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ไทยและฮองกงมีความสัมพนัธที่ราบรื่นและแนนแฟนมาโดยตลอดตั้งแตอดีตที่ฮองกงอยู
ภายใตการปกครองของอังกฤษจนถึงปจจบุันที่ฮองกงเปนหนึ่งในเขตบริหารพิเศษของจีน มีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหวางกันอยูเสมอ รวมทั้งมีความรวมมือสําคัญตาง ๆ เกือบทุกดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ (การคา การลงทุน และการทองเที่ยว) ที่ฮองกงถือเปนตลาดสําคัญ      
ที่นํารายไดเขาสูประเทศเปนลําดับตน ๆ 

อยางไรก็ดี วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลกที่สงผลกระทบตอเศรษฐกจิของไทยและฮองกง
อยางรุนแรง กอรปกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของไทยในชวง 2-3 ปที่ผาน
มา และนโยบายของรัฐบาลจีนในการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจกับฮองกงใหมากขึ้น   
เปนตน ทําใหมีความจําเปนที่จะตองศึกษาจุดแข็ง จดุออน โอกาส และภัยของไทย เพือ่ใชในการ
ปรับเปลี่ยนยทุธศาสตรในการดําเนนิความสัมพันธและสงเสริมความรวมมือกับฮองกงใหเหมาะสม
และทันกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อรักษาโอกาสและผลประโยชนของไทย 

ผลการวิจัย โดยการทํา SWOT Analysis การสัมภาษณผูทีเ่กี่ยวของทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน และการวิเคราะหขอมูลการคา การลงทุน และการทองเทีย่วไทย-ฮองกงที่ผานมา พบวา  
ไทยยังมี “จุดแข็ง” ตาง ๆ อาทิ ความสัมพนัธกับจีนและฮองกงที่ราบรื่น ที่ตั้งซ่ึงเปนประตูสูอาเซียน  
และอินโดจนี แรงงานที่มีคณุภาพ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมากมาย ความหลากหลายของสถานที่
ทองเที่ยว ความเปนมิตรของผูคน ฯลฯ ที่รัฐบาลสามารถพิจารณานําไปใชประโยชนในการสราง
ความผูกพันซึง่กันและกันกบัฮองกงได และไทยยังมี “โอกาส” ที่เห็นไดชัดในการยกระดับความ
รวมมือ   ทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับฮองกง โดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายของรัฐบาล
ฮองกง        ในการพัฒนาใหฮองกงเปนศนูยกลาง เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดตางประเทศ และสงเสริม
ผลประโยชน  ดานเศรษฐกิจกับเขตเศรษฐกิจลุมแมน้ําเพริล (PRD) โดยใชประโยชนจากความตก
ลง Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) ที่ฮองกงมีกับจีน  
 อยางไรก็ดี ไทยยังมี “จุดออน” และ “อุปสรรค/ภัยคุกคาม” ในการสงเสริมความรวมมือ      
ดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกบัฮองกง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาเสถียรภาพทาง
การเมืองของไทยในชวง 2-3 ปตอมา ไดสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของภาครัฐและเอกชนของ
ฮองกง ทําใหไทยสูญเสียรายไดและโอกาสใหกับประเทศอื่น ๆ ในภูมภิาคที่มีเสถียรภาพทาง
การเมืองสูงกวา และการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม (H1N1) ซ่ึงสงผลกระทบตอ
จํานวนของนกัทองเที่ยวของฮองกงที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย ซ่ึงรัฐบาลจําเปนที่จะตอง
ปรับปรุงแกไขจุดออนและปองกันภยัคุกคามเหลานี้อยางทันทวงที เพื่อรักษาและสงเสริม
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ผลประโยชนที่ไทยจะไดรับจากฮองกง ทั้งนี้ ผูศึกษาไดจดัทํายุทธศาสตรของไทยในการสงเสริม
ความรวมมือดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับฮองกงใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน และจัดทําขอเสนอแนะในรายงานการศึกษานี้ ดังนี ้

ยุทธศาสตรของไทยตอฮองกง 
ดานการเมือง
- กระชับความสัมพันธใหแนนแฟนระหวางไทยกับภาครฐัและภาคสวนตางๆ ของฮองกง 

อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ ส่ือมวลชนและภาคประชาสังคม โดยการสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงการเยือนอยางเปนระบบและมีเปาหมาย 

ดานการคา
-  รักษาและขยายการสงออกของไทยไปยงั/ผานฮองกงตอไปใหไดมากที่สุด โดยใช

ประโยชนจากพื้นฐานความสัมพันธอันดีระหวางกัน และกลไกความรวมมือดานเศรษฐกิจที่มีอยู 
อาทิ สภาธุรกิจไทย-ฮองกง รวมทั้งศูนยขอมูลธุรกิจไทยในฮองกง ซ่ึงไดจัดทําขอมูลเชิงลึก 

- สรางภาพลักษณ และเอกลกัษณของสินคาไทยในตลาดฮองกง 
-  ขยายตลาดภาคบริการ เชน โครงการครัวไทยสูโลก การบริการทางการแพทย  

การเสริมความงาม และสุขภาพ 
- สนับสนุนใหเอกชนไทยใชประโยชนจากประสบการณของนักธุรกจิฮองกงในการทํา

การคากับจีน 
- สงเสริมสนับสนุนการรวมงานแสดงสนิคาในฮองกงของ SME ไทย 
-  สงเสริมการสงออกสินคาเสื้อผา อัญมณี และเครื่องประดับของไทยไปยังฮองกง 
ดานการลงทุน
- รักษาระดับการลงทุนของฮองกงในไทย โดยเนนการมีความตกลงวาดวยการยกเวนการ

เก็บภาษีซอน และความตกลงสงเสริม และคุมครองการลงทุนระหวางไทยกับฮองกง 
- สงเสริมและสนับสนุนใหบริษัทฮองกงเขามาตั้งสํานักงานภูมภิาคในไทย 
- สงเสริมโอกาสของนักธุรกิจไทยในการรวมมือกับนกัธุรกิจฮองกงในการเขาไปลงทุนใน

จีนโดยการใหขอมูลเชิงลึก 
- สงเสริมสนับสนุนและประสานงานกับ BOI และสภาธุรกิจไทย-ฮองกง ในการเชญิ

วิทยากรที่มีความรูจากประเทศไทย หรือนกัธุรกิจสงออกที่มีทัศนคติที่ดตีอไทย ไปบรรยายเกีย่วกับ
นโยบายและพฒันาการใหมๆ  ของรัฐบาล อาทิ การจัดตั้งสํานักงานในลักษณะ one-stop service 
เพื่ออํานวยความสะดวก และใหคําแนะนําแกนกัลงทุนตางชาติในการมาลงทุนในไทย หรือการ
แตงตั้งผูแทนการคาไทย เพือ่ใหมีบทบาทในการดึงการลงทุนมาไทย 
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- เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทย เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นตอนักลงทุนฮองกง 
การทองเที่ยว
- สงเสริมการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืนในตลาดฮองกง โดยการเนนการประชาสัมพันธที่มี

จุดขายใหมๆ เพื่อเปนการเพิม่ทางเลือกใหแกนกัทองเที่ยวฮองกงที่มาเยอืนไทย อาทิ ทัวรสุขภาพ 
(Medical Tourism) ทัวรกฬีา (Sport Tourism) การทองเทีย่วเชิงอนุรักษ (Eco-Tourism) 

- เสริมสรางความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวฮองกงตอประเทศไทย 
- สงเสริมสนับสนุนใหนักทองเที่ยวคุณภาพเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยมากขึน้ 
ขอเสนอแนะ
- เสนอใหมกีารจัดตั้งคณะกรรมการกระชบัความสัมพันธทางเศรษฐกจิไทย-ฮองกง และ

พิจารณาจดัตั้งคณะทํางานดานเศรษฐกจิ การคา และการลงทุนไทย-ฮองกง โดยพยายามจัดประชุม
รวมกันปละ 1 คร้ัง เพื่อแสวงหาลูทางและโอกาสที่ทั้งสองฝายจะรวมมอืทางเศรษฐกจิระหวางกนั  
และชวยติดตามความคืบหนาการจัดทํารางความตกลงทวภิาคีที่ยังคั่งคาง 

- การสรางความเปนเนื้อเดียวกัน (harmonization) ของทีมประเทศไทยในฮองกง รวมทั้ง
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ขอคิดเห็น และประสบการณระหวางทีมประเทศไทยที่
ฮองกงกับ   ทมีประเทศไทยที่กวางโจว เพือ่ศึกษาโอกาสและความเปนไปไดในการขยายความ
รวมมือดานเศรษฐกิจไทย-ฮองกง ใหเขาไปสูเขต PRD/PPRD 

- เสนอใหมกีารจัดสัมมนาในหัวขอ “โอกาสไทยตอการใชประโยชนภายใตกรอบ Closer 
Economic Partnership Arrangement (CEPA) และ Pan-Pearl River Delta (PPRD) โดยการเชิญ
หนวยงานของฮองกง คือ Trade and Industry Department และ Central Policy Unit มาชวยให
ความรู เพื่อสงเสริมขีดความสามารถของผูประกอบการไทย และชีใ้หเห็นโอกาส และใชประโยชน
จาก CEPA และ PPRD 

- การสงเสริมความรวมมือดานสาธารณสุขไทย-ฮองกง เพื่อรับมือกับโรคไขหวัดใหญ 
สายพันธุใหม (H1N1) 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

  
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การศึกษาเรื่องนี้เปนการศกึษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตรดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
ของไทยตอฮองกงในภาวะการเปลี่ยนแปลง และเปนแนวทางการบริหารจัดการหนวยงานในฮองกง
อยางบูรณาการใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายที่วางไว 
 ภายหลังจากองักฤษสงมอบฮองกงคืนแกจนี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 (ค.ศ.1997) จีน  
ไดใชหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” (One Country, Two Systems) ในการปกครองฮองกง 
โดยตามกฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) ฮองกงมีอิสระในการบริหารตนเองในระดับสูง (high degree 
of autonomy) สามารถดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ การคา การเงิน วัฒนธรรม และอื่นๆ ยกเวนดาน
การทหารและการตางประเทศ กับตางประเทศตามระบบเสรีได จนถึงป 2590  

ไทยและฮองกงมีพื้นฐานความสัมพันธที่ราบรื่นและแนนแฟนมาโดยตลอด โดยไทยเปน
ประเทศแรก ๆ ที่แสดงความเชื่อมั่นตออนาคตของฮองกงภายใตการปกครองของจีนตามหลักการ 
“หนึ่งประเทศ สองระบบ” และฮองกงเปนหุนสวนทางยทุธศาสตรและความรวมมือดานการคา การ
ลงทุน และการทองเทีย่วที่สําคัญของไทย โดยฮองกงเปนคูคาอันดับที่ 6 ของไทยในชวง 3 ปที่ผาน
มา และในป 2551 ฮองกงลงทุนในไทยมากเปนอันดับ 5 นอกจากนี้ ไทยยังเปนแหลงทองเที่ยวยอด
นิยมอันดับ 3 ของนักทองเทีย่วฮองกง (รองจากจีนและมาเกา) อีกดวย 

ฮองกงเปนเมืองที่มีการพัฒนาในระดบัสูงและมีศกัยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่ฮองกง            
มีความใกลชิดกับจีน1 เนื่องจากจีนมีนโยบายสงเสริมความรวมมือในกรอบ CEPA2 และในเขต  

                                                                    
1  มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสามของโลก และธนาคารโลกคาดวาในป 2558 จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ
เปนอันดับ 1 ของโลก 
2 CEPA(Closer Economic Partnership Arrangement) เปนยุทธศาสตรการเปดเสรีระหวางจีน – ฮองกง เพิ่มเติม
แบบเปนขั้นตอนในลักษณะของ building block โดยเริ่มตั้งแต CEPA I  มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2547 
จนถึงปจจุบันคือ CEPA V และเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2552 ไดมีการลงนามใน CEPA VI ที่ไดตกลงในเรื่องการเปดเสรี
การคาบริการเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก.) 
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PRD/PPRD3 ไทยจึงมียุทธศาสตรตอฮองกงในลักษณะการสงเสริมความเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรและความรวมมือไทย-ฮองกงอยางรอบดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมอืภายใต
หลักการ “Two Gateways” กลาวคือ ไทยใชฮองกงเปนสะพานสูมณฑลตอนใตของจนี และฮองกง
ใชไทยเปนประตูสูเอเชียตะวนัออกเฉียงใต อันจะกอใหเกดิประโยชนแกทั้งสองฝาย (win-win) ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จากผลของความเชื่อมโยงทีแ่นนแฟนยิ่งขึ้นระหวางจีนกบัฮองกง  

ปจจุบัน บริบทและสถานการณดานการตางประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยาง
รวดเร็วในทกุมิติ ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกไดสงผลกระทบใหทกุประเทศตองปรับตัว
ตัวเองและรวมมือกับตางประเทศอยางแข็งขัน กอรปกับปญหาตางๆ ภายในประเทศไทยเองไดสงผล
กระทบตอสถานะของไทยในเวทีระหวางประเทศและกระทบตอศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข็งขันของไทย  

ฮองกงไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยในไตรมาสแรก
ของป 2552 มูลคาการสงออกลดลงรอยละ 22.7 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2551 มากที่สุด
นับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สอง และเศรษฐกิจของฮองกงในไตรมาสแรกของป 2552 หดตวัรอยละ 7.8 
เมื่อเทียบกับชวงเดยีวกันของป 2551 สงผลใหเกดิปญหาสังคมตามมาโดยเฉพาะปญหาแรงงาน 
ถูกเลิกจาง โดยในไตรมาสแรกของป 2552 อัตราวางงานของฮองกงเทากับรอยละ 5.2 สูงที่สุดนับตั้งแต
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินเอเชียป 25404 

 เชนเดยีวกับฮองกง ไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงนิโลก โดยในไตรมาส
แรกของป 2552 เศรษฐกิจไทยหดตวัรอยละ 7.1 และปริมาณการสงออกของไทยลดลงเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสแรกของป 2551 รอยละ 19.5 ในขณะที่อัตราการวางงานเพิม่ขึ้นจากรอยละ 1.4 ในป 2550 เปน
รอยละ 3 ในป 2551 และคาดวาจะเพิ่มขึน้เปนรอยละ 4-5 ในป 2552 นอกจากนี้ ปญหาเสถียรภาพ 
ทางการเมืองของไทยไดสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักทองเที่ยวตางชาติ ทําใหไทย

                                                                    
3 Pan Pearl River Delta (PPRD) เกิดจากนโยบายที่จะใหมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจแบบหลวมๆ เพื่อเรงรัด
บูรณาการดานเศรษฐกิจระหวางพื้นที่ตาง ๆ ในเขตนี้ โดยไดต้ังเปาหมายระยะยาวที่จะขยายศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และพัฒนาเขต PPRD ใหเปน “ตลาดรวม”  ซึ่งเห็นวาเขตเศรษฐกิจปากแมน้ําจูเจียง หรือ Pearl River Delta 
(PRD) ควรรวมตัวกับมณฑลใกลเคียงดวย โดย PPRD ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ 9 มณฑล และ  2 เขตปกครองพิเศษของจีน 

(9 + 2) ไดแก Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong,  เขตปกครองตนเอง Guangxi, Hainan, Sichuan, Guizhou, Yunnan  รวมทั้ง เขต
ปกครองพิเศษฮองกงและมาเกา (ภาคผนวก ข.) 
4 ขอมูลจาก Hong Kong Trade Development Council (http://www.hktdc.com) และของรัฐบาลฮองกง 
(http://www.gov.hk)  
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สูญเสียโอกาสในการแขงขนั และการนํารายไดเขาประเทศ5 

ดังนั้น  การจัดทํายุทธศาสตรดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวของไทยตอฮองกงใน
ภาวะการเปลี่ยนแปลงฉบับนีจ้ึงจะเปนแนวทางขอเสนอในการกําหนดยทุธศาสตร และนโยบายที่
เหมาะสมตอไปในอนาคต โดยหนวยงานที่จะไดรับประโยชนนําผลการศึกษาดังกลาว ไดแก กระทรวง
การตางประเทศ และสวนราชการที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงพาณิชย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน และการทองเทีย่วแหงประเทศไทย  ที่จะไดนาํไปใชเปนแนวทางหรือกรณีศึกษาตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงค  
1.2.1 เพื่อศกึษาประเมนิสภาพปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคของการดําเนนิยทุธศาสตร

ทางดานการคา การลงทนุ และการทองเทีย่วของไทยตอฮองกง 
1.2.2 เพื่อเปนแนวทางและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนยุทธศาสตรทางดานการคา  

การลงทุน และการทองเทีย่วของไทยตอฮองกงในภาวะที่เปลี่ยนแปลง 
1.2.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการ (Team Thailand) 

 
1.3 ขอบเขตการศกึษา 

1.3.1 การศึกษาความสัมพันธดานการตางประเทศของไทยตอฮองกงดานการคา การลงทุน   
และการทองเที่ยว ในระยะเวลาที่ผานมา ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต 

1.3.2 การวางแผนและเสนอแนะแผนยุทธศาสตรของไทยตอฮองกงที่เหมาะสมทันตอภาวะ
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
1.4.1 เปนการจัดทํายุทธศาสตรของไทยในการสงเสริมความรวมมือดานการคา การลงทุน 

การทองเที่ยวกับฮองกง เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองและทันตอโอกาสและสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

1.4.2 ใหขอเสนอแนะกลยุทธในการดําเนนิการตามแผนยุทธศาสตรดานเศรษฐกจิ การคา  
การลงทุน และการทองเทีย่วของไทยตอฮองกงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
อันนําไปสูการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับฮองกงและผลประโยชนแหงชาติ 

