
 
1 สารบัญ 

  
  

ÃÒÂ§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ©ºÑºÊÁºÙÃ³� 

(Final Report) 

àÊ¹Í 
Ê¶ÒºÑ¹ÃÐËÇ�Ò§»ÃÐà·È 

à¾×Í่¡ÒÃ¤�ÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 

(Í§¤�¡ÒÃÁËÒª¹) 

 

¨Ñ́ ·Òํâ´Â 

ÈÙ¹Â�ÍÒà«ÕÂ¹-¨Õ¹ÈÖ¡ÉÒ 

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ»�ÒÀÔÇÑ²¹� 
 
 

¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557 

China ASEAN Studies Center, Panyapiwat Institute of Management 

â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ  

�¾ÅÇÑµ¢Í§¨Õ¹ã¹Í¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ÅØ�ÁáÁ�¹้Òํâ¢§áÅÐ¹ÑÂµ�Í»ÃÐà·Èä·Â� 



 

China ASEAN Studies Center: CAS, Panyapiwat Institute of Management: PIM 

2 สารบัญ 

รายนามนักวิจัยในโครงการ 
 

 
หัวหนาโครงการวิจัย 

อาจารยพิษณุ เหรียญมหาสาร 
 ที่ปรกึษาสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน, ผูอํานวยการอาวุโส 
 อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย, ทูตพาณิชย ณ กรุงปกกิ่ง และกรุงบรสัเซลส 
  
 
คณะนักวิจัย 

1. Prof. Dr. Zhimin Tang 

คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ และผูอํานวยการ ศูนยอาเซียน - จีนศึกษา  

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

2. อาจารยธัญสินี เลิศศิริวรพงศ 

ผูชวยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

3. นางสาวอรสา รัตนอมรภิรมย 

หัวหนานักวิจัย ศูนยอาเซียน - จีนศึกษา สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

4. นางสาวณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล 

นักวิจัยประจํา ศูนยอาเซียน - จีนศึกษา สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

 
 
คณะผูชวยนักวิจัย 

1. นางสาวกมลชนก โตสงวน 

นักวิจัยประจํา ศูนยอาเซียน - จีนศึกษา สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

2. นางสาวภัสรลักษณ วัฒนานุสิทธิ์ 

เจาหนาที่ประจํา ศูนยอาเซียน - จีนศึกษา สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

3. นางสาวบางอร  จันทรทาบ 

เจาหนาที่ประจํา ศูนยอาเซียน - จีนศึกษา สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

4. นางสาวสุพีชา ตรีสัมพันธ 

เจาหนาที่ประจําวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

 
 
 



 
III สารบัญ 

สารบัญ 
 
สารบัญ  ...................................................................................................................................................................... III 
สารบัญตาราง ................................................................................................................................................................. VI 
สารบัญรูปภาพ .............................................................................................................................................................. VIII 
บทคัดยอ  ....................................................................................................................................................................... X 
Abstract  ...................................................................................................................................................................... XI 
บทสรุปผูบริหาร ............................................................................................................................................................. XII 
Executive Summary ...............................................................................................................................................XVIII 
บทที่ 1 บทนํา .................................................................................................................................................................. 1 

1.1 หลักการและเหตุผล ............................................................................................................................................................. 1 
1.2 ภูมิหลังโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ..................................................... 3 
1.3 ทบทวนวรรณกรรม ............................................................................................................................................................ 10 
1.4 วัตถุประสงค ....................................................................................................................................................................... 19 
1.5 ขอบเขตการศึกษา .............................................................................................................................................................. 19 
1.6 วิธีการในการดําเนินการศึกษาวิจัย .................................................................................................................................... 20 
1.7 คําถามของการวิจัย ............................................................................................................................................................ 24 
1.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย .................................................................................................................................................... 25 
1.9 แผนงานการดําเนินงานโครงการวิจัย ................................................................................................................................ 25 

บทที่ 2 การคาและการลงทุนของจีนในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ....................................................... 26 
2.1 บทบาทของของจีนตออนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS)........................................................................................................... 26 
2.2 การคาและการลงทุนของจีนในกัมพูชา ............................................................................................................................. 28 
 2.2.1 การคาของจีนในกัมพูชา ........................................................................................................................................ 28 
 2.2.2 การลงทุนของจีนในกัมพูชา ................................................................................................................................... 32 
2.3 การคาและการลงทุนของจีนใน สปป.ลาว ........................................................................................................................ 35 
 2.3.1 การคาของจีนใน สปป.ลาว.................................................................................................................................... 35 
 2.3.2 การลงทุนของจีนใน สปป.ลาว .............................................................................................................................. 40 
2.4 การคาและการลงทุนของจีนในเมียนมาร .......................................................................................................................... 43 
 2.4.1 การคาของจีนในเมียนมาร ..................................................................................................................................... 43 
 2.4.2 การลงทุนของจีนในเมียนมาร ................................................................................................................................ 46 
2.5 การคาและการลงทุนของจีนในเวียดนาม.......................................................................................................................... 49 
 2.5.1 การคาของจีนในเวียดนาม ..................................................................................................................................... 49 
 2.5.2 การลงทุนของจีนในเวียดนาม ................................................................................................................................ 53 
2.6 สรุป ..................................................................................................................................................................................... 56 

