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เฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน
ศูนย์ กลางอารยธรรมและเศรษฐกิจใจกลางประเทศจีน
รู้จักเฉิงตู ... ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่ า 2,300 ปี
“เฉิงตู” (Chengdu หรือ 成都) เป็ นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ที่คนส่วนใหญ่มกั รู้จกั

พฤษภาคม 2556

เอกลักษณ์ ประจําถิ่น

ในฐานะที่เป็ นบ้ านเกิดของหมีแพนด้ า ทั ้งยังเป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรมของภาคตะวันตกของจีน ที่มี
ประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานหลายพันปี รวมทั ้งยุคที่มีชื่อเสียงในสมัย “สามก๊ ก” (ค.ศ.220-280) ซึ่งเฉิงตู
ดอกฝูหรง
มีความสําคัญที่เป็ นเมืองหลวงของเล่าปี่ ในสมัยนั ้น นอกจากนี ้ ชื่อ “เฉิงตู” ก็ยงั เป็ นชื่อเมืองดังเดิ
้ มที่ใช้ กนั แปะก๊ วย
มานับจากสมัยอดีตกาลผ่านประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมมาหลายยุคสมัยตราบจนกระทัง่ ปั จจุบนั
ด้ วยอารยธรรมยาวนานหลายพันปี ทําให้ เฉิงตูขนึ ้ ชื่อในด้ านแหล่ งท่ องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เก่ าแก่ และมีประวัตคิ วามเป็ นมาน่ าสนใจ อาทิ ศาลเจ้ าอู่โหว ที่สร้ าง ขึ ้นเพื่อรํ าลึกถึง
จูเก๋อเลี่ยง หรื อ ขงเบ้ ง อัครมหาเสนาบดีผ้ ยู ิ่งใหญ่ในประวัตศิ าสตร์ ซึ่งที่ นี่ยงั เป็ นที่ฝังศพของขงเบ้ งและเล่าปี่ อีก ด้ วย
สําหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ ้นชื่ออื่นๆ ได้ แก่ บ้ านเก่าท่านกวีเอกตู้ฝู่ สุสานหวังเจี ้ยนมู่ เขื่อนชลประทานตูเจียงเอี ้ยน วัดเอ้ อหวัง
และทิวทัศน์ธรรมชาติที่เขาชิงเฉิง นอกจากนี ้ เฉิงตูก็ยั งเป็ นชุมทางคมนาคมสูแ่ หล่งท่องเที่ยวมรดกโลกที่มีชื่ออย่าง
อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้ โกว หวงหลง เขาง้ อไบ๊ และที่ตั ้งของพระพุทธรูปใหญ่แห่งเขาเล่อซัน ทิเบตดินแดนหลังคาโลก แหล่ง
ท่องเที่ยวโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ที่ซนั เสีย และที่สําคัญยังเป็ นทางผ่านไปสู่ ฐานวิจยั เพื่อการเพาะพันธุ์และเพาะเลี ้ยงหมี
แพนด้ า “มรดกลํ ้าค่า” ของประเทศจีนด้ วย และอีกสิ่งที่ขาดไม่ ได้ เมื่อไปเยือนเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ก็คงต้ อง
ลิม้ ลองอาหารเสฉวนแบบต้ นตํารับแท้ ๆจากถิ่นกําเนิด และของฝากหัตถกรรมขึน้ ชื่อต่ างๆ ได้ แก่
ผ้ าไหม
ทอดิน้ เงิน ผ้ าปั ก เครื่องเคลือบนํา้ มันแลคเกอร์ เครื่องเงิน เป็ นต้ น
ในอีกด้ านหนึ่ง เฉิงตูก็เป็ นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจมาตังแต่
้ ในสมัยอดีต เป็ นทังชุ
้ มทาง บนเส้ นทาง
สายแพรไหม(สายใต้ )ในอดีต เป็ นอู่ข้าวอู่นํ ้าทางตอนบนของแม่นํ ้าฉางเจียง หรื อแม่นํ ้าแยงซีเกียง และย่านการค้ าที่คกึ คัก
มาโดยตลอด ทําให้ พื ้นที่ดงั กล่าวมีการพัฒนาในด้ านต่างๆก้ าวไกลกว่าพื ้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะวิวฒ
ั นาการด้ านการพิมพ์
ที่ก้าวหน้ า ทําให้ เฉิงตูกลายเป็ นพื ้นที่แรกของจีนที่มีการพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ และบางแหล่งข้ อมูลระบุวา่ เป็ นพื ้นที่แห่ง
แรกของโลกเลยก็วา่ ได้
บทบาทของเฉิงตูไม่ได้ เปลี่ยนไปจากอดีตมากนัก ยังคงเป็ นเมืองใหญ่เต็มไปด้ วยผู้คน และเป็ นพื ้นที่ในฝั่ ง
ตะวันตกที่มีเศรษฐกิจคึกคักมายาวนาน นอกจากนี ้ ในระยะข้ างหน้ ามณฑลเสฉวนยังมีความน่าสนใจด้ วยอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่คอ่ ยๆ ไต่อนั ดับขึ ้นมาเป็ นแกนนําเศรษฐกิจในฝั่ งตะวันตกของประเทศจีน ทังยั
้ งเป็ นที่ร้ ูจกั ในระดับสากล
มากขึ ้นด้ วยนับจากนี ้
ต้ นแปะก๊ วย

