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 เฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  

ศูนย์กลางอารยธรรมและเศรษฐกิจใจกลางประเทศจีน 
พฤษภาคม 2556 

รู้จักเฉิงตู ... ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,300 ปี 
 

 “เฉิงตู” (Chengdu หรือ 成都) เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ท่ีคนสว่นใหญ่มกัรู้จกั

ในฐานะท่ีเป็นบ้านเกิดของหมีแพนด้า ทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางวฒันธรรมของภาคตะวนัตกของจีน ท่ีมี

ประวตัคิวามเป็นมายาวนานหลายพนัปี รวมทัง้ยคุท่ีมีช่ือเสียงในสมยั “สาม ก๊ก” (ค.ศ.220-280) ซึ่งเฉิงตู

มีความสําคญัท่ีเป็นเมืองหลวงของเลา่ป่ีในสมยันัน้ นอกจากนี ้ช่ือ “เฉิงต”ู ก็ยงัเป็นช่ือเมืองดัง้เดมิท่ีใช้กนั

มานบัจากสมยัอดีตกาลผา่นประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมมาหลายยคุสมยัตราบจนกระทัง่ปัจจบุนั  

ด้วยอารยธรรมยาวนานหลายพันปีทาํให้เฉิงตูขึน้ช่ือในด้านแหล่งท่องเที่ยวเชงิ

วัฒนธรรม เก่าแก่และมีประวัตคิวามเป็นมาน่าสนใจ อาทิ  ศาลเจ้าอู่โหว ท่ีสร้าง ขึน้เพ่ือรําลกึถึง

จเูก๋อเล่ียง  หรือ  ขงเบ้ง  อคัรมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ในประวตัศิาสตร์  ซึ่งท่ี น่ียงัเป็นท่ีฝังศพของขงเบ้งและเลา่ป่ี อีกด้วย 

สําหรับแหลง่ท่องเท่ียวท่ีขึน้ช่ืออ่ืนๆ ได้แก่ บ้านเก่าท่านกวีเอกตู้ฝู่  สสุานหวงัเจีย้นมู ่เข่ือนชลประทานตเูจียงเอีย้น วดัเอ้อหวงั 

และทิวทศัน์ธรรมชาตท่ีิเขาชิงเฉิง  นอกจากนี ้ เฉิงตกู็ยั งเป็นชมุทางคมนาคมสูแ่หลง่ท่องเท่ียวมรดกโลกท่ีมีช่ืออย่าง

อทุยานแห่งชาตจิิ่วไจ้โกว หวงหลง เขาง้อไบ๊ และท่ีตัง้ของพระพทุธรูปใหญ่แห่งเขาเลอ่ซนั  ทิเบตดนิแดนหลงัคาโลก แหลง่

ท่องเท่ียวโครงการเข่ือนขนาดใหญ่ท่ีซนัเสีย และท่ีสําคญัยงัเป็นทางผา่นไปสู่ ฐานวจิยัเพ่ือการเพาะพนัธุ์และเพาะเลีย้งหมี

แพนด้า “มรดกลํา้คา่” ของประเทศจีนด้วย และอีกส่ิงที่ขาดไม่ได้เม่ือไปเยือนเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ก็คงต้อง

ลิม้ลองอาหารเสฉวนแบบต้นตาํรับแท้ๆจากถิ่นกําเนิด และของฝากหัตถกรรมขึน้ช่ือต่างๆ ได้แก่ ผ้าไหม

ทอดิน้เงนิ ผ้าปัก เคร่ืองเคลือบนํา้มันแลคเกอร์ เคร่ืองเงนิ เป็นต้น  

ในอีกด้านหนึ่ง เฉิงตกู็เป็นศนูย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจมาตัง้แตใ่นสมยัอดีต เป็นทัง้ชมุทาง บนเส้นทาง

สายแพรไหม(สายใต้)ในอดีต เป็นอู่ข้าวอู่นํา้ทางตอนบนของแมนํ่า้ฉางเจียง หรือแมนํ่า้แยงซีเกียง และย่านการค้าท่ีคกึคกั

มาโดยตลอด ทําให้พืน้ท่ีดงักลา่วมีการพฒันาในด้านตา่งๆก้าวไกลกวา่พืน้ท่ีโดยรอบ โดยเฉพาะววิฒันาการด้านการพมิพ์

ท่ีก้าวหน้า ทําให้เฉิงตกูลายเป็นพืน้ท่ีแรกของจีนท่ีมีการพมิพ์ธนบตัรออกมาใช้ และบางแหลง่ข้อมลูระบวุา่เป็นพืน้ท่ีแห่ง

แรกของโลกเลยก็วา่ได้  

บทบาทของเฉิงตไูมไ่ด้เปล่ียนไปจากอดีตมากนกั ยงัคงเป็นเมืองใหญ่เตม็ไปด้วยผู้คน และเป็นพืน้ท่ีในฝ่ัง

ตะวนัตกท่ีมีเศรษฐกิจคกึคกัมายาวนาน นอกจากนี ้ในระยะข้างหน้ามณฑลเสฉวนยงัมีความน่าสนใจด้วยอตัราการเตบิโต

ทางเศรษฐกิจท่ีคอ่ยๆ ไตอ่นัดบัขึน้มาเป็นแกนนําเศรษฐกิจในฝ่ังตะวนัตกของประเทศจีน ทัง้ยงัเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล

มากขึน้ด้วยนบัจากนี ้
ต้นแปะก๊วย อุทยานแห่งชาตจ่ิิวไจ้โกว พระพุทธรูปสลักเล่อซัน ศาลเจ้าอู่โหว 

     
ที่มา: www.google.com, เว็บไซต์ท่องเที่ยวเอกชน รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 

 

 

แปะก๊วย 

เอกลักษณ์ประจําถ่ิน 

ดอกฝูหรง 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%83%BD


2 
 

 

บทบาทของเมือง “เฉิงตู” ในระดับมณฑลก้าวสู่ระดับประเทศ 
 

เฉิงตู เป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศ เป็นรองเพียงเซ่ียงไฮ้ กวา่งโจว และปักกิ่ง มี

การเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างน่าจบัตา ด้วยแรงสง่ท่ีแขง็แกร่งจากชนชัน้กลางท่ีเตบิโตตอ่เน่ือง มีนวตักรรมและเทคโนโลยี

การผลติทนัสมยั เป็นศนูย์กลางโลจิสตกิส์ฝ่ังตะวนัตก พร้อมทัง้มีความน่าสนใจจากอตัราภาษีในพืน้ท่ีเศรษฐกิจพเิศษ