บทที่ 3 บทบาทและยุทธศาสตรของจีนในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ................................................... 57 
3.1 โครงสรางการกําหนดบทบาทและยุทธศาสตรของจีน ..................................................................................................... 57 
 3.1.1 ผูกําหนดนโยบายระดับชาติ................................................................................................................................... 57 
 3.1.2 ผูกําหนดนโยบายระดับมณฑล .............................................................................................................................. 66 
3.2 บทบาทและยุทธศาสตรของจีนในกัมพูชา ........................................................................................................................ 67 
 3.2.1 บทบาทและยุทธศาสตรของรัฐบาลจีน ................................................................................................................. 67 
 3.2.2 กลุมธุรกิจและโครงการลงทุนสําคัญ ..................................................................................................................... 69 
 3.2.3 ทัศนคติของจีนตอการลงทุนในกัมพูชา ................................................................................................................. 71 
3.3 บทบาทและยุทธศาสตรของจีนใน สปป.ลาว .................................................................................................................... 73 



 

China ASEAN Studies Center: CAS, Panyapiwat Institute of Management: PIM 

IV สารบัญ 

 3.3.1 บทบาทและยุทธศาสตรของรัฐบาลจีน ................................................................................................................. 73 
 3.3.2 กลุมธุรกิจและโครงการลงทุนสําคัญ ..................................................................................................................... 77 
 3.3.3 ทัศนคติของจีนตอการลงทุนใน สปป.ลาว ............................................................................................................ 87 
3.4 บทบาทบทบาทและยุทธศาสตรของจีนในเมียนมาร ........................................................................................................ 90 
 3.4.1 บทบาทและยุทธศาสตรของรัฐบาลจีน ................................................................................................................. 90 
 3.4.2 กลุมธุรกิจและโครงการลงทุนสําคัญ ..................................................................................................................... 92 
 3.4.3 ทัศนคติของจีนตอการลงทุนในเมียนมาร.............................................................................................................. 95 
3.5 บทบาทและยุทธศาสตรของจีนในเวียดนาม ..................................................................................................................... 96 
 3.5.1 บทบาทและยุทธศาสตรของรัฐบาลจีน ................................................................................................................. 96 
 3.5.2 กลุมธุรกิจและโครงการลงทุนสําคัญ ..................................................................................................................... 98 
 3.5.3 ทัศนคติของจีนตอการลงทุนในเวียดนาม ............................................................................................................. 98 
3.6 สรุป ...................................................................................................................................................................................100 

บทที่ 4 ปฏิกิริยาภายในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ตออิทธิพลจนี ..................................................... 102 
4.1 ปฏิกิริยาของกัมพูชาตออิทธิพลจีน ..................................................................................................................................102 
4.1.1 นโยบาย กฎหมาย และโครงสรางรัฐบาล ....................................................................................................................102 
 4.1.2 ทัศนคติและพฤติกรรมของทองถิ่น .....................................................................................................................103 
 4.1.3 คูแขงที่สําคัญของจีน ............................................................................................................................................105 
 4.1.4 การตอบสนองของฝายจีน ...................................................................................................................................106 
4.2 ปฏิกิริยาของสปป.ลาว ตออิทธิพลจีน .............................................................................................................................108 
 4.2.1 นโยบาย กฎหมาย และโครงสรางรัฐบาล ...........................................................................................................108 
 4.2.2 ทัศนคติและพฤติกรรมของทองถิ่น .....................................................................................................................111 
 4.2.3 คูแขงที่สําคัญของจีน ............................................................................................................................................113 
 4.2.4 การตอบสนองของฝายจีน ...................................................................................................................................115 
4.3 ปฏิกิริยาของเมียนมารตออิทธิพลจีน ..............................................................................................................................116 
 4.3.1 นโยบาย กฎหมาย และโครงสรางรัฐบาล ...........................................................................................................116 
 4.3.2 ทัศนคติและพฤติกรรมของทองถิ่น .....................................................................................................................116 
 4.3.3 คูแขงที่สําคัญของจีน ............................................................................................................................................118 
 4.3.4 การตอบสนองของฝายจีน ...................................................................................................................................121 
4.4 ปฏิกิริยาของเวียดนามตออิทธิพลจีน ..............................................................................................................................121 
 4.4.1 นโยบาย กฎหมาย และโครงสรางรัฐบาล ...........................................................................................................121 
 4.4.2 ทัศนคติและพฤติกรรมของทองถิ่น .....................................................................................................................122 
 4.4.3 คูแขงที่สําคัญของจีน ............................................................................................................................................123 
 4.4.4 การตอบสนองของฝายจีน ...................................................................................................................................124 
4.5 สรุป ...................................................................................................................................................................................125 