อุทยานแห่ งชาติจ่ วิ ไจ้ โกว

พระพุทธรู ปสลักเล่ อซัน

ศาลเจ้ าอู่โหว

ที่มา: www.google.com, เว็บไซต์ท่องเที่ยวเอกชน รวบรวมโดยศูนย์วิจยั กสิกรไทย
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บทบาทของเมือง “เฉิงตู” ในระดับมณฑลก้ าวสู่ระดับประเทศ
เฉิงตู เป็ นเมืองที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของประเทศ เป็ นรองเพียงเซี่ยงไฮ้ กว่างโจว และปั กกิ่ง มี
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน่าจับตา ด้ วยแรงส่งที่แข็งแกร่งจากชนชันกลางที
้
่เติบโตต่อเนื่อง มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตทันสมัย เป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ฝั่งตะวันตก พร้ อมทังมี
้ ความน่าสนใจจากอัตราภาษีในพื ้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ดึงดูดนักลงทุน ซึ่งทางการเฉิงตูเองได้ มีแผนปรับสภาพแวดล้ อมในเมืองให้ เอื ้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ ้นภายในปี 2563
ทําให้ เมืองเฉิงตูซึ่งเป็ นเมืองเอกของเสฉวน มีความพร้ อมในการเป็ นฐานการผลิตสําหรับนักธุรกิจที่มีเป้าหมายเข้ าสูต่ ลาด
ฝั่ งตะวันตกของจีน นอกจากนี ้ ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถนุ ายน 2556 เมืองเฉิงตูยงั ได้ รับเกียรติให้ เป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุม
Fortune Global Forum 2013 ซึ่งเป็ นครัง้ แรกที่จดั ขึ ้นในมณฑลฝั่ งตะวันตก 1 ยิ่งเพิม่ ความน่าสนใจดึงดูดนักลงทุนจากทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
 “เฉิงตู” เป็ นหนึ่งในกลไกสําหรับกลยุทธ์การพัฒนาพื ้นที่ตะวันตกของจีWestern
น “ Development Strategy”
 มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ 1 ของฝั่ งตะวันตก โดยคิดเป็ นร้ อยละ 8 ของ GDP ในฝั่ งตะวันตกของจีน 2
 เป็ นพืน้ ที่เศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ที่จดั ตั ้งโดยรัฐบาล
เฉิงตู โดยสังเขป
กลางของจีนในเดือนเมษายน 2554 คือ “เขตเศรษฐกิจเฉิงตู
GDP ปี 2555 : 813.89 RMB bn
– ฉงชิ่ง” (Chengdu – Chongqing Economic Zone)
(+13 %YoY)
 เป็ นพืน้ ที่กลยุทธ์ ในการพัฒนาพืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันตกของจีน
ประชากร: 15 ล้ านคน
(China’s Western Development Strategy) ตาม
รายได้ สุทธิต่อหัว: 23,932 RMB
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนฉบับที่ 12
FDI inflows ปี 2555 : 8 USD bn
 Tianfu New District เป็ นพื ้นที่เศรษฐกิจในเฉิงตูที่รวมกลุม่
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม :
นิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยมีเป้าหมาย
218.53 RMB bn (+22.3 %YoY)
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ทนั สมัย การเงินและการค้ าเติบโต
ควบคูไ่ ปกับเมืองเฉิงตู พื ้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ ประกอบด้ วย 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
 เป็ นฐานการผลิตชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ สี ําคัญ ที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบในเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค
และแท็บเล็ต ทั ้งยังมีบริษัทชั ้นนําที่ตดิ 500 อันดับแรกของโลกของการจัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune
มาลงทุนในเฉิงตูจํานวน 212 บริษัท
 พืน้ ที่แห่ งนวัตกรรม เนื่องจากเป็ นแหล่งสัง่ สมอารยธรรมยาวนานหลายพันปี
 ศูนย์ รวมวิทยาศาสตร์ ฐานการวิจัยและพัฒนา (R&D) กว่า 2,700 สถาบัน ศูนย์การพัฒนาและการ
วิจยั ระดับชาติกว่า 80 แห่ง รวมทังมี
้ สถาบันการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ผลิตแรงงานกว่า
2 แสนคนต่อปี
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ครัง้ แรกในปี 2542 ที่เซี่ยงไฮ้ ครัง้ ต่อมาจัดที่ฮ่องกงในปี 2544 และที่ปักกิ่ง ในปี 2548
เศรษฐกิจฝั่ งตะวันตกของจีนประกอบด้ วย 12 มณฑล ได้ แก่ มองโกเลียใน กว่างซี เสฉวน ฉงชิ่ง กุ้ยโจว หยุนหนาน ซานซี กานซู่
ชิงไห่ หนิงเซี ้ย ซินเจียง ทิเบต
2

3
 แหล่ งผลิตพลังงานทางเลือกใหม่ โดยเป็ นฐานการผลิตเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ทวั่ ไป
 ฐานการพัฒนาทางนวัตกรรมที่สําคัญ ซึ่งเห็นได้ จากยอดการขอจดสิทธิบตั รในปี 2554 ที่เฉิงตูมี
จํานวนสูงถึง 31,261 สิทธิบตั ร และได้ รับสิทธิบตั รแล้ วจํานวน 25,981 สิทธิบตั ร
 เมืองเศรษฐกิจที่มีเอกลักษณ์ ด้านวัฒนธรรมโดดเด่ น โดยให้ ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างไป
ไม่วา่ จะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึTime
่ง Magazine เขียนบทความในปี 2550กล่าวถึงเฉิงตูวา่ “Welcome to China’s
China” เป็ นประเทศจีนที่อยู่ในประเทศจีน ทําให้ เฉิงตูกลายเป็ นปลายทางการท่องเที่ยวที่สําคัญในจีนนับแต่นนมา
ั ้ ต่อมาในปี
2553 องค์กรUNESCO ยกย่องให้ เฉิงตูเป็ น C“ ity of Gastronomy” หรื อเมืองแห่งอาหารขึ ้นชื่อ(อาหารเสฉวน)
 ศูนย์ จัดการประชุมและนิทรรศการของจีน
มีความพร้ อมในการให้ บริการ โดยเป็ นพื ้นที่จดั งาน
นิทรรศการที่สําคัญของจีน “Food Industry in China” ต่อเนื่องถึง 22 ครัง้ ตังแต่
้ ปี 2530 เป็ นต้ นมา นอกจากนี ้ การได้ รับ
เลือกเป็ นสถานที่จดั งาน Fortune Global Forum ในปี 2556 นี ้ ก็ยงั สะท้ อนถึงศักยภาพของเมืองเฉิงตู ที่มีความพร้ อมใน
การการจัดการประชุมระดับนานาชาติ โดยที่ทางการมีเป้าหมายเป็ นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการของจีน
ภายในปี 2558 และขยายเป็ นระดับเอเชียในปี 2573
 ปลายทางการลงทุนที่สําคัญ ด้ วยแรงดึงดูดจากการบริหารงานของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
 เฉิงตูเป็ นพื ้นที่แรกๆของจีนที่มีการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้ บริการของภาครัฐบาลในปี 2554 โดยการลด
จํานวนหน่วยงานที่มีความซ้ อนทับกันอยู่จาก 179 หน่วยงานเหลือเพียง 48 หน่วยงาน
 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยเฉพาะการอนุมตั ใิ ห้ การส่งเสริมการลงทุนของภาค
ธุรกิจ ทําให้ เป็ นแหล่งดึงดูดการลงทุน จนกระทัง่ ได้ รับการขนานนามมากมายในความน่าสนใจของ
มณฑลตั ้งแต่ปี 2547 ตราบจนปั จจุบนั อาทิ
- “China Inland City with Benchmark Investment Environment” โดยธนาคารโลก
- “Highly Recommended Investment Destination in Mainland China” โดยสถาบันเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ของไต้ หวัน
- การจัดอันดับจากสถาบันและสื่อต่างๆ 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 กล่าวว่าเฉิงตูเป็ นเมืองที่มีอตั ราการเติบโตรวดเร็วที่สดุ ในโลกในรอบ 10 ปี
- เดือนมีนาคม 2555 “Most Competitive Cities in the World” โดย Economist Intelligence Unit
และ Citigroup Inc.
แม้ ว่าเฉิงตูจะมีศักยภาพในตัวเองที่พร้ อมจะเติบโตได้ อีกมาก ดึงดูดนักลงทุนเข้ าสู่พนื ้ ที่เพื่อช่ วยหนุน
นําเศรษฐกิจ อีกทัง้ ยังได้ แรงผลักดันจากภาครัฐบาลกลางเพื่อเป็ นแกนนําเศรษฐกิจฝั่ งตะวันตก แต่ ในภาพรวม
ก็ยังคงต้ องอิงไปกับทิศทางเศรษฐกิจของมณฑลและประเทศจีนด้ วยเช่ นกัน
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แกนนําเศรษฐกิจฝั่ งตะวันตกของประเทศจีนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนฉบับที่ 12
เมื่อกล่าวถึงมณฑลตอนในที่อยู่ลกึ เข้ ามาในผืนแผ่นดินจีน “มณฑลเสฉวน” มักจะเป็ นชื่อแรกๆที่คนส่วนใหญ่ร้ ูจกั
ด้ วยการที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และยังมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 1 ของฝั่ งตะวันตกของจีน โดยมีเมือง
“เฉิงตู” ซึ่งเป็ นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน และเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจฝั่ งตะวันตกของจีน หากมองในภาพที่กว้ างขึ ้นก็จะ
พบว่ามณฑลเสฉวนก็ตดิ อันดับมณฑลที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 8 ของประเทศจีนด้ วยเช่นกัน พร้ อมทังมี
้ อตั รา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในเกณฑ์สงู เฉลี่ยร้ อยละ 14.2 ในช่วงปี 2553-2555 และยังคงรักษาการเติบโตต่ อเนื่องที่
ร้ อยละ 10.2 (YoY) ในไตรมาส 1 ปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งการเติบโตดังกล่ าวสูงกว่ าการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนในช่ วงเวลาเดียวกันที่เติบโตร้ อยละ 7.7 (YoY)
มณฑลเสฉวนมีขนาดเศรษฐกิจเป็ นอันดับ 8 ของจีน ในปี 2555

