิจใหญท่ีสุดในโลก โดยเนนความรวมมือระหวางประเทศในเสนทาง
การคาสายไหมท้ังทางบกและทางทะเล ซึ่งถือเปนการสรางแพลตฟอรมความรวมมือระหวางจีนและ
นานาประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกลไกความรวมมือระยะยาวอยางเปนระบบมาตรฐาน มุงเนน
ในสาขาสําคัญ ไดแก โครงสรางพื้นฐาน การกอสรางพลังงาน การแสวงหาทรัพยากร อุตสาหกรรม
การส่ือสารและสารสนเทศ เปนการเปดโอกาสใหมในการลงทุนระหวางประเทศ โดยผลักดันการ
ไหลเวียนของเงินทุนระหวางประเทศ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร นวัตกรรมความคิด และการ
สรางสรรคส่ิงใหม 
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ภาพท่ี 1 One Belt One Road และเสนทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) 
 

ตามนโยบายเสนทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) มีความไดเปรียบใน
การขนสงทางทะเล เนื่องจากมีทําเลต้ังอยูติดกับประเทศอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ใน “แผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) 2015 ท่ีกําหนดเปาหมาย AEC ท่ีสําคัญ
คือ ใหมีการเคล่ือนยายของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี โดยเฉพาะ
การเช่ือมโยงกับอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุน เกาหลี) สนับสนุนการเปดจุดผานแดนท่ีมีศักยภาพ 
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรพัฒนาโลจิสติกส อํานวยความสะดวกและลดตนทุนการขนสงผานแดนและขามแดน 
และเช่ือมโยงฐานการผลิตหลักและโซอุปทานในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม การพัฒนาภูมิภาคอาเซียน
รวมกันภายใตความรวมมือ AEC นาจะเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกันในลักษณะ win-win  
มากท่ีสุด (ดังภาพท่ี 2)  

 

 
 

ภาพท่ี 2  ยุทธศาสตรอาเซียน + 3 
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นโยบายดังกลาวไดรับการขานรับจากประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทย เมื่อเดือน
ธันวาคม 2557 ในการแลกเปล่ียนการเยือนอยางเปนทางการ ผูนําท้ัง 2 ฝายไดมีการลงนามความ
รวมมือความชวยเหลือระหวางไทย–จีน ในโครงการตางๆ อาทิ การสรางรถไฟความเร็วสูง การคาขาย
สินคาเกษตร ซึ่งจะเปนการปฏิรูปและการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ท้ังดานตางประเทศ เศรษฐกิจ 
การคาการลงทุน ท่ีจะสงผลใหการแลกเปล่ียนเศรษฐกิจระหวางไทย–จีนมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน  

ในการประชุมสภาท่ีปรึกษาสภาประชาชนแหงชาติจีน เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2557 
นายหล่ี เคอ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ไดแถลงผลการทํางานของของรัฐบาลจีนประจําป 2557 และ
เสนอแผนงานของรัฐบาลประจําป 2558 ตอท่ีประชุมสภาท่ีปรึกษาสภาประชาชนแหงชาติจีน ซึ่งสภา
ดังกลาวมีหนาท่ีกล่ันกรองและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับ 
“การปฏิรูป” โดยเฉพาะในประเด็นตอไปนี้ 

1)  การปฏิบัติตามและบรรลุเปาหมายท่ีนายสี จ้ินผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ 
พรรคคอมมิวนิสตจีน และประธานาธิบดีจีนไดมอบใหกับสภาท่ีปรึกษาฯ (การกาวไปสูเปาหมาย 
“ความฝนของจีน (China Dream)” โดยต้ังเปาท่ีจะเพิ่ม GDP เฉล่ียตอคนเปน 2 เทาของคา GDP 
เฉล่ียตอคน ของป 2553 (หรือเพิ่มเปน 10,000 ดอลลารสหรัฐ จาก 5,000 ดอลลารสหรัฐ โดย
ปจจุบันคา GDP เฉล่ียตอคนของจีนอยูท่ีประมาณ 9,000 ดอลลารสหรัฐ) และเมื่อถึงป 2592 (ซึ่งเปน
การครบรอบ 100 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน) จีนจะพัฒนาไปสูการเปนประเทศท่ี
พัฒนาแลวอยางสมบูรณแบบ  

2)  การใหคําแนะนําและขอเสนอท่ีเกี่ยวของในดานตางๆ เกี่ยวกับ “การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจในสภาวะใหม (new economic normal)” และนโยบาย “เสนทางสายไหมทางบก
และทางทะเล”  

3)  การยกระดับและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของภาคสวนตางๆ 
ของรัฐบาล โดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตและคอรรัปช่ันของภาครัฐบาล ซึ่งสะทอนใหเห็นชัดวา 
รัฐบาลจีนปฏิรูปทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนการจัดต้ังเขตการคาเสรี และนโยบาย “เสนทางสายไหม
ทางบกและทางทะเล” ในการพัฒนาเศรษฐกิจจีนไปสูการเปนประเทศมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

2.2.5  ความเก่ียวโยงกับมิติดานการตางประเทศ 
การท่ีจีนไดพัฒนาจนกาวมาเปนประเทศมหาอํานาจท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจและ

การตางประเทศ เปนประเทศท่ีมีอิทธิพลกับไทยมากท่ีสุด ถือเปนยุคระเบียบโลกใหม (New World 
Order) โดยจีนจะมีบทบาทในภูมิภาคเอเชียมากข้ึน นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน 
ฉะนั้น ฝายไทยจําเปนตองทําความเขาใจ ศึกษาเรียนรู เพื่อใหมีนโยบายตางประเทศท่ีเหมาะสมใน
การมีปฏิสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจอยางจีน เพื่อใหประเทศชาติไดรับประโยชน ขณะเดียวกันก็มี
ความสอดคลองกับบทบาทของจีนในภูมิภาค เปนความสัมพันธในลักษณะ win–win  

ยุทธศาสตรเศรษฐกิจจีนเนนกลยุทธในการสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน พรอมกับสงเสริมการรวมกลุมและความเช่ือมโยงของ
เศรษฐกิจภูมิภาค สรางเสนทางสายไหมทางทะเล ระหวางจีนกับประเทศในกลุมอาเซียน กลุมเอเชียกลาง 
และกลุมประเทศอาหรับ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยเนนการสรางนวัตกรรม ดําเนินนโยบายดานการ
ประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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ในเวทีโลก ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจของจีน ไดแก การขยายตลาดสําหรับการ
สงออกสินคาจีนไปท่ัวโลก ในการผลิตอาจใชวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติของตางชาติแทน ใช
นวัตกรรมดานเทคโนโลยี ในการสรางแบรนดของจีน “China Brand” ใหเปนท่ียอมรับท่ัวโลก 

 
2.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรี (Free Trade Zone–FTZ) ของจีน 

ภายหลังการกาวข้ึนรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนใหมของจีน นายหล่ี เคอ เฉียง ไดเริ่ม
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งส่ือมวลชนตางเรียกแนวคิดดังกลาววา “Likonomics” ซึ่งหนึ่งใน
นโยบายใหมท่ีไดรับความสนใจอยางกวางขวางไดแก เรื่อง “เขตการคาเสรี”1 (Free Trade Zone) 
ซึ่งถือเปนนโยบายแหงชาติของจีน โดยแถลงวา รัฐบาลจีนจะใชนโยบายนี้เปนหนึ่งในกลไกสําคัญ ท่ีจะ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจีนใหเติบโตตอไปในชวงหลายสิบปขางหนา จีนไดผลักดันนโยบายดังกลาว
อยางเปนรูปธรรม โดยไดเปดเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮอยางเปนทางการเปนแหงแรก เมื่อ 
กันยายน 2556 นอกจากเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮแลว ยังมีอีก 3 เมือง ท่ีไดยื่นแผนฯ เสนอตอ
รัฐสภาจีน ต้ังแตป 2548 ในเวลาใกลเคียงกับเซี่ยงไฮ ปลายป 2557 ท้ัง 3 แหงไดรับการอนุมัติจาก
รัฐบาลจีนใหจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารอง ไดแก มณฑลกวางตุง มณฑลฝูเจ้ียน และเมืองเทียนจิน  

2.3.1  เขตการคาเสรีนํารองเซ่ียงไฮ 
เขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ (Shanghai Pilot Free Trade Zone) ถือเปนเขต

การคาเสรีนํารองแหงแรกของจีน ปจจุบันมีพื้นท่ีรวมกวา 120.72 ตร.กม. (จากเดิม 28 ตร.กม.) 
อาณาเขตจากเมืองใหมหลินกาง ทางใตของเซี่ยงไฮ ข้ึนไปจรดสนามบินผูตงและเขตไวเกาเฉียว  

ขณะท่ีนโยบายดังกลาวสรางความสนใจในวงกวางในหมูนักธุรกิจจีนและ
ตางประเทศ แตดวยความไมชัดเจนของแนวทางและข้ันตอนการดําเนินการในทางปฏิบัติ จึงนําไปสู
คําถามมากมายตามมา อาทิ จะมีธุรกิจใดท่ีตางชาติจะสามารถเขาไปประกอบการในพื้นท่ีไดบาง การ
ประกอบการในพื้นท่ีไดรับสิทธิประโยชนอะไรบาง 

รัฐบาลจีนไดจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองท่ีนครเซี่ยงไฮเปนแหงแรกอยางเปนทางการ
เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2556 โดยมีวัตถุประสงคจะใหนครเซี่ยงไฮเปนสนามทดสอบการคา การเงิน 
การลงทุน และกิจการดานการกํากับดูแลตางๆ ซึ่งเปน 4 ภาคสําคัญของเศรษฐกิจจีนในการปฏิรูป
การเงิน และทดลองการคากับนานาชาติ และถือเปนกลไกใหมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และเตรียม
ความพรอมกิจการของจีนในการแขงขันเสรีในกรอบใหญในอนาคต ซึ่งนายซุน หยวนเจียง (Sun 
YuanJiang) รองอธิบดีกรมการคาระหวางประเทศและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ (Department of 
International Trade and Economic Affairs) กลาวในเรื่องนี้วา “การจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารอง
เซี่ยงไฮจะเปนการสรางพื้นฐานใหม และอนุญาตใหจีนไดเรียนรูประสบการณในการขยายกรอบความ
ตกลงวาดวยการคาเสรีในอนาคต” ท้ังนี้ โครงการนํารองดังกลาวไดออกมาตรการใหมหลายประการ 
ท่ีจะเปนประเด็นใหมในการเจรจาการคาเสรีรอบใหมในอนาคต  

เขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ มีลักษณะพิเศษท่ีสําคัญอยู 2 ประการ ไดแก  

                                                 
1 เขตการคาเสรี (Free Trade Zone) ของจีน คือ เขตท่ีอยูในพ้ืนท่ีดูแลพิเศษดานศุลกากร กิจการภาษี และการ
บริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยจะไดรับสิทธิเสรีกวาเขตพ้ืนท่ีการคาอ่ืนๆ ของจีน 
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2.3.1.1 เขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ มีขอบขาย “หนาท่ี” และ “สิทธิประโยชน” 
มากกวา “เขตปลอดอากร” ในความหมายด้ังเดิมดังท่ีเราเคยเห็นกันอยู ภายใตนโยบายใหมนี้ รัฐบาลจีน
กําหนดใหการดําเนินธุรกรรมใน FTZ ไดรับความเปนเสรีมากข้ึน เสมือนหนึ่งวาพื้นท่ีดังกลาวมิไดอยู
ในประเทศจีน โดยมีลักษณะเฉพาะหลายดานท่ีแตกตางไปจากเดิม ดังนี้  

(1)  การเคล่ือนยายเงินตราตางประเทศ รัฐบาลจีนไดเปดเสรีทางการเงิน
แกกิจการท่ีเขาไปลงทุนในพื้นท่ี โดยไดประกาศท่ีจะอนุญาตใหผูประกอบการท่ีเขาไปลงทุนใน FTZ 
สามารถแลกเปล่ียนเงินหยวนในสวนของบัญชีทุน (Capital Account) ไดอยางเสรี  

กิจการท่ีเขาไปลงทุนใน FTZ สามารถกูยืมเงินขามประเทศ และใช
เงินหยวน เพื่อการชําระเงินระหวางประเทศไดอยางสะดวกคลองตัวยิ่งข้ึน นั่นหมายความวา กิจการ
ใน FTZ ท่ีตองการออกไปลงทุนในตางประเทศสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศผานธนาคาร
พาณิชยท่ีเปดบริการในพื้นท่ีและโอนเงินดังกลาวตรงไปยังตางประเทศไดเลย ในทางกลับกัน กิจการ
เหลานี้ยังสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและระดมเงินสดในรูปของหยวนและ
เงินตราตางประเทศ เพื่อการใชจายใน FTZ และตางประเทศไดอีกดวย  

มาตรการเหลานี้จะมีสวนเพิ่มอุปสงคเงินหยวนในเวทีธุรกิจระหวาง
ประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาใหเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางทางการเงินระหวางประเทศตอไป 
ดวยมาตรการท่ีเปดกวางและเสรีมากข้ึนดังกลาว นายธนาคารท้ังจีนและตางชาติเล็งเห็นถึงโอกาสอัน
มหาศาลท่ีสถาบันการเงินจะใหบริการรับฝากเงินและปลอยสินเช่ือ การแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ และการชําระเงินท้ังภายในและระหวางประเทศแกธุรกิจท่ีเขามาลงทุนใน FTZ  

(2)  การดึงดูดเงินทุนและเทคโนโลยีใหม ภายใตแนวคิดของ FTZ ก็
พบวา กิจการท่ีเขามาลงทุนในพื้นท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนดานการเงินและการคลังและส่ิงอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ อีกหลายประการ อาทิ การยกเวนภาษีอากรนําเขา การนําบุคลากรตางชาติเขามา
ทํางานในพื้นท่ี การแลกเปล่ียนและเคล่ือนยายเงินทุน และอื่นๆ ดังนั้น FTZ จึงเปนกลไกสําคัญท่ีชวย 
“ดึงดูด” การลงทุนระลอกใหมจากตางชาติใหเขามาสูจีนไดมากและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

2.3.1.2 การเคล่ือนยายสินคาเขาออกมีความสะดวก คลองตัว ประหยัด โดย
ลักษณะเฉพาะของการเปนมากกวา “เขตปลอดอากร” ทําใหกิจการใน FTZ สามารถนําวัตถุดิบ 
สินคากึ่งสําเร็จรูป และสินคาสําเร็จรูปเขามาผลิตและจําหนายในพื้นท่ีไดโดยไมตองเสียอากรนําเขา
และลดข้ันตอนความยุงยากเรื่องการผานพิธีการศุลกากร เชน สามารถลดระยะเวลาลงเหลือระหวาง 
3–24 ช่ัวโมงเคล่ือนยายสินคาเขาโกดังกอนแจงศุลกากร (โดยใชระบบคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงระหวางกัน
ในการติดตามตรวจสอบแทน) และลดความเขมงวดในการตรวจสอบมาตรฐานและกักกันโรคใหอยูใน
ระดับท่ีจําเปนเทานั้น อยางไรก็ดี สินคาท่ีนําเขามาเพื่อวัตถุประสงคอื่นท่ีมิใชเพื่อการผลิต ยังคงตอง
ชําระคาอากรนําเขา  

เขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮไดรับความสนใจจากตางชาติคอนขางสูง โดยบริษัท
เจริญโภคภัณฑ สาขาเซี่ยงไฮไดรวมทุนกับบริษัท Itochu ของญี่ปุน และบริษัทจีนในการดําเนินธุรกิจ 
e–commerce ในเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ มีบริษัทท่ีไปดําเนินการในเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ 
12,600 บริษัท โดยเปนบริษัทตางชาติจํานวน 14 % ซึ่งมีการลงทุนของบริษัทตางชาติในสาขาธุรกิจท่ี
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รัฐบาลจีนเคยจํากัดมากอน อาทิ บริษัท Microsoft สามารถผลิตและขายสินคาวิดีโอเกมส และการ
จัดต้ัง Amazon.com ใน SFTZ สวนใหญเปนบริษัทยักษใหญขามชาติ  

2.3.2  เขตการคาเสรีนํารองกวางตุง (Guangdong Pilot Free Trade Zone)  
ต้ังอยูในมณฑลกวางตุง มีพื้นท่ีรวมกวา 116.2 ตร.กม.ประกอบดวย 3 โซนสําคัญ 

คือ 1) นครกวางโจว (เมืองหลวงมณฑลกวางตุง) 2) เมืองเซินเจ้ิน (เมืองท่ีเจริญรุงเรืองมากท่ีสุดเมืองหนึ่ง
ของกวางตุง) และ 3) เขตเศรษฐกิจพิเศษจูไห 

2.3.3  เขตการคาเสรีนํารองเทียนจิน (Tianjin Pilot Free Trade Zone)  
ต้ังอยูในเมืองเทียนจิน (เมืองท่ีอยูในความดูแลพิเศษโดยตรงจากรัฐบาลกลางของจีน) 

พื้นท่ีกวา 119.9 ตร.กม. ประกอบดวย 3 สวนใหญๆ คือ 1) ทาเรือเทียนจิน (ทาเรือเปดท่ีใหญเปน
อันดับ 2 ของจีนรองจากเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนเสมือนประตูการคาท่ีเปดจีนสูตลาดโลก) 2) สนามบินเทียนจิน 
และ 3) สวนอุตสาหกรรมเขตใหมปนหาย 

2.3.4  เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน (Fujian Pilot Free Trade Zone)  
ต้ังอยูในมณฑลฝูเจ้ียน มีพื้นท่ีรวมกวา 118.04 ตร.กม. ประกอบดวย  
1)  พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมในนครฝูโจว (เมืองหลวงของมณฑลฝูเจ้ียน)  
2)  เมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen Free Trade Zone–XMFTZ)  
3)  เขตสวนอุตสาหกรรมใหมผิงถาน (เปนสวนอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการลงทุนของ

กลุมธุรกิจไตหวัน)  
ในการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนตามเสนทางสายไหมทางทะเลนั้น มณฑล 

ฝูเจ้ียน ถือเปน “เมืองทา” สําคัญฝงตะวันออกเฉียงใตของจีน เนื่องจากมีภูมิศาสตรท่ีไดเปรียบคือ อยู
ติดชายฝงทะเลดานตะวันออกเฉียงใตของจีน มีเมืองตามแนวชายฝงทะเลหลายเมืองท่ีต้ังขนานกับ
เกาะไตหวันและมีทาเรือขนาดใหญ จึงทําใหการคาและเศรษฐกิจระหวางชองแคบจีน–ไตหวัน มีความ
เจริญเติบโตมาก และมณฑลฝูเจ้ียนยังเปรียบเสมือนเปน “ประตู” สําคัญของจีน ในดานการคาการ
ลงทุน และการติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนกับตางประเทศ รวมถึงไตหวันคูคาสําคัญดวย 

เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 รัฐบาลจีนไดประกาศใหมณฑลฝูเจ้ียนเปนเขตการคา
เสรีนํารองกลุมท่ี 2 (เขตการคาเสรีนํารองแหงแรกคือ นครเซี่ยงไฮ และกลุมท่ี 2 ไดแกมณฑลกวางตุง 
มณฑลฝูเจ้ียนและเมืองเทียนจิน) และรัฐบาลฝูเจ้ียนไดทําพิธีเปดปายเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน เมื่อ
วันท่ี 21 เมษายน 2558  

 

 
 

ภาพท่ี 3  การเปดเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
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นาย You Quan เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตของมณฑลฝูเจ้ียน กลาววา ฝูเจ้ียน
จะใชประโยชนจากเขตการคาเสรีฝูเจ้ียน (Fujian Pilot Free Trade Zone–FPFTZ) เพื่อผลักดัน
การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและนวัตกรรมใหมๆ ท่ีหลากหลาย โดยจะเรงสรางบรรยากาศการลงทุนท่ีดี
และปรับเปล่ียนกฎระเบียบ ขอบังคับทางเศรษฐกิจบางอยาง เพื่อดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหเขามา
ลงทุนใน 3 โซนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของมณฑลฝูเจ้ียน ไดแก  

2.3.4.1 นครฝูโจว เมืองหลวงของมณฑลฝูเจ้ียน ซึ่งจะมีพื้นท่ีใน Fujian FTZ 
ท้ังหมด 31.26 ตร.กม. ประกอบดวย เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฝูโจว และเขตทาเรือปลอด
ภาษีฝูโจว 

2.3.4.2 เมืองเซี่ยเหมิน มีพื้นท่ี 43.78 ตร.กม. ถือวาเปน 1 ใน 3 เขตท่ีใหญท่ีสุด
ของเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน (FFTZ) ต้ังอยูบริเวณเขตตอนเหนือของเกาะเซี่ยเหมิน ทิศตะวันออก 
ตะวันตก และทิศเหนือติดทะเล โดยครอบคลุมพื้นท่ีเขตปลอดภาษีเซี่ยงยวี่ สวนโลจิสติกสคลังสินคา
ทัณฑบนเซี่ยงยวี่ (เนื้อท่ี 19.37 ตร.กม.) และเขตพื้นท่ีทาเรือปลอดภาษีไหชาง (เนื้อท่ี 24.41 ตร.กม.) 
ท่ีมีทิศตะวันออกและทิศใตติดทะเล ทําใหสะดวกในการขนสงทางเรือ  

เมืองเซี่ยเหมินในฐานะเปนเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยเหมิน (Xiamen 
Free Trade Zone–XMFTZ) ไดมีการเตรียมมาตรการไวหลายดาน อาทิ 

1) ใชระบบ “ผานดานกอน ตรวจสอบทีหลัง”  
2) ลดข้ันตอนในพิธีการศุลกากร เพื่อประหยัดงบประมาณและเวลา  
3) สรางศูนย Wanxiang International Business Center เปนศูนยรวม

หนวยงานดานตางๆ อาทิ ภาคธุรกิจ ภาคการเงิน การคาการลงทุน เปนตน ท้ังยังมีสวนท่ีเปนหาง
นิทรรศการสินคาปลอดภาษีเพื่อใหประชาชนผูสนใจไดเขาชมและซื้อหาดวย  

4) ใชระบบ “One–stop services” โดยธุรกิจท่ีมาขอจดทะเบียน
จัดต้ังกิจการในเขตการคาเสรีเซี่ยเหมิน จะไดรับการบริการแบบ “One–window application, 
One–list for all, Parallel approval, One license with one number” ใชเวลาดําเนินการ 3 
วันทําการ  

นอกจากนี้ สถานการณความคืบหนาดานการลงทุนจัดต้ังกิจการในเขต
การคาเสรีนํารองเซี่ยเหมิน ท่ีเห็นเปนรูปธรรม ไดแก  

1) ต้ังแตวันท่ี 6 พ.ค. 2558 ท่ีเปดใหผูประกอบการเขามาจดทะเบียน
จัดต้ังกิจการ ปจจุบันมีกิจการจดทะเบียนแลวกวา 740 ราย มีจํานวนมากกวาจํานวนรวมของ
ผูประกอบการท่ีมาจดทะเบียนต้ังกิจการป 2556 มีเงินทุนจดทะเบียน 81 พันลานหยวน เพิ่มข้ึนจาก
ปท่ีแลวรอยละ 340 

2) กิจการสวนใหญท่ีเขามาจดทะเบียนจัดต้ังกิจการ เปนประเภทการคา 
การเงิน กิจการคาสง อี–คอมเมิรซ การบริการทางดานเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการขนสง บริการให
คําปรึกษา 

3) ปจจุบันมี 162 โครงการท่ีสนใจจะลงทุนในเขตการคาเสรีเมืองเซี่ยเหมิน 
กําลังอยูในข้ันตอนพูดคุยและตัดสินใจ ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุนท้ังหมด 380 พันลานหยวน 
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2.3.4.3 เขตผิงถาน มีพื้นท่ีใน Fujian FTZ 43 ตร.กม. อยู ใน Pingtan 
Comprehensive Pilot Zone (เขตนํารองครบวงจรผิงถาน) ท่ีมุงเนนการลงทุนของกลุมธุรกิจจาก
ไตหวัน พื้นท่ีจะครอบคลุมโซนทาเรือดานเศรษฐกิจและการคา โซนสวนอุตสาหกรรมไฮเทค และโซน
ทองเท่ียวและสันทนาการ คาดวาเขตผิงถานจะเปน “ดาวเดน” ของเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน ใน
การคาขายแลกเปล่ียนกับไตหวัน ผานชองแคบจีน–ไตหวัน เนื่องจากในป 2552 เขตผิงถานเคยเปน 
“ผูบุกเบิก” ดานธุรกิจผานชองแคบไตหวันมากอนแลว จึงมีความพรอมและประสบการณมากพอ 
 

 
 

ภาพท่ี 4  ท่ีต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
 

จะเห็นไดวา มณฑลฝูเจ้ียน ซึ่งแตเดิมนั้นเนนเฉพาะการคากับไตหวัน จําเปนตอง
ปรับบทบาทเพื่อสูการเปนเขตการคาเสรีกับตางประเทศมากข้ึน โดยมีการพัฒนาทาเรือ Haicang เพื่อ
ยกระดับการใหความสําคัญกับการคาระหวางจีนแผนดินใหญ–ไตหวัน ไปสูการคากับนานาชาติมากข้ึน  
ซึ่งประเทศไทยรวมท้ังประเทศอาเซียนนาจะมีความไดเปรียบมากกวาประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีทําเล 
ท่ีต้ังอยูใกลกัน ซึ่งจะสามารถใชมณฑลฝูเจ้ียนเปนแหลงกระจายสินคาสูตลาดจีนไดเชนกัน ดังเชนท่ี
ไทยเคยใชกวางโจวเปนแหลงกระจายสินคาสูตลาดจีน จึงนาจะเปนโอกาสของไทยในการใชประโยชน
จากการจัดต้ังเขตการคาเสรีดังกลาว เนื่องจากชาวจีนมีความนิยมผลไมไทย (ทุเรียน มังคุด) เปน
ทุนเดิมอยูแลว โดยรายงานช้ินนี้จะอาศัยขอมูล สถิติการการนําเขาผลไมไทยของจีนในป 2555–2557 
แยกตามรูปแบบการขนสง ตามเขตการดูแลของศุลกากรจีน ตามตารางสถิติขอมูล 1–2 
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ตารางท่ี 1  ปริมาณการนําเขาผลไมและถ่ัวใน HS Code 08 จากประเทศไทยของจีน ป 2555–2557
แยกตามเขตการดูแลของศุลกากรจีน 10 อันดับแรก1

2 
 
 
ลําดับ  

 
เขตดูแลของศุลกากร 

ปริมาณ (ตัน) การเปลี่ยนแปลงป 
2557 เทียบ 2556 

(%) 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 

  ทุกเขต 720,418 773,925 636,904 –17.7 
1 เซินเจ้ิน (กวางตุง)  468,807 530,156 475,790 –10.25 

2 คุนหมิง (ยูนนาน)  66,521 92,840 94,120 1.38 
3 เซี่ยงไฮ 53,141 52,273 21,481 –58.91 

4 เซี่ยเหมิน (ฝูเจ้ียน)  6,481 13,229 17,854 34.96 
5 กวางโจว (กวางตุง)  107,899 63,275 8,946 –85.86 
6 หวงผู (กวางตุง)  5 1,638 3,667 123.87 

7 หนิงโป (เจอเจียง)  1,905 2,063 3,378 63.73 
8 ปกกิ่ง 1,565 2,515 3,355 33.41 

9 ตาเหลียน (เหลียวหนิง)  3,254 6,237 3,170 –49.17 
10 ฝูโจว (ฝูเจ้ียน)  7,553 7,292 2,259 –69.02 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา ในป 2557 การนําเขาผลไมและถ่ัวใน HS Code 08 ของจีน

ผานเขตดูแลของศุลกากรเซินเจ้ินมีปริมาณ 475,790 ตัน มากท่ีสุดในจีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
74.70 ของปริมาณการนําเขาท้ังหมดของจีน หากพิจารณาท่ี 10 อันดับแรก พบวา มีการนําเขาผาน
มณฑลกวางตุงมากถึง 488,403 ตัน คิดเปนสัดสวน รอยละ 76.68 ของปริมาณการนําเขาท้ังหมดของจีน 
ในขณะท่ีการนําเขาผานเขตดูแลของศุลกากรคุนหมิงซึ่งมาก เปนอันดับ 2 ของจีน มีแนวโนมเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยสวนใหญจะเปนการขนสงทางบก สวนเขตดูแลของศุลกากรท่ีมีแนวโนมในการ
นําเขาเพิ่มข้ึนเมื่อพิจารณาจากสถิติป 2555–2557 คือ เซี่ยเหมิน หนิงโป และปกกิ่ง โดยในป 2557 
มีปริมาณการนําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 34.96 63.73 และ 33.41 ตามลําดับ 
 
  

                                                 
2
 ฝายการเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.opsmoac.go.th/ 

guangzhou. 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณการนําเขาผลไมและถ่ัวใน HS Code 08 จากประเทศไทยของจีน ป 2556–2557 
แยกตามรูปแบบการขนสง ในเขตการดูแลของศุลกากรจีน 3 อันดับแรก 2

3 
 
 
ลําดับ  

 
เขตดูแลของศุลกากร 

ปริมาณ (ตัน) การเปลี่ยนแปลงป 
2557 เทียบ 2556 

(%) 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 

 ทุกเขต 720,418 773,925 636,904 –17.7 
 ทางบก 483,965 566,204 544,858 –3.777 
1 เซินเจ้ิน (กวางตุง) 

(เทียบขนสงทางบก)  
417,174 

(86.20%)  
473,343 

(83.60%)  
450,747 

(82.73%)  
–4.77 

2 คุนหมิง (ยูนนาน) 
(เทียบขนสงทางบก)  

66,521 
(13.75%)  

92,840 
(16.40%)  

94,111 
(17.27%)  

1.37 

3 กงเปย (กวางตุง)  0 0 0.7 n/a 
 ทางทะเล 227,798 201,474 82,361 –59.12 
1 เซินเจ้ิน (กวางตุง)  51,611 56,814 25,044 –55.92 
2 เซี่ยงไฮ 52,648 51,580 19,669 –61.87 
3 เซี่ยเหมิน (ฝูเจ้ียน)  6,010 12,924 17,692 36.89 
 ทางอากาศ 8,903 6,236 9,685 55.3 
1 กวางโจว (กวางตุง)  6,492 2,788 4,401 57.86 
2 ปกกิ่ง 1,448 2,456 3,286 33.8 
3 เซี่ยงไฮ 493 687 1,812 163.78 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา ป 2557 มีการนําเขาผลไมและถ่ัวใน HS Code 08 ผาน