บทที่ 5 การคาและการลงทุนของไทยในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ................................................... 126 
5.1 การคาและการลงทุนของไทยในกัมพูชา .........................................................................................................................126 
 5.1.1 การคาของไทยในกัมพูชา.....................................................................................................................................126 
 5.1.2 การลงทุนของไทยในกัมพูชา ...............................................................................................................................128 
5.2 การคาและการลงทุนของไทยในสปป.ลาว ......................................................................................................................130 
 5.2.1 การคาของไทยในสปป.ลาว .................................................................................................................................130 
 5.2.2 การลงทุนของไทยในสปป.ลาว ............................................................................................................................134 
5.3 การคาและการลงทุนของไทยในเมียนมาร ......................................................................................................................135 
 5.3.1 การคาของไทยในเมียนมาร .................................................................................................................................135 
 5.3.2 การลงทุนของไทยในเมียนมาร ............................................................................................................................137 



 
V  

5.4 การคาและการลงทุนของไทยในเวียดนาม ......................................................................................................................138 
 5.4.1 การคาของไทยในเวียดนาม .................................................................................................................................138 
 5.4.2 การลงทุนของไทยในเวียดนาม ............................................................................................................................140 
5.5 สรุป ...................................................................................................................................................................................141 

บทที่ 6 บทบาทและยุทธศาสตรของไทยในประเทศสมาชิกในอนุภมิูภาคลุมแมน้ําโขง (GMS).......................................... 142 
6.1 บทบาทและยุทธศาสตรไทยในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) .....................................................................................142 
 6.1.1 โครงสรางการกําหนดบทบาทและยุทธศาสตรของไทย .....................................................................................142 
 6.1.2 ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อนบาน .............................................................................................148 
 6.1.3 นโยบายการเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน .................................................154 
 6.1.4 คณะกรรมการความรวมมือรวมระหวางไทยกับอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) .............................................158 
6.2 บทบาทและยุทธศาสตรของไทยในกัมพูชา .....................................................................................................................163 
 6.2.1 กลุมธุรกิจและโครงการลงทุนสําคัญของไทยในกัมพูชา .....................................................................................163 
 6.2.2 ทัศนคติของไทยตอการลงทุนในกัมพูชา .............................................................................................................164 
6.3 บทบาทและยุทธศาสตรของไทยใน สปป.ลาว ................................................................................................................165 
 6.3.1 บทบาทและยุทธศาสตรของไทยใน สปป.ลาว ....................................................................................................165 
 6.3.2 กลุมธุรกิจและโครงการลงทุนสําคัญของไทยในสปป.ลาว..................................................................................167 
 6.4.3 ทัศนคติของไทยตอการลงทุนในสปป.ลาว ..........................................................................................................170 
6.4 บทบาทและยุทธศาสตรของไทยในเมียนมาร .................................................................................................................171 
 6.4.1 กลุมธุรกิจและโครงการลงทุนสําคัญของไทยในเมียนมาร..................................................................................171 
 6.4.2 ทัศนคติของไทยตอการลงทุนในเมียนมาร ..........................................................................................................173 
6.5 บทบาทและยุทธศาสตรของไทยในเวียดนาม .................................................................................................................174 
 6.5.1 กลุมธุรกิจและโครงการลงทุนสําคัญของไทยในเวียดนาม..................................................................................174 
 6.5.2 ทัศนคติของไทยตอการลงทุนในเวียดนาม ..........................................................................................................175 
6.6 สรุป ...................................................................................................................................................................................177 

บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ................................................................................................................................................ 178 
7.1 สรุปผลการศึกษา ..............................................................................................................................................................178 
7.2 การวิเคราะหศักยภาพของจีนกับไทยดวย SWOT Analysis ........................................................................................187 
 7.2.1 การวิเคราะห SWOT Analysis ของจีนในกลุมประเทศ CLMV .......................................................................187 
 7.2.2 การวิเคราะห SWOT Analysis ของไทยในกลุมประเทศ CLMV .....................................................................190 
7.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอภาครัฐบาลไทย ...................................................................................................................195 
7.5 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอภาคเอกชนไทย ...................................................................................................................200 