 มณฑลเสฉวน เริ่มเป็ นที่ร้ ูจักมากขึน้ ตัง้ แต่ ในช่ วงปี 2544 โดยทางการจีนมีนโยบาย “ Go West
Policy” เพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของมณฑลฝั่ งตะวันตกลดความเหลื่อมลํา้ ด้ านรายได้ ทําให้ พนื ้ ที่ฝ่ ั ง
ตะวันตกของจีนเริ่มมีการเติบโตรวดเร็วต่ อเนื่องในช่ วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมณฑลเสฉวนที่มีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจค่อนข้ างน่าสนใจและมีบทบาทที่ชดั เจนในการเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของผืนแผ่นดินจีนในฝั่ งตะวันตก
 เศรษฐกิจเสฉวนกว่าร้ อยละ 80 กระจุกตัวอยู่ที่เมืองเฉิงตูซึ่งเป็ นเมืองเอก และการเติบโตของมณฑลมาจาก
การบริโภคในมณฑลที่เป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญคิดเป็ น
โครงสร้ างเศรษฐกิจมณฑลเสฉวนปี 2555
สัดส่วนร้ อยละ 50 ของ GDP เสฉวน และรวมไปถึงการ
ขยายฐานการผลิตของนักลงทุนทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อรองรับการบริโภคและการเป็ นฐานการ
ผลิตของภาคตะวันตกคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 52 ของ GDP
เสฉวน ขณะที่ก็สอดคล้ องกับโครงสร้ างเศรษฐกิจอีก ด้ าน
หนึ่งที่นําโดยภาคการผลิตสินค้ าคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย ละ
53 ของ GDP ของเสฉวน ตามมาด้ วยภาคการบริการ
ที่มา: CEIC รวบรวมโดยศูนย์วิจยั กสิกรไทย
(ร้ อยละ 33) และการเกษตร (ร้ อยละ 14) ตามลําดับ
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ฉบับที่ 12 (ปี 2554-2558) เน้ นยํา้ ความสําคัญของการบริโภคใน
ประเทศโน้ มนําความเจริญสู่ภูมิภาคตอนใน อันหมายรวมถึงมณฑลเสฉวนที่ได้ อานิสงส์ดงั กล่าวไปพร้ อมกัน ซึ่ง
นโยบายหลักอื่นๆ ก็มีสว่ นช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวนทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่สําคัญ ดังนี ้
o เป้าหมายเศรษฐกิจของประเทศ เติบโตไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 7 ต่อปี ตลอดแผนฯ โดยการบริโภคจะเป็ นแกน
หลักในการผลักดันเศรษฐกิจ ผสานความสําคัญด้ านสิง่ แวดล้ อมและเทคโนโลยีเข้ ามามีสว่ นสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
o นโยบายกระจายความเป็ นเมือง (Urbanization) ตั ้งเป้าขยับอัตราความเป็ นเมืองจากร้ อยละ 47.5 ในปี
2553 เป็ นอัตราร้ อยละ 51.5 ในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อพื ้นที่ตา่ งๆในผืนแผ่นดินจีนเติบโตเท่า
เทียมกันมากขึ ้น โดยเฉพาะมณฑลตอนในที่มีระดับความเป็ นเมืองตํ่ากว่ามณฑลชายฝั่ งทะเล
o ยกระดับอัตราค่าจ้ างขั ้นตํ่าสูร่ ะดับไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของเงินเดือนเฉลี่ยในเขตเมืองภายในปี 2558
o การให้ ความสําคัญกับภาคบริการมากขึ ้น โดยมุง่ ปรับสัดส่วนภาคบริการจากร้ อยละ 43 ของ GDP เป็ น
ร้ อยละ 47 ของ GDP เมื่อสิ ้นสุดแผนก็เป็ นอีกประเด็นที่น่าจับตา เนื่องจากมณฑลเสฉวนก็มีภาค
บริการเป็ นแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
o มุง่ เน้ นการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ 7 ประเภท ได้ แก่ 1) อุตสาหกรรมประหยัดพลังงานเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม (Energy Saving and Environmental Protection) 2) อุตสาหกรรมการผลิตขันสู
้ ง (High-end
Manufacturing) เช่น การบิน รถไฟความเร็วสูง 3) อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ ( New Materials) 4)
อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ (New energy) เช่น นิวเคลียร์ แสงอาทิตย์ พลังลม ชีวมวล 5) อุตสาหกรรม
ยานยนต์พลังงานสะอาด (Clean Energy Vehicles) 6) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology) 7) อุตสาหกรรมสารสนเทศสมัยใหม่ (Next Generation IT) ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าว
จะช่วยสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ แก่เศรษฐกิจ โดยเสฉวนเองก็เป็ นฐานการผลิตที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในกลุม่
ที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจให้ การสนับสนุนด้ วยเช่นกัน
 จากนโยบายสู่การปฏิบัต.ิ ..ในปี 2556 นีเ้ ป็ นช่ วงที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนฉบับที่ 12 ก้ าวเดิน
มาครึ่งทาง ก็จะเริ่มเห็นสัญญาณการกระจายตัวของความเป็ นเมืองลงลึกสู่พนื ้ ที่ตอนในของจีน ( Urbanization)
เพิม่ เติมขึ ้นมาจากเมืองเศรษฐกิจที่เป็ นหัวเรื อหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปั จจุบนั ซึ่งพื ้นที่ตอนในรวมถึงเมืองระดับ
รองและเขตชนบท ของจีนเริ่มมี
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและมีรายได้
ที่สงู ขึ ้นสะท้ อนอํานาจซื ้อที่มีเพิม่ ขึ ้น
ตามมา การบริโภคเติบโต
ครอบคลุมทั่วประเทศจีน หลาย
มณฑลมีรายได้ ขยับสูงขึน้ อาทิ
มณฑลเสฉวน ฉงชิ่ง กว่าง ซี หู
หนาน ฝูเจี ้ยน และมณฑลใกล้ เคียง
มณฑลชายฝั่ งทะเลอื่นๆ ที่มีการ
พัฒนาและมีรายได้ สงู ขึ ้นทัดเทียม
มณฑลติดชายฝั่ งทะเล ศูนย์ วจิ ัยกสิกรไทย มองว่ า ในปี 2558 (สิน้ สุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12) ระดับรายได้
ของคนจีนจะแตะระดับเฉลี่ยราว 7,900 ดอลลาร์ ฯ/คน/ปี สะท้ อนศักยภาพการบริโภคของจีนที่แข็งแกร่ งขึน้
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 นอกจากนี ้ ผู้นําคนใหม่ ของจีนนายสี จิน้ ผิง (ประธานาธิบดี) และนายหลี่ เค่ อเฉียง
(นายกรัฐมนตรี) ที่ขนึ ้ ดํารงตําแหน่ งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้ ประกาศให้ คํามั่นว่ าจะผลักดันรายได้
ทั่วประเทศเพิ่มเป็ น 2 เท่ าตัวภายในปี 2563 จากราว 35,000 หยวน (ประมาณ 5,600 ดอลลาร์ ฯ) ในปี 2553
พร้ อมทัง้ สานต่ อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลชุดก่ อนได้ มีการอนุมัตไิ ว้ ในช่ วงกลางปี 2555 ได้ แก่ การ
ลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐาน เช่น ถนน รถไฟความเร็วสูง ท่าเรื อ สนามบิน และการลงทุนโครงการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมในท้ องถิ่น เช่น การลงทุนสร้ างศูนย์กระจายสินค้ า และการสร้ างศูนย์วจิ ยั และพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
สาขาที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ฉบับที่ 12 (ปี 2554-2558) เช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และ
พลังงานหมุนเวียน เป็ นต้ น ท่ามกลางปั จจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ยงั ต้ องการติดตามควบคุมดูแล
ทําให้ คาดว่ า ใน
ภาพรวมแล้ ว ในระยะ 3 ปี ข้ างหน้ า ทางการจีนจะยังคงแนวนโยบายด้ านเศรษฐกิจตามแผนฯ ฉบับที่ 12
สําหรับ แนวโน้ มเศรษฐกิจเสฉวนในปี 2556 น่ าจะยังคงรักษาระดับเติบโตต่ อเนื่องราวร้ อยละ 10 ซึ่ง
น่ าจะอยู่ในอัตราที่สูงกว่ าอัตราเติบโตโดยรวมของประเทศ แต่ อาจไม่ ร้อนแรงเท่ าในช่ วงทศวรรษที่ผ่านมา
เนื่องจากกรอบนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมของจีนให้ ความสําคัญกับการเติบโตอย่ างมีเสถียรภาพและยั่งยืน จึง
อาจกระทบการบริโภคโดยรวมของประเทศและของมณฑลเสฉวนด้ วยเช่ นกัน อย่ างไรก็ดี เสฉวนยังมีโอกาส
ขยายตัวอีกมากเพราะเป็ นมณฑลเกิดใหม่ ที่ทงั ้ การบริโภคและการลงทุนได้ รุกเข้ าสู่พนื ้ ที่เพื่อสนับสนุนการเป็ น
ศูนย์ กลางการผลิตและกระจายสินค้ าในพืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันตก

เส้ นทางการค้ าของมณฑลเสฉวน ซึ่งไม่ มีพรมแดนติดกับต่ างประเทศ
เสฉวน เป็ นหนึ่งในมณฑลที่ไม่มีพรมแดนเชื่อมต่อกับต่างประเทศ ดังนันการค้
้
าขายกับต่างประเทศจึงต้ องผ่าน
มณฑลรายล้ อม ซึ่งการผลักดันให้ เสฉวนเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของฝั่ งตะวันตกของจีนนัน้ จึงต้ องอาศัยการพัฒนา
เชื่อมโยงระบบขนส่งกับทั ้งในประเทศและต่างประเทศเป็ นลําดับ โดยมี “เมืองเฉิงตู” เป็ นศูนย์กลางเส้ นทางคมนาคมของ
มณฑล ทั ้งการขนส่งด้ วยทางถนน รถไฟ เรื อ และเครื่ องบิน เพื่อเชื่อมต่อมณฑลเสฉวนกับต่างประเทศได้ สะดวกมากขึ ้น
 จากรายงานของศุลกากรเฉิงตู มณฑลเสฉวน ระบุว่า มูลค่าการค้ าระหว่างประเทศไตรมาสแรกของปี
2556 ของมณฑลเสฉวนมีมลู ค่า 15,040 ล้ านดอลลาร์ ฯ ขยายตัวร้ อยละ 42.1 (YoY) การส่งออกมีมลู ค่า 9,950 ล้ าน
ดอลลาร์ ฯ ทะยานขึ ้นร้ อยละ 59.6(YoY) การนําเข้ า 5,090 ล้ านดอลลาร์ ฯ ขยายตัวร้ อยละ 17 (YoY) โดยมีสหรัฐฯเป็ นคูค่ ้ าที่
สําคัญที่สดุ ของเสฉวนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17.5 ของมูลค่าการค้ าทังหมดของเสฉวน
้
ขณะที่ประเทศในอาเซียนก็ มีการ
เติบโตรวดเร็วและมีสว่ นแบ่งตลาดใกล้ เคียงกับสหรัฐฯที่ร้อยละ 17.4 ขณะที่ญี่ปนมี
ุ่ สดั ส่วนเพียงร้ อยละ 5.8 สินค้ าส่งออก
สําคัญล้ วนเป็ นสินค้ าที่มณฑลเสฉวนมีศกั ยภาพในการผลิต อาทิ เครื่ องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โน้ ตบุ๊ค แผงวงจร IC
และเครื่ องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็ นต้ น
 การค้ ากับต่ างประเทศที่เข้ ามายังมณฑลเสฉวนโดยตรง นันจะผ่
้ านด่านศุลกากรที่สําคัญคือ ท่าเรื อที่
เมืองหลูโจว (Luzhou) ซึ่งอยู่ตดิ กับแม่นํ ้าแยงซีเกียง และทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติที่เมืองเฉิงตู ดังนัน้ มูลค่ า
การค้ าระหว่ างประเทศที่มายังมณฑลเสฉวนโดยตรงจึงไม่ มากนัก เพราะส่ วนใหญ่ เป็ นการส่ งผ่ านสินค้ ามาจาก
มณฑลที่เป็ นพรมแดนของจีน แล้ วจึงกระจายตัวเข้ าสูเ่ สฉวนด้ วยระบบขนส่งในประเทศเป็ นสําคัญซึ่งครอบคลุมทังทาง
้
แม่นํ ้า ทางรถไฟ ทางถนน และทางอากาศ
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o ทางถนน: เฉิงตู เป็ นศูนย์กลางและจุดเชื่อมต่อไปยังเมืองที่สําคัญต่างๆของจีน และยังมีปลายทางไปสู่
การเชื่อมต่อการขนส่งระบบอื่นๆไม่วา่ จะเป็ นสนามบิน รถไฟ และท่าเรื อที่สําคัญ ไปยังปลายทางต่างๆ
อาทิ เซี่ยงไฮ้ เซี่ยะเหมิน(ฝูเจี ้ยน) คุนหมิง (หยุนหนาน) หนานหนิง (กว่างซี) เป็ นต้ทัน ง้ นี ้ อัตราค่ าขนส่ ง
ทางถนนด้ วยตู้คอนเทนเนอร์ ไปยังกว่ างโจว มณฑลกวางตุ้ง ตํ่ากว่ าไป เซี่ยงไฮ้ เซินเจิน้
(กวางตุ้ง) และเซี่ยะเหมิน(ฝูเจีย้ น) ตามลําดับ
o ทางรถไฟ : เฉิงตู เป็ นชุมทางรถไฟฝั่ งตะวันตก ซึ่งในปั จจุบนั มีการขนส่งสินค้ าราว 3 แสนตู้คอนเทน
เนอร์ /ปี โดยมีศกั ยภาพรองรับได้ สงู ถึง 1.35 ล้ านตู้คอนเทนเนอร์ /ปี มีปลายทางไปยังเมืองท่าต่างๆ
ได้ แก่ เซินเจิ ้น (ระยะเวลาขนส่ง 60 ชัว่ โมง) เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน ฉิงเต่า (ซานตง) และเหลียนหยุนกัง
(เจียงซู) นอกจากนี ้ ยังมีเส้ นทางรถไฟระหว่ างประเทศไปยังยุโรป ซึ่งมีจุดเริ่มต้ นที่เฉิงตู– เป่ าจี
(ส่านซี) – หลานโจว (กานซู่) – จิ่วฉวน (กานซู่) – เทอร์ ปัน (ซินเกียง) – อุรุมชี (ซินเกียง) – ด่านอาลา
ซานโข่ว (พรมแดนจีน) – เข้ าสูค่ าซัคสถาน – รัสเซีย – เบลารุส – โปแลนด์ – เยอรมนี – และสุดปลาย
สายที่เนเธอร์ แลนด์ ใช้ เวลาราว 15-18 วันจากที่ใช้ เส้ นทางทะเลราว 35-38 วัน
o ทางเรือ : มาตามแม่นํ ้าแยงซีเกียง นิยมขนสินค้ ามีนํ ้าหนักมาก โดยมณฑลเสฉวนมีท่าเรื อภายใน 4
แห่ง รองรับสินค้ าได้ ราว 1 ล้ านตู้คอนเทนเนอร์ /ปี ประกอบด้ วย Luzhou, Yibin, Leshan และ
Nanchong (เฉิงตู) และ Guangan และมีท่าเรื อรับสินค้ าระหว่างประเทศที่ Luzhou มีกําลังรองรับ
สินค้ าได้ 20 ล้ านตัน/ปี สามารถขนส่งสินค้ าไปยังต่างประเทศได้
o ทางอากาศ : มณฑลเสฉวนมีท่าอากาศยาน 11 แห่ง และมีสนามบินนานาชาติ ( Shuangliu
International Airport) ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของจีน ซึ่งเป็ นสนามบินที่มีการจราจรคับคัง่ ที่สดุ ในภาค
ตะวันตกและตอนกลางของจีน โดย ณ สิ ้นปี 2554 สนามบินดังกล่าวมีปลายทางไปยังที่ตา่ งๆทัว่ โลก
147 แห่ง รวมสายการบินทั ้งในประเทศและต่างประเทศ 54 สายการบิน และมีสายการบินขนส่งสินค้ า
10 สาย ขนส่งผู้โดยสารราว 30 ล้ านคน และขนสินค้ า 4.78 แสนตัน ไปยังที่ตา่ งๆ อาทิ อัมสเตอร์ ดมั
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(เนเธอร์ แลนด์) บังกาลอร์ (อินเดีย) โซล (เกาหลีใต้ ) สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) กรุงเทพฯ (ไทย)
ฮ่องกง มาเก๊ า และไต้ หวัน เป็ นต้ น
 การค้ าระหว่ างไทยกับมณฑลเสฉวนโดยทางตรงมีค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากบางส่ วนเป็ นการค้ าผ่ าน
มณฑลที่เป็ นพรมแดนจีนและเป็ นประตูการค้ าของจีนกับต่ างประเทศ 3 อันได้ แก่ มณฑลกวางตุ้ง (ร้ อยละ 33.3 ของ
การค้ ารวมระหว่างไทยกับจีน) ตามมาด้ วยเซี่ยงไฮ้ (ร้ อยละ 21.7) ซานตง (ร้ อยละ 11.5) และเจียงซู (ร้ อยละ 10.4)
และเจ้ อเจียง (ร้ อยละ 5.9) ตามลําดับ จากนั ้นจึงกระจายสินค้ าสูม่ ณฑลเสฉวน โดยในปี 2555 การค้ าโดยตรงระหว่างไทย
กับเสฉวนมีมลู ค่าการค้ ารวมราว 141 ล้ านดอลลาร์ ฯ ขยายตัวร้ อยละ 14.5 (YoY) มีสดั ส่วนร้ อยละ 0.2 ของมูลค่าการค้ า
ทั ้งหมดระหว่างไทยกับจีน สินค้ าที่เสฉวนส่ งออกมาไทย ได้ แก่ เครื่ องจักรกล เครื่ องจักรไฟฟ้า เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภณ
ั ฑ์ แร่หายาก สําหรับสินค้ าที่เสฉวนนําเข้ าจากไทย ก็เป็ นสินค้ าในกลุม่ ที่ใกล้ เคียงกับการส่งออก ไม่วา่ จะเป็ น
เครื่ องจักรกล เครื่ องจักรไฟฟ้า ยางพารา และพลาสติก เป็ นต้ น
2