 

                                                                    
5 ขอมูลจากสํานักยุทธศาสตร และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (http://www.nesdb.go.th)  
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1.4.3 แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบงานของ             
การบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนการปรบัปรุงการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดยีวกัน 

 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีในการจัดทํายุทธศาสตรการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

ของไทยตอฮองกงในภาวะการเปลี่ยนแปลง 
 
 ในบทนี้ ผูศึกษาจะนําเสนอแนวคดิ ทฤษฎี ที่จะนํามาใชในการศึกษาและวเิคราะหการ 
จัดทํายุทธศาสตรเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยวของไทยตอฮองกงในภาวะการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชนในการเสนอแนะการดาํเนินการของไทยเพื่อใหสอดคลองและทันตอ
โอกาสกับสถานการณที่เปลีย่นแปลง 
 การดําเนนิความสัมพันธและยุทธศาสตรของไทยตอฮองกงสามารถอธิบายไดโดยการใช
หลักการวเิคราะหแบบ  SWOT Analysis ซ่ึงเปนวิธีการที่รูจักและใชกนัแพรหลาย โดย SWOT 
Analysis เปนกรอบการวิเคราะหที่จะทําใหผูบริหารองคกรสามารถรูจุดแข็ง จดุออน โอกาส และ 
ภัยคุกคาม ซ่ึงจะเปนเครื่องมือในการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรเพื่อกําหนดทิศทาง วิธีการ และ 
กลยุทธไปสูเปาหมายอยางมปีระสิทธิภาพ 
 SWOT เปนคํายอมาจากคําวา Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats โดยมี
นยิาม และสิ่งที่ตองปฏิบัติ ดังนี ้

- จุดแข็ง (Strengths) หมายถงึ จุดเดนหรือจดุแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจยัภายในองคกรที่ 
เปนบวก อาทิ จุดแข็งในความสัมพันธทางการเมือง  จุดแข็งดานเศรษฐกิจ และองคกรจะตองใช
ประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ และการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมาย 

- จุดออน (Weaknesses) หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจยัหรือ 
สถานการณภายในองคกร และองคกรจะตองหาวิธีในการแกไขปญหานั้น 

- โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอกองคกรเปนปจจยั  
สถานการณ หรือสภาพแวดลอมภายนอกที่เอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนนิงานขององคกร 
และองคกรจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอและใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

- ภยัคุกคาม (Threats) หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดทีเ่กดิจาก 
สภาพแวดลอมภายนอก และองคกรจะตองปรับกลยุทธใหสอดคลอง และพยายามขจดัอุปสรรค 
ตาง ๆ ที่เกิดขึน้ใหได 
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            ดังนั้น ผูศึกษาจึงประสงคจะใชรูปแบบ SWOT Analysis มาวิเคราะหเพื่อจัดทาํยุทธศาสตร
การคา การลงทุน และการทองเที่ยวของไทยตอฮองกงใหทันสมัยเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ             
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพจิารณาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และปญหา รวมทั้งคูแขงที่สําคัญที่มีผลตอ          
การกําหนดยุทธศาสตรของไทยตอฮองกง โดยพิจารณาจากปจจยั ดังนี ้
 (ก)  ศกัยภาพของฮองกงในดานตางๆ  อาท ิการวิเคราะหโอกาสของไทยตอพัฒนาการความ
รวมมือในกรอบ CEPA และ PPRD รวมทั้งการที่รัฐบาลจีนและมณฑลกวางตุงมีความพยายามที่จะ  
เขาไปรวมมือทางอยางใกลชิดกับฮองกง ทัง้ในดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ การสนบัสนุนใหฮองกง
เปนศูนยกลางการทําธุรกรรมเงินหยวนระหวางประเทศ  การกอสรางสาธารณูปโภค การพัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบคมนาคมคม การกอสรางสะพานเชื่อมฮองกง– จูไห–มาเกา  การกอสรางรถไฟเชื่อมทาอากาศ
ยานเซินเจิ้น และการอํานวยความสะดวก/การผอนปรนระเบียบดานการผานแดน  
 (ข)  ความสําคญัของฮองกงตอไทย โดยวิเคราะหนโยบาย Two Gateways วาจะมีผลตอการ
นําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม รวมทัง้การเปนพันธมิตรกับฮองกงในการเจาะตลาดและขยาย
โอกาสการรวมลงทุนไทย-ฮองกง ในเขต PRD/PPRD  
 (ค)  สภาพปจจุบันและปญหาของการบริหารจัดการหนวยงานในตางประเทศ โดย
วิเคราะหปจจยัตางๆ ที่เปนอปุสรรคตอการบริหารและการประสานงานระหวางหนวยงาน รวมทัง้ 
การกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดยีวกันของหนวยงานไทยใน
ตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ในการศึกษาการจัดทํายุทธศาสตรการคา การลงทุน และการทองเที่ยวของไทยตอ

ฮองกงในภาวะการเปลี่ยนแปลง ผูศึกษาเลือกใชวิธีการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาเชิงคุณภาพ 
โดยการคนควาจากเอกสารของทางราชการและเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของของทั้งไทยและฮองกง 
การสัมภาษณเชิงลึกจากผูที่อยูในวงการที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการศึกษา และการทําการ
วิเคราะหโดยใช SWOT Analysis มาศึกษาหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินนโยบายตามยุทธศาสตรการคา การลงทุน และการทองเที่ยวของไทย 
ตอฮองกง รวมทั้งประสบการณสวนตัวของผูศึกษา ซ่ึงไดปฏิบัติงานที่สถานกงสุลใหญ ณ       
เมืองฮองกง มาเปนเวลาเกือบ 5 ป เพื่อนาํขอมูล ขอสนเทศ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ 
มาใชประกอบในการเสนอทางเลือกนโยบายในการกาํหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตรทั้งสาม
ดานของไทยตอฮองกง 
 

3.1 การศึกษาวิจัยแบบพรรณนาเชิงคุณภาพ ไดคนควาขอมูลและเอกสารของทาง
ราชการไทย อาทิ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ  สถานกงสุลใหญ ณ เมือง
ฮองกง กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ศูนยขอมูล
ธุรกิจไทยในจีน (www.thaibizchina.com) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สําหรับขอมูลของทางการฮองกง
ไดศึกษาคนควาจากสื่อสารสนเทศ เชน website ตางๆ ไดแก website ของรัฐบาลฮองกง 
(www.gov.hk) Hong Kong Trade Development Council (www.hktdc.com) และการ
ทองเที่ยวของฮองกง (www.partnernet.hktourismboard.com)  

 
3.2 การสัมภาษณเชิงรุกจากผูที่อยูในวงการ ผูศึกษาไดเลือกสัมภาษณ นาย Bernard 

Chan ประธานสภาธุรกิจฮองกง-ไทย ซ่ึงเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติ
ของฮองกง และมีบทบาทโดดเดนในการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางดาน
เศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางไทยกับฮองกงนับตั้งแตสภาธุรกิจฮองกง-ไทยไดกอตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2546 และ Ms.Loletta Wan ตําแหนง Regional Director, Southeast 
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Asia and India ประจําสํานักงาน Hong Kong Trade Development Council ที่กรุงเทพฯ และ
รับผิดชอบดูแลความสัมพันธดานเศรษฐกิจและการคาไทย-ฮองกง มานานกวา 5 ป สําหรับ  
ภาคราชการของไทย ผูศึกษาสัมภาษณนายพิษณุ สุวรรณะชฎ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 
รักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ เนื่องจากเปนผูรับผิดชอบ
โดยตรงในการกําหนดทิศทางของยุทธศาสตรไทยตอฮองกง และการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมเพื่อบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรไทยตอฮองกง 

 
3.3 สําหรับการวิเคราะหโดยใช SWOT Analysis นั้น ผูศึกษามุงวิเคราะหจากจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินนโยบายตามยุทธศาสตรของไทยตอฮองกงโดยรวม 
และในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรค เพื่อการนําไปสูการปรับกลยุทธใหดียิ่งขึ้น 

 
3.4 ศึกษาจากประสบการณและขอสังเกต จากการทํางานของผูศึกษา ซ่ึงไดปฏิบัติ

หนาที่กงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 – มิถุนายน 2552 
    
  
  
  
    
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดสัมภาษณเชิงลึกจากผูที่อยูในวงการและใชเทคนิคการ 
วิเคราะหแบบ SWOT Analysis เพื่อหาจดุแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งนําขอสังเกต 
และประสบการณของผูศึกษา เพื่อจะไดนาํผลในการศึกษาและการวิเคราะหขางตนในมิติตางๆ  
ดานการเมือง เศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยวเหลานั้นไปใชในการวางแผน และจัดทํา
ยุทธศาสตรของไทยตอฮองกงที่เหมาะสม และเพื่อเสนอแนะกลยุทธในการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกจิ การคา การลงทุน และการทองเที่ยวของไทยตอฮองกงใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง ขอเสนอแนวทางเลือกเชิงนโยบายที่จะเปนประโยชนตอ
รัฐบาล อันจะนําไปสูการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับฮองกง และผลประโยชนแหงชาต ิ
ในที่สุด 
 
4.1 การสัมภาษณเชิงลึกผูท่ีอยูในวงการ 
 4.1.1 การสัมภาษณนายพิษณุ  สุวรรณะชฎ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก รักษาการ
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เม่ือวันท่ี 24 มิ.ย.52 
ผูศึกษา   ขอทราบวายุทธศาสตรไทยตอฮองกงควรมีทิศทางอยางไร และขอเสนอที่จะชวยสงเสริม
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกบัฮองกง 
นายพษิณุ  สุวรรณะชฎ ไดสรุปประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 

 ภูมิหลัง 
ก. ไทยและฮองกงมีความสัมพันธที่ดีและราบรื่นมาโดยตลอดและมีความรวมมือในดาน

สําคัญตางๆ เกือบทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิง่ดานเศรษฐกจิ (การคา การลงทุน และการทองเที่ยว) 
โดยฮองกงเปนคูคาสําคัญอันดับที่ 5 ของไทย และมูลคาการคาไทย-ฮองกงในชวง 3 ปที่ผานมา
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เฉลี่ยประมาณรอยละ 18 ตอป และไทยเปนฝายไดดุลมาโดยตลอด นอกจากนี ้
ในป 2551 ฮองกงลงทุนในไทยมากเปนอันดับ 5 รวมมูลคา 5,303 ลานบาท ในขณะที่นักทองเที่ยว
ฮองกงเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยกวา 304,000 คน/ป 
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 ข. ปจจุบันรัฐบาลฮองกงมีนโยบายในการพัฒนาฮองกงใหเปนศูนยกลาง (major hub)     
เพื่อเชื่อมโยงจนีกับตลาดตางประเทศ และสงเสริมผลประโยชนดานเศรษฐกิจกับเขตเศรษฐกิจ        
ลุมแมน้ําเพิรล (Peal River Delta) โดยใชประโยชนจากความตกลง Closer Economic Partnership 
Agreement (CEPA) ที่ฮองกงมีกับจีน ซ่ึงคลอบคลุมดานการคา การลงทุน และการบริการ เชน การ
ลดภาษีนําเขาจากฮองกงเหลือรอยละ 0 การใหสิทธิพิเศษและการคุมครองแกบริษัทฮองกงที่
ประสงคจะลงทุนในมณฑลกวางตุง เปนตน ขณะเดยีวกนั รัฐบาลฮองกงก็มีนโยบายยกระดับ
เศรษฐกิจของฮองกงใหอยูบนพื้นฐานขององคความรู (knowledge-based economy) โดยสงเสริมให
บริษัทฮองกงรวมมือกับบริษทัจากตางประเทศในการใหคาํแนะนําดานการคาและลงทุนในจนีผาน
ทางฮองกง โดยใชประสบการณในการลงทุนในจนีและความรูทางเทคนิค (technical knowhow) 
ตางๆ ที่ฮองกงมี รวมทั้งความไดเปรียบของฮองกงในฐานะศูนยกลางการเงินและการธนาคารที่
ใหญที่สุดของเอเชียและศูนยกลางการขนสงทางอากาศและทางเรืออันดับตนๆ ของโลก เปนจุดขาย 
 ค. ถึงแมวานกัทุนฮองกงยังมองวาไทยเปนประเทศที่นาลงทุน เนื่องจากมีแรงงานที่มี
คุณภาพและมวีัตถุดิบทางธรรมชาติมาก รวมทั้งเปนประตสํูาคัญสูอาเซียนและอินโดจนี แตปญหา
เสถียรภาพทางการเมืองและปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐฯ ไดสงผลกระทบให
มูลคาการลงทุนของฮองกงในไทยในป 2551 ลดลงจากป 2550 ถึง 4,822 ลานบาท หรือคิดเปน    
รอยละ 47.6 นอกจากนี้ ไทยยังมีคูแขงสําคัญในภูมภิาค เชน มาเลเซีย เวียดนาม ซ่ึงพรอมที่จะดึงดดู
เงินลงทุนจากฮองกง โดยใชประโยชนจากขอไดเปรียบตางๆ อาทิ คาแรงต่ํา เสถียรภาพทาง
การเมืองสูง ฯลฯ 
 

   เปาหมายและยุทธศาสตรของไทย   
 ก. ไทยควรสงเสริมความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับฮองกงและความรวมมือไทย-
ฮองกงอยางรอบดานและอยางตอเนื่อง เพื่อผูกประโยชนใหทั้งสองฝายพึ่งพาซึ่งกนัและกนั 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรวมมือดานเศรษฐกิจ (การคา การลงทุนและการทองเที่ยว) ภายใตหลักการ 
“Two Gateways” กลาวคือ ไทยใชฮองกงเปนสะพานสูมณฑลตอนใตของจีน โดยใชประโยชนจาก
กรอบ CEPA และฮองกงใชไทยเปนประตสููเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของไทยที่ตองการสรางปฏิสัมพันธกับมณฑลตางๆ ของจีน เพื่อแสวงหาผลประโยชนรวมกนั   

ข. ฝายไทยอาจพิจารณาดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมยุทธศาสตรของไทยตอฮองกง ดังนี ้
 - สํานักงานในตางประเทศ เสริมสรางความเปนเอกภาพในการดําเนินงานของทีมประเทศ
ไทยในฮองกง รวมทั้งสงเสริมการแลกเปลีย่นขอมูลและขอคิดเห็นระหวางทีมประเทศไทยฮองกง-
กวางโจว เพื่อศึกษาโอกาสและความเปนไดในการขยายความรวมมือดานเศรษฐกจิไทย-ฮองกงให
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เขาไปสูเขต PRD เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของเมืองหลวง  
- เมืองหลวง จดัตั้งคณะกรรมการกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-ฮองกง   

ซ่ึงประกอบดวยภาครัฐและเอกชนของไทยที่มีขอบขายงานที่เกีย่วของกับฮองกง เชน กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงพาณชิย สภาหอการคาไทย-ฮองกง เปนตน และมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด
เปาหมายและทิศทางความรวมมือดานเศรษฐกิจไทย-ฮองกง และดูแลความเปนเอกภาพในการ
ดําเนินนโยบายเพื่อสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนกับฮองกง รวมทั้งอาจ
พิจารณาคณะทํางาน ดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทนุไทย-ฮองกง ในลักษณะที่คลายคลึงกับ
คณะกรรมการรวม (Joint Committee) ดานเศรษฐกิจไทย-จีน โดยพยายามจัดประชุมรวมกันปละ  
1 คร้ัง เพื่อแสวงหาลูทางและโอกาสที่ทั้งสองฝายจะรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกนั ซ่ึงอาจรวมถึง
การขยายความรวมมือใหครอบคลุมสาขาอื่นๆ เชน การเงิน การขนสงทางอากาศและทางเรือ  
ซ่ึงเปนจุดแข็งของฮองกง  
 

4.1.2  การสัมภาษณ Ms. Loretta Wan, Regional Director, Southeast Asia and India 
ของ Hong Kong Trade Development Council เม่ือวันท่ี 25 มิ.ย.52 
ผูศึกษา   ขอทราบภาพรวมการพัฒนาความสัมพันธ และความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-  
ฮองกง ตลอดจนขอคิดเหน็และขอเสนอแนะตางๆ 
Ms. Loretta Wan  ไดสรุปประเด็นตางๆ ดังนี ้
 