บรรณานุกรม ...................................................................................................................................................................................206 
ภาคผนวก ก ....................................................................................................................................................................................214 
ภาคผนวก ข ....................................................................................................................................................................................215 
ภาคผนวก ค ....................................................................................................................................................................................218 
ภาคผนวก ง .....................................................................................................................................................................................219 
ภาคผนวก จ ....................................................................................................................................................................................220 
ภาคผนวก ฉ ....................................................................................................................................................................................222 
ภาคผนวก ช ....................................................................................................................................................................................226 
ภาคผนวก ซ ....................................................................................................................................................................................227 
 

 



 

China ASEAN Studies Center: CAS, Panyapiwat Institute of Management: PIM 

VI สารบัญตาราง 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ 1.1 เหตุการณสําคัญที่เก่ียวของกับอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) .................................................................................. 4 
ตารางที่ 1.2 GMS Economic Cooperation Program (GMS - ECP) Priority Sectors ......................................................... 5 
ตารางที่ 1.3 ขอมูลพื้นฐานของสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ปพ.ศ. 2556 .................................................................... 7 
ตารางที่ 1.4 GDP ตอหัวประชากรของสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ปพ.ศ. 2555 - 2559 ......................................... 8 
ตารางที่ 1.5 อัตราเติบโต GDP ของสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ปพ.ศ. 2556 - 2559 .............................................. 9 
ตารางที่ 1.6 ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ของสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) .................................................. 9 
ตารางที่ 1.7 สินคาสงออกและนําเขาสําคัญระหวางจีนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ...................................... 12 
ตารางที่ 1.8 การคาระหวางไทยกับ CLMV .................................................................................................................................... 14 
ตารางที่ 1.9 สินคาสงออกและนําเขาสําคัญระหวางไทยและ CLMV ............................................................................................ 15 
ตารางที่ 1.10 กลุมประชากรวิจัย .................................................................................................................................................... 20 
ตารางที่ 1.11 ตารางแสดงแผนการสํารวจภาคสนามในกลุมประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ........................... 21 
ตารางที่ 2.1 การคาระหวางมณฑลยูนนานและกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS)................................................. 26 
ตารางที่ 2.2 การลงทุนโดยตรงระหวางประเทศขาออก (ODI) ของมณฑลยูนนานในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) .............. 27 
ตารางที่ 2.3 การคาของจีนและกัมพูชา ปพ.ศ. 2554 - 2556 ...................................................................................................... 30 
ตารางที่ 2.4 การสงออกของจีนไปกัมพูชาปพ.ศ. 2555 - 2556 (รายสินคา) ............................................................................... 30 
ตารางที่ 2.5 สินคานําเขาของจีนจากกัมพูชา ปพ.ศ. 2555 - 2556 (รายสินคา) ......................................................................... 31 
ตารางที่ 2.6 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในกัมพูชา (รายประเทศ) ปพ.ศ. 2555 - 2556 ............................................... 34 
ตารางที่ 2.7 การคาของจีน-สปป.ลาว ปพ.ศ. 2554 – 2556 ........................................................................................................ 37 
ตารางที่ 2.8 การสงออกของจีนไปสปป.ลาว ปพ.ศ. 2555 - 2556 (รายสินคา) .......................................................................... 38 
ตารางที่ 2.9 การนําเขาสินของจีนจากสปป.ลาว ปพ.ศ. 2555-2556 (รายสินคา) ....................................................................... 39 
ตารางที่ 2.10 โครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่ไดรับอนุมัติจากรัฐบาล สปป.ลาว ปพ.ศ. 2556 .................................. 41 
ตารางที่ 2.11 การคาระหวางเมียนมารและจีน ปงบประมาณ ...................................................................................................... 45 
ตารางที่ 2.12 การสงออกและนําเขาสินคาของเมียนมารกับจีน (รายสินคา) เดือน กุมภาพันธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556/57 46 
ตารางที่ 2.13 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในเมียนมาร (แยกตามโครงการลงทุน) ........................................................... 48 
ตารางที่ 2.14 การคาระหวางของจีน - เวียดนาม ปพ.ศ. 2554 - 2556 ...................................................................................... 51 
ตารางที่ 2.15 การสงออกของจีนไปเวียดนาม ปพ.ศ. 2555 - 2556 (รายสินคา) ........................................................................ 51 
ตารางที่ 2.16 การนําเขาของจีนจากเวียดนาม ปพ.ศ. 2555 - 2556 ........................................................................................... 52 
ตารางที่ 2.17 การลงทุนจากตางประเทศที่ไดอนุมัติการลงทุนในเวียดนาม ในปพ.ศ. 2555 - 2556 (รายประเทศ) ................. 55 
ตารางที่ 3.1 หนวยงานในจีนที่เก่ียวของกับโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ....... 60 
ตารางที่ 3.2 สัดสวนการลงทุนโครงการกอสรางเขื่อนทั่วโลกของจีน ............................................................................................ 65 
ตารางที่ 3.3 โครงการกอสรางเขื่อนของจีนในอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ........................................................ 65 
ตารางที่ 3.4 ตัวอยางบริษัทจีนที่เขาไปลงทุนในประเทศกัมพูชา ................................................................................................... 69 
ตารางที่ 3.5 รายช่ือบริษัทผูใหบริการระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ในกัมพูชา ..................................................................................... 71 
ตารางที่ 3.6 ขอตกลงระหวางจีนและ สปป.ลาว ที่สงเสริมใหนักลงทุนจากจีนเขาไปลงทุนและทําการคาใน สปป.ลาว ........... 74 
ตารางที่ 3.7 ชนิดเหมืองแรที่ตางชาติลงทุนมากที่สุดใน สปป.ลาว (เรียงลําดับตามจํานวนโครงการ) ........................................ 78 
ตารางที่ 3.8 ขอมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะในสปป.ลาว ............................................................................... 84 
ตารางที่ 3.9 ตัวอยางบริษัทจีน (รายใหญ) ที่ลงทุนในเมียนมาร .................................................................................................... 92 
ตารางที่ 3.10 ตัวอยางบริษัทจีนที่ลงทุนในเวียดนาม ..................................................................................................................... 98 
ตารางที่ 4.1 ประเทศผูลงทุนรายใหญ 10 อันดับแรก (ปพ.ศ. 2532 - 2555) ...........................................................................114 
ตารางที่ 5.1 การสงออกสินคาของไทยไปกัมพูชา พ.ศ. 2553 - 2556 .......................................................................................127 
ตารางที่ 5.2 การนําเขาสินคาของไทยจากกัมพูชา พ.ศ. 2553 - 2556 ......................................................................................128 



