
 
 

 
 

โอกาสของไทยจากบริบทใหม่ของเศรษฐกิจจีน 
 

อรกันยา เตชะไพบูลย์ 
เศรษฐกรช านาญการ  

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
 ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็ก
และมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ที่มีความ
เชื่ อ ม โย งและ พ่ึ งพ าก ารขย ายตั วท าง
เศรษฐกิจโลกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยในปั จจุบั น  นั บว่าจีน เป็ น
ประเทศที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจต่อไทย
เป็นอย่างยิ่ง ดังเห็นได้จากสัดส่วนของการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยที่อิงกับ
จีนมากยิ่งข้ึน 
 ในช่วงที่ผ่านมา ทางการจีนได้ปรับ
บทบาทของตนในภูมิภาคใหม่ โดยมีการออก
นโยบายเชิงรุกที่ส าคัญทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ 
เศรษฐกิจ การเงิน และภูมิรัฐศาสตร์  คือ 
ยุทธศาตร์ One Belt One Road Initiative 
ดังนั้น ไทยจึงต้องติดตามสถานการณ์และ
ปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้บรรทัด
ฐานใหม่ของเศรษฐกิจจีนและความเชื่อมโยง
รูป แบ บ ให ม่ ขอ งเศ รษ ฐกิ จ ใน ภู มิ ภ าค  
โดยจ าเป็นต้องพิจารณาว่า ไทยควรก าหนด
ทิศทางเชิงนโยบายอย่างไร เพ่ือให้สามารถใช้
จุด เด่นคือ ที่ ตั้ งซึ่ งอยู่ ในศูนย์กลางของ

ภูมิภาคเพ่ือประสานประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ร่วมกันกับจีนและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การวิเคราะห์บทบาท
ของไทยภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและนโยบายจีนอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริง น าไปสู่การเสนอแนะนโยบาย
ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ บทความนี้ 
จึงเริ่มจากการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน 
ทิศทางแนวนโยบายของจีนในอนาคต ผนวก
เข้ า กั บ บ ท เรี ย น ที่ ได้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า 
แนวทางการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์  
เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการปรับตัว
ในเชิงเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวทันกับความ
เปลี่ยนแปลง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจจีน 
 ด้านการค้า 
 

 
 



 
 

 
 

ตารางท่ี 1 สินค้าส่งออกของไทย
ไปยังจีนที่ส าคัญ 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโดย สศค. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การส่ งออก  จีน เป็ นแหล่ งส่ งออก
ส าคัญอันดับ 1 ของไทย ด้วยสัดส่วนปี 2560 
ที่สูงถึงร้อยละ 12.4 ของมูลค่าส่งออกรวม 
โดยสินค้าส่งออกของไทยไปยังจีนที่ส าคัญ 
ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  
และเคมีภัณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 การน าเข้า จีนเป็นแหล่งน าเข้าส าคัญ
อันดับ 1 ของไทยด้วยสัดส่วนการน าเข้าปี 
2560 ที่ร้อยละ 19.9 ของมูลค่าน าเข้ารวม 
โดยสินค้าน าเข้าของไทยจากจีนที่ส าคัญ 
ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์ 
 ด้านการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 จีนเป็นแหล่งเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศที่ส าคัญอันดับ 7 ของไทยในปี 
2560  โด ยมี มู ล ค่ าค งค้ า ง  4 ,326 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.9 
 ด้านการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 นักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางเข้ามา
ในไทยปี 2560 มีจ านวน 9.8 ล้านคน หรือ
คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 12.0 จากปีก่อนหน้า 
โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวจากจีนคิดเป็นร้อยละ 
27.7 ของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมที่



 
 

 
 

เดินทางเข้าไทยทั้งหมด จึงนับเป็นแหล่งที่มา
นักท่องเที่ยวประเทศเดี่ยวที่ส าคัญอันดับ 1 
 ทิศทางแนวนโยบายของจีนในอนาคต 
 ทิศทางแนวนโยบายของจีนในอนาคต
ระยะกลางได้ ถู กระบุ ไว้ ในแผน พัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่ 13  
(ปี 2559-2563) (The 13th Five-Year Plan 
for Economic and Social Development  
of the People’s Republic of China 
(2016-2020)) โดยจีนระบุเป้าหมายส าคัญ
คื อ ก าร เป็ น สั งค ม ที่ ร่ า ร วยพ อสม ค วร 
(Moderately Prosperous Society) มุ่ งห วั ง 
ให้เศรษฐกิจขยายตัวในช่วงร้อยละ 6.5-7.0 
โดยเน้นหนักในการพัฒนาประเด็นส าคัญ 
ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิ ต  ดึ งดู ด การล งทุ น คุณ ภ าพสู งจ าก
ต่างประเทศ ยกระดับเงินหยวนเป็นสกุลหลัก 
เพ่ิ มบทบาทกลไกตลาด  2) ด้ านสั งคม  
เพ่ิมระดับการเป็นสั งคมเมือง ลดความ
เหลื่อมล้ า เพ่ิมจ านวนประชากร 3) ด้าน
สิ่งแวดล้อมลดการสร้างมลภาวะและมลพิษ
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม เพ่ิมการใช้พลังงาน
ทดแทน และ 4) ด้านการบริหารราชการ
แผ่ นดิ น  ลดการทุ จริตคอร์ รั ปชั่ น  เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 ดังนั้น  หากฉายภาพเศรษฐกิจจีน
ในช่ ว ง 5  ปี นี้  จะพบว่ า  มี ทิ ศท างการ