ก. การคาระหวางฮองกง-ไทย 
 -   ไทยเปนคูคาที่ใหญที่สุดในอันดับที่ 10 ของฮองกง โดยในระหวางป 2540-2550 ฮองกง
สงออกสินคาและบริการเขาไปยังไทยเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา หรือคิดเปนมลูคาทั้งสิ้น 3.69 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ ในเดยีวกันการคาทวิภาคีระหวางฮองกงกบัไทยก็เพิ่มขึน้รอยละ 110 คิดเปนมูลคา
ทั้งสิ้น 11.05 พันลานดอลลารสหรัฐ 
 -  ในชวง 10 ปที่ผานมา ภูมิภาคเอเชียไดกาวขึ้นเปนฐานการผลิตที่สําคัญของโลก โดย
ภายใตการเขารวมองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ของจีน และการจัดตั้ง
เขตการคาเสรีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Free Trade Area: CAFTA) ไดสงผลใหในป 2550 
การคาระหวางจีนกับกลุมประเทศอาเซียนอยูในระดับ 200 พันลานดอลลารสหรัฐ 
 -  การพัฒนาความสัมพันธระหวางไทย-จีนบนเวทีเศรษฐกิจการคาโลกในชวง 10 ป 
ที่ผานมา สงผลใหการคาระหวางฮองกง-ไทยมีพัฒนาการในทางที่ดีขึน้ โดยในชวงดังกลาวฮองกง
และไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางการคาระหวางกันโดยเฉลี่ย (compound average growth rate: 
CAGR) รอยละ 13.5 หรือคดิเปนมูลคาทั้งสิ้น 6.62 พันลานดอลลารสหรัฐ ในขณะที่ CAGR 
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ระหวางจีน-ไทยอยูในระดบัรอยละ 25.7 หรือคิดเปนมลูคาทั้งสิ้น 34.6 พันลานดอลลารสหรัฐ 
 -  ในป 2550 ที่ผานมา ไทยมีการสงออกและนําเขาอุปกรณอิเลคทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟาจากฮองกงคดิเปนสัดสวนรอยละ 63 ของสินคานําเขา/สงออกจากฮองกงทั้งหมด 
 -  หลังจาก CAFTA เร่ิมดําเนินการยกเลิกการจัดเก็บภาษีของกลุมประเทศสมาชิกในป 
2548 การคาระหวางฮองกง-ไทยในป 2548-2550 มีอัตราขยายตวัทางการคาสะสมเพิ่มขึ้นรอยละ 12 
ซ่ึงมากกวาอัตราการขยายตวัทางการคาสะสมของป 2540-2550 ที่อยูในระดับรอยละ 7.8 นอกจากนี้ 
ในชวงดังกลาวอัตราการขยายตัวทางการคาสะสมระหวางไทย-จีนในชวงป 2548-2550 เติบโตขึ้น
รอยละ 19.3 จากเดิมรอยละ 13.5 ในป 2540-2550 
ข.  สินคาสงออกหลักของฮองกง 
 -  อุปกรณอิเลคทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา (รวมถึงสวนประกอบและอะไหล) 
 -  เครื่องประดบัและอัญมณ ี
 -  อะไหลและชิ้นสวนยานยนต 
 -  ผลิตภัณฑส่ิงทอ 
 -  นาฬกิาและสวนประกอบ 
ค.  สินคานาํเขาหลักของฮองกง 
 -  อุปกรณอิเลคทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา (รวมถึงสวนประกอบและอะไหล) 
 -  พลาสติก 
 -  อาหาร 
ง.  อุตสาหกรรมการบริการหลักของฮองกง 
 -  การเงิน 
 -  โครงสรางสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย 
 -  การออกใบอนุญาต 
 -  การตลาดและการจัดซื้อจดัจาง 
 -  ภาพยนตร 
 

ขอเสนอแนะในดานความสมัพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-ฮองกง 
 - รัฐบาลไทยควรจะเรงพัฒนาความสัมพันธกับรัฐบาลฮองกงในอุตสาหกรรมบริการหลัก
ของฮองกงดังกลาวขางตน (ง) ซ่ึงสอดคลองกับดําริของนายกรัฐมนตรไีทยที่มีตอ นายโดนัลด จัง 
ผูบริหารสูงสุดของฮองกง ที่ตองการพัฒนาความรวมมอืดานอุตสาหกรรมความคิดสรางสรรคและ
อุตสาหกรรมการบริการของฮองกง นอกจากนี้ ในปจจบุันมีผูประกอบการไทยในอตุสาหกรรม
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ดังกลาวจํานวนมากเขารวมงานนิทรรศการที่จัดขึ้นในฮองกง ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงควรใหการ
สนับสนุนทั้งในดานการเงินและนโยบายเพื่อสงเสริมการเขารวมดังกลาวของผูประกอบการ 
ไทยดวย 
 - รัฐบาลไทยควรสนับสนุนใหผูประกอบการไทยเขาไปจดทะเบยีนบรษิัทในตลาด
หลักทรัพยของฮองกง (Hong Kong Exchange: HKEx) เพื่อเพิ่มทุนในการดําเนนิกิจการและ
สงเสริมการขยายธุรกิจไปยงัตางประเทศ เนื่องจากปจจุบนั HKEx มีการดําเนินนโยบายดึงดดู
ผูประกอบการจากตางชาติใหเขาไปจดทะเบียนในฮองกง 
 - รัฐบาลไทยควรสนับสนุนใหผูประกอบการไทยเขาไปเปดตลาดในฮองกงและใชฮองกง
เปนฐานการจดัซื้อวัตถุดิบตางๆ ผานการเขารวมงานแสดงสินคาและนิทรรศการที่จดัขึ้นในฮองกง 
โดยในปจจุบนัผูประกอบการไทยประมาณ 6,000-7,000 ราย ไดเดินทางเขารวมงานแสดงสินคาที่
จัดขึ้นโดย Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) และมีผูประกอบการเขารวมจัดคูหา
แสดงสินคาและบริการในฮองกงไปแลวกวา 500 ราย 

 
4.1.3 การสัมภาษณนาย Bernard Chan ประธานสภาธุรกิจฮองกง-ไทย เม่ือวันท่ี  

29 มิ.ย.52  
ก.  ผูศึกษา  -  ขอทราบมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธของไทย-ฮองกง ทั้งในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต 
นาย Chan  -  ฮองกงและไทยมีความสัมพนัธดานการคามายาวนานมากกวา 100 ป โดยเริ่มแรก
ฮองกง และไทยติดตอคาขายขาว ผลไม และสินคาอุปโภคบริโภค และในชวงทศวรรษ 1950 และ 
1960 คนไทยจาํนวนมากนยิมสงบุตรหลานมาศึกษาตอที่ฮองกง ในปจจุบัน ไทยถือวาเปนแหลง
ทองเที่ยวที่อยูในความสนใจของนักทองเทีย่วชาวฮองกง โดยนักทองเทีย่วชาวฮองกงสวนใหญนิยม
เดินทางไปทองเที่ยวในไทยเพื่อพักผอน ชอปปง ทานอาหาร และในทางกลบักัน นกัทองเที่ยวไทยก็
นิยมที่จะเดนิทางไปยังฮองกงเพื่อเลือกซือ้สินคาแฟชั่น และรับประทานอาหารรสเลิศ 

อยางไรก็ตาม ความสัมพันธของฮองกงและไทยในอนาคตยังคงเปนสิ่งที่คาดเดา 

ไดยาก แตคาดวา สินคาขาวและผลไมไทยจะยังคงเปนสินคานําเขาหลักที่สําคัญสําหรับชาวฮองกง

ตอไป อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวไทยมแีนวโนมหนัไปเดินทางทองเทีย่วในยุโรปเพือ่ชอปปง 

มากขึ้น ในขณะที่นักทองเที่ยวฮองกงอาจจะยังคงเดินทางเขาไปทองเที่ยวในไทยอยางตอเนื่อง  

หากสถานการณทางการเมืองของไทยมีความแนนอนและมีเสถียรภาพ 

ข.  ผูศึกษา  -  ขอทราบบทบาทและหนาทีข่อง Hong Kong – Thailand Business Council (HKTBC) 
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ในการประชาสัมพันธการคาและการลงทนุของไทยในฮองกง จีน และในไทย 

นาย Chan  -  HKTBC ไดประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแกสมาชิกผานการบรรยายจาก

วิทยากรผูมีช่ือเสียงและมีความรูจากประเทศไทย อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ

นโยบายตางๆ สงผลใหในปจจุบัน การเชญิชวนวิทยากรจากไทยมารวมงานตางๆ ของ HKTBC    

ทําไดยากขึ้น 

ค.  ผูศึกษา  -  ควรจะมกีารจดัสัมมนาเพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทหนาทีข่อง HKTBC และ/หรือ

ประชาสัมพันธการลงทุนรวมกันระหวางผูประกอบการฮองกง และไทยใน PPRD/PRD หรือไม 

นาย Chan  -  การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธบทบาทและหนาที่ของ HKTBC อาจจะไมเกดิ

ประโยชน หากไมไดการชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ ในการหาวิทยากรที่มีความรูจากไทยมา

บรรยายเกีย่วกบัสถานการณและโอกาสทางธุรกิจในไทยใหกับสมาชิกของ HKTBC 

ง.  ผูศึกษา  -  CEPA และ PPRD มีประโยชนตอผูประกอบการไทยในดานใดบาง 

นาย Chan  -  ขอตกลง CEPA มีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวก

ผูประกอบการฮองกงในการเขาไปดําเนินกจิการในจีน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการฮองกงหรือ

ผูประกอบการตางชาติที่เขามาดําเนินกิจการในฮองกงจะสามารถใชประโยชนจากขอตกลง CEPA 

ไดหลังจากจดทะเบียนบริษทัในฮองกงไปแลวเปนระยะเวลา 3 ป ดังนัน้ผูประกอบการไทยที่

ตองการเขาไปดําเนินกิจการในจีนภายใตขอตกลง CEPA อาจจะตองเขามาจดทะเบียนบริษัทใน

ฮองกงกอนเพือ่ไดรับประโยชนดังกลาว ทั้งนี้ ขอตกลง CEPA จะชวยอํานวยความสะดวกแก

ผูประกอบการฮองกงในการขยายการลงทนุไปในตลาดที่มีลักษณะเฉพาะ (niche market)              

ซ่ึงแตกตางจาก PPRD ที่มีลักษณะเปนทางการนอยกวา (อาทิ นโยบายทางดานสิ่งแวดลอม   

นโยบายดานการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟทแวร) 

จ.  ผูศึกษา  -  อะไรเปนอุปสรรคในการเขาไปลงทุนในจนี และฮองกงในฐานะที่เปนประตูไปสูจีน 

มีความสําคัญอยางไรบางกบัผูประกอบการไทย 

นาย Chan  -  ผูประกอบการตางชาติสวนใหญที่เขาไปดําเนินกจิการในจีนมักจะประสบปญหาและ

ความทาทายตางๆ อาทิ การติดตอกับหนวยงานราชการของจีน ดังนัน้การรวมทุนกบัผูประกอบการ

ฮองกงที่มีความรอบรูเกี่ยวกบัการดําเนนิกจิการในจีนจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับ

ผูประกอบการไทยที่ตองการเขาไปขยายการลงทุนในจีน 
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ฉ.  ผูศึกษา  -  ผูประกอบการฮองกงมีมุมมองและทัศนคติอยางไรกับผูประกอบการไทย 

นาย Chan  -  ผูประกอบการฮองกงบางรายมองวา ผูประกอบการไทยมกีารตอบสนองที่คอนขางชา

ตอพัฒนาการทางเศรษฐกิจตางๆ 

ช.   ผูศึกษา  -  ผลิตภัณฑและธุรกิจของไทยที่มีโอกาสเตบิโตไดดีในฮองกงและจนี 

นาย Chan  -  อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมการบริการและการทองเทีย่วของไทย  

(อาทิ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ) เปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตในฮองกงมาก 

นอกจากนี้ ในปจจุบัน อุตสาหกรรมการตัดตอภาพและเสียงของไทยเริ่มมีช่ือเสียง และเห็นวามี

โอกาสเติบโตในจีนสูง เนื่องจากจีนยังมีขนาดตลาดของอุตสาหกรรมดังกลาวไมใหญนัก 

ซ.  ผูศึกษา  -  อุปสรรคและความยากลําบากที่ผูประกอบการไทยมักจะพบในการดําเนินธุรกิจใน

ฮองกงและจนี และผูประกอบการไทยควรปรับปรุงในดานใด 

นาย Chan  -  ผูประกอบการไทยขนาดใหญมักไมประสบปญหาในการดําเนินกจิการทั้งในฮองกง

และจีน ในขณะที่ผูประกอบการไทยขนาดเล็กสวนใหญอาจจะตองอาศัยการรวมมือกับ

ผูประกอบการฮองกงในการขยายการลงทนุในฮองกง จนี และภูมิภาคอื่นๆ 

ฌ.  ผูศึกษา  -  การสนับสนุนและความชวยเหลือประเภทใดที่ผูประกอบฮองกงคาดหวังจากรัฐบาล 

นาย Chan  -  ผูประกอบการฮองกงสวนใหญมีความเคยชนิกับความเสี่ยงในการดําเนนิธุรกิจ และ

ไมมุงหวังความชวยเหลือจากรัฐบาลมากนกั อยางไรก็ตาม ไทยเปนประเทศที่มีช่ือเสยีงดานความ

ลาชาของระบบราชการ และปญหาการคอรัปชั่น ดังนั้นหากไทยมีหนวยงานที่จะสามารถแกปญหา

ดังกลาวไดก็จะเปนประโยชนอยางมากกับผูประกอบการฮองกงที่ตองการเขาไปดําเนนิธุรกิจ       

ในไทย 

4.2  ความสัมพันธทางการเมือง 
จุดแข็ง 
-  ไทยและฮองกงมีความสัมพันธในระดับที่ดีมากในทุกระดับ โดยไทยเปนหนึ่งใน

ประเทศแรกๆ ที่แสดงความเชื่อมั่นตออนาคตฮองกงภายใตการปกครองของจีนตามหลักการ  
“หนึ่งประเทศ สองระบบ” การแลกเปลี่ยนการเยือนระดบัสูงระหวางกนัที่สําคัญ ไดแก  
การเสด็จฯ เยอืนฮองกงของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวางวันที่ 30 
มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2540 และการเยือนไทยของนายตง เจี้ยนหวั ผูบริหารสูงสุดของฮองกง  
เพื่อเขารวมการประชุมสุดยอดผูนําเอเปค คร้ังที่ 15 ที่กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 20-21 ต.ค.2546 
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 -  ลาสุด เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรี ไดเดนิทาง
ไปเยือนฮองกง เพื่อหารือขอราชการกับนายโดนัลด จัง ผูบริหารสูงสุดฮองกง และพบปะกับ 
นักธุรกิจที่สําคัญของฮองกง ซ่ึงการเยือนครั้งนี้เปนกาวยางที่สําคัญในการกระชับความสัมพันธ 
และสรางเสริมความเชื่อมั่นของฮองกงตอไทย และประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ
ใหภาครัฐ ภาคเอกชนของฮองกงไดรับทราบขอมูล และขอเท็จจริงเกีย่วกับสถานการณการเมือง 
ในไทย และนโยบายของรัฐบาลในการรับมือกับผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจ และการเงินโลก      
และฮองกงไดแสดงความพรอมที่จะสงเสริมความรวมมือกับไทยในดานเศรษฐกจิ การคา  
และการลงทุน นอกจากนี้ การเยือนของนายกรัฐมนตรีคร้ังนี้ไดรับความสนใจจากสื่อตางๆ  
ของฮองกงและตางประเทศเปนอยางมาก ซ่ึงเปนโอกาสดีในการเผยแพรขาวเกีย่วกบัสถานการณ 
ในประเทศไทยไปยังประชาคมโลกในวงกวาง อันจะเปนประโยชนในการฟนฟภูาพลักษณและ
ความเชื่อมั่นในประเทศไทยของตางประเทศ 
 -  ไทยมีความสัมพันธที่ดีกบัจีน จึงเกื้อกลูตอความสัมพันธกับฮองกง 
 จุดออน 
 -  ไทยไมมีจุดออนและประเด็นตกคางทางประวัติศาสตรที่จะกระทบฮองกง 
 โอกาส 
 -  ฮองกงมีเสถียรภาพทางการเมือง โดยนายโดนัลด จังไดรับเลือกตั้งใหเปนผูบริหารสูงสุด
ฮองกงเปนสมยัที่สองเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2550 และมีวาระ 5 ป นอกจากนี้ ในฐานะตัวอยางของ
การปกครองแบบเขตบริหารพิเศษ ฮองกงไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ในเกือบทกุๆ ดานจากจีน 
ซ่ึงเปนผลดีตอไทย เนื่องจากไทยมีผลประโยชนทั้งในฮองกงและจนี  

ภัยคุกคาม 
-  ไมมีภยัคุกคามตอไทยโดยเฉพาะ 
 

4.3  ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ 
4.3.1 การคา 
จุดแข็ง 
-  ไทยมีความสัมพันธดานการคากับฮองกงมายาวนาน ฮองกงเปนตลาดการคาสําคัญลําดับ

ที่ 6 ของไทย ในขณะทีไ่ทยเปนคูคาที่ใหญในดันดับที่ 10 ของฮองกง มูลคาการคารวมระหวางไทย-
ฮองกง ป 2551 เทากับ 12,003.90 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 18.43 โดยไทย
สงออกไปฮองกง รวม 10,045.55 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 15.54 ขณะที่ไทย 
นําเขาจากฮองกง รวม 1,958.34 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 35.88 สงผลใหในป 
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2551 ไทยไดดลุการคาฮองกง เทากับ 8,087.21 ลานเหรียญสหรัฐ 
 อยางไรก็ดี วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลกไดสงผลกระทบตอการคาไทย-ฮองกง กลาวคือ 
ในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2552 มูลคาการคารวมไทย-ฮองกง เทากับ 4,140.12 ลานเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากชวงเดียวกนัของป 2551 รอยละ 18.01 (มูลคาการคาระหวางประเทศของไทย
โดยรวมลดลงรอยละ 29.86) โดยไทยสงออกไปฮองกง รวมมูลคา 3,509.81 ลานเหรียญสหรัฐ  
ลดลงรอยละ 16.92 (การสงออกของไทยโดยรวมในชวงเวลาเดียวกัน ลดลงรอยละ 22.95) ขณะที่
ไทยนําเขาจากฮองกง รวม 630.31 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 23.581 