เสนทางขน สงทางบกปริมาณ 544,858 ตัน คิดเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 85.55 ของเสนทางการ
นําเขาของจีน ในขณะท่ี การขนสงทางทะเล และทางอากาศคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.93 และ 1.52 
ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนการขนสงทางบกผานเมืองเซินเจ้ินท่ีติดกับฮองกง (ผานดานเหวินจ่ินตู) 
โดยเปนการขนสงจากไทยมายังฮองกงทางเรือ แลวจากฮองกงเขาเซินเจ้ินทางรถยนต คิดเปนรอยละ 
70.77 ของเสนทางการนําเขาของจีน และมากถึงรอยละ 82.73 เมื่อเทียบกับการนําเขาผานทางบก 
และการขนสงทางบกผานเสนทาง R3A จากไทย ผานลาว เขาจีนทางมณฑลยูนนาน มีปริมาณ 
94,111 ตัน คิดเปนรอยละ 14.78 ของเสนทางการนําเขาของจีน ซึ่งการขนสงทางบกผานเสนทาง 
R3A จากสถิติ พบวา มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องรวมถึงมีสัดสวนของการขนสงทางบกเพิ่มมากข้ึน
อยางตอเนื่องต้ังแตป 2555–2557 อยูท่ีรอยละ 13.75, 16.40 และ 17.27 ตามลําดับ ท้ังนี้ พบวา
การขนสงผาน เสนทาง R9 จากไทย ผานลาว เวียดนามและเขาจีนท่ีเขตปกครองตนเองกวางซีจวง ซึ่ง
เปนเสนทางตามพิธีสารวาดวยขอกําหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับการขนสงผลไมไทย

                                                 
3
 เรื่องเดียวกัน. 
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ผานประเทศท่ีสามเขาประเทศจีนกลับไมมีสถิติการนําเขาเลยในป 2557 ท่ีผานมา ซึ่งนาจะสอดรับกับ
ขอสังเกตขางตน เรื่องผลไมไทยแปลงเปนผลไมเวียดนามแลวสงผานเขตผอนปรนชายแดนเขาจีน 

 
2.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone–SEZ) ของไทย 

ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ของไทยมี
ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยการใชจุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เพื่อสรางความเขมแข็ง
และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค พรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 

การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเปนการสราง
ภูมิคุมกันในมิติตางๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศกาวสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมี
ศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน ไดใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคา
และการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ โดยมีนโยบาย
จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones–SEZ) ตามพื้นท่ีชายแดน 9 แหง และมีการ
เช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  

การเช่ือมโยงระหวางเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยกับเขตการคาเสรีของจีนสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา เกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจท่ีระบุถึง 

1)  ปฏิรูปเพื่อยกระดับโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส ปฏิรูประบบการขนสง และ
เช่ือมโยงการคมนาคมขนสงทุกรูปแบบ ทุกระดับท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยสรางกลไกใน
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปดังกลาว 

2)  สรางและพัฒนาสังคมผูประกอบการ โดยสนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมอยางเปนระบบ สงเสริมการลงทุน สรางความสามารถในการเขาถึงแหลงทุน ใชนวัตกรรม
ในการสรางผลิตภัณฑเชิงพาณิชย รวมท้ังสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค  

3)  สนับสนุนและสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในตางประเทศอยางเปนระบบ ท้ัง
ในดานการสรางโอกาส การใหขอมูล จัดใหมีมาตรการทางภาษีและมาตรการคุมครองอื่นๆ ธนาคาร
เพื่อการลงทุน และการอื่นท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community–AEC) รัฐบาลไทย 
มีนโยบายเรงพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีบริเวณชายแดนในภูมิภาคตางๆ ใหเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
การคา การลงทุน การเกษตร และการทองเท่ียว โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน
ใหมีบทบาทการเปนประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน พัฒนาระบบศุลกากรเพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เช่ือมโยงขอมูลดานอิเล็กทรอนิกส โดยการเช่ือมโยงเอกสารระหวาง
ประเทศตามระบบ National Single Window (NSW) ขณะนี้ มีหนวยงานท่ีสามารถดําเนินการ
เช่ือมโยงขอมูลกับระบบ NSW อยางเปนทางการ 16 หนวยงาน และ ASEAN Single Window 
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(ASW) ซึ่งไดทําการทดสอบการแลกเปล่ียนขอมูลกับ 6 ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส และเวียดนาม นอกจากนี้ ดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเช่ือมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน โดยดําเนินการหารือรวมระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับการใหบริการ 
และปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคทางการคารวมกับกลุมอุตสาหกรรมภาคธุรกิจตางๆ ตลอดจน
บูรณาการแผนพัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานตามกรอบความรวมมือตางๆ อยางตอเนื่อง 

 
2.5  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

ผลการศึกษา/ติดตามการใชประโยชนจากความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน–จีนของไทยมี
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ดังตอไปนี้ 

หลังจากเขตการคาเสรีอาเซียน–จีน (ACFTA) ไดเริ่มปฏิบัติใช ไดมีงานศึกษาท้ังไทยและ
ตางประเทศเพื่อติดตามประเมินผลของขอตกลงฯ ใหประจักษถึงอุปสรรคทางการคา และแนวโนม
การวางนโยบายรองรับ ซึ่งมีประเด็นดังนี้  

2.5.1  ประเด็นปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดจากความตกลงท่ีแตกตางกัน 
ชโยดม  สรรพศรี และคณะ (2548) มีการวิเคราะหท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยท่ีการสงออกจากอาเซียนไปยังจีนจะเพิ่มข้ึนรอยละ 21.7 และการสงออกจากจีนมายังอาเซียนจะ
เพิ่มข้ึนรอยละ 18.5 ขณะท่ีไทยสงออกไปจีนจะเพิ่มข้ึนรอยละ 23.6 และจีนสงออกมาไทยจะเพิ่มข้ึน
รอยละ 95.7 สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพนั้น ผลการสํารวจการผลิต และการคาของสินคาและ
บริการรวมท้ังส้ิน 15 รายการท้ังในไทยและจีน ประกอบไปดวย ชา ไหม ไมตัดดอก ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ มันสาปะหลัง เครื่องนุงหม เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รองเทาและเครื่องหนัง ยาน
ยนตและช้ินสวน เฟอรนิเจอร เหล็กและผลิตภัณฑ พลาสติกข้ันปฐม ผลิตภัณฑพลาสติก ปโตรเคมี
และผลิตภัณฑน้ํามัน อัญมณีและเครื่องประดับ กระดาษและผลิตภัณฑ และศูนยการกระจายสินคา  

อักษรศรี  พาณิชยสาสน และคณะ (2549) ไดวิเคราะหดวยวิธีการสํารวจภาค 
สนามของการคาในระดับรายมณฑลของจีน โดยมีขอสรุปทางดานปญหาและอุปสรรคอันเกิดจากโครง 
สรางทางการตลาดของจีน ท่ีมีปญหาจากการบริหารจัดการดานโลจิสติกส และความเปนชาตินิยมเชิง
ทองถ่ิน ชองทางการจําหนายสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศยังมีไมเพียงพอ และตองแขงขันกับทุน
ทองถ่ินและการผูกขาดระดับทองถ่ิน มาตรการท่ีมิใชภาษีมีผลตอการนําเขาสูง โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบของศุลกากรและมาตรฐานสินคา กฎระเบียบในแตละทองถ่ินท่ีสามารถมีความแตกตางจาก
กฎระเบียบของสวนกลาง ทําใหบางกรณีมีการปดกั้นสินคานําเขา ในสวนของการลงทุนนั้น จะเห็นวา 
ถึงแมระบบกฎหมายจีนจะมีการพัฒนาไปมาก แตการลงทุนยังคงตองพึ่งพาสายสัมพันธกับผูลงทุน
และเจาหนาท่ีฝงจีน ทําใหบอยครั้งการรวมลงทุนจึงเกิดความลมเหลวข้ึน 

2.5.2  ประเด็นของการเตรียมความพรอม เพื่อรองรับผลกระทบจากการตกลงในกรอบ
ทวิภาคีระหวางไทยและจีน กรณีขอตกลงเรงดวน Early Harvest Program (EHP)  

สุทธิพันธ  จิราธิวัฒน และคณะ (2548) ไดวิเคราะหศึกษาปญหาและอุปสรรคของ
การเตรียมความพรอม เพื่อรองรับผลกระทบจากการตกลงในกรอบทวิภาคีระหวางไทยและจีน กรณี
ขอตกลงเรงดวน Early Harvest Program (EHP) วา มีผลกระทบตอการคาสินคาผักและผลไม
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อยางไร รวมถึงอุปสรรคทางการคาท่ีเกิดจากมาตรการทางดานสุขอนามัย และมาตรการดานเทคนิค
ทางการคา นอกจากนี้ยังวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคของการคาสินคาอุตสาหกรรมอีกดวย  

2.5.3  รูปแบบและประโยชนของเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน  
ดร.ไพจิตร  วิบูลยธนสาร (2558) กลาวถึงรูปแบบและประโยชนของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของจีนวา จีนไดริเริ่มและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมานานกวา 30 ป ทําใหรูปแบบและสิทธิ
ประโยชนของเขตฯ เปล่ียนแปลงในเชิงโครงสราง และผันแปรไปตามแตชวงเวลา ไดแก  

1) ในเชิงทําเลท่ีต้ัง ... ขยับเขาสูตอนใน กลาวคือ เขตฯ ในจีนขยายจากพื้นท่ีเมือง
ชายฝงทะเลท่ีมีระยะทางเฉล่ียเพียงไมถึง 25 กิโลเมตร และมีระดับการพัฒนาดานอุตสาหกรรม
คอนขางสูงในระยะแรก ไปสูพื้นท่ีตอนในท่ีมีระยะทางเฉล่ียไปถึงทาเรือท่ีใกลท่ีสุดราว 1,000 
กิโลเมตร และมีระดับการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีตํ่ากวาในระยะหลัง  

2) ในเชิงขนาด ... จากปริมาณสูคุณภาพ ขณะท่ีเขตฯ มีการกําหนดขอบเขตพื้นท่ี
ท่ีชัดเจน แตก็มีขนาดพื้นท่ีท่ีแตกตางกัน กลาวคือ เขตฯ ในระยะแรกจํานวน 4 แหง ไดแก เซินเจ้ิน 
ซานโถว จูไห และเซี๊ยะเหมิน สวนใหญมีขนาดใหญกวาเขตฯ ในประเทศอื่น โดยมีขนาดเฉล่ียถึง 
76,265 ไร ขณะท่ีเขตเสรีทางการคาเซี่ยงไฮ ซึ่งกอต้ังข้ึนเมื่อปลายป 2556 มีขนาดราว 18,000 ไร 
และเขตความรวมมือในอุตสาหกรรมบริหารสมัยใหมเฉียนไห (เซินเจ้ิน) –ฮองกงมีขนาดพื้นท่ีไมถึง 
10,000 ไร ภายหลังการดําเนินนโยบายนี้มาราว 25 ป รัฐบาลจีนไดเริ่มตระหนักวา “ใหญไม
จําเปนตองดีเสมอไป” และนักลงทุนตางชาติตางมองหาบริการพิเศษและสิทธิประโยชนท่ีกําหนดให
สอดคลองกับความตองการ จีนจึงหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาเขตฯ ในเชิงคุณภาพท่ีมีขนาด
เล็กลง แตมีลักษณะเฉพาะมากข้ึน 

3) ในดานประเภทอุตสาหกรรม ... สูไฮเทคและภาคบริการ ภายหลังท่ีจีนปฏิรูป
โครงสรางภาษีป 2551 โดยไดยกเลิกสิทธิประโยชนดานภาษีแกกิจการท่ีลงทุนภายในเขตฯ และ
เปล่ียนรูปแบบเปนเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง และเขตการแปรรูปเพื่อการสงออก
ท่ีเนนอุตสาหกรรมการสงออกและเทคโนโลยีเขมขน ซึ่งใหความสําคัญกับการวิจัยและการพัฒนาเชิง
พาณิชย พัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคและนวัตกรรมเปนพิเศษ อาทิ IT อิเล็กทรอนิกส ยา และวัสดุใหม 

ในป 2556 จีนไดเริ่มทดลองใชเขตเสรีทางการคา ณ นครเซี่ยงไฮ และแหงอื่นๆ 
เพื่อรองรับการลงทุนในภาคบริการ โดยเฉพาะการเงินการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส 
และสังเกตการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ “เฉพาะภูมิภาค” เชน เขตความรวมมือในอุตสาหกรรมบริหาร
สมัยใหมเฉียนไห (เซินเจ้ิน) –ฮองกง และเขตฯ ชิงเตา เพื่อรับการลงทุนจากญี่ปุนและเกาหลีใต 

4) ประโยชน ... กวางไกล ท้ังนี้ การ “ขีดเสนขีดวง” พื้นท่ีการลงทุน กําหนดสิทธิ
ประโยชน และเงื่อนไขเฉพาะดังกลาวก็มีขอดีหลายประการ ประการแรก จีนสามารถมอบหมายใหมี
หนวยงานเฉพาะทําหนาท่ีสงเสริมและกํากับดูแลการประกอบการของตางชาติและกิจการสงออกใน
พื้นท่ีท่ีกําหนดไวไดอยางเหมาะสม ประการท่ีสอง จีนสามารถลดความเส่ียงของการผอนคลาย
กฎระเบียบดานการคาการลงทุนใหอยูในวงจํากัดได ขณะเดียวกัน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกก็สามารถทําไดเพียงพอตอความตองการไดอยางทันทวงที  

5) ประการสําคัญ จีนยังใหสิทธิประโยชนดานการคลังและดานอื่นๆ แกกิจการท่ี
ลงทุนในเขตฯ หลายประการ อาทิ การกําหนดภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราท่ีตํ่ากวาของพื้นท่ีท่ัวไป 
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การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและอากรทองถ่ิน และการยกเวนอากรนําเขาสําหรับสินคาท่ีผลิต
เพื่อสงออก ความคลองตัวในการซื้อขายสิทธิการใชประโยชนในท่ีดินภายในเขตฯ การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา จนกลายเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการพัฒนาเขตฯ ของจีนในเวลา
ตอมา 
 
ตารางท่ี 3 ประโยชนและศักยภาพทางตรงและทางออมของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3

4 
 
ประโยชนและศักยภาพทางตรงและทางออมของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางตรง ทางออม 
การแสวงหาเงินตราตางประเทศ  √  

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ √  
การสรางงาน √  
รายไดแกภาครัฐ √  

การขยายตัวของการสงออก √  
การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน  √ 

การเปนสนามทดลองสําหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจ  √ 

การถายทอดทางเทคโนโลยี   √ 

ประโยชนจากการนํารอง  √ 

การกระจายความเส่ียงในการสงออก  √ 

การเพิ่มประสิทธิภาพของกิจการภายในประเทศ  √ 

 
ท้ังนี้ เขตการพัฒนาเหลานี้มิไดดึงดูดเฉพาะเงินลงทุน เทคโนโลยีการผลิต และ

ระบบการจัดการจากตางประเทศ แตยังรวมถึงการดึงดูดแรงงานฝมือจํานวนมากท่ีมีอัตราคาจางตํ่า
จากพื้นท่ีตอนกลางและซีกตะวันตกของจีนเขามายังเขตฯ เหลานี้ จากการจัดสรรเงินงบประมาณของ
รัฐบาลจีนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก เมืองท่ีเกี่ยวของเหลานี้จึงตาง
เติบโตข้ึนเปนชุมชนเมืองขนาดกลาง–ใหญท่ีทันสมัยและเพียบพรอมในเวลาอันรวดเร็ว รวมท้ังยังเปน
ฐานการผลิตของสินคาหลายอุตสาหกรรมและสรางรายไดจากการสงออกของจีนมาจนถึงปจจุบัน จน
หลายคนมองวา นโยบายเขตฯ นับวามีสวนสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของจีนในชวง 3 ทศวรรษแรกหลังจากเปดประเทศสูภายนอก 

สรุปจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ พบวา 
ในทศวรรษ 1960 จีนไดเริ่มจัดต้ังเขตการคาเสรี ท่ีเรียกวา “เขตเศรษฐกิจเสรี” (Free Economic 
Zones–FEZs) ซึ่งถือเปนกาวสําคัญในการเปดเศรษฐกิจระบบเสรี และผนวกกับระบบเศรษฐกิจโลก 
เปนการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ และเปนความพยายามท่ีจะยุติการผูกขาดโดยระบบเศรษฐกิจ
รวมศูนย (planned economy) ในวงจํากัดเฉพาะ พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจเสรี เปนรูปแบบผสม กลาวคือ 
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม แตเปนการปกครองระบอบสังคมนิยม เปนการเปล่ียนระบบการจัดการ
                                                 
4
 ไพจิตร วิบูลยธนสาร, เขตเศรษฐกิจพิเศษของจึน...ทิศทางการพัฒนาของไทย. 
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เศรษฐกิจและบทบาทรัฐบาล จนถึงปจจุบันไดพัฒนามาเปนเขตการคาเสรี Free Trade Zone ตาม
พื้นท่ีชายฝงทะเล มี 4 แหง ไดแก เขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ มณฑลฝูเจ้ียน มณฑลกวางตุง และ
เมืองเทียนจิน วัตถุประสงคของการจัดต้ังเขตการคาเสรีของจีน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหมีการ
ลงทุนจากท้ังในและตางประเทศ โดยมีรูปแบบการบริหารและใหสิทธิพิเศษแกผูลงทุนในเขตการคา
เสรี และมีกฎเกณฑแตกตางไปจากกฎเกณฑท่ีใชบังคับปกติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ดวยการพัฒนาพื้นท่ีใหเปนประตูการคาในฐานการผลิต และระบายสินคาของนักลงทุน
ท้ังในและตางประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพื้นท่ีโดยรอบท้ังภายในและประเทศเพื่อนบาน 
ผอนคลายกฎระเบียบท่ีกีดขวางทางการคา การลงทุนระหวางประเทศ และปรับปรุงกฎหมาย 
นโยบายสนับการลงทุนในประเทศ ท้ังดานสิทธิประโยชน จัดต้ังศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) การทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ สงเสริมชุมชนในรากฐานใหมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
จากการเพิ่มปริมาณการคา การลงทุน การผลิต โดยการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมการผลิตชนบท และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เขาสูตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก นําไปสูการจางงานลด
ปญหาการวางงานและเพิ่มรายไดและการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคตางๆ จะชวย
ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

การต้ังเขตการคาเสรี เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศให
สูงข้ึน สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัว สนับสนุนความมั่นคงและแกปญหาสังคม อาทิ ลดการเคล่ือนยาย
แรงงาน และสนองการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงาน
และวัตถุดิบ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน โดยการจัดต้ังเขตการคาเสรี เพื่อขยายการ
สงออกไปสูตลาดโลก กับยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดน เพื่อเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค โดยอาศัยความไดเปรียบท่ีมีท่ีต้ังเปนศูนยกลางการคมนาคมทางบกใน
ภูมิภาค มีสวนรวมในแงการสรางความเช่ือมโยง “connectivity” กับภูมิภาคและโลก  

จากการต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน จะเห็นวา เปนความพยายามในการสราง
โครงสรางสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เพื่อสรางความเช่ือมโยงท้ังทางบกและทางทะเล เปนการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสท้ังทางบกและทางทะเล ซึ่งท้ัง 2 ฝายจะไดประโยชนรวมกันในลักษณะ win–win 
จากการวิเคราะหขางตน จึงไดบทสรุปวา ไทยจะไดประโยชนอยางไรจากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
ซึ่งจะสงผลตอโอกาสทางธุรกิจของไทยท่ีมีตอเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
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2.6  สรุปกรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 

 

หัวขอการศึกษา 
– การรับรูเกี่ยวกับการจัดต้ังเขต 

การคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
– ความสนใจจะทําการคา 

สงออก–นําเขา หรือลงทุนในจีน  
– การรับรูสิทธิประโยชนของการ

ทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารอง
ฝูเจ้ียน 

– การใชประโยชนจากเขตการคา
เสรีนํารองฝูเจ้ียน 

การใชประโยชนจากเขตการคาเสรี 
นํารองฝูเจ้ียน 
– การสงเสริมการคาเสรีทางทะเล 
– ขยายตลาดการสงออก 
– การสงเสริมการลงทุนของธุรกิจ 

SMEs 
– การพัฒนาระบบโลจิสติกส ท้ังทาง

บกและทางทะเล 
– นวัตกรรมการคา e–commerce 

ยุทธศาสตรการสงเสริมการคาไทย–  
ฝูเจ้ียน  
– นโยบาย 
– ยุทธศาสตร 
– แนวทาง 



 

 

 
บทท่ี 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผลการศึกษาเรื่อง เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสธุรกิจไทยประกอบดวย 5 สวน ซึ่ง
จะขอนําเสนอผลการศึกษาในแตละสวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
สวนท่ี 2 ความเขาใจเกี่ยวกับเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
สวนท่ี 3 การใชประโยชนจากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของไทยและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
สวนท่ี 4 ผลการสัมภาษณผูใหขอมูลเรื่อง “เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสธุรกิจไทย” 
สวนท่ี 5 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของโอกาสธุรกิจไทยในเขต

การคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน  
 

3.1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
3.1.1  ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหนวยงานของกลุมตัวอยาง ดานเพศ พบวา
กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเปนเพศชายรอยละ 61.3 และเพศหญิงรอยละ 38.7 
อายุ กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 41–50 ปรอยละ 29.0 รองลงมาคืออายุระหวาง 31–40 ปรอยละ 
22.6 อายุระหวาง 21–30 ปรอยละ 19.4 เปนลําดับถัดมา และจะพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 
51–60 ปรอยละ 11.1 อายุสูงสุดของกลุมตัวอยางคือ 69 ป อายุตํ่าสุดของกลุมตัวอยางคือ 21 ป อายุ
เฉล่ียของกลุมตัวอยางเทากับ 29.4 ป 

3.1.2  ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง  
ผลการศึกษาพบวา รอยละ 45.2 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

มีรอยละ 29.0 และกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 3.2  
3.1.3  หนวยงานของกลุมตัวอยาง  

ผลการศึกษาพบวา รอยละ 42.0 ไมตอบวาอยูหนวยงานใด รองลงมาคือรอยละ 
9.8 ท่ีพบวากลุมตัวอยางอยูหนวยงานดานอาหาร และสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน รองลงมารอยละ 
6.4 อยูหนวยงานดาน CEIC Data และพบวากลุมตัวอยางรอยละ 3.2 เปนหนวยงานดาน Cosmetic 
Lab, Good Melody, GPS GURU Co., Ltd., สากลเบเวอรเรจ, China Radio International, SCG 
Performance, กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป. กระทรวงพาณิชย, เซี่ยงไฮ โลตัส ซุปเปอรมารเก็ต, 
เจริญกลการ และบริษัทเฮลธ อีสตเวิลด ในจํานวนท่ีเทากัน (ตารางท่ี 4)  
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ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปจําแนกดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหนวยงาน 
ของกลุมตัวอยาง 

 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N = 31) รอยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
19 
12 

 
61.3 
38.7 

อายุ 
21–30 ป  
31–40 ป  
41–50 ป  
51–60 ปข้ึนไป 
ไมตอบ  

 
6 
7 
9 
5 
4 

 
19.4 
22.6 
29.0 
11.1 
12.9 

Max = 69 ป Min = 21 ป X = 29.4 ป   
ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 
ไมตอบ 

 
1 
14 
9 
7 

 
3.2 
45.2 
29.0 
22.6 

หนวยงาน 
Cosmetic Lab 
ดานอาหาร 
Good Melody  
GPS GURU Co., Ltd. 
สากลเบเวอรเรจ  
CEIC Data 
China Radio International 
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
SCG Performance 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 
เซี่ยงไฮ โลตัส ซุปเปอรมารเก็ต 
เจริญกลการ  
บริษัทเฮลธ อีสตเวิลด 
ไมตอบ  

 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1  
3 
1 
1 
1 
1 
1 
13 

 
3.2 
9.8 
3.2 
3.2 
3.2 
6.4 
3.2 
9.8 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
42.0 
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3.1.4  ตําแหนงงานของกลุมตัวอยาง  
ผลการศึกษาตําแหนงงานของกลุมตัวอยาง พบวาเปนเจาของกิจการและผูบริหาร

ในอัตรารอยละ 29.0 อยางละเทาๆ กัน รองลงมาคือ เปนตําแหนงงานอื่น เชน ขาราชการ นักศึกษา 
เจาหนาท่ี รอยละ 25.8 และเปนหัวหนาฝายรอยละ 6.5 (ตารางท่ี 5)  

 

ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของตําแหนงงานของกลุมตัวอยาง 
 

ตําแหนงงาน จํานวน (N = 31) รอยละ 
  เจาของกิจการ 
  ผูบริหาร 
  หัวหนาฝาย 
  ผูจัดการ 
  อื่นๆ ระบุ เชน ขาราชการ นักศึกษาและเจาหนาท่ี 
  ไมตอบ 

9 
9 
2 
1 
8 
2 

29.0 
29.0 
6.5 
3.2 
25.8 
6.5 

 

3.1.5 การรับรูเก่ียวกับการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของจีน 
ผลการศึกษาการรับรูเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของจีน พบวา

กลุมตัวอยางรอยละ 41.9 ไมคอยทราบเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของจีน 
รองลงมาคือไมทราบเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของจีนรอยละ 35.4 มีเพียงรอยละ 
22.6 เทานั้นท่ีทราบเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของจีน  

3.1.6 แหลงขอมูลการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน  
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรับรูแหลงขอมูลการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารอง  

ฝูเ จ้ียนจากทางอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด คือรอยละ 64.5 ไมตอบรอยละ 22.6 และจากแหลง
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ในจํานวนท่ีเทากัน คือรอยละ 3.2 (ตารางท่ี 6)  

 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของการรับรูเกี่ยวกับการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน และ
แหลงขอมูลการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 

 

การรับรูเก่ียวกับการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน จํานวน (N = 31) รอยละ 
 ทราบ 
 ไมคอยทราบ 
 ไมทราบ 

7 
13 
11 

22.6 
41.9 
35.4 

แหลงขอมูลการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 

  อินเตอรเน็ต 
 หนังสือพิมพ 
 วิทยุ 
 โทรทัศน 
 ไมตอบ 

จํานวน (N = 31) 

20 
2 
1 
1 
7 

รอยละ 

64.5 
6.5 
3.2 
3.2 
22.6 
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3.1.7  ความสนใจจะทําการคา สงออก–นําเขา หรือลงทุนในจีน 
ผลการศึกษาการรับรูจัดต้ังเขตการคาเสรีฝูเจ้ียน พบวา รอยละ 64.5 ใหความ

สนใจจะทําการคา สงออก–นําเขา หรือลงทุนในจีน รอยละ 19.4 และ รอยละ 16.1 ยังไมแนใจ และ
ไมสนใจตามลําดับ 

3.1.8  ลักษณะการคา สงออก–นําเขา  
ผลการศึกษาลักษณะการคาสงออก–นําเขา พบวา กลุมตัวอยางใหความสนใจสาขา

การคาสงออกมากท่ีสุด อยูท่ีรอยละ 39.6 โดยสินคาท่ีสงออก–นําเขา เปนสินคาประเภทอื่นๆ เชน 
เส้ือผา อุปโภคบริโภค นําเขาสินคาแฟช่ัน ยาใชภายนอก สมุนไพร อลูมิเนียม สินคาเกษตรอินทรีย 
ของตบแตงบาน, เครื่องด่ืม อาหารเสริม อาหาร, และจิวเวอรี่ คือรอยละ 16.9 รอยละ 9.4 และ รอยละ 
5.7 ตามลําดับ  รองลงมาคือสาขาการบริการ เชน ท่ีพักโรงแรม รานอาหาร สปา Thai Massage 
รอยละ 9.4 และสายการผลิต เชน เครื่องสําอาง สินคาแฟช่ัน เครื่องใชท่ัวไป กลุมตัวอยางใหความ
สนใจนอยท่ีสุด คือรอยละ 3.8 (ตารางท่ี 7)  

 

ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของความสนใจจะทําการคา สงออก–นําเขา หรือลงทุนในจีน และ
ลักษณะการคา สงออก-นําเขา 

 
ความสนใจจะทําการคา สงออก–นําเขา หรือลงทุนในจึน  จํานวน (N = 31) รอยละ 

 สนใจ 
 ไมแนใจ 
 ไมสนใจ 

20 
6 
5 

64.5 
19.4 
16.1 

ลักษณะการคา สงออก–นําเขา 

1) สาขาการคาสงออก 
-  จิวเวอรี่  
-  เครื่องด่ืม อาหารเสริม อาหาร  
-  อุปกรณรถยนต อุปกรณในระบบอุตสาหกรรมการผลิต 
-  เครื่องสําอาง 
-  อื่นๆ เชน เส้ือผ า อุปโภคบริ โภค นํ าเข าสินค าแฟช่ัน            

ยาใชภายนอก  สมุนไพร  อลูมิเนียม  สินคาเกษตรอินทรีย     
ของตบแตงบาน 

2) สายการผลิต เชน เครื่องสําอาง สินคาแฟช่ัน เครื่องใชท่ัวไป 
3) สาขาการบริการ เชน ท่ีพักโรงแรม ร านอาหาร สปา         

Thai Massage 
4) ไมตอบ 

จํานวน (N=53) 

21 
3 
5 
2 
2 
9 
 
 
2 
5 
 
4 

รอยละ 

39.6 
5.7 
9.4 
3.8 
3.8 
16.9 

 
 

3.8 
9.4 

 
7.6 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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3.1.9  สาเหตุท่ีไมกลาลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
ผลการศึกษาสาเหตุท่ีไมกลาลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน พบวา สาเหตุ

สวนใหญท่ีทําใหกลุมตัวอยางไมกลาลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน คือ ไมทราบชองทาง ความ
ไมชัดเจนของกฎระเบียบในอัตรารอยละ 25.8 อยางละเทาๆ กัน รองลงมาคือ ข้ันตอนการการอนุมัติ
ของจีนยุงยากรอยละ 22.6 มาจากสาเหตุอื่น เชน สินคาและบริการขายในประเทศ รอยละ 6.4 
(ตารางท่ี 8)  

 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของสาเหตุท่ีไมกลาลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
 

สาเหตุท่ีไมกลาลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน จํานวน (N = 31) รอยละ 
 ไมทราบชองทาง  
 ความไมชัดเจนของกฎระเบียบ  
 ข้ันตอนการอนุมัติของจีนยุงยาก  
 กฎระเบียบมีการเปล่ียนแปลงบอย  
 อ่ืนๆ เชน สินคาและบริการขายในประเทศเทานั้น 
 ไมตอบ  