 
VII  

ตารางที่ 5.3 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในกัมพูชา พ.ศ. 2555 - 2556 ........................................................................129 
ตารางที่ 5.4 การคาระหวางไทย - สปป.ลาว ปพ.ศ. 2552 - 2556 ............................................................................................130 
ตารางที่ 5.5 การสงออกของไทยไปสปป.ลาว ปพ.ศ. 2555 - 2556 ...........................................................................................131 
ตารางที่ 5.6 การนําเขาของไทยจากสปป.ลาว ปพ.ศ. 2555 - 2556 ..........................................................................................132 
ตารางที่ 5.7 มูลคาการคาระหวางประเทศและการคาชายแดนไทย - สปป.ลาว ปพ.ศ. 2554 - 2556 ...................................132 
ตารางที่ 5.8 มูลคาการคาชายแดนไทย - สปป.ลาว (รายดาน) ปพ.ศ. 2554 - 2556 ...............................................................133 
ตารางที่ 5.9 การนําเขาสินคาของไทยจากเมียนมาร พ.ศ. 2553 - 2556 ...................................................................................137 
ตารางที่ 5.10 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในเมียนมาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2554/55 ..................................................138 
ตารางที่ 5.11 การสงออกสินคาของไทยไปเวียดนาม พ.ศ. 2553 - 2556..................................................................................139 
ตารางที่ 5.12 การนําเขาสินคาของไทยจากเวียดนาม พ.ศ. 2553 - 2556 ................................................................................140 
ตารางที่ 5.13 การลงทุนจากตางประเทศที่ไดอนุมัติการลงทุนในเวียดนาม ในปพ.ศ. 2555 - 2556 .......................................141 
ตารางที่ 6.1 สรุปการใหเงินกูระยะยาวแกประเทศเพื่อนบานของ สพพ. ปพ.ศ. 2556 .............................................................151 
ตารางที่ 6.2 มูลคารวมโครงการความรวมมือระหวางประเทศของไทย ปพ.ศ. 2556................................................................152 
ตารางที่ 6.3 มูลคาการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA) ของไทย ....................................................153 
ตารางที่ 6.4 เงินลงทุนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมระยะ 10 ป พ.ศ. 2559 - 2568 .................................158 
ตารางที่ 6.5 สรุปโครงการสําคัญภายใตคณะกรรมการรวม JC ไทย - CLMV ...........................................................................161 
ตารางที่ 6.6 ตัวอยางบริษัทไทยที่เขาไปลงทุนในกัมพูชา .............................................................................................................163 
ตารางที่ 6.7 ตัวอยางโครงการดานโครงสรางพื้นฐานและเครือขายคมนาคมที่ไทยใหความชวยเหลือแกสปป.ลาว .................166 
ตารางที่ 6.8 โครงการโรงไฟฟาที่ไทยไปลงทุนในสปป.ลาว ..........................................................................................................169 
ตารางที่ 6.9 ตัวอยางบริษัทไทยที่เขาไปลงทุนและเตรียมเขาไปลงทุนในเมียนมาร ...................................................................172 
ตารางที่ 6.10 ตัวอยางบริษัทไทยที่เขาไปลงทุนและเตรียมเขาไปลงทุนในเวียดนาม .................................................................175 
ตารางที่ 7.1 ขอมูลการคาระหวางจีนกับประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ปพ.ศ. 2556 ...................................179 
ตารางที่ 7.2 ขอมูลการคาระหวางไทยกับประเทศ CLMV ปพ.ศ. 2556 ....................................................................................181 
ตารางที่ 7.3 สรุปแรงจูงใจของจีนและไทยในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ............................................................................185 
ตารางที่ 7.4 สรุปยุทธศาสตรของจีนและไทยในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) .......................................................................186 
ตารางที่ 7.5 โอกาสการคาและการลงทุนในกัมพูชา ....................................................................................................................193 
ตารางที่ 7.6 สรุปรายช่ือเมืองสําคัญที่เหมาะแกการลงทุนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ...................................................202 
 