- สินคาสงออกสําคัญของไทยไปฮองกง 5 รายการแรก ไดแก อัญมณแีละเครื่องประดับ  
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ หนังสือและสิ่งพิมพ แผงวงจรไฟฟา และเม็ด
พลาสติก ถึงแมวาตัวเลขการสงออกของไทยในชวง 5 เดือนแรกของป 2552 จะลดลง  แตเมื่อ
พิจารณาตวัสินคาแลวพบวา การสงออกสินคาที่มีศักยภาพจากไทย ไดแก อัญมณแีละเครื่องประดบั 
ขาว ยางพารา และผลไม ยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอัญมณแีละเครื่องประดับ ที่มีมูลคาการสงออกในป 
2551 เพิ่มจากป 2550 รอยละ 70.14 และชวง 5 เดือนแรกของป 2552 เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดยีวกัน
ของป 2551 รอยละ 65.342 ทั้งนี้ สํานักงานการคาตางประเทศ ณ เมืองฮองกง คาดวา สินคาอัญมณี
และเครื่องประดับจะเปนตัวสินคาที่ชวยทาํใหมูลคาการสงออกของไทยไปฮองกง โดยรวมทั้งป 
ติดลบนอยลงไปเหลือเพยีงรอยละ 5 (ในขณะที่กระทรวงพาณิชยคาดวาการสงออกของไทยทั้งป 
2552 จะติดลบอยูในระดับรอยละ 15-19)  
 -  สินคาไทยทีเ่ปนที่รูจักดใีนตลาดฮองกง โดยเฉพาะขาวและผลไม ขาวหอมมะลิ  
ซ่ึงฮองกงนําเขาเพื่อการบริโภคภายในเปนสินคาที่ไดรับการยอมรับในคุณภาพ และครองสวนแบง
ตลาดประมาณรอยละ 90 มาอยางตอเนื่อง เฉลี่ยปละเกือบ 300,000 ตัน มูลคาปละ 200 ลานเหรียญ
สหรัฐ และผลไมไทยมีอัตราขยายตวัตอเนือ่ง มูลคาการสงออกจากไทยไปฮองกงปละกวา  
60 ลานเหรียญสหรัฐ3 

-  ไทยมีศกัยภาพในการผลิตสินคา ออกแบบ การผลิตภาพยนตร บริการดานสุขภาพและ 
การเสริมความงาม 

                                                                    
1 ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจาก
ศุลกากร (http://www.2ops3.moc.go.th/menucomth/trade_sum/report.asp)  
2 ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรม
ศุลกากร (http://www.2ops3.moc.go.th/menucomth/export_topn_country/report.asp)  
3 โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ที่ HKG37/2552 และ ที่ HKG155/2551 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 และ 
8 เมษายน 2551 ตามลําดับ 
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 จุดออน 
 - ผูสงออกสินคาของไทยบางรายไมปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายสินคา (default contract) เชน 
ในกรณีของขาวหอมมะลิ และผลไม เปนตน สงผลตอความนาเชื่อถือโดยภาพรวมของผูสงออก
สินคาจากไทย    
 โอกาส 
 - กําลังซื้อที่เพิม่ขึ้นของชาวจนีภายใตกรอบความรวมมือ PPRD และ CEPA จะเปนการเพิ่ม
การสงออกผานฮองกงของไทย 
 -  สําหรับการคาบริการ ไทยสามารถแสวงประโยชนจาก CEPA ไดโดยการรวมทนุกบั
บริษัทฮองกง สาขาที่นาสนใจ ไดแก การทองเที่ยวและภตัตาคาร ซ่ึงไดรับสิทธิใหดําเนินการในจีน
ไดอยางยืดหยุน และธุรกิจการใหบริการผลิตภาพยนตรฮองกงภาษาจนี ซ่ึงสามารถเขาสูจีนได 
 -  ฮองกงเปนสังคมที่นิยมสินคาชั้นดี มีกําลังซื้อสูง และใหความสําคญักับคุณภาพ และ
ความแปลกใหมมากกวาราคา และสินคามีวงจรสั้น จึงเปนตลาดที่รองรับสินคาคุณภาพ และสินคา
ใหมๆ จากไทย โดยเฉพาะรฐับาลฮองกงมีนโยบายเชิงรุกใหฮองกงเปน Asia’s World City ซ่ึงนาจะ
ดึงดูดนกัทองเที่ยวจากตางประเทศ และกระตุนการบริโภคสินคาตางๆ มาไทย 
 -  ผูแทน Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ในกรุงเทพฯ ไดให
ความเหน็วา รัฐบาลไทยควรสนับสนุนใหผูประกอบการไทยเขาไปเปดตลาดในฮองกง และใช
ฮองกงเปนฐานการจัดซื้อวตัถุดิบตางๆ ผานการเขารวมงานแสดงสินคา และนิทรรศการที่จัดขึ้น 
ในฮองกง โดยจนถึงปจจุบันผูประกอบการของไทยประมาณ 6,000 – 7,000 ราย ไดเดนิทางเขา
รวมงานแสดงสินคาที่จัดขึ้นโดย HKTDC  และมีผูประกอบการเขารวมจัดคูหาแสดงสินคาและ
บริการในฮองกงไปแลวกวา 500 ราย4 
 -  ในระหวางการเยือนฮองกงของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ฝายฮองกง
ไดเสนอวา เพือ่สงเสริมความเชื่อมั่นของนกัธุรกิจของไทยและฮองกง ไทยและฮองกงควรเรงจัดทํา
ความตกลงการคาเสรีไทย-ฮองกงในโอกาสแรกที่เปนไปได 
 
 อุปสรรคหรือภัยคุกคาม 
 -  การระบาดของไขหวดัใหญสายพันธุใหม (H1N1) ซ่ึง ณ วนัที่ 19 กรกฎาคม 2552          
มีผูติดเชื้อหวดัสายพันธุใหมที่อยูในขายเฝาระวังในไทย 4,469 ราย และผูเสียชีวิตจากเชื้อหวัด     

                                                                    
4 ดูรายละเอียดในขอ 4.1.2 
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สายพันธุใหมแลว 24 ราย สําหรับในฮองกง มีผูติดเชื้อหวัดสายพนัธุใหมจํานวน 1,810 ราย5       
อาจสงผลตอการผลิตและคมนาคมขนสง 
 -  ไทยตองแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ซ่ึงไปประกอบธุรกจิในฮองกง แตการแขงขันทาง
การคาโดยตรงกับฮองกงนัน้มีไมมาก เนือ่งจากฮองกงมีทรัพยากรธรรมชาตินอย จงึไมไดผลิตเพือ่
การสงออกเปนหลัก และผูประกอบการของฮองกงสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย 
 - Food and Health Bureau (FHB) ของฮองกง ไดเสนอใหมีการบังคับใชกฎหมายดานความ
วามปลอดภยัทางดานอาหาร และกฎระเบยีบเกีย่วกับการควบคุมสารตกคางในผักและผลไม ซ่ึง
ปจจบุันยังไมมีการบังคับใช อาจทําใหหนวยงานที่เกีย่วของของไทยตองเพิ่มความเขมงวดในการ
ออก Health Certificate ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพสินคาอยางละเอียดกอนที่จะสงออกไปยัง
ฮองกง เพื่อไมใหเกิดปญหา และการเรียกคนืสินคา ซ่ึงจะมีผลกระทบตอภาพพจนของสินคาไทย 
นอกจากนี้ FHB ยังไดเสนอใหบังคับใชกฎระเบียบเกี่ยวกบัฉลากสินคากับสินคานําเขาทุกประเภท 
ซ่ึงคาดวาจะเปนกฎหมายในอนาคตหากผานความเห็นชอบจากสภานติบิัญญัติฮองกง กฎระเบยีบนี้
จะเกิดผลกระทบตอสินคาสงออกของไทยที่ไดมีการบรรจุหีบหอกอนสงออกไปฮองกง เนื่องจาก
สินคาทุกชิ้นจะตองมีการแสดงรายละเอยีดขอมูลคุณคาทางโภชนาการ และหามการโฆษณา
สรรพคุณสินคาเกินจริง อยางไรก็ตาม ผูแทนประเทศตางๆ ที่จะไดรับผลกระทบจากเรื่องนี้       
กําลังเจรจาตอรองกับรัฐบาลฮองกงเพื่อผอนปรนกฎระเบียบดังกลาว 

4.3.2 การลงทุน 
จุดแข็ง 
- จากสถิติของ BOI ในป 2551 ผูประกอบการฮองกงเขามาลงทุนในประเทศไทยมากเปน

อันดับ 5 โดยมีโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งแตป 2546 ถึงป 2551 ทั้งสิ้น 111 โครงการ 
ซ่ึงคิดเปนมูลคาการลงทุนทั้งหมด 45.6 พนัลานบาท อยางไรก็ดี ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงนิ
ของโลก และปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของไทยไดสงผลกระทบตอมูลคาการลงทุนของฮองกง
ในไทย โดยมลูคาการลงทุนของฮองกงในไทยในป 2551 ลดลงจากป 2550 จาก 10.125 พันลาน
บาท เปน 5.302 พันลานบาท หรือลดลงถึง 4.82 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 47.6 6 ซ่ึงอุตสาหกรรม
ที่ผูประกอบการฮองกงนิยมเขามาลงทุนในไทยมากที่สุด ไดแก อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและกระดาษ 
อุตสาหกรรมประเภทบริการ อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเบาและสิ่งทอ  

 
                                                                    
5 ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขฮองกง (www.gov.hk  วันที่ 2 ก.ค.2552) และกระทรวงสาธารณสุขไทย 
(www.moph.go.th)  
6 ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (www.boi.go.th)  
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ตารางที่ 1 : ตารางแสดงมูลคาการลงทุนของผุประกอบการฮองกงแบงตามภาคอตุสาหกรรม 
                                                                                                                                                                                                     Unit: Million Baht 

2005 2006 2007 2008                               Year 
 
Sector 

No. of 
Project 

Investment No. of 
Project 

Investment No. of 
Project 

Investment No. of 
Project 

Investment 

Agricultural Products 
Minerals and Ceramics 
Light Industries/Textiles 
Metal Products and Machinery 
Electric and Electronic Products 
Chemicals and Paper 
Services 

- 
- 
6 
3 
3 
3 
3 

- 
- 

708.6 
1,028.5 
237.6 
211.3 
36.0 

- 
- 

10 
- 
4 
1 
3 

- 
- 

1,185.7 
- 

1,015.7 
210.0 

7,620.0 

- 
- 
5 
- 
3 
2 
9 

- 
- 

786.1 
- 

455.1 
7,534.5 
1,349.2 

1 
1 
3 
2 
3 
5 
4 

18.0 
400.0 
751.2 
259.7 
19.0 

1,155.0 
2,700.0 

Total 18 2,220.0 18 10,031.4 19 10,124.9 19 5,302.9 

 
ผูประกอบการฮองกงมองวาไทยมีขอไดเปรียบดังนี ้
-  ไทยเปนศูนยกลางของอาเซียน และประเทศในกรอบอนุภูมภิาคลุมแมน้ําโขง  ซ่ึงทําให

ไทยเปนประตไูปสูตลาดเหลานี้ ซ่ึงตอไปการเชื่อมโยงทางคมนาคมจะชวยสงเสริมการคาและการ
ทองเที่ยวระหวางกันมากยิ่งขึ้น 

-  ประเทศไทยมีคาครองชีพในระดบัที่ไมสูงมากนัก และมีโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
และการคมนาคมที่สามารถพัฒนายิ่งขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ ไดแก ไทยมี
ทาอากาศยานนานาชาติ 6 แหง การมีระบบขนสงมวลชนที่หลากหลาย อาทิ รถไฟฟา รถไฟใตดิน 
รถประจําทาง การมีทาเรือน้ําลึก 6 แหง เปนตน 

 -  ฝายไทยและฮองกง ไดมีการลงนามความตกลงยกเวนการเก็บภาษีซอน (ลงนามวนัที่ 7 
กันยายน 2548 เร่ิมบังคับใชวนัที่ 7 ธันวาคม 2548) และความตกลงสงเสริมและคุมครองการ 
ลงทุน (ลงนามวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 และมีผลบังคับใชวันที่ 12 เมษายน 2549) แลว ซ่ึงมีสวน 
สําคัญในการสรางความเชื่อมั่นแกนักธุรกจิฮองกงในการดําเนินธุรกิจในไทยไดมากขึ้น 

- ไทยและฮองกงมีสภาธุรกิจไทย-ฮองกง เปนกลไกความรวมมือที่สําคัญในการติดตามและ
สงเสริมดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทนุ 

- รัฐบาลไทยไดจัดใหป 2552-2553 เปน “ปสงเสริมการลงทุนไทย” (Thailand Investment 
Years) และนกัธุรกิจฮองกงอาจพิจารณาเขามาลงทุนในโครงการตาง ๆ เชน การเกษตรพลังงาน
ทดแทน เปนตน  รวมทั้งอุตสาหกรรมหรือสาขาที่อองกงมีความเชี่ยวชาญ อาทิ การเงินและการ
ธนาคาร อสังหาริมทรัพย ส่ิงทอ อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 

จุดออน 
-  ถึงแมวานักลงทุนฮองกงยงัมองวาไทยเปนประเทศที่นาลงทุนก็ตาม แตปญหาเสถียรภาพ
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ทางการเมืองของรัฐบาลผสมในปจจุบนั ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลก รวมทั้ง การ
ระบาดของโรคไขหวัดสายพันธุใหม (H1N1) ยังเปนปจจัยสําคัญในระดับตาง ๆ  
ที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจของนกัธุรกิจฮองกงทีจ่ะมาลงทุนในประเทศไทย 
 โอกาส 

-  ปจจุบันรัฐบาลฮองกงมีนโยบายในการพฒันาฮองกงใหเปนศูนยกลางเพื่อเชื่อมโยงจนี
กับตลาดตางประเทศ และสงเสริมผลประโยชนดานเศรษฐกิจกับเขต PRD และ PPRD โดยใช
ประโยชนจากความตกลง CEPA ที่ฮองกงมีกับจีน ซ่ึงครอบคลุมดานการคา การลงทุน และการ
บริการ เชน การลดภาษีสินคานําเขาจากฮองกง เหลือรอยละ 0  การใหสิทธิพิเศษและการคุมครอง
แกบริษัทฮองกงที่ประสงคจะลงทุนในมณฑลกวางตุง เปนตน  ขณะเดยีวกัน รัฐบาลฮองกงก็มี
นโยบายยกระดับเศรษฐกจิของฮองกงใหอยูบนพื้นฐานขององคความรู (knowledge-based 
economy) โดยสงเสริมใหบริษัทฮองกงรวมมือกับบริษัทจากตางประเทศในการใหคําแนะนําดาน
การคา และการลงทุนในจีนผานทางฮองกง โดยใชประสบการณในการลงทุนในจีนและความรูทาง
เทคนิค (technical knowhow) ตาง ๆ ที่ฮองกงมี  รวมทั้ง ความไดเปรยีบของฮองกงในฐานะ
ศูนยกลางการเงินและการธนาคารที่ใหญที่สุดของเอเชีย และศูนยกลางการขนสงทางอากาศและ
ทางเรืออันดับตน ๆ ของโลกเปนจดุขาย 
 -  ในวาระการประชมุ PPRD Regional Cooperation and Development Forum and Trade 
Fair คร้ังที่ 5 ที่จัดขึ้นที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสีจวง ระหวางวันที่ 9-13 มิถุนายน 
2552 นายโดนลัด จังผูบริหารสูงสุดของฮองกงไดเรียกรองใหรัฐบาลตางๆ ของมณฑลและเมืองใน
เขต PPRD สงเสริมการพัฒนาความรวมมือดานการคาและการลงทุนกบัฮองกง โดยสนับสนุนใหมี
การจัดงานนิทรรศการและการประชุมตางๆ เพื่อขยายตลาดการคาและการลงทุนของผูประกอบการ
ฮองกงในจีน รวมทั้งลดความยุงยาก เพื่อความคลองตัวในการลงทุน เพื่ออํานวยความสะดวกและ
สงเสริมการลงทนุในจีนของผูประกอบการฮองกง7 
 อุปสรรคหรือภัยคุกคาม 
 - ประธานสภาธุรกิจฮองกง-ไทย ไดใหขอคดิเห็นวา ขอตกลง CEPA มีวัตถุประสงคในการ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกผูประกอบการฮองกงในการเขาไปดาํเนินกจิการในจีน อยางไรก็
ตาม ผูประกอบการฮองกงหรือผูประกอบการตางชาติที่เขาไปดําเนินกจิการในฮองกงจะสามารถใช
ประโยชนจากขอตกลง CEPA ไดหลังจากจดทะเบียนบรษิัทในฮองกงไปแลว เปนระยะเวลา 3 ป 
ดังนั้น ผูประกอบการไทยทีต่องการเขาไปดําเนินกิจการในจีน ภายใตขอตกลง CEPA อาจจะตอง

                                                                    
7 หนังสือพิมพ South China Morning Post ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2552 
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เขาไปจดทะเบยีนบริษัทในฮองกงกอนเพื่อไดรับประโยชนดังกลาว 
 -  ผูประกอบการสวนใหญที่เขาไปดําเนินกจิการในจีนมักจะประสบปญหาและความ     
ทาทายตาง ๆ อาทิ การติดตอกับหนวยราชการของจีน ความแตกตางของกฎระเบียบที่เกี่ยวของที่
กําหนดโดยผูบริหารในแตละมณฑล ดังนัน้ การรวมทุนกับผูประกอบการฮองกงที่มคีวามรอบรู
เกี่ยวกับการดําเนินกจิการในจีนจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการไทยที่ตองการเขาไป
ขยายการลงทนุในจนี 
 - ผูประกอบการไทยขนาดใหญมักไมประสบปญหาในการดําเนินกิจการทั้งในฮองกงและ
จีน ในขณะทีผู่ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญอาจจะตองอาศยัการรวมมือกับ
ผูประกอบการฮองกง ในการขยายการลงทนุในฮองกง จนี และภูมิภาคอื่น ๆ 
 - การลงทุนของฮองกงในไทยลดลงเนื่องจากนักลงทุนฮองกงหันไปลงทุนในจนี 
 - ฮองกงเปนสถานที่ที่ตั้งของสํานักงานใหญ/บรรษัทขามชาติระดับภูมภิาค เนื่องจากบริษัท
ตาง ๆ มีผลประโยชนมากขึน้ในจนี 