การค้ าระหว่ างไทยกับเสฉวนเติบโตมากขึน้

แหล่ งผลิตและกระจายสินค้ าฝั่ งตะวันตกของประเทศจีน
มณฑลเสฉวนมีบทบาทเป็ นฐานการผลิตและกระจายสินค้ าในตอนกลางและฝั่ งตะวันตกของจีน โดย
มณฑลดังกล่าวมีจดุ แข็งที่มีแรงงานจํานวนมาก ต้ นทุนยังตํ่าอยู่และมีวตั ถุดบิ หลากหลายรองรับการผลิตในนิคม
อุตสาหกรรม จึงดึงดูดให้ การลงทุนหลัง่ ไหลเข้ าสูพ่ ื ้นที่ดงั กล่าวเพื่อขยายตลาดในจีน และส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ
ได้ อีกทางหนึ่งด้ วย
 ยอดค้ าปลีกสินค้ าอุปโภคบริโภคของเสฉวน
เป็ นอีกเครื่องสะท้ อนความเป็ นตลาดที่น่าสนใจ โดยที่ใน
ไตรมาสแรกของปี 2556 มีมลู ค่า 2.4 แสนล้ านหยวน ขยายตัวสูงถึงร้ อยละ 13.1(YoY) ซึ่งการเติบโตดังกล่าวสอดคล้ องกับ
3

มณฑลที่เป็ นประตูการค้ าของจีนกับต่างประเทศเป็ นมณฑลที่อยู่ชายขอบของประเทศจีนที่มีพรมแดนติดกับต่างประเทศหรื อมี
ช่องทางการค้ าที่สะดวก ได้ แก่ กวางตุ้ ง (สัดส่วนร้ อยละ 33 ของการค้ าทังหมดของจี
้
น) เซี่ยงไฮ้ (ร้ อยละ 19 ) ซานตง (ร้ อยละ 7.6) เจียงซู
(ร้ อยละ 7.6) เจ้ อเจียง (ร้ อยละ 6.9) และเทียนจิน (ร้ อยละ 4.9) ตามลําดับ
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บริษัท CB RICHARD ELLIS (CBRE) ซึ่งเป็ น ผู้เชี่ยวชาญด้ านอสังหาริมทรัพย์ ของสหรัฐฯ เปิ ดเผยว่า ปี 2556 ธุรกิจค้ า
ปลีกยักษ์ใหญ่ทวั่ โลกเตรี ยมขยายพื ้นที่จําหน่ายของห้ างสรรพสินค้ าเป็ น 32 ล้ านตารางเมตรทัว่ โลก เพิม่ ขึ ้นร้อยละ 15 (YoY)
โดยพื ้นที่จําหน่ายกว่า 16 .8 ล้ านตารางเมตร หรื อประมาณ ร้ อยละ 52.5 เป็ นพื ้นที่ในประเทศจีน โดยเมือง “เฉิงตู ” ใน
มณฑลเสฉวน มีพื ้นที่พร้ อมรองรับโครงการดังกล่าวทังสิ
้ ้น 2.9 ล้ านตารางเมตร หรื อ จํานวน 110 โครงการ มากเป็ นอันดับ
1 ของประเทศจีนและอันดับ 3 ของโลก

 จีนยังคงเป็ นฐานการผลิตต้ นทุนตํ่าแต่ ต้องขยับเข้ ามาลงทุนพืน้ ที่ตอนในของประเทศเพื่อลดภาระ
ต้ นทุนการผลิต เนื่องจากการขึ ้นค่าจ้ างกดดันให้ ภาคการผลิตเข้ าไปลงทุนในมณฑลตอนในซึ่งยังมีต้นทุนการผลิตตํ่ากว่า
พื ้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเปรี ยบเทียบ และแสวงหาตลาดใหม่ในประเทศที่ยงั
ค่ าจ้ างแรงงานขัน้ ตํ่าของจีนปี 2556
เติบโตมากขึ ้น ผันตัวจากในอดีตที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็ นส่วนใหญ่ อีกทัง้
No.
1
ความสะดวกด้ านการขนส่งยังเอื ้อประโยชน์ตอ่ นักลงทุนสามารถผลิตและ
2
3
กระจายสินค้ าไปยังพื ้นที่ตา่ งๆในจีนรวมถึงการส่งออกได้ อย่างรวดเร็ว
ซึ่ง
4
5
มณฑลตอนในหลายพื ้นที่เริ่มกลายเป็ นตลาดใหม่ที่มีศกั ยภาพ อาทิ มณฑล
6
7
เสฉวน (มีคา่ จ้ างขั ้นตํ่าที่ 1,050 หยวน/เดือน และ 11 หยวน/ชัว่ โมง) ฉงชิ่ง และ
8
9
10
เจียงซู เป็ นต้ น
11
Minimum Wage (RMB)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Per month