8 
8 
7 
1 
2 
5 

25.8 
25.8 
22.6 
3.2 
6.4 
16.2 

รวม 31 100.0 
 

3.1.10 พื้นท่ีการลงทุนการคา สงออกหรือลงทุนในเขตการคาเสรีของจีน 
ผลการศึกษาพื้นท่ีการลงทุนการคา สงออกหรือลงทุนในเขตการคาเสรีของจีน 

พบวา กลุมตัวอยางเลือกลงทุนในเซี่ยงไฮมากท่ีสุดคือ รอยละ 40.0 รองลงมารอยละ 25.0 เลือก
ลงทุนในกวางตุง กลุมตัวอยางท่ีไมตอบวาจะเลือกลงทุนในพื้นท่ีใดคิดเปนรอยละ 12.5 มีกลุมตัวอยาง
เลือกลงทุนในฝูเจ้ียนรอยละ 12.5 พื้นท่ีเทียนจิน และพื้นท่ีอื่นๆ เชน คุนหมิง มีเพียงรอยละ 5.0 ใน
อัตรารอยละเทาๆ กันท่ีกลุมตัวอยางเลือกลงทุน (ตารางท่ี 9)  

 

ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีจะเลือกลงทุนในเขตการคาเสรีของจีน 
 
พื้นท่ีการลงทุนการคา สงออกหรือลงทุนในเชตการคาเสรีของจีน จํานวน (N=40) รอยละ 
 เซี่ยงไฮ 
 กวางตุง 
 ฝูเจ้ียน 
 เทียนจิน 
 อื่นๆ เชน คุนหมิง 
 ไมตอบ 

16 
10 
5 
2 
2 
5 

40.0 
25.0 
12.5 
5.0 
5.0 
12.5 

รวม 40 100.0 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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3.2  ความเขาใจเก่ียวกับเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
3.2.1  การทราบสิทธิประโยชนการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 53.9 ของกลุมตัวอยางไมทราบถึงสิทธิ
ประโยชนการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน และยังมีกลุมตัวอยางท่ีไมคอยทราบเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชนการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน รอยละ 42.9 และกลุมตัวอยางท่ีทราบมี
เพียงรอยละ 3.2 เทานั้น (ตารางท่ี 10)  

 

ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละของการทราบสิทธิประโยชนการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารอง         
ฝูเจ้ียน 

 
การทราบสิทธิประโยชนการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน จํานวน (N=31) รอยละ 

 ทราบ 
 ไมคอยทราบ 
 ไมทราบ 

1 
13 
17 

3.2 
42.9 
53.9 

รวม 31 100.0 
 

3.2.2 การรับรูสิทธิประโยชนของการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมากท่ีสุดรอยละ 45.8 มีการรับรูสิทธิประโยชน

ของการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนวา เปนศูนยกลางโลจิสติกสการขนสงระหวางจีนกับ
อาเซียน รองลงมาคือ มีความสะดวกในการเช่ือมโยงท้ังการขนสงทางทะเล ทางบก และทางอากาศ 
รอยละ 27.1 การดําเนินการแบบ One Window รอยละ 14.6 และลําดับสุดทายมีพื้นท่ีมากถึง 4.81
ลาน ตร.กม. คิดเปนรอยละ 4.2 (ตารางท่ี 11)  

 

ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการรับรูสิทธิประโยชนของการทําธุรกิจใน
เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 

 
การรับรูสิทธิประโยชนของการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน จํานวน (N=48) รอยละ 
- เปนศูนยกลางโลจิสติกสการขนสงระหวางจีนกับอาเซียน  
- มีความสะดวกในการเช่ือมโยงท้ังการขนสงทางทะเล ทางบก และ

ทางอากาศ 
- การดําเนินการแบบ One Window System  
- มีพื้นท่ีมากถึง 4.81 ลาน ตร.กม.  
- ไมตอบ  

22 
13 
 
7 
2 
4 

45.8 
27.1 

 
14.6 
4.2 
8.3 

รวม 48 100.0 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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3.3  การใชประโยชนจากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของไทยและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
3.3.1  มาตรการสงเสริมชาวตางชาติมาลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 

ผลการศึกษาถึงมาตรการสงเสริมการลงทุนของจีน พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 22.0 ตองการให
สามารถชําระเงินโดยเงินสกุลไทย (บาท) หรือเงินสกุลจีน (หยวน)  และผอนคลาย ลดข้ันตอนและ
กระบวนการพิธีศุลกากร โดยใชระบบ One Window System ในอัตรารอยละเทาๆ กัน รองลงมา
คือ ยกเลิกขอหาม/ขอจํากัดบางอยาง (negative list) ในการเขามาลงทุนของนักลงทุนตางชาติ  
สงเสริมอุตสาหกรรมบางประเภท เชน cross–border, e–commerce และ financial leasing  
และจัดใหมีบริการดานขอมูลสาธารณะในลักษณะ e–platform เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล ในอัตรารอยละ
เทาๆ กันคือรอยละ 17.1  และอันดับสุดทายคือ อื่นๆ เชน มีเจาหนาท่ีไทยชวยอํานวยความสะดวก
ดานขอมูลและการติดตอ กระบวนการงายตอการนําเขาสินคา คิดเปนรอยละ 2.4 (ตารางท่ี 12) 

 

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางกับมาตรการสงเสริมชาวตางชาติมาลงทุนในเขต
การคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 

 
มาตรการสงเสริมการลงทุนของจีนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน จํานวน (N=82) รอยละ 
-  สามารถชําระเงินโดยเงินสกุลไทย (บาท) หรือเงินสกุลจีน 

(หยวน)  
- ผอนคลาย ลดข้ันตอนและกระบวนการพิธีศุลกากร โดยใช

ระบบ One Window System 
- ยกเลิกขอหาม/ขอจํากัดบางอยาง (negative list) ในการเขา

มาลงทุนของนักลงทุนตางชาติ 
- ส ง เสริมอุตสาหกรรมบางประเภท เชน  cross–border,       

e–commerce และ financial leasing 
- จัดใหมีบริการดานขอมูลสาธารณะในลักษณะ e–platform 

เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล 
- อื่นๆ เชน มีเจาหนาท่ีไทยชวยอํานวยความสะดวกดานขอมูล

และการติดตอ กระบวนการงายตอการนําเขาสินคา 
- ไมตอบ 

18 
 

18 
 

14 
 

14 
 

14 
 
2 
 
2 

22.0 
 

22.0 
 

17.1 
 

17.1 
 

17.1 
 

2.4 
 

2.4 
รวม 82 100.0 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
3.3.2  การใชประโยชนจากการลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของไทย 

ผลการศึกษาพบวา ทําใหธุรกิจไทยขยายตัว เปนการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ปลายป 2558 มากท่ีสุด รอยละ 27.9 รองลงมาคือ ทําใหธุรกิจสามารถขยายการ
สงออกไปยังตลาดเมืองตางๆ ของจีนและสงออกตอไปประเทศท่ี 3 คิดเปนรอยละ 22.1 และรอยละ 
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17.6 ของกลุมตัวอยาง เห็นวามีความสอดคลองกับยุทธศาสตรดานโลจิสติกสในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนของไทย (ตารางท่ี 13)  

 

ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางกับการใชประโยชนจากการลงทุนในเขตการคาเสรี
นํารองฝูเจ้ียน 

 
การใชประโยชนจากการลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน จํานวน (N=68) รอยละ 

- ทําใหธุรกิจไทยขยายตัว เปนการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ปลายป 2558 

- ทําใหธุรกิจสามารถขยายการสงออกไปยังตลาดเมืองตางๆ ของ
จีนและสงออกตอไปประเทศท่ี 3 

- ธุรกิจไทยสามารถใชสิทธิประโยชนจากอัตราภาษีนําเขา ตาม
ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน–จีน (ACFTA) 

- สอดคลองกับยุทธศาสตรดานโลจิสติกสในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนของไทย 

- เปนการเช่ือมโยงดานโลจิสติกสของธุรกิจไทยกับประเทศคู
เจรจาอาเซียน + 3 

- ไมตอบ  
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12 
 
9 
 
2 

27.9 
 

22.1 
 

16.2 
 

17.6 
 

13.2 
 

3.0 
รวม 68 100.0 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
3.3.3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเพิม่เติม ไดแก  
1) การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การลดหยอนภาษีบุคคลธรรมดาท่ีทํางานใน

พื้นท่ีเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน รวมท้ังการยกเวนภาษีซ้ําซอน ผลกําไรท่ีโอนกลับประเทศไทย 
2)  การลดหยอนคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของ 
3)  การผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการเคล่ือนยายเงินทุนเขาออกนอกประเทศ 
4)  การใหโควตาทํางานแกกิจการของคนไทยท่ีเขาไปลงทุนในเขตการคาเสรีเปน

กรณีพิเศษ 
5)  การสงเสริมดานขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภคจีนในแตละมณฑล เพื่อนําขอมูลมา

ออกผลิตสินคาเพื่อการตลาด สําหรับตลาดในประเทศจีนท่ีมีประชากร 1,400 ลานคน 
6)  นักลงทุนไทยตองติดตามขอมูล กฎระเบียบตางๆ ท่ีใชในเขตการคาเสรีนํารอง

ฝูเจ้ียน เนื่องจากในขณะนี้อยูระหวางการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน กฎระเบียบท่ีใชจะมีการ
เปล่ียนแปลง และมีความไมแนนอน 

7)  การเขามาศึกษาดูงาน และหาหุนสวนชาวจีนรวมลงทุนในเขตการคาเสรี 
นํารองฝูเจ้ียน  
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8)  การสํารวจตลาดสินคาท่ีตองการนําเขามาในเขตมณฑลฝูเจ้ียน เชน ขาว 
อาหาร ยางพารา ฯลฯ 

9)  การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค การบรรจุหีบหอสินคา การตลาด และอื่นๆ ท่ี
จําหนายในตลาดจีน 

 
3.4  ผลการสัมภาษณผูใหขอมูลเร่ือง “เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสธุรกิจไทย” 

3.4.1  ความเห็นของนักธุรกิจไทยท่ีลงทุนในเซ่ียงไฮ เก่ียวกับการลงทุนเขตการคาเสรี
นํารองของจีน 

3.4.1.1 ธนาคารกรุงเทพ กับประสบการณการจดทะเบียนบริษัทใน SFTZ 
ผูจัดการ ธ.กรุงเทพSFTZ มุงเนนการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อชักจูงใหภาคธุรกิจเขาไปดําเนินการ ไดแก 

1) ดานการคาและการลงทุน คือ เปดกวางในสาขาธุรกิจท่ีเคยจํากัด
ไมใหตางชาติเขาดําเนินธุรกิจและลงทุน สามารถดําเนินการได หากไมอยูในบัญชีตองหาม (Negative 
List)  

2) ดานการเงิน โดยมีนโยบายดึงดูดใหสถาบันการเงินไปจัดต้ังสาขาและ
ใหบริการทางการเงินใน SFTZ ซึ่งจะไดรับประโยชนจากการท่ี SFTZ จะเปดเสรีดานอัตราดอกเบ้ีย
และอัตราแลกเปล่ียนการสงเสริมการทําธุรกรรมโดยใชเงินหยวน และใหภาคธุรกิจสามารถใช
ประโยชนจากการเปดบัญชีทุนผานสาขาสถาบันการเงินได และ 

3) ดานประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ โดยสงเสริมใหธุรกิจเขาจด
ทะเบียนจัดต้ังบริษัทไดงายและรวดเร็วมากข้ึน และใหสิทธิประโยชน ดานการชําระทุนจดทะเบียน
บริษัทในรูปแบบการชําระเปนระยะๆ ไมตองชําระเปนกอนเดียว เมื่อจดทะเบียนจัดต้ังธนาคาร
กรุงเทพ ไดจดทะเบียนจัดต้ังสาขาใน SFTZ และเปดทําการปลายป 2557 โดยชวงแรกจะใหบริการ
ดานการการฝาก โอน และถอนเงินระหวางประเทศ รวมถึงสนับสนุนการทําธุรกรรมโดยใชเงินหยวน 
ท้ังนี้ หากทางการจีนมีรายละเอียดดานแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนมากข้ึนก็จะขยายประเภทการบริการ
ตอไป  

3.4.1.2 CP Lotus กับประสบการณการจดทะเบียนบริษัทใน SFTZ 
1) CP Lotus ไดจดทะเบียนใน SFTZ เนื่องจากเห็นวาธุรกิจคาปลีก

แบบเปดรานขายมีขอจํากัดและไมสอดคลองกับสภาพตลาดของจีนในปจจุบันท่ีนิยมซื้อสินคาออนไลน
มากข้ึน จึงเล็งเห็นประโยชนจากสิทธิประโยชนท่ี SFTZ ใหกับธุรกิจ e–commerce กลาวคือ 
อนุญาตใหส่ังซื้อของออนไลนจาก SFTZ โดยไมจํากัดมูลคาการซื้อ ซึ่งรัฐบาลจีนจํากัดมูลคาการซื้อ
ดังกลาวไมเกิน 500 หยวนในกรณีส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศและธุรกิจท่ีมีการนําเขาสินคามาพักไว
ในพื้นท่ี SFTZ ยังไมตองชําระภาษี หากไมไดสงเขาไปขายในจีน (นอกพื้นท่ี SFTZ)  

2) CP Lotus จดทะเบียนใน SFTZ เปนลําดับ 2 รองจาก บ. Microsoft
โดยมีพื้นท่ีสํานักงานและสวนแสดงสินคาขนาด 2,000 ตร.ม. ในพื้นท่ีเขตไวเกาเฉียว เพื่อแสดงสินคา
ท่ีตอบสนองความตองการของชาวจีน ในการบริโภคสินคานําเขาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย และได
รวมมือกับภาคธุรกิจออนไลนของจีนสําหรับสรางชองทางขายสินคาออนไลนในจีน อาทิ การรวมมือ
กับ บ. หมี่อี้ไป เพื่อเปดรับส่ังสินคาออนไลน และใชรานคาของ บ.หมี่อี้ไป ท่ีมีอยูแลวในพื้นท่ีตางๆ 
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เปนแหลงสงสินคาของ CP Lotus ไปยังผูบริโภค ในอนาคตมีแผนรวมกับ บ.หมี่อี้ไป ดําเนินกิจการ 
แฟรนไชสปรับปรุงรานคาทองถ่ินเกาของจีนใหทันสมัย และสรางใหเปนเครือขาย supply chain ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการลดตนทุนการขนสง อันจะชวยให CP Lotus สามารถขายสินคาในราคาท่ียอมเยา
กวารานคาและหางสรรพสินคาตางๆ ได  

3) SFTZ ถือเปนประโยชนสําหรับภาคธุรกิจไทยในฐานะการเปน
ชองทางนําเขาสินคาโดยยังไมมีตนทุนดานภาษีหากยังไมไดขายในตลาดจีน ซึ่งจะชวยใหภาคธุรกิจไทย
ไดรับแตมตอสําหรับการดําเนินธุรกิจในจีนได  

3.4.1.3 ความเห็นของภาคธุรกิจไทย ตางเห็นพองกันวา สิทธิประโยชนและการ
ดําเนินการตามนโยบายของ SFTZ ยังขาดความชัดเจนในหลายดาน และยังคงตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง 
กวารัฐบาลจีนจะสรางความชัดเจนดังกลาวใหแกภาคธุรกิจตางชาติได อยางไรก็ดี SFTZ ยังนาจะเปน
โอกาสสําหรับภาคธุรกิจไทยท่ีสนใจเขามาลงทุนหรือดําเนินธุรกิจในจีน โดยอาจพิจารณาเขาไปจด
ทะเบียนบริษัทใน SFTZ ไวกอน  