ดงึดดูนกัลงทนุ ซึ่งทางการเฉิงตเูองได้มีแผนปรับสภาพแวดล้อมในเมืองให้เอือ้ตอ่การประกอบธรุกิจมากขึน้ภายในปี 2563 

ทําให้เมืองเฉิงตซูึ่งเป็นเมืองเอกของเสฉวน มีความพร้อมในการเป็นฐานการผลติสําหรับนกัธรุกิจท่ีมีเป้าหมายเข้าสูต่ลาด

ฝ่ังตะวนัตกของจีน นอกจากนี ้ในระหวา่งวนัท่ี 6-8 มถินุายน 2556 เมืองเฉิงตยูงัได้รับเกียรตใิห้เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ 

Fortune Global Forum 2013 ซึ่งเป็นครัง้แรกท่ีจดัขึน้ในมณฑลฝ่ังตะวนัตก0

1 ยิ่งเพิม่ความน่าสนใจดงึดดูนกัลงทนุจากทัง้

ในประเทศและตา่งประเทศ  

 “เฉิงตู” เป็นหนึ่งในกลไกสําหรับกลยทุธ์การพฒันาพืน้ท่ีตะวนัตกของจีน “Western Development Strategy” 

 มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ 1 ของฝ่ังตะวันตก โดยคดิเป็นร้อยละ 8 ของ GDP ในฝ่ังตะวนัตกของจีน1

2  

 เป็นพืน้ที่เศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ท่ีจดัตัง้โดยรัฐบาล

กลางของจีนในเดือนเมษายน 2554 คือ “เขตเศรษฐกิจเฉิงต ู

– ฉงชิ่ง” (Chengdu – Chongqing Economic Zone)  

 เป็นพืน้ที่กลยุทธ์ในการพัฒนาพืน้ที่ ฝ่ังตะวันตกของจีน  

(China’s Western Development Strategy) ตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจของจีนฉบบัท่ี 12  

 Tianfu New District  เป็นพืน้ท่ีเศรษฐกิจในเฉิงตท่ีูรวมกลุม่

นิคมอตุสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจท่ีสําคญั โดยมีเป้าหมาย

พฒันาอตุสาหกรรมท่ีทนัสมยั การเงินและการค้าเตบิโต

ควบคูไ่ปกบัเมืองเฉิงต ูพืน้ท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคญั ประกอบด้วย Chengdu High-Tech Development 

Zone, Chengdu Economic and Technological Development Zone, Southwest Airport 

Economic Development Zone, Pengshan Economic Development Zone และ Renshou Meishan 

Shigao Economic Development Zone  

 เป็นฐานการผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญ ท่ีใช้เป็นสว่นประกอบในเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 

และแท็บเลต็ ทัง้ยงัมีบริษัทชัน้นําท่ีตดิ 500 อนัดบัแรกของโลกของการจดัอนัดบัโดยนิตยสาร Fortune 

มาลงทนุในเฉิงตจํูานวน 212 บริษัท 

 พืน้ที่แห่งนวัตกรรม เน่ืองจากเป็นแหลง่สัง่สมอารยธรรมยาวนานหลายพนัปี  

 ศูนย์รวมวทิยาศาสตร์ ฐานการวจัิยและพัฒนา (R&D) กวา่ 2,700 สถาบนั ศนูย์การพฒันาและการ

วจิยัระดบัชาตกิวา่ 80 แห่ง รวมทัง้มีสถาบนัการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีผลติแรงงานกวา่ 

2 แสนคนตอ่ปี  

                                                             
1 ครัง้แรกในปี 2542 ที่เซี่ยงไฮ้ ครัง้ต่อมาจดัที่ฮ่องกงในปี 2544  และที่ปักกิ่ง ในปี 2548 
2 เศรษฐกิจฝ่ังตะวนัตกของจีนประกอบด้วย 12  มณฑล ได้แก่ มองโกเลียใน กว่างซี เสฉวน ฉงชิ่ง กุ้ยโจว หยนุหนาน ซานซี กานซู่ 

ชิงไห่ หนิงเซีย้ ซินเจียง ทิเบต 

เฉิงตู โดยสังเขป 

GDP ปี 2555 : 813.89 RMB bn 

                      (+13 %YoY) 

ประชากร: 15 ล้านคน 

รายได้สุทธิต่อหัว: 23,932 RMB 

FDI inflows ปี 2555 : 8 USD bn 

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม : 

218.53 RMB bn (+22.3 %YoY)  
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 แหล่งผลิตพลังงานทางเลือกใหม่ โดยเป็นฐานการผลติเซลล์พลงังานแสงอาทิตย์ท่ีมีประสทิธิภาพสงู

กวา่เซลล์พลงังานแสงอาทิตย์ทัว่ไป  

 ฐานการพัฒนาทางนวัตกรรมที่สําคัญ  ซึ่งเห็นได้จากยอดการขอจดสทิธิบตัรในปี 2554 ท่ีเฉิงตมีู

จํานวนสงูถึง 31,261 สทิธิบตัร และได้รับสทิธิบตัรแล้วจํานวน  25,981 สทิธิบตัร 

 เมืองเศรษฐกิจที่มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมโดดเด่น โดยให้ประสบการณ์ด้านวฒันธรรมท่ีแตกตา่งไป 

ไมว่า่จะเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซึ่ง Time Magazine เขียนบทความในปี 2550 กลา่วถึงเฉิงตวูา่ “Welcome to China’s 

China” เป็นประเทศจีนท่ีอยู่ในประเทศจีน ทําให้เฉิงตกูลายเป็นปลายทางการท่องเท่ียวท่ีสําคญัในจีนนบัแตน่ัน้มา ตอ่มาในปี 

2553 องค์กร UNESCO ยกย่องให้เฉิงตเูป็น “City of Gastronomy” หรือเมืองแห่งอาหารขึน้ช่ือ (อาหารเสฉวน) 

 ศูนย์จัดการประชุมและนิทรรศการของจีน มีความพร้อมในการให้บริการ โดยเป็นพืน้ท่ีจดังาน

นิทรรศการท่ีสําคญัของจีน “Food Industry in China” ตอ่เน่ืองถึง 22 ครัง้ ตัง้แตปี่ 2530 เป็นต้นมา นอกจากนี ้การได้รับ

เลือกเป็นสถานท่ีจดังาน Fortune Global Forum ในปี 2556 นี ้ก็ยงัสะท้อนถึงศกัยภาพของเมืองเฉิงต ูท่ีมีความพร้อมใน

การการจดัการประชมุระดบันานาชาต ิโดยท่ีทางการมีเป้าหมายเป็นศนูย์กลางการจดัประชมุและนิทรรศการของจีน