4.3.3 การทองเที่ยว 
จุดแข็ง 
- ไทยเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของฮองกงรองจากจีนและมาเกา ตามสถิติ

ของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาในป 2551 ที่ผานมามีนักทองเทีย่ว
ฮองกงเดินทางมาประเทศไทย รวม 334,861 คน ลดลงจากป 2550 ซ่ึงมีจํานวน 367,862 คน เทากบั 
33,001 คน หรือเทากับรอยละ 8.97 และในชวง 5 เดือนแรกของป 2552 มีนักทองเที่ยวชาวฮองกง
เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย 106,978 คน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2551 รวม 51,734 
คน หรือเทากบัรอยละ 32.598 สําหรับเมืองที่นักทองเที่ยวชาวฮองกงนยิมเดินทางไปทองเที่ยว 5 
อันดับแรก ไดแก กรุงเทพฯ พัทยา ภเูก็ต เชยีงใหม และหวัหิน 

- ไทยมีรายการทองเที่ยวสําหรับกลุมลูกคาตางๆ และบริการที่นาประทบัใจ เชน  
การเลนกอลฟ การนวดแผนโบราณ การตรวจสุขภาพ การเสริมความงาม รวมทั้งนักทองเที่ยว 
ชาวฮองกงชอบเดินทางไปทองเที่ยวชายทะเล อาทิ ภูเก็ต สมุย พัทยา และหัวหิน หรือการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ซ่ึงกําลังไดรับนิยมเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง 

จุดออน 
- การหลอกลวงนักทองเที่ยวในการซื้อสินคาและบริการตางๆ เชน รถรับจางที่ไมมี

ใบอนุญาต ความไมซ่ือตรงของผูประกอบการการทองเทีย่วของไทย เปนตน 

                                                                    
8 ขอมูลสถิตินักทองเที่ยว สํานักงานพัฒนาทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (www.tourism.go.th) 
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โอกาส 
- นาย Bernard Chan ประธานสภาธุรกิจฮองกง-ไทย ไดแสดงความเหน็ตออุตสาหกรรม

บริการและการทองเที่ยวของไทย อาทิ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ วา เปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
และมีโอกาสเติบโตในฮองกงสูง และปจจบุันมีแนวโนมที่ชาวฮองกงจะเดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยและตรวจสุขภาพประจําป เนือ่งจากเสียคาใชจายนอยกวาในฮองกง และมีความพรอม
ในการบริการลาม อาทิ ที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎรและโรงพยาบาลกรงุเทพ 

- สัดสวนของคนชราในฮองกงกําลังเพิ่มมากขึ้น โดยคาดวา ภายใน 25 ป จํานวนประชากร
ของฮองกงจะเพิ่มขึ้นเทาตัว และประมาณรอยละ 25 จะเปนผูที่มีอายุสูงกวา 65 ป จึงนาจะเปน
กลุมเปาหมายในการเชิญชวนใหมาใชบริการดานสุขภาพในไทย 
 - การขยายกรอบการเปดเสรีสินคาและบริการระหวางฮองกงกับจีน หรือ CEPA ซ่ึงได 
ลงนามฉบับที่ 6 (CEPA VI) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2552 ไดสงเสริมผลประโยชนรวมกันระหวาง
ฮองกงกับจนีในการคาสินคาและบริการที่มกีารใหสิทธิประโยชน ในสวนของธุรกิจการทองเที่ยว 
ความรวมมือภายใต CEPA ไดมีความพยายามเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง  จนี-ฮองกง-ไตหวนั
มากขึ้น ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวจนีมาไทยลดลง กลาวคือ ภายใตโครงการ 
Individual Visit Scheme (IVS) รัฐบาลจีนไดเปดโอกาสใหนักทองเทีย่วจีนจาก 49 เมืองในจีน
สามารถเดินทางเขาไปทองเที่ยวในฮองกงไดในลักษณะรายบุคคล (ไมตองไปกับกลุมทัวร) โดย
ไดรับใบอนุญาตใหเขา-ออกระหวางจีนกับฮองกงไดเพียง 2 คร้ัง คร้ังละไมเกิน 7 วัน ภายในเวลา 3 
เดือนของอายใุบอนุญาต ซ่ึงจากสถิติตัวเลขของ Hong Kong Tourism Board (HKTB) ในป 2551  
มีนักทองเทีย่วจีนเดนิทางไปทองเที่ยวฮองกงจํานวน 16.9 ลานคน ในจาํนวนนี้ เปนนกัทองเที่ยวที่
เดินทางภายใตโครงการ IVS ถึง 9.6 ลานคน9  

- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552 รัฐบาลเซินเจิน้ซึ่งมีเขตชายแดนตดิตอกับฮองกงไดเร่ิม
ดําเนินการตามขอตกลงระหวางเซินเจิ้น-ฮองกงในการผอนคลายความเขมงวดการเดินทางเขา
ฮองกงของชาวเซินเจิน้ภายใตโครงการ IVS โดยอนุญาตใหผูที่มีถ่ินพํานักถาวรในเซนิเจิ้น 
(ประมาณ 2.2 ลานคน) สามารถเดินทางเขา/ออกฮองกงแบบหลายครั้งตอป โดยสามารถพํานักอยู
ในฮองกงไดไมเกินครั้งละ 7 วัน สําหรับผูที่มีอายุต่ํากวา 18 ป จะตองเดนิทางพรอมกบัผูปกครอง 
หรือมีผูดูแล แตไมอนุญาตใหใชกับขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐของจีน และสําหรับผูที่ไมไดมี 
ถ่ินพํานักถาวรในเซินเจิ้น ก็สามารถขอเดินทางเขาฮองกงแบบครั้งเดียวที่เซินเจิ้นได ตัง้แตวนัที่ 1
พฤษภาคม 2552 เปนตนไป10 
                                                                    
9 โปรดดูที่ http://www.partnernet.hktourismboard.com 
10 โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ที่ HKG 152/2552 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2552 
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- นอกจากนี้ ภายใตกรอบความรวมมือ CEPA รัฐบาลจีนจะอนุญาตใหชาวจีนสามารถขอ
อนุญาตใบอนญุาตแบบ “บัตรผานเดียว เดนิทางไดหลายจุดหมาย” เพื่อเปดโอกาสใหนักทองเที่ยว
จีนเดนิทางไปฮองกงและไตหวันไดในคราวเดยีวกัน ซ่ึงฝายไทย โดยเฉพาะสํานักงานการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยประจําเมืองฮองกง ซ่ึงมีเขตรับผิดชอบทั้งในฮองกง มาเกาและมณฑลกวางตุงของ
จีน อาจพจิารณาใชโอกาสนี้ศึกษาความเปนไปไดในการที่จะดึงดดูนกัทองเที่ยวจีนจากมณฑล/เมอืง
ตางๆ ในจีนโดยเฉพาะนกัทองเที่ยวจีนจากมณฑลกวางตุง ซ่ึงสวนใหญเปนผูมีฐานะดี มีศักยภาพ
ในการเดินทางทองเที่ยวสูง ใหเดนิทางตอจากฮองกงไปทองเที่ยวในไทย โดยการจัดทําโปรแกรม
ทัวรหรือแพ็คเกจทัวรที่มีความนาสนใจแบบเพิ่มคุณคาและมีความสะดวกสบาย  อาท ิโปรแกรม
ทัวร 72 ช่ัวโมงในไทย ซ่ึงเปนโปรแกรมที่ ททท. ใชในการสงเสริมการขายในปจจุบนัทั้งที่จังหวัด
เชียงใหม ภูเกต็ และพัทยา เพื่อดึงดูดลูกคาทองเที่ยวจากจีนเหลานี ้

อุปสรรคหรือภัยคุกคาม 
- ความไมสงบทางการเมืองในไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่กลุมชุมนุมประทวง 

ปดสนามบินของไทยในชวงปลายป 2551 เปนปจจยัหลักที่สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของ
นักทองเที่ยวฮองกง ทําใหนกัทองเที่ยวตองเปลี่ยนแผนการเดินทางและระมัดระวังที่จะเดินทางมา
ประเทศไทยมากขึ้น จากเหตกุารณดังกลาวขางตน รัฐบาลฮองกงยังไดถูกวิพากษวจิารณจาก
สาธารณชนและสื่อตางๆ ในฮองกงอยางรุนแรงวา ดําเนินการตอบสนองตอการชวยนักทองเทีย่ว
ฮองกงที่ติดคางอยูในประเทศไทยเปนไปอยางลาชา เพราะรัฐบาลตองใชเวลาในการตรวจสอบและ
ประมาณการจาํนวนนักทองเที่ยวฮองกงในไทยซึ่งมีอยูจํานวนมาก นาย Bernard Chan ประธาน
HKTBC ไดใหสัมภาษณตอ นสพ. South China Morning Post ฉบับวันที่ 2 กุมภาพนัธ 2552 วา 
สถานการณความไมสงบทางการเมืองของไทยจะยังคงดาํเนินตอไปเนือ่งจากยังมกีารแบงฝาย
ระหวางผูสนบัสนุนกับกลุมตอตานอดีตนายกรัฐมนตร ีซ่ึงอาจเกิดการชุมนุมประทวงอีกเปนระยะ 
ซ่ึงนาย Chan หวังวากลุมผูประทวงจะเรียนรูและตระหนักถึงผลกระทบในทางลบจากการปด
สนามบินที่มีตอเศรษฐกิจของไทยและจะไมกระทําเชนนัน้อีก11 

-  แมวารัฐบาลฮองกงจะยกเลกิคําสั่งหามเตอืนคนฮองกงไมใหเดินทางมากรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 แลว แตกย็ังคงมี Outbound Travel Alert ปรากฎใน website ของทางการ 
ฮองกง ซ่ึงระบุวา “โดยที่สถานการณยังคงไมมีความชัดเจน ดังนั้นผูทีจ่ะเดนิทางมาประเทศไทย 
โดยเฉพาะกรงุเทพฯ ควรตดิตามพัฒนาการตางๆ อยางใกลชิด ระมดัระวังตวั และหลีกเลี่ยงสถานที่
ที่มีการชุมนุมประทวง”12 ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการทองเที่ยวไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได 
                                                                    
11 รายงานโทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ที่ HKG 42/2552 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 
12 โปรดดูรายละเอียดที่ http://www.sb.gov.hk/common/announcement_thailand.htm 
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- วิกฤติเศรษฐกิจและการเงนิโลกในป 2551 เปนวกิฤติที่รุนแรงและมแีนวโนมที่จะสงผล
กระทบตอการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเปนระยะเวลาหลายป ประกอบกบัภาพลักษณของปญหา
ความขัดแยงของกลุมคนไทยทางการเมืองและความมัน่คงในประเทศไทย และลาสุดการระบาด
ของโรคไขหวดัสายพันธุใหม (H1N1) ในไทยนาจะสงผลลบและทําใหนักทองเทีย่วขาดความ
เชื่อมั่นในการเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยทั้งระยะสัน้และระยะปานกลาง 

 
4.4  ยุทธศาสตรไทยตอฮองกง 

จากผลในการศึกษาและการวิเคราะหแบบ SWOT Analysis ขางตนในมิติตางๆ  ดาน
การเมือง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว และการสัมภาษณเชิงลึกของผูที่อยูใน
วงการ ผูศึกษาไดนํามาใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของไทยตอฮองกงใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ดังนี้ 

4.4.1  ดานการเมือง  
ในอดีตที่ผานมาเจาหนาที่ระดับสูงของหนวยราชการไทยไดเดินทางไปเยือนฮองกง  

และหารือกับทางการฮองกงอยางไมมีการวางแผนอยางเปนระบบ ในการนี้ ฝายไทยจึงควรมกีาร
วางแผนและเปาหมายในการกระชับความสัมพันธใหแนนแฟนระหวางไทยกับภาครฐั ไดแก 
Executive Council (เทียบเทาคณะรัฐมนตรี) สมาชิกสภานิติบัญญัติ และภาคสวนตางๆ ของฮองกง 
อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ ส่ือมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายอืน่ๆ ของรัฐบาลไทยตามยุทธศาสตร และเพื่อใหชาวฮองกงเขาใจ
ความสัมพันธระหวางไทยกบัฮองกง 

ในชวง 4-5 ปที่ผานมา สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกงไดสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
การเยือนทั้งในระดับผูนําและเจาหนาที่ระดับสูงอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการรักษาและยกระดับความ
เขาใจอันดีระหวางกัน และเปนการปูทางสําหรับการปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐ และเอกชนของทัง้
สองฝาย อาทิ จัดทําโครงการนําคณะเจาหนาที่ระดับสูงของกรมพิธีการทูตของฮองกงซึ่งมีหนาที่
และบทบาทในการประสานงานระหวางสถานกงสุลใหญตางชาติในฮองกงกับทางการฮองกง  
มาเยือนไทยในป 2549 การเชิญนาย Lu Xinhua Commissioner ของกระทรวงการตางประเทศจีน
ประจําฮองกงและภรยิาเยือนไทยในป 2550 และลาสุดเมื่อวันที่ 18-23 มีนาคม 2552 ไดจัดทํา 
โครงการนําคณะผูแทนรัฐบาลจีนและฮองกง และคณะกงสุลใหญ/กงสุลกิตติมศักดิ์ตางชาติ และ 
คูสมรส ตลอดจนสื่อมวลชนของฮองกงและมาเกามาเยือนไทยเพื่อฟนฟูภาพลักษณและความ
เชื่อมั่นตอประเทศไทย รวมทั้งเผยแพรพระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สําหรับ
ป 2552 สถานกงสุลใหญฯ ยงัไดจัดทําโครงการนํา “มิตรประเทศไทย (Friends of Thailand)”  
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อันไดแก อธิบดีกรมศุลกากร และอธิบดีกรมตรวจคนเขาเมืองของฮองกง มาเยือนไทยอีกดวย 
4.4.2 ดานเศรษฐกิจ  
สงเสริมความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับฮองกงและความรวมมือไทย-ฮองกงอยาง

รอบดานและตอเนื่อง เพื่อผูกประโยชนทัง้สองฝายพึ่งพาซึ่งกันและกนั โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความ
รวมมือทางดานเศรษฐกจิ (การคา การลงทุนและการทองเที่ยว) ภายใตหลักการ “Two Gateways” 
กลาวคือ ไทยใชฮองกงเปนสะพานสูมณฑลตอนใตของจนี โดยใชประโยชนจากกรอบ CEPA และ
ฮองกงใชไทยเปนประตูสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรของไทยที่ตองการ
สรางปฏิสัมพันธกับมณฑลตางๆ ของจีน เพื่อแสวงหาผลประโยชนรวมกัน 

ก.  การคา  
-  รักษาและขยายการสงออกของไทยไป และผานฮองกงตอไปใหไดมากที่สุด โดยใช

ประโยชนจากพื้นฐานความสัมพันธอันดีระหวางกันและกลไกความรวมมือดานเศรษฐกิจที่มีอยู 
เชน สภาธุรกิจไทย-ฮองกง รวมทั้ง ศูนยขอมูลธุรกจิไทยในฮองกง (Business Information Center) 
ซ่ึงไดจัดทําขอมูลเชิงลึก อาทิ สภาพเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว และกฎระเบียบตางๆ 
ของฮองกง และจะเปนกลไกในการชวยเหลือภาคเอกชนไทยและเปนประโยชนกับนกัธุรกิจ/นกั
ลงทุนในการศกึษาลูทางการทําธุรกิจหรือรวมทุนกับบรษิทัฮองกง เพื่อเขาไปลงทุนในจีน ตลอดจน
เปนการสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกจิของไทยในฮองกงดวย 

-  การสรางภาพลักษณและเอกลักษณสินคาไทยในตลาดฮองกง โดยทาํใหผูนําเขาฮองกง
ไดรูจักแหลงผลิตและสามารถเลือกสินคาที่มีศักยภาพ 

-  ขยายตลาดภาคบริการ เชน โครงการครัวไทยสูโลก การบริการทางการแพทย  การเสริม
ความงามและสุขภาพ กลุมธุรกิจอาหารมีศกัยภาพสูงสําหรับการเขาไปทําตลาดและลงทุนในฮองกง 
และเขตตอนใตของจีนซึ่งมีความนิยมอาหารรสจัดและมกีารใชวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่
คลายคลึงกัน โครงการครัวไทยสูโลกจะเปนการชวยผลักดันธุรกิจรานอาหารไทยใหขยายตวัใน
ฮองกงมากขึ้น ซ่ึงจะสนองอปุสงคดานสินคาผัก ผลไม ขาว และสินคาอุปโภคบริโภคอื่นๆ  
ที่เกี่ยวกับธุรกจิรานอาหารไดมากขึ้น 

-  สนับสนุนใหเอกชนไทยใชประโยชนจากประสบการณของนักธุรกจิฮองกงในการ 
ทําการคากับจนี 

-  สงเสริมจําหนายสินคาไทยที่มีคุณภาพดีและราคายุติธรรม โดยเฉพาะสินคาตามฤดูกาล
ของไทย อาทิ ผลไมซ่ึงเปนที่นิยมในฮองกง ไดแก มะมวง ทุเรียน สมโอ มังคุด เปนตน 