3.4.2  ผลการสัมภาษณผูแทนภาครัฐและเอกชน เก่ียวกับโอกาสของธุรกิจไทยกับเขต
การคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 

3.4.2.1 ผูแทนภาครัฐ 
ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร ผูอํานวยการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

กระทรวงพาณิชย แจงวา ฝายไทยพยายามเจรจาใหฝายจีนแกปญหาอุปสรรคการคา รวมท้ังเห็นวา 
ตลาดจีนเปนตลาดท่ีมีความทาทายสูง ภาคธุรกิจไทยตองพยายามศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับตลาดจีน 
เพื่อท่ีจะสามารถสรางโอกาสทางการตลาด (niche) สําหรับกับสินคาไทย  

3.4.2.2 ผูแทนภาคเอกชน  
นายพิษณุ เหรียญมหาสาร ผูอํานวยการศูนยอาเซียน–จีนศึกษา (อดีต

ปลัดกระทรวงพาณิชย) และ Dr. Tang Zhiming สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ใหความเห็นวา 
ควรเจรจาขอลดภาษี VAT ในเวทีตางๆ อาทิ การกระชุมคณะกรรมการรวมวาดวยการคาการลงทุน 
และเศรษฐกิจไทย–จีน (JC) หรือในกรอบการทบทวนความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน–จีน เห็นวา มี
สินคา 4 กลุมท่ีไทยสามารถแขงขันไดดี อาทิ สินคาตกแตงบาน แฟช่ัน เครื่องประดับ ผลิตภัณฑสปา  

นายประเสริฐศักด์ิ องควัฒนกุล President, E.C.I. Group Co., Ltd., 
Chia Tai Group ในฐานะบริษัทตางชาติรายแรกท่ีไปลงทุนในจีน เมื่อ 30 ปท่ีแลว ไดใหหลักการของ
การทําธุรกิจในจีนอยางยั่งยืนวา จะตองมีความอดทน ความรับผิดชอบ และซื่อสัตยตอลูกคา  

ดวยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของจีน ทําใหจีนเปนประเทศท่ีมี
ศักยภาพมีการพัฒนาเศรษฐกิจไดรวดเร็วอยางมีเอกภาพ One Country, One Market จีนเปนท้ัง 
“โรงงานและตลาดของโลก” ในเวลาเดียวกัน การเติบโตอยางรวดเร็วของชนช้ันกลางในจีน ซึ่งมีกําลังซื้อ
สูงทําใหตลาดผูบริโภคจีนมีพลวัตสูง ตลาดจีนเปล่ียนสถานะจากตลาดระดับ “ลาง” ไปสูตลาดระดับ 
“บน”ท่ีนิยมของดีมียี่หอ เนนคุณภาพมากกวาราคา ผูผลิตจึงตองมุงมั่นในการรักษามาตรฐานคุณภาพ
ไดดี สินคาอาหารจากไทยเปนท่ีตองการสูง และมองวา ภาษี VAT 13 % สําหรับผลไมไทย และ 17 
% สําหรับสินคาแปรรูป ไมเปนปญหาสําหรับสินคาไทยในการแขงขันในตลาดจีน แมราคาสินคาไทย
อาจแพงกวา แตชาวจีนรุนใหมนิยมบริโภคของดีมีคุณภาพ  
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การทําธุรกิจในจีน ตองใหความสําคัญกับการมีความสัมพันธท่ีดีกับ
องคกรและหนวยงานในทองถ่ิน (Quanxi) หมายถึง การมีหุนสวนหรือพันธมิตรท่ีดี การขยายธุรกิจใน
สาขาท่ีบริษัท CP ไมชํานาญ ก็จะใชวิธีรวมทุนโดยอาศัยพันธมิตรท่ีไววางใจกัน ก็จะชวยใหธุรกิจมีการ
เติบโตไปดวยกัน อาทิ จะมีการรวมทุนกับบริษัท Shanghai Automobile ต้ังโรงงานผลิตรถตูยี่หอ 
Maxus (ท้ังแบบพวงมาลัยซายและขวา) ในไทย เพื่อสงออกตลาดท้ังในและนอกภูมิภาค 

การทําธุรกิจอยางซื่อสัตยและโปรงใส เพื่อสรางความไวใจ เปนกุญแจ
สําคัญในการทําธุรกิจในจีน โดยเฉพาะธุรกิจการคาอิเลคทรอนิกส (e–commerce) ในจีน ซึ่งไดรับ
ความนิยมและประสบความสําเร็จอยางสูง เนื่องจากใชหลักการ “หากไมพอใจ ก็คืนสินคาได” ซึ่งทําให
ผูผลิตสินคาตองแขงกันผลิตของมีคุณภาพ เพื่อใหไดรับการยอมรับจากผูบริโภค หากสินคาไทย
ตองการเขาตลาดจีน ก็ตองใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา 

การคาอิเล็กทรอนิกส (e–commerce) เศรษฐกิจในยุคดิจิตอลจีน
ปจจุบันเติบโตและกาวหนาไปไกล ชาวจีนเลือกซื้อสินคาออนไลน สูงถึงรอยละ 55 ซึ่งเปนชอง
ทางการทําธุรกิจท่ีเกิดข้ึนพรอมกับความทันสมัย ดวยเทคโนโลยีแบบไฮเทคมากมาย ปจจุบันมี
ประชากรกลุมท่ีเรียกวา “Netizen” มากถึง 650 ลานคน เว็บไซดจําหนายสินคายักษใหญอยาง 
Taobao และ Tmall ประสบความสําเร็จอยางมาก เพราะนอกจากจะมีทุกส่ิงใหเลือกสรรในราคาท่ี
สามารถเลือกไดแลว ยังมีระบบการจายเงินท่ีสะดวกและปลอดภัย ลดความกังวลใจเรื่องปญหาการ
ฉอโกง เพิ่มความมั่นใจใหกับท้ังผูซื้อและผูขาย ดวยระบบ Alipay นวัตกรรมการทําธุรกรรมท่ีบริษัท 
Alibaba คิดคนข้ึนมาอํานวยความสะดวกของผูบริโภคออนไลน  

ปจจุบันจํานวนผูขายและผูซื้อบนอีคอมเมิรซจีนไมจํากัดอยูเพียงเฉพาะ
ชาวจีนเทานั้น ประเทศตางๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยตางเริ่มหันมาใชอีคอมเมิรซจีนเปนชองทาง
จําหนายสินคา สวนลูกคาก็มาจากท่ัวทุกมุมโลก โดยเฉล่ียแลวจะมีผูซื้อเขาเว็บไซต Taobao และ 
Tmall รวมกันเฉล่ีย 120 ลานคนตอวัน จากจํานวนผูลงทะเบียนใชท้ังหมดเกือบ 800 ลานบัญชี 
(สถิติ ณ มิถุนายน 2557) นอกจากนี้ เว็บไซตอาลีบาบายังไดรวมมือกับธนาคารกสิกรไทย ชวยเหลือ
ผูประกอบการ SMEs ไทยท่ีกําลังแสวงหาตลาดใหมในการนําสินคาหมวดการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร อัญมณี เครื่องประดับ ส่ิงทอ เฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑจากไม อาหารและเครื่องด่ืม 
เครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลผิว เขาสูตลาดอีคอมเมิรซ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจําหนายสินคาและ
ขยายการสงออก ภายใตตนทุนท่ีตํ่า 

นายสมชาย จึงสมบูรณานนท อดีต Senior Vice President–Supply 
Chain ของ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. กลาววา บริษัท CP ไปลงทุน
ในเขตการคาเสรีนํารองเซี่ยงไฮ เนื้อท่ีขนาด 2,000 ตร.ม. เพื่อทําธุรกิจคาแบบอิเลคทรอนิกส  

การนํา เขา–ส งออก ผ านเขตการคา เสรี ดั งกล าว ช วยลดตน ทุน 
ประหยัดเวลาและแกปญหาความยุงยากดานกฎระเบียบตางๆ อยางมาก อาทิ การสามารถยื่น
ใบกํากับสินคา (invoice) รวมกันในใบเดียวกันไดในการเอาของออก ท้ังนี้ เพื่อใหผูบริโภคท่ีนิยม
สินคานําเขาสามารถเลือกส่ังซื้อสินคาตามรสนิยมของตนไดอยางเต็มท่ี มีความสะดวกในการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน ไมตองติดกับกฎระเบียบการควบคุมวงเงิน เปนตน  
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วัยเกษียณ  :  ซื้อของ grocery และใหความสําคัญกับคาของเงิน 
วัย 40 ป  :  เลี้ยงดูบุตร ใชจายสินคา grocery ทองเท่ียว ผลิตภัณฑสุขภาพ 
วัย 30 ป :  เปนกลุมท่ีมีพ้ืนการศึกษา นิยมใชจายดานสันทนาการ ซื้อสินคาผาน  อิเล็กทรอนิกส ชอบซื้อ

สินคาท่ีมีย่ีหอ (brand name) และผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 
วัย 20 ป :  ใชจายดานสันทนาการ เครื่องใชไฟฟา สินคาแฟชั่น ผลิตภัณฑท่ีแสดงเอกลักษณของตนเอง 

สําหรับกลุมท่ีต้ังครอบครัวใหมใชจายสินคาคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ อํานวยความสะดวกตางๆ  
จีนรุนใหม :  ชอบบริโภคสินคาแบบตะวันตก และนิยมสินคาใหมๆ สนใจกระแสแฟชั่น และมีอิทธิพลตอการ

ซื้อของผูปกครองคอนขางสูง 
กลุมคนรวย :  นิยมบริโภคสินคาท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะของนําเขาจากตางประเทศ 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงสัดสวนของประชากรจีนตามวัย:ชวงอายุกับพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน4

5 
 

จากแผนภูมิท่ี 1 จะเห็นไดวา ทางหางสรรพสินคา Lotus ไดมีการศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภคชาวจีนซึ่งถือวามีความสําคัญยิ่ง ทําใหหางสรรพสินคา Lotus ในจีนสามารถ
ขยายไดถึง 77 แหง แบงเปน 2 ประเภท ไดแก Hypermarket และ Small Store ในมณฑลตางๆ 
                                                 
5 ท่ีมา: Lotus Supermarket Co. Ltd. 
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ดังนี้ กรุงปกกิ่ง 7 แหง Shanxi 3 แหง Henan 3 แหง Hubei 2 แหง Chongqing 4 แหง Hunan 1 
แหง กวางตุง 23 แหง Anhui 1 แหง Jiangsu 7 แหง Zhejiang 1 แหง Shanghai 22 แหง 
Shandong 2 แหง  

หากไมนับผักผลไมไทย สินคาไทยยังมีสัดสวนไมถึงรอยละ 1 ซึ่งถือวา 
ตํ่ามาก แสดงใหเห็นวา สินคาไทยยังไมประสบความสําเร็จในตลาดจีน กรณีตัวอยางสินคาไทยท่ี
ลมเหลวในตลาดจีน อาทิ ยาสีฟนสมุนไพร “ดอกบัวคู” แกงไทยสําเร็จรูป ยี่หอ “รอยไทย” สาหราย
ทอดกรอบ ยี่หอ “เถาแกนอย” เปนตน สาเหตุเปนเพราะบริษัทเอกชนไทยยังผลิตสินคาท่ียึดติดกับลูกคา
คนไทยเทานั้น ยังไมมีการศึกษาตลาดจีน เพื่อปรับสินคาไทยใหเขากับรสนิยมผูบริโภคชาวจีน ยังไมมีการ
ดีไซนแพคเก็ตจ้ิง รวมท้ังสลากกํากับท่ีเปนภาษาจีนท่ีนาสนใจและเขากับตลาดจีน และเห็นวา หาก
ตองการประสบความสําเร็จในตลาดจีนไดอยางยั่งยืนนั้น ธุรกิจไทยตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจีนอยาง
จริงจัง และขอใหภาครัฐใหการสนับสนุนในสวนนี้ดวย เพื่อนําไปใชในการปรับรส รูปลักษณการ
นําเสนอสินคาไทยใหตรงกับรสนิยมของผูบริโภคจีน สินคาไทยจึงจะเปนท่ียอมรับในตลาดจีนมากข้ึน 

นายไพศาล  พืชมงคล เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย–จีน 
แจงวา นักธุรกิจไทยสนใจท่ีจะสงสินคาออกไปยังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนมากข้ึน และเสนอใหมี
การแตงต้ังผูแทนการคาไทย ท่ีรับผิดชอบตลาดจีนเปนการเฉพาะ สําหรับการแกปญหาอุปสรรค
การคา อยางไรก็ตาม ก็มองวา การเก็บภาษี VAT ตอสินคาไทย ไมไดเปนปญหา เพราะสินคาไทยแม
จะแพงกวาสินคาทองถ่ินบาง แตพอคาไทยยังมั่นใจวา ผูบริโภคชาวจีนนิยมของดีมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

3.4.2.3 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
ความสัมพันธไทย–จีน ถือเปนประเทศท่ีความสําคัญทางยุทธศาสตรใน

ทุกๆ มิติ ดานเศรษฐกิจ จีนมีความสําคัญเปนประเทศคูคาอันดับ 1 ของไทย (เปนตลาดสงออกอันดับ 1) 
ในป 2557 การคาไทย–จีนมีมูลคา 63,582 ลานเหรียญสหรัฐ สินคาสงออกของไทย ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ยางพารา เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑ
มันสําปะหลัง ไมและผลิตภัณฑไม สินคานําเขาจากจีน ไดแก เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟาในบาน 
เคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เครื่องใชเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้นักทองเท่ียวจากจีนมาเท่ียว
ไทยเปนอันดับ 1 ป 2557 นักทองเท่ียวจีนมาเท่ียวไทยรวม 4.6 ลานคน  

 
3.5  ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของโอกาสธุรกิจไทยในเขตการคาเสรี

นํารองฝูเจ้ียน 
3.5.1  ปจจัยภายใน 

3.5.1.1 จุดแข็งของการลงทุนในเขตการคาเสรีฝูเจ้ียน 
1)  ฝูเจ้ียนเปนมณฑลท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ป 2557 ฝูเจ้ียนมี

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 3,882 ลานเหรียญสหรัฐ (อันดับ 7 ของจีน) มีจุดแข็ง ไดแก 
ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตางๆ ท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง ไดแก 
เมือง Quanzhou (รองเทากีฬา) Shishi (เส้ือผา) Dehua (เซรามิค) ฝายไทยมีหนวยงานภาครัฐ 
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ไดแก สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ (สคร.) 
ภาคเอกชน ไดแก บริษัทการบินไทย บริการบินตรงระหวางกรุงเทพ–เซี่ยเหมิน 4 เท่ียว/สัปดาห 
ธนาคารกรุงเทพ ป 2556 การคาไทย–ฝูเจ้ียนมีมูลคา 3.23 พันลานเหรียญสหรัฐ การต้ังเขตการคา
เสรีนํารองฝูเจ้ียนจะสงผลใหมีการขยายตัวการคาไทย–ฝูเจ้ียน ขณะท่ีภาครัฐของไทยมีความพรอมท่ี
จะผลักดันใหมีการขยายการสงออกสินคาไทยไปยังตลาดจีน ในสวนของการแลกเปล่ียนระดับ
ประชาชน มณฑลฝูเจ้ียนไดมีการลงนามความตกลงบานพี่เมืองนองกับจังหวัดขอนแกน และได
เดินทางมาจัดสัปดาหฝูเจ้ียน (Fujian Week) ท่ีประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ดวย  