ภายในปี 2558 และขยายเป็นระดบัเอเชียในปี 2573 

 ปลายทางการลงทุนที่สําคัญ ด้วยแรงดงึดูดจากการบริหารงานของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ 

 เฉิงตเูป็นพืน้ท่ีแรกๆของจีนท่ีมีการเพิม่ประสทิธิภาพการให้บริการของภาครัฐบาลในปี 2554 โดยการลด

จํานวนหน่วยงานท่ีมีความซ้อนทบักนัอยู่จาก 179 หน่วยงานเหลือเพียง 48 หน่วยงาน 

 การบริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพและรวดเร็วโดยเฉพาะการอนมุตัใิห้การสง่เสริมการลงทนุของภาค

ธรุกิจ ทําให้เป็นแหลง่ดงึดดูการลงทนุ  จนกระทัง่ได้รับการขนานนามมากมายในความน่าสนใจของ

มณฑลตัง้แตปี่ 2547 ตราบจนปัจจบุนั อาทิ  

- “China Inland City with Benchmark Investment Environment” โดยธนาคารโลก 

- “Highly Recommended Investment Destination in Mainland China” โดยสถาบนัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และอิเลก็ทรอนิกส์ของไต้หวนั 

- การจดัอนัดบัจากสถาบนัและส่ือตา่งๆ อาทิ “ Top 10 Best Business Cities in China”, “Top 10 

Cities with the Most Dynamic Economy in China”, “Chinese City with the Most Soft Power”, 

“National Civilized City”, “Happiest City in China”  

- ปี 2553 นิตยสาร Forbes กลา่ววา่เฉิงตเูป็นเมืองท่ีมีอตัราการเตบิโตรวดเร็วท่ีสดุในโลกในรอบ 10 ปี 

- เดือนมีนาคม 2555 “Most Competitive Cities in the World” โดย Economist Intelligence Unit 

และ Citigroup Inc. 

 

แม้ว่าเฉิงตูจะมีศักยภาพในตัวเองที่พร้อมจะเตบิโตได้อีกมาก ดงึดูดนักลงทุนเข้าสู่พืน้ที่เพ่ือช่วยหนุน

นําเศรษฐกิจ อีกทัง้ยังได้แรงผลักดันจากภาครัฐบาลกลางเพ่ือเป็นแกนนําเศรษฐกิจฝ่ังตะวันตก แต่ในภาพรวม

ก็ยังคงต้องอิงไปกับทศิทางเศรษฐกิจของมณฑลและประเทศจีนด้วยเช่นกัน 
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แกนนําเศรษฐกิจฝ่ังตะวันตกของประเทศจีนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนฉบับที่ 12 

 

 เม่ือกลา่วถึงมณฑลตอนในท่ีอยู่ลกึเข้ามาในผืนแผน่ดนิจีน “มณฑลเสฉวน” มกัจะเป็นช่ือแรกๆท่ีคนสว่นใหญ่รู้จกั 

ด้วยการท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และยงัมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของฝ่ังตะวนัตกของจีน โดยมีเมือง 

“เฉิงต”ู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน และเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจฝ่ังตะวนัตกของจีน หากมองในภาพท่ีกว้างขึน้ก็จะ

พบวา่มณฑลเสฉวนก็ตดิอนัดบัมณฑลท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศจีนด้วยเช่นกนั พร้อมทัง้มีอตัรา

การขยายตวัทางเศรษฐกิจในเกณฑ์สงูเฉล่ียร้อยละ 14.2 ในช่วงปี 2553-2555 และยังคงรักษาการเตบิโตต่อเน่ืองที่

ร้อยละ 10.2 (YoY) ในไตรมาส 1 ปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งการเตบิโตดังกล่าวสูงกว่าการเตบิโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศจีนในช่วงเวลาเดียวกันที่เตบิโตร้อยละ 7.7 (YoY)  

 
 

 มณฑลเสฉวน เร่ิมเป็นที่ รู้จักมากขึน้ตัง้แต่ในช่วงปี 2544 โดยทางการจีนมีนโยบาย “ Go West 

Policy” เพ่ือผลักดันการเตบิโตทางเศรษฐกิจของมณฑลฝ่ังตะวันตกลดความเหล่ือมลํา้ด้านรายได้ ทาํให้พืน้ที่ ฝ่ัง

ตะวันตกของจีนเร่ิมมีการเตบิโตรวดเร็วต่อเน่ืองในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมณฑลเสฉวนท่ีมีการ

พฒันาทางเศรษฐกิจคอ่นข้างน่าสนใจและมีบทบาทท่ีชดัเจนในการเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจของผืนแผน่ดนิจีนในฝ่ังตะวนัตก 

 เศรษฐกิจเสฉวนกวา่ร้อยละ 80 กระจกุตวัอยู่ท่ีเมืองเฉิงตซูึ่งเป็นเมืองเอก และการเตบิโตของมณฑลมาจาก

การบริโภคในมณฑลท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนสําคญัคดิเป็น

สดัสว่นร้อยละ  50 ของ GDP เสฉวน และรวมไปถึงการ

ขยายฐานการผลติของนกัลงทนุทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศเพ่ือรองรับการบริโภคและการเป็นฐานการ

ผลติของภาคตะวนัตกคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 52 ของ GDP 

เสฉวน ขณะท่ีก็สอดคล้องกบัโครงสร้างเศรษฐกิจอีก ด้าน

หน่ึงท่ีนําโดยภาคการผลติสนิค้าคดิเป็นสดัสว่นร้อย ละ 

53 ของ  GDP ของเสฉวน ตามมาด้วยภาคการบริการ 

(ร้อยละ 33) และการเกษตร (ร้อยละ 14) ตามลําดบั  

โครงสร้างเศรษฐกิจมณฑลเสฉวนปี 2555 

 
ที่มา: CEIC รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 

มณฑลเสฉวนมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 8 ของจีน ในปี 2555  
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ฉบับที่ 12 (ปี 2554-2558) เน้นยํา้ความสําคัญของการบริโภคใน

ประเทศโน้มนําความเจริญสู่ภูมิภาคตอนใน อนัหมายรวมถึงมณฑลเสฉวนท่ีได้อานิสงส์ดงักลา่วไปพร้อมกนั ซึ่ง

นโยบายหลกัอ่ืนๆ ก็มีสว่นช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวนทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีสําคญั ดงันี ้

o เป้าหมายเศรษฐกิจของประเทศ เตบิโตไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 7 ตอ่ปีตลอดแผนฯ โดยการบริโภคจะเป็นแกน

หลกัในการผลกัดนัเศรษฐกิจ ผสานความสําคญัด้านสิง่แวดล้อมและเทคโนโลยีเข้ามามีสว่นสําคญัใน

การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ  

o นโยบายกระจายความเป็นเมือง (Urbanization) ตัง้เป้าขยบัอตัราความเป็นเมืองจากร้อยละ 47.5 ในปี 

2553 เป็นอตัราร้อยละ 51.5 ในปี 2558 ซึ่งจะสง่ผลโดยตรงตอ่พืน้ท่ีตา่งๆในผืนแผน่ดนิจีนเตบิโตเท่า

เทียมกนัมากขึน้ โดยเฉพาะมณฑลตอนในท่ีมีระดบัความเป็นเมืองต่ํากวา่มณฑลชายฝ่ังทะเล 

o ยกระดบัอตัราคา่จ้างขัน้ต่ําสูร่ะดบัไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของเงินเดือนเฉล่ียในเขตเมืองภายในปี 2558 

o การให้ความสําคญักบัภาคบริการมากขึน้ โดยมุง่ปรับสดัสว่นภาคบริการจากร้อยละ 43 ของ GDP เป็น

ร้อยละ 47 ของ GDP เม่ือสิน้สดุแผนก็เป็นอีกประเดน็ท่ีน่าจบัตา  เน่ืองจากมณฑลเสฉวนก็มีภาค

บริการเป็นแกนหลกัสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

o มุง่เน้นการพฒันาอตุสาหกรรมใหม ่ 7 ประเภท ได้แก่ 1) อตุสาหกรรมประหยดัพลงังานเป็นมติรกบั

สิง่แวดล้อม (Energy Saving and Environmental Protection) 2) อตุสาหกรรมการผลติขัน้สงู  (High-end 

Manufacturing) เช่น การบนิ รถไฟความเร็วสงู  3) อตุสาหกรรมวสัดใุหม ่( New Materials) 4) 

อตุสาหกรรมพลงังานใหม ่ (New energy) เช่น นิวเคลียร์ แสงอาทิตย์ พลงัลม ชีวมวล 5) อตุสาหกรรม

ยานยนต์พลงังานสะอาด  (Clean Energy Vehicles) 6) อตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ  

(Biotechnology) 7) อตุสาหกรรมสารสนเทศสมยัใหม ่(Next Generation IT) ซึ่งอตุสาหกรรมดงักลา่ว

จะช่วยสร้างมลูคา่เพิม่ให้แก่เศรษฐกิจ โดยเสฉวนเองก็เป็นฐานการผลติท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมในกลุม่

ท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจให้การสนบัสนนุด้วยเช่นกนั   

 จากนโยบายสู่การปฏบัิต.ิ..ในปี 2556 นีเ้ป็นช่วงที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนฉบับที่ 12 ก้าวเดนิ

มาคร่ึงทาง ก็จะเร่ิมเหน็สัญญาณการกระจายตัวของความเป็นเมืองลงลึกสู่พืน้ที่ตอนในของจีน ( Urbanization)  

เพิม่เตมิขึน้มาจากเมืองเศรษฐกิจท่ีเป็นหวัเรือหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในปัจจบุนั ซึ่งพืน้ท่ีตอนในรวมถึงเมืองระดบั

รองและเขตชนบท ของจีนเร่ิมมี

พฒันาการทางเศรษฐกิจและมีรายได้

ท่ีสงูขึน้สะท้อนอํานาจซือ้ท่ีมีเพิม่ขึน้

ตามมา การบริโภคเตบิโต

ครอบคลุมทั่วประเทศจีน  หลาย

มณฑลมีรายได้ขยับสูงขึน้ อาทิ 

มณฑลเสฉวน ฉงชิ่ง กวา่ง ซี     หู

หนาน ฝเูจีย้น และมณฑลใกล้เคียง

มณฑลชายฝ่ังทะเลอ่ืนๆ ท่ีมีการ

พฒันาและมีรายได้สงูขึน้ทดัเทียม

มณฑลตดิชายฝ่ังทะเล ศูนย์วจัิยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2558 (สิน้สุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12) ระดับรายได้

ของคนจีนจะแตะระดับเฉล่ียราว 7,900 ดอลลาร์ฯ/คน/ปี สะท้อนศักยภาพการบริโภคของจีนที่แขง็แกร่งขึน้  
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 นอกจากนี ้ผู้นําคนใหม่ของจีนนายสี จิน้ผิง (ประธานาธิบดี) และนายหล่ี เค่อเฉียง 

(นายกรัฐมนตรี) ที่ขึน้ดาํรงตาํแหน่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้ประกาศให้คําม่ันว่าจะผลักดันรายได้  

ทั่วประเทศเพิ่มเป็น 2 เท่าตัวภายในปี 2563 จากราว 35,000 หยวน (ประมาณ 5,600 ดอลลาร์ฯ) ในปี 2553 

พร้อมทัง้สานต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ รัฐบาลชุดก่อนได้มีการอนุมัตไิว้ในช่วงกลางปี 2555 ได้แก่ การ

ลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ถนน รถไฟความเร็วสงู ท่าเรือ สนามบนิ และการลงทนุโครงการพฒันาด้านเศรษฐกิจ

และอตุสาหกรรมในท้องถิ่น เช่น การลงทนุสร้างศนูย์กระจายสนิค้า และการสร้างศนูย์วจิยัและพฒันา ซึ่งสว่นใหญ่เป็น

สาขาท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของจีน ฉบบัท่ี 12  (ปี 2554-2558)  เช่น อตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และ

พลงังานหมนุเวียน เป็นต้น ท่ามกลางปัจจยัเส่ียงทางเศรษฐกิจท่ียงัต้องการตดิตามควบคมุดแูล ทาํให้คาดว่า ใน

ภาพรวมแล้ว ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ทางการจีนจะยังคงแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจตามแผนฯ ฉบับที่ 12  

 สําหรับ แนวโน้มเศรษฐกิจเสฉวนในปี 2556 น่าจะยังคงรักษาระดับเตบิโตต่อเน่ืองราวร้อยละ 10 ซึ่ง

น่าจะอยู่ในอัตราที่สูงกว่าอัตราเตบิโตโดยรวมของประเทศ แต่อาจไม่ร้อนแรงเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

เน่ืองจากกรอบนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมของจีนให้ความสําคัญกับการเตบิโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน จงึ

อาจกระทบการบริโภคโดยรวมของประเทศและของมณฑลเสฉวนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี เสฉวนยังมีโอกาส

ขยายตัวอีกมากเพราะเป็นมณฑลเกิดใหม่ ที่ทัง้การบริโภคและการลงทุนได้รุกเข้าสู่พืน้ที่เพ่ือสนับสนุนการเป็น

ศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าในพืน้ที่ ฝ่ังตะวันตก 

 