-  สงเสริมสนับสนุนการรวมงานแสดงสนิคาในฮองกงของ SME ไทย เพื่อเปนหนทางใน
การขยายตลาดสินคาไทยในตางประเทศ ตลอดจนใชฮองกงเปนฐานการจัดซื้อวัตถุดิบตางๆ ผาน
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การเขารวมงานแสดงสินคาในฮองกง เนื่องจากฮองกงเปนศูนยกลางงานแสดงสินคาที่สําคัญที่สุด
แหงหนึ่งในโลก มีผูซ้ือ-ผูขายมารวมงานแสดงสินคาประเภทตางๆ ทีจ่ัดตลอดทั้งป 
 -  ฮองกงเปนหนึ่งในเมืองศนูยกลางดานแฟชั่นของเอเชยี เปนตลาดทีม่ีศักยภาพสูง 
เนื่องจากผูบริโภคนิยมสินคาชั้นดี มีกําลังซื้อสูงและวงจรสินคาอายุส้ัน ดวยเหตุนี้ ฮองกงจึงเปน
ตลาดที่มศีักยภาพสูงมากสําหรับสินคาแฟชั่นของไทยทัง้เสื้อผา อัญมณีและเครื่องประดับ 
 ข.  การลงทุน   

-  รักษาระดับและสงเสริมการลงทุนของฮองกงในไทย ขณะเดยีวกัน พยายามดึงดดูการลงทุน
ของฮองกงไปสูไทยใหมีมากขึ้น โดยเนนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการมคีวามตกลงวาดวยการยกเวน
การเก็บภาษีซอนและความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางไทยกับฮองกง 

-  สงเสริมและสนับสนุนใหฮองกงเขาไปตัง้สํานักงานภูมภิาคในไทย เนือ่งจากมีคาใชจาย
ต่ํากวาฮองกงและสิงคโปร ยกตวัอยาง สํานักงาน HKTDC ของฮองกงไดยายสํานักงานที่ดูแล
ภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตและอนิเดยีจากสิงคโปรมาตั้งในกรุงเทพฯ เมื่อป 2549 และ
หนังสือพิมพ South China Morning Post มาตั้งสํานักงานในประเทศไทยเมื่อ 2546 

-  สงเสริมโอกาสของไทยในการรวมมือกับนักธุรกิจฮองกงเขาไปลงทุนในจีน โดยการให
ขอมูลเชิงลึกแกนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจฮองกงผานเวบ็ไซต www.thaibizchina.com ของ
ศูนยบริการขอมูลธุรกิจไทยในจีน 

-  สงเสริมสนับสนุน และประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และ
สภาธุรกิจไทย-ฮองกง ในการเชิญวิทยากรที่มีความรูจากประเทศไทยหรือนักธุรกิจฮองกง ที่มี
ทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย ไปบรรยายเกีย่วกับนโยบายและพัฒนาการใหมๆ ของรัฐบาล เชน การ
จัดตั้งสํานักงานในลักษณะ one-stop center เพื่ออํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําแกนกัลงทุน
ตางชาติในการมาลงทุนในไทย หรือการแตงตั้งผูแทนการคาไทย (Thailand Trade Representative) 
เพื่อใหมีบทบาทในการดึงการลงทุนมาไทย การปรับปรุงกฎระเบยีบเกีย่วกับแรงงานและศุลกากร
ของไทย ตลอดจนการเลาประสบการณทีด่ีของนักลงทนุฮองกงในการทําธุรกิจ และโอกาสทาง
ธุรกิจในไทยใหกับนกัธุรกิจและสมาชิกหอการคาตางประเทศในฮองกงอยางสม่ําเสมอ 

-  เผยแพรขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจไทยที่จะสงผลใหนักลงทุนฮองกงและ
ตางชาติมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย เชน มาตรการของรัฐบาลไทยในการกระตุนเศรษฐกิจระยะ
ที่ 1 ในการชวยเหลือประชาชน 3 พันลานเหรียญสหรัฐ และระยะที่ 2 โดยการมุงเนนการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐาน เชน โครงการรถไฟรางคู เปนตน จํานวนเงนิ 45 พันลานเหรียญสหรัฐ โดย
รูปแบบอาจกระทําไดหลายวิธี เชน การกลาวสุนทรพจนของกงสุลใหญไทยในเวทีตางๆ อาทิ   
ในงานเลีย้งอาหารของคณะกงสุลใหญตางชาติในฮองกง การบรรยายที่ General Chamber of 
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Commerce และ HKTDC  และตามมหาวทิยาลัยของฮองกง รวมทั้ง การตีพิมพบทความเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจไทยในสื่อตาง ๆ และการจัดสงขอมูลเหลานี้ใหองคกรเศรษฐกิจและวงวิชาการเปนตน 
 ค.  การทองเที่ยว 

-  สงเสริมการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืนในตลาดฮองกง เพื่อใหไทยเปนสถานที่ทองเที่ยวที่
ไดรับความนยิมของฮองกงรองจากจีนและมาเกา โดยเนนการประชาสมัพันธที่มีจุดขายใหมๆ เพื่อ
เปนการเพิ่มทางเลือกใหแกนักทองเที่ยวฮองกงที่มาเยือนไทย อาทิ ทวัรสุขภาพ (Medical Tourism) 
ทัวรกีพา (Sport Tourism) การทองเที่ยวเชงิอนุรักษ (Eco-Tourism) การทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนา 
ฯลฯ 
 -  สรางเสริมความเชื่อมั่นประเทศไทย และแกไขภาพลักษณของไทยโดยเฉพาะประเด็นที่
กระทบกับการทองเที่ยว เชน สถานการณความไมสงบในไทย แนวทางการปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไขหวัดสายพันธุใหม H1N1 ของรัฐบาล 
 -  สงเสริมและประชาสัมพันธภาพลักษณไทย โดยการสรางจุดขายของไทยที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ความสามารถและมีช่ือเสียงในดานตางๆ ที่สะทอนถึง
ภาพลักษณที่ดขีองไทยในฮองกง อาทิ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง รวมกับสํานักงาน ททท.  
ในเมืองฮองกง ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตงบประมาณสนับสนนุภารกจิ
ตางประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions Integrated Projects – FMIP) คือ กิจกรรมการจัดรถ
ประดับตกแตงของไทยพรอมคณะนาฎศิลป เขารวมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในฮองกงทุกป
ตั้งแตป 2550-2552 ซ่ึงไดรับคําชมเชยจาก Hong Kong Tourism Board ของฮองกง และมีการ
เผยแพรทางสือ่มวลชนทั้งในฮองกงและตางประเทศอยางกวางขวาง นอกจากนัน้ ยังรวมกันจัดงาน 
Amazing Thailand Fiesta กับทีมประเทศไทยในการออกรานอาหาร/ผลไมไทย การจดัแสดงผาไหม
ไทย ฯลฯ ในงาน International Travel Exposition ในฮองกงดวย 

-  สงเสริมสนับสนุนใหนักทองเที่ยวคณุภาพเดินทางไปทองเที่ยวใชจาย พักผอนใน
ประเทศไทยใหมากขึ้น (นอกจากนักทองเที่ยวที่เดินทางมาซ้ําแลว) โดยสรางการรับรูความเปน
แหลงทองเที่ยวคุณภาพของไทยและภาพลกัษณดานบวก โดยเฉพาะเรือ่งความปลอดภัยผาน
โฆษณาในสื่อโทรทัศน ส่ิงพิมพ บริษัทนําเที่ยว รถประจาํทาง สายการบิน และเว็ปไซต 
www.amazingthailand.org.hk รวมทั้งสนับสนุนสื่อมวลชนฮองกงไปถายทํา/เขียนสารคดี 
ทองเที่ยวไทย 

  

 



 
 

บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

ผลการทํา SWOT Analysis การสัมภาษณเชิงลึกผูที่เกี่ยวของและการวเิคราะหขอมูลที่ได
จากภาครัฐของไทยและเอกชนของไทยและฮองกง สรุปไดวา แมวาสถานการณของโลกจะ
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว แตไทยยังมีจดุแข็งตาง ๆ ในการดําเนินกลยุทธเพื่อสงเสริมความสัมพันธ 
ความรวมมือและความผูกพนัซึ่งกันและกนักับฮองกง เชน ความสัมพนัธกับจีนและฮองกงที่ราบรื่น 
ไทยเปนทีต่ั้งซึ่งเปนประตูสูอาเซียนและอินโดจีน แรงงานที่มีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย และการบริการที่เปนมิตร เปนตน อยางไรก็ตาม ไทยยังมีจุดออน อุปสรรค และ         
ภัยคุกคาม ในการพัฒนาความรวมมือดานเศรษฐกิจกับฮองกงที่จําเปนตองไดรับการแกไข ปรับปรงุ
และปองกันอยางทันทวงที โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของไทย ซ่ึงสงผล
กระทบตอความเชื่อมั่นของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของฮองกงตอประเทศไทยในชวง 
2-3 ปที่ผานมา รวมทั้งการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม (H1N1) ทั้งนี้ ในการวาง
ยุทธศาสตรของไทยตอฮองกงจําเปนอยางยิง่ที่จะตองมีการทํางานรวมกนัอยางบูรณาการระหวาง
หนวยงานทีเ่กีย่วของของไทยทุกฝาย ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรไทยตอฮองกง
มีความสมบูรณและครอบคลุมผลประโยชนของไทยในฮองกงในทกุดาน    

 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 โดยที่ไทยมีผลประโยชนทางเศรษฐกจิอยางมากกับฮองกง และควรสงเสริมความเปน
หุนสวนทางยทุธศาสตรกับฮองกงอยางรอบดานและตอเนื่อง ผูศึกษาจึงมีความเห็นพองกับ 
นายพษิณุ สุวรรณชฎ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวนัออกที่เสนอวา ฝายไทยควรพิจารณาจดัตั้ง
คณะกรรมการกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-ฮองกง เพื่อเปนกลไกภาครัฐในการสงเสริม
ความรวมมือกบัเอกชน ซ่ึงมอีงคประกอบ ไดแก ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยที่มขีอบขายที่
เกี่ยวของกับฮองกง เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน สภาธุรกจิไทย-ฮองกง เปนตน และมวีัตถุประสงคเพื่อกําหนดเปาหมายและ
ทิศทางความรวมมือดานเศรษฐกิจไทย-ฮองกง และดูแลความเปนเอกภาพในการดําเนินนโยบาย
เพื่อสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนกับฮองกง รวมทั้ง อาจจะพจิารณา
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จัดตั้งคณะทํางานดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนไทย-ฮองกง ในลักษณะที่คลายคลึงกับ
คณะกรรมการรวม (Joint Committee) ดานเศรษฐกิจไทย-จีน โดยพยายามจัดประชุมรวมกัน 
ปละ 1 คร้ัง เพื่อแสวงหาลูทางและโอกาสทีท่ั้งสองฝายจะรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกัน ซ่ึงอาจ
รวมถึงการขยายความรวมมอืใหครอบคลุมสาขาอื่นๆ เชน การเงิน การขนสงทางอากาศและทางเรือ
นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ ดังกลาวยังควรมีหนาที่ติดตามความคืบหนารางความตกลงทวิภาคีที่
ยังคั่งคางดวย อันไดแก รางความตกลงวาดวยการสงผูรายขามแดนและรางความตกลงวาดวยความ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัทางอาญา และบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางกันอีก 3 ดาน 
ไดแก ดานวัฒนธรรม ดานการผลิตภาพยนตร และการผลิต Digital Entertainment  

5.2.2 สําหรับสํานักงานในตางประเทศของไทย สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง นบัวา 
มีบทบาทสําคัญในการสรางความเปนเนื้อเดียวกัน (harmonization) ของทีมประเทศไทย ซ่ึง
ประกอบดวย สถานกงสุลใหญฯ กงสุลฝายพาณิชย แรงงาน ศุลกากร สํานักงานการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทยและการบนิไทย ใหมีการประสานงานระหวางกันอยางใกลชิด เพื่อใหการบริหาร
ราชการในตางประเทศมีการบูรณาการที่มปีระสิทธิภาพ และเกดิประโยชนสูงสุด นอกจากนั้น  
ควรสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ขอคิดเหน็ และประสบการณระหวางทีมประเทศ
ไทยที่ฮองกงกบัทีมประเทศไทยที่กวางโจวอยางใกลชิด เพื่อศึกษาโอกาสและความเปนไปไดใน
การขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจไทย-ฮองกงใหเขาไปสูเขต PRD /PPRD พื่อเปนขอมูลประกอบ 
การพิจารณาของเมืองหลวง  

5.2.3  ปจจุบัน นักธุรกิจไทยยังไมไดใชประโยชนจาก CEPA และ PPRD เทาที่ควร  
การเขาไปประกอบธุรกิจการคาและการลงทุนในจนีโดยผานฮองกงอาจจะเปนการลดความเสี่ยง
ของผูประกอบการที่ยังไมมคีวามคุนเคยกบักฎระเบยีบ ขอบังคับ และมาตรการตางๆ ของจีน ดังนั้น  
ผูศึกษาจึงขอเสนอใหกระทรวงการตางประเทศซึ่งอาจเปนกรมเอเชียตะวนัออกหรือกรมเศรษฐกจิ
เปนเจาภาพจดัสัมมนาใหกับนักธุรกิจไทย โดยรวมกับสภาธุรกิจไทย-ฮองกงในหัวขอ “โอกาสไทย
ตอการใชประโยชนภายใตกรอบ Closer Economic Partnership Arrangement และ Pan-Pearl River 
Delta” ก็จะเปนการชวยสงเสริมขีดความสามารถของผูประกอบการ นักธุรกิจและนักลงทุนไทย 
และชี้ชองทางใหเห็นโอกาสและใชประโยชนจาก CEPA และ PPRD มากขึ้น ในการจัดสัมมนา
ขางตนอาจพิจารณาเชิญหนวยงานทางการฮองกง คือ Trade and Industry Department และ Central 
Policy Unit ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวจิัยเร่ือง CEPA และ PPRD มาชวยให
ความรูความเขาใจกับเรื่องนี้ การสัมมนานีย้ังจะเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนกัธุรกิจฮองกง 
นักวิชาการและหนวยงานการคาและเศรษฐกิจของฮองกงดวย และหลังการสัมมนาดงักลาว ฝาย
ไทยควรจดัทําเปนรายงานและสื่อประชาสัมพันธขอมูลจากการสัมมนา เพื่อใหเกิดการถายทอด
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ความรูในมุมกวางแกสาธารณชนตอไป 
5.2.4  หลังการระบาดของโรคซารสเมื่อป 2546 รัฐบาลฮองกงไดมีประสบการณและ

พัฒนามาตรการควบคุมโรคติดตอในฮองกง รวมทั้งสงเสริมสุขอนามัยที่ดีของชาวฮองกงและ 
ฝกการรับมือกบัการระบาดของโรคติดตอดังกลาว ปจจุบนั โดยที่ทั้งไทยและฮองกงตางกําลังเผชิญ
กับปญหาโรคระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 ซ่ึงไดสรางผลกระทบอยางรุนแรงตอ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทองเที่ยวของทั้งสองฝาย กอปรกับไทยในฐานะประธานอาเซียนไดเคย
เปนเจาภาพและประสบความสําเรจ็ในการจัดประชุมพเิศษรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3  เพื่อ
รับมือไขหวัดใหญสายพนัธุใหมที่กรุงเทพฯ ระหวางวนัที่ 7-8 พฤษภาคม 2552 ดังนัน้ จึงนาจะมี
ความจําเปนและเหมาะสมที่ไทยกับฮองกงควรมีการรวมมือทางดานสาธารณสุขอยางใกลชิด
ระหวางกันในการจัดทํายุทธศาสตรเพื่อรับมือกับไขหวัดใหญสายพนัธุใหม และปองกันความ
วุนวายตางๆ ทีอ่าจจะเกิดขึ้นตามมา 
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- โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง ที่ HKG155/2551 ลงวันที ่8 เมษายน 2551 
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- สํานักยุทธศาสตร และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(http://www.nesdb.go.th) 
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (www.boi.go.th) 
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รวมมือจากศุลกากร (http://www.2ops3.moc.go.th/menucomth/trade_sum/report.asp) 
- Hong Kong Trade Development Council (http://www.hktdc.com)  



ภาคผนวก ก. 
 