2)  ดานโลจิสติกส ฝูเจ้ียนมีความไดเปรียบดานโลจิสติกส การขนสง ท้ัง
ทางบก เรือ และอากาศ ดังนี้ 

(1) เสนทางบก 
ก. เสนทางถนน  

- มีเสนทางหลวง 3 สายสําคัญท่ีตัดผานไปยังมณฑลอื่นๆ 
ไดแก ฝูโจว–คุนหมิง, ฝูโจว–ปกกิ่ง และเซี่ยเหมิน–เฉิงตู  

- มีเสนทางหลวงระดับท่ี 1 ไดแก ฝูโจว–เฉียนโจว– 
เซี่ยเหมิน–จางโจว  

- ปจจุบันมีโครงการกอสรางเสนทางใหมอีก 3 เสนทาง
คือ สายเวินโจว–ฝูโจว, สายจางโจว–หลงเหยียนและทางหลวงระดับประเทศซึ่งเช่ือมปกกิ่งและฝูโจว  

ข. เสนทางรถไฟ  
- มีเสนทางเดินรถไฟเช่ือมตอไปยังมณฑลอื่นๆ 4 สาย  
- ปจจุบันกําลังกอสรางเสนทางรถไฟสายท่ี 5 คือ สาย

เวินโจว–ฝูโจว เปนโครงการทางรถไฟดวนพิเศษสายใหมเลียบชายฝงทะเล 
(2) เสนทางทางเรือ มณฑลฝูเจ้ียนมีทาเทียบเรือน้ําลึกและน้ําต้ืน

รวมกวา 340 แหง เปนทาเทียบเรือน้ําลึกสําหรับเรือสินคา 100,000 ตันข้ึนไป 7 แหง ทาเรือสําคัญท่ี
อยูในฝูโจว คือ ทาเรือหมาเหวย ทาเรือท่ีสําคัญในเขตเมืองเซี่ยเหมินคือ ทาเรือตงตู ทาเรือเซี่ยเหมิน 
ถือเปนทาเรือท่ีใหญท่ีสุดในมณฑลฝูเจ้ียน  

ก. ทาเรือฝูโจวและทาเรือเซี่ยเหมินเปน 1 ใน 10 ทาเรือ
สําคัญ และเปนทาเรือท่ีขนสง สินคาระหวางจีนและไตหวัน โดยมีเสนทางเดินเรือเซี่ยเหมิน–จินเหมิน, 
หมาเหวย–มาจู และเฉวียนโจว–จินเหมิน  

ข. เปนเสนทางการเดินเรือไปยังประเทศตางๆ ท่ัวโลกกวา 
160 เสนทาง ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน ออสเตรเลีย ยุโรป อาเซียน ฮองกง ไตหวัน เปนตน 

(3) เสนทางอากาศ มณฑลฝูเจ้ียนมีสนามบินนานาชาติ 2 แหง 
ไดแก สนามบินฉางเลอของนครฝูโจว และสนามบินกาวฉีของเมืองเซี่ยเหมิน นอกจากนี้ยังมีสนามบิน
ทองถ่ินอีก 2 แหง ไดแก สนามบินอูอี๋ซาน และสนามบินจ้ินเจียง สนามบินของมณฑลฝูเจ้ียนยังเปน
ศูนยกลางการบินของภาคตะวันออกของจีน ท่ีใหบริการสายการบินไปยังไตหวัน ฮองกง มาเกา 
อาเซียน ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา และยุโรปเปนหลัก 
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3)  การท่ีเซี่ยเหมินไดรับการประกาศเปนเมืองช้ันนํา (First Tier City) 
เนื่องจากเปนเมืองทองเท่ียวชายทะเลท่ีมีธรรมชาติสวยงาม (Garden City) มีนักทองเท่ียวมาเยือนปละ 
68 ลานคน (รอยละ 80 เปนชาวจีน) เปนท่ีต้ังของสถาบันการเงินตางชาติ บรรษัทขามชาติ 
สถาบันอุดมศึกษาช้ันนํา มีความพรอมดานส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ การคมนาคมขนสง โรงแรมหรู
ระดับหาดาว ศูนยนิทรรศการนานาชาติ หองประชุมนานาชาติ ทาจอดพักสําหรับเรือสําราญ เรือยอรชสวน
บุคคล ฯลฯ มีบรรยากาศสงเสริมการลงทุนตางชาติ โดยมีการจัดงานงานมหกรรมการคาและการ
ลงทุนนานาชาติ China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) ทุกป (ป 2557 
จัดปท่ี 18 มีคณะผูแทนจาก 126 ประเทศมารวมงาน) ศูนยประชุมและการแสดงสินคานานาชาติ 
เมืองเซี่ยเหมินถือเปนปจจัยท่ีมีสวนชวยดึงดูดนักลงทุนตางชาติ 

3.5.1.2 จุดออนของการลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
1)  สิทธิพิเศษท่ีเกิดจากการลดภาษีอยูในระดับท่ีไมสูงพอท่ีจะทําให

ผูประกอบการใชสิทธิประโยชน ผูประกอบการจะตองพิจารณาตนทุนท่ีเกิดจากการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เพื่อท่ีจะไดใชสิทธิ ตนทุนนั้นประกอบไปดวย 

(1) ความเขาใจแหลงกําเนิดสินคา 
(2) การเปดเผยตนทุนวัตถุดิบและมูลคาเพิ่มสําหรับใชในการ

คํานวณแหลงกําเนิดสินคา 
(3) การจัดเตรียมเอกสารและติดตอประสานงานศุลกากร 
(4) การปรับปรุงระบบบัญชีเพื่อแสดงมูลคาการใชวัตถุดิบใน

ประเทศ 
(5) โอกาสท่ีจะถูกหนวยงานรัฐตรวจสอบในอนาคต 

2)  กฎแหลงกําเนิดของสินคามีความเขมงวดเกินไปจนผูประกอบการไม
สามารถปฏิบัติตามไดหรือไมสอดคลองกับโครงสรางการผลิตของไทย แมวา ACFTA จะใชกฎ
แหลงกําเนิดสินคาแบบสะสมโดยวิธีการพิจารณาสัดสวนวัตถุดิบภายในภูมิภาคอยางนอยไมนอยกวา
รอยละ 40 แตในบางสินคายังมีกฎเฉพาะ (Product Specific Rule) อีกดวย เชน เครื่องหนังและ
สวนประกอบรองเทา ส่ิงทอ ปลาแซลมอน และเศษขนแกะ 

3)  ตลาดจีนยังมีการใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีศุลกากร 
(NTB) ขอตกลงของ ACFTA ไดระบุไววา ประเทศภาคีตองดําเนินการมิใหมีขอจํากัดทางดานปริมาณ
ใดๆ ยกเวนไดรับอนุญาตตามกฎระเบียบของ WTO แตปญหาท่ีเกิดจากกฎระเบียบของจีนนั้นจะเปน
มาตรการท่ีมิใชภาษี ท่ีเกี่ยวของกับมาตรการสุขอนามัยของคน พืช และสัตว  

3.5.2  ปจจัยภายนอก 
3.5.2.1 โอกาสของการลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน หากมองในแงของ

โอกาสทางการคาของธุรกิจไทยสูจีน จะประมวลขอเดนของไทยได ดังนี้ 
1)  ความเช่ือมโยงดานโลจิสติกส (connectivity)  

การท่ีฝูเจ้ียนมีความไดเปรียบดานโลจิสติกสทางทะเล และต้ังอยูใกล
กับภูมิภาคอาเซียน ขณะท่ีไทยเปนศูนยกลางของการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนของไทย การเกิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดวยประชากร 600 ลานคน ซึ่งหากเช่ือมโยงทางโลจิสติกส ท้ังทางบก
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ดวยโครงการรถไฟความเร็วสูง และเสนทางขนสงสินคาทางเรือระหวางไทย–ฝูเจ้ียน ถือเปนโอกาสใน
การทําธุรกิจท้ัง 2 ฝาย  

2)  ความสัมพันธทางสังคมวัฒนธรรม 
หากพิจารณาดานสังคมวัฒนธรรม มณฑลฝูเจ้ียนมีลักษณะท่ีเอื้อตอ

การกระชับความสัมพันธไทย–จีน เนื่องดวยมณฑลฝูเจ้ียนมีความเกี่ยวของกับชาวไทยเช้ือสายจีนใน
ไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายจีนในภาคใตสวนใหญอพยพมาจากมณฑลฝูเจ้ียน มีการ
รวมตัวในรูปของสมาคมตางๆ อาทิ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย–จีน สมาคมชาวจีนโพนทะเล
แหงประเทศไทย สมาคมชาวจีนฮกเกี้ยน เปนตน และบางสวนเปนนักธุรกิจท่ีมีบทบาทสูงตอ
เศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ ฝายจีนยังมีการดําเนินนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนภาษา/วัฒนธรรม 
มีการเดินทางไปมาหาสูกัน การแลกเปล่ียนทางสังคมและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง สายสัมพันธ
ดังกลาวจึงเปนเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวและเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
การคาการลงทุน เพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนของการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความเจริญท้ัง 2 ฝายเปน
อยางดี 

3.5.2.2 ภัยคุกคามของการลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน มีดังนี้ 
1)  ศุลกากร ผูประกอบการยังไมไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีอยางเต็มท่ี 

เพราะสินคาบางประเภทยังอยูในบัญชีประเภทธุรกิจตองหาม (Negative list) กรณีสินคาเกษตรไม
แปรรูปถูกเก็บภาษีอยูท่ีรอยละ 13 และกรณีสินคาเกษตรแปรรูปและสินคาอุตสาหกรรม ภาษีอยูท่ี
รอยละ 17  

2)  มาตรการท่ีมิใชภาษี การสงออกสินคาไปประเทศจีนยังมีอุปสรรคท่ี
มิใชภาษีอยู (Non–Tariff Barriers: NTBs) โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงเงื่อนไขดานสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชท่ีเขมงวดมากกับสินคากลุมผลไม 

3)  ระเบียบปฏิบัติในการรับรองถ่ินกําเนิดสินคา ระเบียบปฏิบัติในการ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคา (Operational Certification Procedure) ของศุลกากรจีนมีความเขมงวด
เกินไปจนผูประกอบการไมสามารถปฏิบัติตามได บางกรณีมีการปดกั้นสินคานําเขา มีการใชท้ังกฎ
แหลงกําเนิดสินคาแบบสะสมรอยละ 40 และกฎเฉพาะ (Product Specific Rule) ทําให
ผูประกอบการเกิดสับสน จนอาจเลือกท่ีจะไมใชประโยชนจากความตกลงได 

4)  การกระจายสินคา เนื่องจากรัฐบาลจีนควบคุมระบบขนสงและโลจิสติกส
ในประเทศท้ังหมด ทําใหชองทางการจําหนายสินคาจากประเทศไทยมีไมเพียงพอ และมีปญหาจาก
การบริหารจัดการระบบขนสงท่ีไมมีประสิทธิภาพ จนทําใหสินคาเสียหายหรือถึงตลาดเปาหมายชา 

5)  ความพรอมผูประกอบการ ผูประกอบการไทยยังไมมีการเตรียม
ความพรอมในการสงออกไปประเทศจีนอยางเพียงพอ ท้ังในแงภาษา ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีนท่ีมี
ผูเช่ียวชาญนอย เมื่อเทียบกับประเทศภาคีอื่น ในแงวัฒนธรรมของชาวจีน และวัฒนธรรมธุรกิจของ
ชาวจีนท่ีมีลักษณะเฉพาะ เชน การสรางเครือขาย และการพึ่งพาสายสัมพันธกับผูลงทุนและเจาหนาท่ี
ฝงจีนเพื่อใหเกิดความสะดวกในการติดตอคาขายกับคนจีน 
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บทท่ี 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา เรื่องเขตการคาเสรีมณฑลฝูเจ้ียนกับโอกาสของธุรกิจไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับไทยตามเสนทางสายไหมทางทะเล ศึกษาการใช
ประโยชนจากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสของธุรกิจไทย ในการพิจารณาใชเปนแหลง
กระจายสินคาสงออกของไทยสูตลาดจีน และเพื่อเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร สําหรับเปนแนว
ทางการสงเสริมการคา เพิ่มการสงออกสินคาไทยไปยังตลาดจีน บนพื้นฐานการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานรัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะโอกาสของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย ระเบียบ
วิธีการศึกษา เปนการศึกษาแบบ Mixed Method เปนการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการวิจัยเชิง
คุณภาพ ประชากรท่ีศึกษาประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ ไดแก ผูบริหารระดับสูง ตัวแทน 
เจาหนาท่ี และหนวยงานภาคธุรกิจเอกชนไดแก นักธุรกิจ เจาของกิจการการลงทุนธุรกิจในจีนของ
ประเทศไทยท่ีสนใจจะมีการลงทุนในเขตการคาเสรีของจีน รวมท้ังส้ินจํานวน 37 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษาคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลใช คารอยละ และการวิเคราะหผล
การศึกษา 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง มีดังนี้ กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 41–50 ป อายุสูงสุดของกลุมตัวอยางคือ 69 ป อายุตํ่าสุดของกลุมตัวอยางคือ 21 ป อายุเฉล่ีย
ของกลุมตัวอยางเทากับ 29.4 ป กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ตําแหนงงาน
ของกลุมตัวอยาง พบวาเปนเจาของกิจการและผูบริหาร 

4.1.1  ผลการศึกษาเก่ืยวกับการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของจีน 
ผลการศึกษาการรับรูเกี่ยวกับการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของจีน พบวา

กลุมตัวอยางไมคอยทราบเกี่ยวกับการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของจีน แหลงขอมูลการจัดต้ัง
เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน พบวา กลุมตัวอยางรับรูแหลงขอมูลการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
จากทางอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด ผลการศึกษาความสนใจจะทําการคา สงออก–นําเขา หรือลงทุนในจีน
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสนใจจะทําการคา สงออก–นําเขา หรือลงทุนในจีน ลักษณะ
การคาสงออก–นําเขาพบวา กลุมตัวอยางใหความสนใจสาขาการคาสงออกมากท่ีสุด สินคาท่ีสงออก–
นําเขา เปนสินคาประเภทอื่นๆ เชน เส้ือผา อุปโภคบริโภค นําเขาสินคาแฟช่ัน ยาใชภายนอก 
สมุนไพร อลูมิเนียม สินคาเกษตรอินทรีย ของตบแตงบาน เครื่องด่ืม อาหารเสริม อาหาร จิวเวอรี่ 
สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางไมกลาลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน พบวาสาเหตุสวนใหญท่ีทําใหกลุม
ตัวอยางไมกลาลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน คือ ไมทราบชองทาง ความไมชัดเจนของ
กฎระเบียบ ผลการศึกษาพื้นท่ีการลงทุนการคา สงออกหรือลงทุนในเขตการคาเสรีของจีน พบวากลุม
ตัวอยางเลือกลงทุนในเซี่ยงไฮ กวางตุง และฝูเจ้ียน ตามลําดับ 
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4.1.2  ผลการศึกษาความเขาใจเก่ียวกับเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน  
ผลการศึกษาการทราบสิทธิประโยชนการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 