เส้นทางการค้าของมณฑลเสฉวน ซึ่งไม่มีพรมแดนติดกับต่างประเทศ 

 

 เสฉวน เป็นหนึ่งในมณฑลท่ีไมมี่พรมแดนเช่ือมตอ่กบัตา่งประเทศ ดงันัน้การค้าขายกบัตา่งประเทศจึงต้องผา่น

มณฑลรายล้อม ซึ่งการผลกัดนัให้เสฉวนเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจของฝ่ังตะวนัตกของจีนนัน้ จึงต้องอาศยัการพฒันา

เช่ือมโยงระบบขนสง่กบัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเป็นลําดบั โดยมี “เมืองเฉิงตู”  เป็นศนูย์กลางเส้นทางคมนาคมของ

มณฑล ทัง้การขนสง่ด้วยทางถนน รถไฟ เรือ และเคร่ืองบนิ เพ่ือเช่ือมตอ่มณฑลเสฉวนกบัตา่งประเทศได้สะดวกมากขึน้ 

 จากรายงานของศุลกากรเฉิงตู มณฑลเสฉวน ระบุว่า  มลูคา่การค้าระหวา่งประเทศไตรมาสแรกของปี 

2556 ของมณฑลเสฉวนมีมลูคา่ 15,040 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตวัร้อยละ 42.1  (YoY) การสง่ออกมีมลูคา่ 9,950 ล้าน

ดอลลาร์ฯ ทะยานขึน้ร้อยละ 59.6 (YoY) การนําเข้า 5,090 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตวัร้อยละ 17 (YoY) โดยมีสหรัฐฯเป็นคูค้่าท่ี

สําคญัท่ีสดุของเสฉวนคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 17.5 ของมลูคา่การค้าทัง้หมดของเสฉวน ขณะท่ีประเทศในอาเซียนก็ มีการ

เตบิโตรวดเร็วและมีสว่นแบง่ตลาดใกล้เคียงกบัสหรัฐฯท่ีร้อยละ 17.4 ขณะท่ีญ่ีปุ่ นมีสดัสว่นเพียงร้อยละ 5.8 สนิค้าสง่ออก

สําคญัล้วนเป็นสนิค้าท่ีมณฑลเสฉวนมีศกัยภาพในการผลติ อาทิ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค แผงวงจร IC  

และเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ เป็นต้น 

 การค้ากับต่างประเทศที่เข้ามายังมณฑลเสฉวนโดยตรง นัน้จะผา่นดา่นศลุกากรท่ีสําคญัคือ ท่าเรือท่ี

เมืองหลโูจว (Luzhou) ซึ่งอยู่ตดิกบัแมนํ่า้แยงซีเกียง และทางอากาศท่ีท่าอากาศยานนานาชาตท่ีิเมืองเฉิงต ู  ดังนัน้มูลค่า

การค้าระหว่างประเทศที่มายังมณฑลเสฉวนโดยตรงจงึไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่เป็นการส่งผ่านสินค้ามาจาก

มณฑลที่เป็นพรมแดนของจีน แล้วจึงกระจายตวัเข้าสูเ่สฉวนด้วยระบบขนสง่ในประเทศเป็นสําคญัซึ่งครอบคลมุทัง้ทาง

แมนํ่า้ ทางรถไฟ ทางถนน และทางอากาศ  
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o ทางถนน: เฉิงต ูเป็นศนูย์กลางและจดุเช่ือมตอ่ไปยงัเมืองท่ีสําคญัตา่งๆของจีน และยงัมีปลายทางไปสู่

การเช่ือมตอ่การขนสง่ระบบอ่ืนๆไมว่า่จะเป็นสนามบนิ รถไฟ และท่าเรือท่ีสําคญั ไปยงัปลายทางตา่งๆ 

อาทิ เซ่ียงไฮ้ เซ่ียะเหมนิ(ฝเูจีย้น) คนุหมงิ (หยนุหนาน) หนานหนิง (กวา่งซี)  เป็นต้น ทัง้นี ้อัตราค่าขนส่ง

ทางถนนด้วยตู้คอนเทนเนอร์ไปยังกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ตํ่ากว่าไป เซ่ียงไฮ้ เซินเจิน้

(กวางตุ้ง) และเซ่ียะเหมิน(ฝูเจีย้น) ตามลําดับ 

o ทางรถไฟ : เฉิงต ูเป็นชมุทางรถไฟฝ่ังตะวนัตก ซึ่งในปัจจบุนัมีการขนสง่สนิค้าราว 3 แสนตู้คอนเทน

เนอร์/ปี โดยมีศกัยภาพรองรับได้สงูถึง 1.35 ล้านตู้คอนเทนเนอร์/ปี มีปลายทางไปยงัเมืองท่าตา่งๆ 

ได้แก่ เซินเจิน้ (ระยะเวลาขนสง่ 60 ชัว่โมง) เซ่ียงไฮ้ เทียนจิน ฉิงเตา่ (ซานตง) และเหลียนหยนุกงั 

(เจียงซู)  นอกจากนี ้ยังมีเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไปยังยุโรป ซึ่งมีจุดเร่ิมต้นที่เฉิงตู – เป่าจี 

(สา่นซี) – หลานโจว (กานซู่) – จิ่วฉวน (กานซู่) – เทอร์ปัน (ซินเกียง) – อรุุมชี (ซินเกียง) – ดา่นอาลา

ซานโขว่ (พรมแดนจีน) – เข้าสูค่าซคัสถาน – รัสเซีย – เบลารุส – โปแลนด์ – เยอรมนี – และสดุปลาย

สายท่ีเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลาราว 15-18 วนัจากท่ีใช้เส้นทางทะเลราว 35-38 วนั  

o ทางเรือ : มาตามแมนํ่า้แยงซีเกียง นิยมขนสนิค้ามีนํา้หนกัมาก โดยมณฑลเสฉวนมีท่าเรือภายใน 4 

แห่ง รองรับสนิค้าได้ราว 1 ล้านตู้คอนเทนเนอร์/ปี ประกอบด้วย Luzhou, Yibin, Leshan และ 

Nanchong (เฉิงต)ู และ  Guangan และมีท่าเรือรับสนิค้าระหวา่งประเทศท่ี Luzhou มีกําลงัรองรับ

สนิค้าได้ 20 ล้านตนั/ปี สามารถขนสง่สนิค้าไปยงัตา่งประเทศได้  

o ทางอากาศ : มณฑลเสฉวนมีท่าอากาศยาน 11 แห่ง และมีสนามบนินานาชาต ิ( Shuangliu 

International Airport) ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของจีน ซึ่งเป็นสนามบนิท่ีมีการจราจรคบัคัง่ท่ีสดุในภาค