Per hour

Shenzhen

1,500

Zhejiang

1,470

13.3
12.0

Shanghai

1,450

12.5

Beijing

1,400

15.2

Xinjiang

1,340

13.4

Jiangsu

1,320

11.5

Hebei

1,320

13.0

Tianjin

1,310

13.1

Guangdong

1,300

12.5

Shandong

1,240

13.0

Fujian

1,200

12.7

Inner Mongolia

1,200

10.2

Hunan

1,160

11.5

Heilongjiang

1,160

11.0

Shaanxi

1,150

11.5

Tibet

1,150

10.5

Jilin

1,150

10.0

Shanxi

1,125

12.3

Hubei

1,100

10.0

Liaoning

1,100

11.0

Ningxia

1,100

11.0

Yunnan

1,100

10.0

Henan

1,080

10.2

Qinghai

1,070

10.8

Sichuan

1,050

11.0

Chongqing

1,050

10.5

Hainan

1,050

9.2

Anhui

1,010

10.6

Guanhxi

1,000

8.5

Gansu

980

10.3

Guizhou

930

10.0

jiangxi

870

8.7

1,170

11.3

Average

ที่มา: รวบรวมโดยศูนย์วิจยั กสิกรไทย
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 จีนที่ยังเป็ นประเทศดึงดูดการลงทุนจากต่ างประเทศ ( Foreign Direct Investment Inflows: FDI
Inflows) โดยในปี 2554 ยังคงรัง้ ตําแหน่ งแหล่ งดึงดูดเม็ดเงินลงทุนอันดับ 2 (รองจากสหรัฐฯ) ด้ วยมูลค่าการ
ลงทุนจากต่างประเทศในจีน 1.2 แสนล้ านดอลลาร์ ฯ ครองสัดส่วนร้ อยละ 8.1 ของ FDI Inflows ของโลก ขณะที่ มณฑล
เสฉวน เป็ นอีกหนึ่งปลายทางของเม็ดเงินลงทุนทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ โดยเฉพาะในเมือง “เฉิงตู” เป็ น
ปลายทางลงทุนของนักลงทุนต่ างชาติอันดับ 1 ของภาคตะวันตกของจีด้นวยความพร้ อมของตลาดและวัตถุดบิ ต่างๆไม่
ว่าจะเป็ นแรงงาน สาธารณูปโภค ศูนย์รวมของสวนอุตสาหกรรมของภาคตะวันตกที่มีกว่า 200 แห่
สามารถรองรั
ง
บการผลิตได้
ค่อนข้ างหลากหลาย อาทิ เครื่ องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยา อาหาร ยานยนต์ ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ และการผลิต
อุตสาหกรรมใหม่สอดคล้ องกับนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจี
ฉบันบที่ 12

เกร็ดน่ ารู้สําหรับนักธุรกิจ…การรวมตัวของกรอบการค้ าเสรีต่างๆ สร้ างแต้ มต่ อทางธุรกิจ
ความตกลงการค้ าเสรี ระหว่างไทยกับจีนที่มีความเกี่ยวโยงกันในหลายกรอบการค้ ากําลังพัฒนาการไปเป็ นการ
รวมกลุม่ ทางการค้ าที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น เอื ้อประโยชน์ตอ่ ภาคธุรกิจไทยนําพาสินค้ าและการลงทุนเติบโตครอบคลุมลงลึกสู่
พื ้นที่ตา่ งๆของจีนในระยะข้ างหน้ า โดยเฉพาะ “เฉิงตู” เมืองเอกของเสฉวนก็เป็ นอีกหนึ่งพื ้นที่เศรษฐกิจที่จะช่วยกระชับ
ความสัมพันธ์ทางการค้ าและการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียนได้ ด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่า
มณฑลทางด้ านชายฝั่ งทะเลตะวันออกของจีนอันเป็ นตลาดและแหล่งลงทุนของไทยมาช้ านาน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ
ด้ านกรอบการค้ าเสรี ระหว่างจีนกับอาเซียน อาทิ
 พัฒนาการของกรอบการค้ าเสรีอาเซียนสู่ AEC ในช่วงเกือบ 20 ปี ที่ผา่ นมา ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอาเซียนได้ พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นลําดับจากรูปแบบเขตการค้ าเสรี อาเซียน ( ASEAN Free Trade Area: AFTA) เมื่อปี
2536 จากนั ้นได้ มีการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อเนื่องผ่านความตกลงทางเศรษฐกิจหลายด้ าน
กระทัง่ เมื่อปี 2550 สมาชิกอาเซียนได้ ตกลงร่วมกันจัดทําพิมพ์เขียวเพื่อจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียน (
ASEAN
Economic Community: AEC) โดยอาศัยกลไกการเปิ ดเสรี 5 ด้ านคือ การเปิ ดเสรี การค้ าสินค้ า การเปิ ดเสรี การค้ าบริการ
การเปิ ดเสรี การเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือ การเปิ ดเสรี การลงทุน และการเคลื่อนย้ ายเงินทุนที่เสรี ยิ่งขึ ้น โดยมีเป้าหมายก้ าวสู่