เขตการคาเสรจีีน – ฮองกง (Closer Economic Partnership Arrangement – CEPA) 

 
1. วิวัฒนาการของ CEPA 

CEPA เปนยุทธศาสตรการเปดเสรีระหวางจีน – ฮองกง (รวมถึงจีน – มาเกา) เพิ่มเติม
แบบเปนขั้นตอนในลักษณะของ building block โดย CEPA ระหวางจีน – ฮองกง มีวิวัฒนาการ 
ดังนี้ 
 1.1 CEPA I    มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547  

1.2 CEPA II  มีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548  
1.3  CEPA III   มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549  
1.4 CEPA IV  รัฐบาลจีนและรัฐบาลฮองกงไดลงนามเมือ่วันที่ 29 มิถุนายน 2550 โดยได

ตกลงในประเด็นหลัก ๆ คือ การเปดเสรีเพิม่เติมสําหรับการคาสินคา การคาภาคบริการการอํานวย
ความสะดวกในดานการลงทุน ความรวมมอืทางการเงิน และ mutual recognition of professional 
qualification ซ่ึงจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2551 
 1.5 CEPA V รัฐบาลจีนและรฐับาลฮองกงไดลงนามเมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยได
ตกลงในเรื่องการเปดเสรีการคาบริการเพิ่มเติม ซ่ึงไดมผีลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2552 และ
การลงนามความตกลงทวิภาคีในการรวมมอืกันดานการคาและการผนึกรวมทางเศรษฐกิจดวย 
 1.6 CEPA VI รัฐบาลจีนและรัฐบาลฮองกงไดลงนามเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2552  
โดยไดตกลงรวมกันนการขยายการเปดเสรีภาคบริการเพิ่มเติมจากความรวมมือ CEPA ฉบับที่ 5 
จากเดิม 40 สาขา เปน 42 สาขา ซ่ึงเพิ่มจากเดิม 2 สาขา ไดแก การวิจยัและพัฒนา และการขนสง
ทางรถไฟ โดยจะไดออกมาตรการเปดเสรี 29  มาตรการ ครอบคลมุภาคบริการ 20 สาขา มาตรการ
ดังกลาวจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 
 ในชวง 3 ปแรก นับตั้งแตมีความตกลง CEPA ไดมีการสรางงานเพิ่มขึน้กวา 36,000 
ตําแหนง และดึงดูดการลงทุนไปยังฮองกงกวา 642 ลานดอลลารสหรัฐ  
 

2. การคาสินคา 
2.1  วิวัฒนาการการคาสินคาภายใต CEPA  

     ภายใต CEPA จีนจะลดภาษนีําเขาใหสินคาฮองกงเหลือรอยละ 0 โดยมีเงื่อนไขวาสนิคา
ดังกลาวตองมแีหลงกําเนิดสนิคาในฮองกงเทานั้น  
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 CEPA I   มีสินคา 374 รายการ ซ่ึงไดรับยกเวนภาษีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ไดแก 
เครื่องใชไฟฟา ยา ผลิตภัณฑพลาสติก นาฬิกาและนาฬกิาขอมือ อัญมณี ส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
เครื่องสําอาง  เคมีภัณฑ และ ผลิตภัณฑโลหะ       
 CEPA II  กําหนดให (1) สินคาที่อยูระหวางการผลิตนับตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2548 
จํานวน 540 รายการ และ (2) สินคาที่คาดวาจะมีการผลิตจํานวน 189 รายการ ไดรับยกเวนภาษี  
โดยสินคาใน 2 กลุมนี้ ไดแก aquatic products อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ ยา ผลิตภัณฑ
พลาสติกและยาง สินคาหนงัและขนสัตว ส่ิงทอและเครื่องนุงหม ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องใชไฟฟา
และเครื่องจักรกล   
 CEPA III   จนีตกลงที่จะยกเวนภาษนีําเขาใหกับสนิคาทั้งหมดที่มีถ่ิน  กาํเนดิจากฮองกง  
ซ่ึงจะเริ่มมีผลบังคับใชในวนัที่ 1 มกราคม 2549 ยกเวนสนิคาที่อยูในหมวดตองหาม (prohibited 
articles) ไดแก เครื่องไฟฟาทีใ่ชแลว และผลิตภัณฑทางการแพทย กากสารเคมี กระดกูเสือ  
และเขาแรด  
 CEPA IV   ตั้งแต CEPA I ในป 2547 จนถงึ CEPA III ในป 2549 มีสินคาที่ไดรับการ
ยกเวนภาษแีลวทั้งสิ้นจํานวน 1,448 รายการ และหลังจากการลงนาม CEPA IV (ตั้งแตวนัที่  
1 กรกฎาคม 2550) มีสินคาที่ไดรับการยกเวนภาษเีพิ่มเติมอีก 17 รายการ ทําใหจํานวนสินคาที่ไดรับ
การยกเวนภาษีในปจจุบันเพิ่มจํานวนเปน 1,465 รายการ 
 2.2 แหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) มีอยู 3 ประการ ไดแก  
 2.2.1 กฎเกณฑที่ฮองกงใชอยูในปจจุบัน  เปนไปตามหลักปฏิบัติสากลที่ใชกันทั่วไปที่วา 
สินคาจะตองผานกระบวนการผลิตในฮองกงโดยใชวตัถุดบิทองถ่ิน หากมีการใชวัตถุดบิจาก
ตางประเทศ วตัถุดิบดังกลาวตองผานการผลิตในฮองกงทีท่ําใหเกิดสินคาชนิดใหมมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป  จากวัตถุดิบเดิมอยางสิ้นเชงิ ดังนั้น การผลิตหรือการแปรรูปสินคางายๆ อาทิ  
การบรรจุหีบหอ การอบแหง การประกอบงายๆ ฯลฯ จะไมสงผลใหสินคานั้นเปลีย่นไปจนถือวา   
มีแหลงกําเนิดในฮองกงได  

2.2.2 การเปลี่ยนแปลงหมวดพิกัดศุลกากร (Change in Tariff Heading - CTH) หมายถึง 
การผลิตสินคาในฮองกงทีใ่ชวัตถุดิบจากตางประเทศ (non – originating constituent material)  
แตสงผลใหสินคานั้นเปลี่ยนพิกัดศุลกากรใหมตาม Harmonized System ของ World Customs 
Organization    ซ่ึงจะแตกตางไปจากพกิัดของวัตถุดิบนําเขาที่ใชในการผลิตสินคานั้นๆ  
(โดยพจิารณาหมวดพิกัด 4 หลัก)  

2.2.3 การเพิ่มมูลคารอยละ 30 (value – added content) ภายใต CEPA มีเงื่อนไขวา มูลคา
รวมของวัตถุดบิ สวนประกอบ คาแรง และ คาใชจายที่เกิดจากการพฒันาสินคา (product development 
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cost) ที่เกิดขึ้นในฮองกงตองมีมูลคามากกวาหรือเทากับรอยละ 30 ของราคาสินคา  ณ ทาสงออก 
(Freight on Board – FOB) และ การผลิตหรือกระบวนการขั้นสุดทายตองเกิดขึ้นในฮองกงเทานั้น 
สูตรการคํานวณการเพิ่มมูลคาสินคามี ดังนี ้ 
 

มูลคารวมของวัตถุดิบ + สวนประกอบ + คาแรง +  

           คาใชจายในการพัฒนาสินคา    × 100%          30%  
ราคาสินคา ณ  ทาสงออก  
 

 คาใชจายในการพัฒนาสินคา (product development cost)  ตองเกิดขึน้ในฮองกง ซ่ึงอาจ 
เกิดจาก (1) คาใชจายในการพัฒนาการออกแบบ คาใชสิทธิบัตร เทคโนโลยีที่ไดมีการจดทะเบยีน
แลว การใชเครื่องหมายการคาหรือลิขสิทธิ์ ซ่ึงไดดําเนินการโดยผูผลิตเอง (2) คาใชจายที่ไดชําระ
แกบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลในฮองกงในการพฒันาเครื่องหมายการคาหรือลิขสิทธิ์ และ (3) 
คาใชจายในการซื้อเครื่องหมายการคาหรือลิขสิทธิ์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในฮองกง 
 ปจจุบนั รัฐบาลฮองกงไดอนมุัติ Certificate of Origin ไปแลวทั้งสิ้น 44,233 ราย  สวนใหญ
เปนอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร รองลงมาเปนอุตสาหกรรมเสื้อผาและสิ่งทอ พลาสติกและ
อุปกรณพลาสติก ผลิตภัณฑยา เคมีภณัฑ ผลิตภัณฑโลหะ ตามลําดับ (ขอมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 
2552) 
 2.3 การขอรับสิทธิพิเศษในการยกเวนภาษี 
  ผูผลิตจะตองยื่นขอ Factory Registration (FR) จาก TID เพื่อยืนยันวา โรงงานผลิตสินคามี
ความสามารถในการผลิตสินคาเพื่อการสงออกเพียงพอในการขอยกเวนภาษ ี

ผูผลิตตองยืน่ขอใบรบัรองแหลงกําเนิดสนิคาที่เรียกวา Certificate of  Hong Kong Origin – 
CEPA (CO -CEPA) พรอมกับ FR ตอ TID หรือ หนวยงานที่ไดรับการอนุญาตจากรัฐบาลฮองกงให
ออกใบรับรองแหลงกําเนิดสนิคาได (Government Approved Certification Organizations - 
GACOs) ปจจบุัน มี 5 หนวยงาน คือ (1) Hong Kong General Chamber of Commerce (2) 
Federation of Hong Kong Industries (3) Indian Chamber of Commerce (4) Chinese 
Manufacturers’ Association และ     (5) Chinese General Chamber of Commerce   
 

3. การคาบริการ  
3.1  CEPA I  มี 18 สาขา ไดแก ที่ปรึกษาดานบริหาร โฆษณา อสังหารมิทรัพยและกอสราง 

audiovisual freight forwarding agency การขนสง การกระจายสินคา (รวมถึงรานคาที่ปจเจกบุคคล
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เปนเจาของ) ธนาคาร ประกนัภัย การจัดประชุมและนิทรรศการ บัญชี แพทยและทันตแพทย 
logistics บริการดานการฝากของและคลังสินคา ทองเที่ยว กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย และ
โทรคมนาคม  
 3.2  CEPA II  มี 8 สาขา เปนการขยายขอบเขตการเปดเสรีของการคาบริการใน CEPA I  
บางสาขาออกไป ไดแก การบริการดานสนามบิน นายหนาออกสิทธิบัตร นายหนาดานการ 
แนะนํางาน นายหนาจัดหางาน บริการ IT นายหนาดานเครื่องหมายสินคา บริการดาน cultural 
entertainment และ การสอบเพื่อวัดคณุสมบัติดานวิชาชพี  
 3.3 CEPA III  มีมาตรการเปดเสรี 23 มาตรการ สําหรับภาคบริการ 10 สาขา ซ่ึงเปน
การขยายขอบเขตการเปดเสรีของการคาบริการจาก CEPA I และ II ไดแก การบริการเกี่ยวกับ
กฎหมาย การบัญชี audiovisual การกอสราง การกระจายสินคา ธนาคาร การทองเที่ยว การ
คมนาคม และรานคาที่ปจเจกบุคคลเปนเจาของ  การเปดเสรีดงักลาวจะเปดโอกาสใหผูผลิตสินคา
บริการของฮองกงสามารถเขามาลงทุนในจนีไดกอนการเปดเสรีของจีนภายใต WTO  และในบาง
สาขา เชน audiovisual services การคมนาคม และการกระจายสินคา ซ่ึงไดมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2549  จาก CEPA I จนถึง CEPA III จีนไดเปดเสรีภาคบริการแกประกอบการภาคบริการ
ฮองกงภายใต CEPA รวม 27 สาขา 
 3.4 CEPA IV  จาก CEPA I จนถึง CEPA IV มีมาตรการเปดเสรีสําหรับภาคบริการ  
8 สาขา (20 วิชาชีพ) CEPA IV ขยายการเปดเสรีภาคบริการเพิ่มเติม รวมเปนทั้งสิ้น 13 สาขา 
(63 วิชาชีพ) นอกจากนี้ CEPA IV ยังมีการออกมาตรการใหม ๆ ซ่ึงจะมีผลบังคับใชใน 
วันที่ 1 มกราคม 2551 
 3.5 CEPA V จาก CEPA I จนถึง CEPA V มีมาตรการเปดเสรีสําหรับภาคบริการแลว
ทั้งสิ้น 29 มาตรการ ซ่ึงครอบคลุมภาคบริการ 40 สาขา1 นอกจากนี้ รัฐบาลจีนและฮองกง     
                                                                    
1 วิชาชีพ/สาขาที่สําคัญ ไดแก การบัญชี / กฎหมาย / การโฆษณา / การขนสง / การจัดการสนามบิน / การให
คําปรึกษาดานการจัดการ / audiovisual / การแพทยและทันตกรรม / การธนาคาร / patent agency / การบริการทาง
วัฒนธรรม / professional qualification examination / การจัดประชุม และนิทรรศการ / อสังหาริมทรัพย และการ
กอสราง / การกระจายสินคา / การเก็บสินคา /  freight forwarding agency / securities and futures / รานคาของปจเจก
บุคคล / การสื่อสาร / เทคโนโลยีสารสนเทศ  / การทองเที่ยว / การประกันภัย / trademark agency / job referral 
agency / การขนสงและการคมนาคม / job intermediary / การบริการการพิมพ / public utility services / การ
บริการเกี่ยวกับกีฬา /    การบริการเกี่ยวกับผูสูงอายุ (elderly services) / การบริการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม / การวิจัย
การตลาด / การบริการเกี่ยวกับการถายภาพ / การบริการเกี่ยวกับการแปล (translation & interpretation services) / 
การบริการทําความสะอาดอาคาร / การบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร / การบริการเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาทางดาน
การจัดการและการดําเนินโครงการ / การประกันอุบัติเหตุในการทําเหมือง / การใหคําปรึกษาดานเทคนิคและ
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ยังไดตกลงรวมมือเพิ่มเติมในสาขาการคาอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) เครื่องหมายการคา
และ branding และการยอมรับคุณสมบัติการประกอบวิชาชีพรวมกัน (mutual recognition     
of professional qualification) 
 ภายใต CEPA V ความตกลงในภาคบริการที่สําคัญ ไดแก 
 1)  ความรวมมือดานการเงิน : ธนาคารฮองกงที่จัดตั้งในจีนสามารถจัดตั้งศูนยขอมูล 
(data centre) ในฮองกงได 
              2)  การประชุมและการจัดนิทรรศการ : ผูผลิตในสาขานี้ของฮองกงสามารถเขาไป
ดําเนินการในกรุงปกกิ่งในลักษณะเปนเจาของกิจการแตเพียงผูเดียว การรวมทุนและการทํา
สัญญารวมกันระหวางผูประกอบการจีนกับฮองกง 
              3)  การทองเที่ยว  
               - บริษัทดานการทองเทีย่วของฮองกงสามารถเขาไปดาํเนินการในมณฑลกวางตุงในลักษณะ
การเปนเจาของกิจการแตเพยีงผูเดยีว การรวมทุนหรือการทําสัญญารวมกันระหวางผูประกอบการ
ฮองกงกับจนีได 
 -  โครงการ Individual Visit Scheme (IVS) : ปจจุบัน โครงการ IVS ไดขยายครอบคลุม 49 
เมืองในจนี2 ในป 2551 มีนักทองเที่ยวจีน (ลักษณะรายบคุคล โดยไดรับใบอนุญาตใหเขา-ออก
ระหวางจีนกับฮองกงไดเพียง 2 คร้ัง ๆ ละไมเกิน 7 วัน ภายในเวลา 3 เดอืนของอายุใบอนุญาต) 
เดินทางไปทองเที่ยวฮองกงภายใตโครงการดังกลาวแลวจาํนวน 9.6 ลานคนจากจํานวนนักทองเทีย่ว
จีนที่ไปฮองกง 16.9 ลานคน  
 นับตั้งแตเร่ิมมโีครงการ IVS ไดมีนักทองเทีย่วชาวจีนเดินทางไปทองเทีย่วฮองกงภายใต
โครงการดังกลาว ทั้งสิ้น จํานวน 30.1 ลานคน (ขอมูลวนัที่ 30 มิถุนายน 2551) 

 -  ผูมีถ่ินพํานกัถาวรของฮองกงที่มีสัญชาติจนีสามารถเขารับการทดสอบ Mainland 

                                                                                                                                                                                                  