ตะวนัตกและตอนกลางของจีน โดย ณ สิน้ปี 2554 สนามบนิดงักลา่วมีปลายทางไปยงัท่ีตา่งๆทัว่โลก 

147 แห่ง รวมสายการบนิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 54 สายการบนิ และมีสายการบนิขนสง่สนิค้า 

10 สาย ขนสง่ผู้โดยสารราว 30 ล้านคน และขนสนิค้า 4.78 แสนตนั ไปยงัท่ีตา่งๆ อาทิ อมัสเตอร์ดมั 
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(เนเธอร์แลนด์) บงักาลอร์ (อินเดีย) โซล (เกาหลีใต้) สงิคโปร์ กวัลาลมัเปอร์ (มาเลเซีย) กรุงเทพฯ (ไทย) 

ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวนั เป็นต้น  

 การค้าระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนโดยทางตรงมีค่อนข้างน้อย เน่ืองจากบางส่วนเป็นการค้าผ่าน

มณฑลที่เป็นพรมแดนจีนและเป็นประตูการค้าของจีนกับต่างประเทศ2

3 อนัได้แก่ มณฑลกวางตุ้ง (ร้อยละ 33.3 ของ

การค้ารวมระหวา่งไทยกบัจีน) ตามมาด้วยเซ่ียงไฮ้ (ร้อยละ 21.7) ซานตง (ร้อยละ 11.5) และเจียงซู (ร้อยละ 10.4)   

และเจ้อเจียง (ร้อยละ 5.9) ตามลําดบั จากนัน้จึงกระจายสนิค้าสูม่ณฑลเสฉวน โดยในปี 2555 การค้าโดยตรงระหวา่งไทย

กบัเสฉวนมีมลูคา่การค้ารวมราว 141 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตวัร้อยละ 14.5 (YoY) มีสดัสว่นร้อยละ 0.2 ของมลูคา่การค้า

ทัง้หมดระหวา่งไทยกบัจีน  สินค้าที่เสฉวนส่งออกมาไทย  ได้แก่ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองจกัรไฟฟ้า เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

เคมีภณัฑ์ แร่หายาก  สําหรับสินค้าที่เสฉวนนําเข้าจากไทย ก็เป็นสนิค้าในกลุม่ท่ีใกล้เคียงกบัการสง่ออก ไมว่า่จะเป็น

เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองจกัรไฟฟ้า ยางพารา และพลาสตกิ เป็นต้น 

 

  
 

แหล่งผลิตและกระจายสินค้าฝ่ังตะวันตกของประเทศจีน 

 

 มณฑลเสฉวนมีบทบาทเป็นฐานการผลิตและกระจายสินค้าในตอนกลางและฝ่ังตะวันตกของจีน  โดย

มณฑลดงักลา่วมีจดุแขง็ท่ีมีแรงงานจํานวนมาก ต้นทนุยงัต่ําอยู่และมีวตัถดุบิหลากหลายรองรับการผลติในนิคม

อตุสาหกรรม จึงดงึดดูให้การลงทนุหลัง่ไหลเข้าสูพื่น้ท่ีดงักลา่วเพ่ือขยายตลาดในจีน และสง่ออกไปจําหน่ายยงัตา่งประเทศ 

ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของเสฉวนเป็นอีกเคร่ืองสะท้อนความเป็นตลาดที่น่าสนใจ  โดยท่ีใน

ไตรมาสแรกของปี 2556 มีมลูคา่ 2.4 แสนล้านหยวน ขยายตวัสงูถึงร้อยละ 13.1 (YoY) ซึ่งการเตบิโตดงักลา่วสอดคล้องกบั 

                                                             
3 มณฑลที่เป็นประตกูารค้าของจีนกบัต่างประเทศเป็นมณฑลที่อยู่ชายขอบของประเทศจีนที่มีพรมแดนติดกบัต่างประเทศหรือมี

ช่องทางการค้าที่สะดวก ได้แก่ กวางตุ้ ง (สดัส่วนร้อยละ 33 ของการค้าทัง้หมดของจีน)  เซี่ยงไฮ้ (ร้อยละ 19 ) ซานตง (ร้อยละ 7.6) เจียงซู      
(ร้อยละ 7.6) เจ้อเจียง (ร้อยละ 6.9) และเทียนจิน (ร้อยละ 4.9) ตามลําดบั 

การค้าระหว่างไทยกับเสฉวนเติบโตมากขึน้   
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บริษัท CB RICHARD ELLIS (CBRE) ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านอสงัหาริมทรัพย์ ของสหรัฐฯ เปิดเผยวา่ ปี 2556 ธรุกิจค้า

ปลีกยกัษ์ใหญ่ทัว่โลกเตรียมขยายพืน้ท่ีจําหน่ายของห้างสรรพสนิค้าเป็น 32 ล้านตารางเมตรทัว่โลก เพิม่ขึน้ร้อยละ 15 (YoY) 

โดยพืน้ท่ีจําหน่ายกวา่ 16 .8 ล้านตารางเมตร  หรือประมาณ ร้อยละ 52.5  เป็นพืน้ท่ีในประเทศจีน  โดยเมือง  “เฉิงตู” ใน

มณฑลเสฉวน มีพืน้ท่ีพร้อมรองรับโครงการดงักลา่วทัง้สิน้ 2.9 ล้านตารางเมตร หรือจํานวน 110 โครงการ มากเป็นอนัดบั  

1 ของประเทศจีนและอนัดบั 3 ของโลก 

 
 

 จีนยังคงเป็นฐานการผลิตต้นทุนตํ่าแต่ต้องขยับเข้ามาลงทุนพืน้ที่ตอนในของประเทศเพ่ือลดภาระ

ต้นทุนการผลิต เน่ืองจากการขึน้คา่จ้างกดดนัให้ภาคการผลติเข้าไปลงทนุในมณฑลตอนในซึ่งยงัมีต้นทนุการผลติต่ํากวา่

พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกโดยเปรียบเทียบ และแสวงหาตลาดใหมใ่นประเทศท่ียงั

เตบิโตมากขึน้ ผนัตวัจากในอดีตท่ีผลติเพ่ือการสง่ออกเป็นสว่นใหญ่ อีกทัง้

ความสะดวกด้านการขนสง่ยงัเอือ้ประโยชน์ตอ่นกัลงทนุสามารถผลติและ

กระจายสนิค้าไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆในจีนรวมถึงการสง่ออกได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่ง