“AEC” ภายใน 31 ธันวาคม 2558
 ความสัมพันธ์ จีน-อาเซียน เกือ้ หนุนซึ่งกันและกัน นับตั ้งแต่กรอบการค้ าเสรี จีน-อาเซียน ( ChinaASEAN FTA: CAFTA) มีผลบังคับใช้ เมื่อปี 2547 ทังสองฝ่
้
ายได้ ทยอยลดภาษีการนําเข้ าสินค้ าปกติ ( Normal Track)
ระหว่างกันเรื่ อยมาจนเหลือร้ อยละ 0 ในปี 2553 และในปี 2555 จีนและอาเซียนได้ ปรับเริ่มลดภาษีรายการสินค้ าอ่อนไหว
ระหว่างกันลงร้ อยละ 20 ช่วยเกื ้อหนุนการขยายการค้ าระหว่างกันให้ เติบโตต่อเนื่อง
 ปี 2558 เมื่อรวมเป็ น AEC การรวมตัวกันจะดึงดูดนักลงทุนต่ างชาติทยอยขยายฐานการผลิตมายัง
อาเซียนและในไทยในระยะต่ อไปมากขึน้ ซึ่งการรวมตัวภายใต้ ชื่อ AEC เพิม่ ความสําคัญต่อภาพเศรษฐกิจและการค้ า
โดยรวมกับโลกรวมทั ้งกับไทย โดยขณะนี ้การส่งออกไปยังอาเซียนมีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 25 ของมูลค่าการส่งออกทั ้งหมดของ
ไทย และในปี 2558 ยังเป็ นปี ที่ประเทศ CLMV หรื อ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม จะลดภาษีสนิ ค้ าลงเหลือ
0 เกือบทังหมด(ยกเว้
้
นสินค้ าในกลุม่ อ่อนไหว และอ่อนไหวสูง) อันจะเปิ ดโอกาสให้ แก่ธรุ กิจไทยเข้ าสูต่ ลาดดังกล่าวโดย
ปราศจากกําแพงภาษี เพิม่ แรงดึงดูดนักลงทุนที่สําคัญๆ อาทิ ญี่ปนุ่ สหรัฐฯ และจีนเองให้ หลัง่ ไหลเข้ าสูอ่ าเซียนอย่างน่าจับ
ตามากขึ ้นจากในปี 2549 ที่มีเม็ดเงินลงทุนจากจีนสูอ่ าเซียนเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 1.6 ของการลงทุนในต่างประเทศ
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ของจีน (Outward Direct Investment: ODI) เป็ นร้ อยละ 7.9 ของมูลค่า ODI ของจีน ในปี 2554 ด้ วยแนวโน้ มดังกล่าว
ประเทศในอาเซียนรวมทั ้งไทยเองที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับจีนจะได้ ประโยชน์ตามมา
 ปี ถัดจากการรวมเป็ น AEC หรือปี 2559 จะมีการรวมตัวของกลุ่ม RCEP (Regional Comprehensive
Economic Partnership) อันจะเอือ้ ประโยชน์ ต่อไทยเพราะเป็ นกลุ่มที่ประกอบด้ วยคู่ค้าหลักของไทย และเป็ นการ
พัฒนาการอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจาก ASEAN กับคูเ่ จรจาทัง้ 6 ประเทศ อันได้ แก่ จีน ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ จนกระทัง่ รวมเป็ น FTA ฉบับเดียวคือ RCEP ซึ่งจะเป็ นความตกลงเขตการค้ าเสรี ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
ที่สดุ ในโลกครองสัดส่วนการค้ าถึงร้ อยละ 27.7 ของมูลค่าการค้ ารวมของโลก (ในปี 2554) โดยจีนเป็ นคูค่ ้ าสําคัญที่
อาเซียนทําการค้ าด้ วยมากที่สดุ ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 11.3 ของการค้ าทั ้งหมดของอาเซียน ขณะที่ ไทยก็เป็ นส่วนหนึ่ง
ที่เข้ าร่วมเจรจา RCEP อันน่า จะเอื ้อประโยชน์ในการขยายโอกาสทางการค้ าและการลงทุนจากตลาดเสรี ที่มีขนาดใหญ่
จากในปั จจุบนั ไทยส่งออกไปตลาดดังกล่าวมีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 56 ของมูลค่าการส่งออกทั ้งหมดของไทย
 มีกรอบการค้ าเสรีแล้ วอย่ าลืมใช้ สิทธิประโยชน์ ทางการค้ า ซึ่งผู้ประกอบการต้ องติดต่อกรมการค้ า
ต่างประเทศ เพื่อกรอบแบบฟอร์ มขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราร้ อยละ 0 กับประเทศภายใต้ กรอบการค้ าต่างๆ ซึ่ง
ภายใต้ กรอบการค้ าเสรี อาเซียนใช้ แบบฟอร์ ม ดี ( Form D) และสําหรับผู้ประกอบการที่มีจีนเป็ นตลาดส่งออกต้ องกรอก
แบบฟอร์ ม อี (Form E) เพื่อใช้ สทิ ธิภายใต้ กรอบการค้ าเสรี อาเซียน-จีน โดยผู้ประกอบการจะต้ องระบุรหัสสินค้ าหรื อ HS
Code (Harmonization Code) ที่ชดั เจนทั ้งของปี 2012 (สําหรับฝั่ งไทย) และของปี 2007 (สําหรับฝั่ งจีน) เพราะถ้ าหากใช้
ผิดรหัสอาจถูกเรี ยกเก็บภาษีย้อนหลังเป็ นสองเท่า
เปรียบเทียบการเปิ ดเสรีของกรอบ AEC และ RCEP
วันที่มีผลบังคับ
ระดับเปิ ดเสรี *
สมาชิก
สถานะการเปิ ด
เสรี
สินค้ า