 
 
 
 



 

China ASEAN Studies Center: CAS, Panyapiwat Institute of Management: PIM 

VIII สารบัญรูปภาพ 

สารบัญรูปภาพ 
 
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ........................................................................................................................ 3 
รูปภาพที่ 1.2 โครงสรางการประชุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS)............................................... 7 
รูปภาพที่ 1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ........................................................................................................................................... 25 
รูปภาพที่ 2.1 การคาของกัมพูชา ปพ.ศ. 2551 - 2556 ................................................................................................................. 28 
รูปภาพที่ 2.2 สัดสวนการสงออกและนําเขาสินคาของกัมพูชากับประเทศคูคาสําคัญระหวาง ปพ.ศ. 2555 - 2556 ............... 29 
รูปภาพที่ 2.3 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในกัมพูชา พ.ศ. 2551 - 2556......................................................................... 33 
รูปภาพที่ 2.4 การลงทุนจากตางประเทศในกัมพูชา (รายประเทศ) สะสมตั้งแตปพ.ศ. 2537 - 2557 (กุมภาพันธ) .................. 34 
รูปภาพที่ 2.5 สัดสวนการลงทุนจากตางประเทศในกัมพูชา (รายอุตสาหกรรม) .......................................................................... 35 
รูปภาพที่ 2.6 สัดสวนการสงออกและนําเขาสินคาของ สปป.ลาว กับประเทศคูคาสําคัญ ........................................................... 36 
รูปภาพที่ 2.7 การคาของจีน - สปป.ลาว ปพ.ศ. 2554 - 2556 .................................................................................................... 36 
รูปภาพที่ 2.8 เปรียบเทียบมูลคาการคา การสงออก และการนําเขาสินคา .................................................................................. 37 
รูปภาพที่ 2.9 เงินลงทุนไหลเขาจากการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน ปพ.ศ. 2553 - 2556 ............................................... 40 
รูปภาพที่ 2.10 การลงทุนจากตางประเทศแยกตามอุตสาหกรรม ปพ.ศ. 2532 - 2555 ............................................................. 41 
รูปภาพที่ 2.11 โครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่ไดรับอนุมัติจากรัฐบาล สปป.ลาว ปพ.ศ. 2556 (รายประเทศ)........ 42 
รูปภาพที่ 2.12 การคาระหวางประเทศของเมียนมาร ในชวงปงบประมาณ ................................................................................. 43 
รูปภาพที่ 2.13 สัดสวนการสงออกและนําเขาสินคาของเมียนมารกับประเทศคูคาสําคัญ ........................................................... 44 
รูปภาพที่ 2.14 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในเมียนมาร (แยกตามประเทศผูลงทุน)........................................................ 47 
รูปภาพที่ 2.15 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในเมียนมาร (แยกตามโครงการลงทุน) ......................................................... 48 
รูปภาพที่ 2.16 การสงออกและนําเขาสินคาของเวียดนาม ระหวางปพ.ศ. 2551 - 2556 ........................................................... 49 
รูปภาพที่ 2.17 สัดสวนการสงออกและนําเขาสินคาของเวียดนามกับประเทศคูคาสําคัญ ป พ.ศ.2555 - 2556 ....................... 50 
รูปภาพที่ 2.18 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในเวียดนาม สะสมตั้งแตปพ.ศ. 2531 - 2557 (ม.ค. - พ.ค.) ...................... 54 
รูปภาพที่ 3.1 โครงสรางหนวยงานรัฐที่กํากับบทบาทการลงทุนของจีนในตางประเทศ ............................................................... 58 
รูปภาพที่ 3.2 แผนที่แสดงเสนทางรถไฟความเร็วสูงเช่ือม สปป.ลาว - ไทย ................................................................................. 80 
รูปภาพที่ 3.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลสปป.ลาว ................................................... 86 
รูปภาพที่ 3.4 เสนทางทอสงกาซธรรมชาติและนํ้ามันดิบจีน - เมียนมาร ...................................................................................... 93 
รูปภาพที่ 3.5 รายละเอียดการลงทุนทอสงกาซธรรมชาติจีน - เมียนมาร ..................................................................................... 94 
รูปภาพที่ 3.6 ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA) ของเวียดนาม ปพ.ศ. 2554 - 2556 ............................ 97 
รูปภาพที่ 4.1 แผนที่การกอสรางเขื่อนมิตโซน (Myitsone Dam)  .............................................................................................117 
รูปภาพที่ 4.2 แผนที่เหมืองทองแดงเล็ตพาดอง (Letpadaung Copper Mine) ......................................................................118 
รูปภาพที่ 4.3 มูลคาการลงทุนจากตางประเทศในประเทศเมียนมาร ปพ.ศ. 2556/57 - 2557/58 (เมษายน - มิถุนายน) ....119 
รูปภาพที่ 4.4 แผนที่เมืองเจียวเพียว (Kyauk Phyu) รัฐยะไข (Rakhine)..................................................................................120 
รูปภาพที่ 5.1 การคาระหวางไทย - กัมพูชา ปพ.ศ. 2553 - 2556 .............................................................................................126 
รูปภาพที่ 5.2 การคาระหวางไทย - เมียนมาร ปพ.ศ. 2553 - 2556 ..........................................................................................135 
รูปภาพที่ 5.3 การคาระหวางไทย - เวียดนาม พ.ศ. 2553 - 2556 .............................................................................................138 
รูปภาพที่ 6.1 โครงสรางผูกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศของไทย ...............................................149 
รูปภาพที่ 6.2 รูปแบบการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศของไทย .....................................................................................150 
รูปภาพที่ 6.3 สัดสวนโครงการความรวมมือระหวางประเทศของไทย ปพ.ศ. 2556 ..................................................................153 
รูปภาพที่ 6.4 อาณาเขตติดตอของไทยกับประเทศเพื่อนบาน .....................................................................................................156 
รูปภาพที่ 6.5 พื้นที่ชายแดนที่เหมาะสมจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ...................................................................................157 
รูปภาพที่ 6.6 มูลคาการสงออกสินคาประเภทเน้ือสัตวและสวนอ่ืนของสัตวที่บริโภคได ...........................................................169 
รูปภาพที่ 7.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ปพ.ศ. 2556 .....................................................178 