มณฑลตอนในหลายพืน้ท่ีเร่ิมกลายเป็นตลาดใหมท่ี่มีศกัยภาพ อาทิ มณฑล

เสฉวน (มีคา่จ้างขัน้ต่ําท่ี 1,050 หยวน/เดือน และ 11 หยวน/ชัว่โมง) ฉงชิ่ง และ

เจียงซู เป็นต้น  
 

 

ค่าจ้างแรงงานขัน้ตํ่าของจีนปี 2556 

 
ที่มา: รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 

No. Minimum Wage (RMB) Per month Per hour
1 Shenzhen                1,500 13.3
2 Zhejiang                1,470 12.0
3 Shanghai                1,450 12.5
4 Beijing                1,400 15.2
5 Xinjiang                1,340 13.4
6 Jiangsu                1,320 11.5
7 Hebei                1,320 13.0
8 Tianjin                1,310 13.1
9 Guangdong                1,300 12.5

10 Shandong                1,240 13.0
11 Fujian                1,200 12.7
12 Inner Mongolia                1,200 10.2
13 Hunan                1,160 11.5
14 Heilongjiang                1,160 11.0
15 Shaanxi                1,150 11.5
16 Tibet                1,150 10.5
17 Jilin                1,150 10.0
18 Shanxi                1,125 12.3
19 Hubei                1,100 10.0
20 Liaoning                1,100 11.0
21 Ningxia                1,100 11.0
22 Yunnan                1,100 10.0
23 Henan                1,080 10.2
24 Qinghai                1,070 10.8
25 Sichuan                1,050 11.0
26 Chongqing                1,050 10.5
27 Hainan                1,050 9.2
28 Anhui                1,010 10.6
29 Guanhxi                1,000 8.5
30 Gansu                   980 10.3
31 Guizhou                   930 10.0
32 jiangxi                   870 8.7

Average 1,170               11.3
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 จีนที่ยังเป็นประเทศดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ( Foreign Direct Investment Inflows: FDI 

Inflows) โดยในปี 2554 ยังคงรัง้ตาํแหน่งแหล่งดงึดูดเม็ดเงนิลงทุนอันดับ 2 (รองจากสหรัฐฯ)  ด้วยมลูคา่การ

ลงทนุจากตา่งประเทศในจีน 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฯ ครองสดัสว่นร้อยละ 8.1 ของ FDI Inflows ของโลก  ขณะท่ีมณฑล

เสฉวน เป็นอีกหน่ึงปลายทางของเม็ดเงนิลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะในเมือง “เฉิงตู” เป็น

ปลายทางลงทุนของนักลงทุนต่างชาตอัินดับ 1 ของภาคตะวันตกของจีน ด้วยความพร้อมของตลาดและวตัถดุบิตา่งๆไม่

วา่จะเป็นแรงงาน สาธารณปูโภค ศนูย์รวมของสวนอตุสาหกรรมของภาคตะวนัตกท่ีมีกวา่ 200 แห่ง  สามารถรองรับการผลติได้

คอ่นข้างหลากหลาย อาทิ เคร่ืองไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ยา อาหาร ยานยนต์ ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ และการผลติ

อตุสาหกรรมใหมส่อดคล้องกบันโยบายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจของจีน ฉบบัท่ี 12   

 

เกร็ดน่ารู้สําหรับนักธุรกิจ…การรวมตัวของกรอบการค้าเสรีต่างๆ สร้างแต้มต่อทางธุรกิจ 

 

ความตกลงการค้าเสรีระหวา่งไทยกบัจีนท่ีมีความเก่ียวโยงกนัในหลายกรอบการค้ากําลงัพฒันาการไปเป็นการ

รวมกลุม่ทางการค้าท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ เอือ้ประโยชน์ตอ่ภาคธรุกิจไทยนําพาสนิค้าและการลงทนุเตบิโตครอบคลมุลงลกึสู่

พืน้ท่ีตา่งๆของจีนในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะ “เฉิงต”ู เมืองเอกของเสฉวนก็เป็นอีกหนึ่งพืน้ท่ีเศรษฐกิจท่ีจะช่วยกระชบั

ความสมัพนัธ์ทางการค้าและการลงทนุระหวา่งจีนกบัอาเซียนได้ด้วยศกัยภาพทางเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจไมน้่อยไปกวา่

มณฑลทางด้านชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของจีนอนัเป็นตลาดและแหลง่ลงทนุของไทยมาช้านาน โดยมีประเดน็ท่ีน่าสนใจ

ด้านกรอบการค้าเสรีระหวา่งจีนกบัอาเซียน อาทิ 

 พัฒนาการของกรอบการค้าเสรีอาเซียนสู่ AEC ในช่วงเกือบ 20 ปีท่ีผา่นมา ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ

ของประเทศอาเซียนได้พฒันาขึน้เป็นลําดบัจากรูปแบบเขตการค้าเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area: AFTA) เม่ือปี 

2536 จากนัน้ได้มีการยกระดบัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งกนัตอ่เน่ืองผา่นความตกลงทางเศรษฐกิจหลายด้าน 

กระทัง่เม่ือปี 2550 สมาชิกอาเซียนได้ตกลงร่วมกนัจดัทําพมิพ์เขียวเพ่ือจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economic Community: AEC) โดยอาศยักลไกการเปิดเสรี 5 ด้านคือ การเปิดเสรีการค้าสนิค้า  การเปิดเสรีการค้าบริการ  

การเปิดเสรีการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ การเปิดเสรีการลงทนุ และการเคล่ือนย้ายเงินทนุท่ีเสรียิ่งขึน้ โดยมีเป้าหมายก้าวสู ่

“AEC” ภายใน 31 ธนัวาคม 2558  

 ความสัมพันธ์จีน-อาเซียน  เกือ้หนุนซึ่งกันและกัน นบัตัง้แตก่รอบการค้าเสรีจีน-อาเซียน  ( China-

ASEAN FTA: CAFTA) มีผลบงัคบัใช้เม่ือปี 2547 ทัง้สองฝ่ายได้ทยอยลดภาษีการนําเข้าสนิค้าปกต ิ( Normal Track) 

ระหวา่งกนัเร่ือยมาจนเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 และในปี 2555 จีนและอาเซียนได้ปรับเร่ิมลดภาษีรายการสนิค้าอ่อนไหว

ระหวา่งกนัลงร้อยละ 20 ช่วยเกือ้หนนุการขยายการค้าระหวา่งกนัให้เตบิโตตอ่เน่ือง  

 ปี 2558 เม่ือรวมเป็น AEC การรวมตัวกันจะดงึดูดนักลงทุนต่างชาตทิยอยขยายฐานการผลิตมายัง

อาเซียนและในไทยในระยะต่อไปมากขึน้ ซึ่งการรวมตวัภายใต้ช่ือ AEC เพิม่ความสําคญัตอ่ภาพเศรษฐกิจและการค้า