AEC
31 ธันวาคม 2558
WTO Plus
อาเซียน 10 ประเทศ ได้ แก่ บรู ไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว
มาเลเซีย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
เปิ ดเสรี แล้ ว

RCEP
ตังเป
้ ้ าเริ่ มเจรจา ปี 2556
มีผลบังคับใช้ ภายในปี 2559
WTO Plus
16 ประเทศ ได้ แก่ อาเซียน จีน ญี่ปนุ่ เกาหลี
ใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
อาเซียนเปิ ดเสรี ในแต่ละคู่เจรจาทัง้ 6
ประเทศไปบ้ างแล้ ว

อาเซียน 6 ประเทศ ภาษี เหลือร้ อยละ 0 ไปแล้ ว และ CLMV ทยอยลด
เหลือร้ อยละ 0 ภายในปี 2558
บริ การ
ตังเป
้ ้ าเปิ ดเสรี บริ การโดยให้ นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้ สงู สุดร้ อยละ 70
มีแผนต่อยอดการเปิ ดเสรี ตามแนวทางเดิม
ครอบคลุม 12 สาขาบริ การตาม WTO อาทิ บริ การขนส่งทางทะเล/
ของอาเซียนกับคู่เจรจาต่างๆ
อากาศ การสื่อสารโทรคมนาคม การท่องเที่ยว และการก่อสร้ าง เป็ นต้ น
การลงทุน
ให้ การส่งเสริ มและคุ้มครอบนัก ลงทุนชาติอาเซียนตามหลักประติบตั ิ
เยี่ยงคนชาติ(Most-favoured-nation treatment: MFN)
อื่นๆ
ยังไม่มีข้อกําหนดชัดเจน
ยังไม่มีข้อกําหนดชัดเจน
หมายเหตุ: * WTO Plus คือ ระดับการเปิ ดเสรี หรื อการอํานวยความสะดวกกับประเทศสมาชิกในประเด็นต่างๆ ในระดับมากกว่าที่เจรจาภายใต้
กรอบการเจรจาในเวทีองค์การการค้ าโลก(World Trade Organisation: WTO) แต่ในกรณีของ TPP นัน้ มีเป้าหมายจะเปิ ดเสรี ในระดับที่กว้ าง
และลึกขึ ้นไปอีก(Broader and Deeper Integration) หรื อนิยมเรี ยกกันว่าเป็ นการเจรจาที่มีความเข้ มข้ นในระดับ WTO Plus Plus
ที่มา: รวบรวมโดยศูนย์วิจยั กสิกรไทย
-----------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทําเพือ่ เผยแพร่ ทวั่ ไป โดยจัดทําขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความ
น่าเชื่อถือ หรื อความสมบูรณ์เพือ่ ใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลีย่ นแปลงปรับปรุ งข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสีย่ งเองทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ จะไม่รับ
ผิดต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคําแนะนําในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น