เปลี่ยนแปลงที่มีนัยเศรษฐกิจคือ 1) นโยบาย
ส่งเสริมการบริโภคและการเพ่ิมข้ึนของชนชั้น
กลางในเมืองจะท าให้อุปสงค์ต่อสินค้าน าเข้า
เพ่ิมขึ้น 2) นโยบายผ่อนคลายการควบคุม
เงินทุนเคลื่อนย้าย ส่งเสริมการลงทุนสองทาง 
และให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลหลักของโลกจะ
ท าให้การลงทุนของจีนในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
ทั้ งในภาคเศรษฐกิจจริงและภาคการเงิน 
3) นโยบายเพ่ิมจ านวนประชากร จะเป็น
โอกาสให้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน 
ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ จะ
เป็นโอกาสให้ธุรกิจบริการการแพทย์ การ
ดูแลผู้ สู งอายุ  การท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพ 
4) นโยบายอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม จะเป็น
โอกาสให้ธุรกิจที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 
พลังงานทดแทน รีไซเคิล และ 5) นโยบาย
ก ารดึ งดู ด ก า รล งทุ น คุ ณ ภ าพ สู งจ าก
ต่างประเทศและการเร่งยกระดับความ
เชื่ อม โยงโครงสร้ าง พ้ื นฐาน ในภู มิ ภ าค
ประเทศจะเป็นโอกาสให้ธุรกิจไทยไปลงทุน 
ขยายการผลิตหรือขยายตลาดในจีน 
 แนวทางการปรับตัวในเชิงเศรษฐกิจ
ของไทยให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
ทิศทางการพัฒนา 
 จากยุทธศาตร์ One Belt One Road 
Initiative ซึ่งจะท าให้การเชื่อมโยงในภูมิภาค
สะดวกมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ าลง ส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทย จีน และ



 
 

 
 

ประเทศเพ่ือนบ้านจะด าเนินไปได้อย่างคึกคัก
มากขึ้น ในอนาคต ทั้ งใน เชิ งการค้าขาย  
การลงทุน และการท่องเที่ยว ประกอบกับนัย
เชิงเศรษฐกิจอันเป็นผลจากนโยบายของจีน 
ผนวกเข้ากับบทเรียนที่ได้จากการศึกษาแนว
ท างก าร พั ฒ น าป ระ เท ศ ขอ งสิ งค โป ร์ 
ซ่ึงพบว่ามีเอกลักษณ์ส าคัญคือ ก าหนดทิศทาง
โดยใช้วิสัยทัศน์มุ่งสู่การพัฒนาระยะยาว มุ่งเน้น
การวางแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และมี
ช่องความยืดหยุ่นให้สามารถปรับได้ตาม
ส ถ า น ก า ร ณ์ เห ม า ะ ส ม  จึ ง น า ม า สู่ 
การเสนอแนวทางการปรับตัวเชิงนโยบาย 
เพ่ือให้ไทยสามารถใช้จุดเด่นคือ ที่ตั้งซึ่งอยู่ใน
ศูนย์กลางของภู มิ ภ าคในการประสาน
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจร่วมกันกับจีนและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 1) ด้านการค้า ไทย
สามารถปรับตัวโดยเลือกชนิดสินค้าส่งออก
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนที่
เปลี่ยนไป เช่น เน้นสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กหรือ
คนชรา สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สินค้าที่มุ่งเป้าขายให้กับชนชั้นกลางที่เพ่ิม
จ านวนขึ้นพร้อมกับก าลังซื้อที่มากขึ้น 2) 
ด้านการลงทุน การลงทุนโดยตรงระหว่างกัน
ยังถือว่ามีสัดส่วนน้อย จึงยังคงมีช่องว่างให้
พัฒนาอีกมากในอนาคต ทั้งโอกาสจากเงิน
ลงทุนโดยตรงจากจีนและการย้ายฐานการ
ผลิตของต่างชาติ และ 3) ด้านการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวจากจีนมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 

ตามการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางและรายได้
เฉลี่ยต่อหัวของชาวจีน ไทยจึงต้องเร่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวก าลังซื้อสูงจากจีน และควบคุม
ธุรกิจสีเทา เช่น ทัวร์ศูนย์เหรียญ  เพ่ือให้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้กับผู้ประกอบการ
ชาวไทย รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง เช่น 
ร้านอาหาร โรงแรม หรือเจาะกลุ่มลูกค้า เช่น 
ธุรกิจบริการการแพทย์ การดูแลผู้สูงอายุ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 
 
 

  