โดยรวมกบัโลกรวมทัง้กบัไทย โดยขณะนีก้ารสง่ออกไปยงัอาเซียนมีสดัสว่นถึงร้อยละ 25 ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมดของ

ไทย  และในปี 2558 ยงัเป็นปีท่ีประเทศ CLMV หรือ กมัพชูา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม จะลดภาษีสนิค้าลงเหลือ 

0 เกือบทัง้หมด(ยกเว้นสนิค้าในกลุม่อ่อนไหว และอ่อนไหวสงู) อนัจะเปิดโอกาสให้แก่ธรุกิจไทยเข้าสูต่ลาดดงักลา่วโดย

ปราศจากกําแพงภาษี เพิม่แรงดงึดดูนกัลงทนุท่ีสําคญัๆ อาทิ ญ่ีปุ่ น สหรัฐฯ และจีนเองให้หลัง่ไหลเข้าสูอ่าเซียนอย่างน่าจบั

ตามากขึน้จากในปี 2549 ท่ีมีเมด็เงินลงทนุจากจีนสูอ่าเซียนเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 1.6 ของการลงทนุในตา่งประเทศ
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ของจีน(Outward Direct Investment: ODI) เป็นร้อยละ 7.9 ของมลูคา่ ODI ของจีน ในปี 2554  ด้วยแนวโน้มดงักลา่ว

ประเทศในอาเซียนรวมทัง้ไทยเองท่ีมีความสมัพนัธ์แนบแน่นกบัจีนจะได้ประโยชน์ตามมา 

 ปีถัดจากการรวมเป็น AEC หรือปี 2559 จะมีการรวมตัวของกลุ่ม RCEP (Regional Comprehensive 

Economic Partnership) อันจะเอือ้ประโยชน์ต่อไทยเพราะเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยคู่ค้าหลักของไทย  และเป็นการ

พฒันาการอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปจาก ASEAN กบัคูเ่จรจาทัง้ 6 ประเทศ อนัได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์ จนกระทัง่รวมเป็น FTA ฉบบัเดียวคือ  RCEP ซึ่งจะเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่

ท่ีสดุในโลกครองสดัสว่นการค้าถึงร้อยละ 27.7 ของมลูคา่การค้ารวมของโลก (ในปี 2554) โดยจีนเป็นคูค้่าสําคญัท่ี

อาเซียนทําการค้าด้วยมากท่ีสดุในสดัสว่นประมาณร้อยละ 11.3 ของการค้าทัง้หมดของอาเซียน ขณะท่ีไทยก็เป็นสว่นหนึ่ง

ท่ีเข้าร่วมเจรจา  RCEP อนัน่าจะเอือ้ประโยชน์ในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทนุจากตลาดเสรีท่ีมีขนาดใหญ่ 

จากในปัจจบุนัไทยสง่ออกไปตลาดดงักลา่วมีสดัสว่นถึงร้อยละ 56 ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมดของไทย  

 มีกรอบการค้าเสรีแล้วอย่าลืมใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ซึ่งผู้ประกอบการต้องตดิตอ่กรมการค้า

ตา่งประเทศ เพ่ือกรอบแบบฟอร์มขอรับสทิธิประโยชน์ทางภาษีในอตัราร้อยละ 0 กบัประเทศภายใต้กรอบการค้าตา่งๆ ซึ่ง

ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียนใช้แบบฟอร์ม ดี ( Form D) และสําหรับผู้ประกอบการท่ีมีจีนเป็นตลาดสง่ออกต้องกรอก

แบบฟอร์ม อี (Form E) เพ่ือใช้สทิธิภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยผู้ประกอบการจะต้องระบรุหสัสนิค้าหรือ HS 

Code (Harmonization Code) ท่ีชดัเจนทัง้ของปี 2012 (สําหรับฝ่ังไทย) และของปี 2007 (สําหรับฝ่ังจีน) เพราะถ้าหากใช้

ผดิรหสัอาจถกูเรียกเก็บภาษีย้อนหลงัเป็นสองเท่า 
 

เปรียบเทียบการเปิดเสรีของกรอบ AEC และ RCEP 

 AEC RCEP 
วนัที่มีผลบงัคบั 31 ธันวาคม 2558 ตัง้เป้าเร่ิมเจรจา ปี 2556  

มีผลบงัคบัใช้ภายในปี 2559 
ระดบัเปิดเสรี* WTO Plus WTO Plus 
สมาชิก อาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย สปป.ลาว 

มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
16 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี
ใต้  อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

สถานะการเปิด
เสรี 

เปิดเสรีแล้ว อาเซียนเปิดเสรีในแต่ละคู่เจรจาทัง้ 6 
ประเทศไปบ้างแล้ว 

สินค้า อาเซียน 6 ประเทศ ภาษีเหลือร้อยละ 0 ไปแล้ว และ CLMV ทยอยลด
เหลือร้อยละ 0 ภายในปี 2558 

มีแผนต่อยอดการเปิดเสรีตามแนวทางเดิม
ของอาเซียนกบัคู่เจรจาต่าง  ๆ

บริการ ตัง้เป้าเปิดเสรีบริการโดยให้นักลงทนุต่างชาติถือหุ้นได้สงูสดุร้อยละ 70 
ครอบคลมุ 12 สาขาบริการตาม WTO อาทิ บริการขนส่งทางทะเล/
อากาศ การส่ือสารโทรคมนาคม การท่องเที่ยว และการก่อสร้าง เป็นต้น 

การลงทนุ ให้การส่งเสริมและคุ้มครอบนัก ลงทนุชาติอาเซียนตามหลกัประติบตัิ
เยี่ยงคนชาต(ิMost-favoured-nation treatment: MFN) 

อื่นๆ ยงัไม่มีข้อกําหนดชดัเจน ยงัไม่มีข้อกําหนดชดัเจน 
หมายเหต:ุ * WTO Plus คือ ระดบัการเปิดเสรีหรือการอํานวยความสะดวกกบัประเทศสมาชิกในประเด็นต่างๆ ในระดบัมากกว่าที่เจรจาภายใต้
กรอบการเจรจาในเวทีองค์การการค้าโลก(World Trade Organisation: WTO) แต่ในกรณีของ TPP นัน้ มีเป้าหมายจะเปิดเสรีในระดบัที่กว้าง
และลกึขึน้ไปอีก(Broader and Deeper Integration) หรือนิยมเรียกกนัว่าเป็นการเจรจาที่มีความเข้มข้นในระดบั WTO Plus Plus 
ที่มา: รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 
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 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัทําเพือ่เผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัทําขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความ
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