 
IX สารบัญรปูภาพ 

รูปภาพที่ 7.2 สินคาสงออกและสินคานําเขาที่สําคัญของ CLMVT กับจีน ปพ.ศ. 2556 ...........................................................180 
รูปภาพที่ 7.3 สินคาสงออกและสินคานําเขาที่สําคัญของ CLMV กับไทย ปพ.ศ. 2556............................................................182 
 



 

China ASEAN Studies Center: CAS, Panyapiwat Institute of Management: PIM 
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บทคัดยอ 
 

โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong Sub - region: 
GMS) เปนความรวมมือระหวาง 6 ประเทศ ประกอบดวย ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร และจีน 
(เฉพาะมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองชนชาติจวงหรือกวางซี) กอต้ังเมื่อปพ.ศ. 2535 ริเริ่มและใหการ
สนับสนุนหลักโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหเกิด การขยายตัวทางการคา การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว และพลังงาน รวมทั้งสงเสริม
และพัฒนาความรวมมือดานเทคโนโลยี โดยยุทธศาสตรของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) น้ันมุงเนนการสราง   
ความเช่ือมโยง การสรางชุมชนที่มีความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน และการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน 
ทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ ใหประชาชน 326 ลานคน ในอนุภูมิภาคน้ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนภายใต
สันติภาพที่ย่ังยืน  

 
โครงการวิจัยเรื่อง “พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุมแม นํ้าโขงและนัยตอประเทศไทย” น้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหและประเมินบทบาทนโยบายและกลยุทธดานเศรษฐกิจและความสัมพันธ
ระหวางประเทศของจีนตอประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) พรอมเปรียบเทียบกับไทย โดยมุง
ศึกษาถึงบทบาทและยุทธศาสตรดานการคา การลงทุน และการใหความชวยเหลือของไทยกับจีนตอ CLMV 
ครอบคลุมทั้งบทบาทของภาครัฐและเอกชน บนพื้นฐานของสถานการณในปจจุบันและนโยบายที่กําหนดข้ึน 
ทัศนคติของสังคมทองถ่ิน ปฏิกิริยาของคูแขงทองถ่ินและคูแขงจากตางชาติรายอื่น เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะ
สําหรับภาครัฐและภาคเอกชนไทยในการกําหนดนโนบายดานเศรษฐกิจการคา ความสัมพันธ และความรวมมือ
ระหวางไทยกับจีน  

 
โดยขอคนพบและบทสรุปของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ ประเทศจีนและประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุม

แมนํ้าโขง (GMS) มีผลประโยชนรวมกัน สําหรับจีน การพัฒนาอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) มีสวนโดยตรงกับ
การพัฒนามณฑลยูนนานและกวางซี การเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) ยังเปนหลักประกัน      
แหลงทรัพยากร แหลงพลังงานใหม และทางออกสูทะเละดานตะวันตกของจีน ขณะที่ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาค 
ลุมแมนํ้าโขง (GMS) จะสามารถเพิ่มชองทางการคา ขยายตลาดในจีนตอนใตมากข้ึน สวนนัยตอประเทศไทยน้ัน   
มีขอดี คือ จะทําใหการเช่ือมตอทางคมนาคมในภูมิภาคที่มีไทยเปนศูนยกลางเปนจริงไดเร็วข้ึน เน่ืองจากการ
ผลัดดันโครงการตางๆ จากจีน เชน การเช่ือมโยงดวยรถไฟความเร็วสูง แตขอเสีย คือ ในระยะยาวสินคาไทยจะ
แขงขันลําบากมากข้ึนและถูกแยงตลาดในประเทศเพื่อนบาน อีกทั้งยังตองเผชิญกับการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ
ในอนุภูมิภาคกับจีน ทั้งน้ี รัฐบาลไทยควรมียุทธศาสตรขยายบทบาทการลงทุนของรัฐวิสาหกิจไทยในอนุภูมภิาค 
สงเสริมการมีสวนรวมของทองถ่ิน/จังหวัดชายแดน สนับสนุนภาคการเงินเพื่อการลงทุนในอนุภูมิภาค ตลอดจน
รวมมือกับจีนระดับรัฐตอรัฐในการเปนคูหุนสวนการลงทุนในอนุภูมิภาค สวนภาคเอกชนไทยควรเรงเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขันใหมากข้ึนเพื่อรับมือกับสินคาจากจีน สวนบางกิจการที่เขมแข็งอาจจะไปลงทุนใน
ประเทศเพื่อนบานหรือในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน อีกทั้งควรหันมาเนนแขงขันกับจีนดวย
สินคาคุณภาพ และปรับทัศนคติจากการเปนคูแขงกับจีนสูการเปนคูคากับจีน เพื่อกาวเขาไปลงทุนในกลุม
ประเทศ CLMV  
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Abstract 
 

Greater Mekong Subregional Economic Cooperation is a collaboration between 6 
countries, including Thailand, Lao PDR., Cambodia, Vietnam, Myanmar and China (Yunnan and 
Guangxi Province only). It was founded in 1992 by the supporting of Asian Development Bank 
(ADB). The main objectives are to foster the expansion of trade, investment, industry, agriculture, 
tourism, energy, as well as to promote technology cooperation and development. With the 
ultimate goal of improving life quality of 326 million people in the sub-region's under 
sustainable peace, GMS aims to create linkages, creating a community with a sense of shared 
and responsibility, as well as to strengthen the competitiveness of the economy. 

 
The research project of "The dynamics of China in the Greater Mekong Sub-region 

and their implications for Thailand" aims to analyze and evaluate economics and 
international relation policies and strategies of China on the GMS countries when comparing with 
those of Thailand, as well as to study the roles and strategies of both Thai and Chinese public 
and private sectors on the trade, investment and Aids in CLMV countries, on the basis of current 
situations and policies, the attitudes of the local communities, the reaction of local rivals and 
competitors from overseas. Recommendations for the public and private sectors in Thailand 
were provided, in order to determine the policies related to economic, trade, international 
relations and cooperation between Thailand and China. 

 
  The research finds China and The GMS countries has mutual benefits, i.e. for China, to 
develop GMS contributes directly to the development of Yunnan and Guangxi, and to link with 
The GMS countries can guarantee the supply of natural resources, provide new energy sources 
and provide an west ocean exit to China. While The GMS countries can expand their markets to 
Southern China. The advantage for Thailand is to let Thailand become a regional transport hub 
connecting with other The GMS countries, but the disadvantages are Thai products will be more 
difficult to compete in The GMS countries and Thai enterprises will also face with the competition 
over natural resources in this sub-region with Chinese. Therefore, Thai government should have 
the strategies to expand the investment of Thai state enterprises in this sub-region, encourage the 
participation of local/border provinces, support the financial sector investing in this sub-region, 
establish state to state partnership with Chinese government in order to invest together in this 
sub-region. At the same time, Thai private sector should improve their competitive capability in 
order to cope with more competitive products from China. For those enterprises who have 
enough resources might invest in neighboring countries or in special economic zones along the 
border, as well as confront with the competition from China by offering quality products. It is also 
important that Thai investors should change their the attitude to China from competitors to 
partners, so they may become partners investing together in CLMV. 