พบวา กลุมตัวอยางไมทราบถึงสิทธิประโยชนการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน  การรับรู
สิทธิประโยชนของการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน พบวา  กลุมตัวอย างรับรูมากท่ีสุด
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนของการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนวา  เปนศูนยกลางโลจิสติกส
การขนสงระหวางจีนกับอาเซียน  และมีความสะดวกในการเช่ือมโยงท้ังการขนสงทางทะเล ทางบก 
และทางอากาศ  

4.1.3  ผลการศึกษาการใชประโยชนจากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของไทย 
ผลการศึกษาการใชประโยชนจากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของไทย พบวาทําให

ธุรกิจไทยขยายตัว เปนการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปลายป 2558 มากท่ีสุด และ
ทําใหธุรกิจสามารถขยายการสงออกไปยังตลาดเมืองตางๆ ของจีนและสงออกตอไปประเทศท่ี 3 

4.1.4  ผลการสัมภาษณ 
ผลการสัมภาษณดานนโยบายพบวา กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะตอนโยบายการ

สงเสริมโอกาสของธุรกิจไทยในจีนคือ จีนเปน “โรงงานผลิตและตลาดบริโภคของโลก” (One 
Country, One Market) ” 

ผลการสัมภาษณดานยุทธศาสตรการลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน ท่ีสําคัญ
คือ ยุทธศาสตรการมีความสัมพันธท่ีดีกับองคกรและหนวยงานในทองถ่ิน (Quanxi) ตองให
ความสําคัญกับการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี อาศัยพันธมิตรท่ีไววางใจกัน ก็จะชวยใหธุรกิจมีการเติบโตไป
ดวยกัน 

ผลการสัมภาษณดานแนวทางการสงเสริมโอกาสของธุรกิจไทยในเขตการคาเสรีนํารอง
ฝูเจ้ียน คือ การใชหลักธรรมาภิบาล เนนการทําธุรกิจอยางซื่อสัตยและโปรงใส เพื่อสรางความไวใจ 
เปนกุญแจสําคัญในการทําธุรกิจในจีน โดยเฉพาะธุรกิจการคาอิเลคทรอนิกส (e–commerce) ในจีน 
เปนตน 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการการศึกษาในครั้งนี้ แบงออกไดเปน 4 ดาน ดังนี้ 
4.2.1  ดานนโยบายของรัฐ  

ฝายไทยควรเจรจากับฝายจีนในการขออํานวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการคา 
เพื่อสงเสริมการคากับประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community–AEC)  

4.2.2  ดานกลยุทธ 
1)  ควรเรงประชาสัมพันธเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนใหนักธุรกิจไทยรูจักมากข้ึน 

โดยฝายจีนจําเปนตองสรางความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิประโยชนแกนักลงทุนตางชาติในการไปลงทุนใน
เขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน  

2)  เสนอใหมีผูแทนการคาไทยสําหรับตลาดจีน ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการ
แลกเปล่ียนเศรษฐกิจไทย–จีน เพื่อใหสามารถแกปญหาและอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ  
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(1) ควรขอลดภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) รอยละ 13 สําหรับผักผลไมและรอยละ 
17 สําหรับสินคาแปรรูป ตามลําดับ  

(2) ควรเจรจาขอปรับลด/ยกเลิกบัญชีประเภทธุรกิจตองหาม (Negative 
list) เนื่องจาก มีธุรกิจบางประเภทสงผลกระทบตอสินคาท่ีไทยมีความไดเปรียบในการแขงขัน  

(3) ควรเจรจาลดขอกีดกันดานสุขอนามัย/สุขอนามัยพืช จัดทําความตกลง
การยอมรับมาตรฐานสินคารวมกัน (Mutual Recognition Arrangement–MRA)  

(4) ควรเจรจายกเลิก/ขยายโควตาการนําเขาและลดข้ันตอนพิธีการศุลกากร
ของจีนในเขตการคาเสรี  

(5) ควรเจรจาขยายธุรกิจบริการ อาทิ รานอาหาร การโรงแรม การดูแล
สุขภาพ (health care) การรักษาพยาบาล ธุรกิจสปา โคชมวยไทย เปนตน  

(6) ควรขยายความรวมมือดานการพัฒนาแรงงานฝมือ (skilled labor 
development) ในสาขาตางๆ ท่ีท้ังสองฝายมีศักยภาพ 

3)  การรักษาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานความปลอดภัย ฝายไทยควรใหมีการ
ดําเนินการจดทะเบียนและรับรองกระบวนการผลิต (GAP) ของสวนท่ีผลิตเพื่อสงออก การผลิตและ
รับรองสินคา (Certify Body) เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานเพื่อการสงออก 

4)  ควรเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาไทย ภาคธุรกิจเอกชนไทยควรจัดต้ังศูนย
กระจายสินคาและเครือขายของไทยในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน เพื่อกระจายสินคาไทยใหสะดวก
และรวดเร็ว โดยอาจต้ังเปนรูปของบริษัทรวมทุน 

5)  ควรสราง Brand Name ของสินคาไทย ฝายไทยควรมีการจัด Roadshow ใน
รูปของทีมประเทศไทย เพื่อโปรโมทสินคาไทยในจีนอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อสราง Brand 
Name ของสินคาไทย ผานการจัดงานเทศกาลไทย Thai Festival รวมท้ังกิจกรรม Instore 
Promotion ในซูเปอรมารเก็ตและรานคาในมณฑลและเมืองตางๆ ของจีน 

6)  ควรเตรียมความพรอมสําหรับธุรกิจไทยท่ีประสงคจะทําธุรกิจในจีน เสนอแนะ
ใหนักธุรกิจไทยทําการศึกษาตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคจีนอยางใกลชิด โดยเฉพาะขอมูลจากบริษัท
วิจัย ซึ่งจะทําใหรูจักตลาดจีนและปรับการผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด และศึกษา
กฎระเบียบของการทําธุรกิจในจีนใหชัดเจน เพื่อปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจตามมาภายหลังได 

4.3.3  ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
เพื่อใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีโอกาสท่ีจะเขาตลาดจีนไดสําเร็จ 
1) ทําการศึกษาตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคอยางใกลชิด โดยเฉพาะขอมูล

จากบริษัทวิจัย ซึ่งจะทําใหรูวา คนจีนช่ืนชอบรสชาติแบบใด และปรับสินคาใหตรงกับท่ีช่ืนชอบ 
2) หาหนวยงานภาครัฐในการชวยแนะนําขอมูลตางๆ  
3) เขาตลาดจีน โดยผานตัวแทนจําหนายท่ีเปนบริษัทจีนและบริษัทไทย การเลือก

ตัวแทนจําหนายตองศึกษาขอมูลและสืบประวัติวา บริษัทดังกลาวนาเช่ือถือและดําเนินธุรกิจไดอยาง
ถูกตอง จะไมเกิดปญหาเรื่องธุรกรรมการเงินตามมา 

4) ทําสินคาใหไดมาตรฐานอาหารของประเทศจีน (CIQ) ซึ่งเปรียบเสมือน อ.ย. 
ของไทย 



43 

 

5) สินคาตองมีแพ็คเก็จจ้ิง (packaging) เปนภาษาจีน  
6) เลือกเขาตลาดในโซนท่ีสามารถขนสงสะดวก เนื่องจาก จีน 1 มณฑลเทากับ

ตลาด 1 ประเทศ 
7) ตองผลิตสินคาในไทย โดยไมบอกสูตรการผลิตและข้ันตอนการผลิต เพื่อ

ปองกันการถูกลอกเลียนแบบ 
8) สินคาตองมีเอกลักษณโดดเดน มีช่ือเสียงดานคุณภาพ 
9) กระบวนการผลิต ตองมีกําลังการผลิตท่ีพอเหมาะกับความตองการของตลาด 

ไมมากเกินไปจนกระทบตอแรงงาน 
10) สินคาใหมๆ เชน อาหาร/เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพเปนท่ีนิยมของชาวจีนในปจจุบัน 

4.3.4  ความเสี่ยงท่ีควรระวัง 
1) การเซ็นสัญญาซื้อขาย ควรตรวจสอบขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจ เอกสาร

อนุญาตการทําธุรกิจ เอกสารชําระภาษีของบริษัท 
2) ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เชน เอกสารการโอนเงิน Export Customs 

Declaration, Bill of Lading เปนตน เพื่อปองกันการปลอมเอกสาร 
3) การซื้อขายออนไลน มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการถอดรหัสอีเมลของ

ผูประกอบการ และใชช่ือผูประกอบการดําเนินธุรกิจกับคูคา ตองสังเกตความปลอดภัยของอีเมล ไม
ต้ังรหัสท่ีถอดงาย เปนตน 

4) ตรวจสอบบริษัทผูขายใหละเอียดรอบคอบ อาจเกิดกรณีถูกหลอกใหซื้อสินคา
จากบริษัท/บริษัทตัวแทน/คนกลาง ท่ีจดทะเบียนการคา แตไมมีสินคาอยูในมือ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนกับโอกาสของธุรกิจไทย 

 
คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามเกี่ยวกับการทําธุรกิจในจีนขององคกรของทานดังตอไปนี ้
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.  เพศ 1. ชาย 2.หญิง 
2.  อายุ ป 
3.  ระดับการศึกษา 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 2. ปริญญาตรี  3. สูงกวาปริญญาตรี 
4.  ช่ือบริษัท  
 เบอรโทร เบอรโทรสาร ท่ีอยูอีเมล  
5.  ตําแหนงงานของทาน 1. เจาของกิจการ 2. ผูบริหาร 
  3. ผูจัดการ 4. หัวหนาฝาย 
  5. อื่นๆ ระบุ  
6.  ทานทราบเกี่ยวกับการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของจีนหรือไม 
 1. ทราบ  2. ไมคอยทราบ  3. ไมทราบ 
7.  ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดต้ังเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 1. หนังสือพิมพ 2. วิทยุ 3. โทรทัศน 4. อินเตอรเน็ต 
8.   ทานสนใจท่ีจะทําการคา สงออก-นําเขา หรือลงทุนในจีนหรือไม 
 1. สนใจ 2. ไมแนใจ 3. ไมสนใจ 
9.   กรณีท่ีทานสนใจ ทานสนใจจะทําธุรกิจในลักษณะใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

1. การคา สงออก–นําเขา โปรดระบุสินคา  
2. การผลิต โปรดระบุสินคา  
3. สาขาบริการ โปรดระบุประเภทของธุรกิจบริการ  

10.  กรณีท่ีทานไมสนใจ สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทานยังไมกลาลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของจีน 
1. ความไมชัดเจนของกฎระเบียบ 2. ไมทราบชองทาง 
3. ความยุงยากของข้ันตอนการอนุมัติของจีน  
4. กฎระเบียบมีการเปล่ียนแปลงบอย 
5. อื่นๆ โปรดระบุ.  

11. หากสนใจ ทานเลือกท่ีจะทําการคา สงออก หรือลงทุนในเขตการคาเสรีหรือพื้นท่ีไหนของจีน 
1. เซี่ยงไฮ 2. กวางตุง 
3. เทียนจิน  4. ฝูเจ้ียน 
5. อื่นๆ โปรดระบุ  
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สวนท่ี 2 ความเขาใจเก่ียวกับเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน 
12.  ทานทราบสิทธิประโยชนการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนหรือไม 

1. ทราบ 2. ไมคอยทราบ 3. ไมทราบ 
13.  การรับรูสิทธิประโยชนขอใดของการทําธุรกิจในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนท่ีสําคัญตอธุรกิจทาน 

(ตอบมากกวา 1 ขอ)  
1. การดําเนินการแบบ “One Window” 
2. มีพื้นท่ีมากถึง 4.81 ลาน ตร.กม. 
3. เปนศูนยกลางโลจิสติกสการขนสงระหวางจีนกับอาเซียน 
4. มณฑลฝูเจ้ียนมีความสะดวกในการเช่ือมโยงท้ังการขนสงทางทะเล ทางบก และทาง 

อากาศ  
5. อื่นๆ โปรดระบุ  

 
สวนท่ี 3 การใชประโยชนจากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนของไทย 
14.  การสงเสริมชาวตางชาติมาลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน ทานเห็นวา จีนควรมีมาตรการ

สงเสริมการลงทุนอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
1.  ผอนคลาย ลดข้ันตอนและกระบวนการพธิีศุลกากร โดยใชระบบ One Window  
2.  จัดใหมีบริการดานขอมูลสาธารณะในลักษณะ e–platform ในการแลกเปล่ียนขอมูล  
3.  ยกเลิกขอหาม/ขอจํากัดบางอยาง (negative list) ในการเขามาลงทุนของนักลงทุน

ตางชาติ 
4.  สงเสริมอุตสาหกรรมบางประเภท เชน cross–border e–commerce และ 

financial leasing 
5.  สามารถชําระดวยเงินสกุลไทย (บาท) หรือ เงินสกุลจีน (หยวน)  
6.  อื่นๆ โปรดระบุ   

15.  ทานเห็นวา การทําธุรกิจหรือลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน จะเปนประโยชนตอธุรกิจของ
ทานอยางไรบาง 
1.  ทําใหธุรกิจไทยขยายตัวเปนการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปลายป 

2558  
2.  ธุรกิจไทยสามารถใชสิทธิประโยชนจากอัตราภาษีนําเขา ตามความตกลงเขตการคา

เสรีอาเซียน–จีน (ACFTA)  
3.  ทําใหธุรกิจสามารถขยายการสงออกไปยังตลาดเมืองตางๆ ของจีน และอาจสงออก

ตอไปประเทศท่ี 3  
4.  เปนการเช่ือมโยงดานโลจิสติกสของธุรกิจไทยกับประเทศคูเจรจาอาเซียน + 3 
5.  สอดคลองกับยุทธศาสตรดานโลจิสติกสในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี

ชายแดนของไทย 
6.  อื่นๆ โปรดระบุ   
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16. ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนมีมาตรการสงเสริมการลงทุนตางชาติ
อยางไรบาง 

  
  
  
  
 
หมายเหตุ: ขอมูลจากแบบสอบถามจะนําไปใชในการทําเปนขอเสนอแนะ เพื่อเสนอใหท้ังฝายจีนและ
ไทยนําไปใชประโยชนจากเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียน และจะไมมีการนําขอมูลจากแบบสอบถามไป
ใชในทางท่ีผิด 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ 
 
1.  ทานคิดวาการลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนมีจุดแข็ง จุดออนในประเด็นใดบาง 
  
  
  
2.  บริษัทของทานมีนโยบายหรือแนวทางการลงทุนในเขตการคาเสรีนํารองฝูเจ้ียนอยางไรบาง  
  
  
  
3.  การประกอบธุรกิจในจีน ทานใชเกณฑอะไรในการตัดสินใจลงทุนในการดําเนินธุรกิจกับจีนบาง 
  
  
  
4.  บริษัทของทานมีกลยุทธในการทําธุรกิจในจีนใหประสบความสําเร็จอยางไรบาง 
  
  
  
5.  ทานคิดวา ฝายไทยและจีนควรมีแนวทางการสงเสริมโอกาสของธุรกิจไทยในเขตการคาเสรีนํารอง 

ฝูเจ้ียนอยางไรบาง 
  
  
  
6.  ทานคิดวา จีนควรมีการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ ข้ันตอน/กระบวนการ เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการคาระหวางประเทศอยางไรบาง 
  
  
  
7.  ทานคิดวา ธุรกิจไทยควรปรับตัวอยางไรในการทําธุรกิจในจีนใหประสบความสําเร็จ 
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