วิทยาศาสตร (สาขาที่ 39 และ 40 เปนสาขาใหมจากความตกลงระหวางจีนกับชิลี) 
2 49 เมืองในจีนประกอบดวย  (1) เมืองตาง ๆ 21 เมืองในมณฑลกวางตุง (Chaozhou, Dongguan, Foshan, 
Guangzhou, Hayuan, Huizhou, Jiangmen, Jieyang, Maoming, Meizhou, Qingyuan, Shantou, Shanwei, 
Shaoguan, Shenzhen, Yangjian, Yunfu, Zhanjian, Zhaoqing, Zhongshan และ Zhuhai) (2) Beijing, Shanghai, 
Tianjin, Chongqing (3) 3 เมืองในมณฑล Jiangsu คือ Nanjing, Suzhou และ Wuxi (4) 3 เมืองในมณฑล Zhejiang 
คือ Hangzhou, Ningbo และ Taizhou (5) 3 เมืองในมณฑล Fujian คือ Fuzhou, Xiamen และ Quanzhou      (6) 
Chengdu (7) Jinan (8) 2 เมืองในมณฑล Liaoning คือ Dalian และ Shenyang (9) Nanchang (10) Changsha (11) 
Nanning (12) Haikou (13) Guiyang (14) Kunming (15) Shijiazhuang (16) Zhengzhou (17) Changchun (18) Hefei 
(19) Wuhan (โดย 15 – 18 ไดขยายเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2550) 
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Qualification Examination for Tourist Guide โดยผูที่ผานการทดสอบจะไดรับประกาศนียบตัร 
การประกอบอาชีพมัคคเุทศก (Mainland Tourist Guide Certificate) ในจนีได 
 4)  ความรวมมือดานการแพทย 
 -  ผูประกอบการดานการแพทยของฮองกงสามารถเขาไปเปดคลินิกผูปวยนอกในมณฑล
กวางตุงในลักษณะการเปนเจาของกิจการแตเพยีงผูเดียว การลงทุนรวมกันหรือการทําสัญญารวมกัน
ระหวางผูประกอบการฮองกงกับผูประกอบการจีน โดยไมมีขอกําหนดเรื่องสัดสวนเงินลงทุน 
                -  ผูมีถ่ินพํานกัถาวรของฮองกงที่มีสัญชาติจนีและเปนแพทย  เฉพาะทาง (specialist doctor 
qualification)  สามารถยื่นสมคัรเพื่อขอรับประกาศนยีบัตรคุณสมบัตกิารเปนแพทยฝกหดัของจนี 
(Mainland’s medical practitioner’s qualification certificate) ได 
 5) ความรวมมอืดานการบัญชี 
 -  การขยายระยะเวลาใบอนญุาตการประกอบอาชพีการใหบริการที่เกีย่วกบัการตรวจสอบ
บัญชี (provisional license to perform audit-related services) ที่ยื่นขอโดยบรษิัทของฮองกงในการ
ดําเนินธุรกิจชัว่คราวเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีในจนีจาก 2 ป เปน 5 ป 
 -  การจัดตั้งศนูยทดสอบคณุสมบัติของการประกอบวิชาชีพการตรวจสอบบญัชีของจีนใน
ฮองกง เซินเจิน้ และตงกวน 
 6)  ความรวมมือดานอื่น ๆ  
 - ผูประกอบการฮองกงสามารถไดรับสิทธิประโยชนจากความตกลงระหวางจนีกับชลีิ 
(Chile-China Free Trade Agreement – CCFTA) ในสาขาบริการ 2 สาขาคือ การประกันอุบัตเิหตใุน
การทําเหมือง (เฉพาะการสํารวจน้ํามันและกาซธรรมชาติ) และการใหคาํปรึกษาดานเทคนิคและ
วิทยาศาสตร (เฉพาะการสํารวจและตรวจหาแรเหล็ก ทองแดง และแมงกานีส) 
 - CEPA V จาก CEPA I จนถึง CEPA VI ไดมีการขยายการเปดเสรีภาคบริการเพิ่มเติม
จากความรวมมือ CEPA ฉบับที่ 5 จากเดิม 40 สาขา เปน 42 สาขา ซ่ึงเพิ่มจากเดิม 2 สาขา ไดแก การ
วิจัยและพฒันา และการขนสงทางรถไฟ และไดออกมาตรการเปดเสรี 29 มาตรการ ครอบคลุมภาค
บริการ 20 สาขา โดยมาตรการดังกลาวจะมีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 
 การลงนามใน CEPA ฉบับที่ 6 เปนการตกลงเรื่องการเปดเสรีการบริการเพิ่มเตมิ  ซ่ึงจะเปน
การอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการฮองกงในการดําเนินธุรกจิในจนีในสาขาตางๆ ไดแก 
 7)  ความรวมมือดานการเงนิการธนาคาร 
     - รัฐบาลจีนจะอนุญาตใหธนาคารพาณิชยของฮองกงในมณฑลกวางตุงจัดตั้งสํานักงาน
ตัวแทนของธนาคารในเมืองตางๆ ในมณฑลกวางตุงได 
     - บริษัทหลักทรัพยของจีนทีผ่านเกณฑการพิจารณาจาก the China Securities Regulatory 
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Commission จะสามารถจัดตั้งสาขาตัวแทนในฮองกงได 
 - บริษัทหลักทรัพยของฮองกงและจีนที่ผานเกณฑการจดัตั้งสํานักงานตัวแทน  
ในจีนจะสามารถดําเนินการรวมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทใหบริการที่ปรึกษาดานการลงทุนในหลักทรัพย
ในมณฑลกวางตุงได โดยบริษัทหลักทรัพยของฮองกงสามารถถือครองหุนสวนไดสูงสุด 1 ใน 3 
ของหุนสวนทัง้หมด               
 8)  การทองเทีย่ว 
 - ผูประกอบการบริษัทตัวแทนทองเที่ยวของจีนสามารถดําเนินการจัดกลุมทัวรสําหรับ   
ชาวจีนที่ถือใบอนุญาตเดินทางเขาไปไตหวันได และรัฐบาลจีนจะอนุญาตใหชาวจีนสามารถยื่นขอ
ใบอนุญาตแบบ “บัตรผานเดียว เดินทางไดหลายจุดหมาย” เพื่อเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวเดินทาง
ไปฮองกงและไตหวนัไดในคราวเดียวกนั 
 - ชาวฮองกงทีถื่อบัตรประชาชนจีนที่ทํางานอยูในบริษัทตัวแทนทองเทีย่วของจนี และ
บริษัทตัวแทนทองเที่ยวของฮองกงและมาเกา จะสามารถดําเนินการจัดกลุมทัวรสําหรับชาวจีนใน 
การเดินทางไปทองเที่ยวในฮองกงและมาเกาได 

9)  การบรกิารโสตทัศนูปกรณ 
 - ผูประกอบการฮองกงสามารถจัดตั้งบริษทัใหบริการบนัทึกภาพและเสียงในจนีได และ
สามารถดําเนินการตัดตอวีดทีัศนหลังการถายทําไดในฮองกง  หลังจากไดรับการอนญุาตจาก  the 
State Administration of Radio, Film and Television ของจีน 

10)  การสื่อสารโทรคมนาคม 
 - ผูประกอบการใหบริการการสื่อสารโทรคมนาคมของฮองกงสามารถจําหนายบตัร
โทรศัพทเคลื่อนที่/โทรศัพทบานที่ใชในฮองกงในมณฑลกวางตุงได 

11)  การบริการทางกฎหมาย 
 - รัฐบาลจีนจะอนุญาตใหนกักฎหมายชาวฮองกงที่มีประสบการณทาํงานอยางนอย 5 ป 
และผานการทดสอบจาก the National Judicial Examination ของจีน จะสามารถเขาฝกอบรมใน 
สมาคมนักกฎหมายของจนีได และสามารถประกอบอาชีพในจนีไดภายหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝกอบรม 
 - สํานักงานกฎหมายของฮองกงและจนีสามารถรวมกันจดัตั้งสํานักงานกฎหมายในมณฑล
กวางตุง เพื่อจดัการฝกอบรมอาชีพใหแกนกักฎหมายชาวฮองกง 

12)  การประชมุและการจดันทิรรศการ 
 - ผูประกอบการของฮองกงสามารถเขาไปดําเนินการจัดประชุมและจดันิทรรศการในปกกิ่ง 
เทียนจนิ ฉงชิง่ มณฑลเจอเจยีง มณฑลเจียงซู และมณฑลฟูเจี้ยน 
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 - ผูประกอบการฮองกงที่จัดตั้งบริษัทในมณฑลกวางสี มณฑล หูหนาน มณฑล ไหหนาน 
มณฑลฟูเจีย้น มณฑลเจยีงซี มณฑลยูนนาน มณฑลกุยโจว และมณฑลเสฉวน สามารถประกอบ
ธุรกิจจัดการประชุมและนิทรรศการตางๆ ในตางประเทศได โดยจะตองลงทะเบียนกับมณฑลนัน้ๆ 
กอน 
 13)  การขนสง 

- รัฐบาลจีนจะอนุญาตใหผูประกอบการฮองกงสามารถจัดตั้งบริษัท/บริษัทตัวแทนของ
ฮองกงที่ใหบริการดานการบริหารจัดการในทาเรือที่ไมใชทาเรอืหลักของมณฑลกวางตุง 
 - รัฐบาลจีนจะอนุญาตใหผูประกอบการฮองกงสามารถเขาไปดําเนนิการกอสรางและ
บริหารงานโครงการทางรถไฟสาย Shenzhen Metro โดยไมตองรวมทนุกับผูประกอบการจีน 
 14)  การบริการสื่อส่ิงพิมพ 

- ผูประกอบการฮองกงสามารถจัดตั้งบริษทัในจีน เพื่อใหบริการแปลเอกสาร   
การออกแบบหนังสือ และการเรียงพิมพ 
 15)  การวจิัยและพัฒนา 

- ผูประกอบการฮองกงสามารถจัดตั้งบริษทัในจีน เพื่อดาํเนินการวิจยัและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรดานสิ่งแวดลอมและวิศวกรรม 
 นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังไดขยายขอบเขตการอนุญาตการประกอบอาชพีในสาขาตางๆ ของ
ชาวฮองกงในจีน และแลกเปลี่ยนความรูและเทคนิคการทํางานในสาขาตางๆ อาทิ การบัญชี  
การกอสราง อสังหาริมทรัพย และการพิมพ 
 

4. การอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน  
4.1 CEPA I และ II ทั้งสองฝายตกลงจะขยายความรวมมอืใน 7 กิจกรรม ไดแก  

(1) การสงเสริมการคาและการลงทุน (2) การอํานวยความสะดวกดานพิธีการศุลกากร (3) การ
ตรวจสอบและกักกันสินคา และ การวางมาตรฐานดานคุณภาพและดานความปลอดภัยของอาหาร (4) 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (5) ความโปรงใสดานกฎหมายและกฎระเบียบ (6) ความรวมมอืดานวิสาหกจิ 
ขนาดกลางและยอม (7) การแพทยจีนแผนโบราณและผลิตภัณฑ ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมเหลานี้        
จะเปนการลดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีและชวยสงเสริมการเขาสูตลาดของทั้งสนิคา  และบริการ
จากฮองกงไปจนีภายใต CEPA ไดมาก และสะดวกขึน้นอกเหนือไปจากการยกเวนภาษี     

4.2 CEPA III ฝายจีนและฮองกงไดตกลงวา การอํานวยความสะดวกดานการคาและการ
ลงทุน จะเปนตัวแปรสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของความรวมมือภายใต CEPA โดยจะสงเสริมในเรื่อง
การเคลื่อนยายของการคาและการลงทุนระหวางจีน และฮองกง ทั้งนี้ ส่ิงทีไ่ดดําเนินการและประสบ
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ความสําเร็จแลว ไดแก การที่จีนยกเวนภาษสีงออกใหกับสินคาประเภทสิ่งทอและเสื้อผาที่อยูภายใต 
Outward Processing Arrangement (OPA) ของฮองกง (ในกรณีที่ฮองกง re-import สินคาดังกลาว) 
และการอนุญาตใหบริษัทที่ดาํเนนิการเกีย่วกับ securities และ futures บางบริษทัของจนีเขามาจัดตัง้
และดําเนนิการในฮองกงได   CEPA นอกจากจะเปนการอํานวยความสะดวกแกสินคาของฮองกง 
ใหเขาไปผลิต และจําหนายในจีนไดมากขึ้นแลว ยังชวยสงเสริมบทบาทของฮองกงในการ 
เปนฐานสูการลงทุนในจีนดวย กลาวคือ หลักเกณฑเร่ืองแหลงกําเนิดสนิคาของ CEPA เปนปจจยั 
ที่กําหนดใหประเทศตาง ๆ จําเปนตองเพ่ิม มูลคาตนทุนการผลิตสินคาน้ัน ๆ เพ่ือใหไดแหลงกําเนิด 
ในฮองกงกอนที่จะไดรับสิทธิประโยชน ทางภาษี และอื่น ๆ ของ CEPA  หรือจัดตั้งบรษิัทในฮองกง 
เพื่อบรรลุหลักเกณฑการเปน Hong Kong Service Supplier กอน 
 4.3 CEPA IV ฝายจีนและฮองกงไดตกลงมาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมความรวมมือใน
อุตสาหกรรมการประชุมและการจัดนิทรรศการ โดยรัฐบาลจีนจะสนับสนุนฮองกงในการจัดการ
ประชุมและนทิรรศการขนาดใหญ 
 4.4 CEPA V รัฐบาลจีนและรฐับาลฮองกงตกลงริเร่ิมการดําเนินการ 3 ดานไดแก (1) การ
จัดตั้งคณะทํางานในการดูแลการดําเนนิโครงการนํารองเกี่ยวกับ mutual recognition of electronic 
signature certificate ซ่ึงออกโดยหนวยงานของฮองกงและมณฑลกวางตุง (2) การจดัตั้งกลุม
ประสานงานความรวมมือเครื่องหมายการคาที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และ (3) การขยายความ
รวมมือในเรื่อง branding  ซ่ึงทําใหความรวมมือภายใตการอํานวยความสะดวกการคาและการลงทนุ
มีทั้งสิ้น 9 สาขา3 
 4.5 CEPA VI นอกเหนือจากมาตรการการเปดเสรีในภาคบริการแลว รัฐบาลจีนและรัฐบาล
ฮองกงตกลงยงัไดตกลงที่จะขยายความรวมมือดานการเงินเพิ่มเติมเพือํ่านวยความสะดวกดาน
การคาและการลงทุนระหวางกัน โดยจะจดัตั้งกองทุน “open-end index-tracking exchange-trade 
funded (ETF)” ขึ้นเพื่อสงเสริมการลงทุนของชาวจีนในฮองกง 
 
5.  ความรวมมือระหวางฮองกงกับมณฑลกวางตุง 
 - รัฐบาลฮองกงกับรัฐบาลมณฑลกวางตุงไดตกลงมาตรการเปดเสรีภาคบริการ 25 

                                                                    
3 การสงเสริมคาและการลงทุน / การอํานวยความสะดวกเรื่อง customs clearance /  การกักกันและการตรวจสอบ
สินคา  ความปลอดภัยทางอาหาร และคุณภาพและการสรางมาตรฐาน / ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส / การสรางความ
โปรงใสในกฎหมายและกฎระเบียบ / ความรวมมือของบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม / ความรวมมือการแพทย
แผนโบราณของจีนและผลิตภัณฑทางการแพทย / การปกปองทรัพยสินทางปญญา / ความรวมมือในเรื่อง 
branding          
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มาตรการ โดย 17 มาตรการอยูภายใตความรวมมือ CEPA และอีก 8 มาตรการเปนมาตรการใหมที่
ไมไดอยูภายใต CEPA ในสาขาการทองเทีย่ว การศึกษา การทองเทีย่ว และการใหบริการโฆษณาและ
การเผยแพร 
 - การศึกษา : (1) สถานศึกษาของฮองกงสามารถเขาไปดําเนินการดานการศึกษาใหกับ
นักเรียน/นักศกึษาฮองกงในมณฑลกวางตุงได และ (2) การจัดตั้งกลไกรวมกนัระหวางฮองกงและ
มณฑลกวางตุงในการตรวจสอบ/ประเมินสถาบันการศึกษาและอนุมตัิโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา  

- ส่ิงแวดลอม : (1) รัฐบาลมณฑลกวางตุงสามารถอนุมัติใหบริษัทฮองกงเขาไปดําเนินการ
เกี่ยวกับการปกปองสิ่งแวดลอมในมณฑลกวางตุง และ (2) การรวมมือกันลดมลภาวะทางอากาศ 
และปองกัน/ควบคุมมลภาวะทางน้ํา 
 - การทองเที่ยว : (1) การขยายระยะเวลาของ “simplified entry arrangement”  เปน 144 
ช่ัวโมงในการพํานักอยูในมณฑลกวางตุง (2) บริษัททองเที่ยวของฮองกง (ที่ไดรับอนุญาตจากจนี) 
สามารถจัดทัวรเปนกลุมใหกบันักทองเที่ยวที่ไมใชคนกวางตุง (แตทํางานอยูกับบริษัทเอกชน/รวม
ทุน หรือเปนบริษัทตางชาติ ตลอดจนพํานกัอยูในเมืองเซนิเจิ้นเปนเวลาไมต่ํากวา 1 ป) ในการไป
เดินทางไปดีสนียแลนดฮองกง และ (3) การสงเสริมการปฏิรูปการทองเที่ยวแบบ wholesale ของ
มณฑลกวางตุง และการกระชับความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางฮองกงกับมณฑลกวางตุง 
 

6. ผลประโยชนดานเศรษฐกจิของ CEPA 
 - มาตรการตาง ๆ ภายใต CEPA จะกอใหเกิดการเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจ ผลประโยชนและ
การพัฒนารวมกัน ตลอดจนชวยสงเสริมการเคลื่อนยายอยางเสรีของคน สินคา และบริการระหวาง
จีนและฮองกง 
 - นักธุรกิจ และผูผลิตสินคาบริการฮองกงมีโอกาสเขาไปลงทุนในธุรกิจใหม ๆ ในจนี 
มากขึ้น รวมถึงไดรับสิทธิพิเศษภายใต WTO, China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) และ 
Chile-China Free Trade Agreement – CCFTA ดวย 
 - ฮองกงไดรับความสนใจจากนักลงทนุตางชาติมากขึ้นในการรวมมือกนัเขาไปลงทุน 
ในจีน  
 - การใหสิทธิพิเศษดานภาษีนําเขารอยละ 0 และมาตรการที่ผอนปรนเกี่ยวกับหลักเกณฑ
แหลงกําเนิดสนิคาจะดึงดูดความสนใจจากผูผลิตฮองกงในสินคา brand name และสินคาที่มี
มูลคาเพิ่มสูง (high-value added products) หรือสินคาที่ตองมีลิขสิทธิ์ 
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 - โครงการนํารองตาง ๆ ระหวางฮองกงกบัมณฑลกวางตุงจะชวยสงเสริมการผนึกความ
รวมมือระหวางทั้งสองเมือง 
 
7. หมายเลขตดิตอ  
 - หนวยงานหลักของฮองกงที่รับผิดชอบเรื่อง CEPA คือ Trade and Industry  Department (TID) 
ขอมูลเกี่ยวกับ CEPA ดูไดจาก www.tid.gov.hk/english/cepa ของ TID ซ่ึงมีการปรับขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
หรือติดตอโทรศัพท (852) 2398 – 5667 โทรสาร (852) 3525 – 0988 E – mail: cepa@tid.gov.hk 
 - ขอมูลเกี่ยวกบัแหลงกําเนิดสินคา ใบรับรองแหลงกําเนดิสินคา และ Factory Registration 
ติดตอโทรศัพท (852) 3403-6432 โทรสาร (852) 2787-6048 E-mail: cepaco@tid.gov.hk 
 - ขอมูลเกี่ยวกบัการคาสินคา ติดตอโทรศัพท (852) 2398-5676 โทรสาร (852) 2398-9973 
E-mail: ma_registry@tid.gov.hk 
 - ขอมูลเกี่ยวกบัใบรับรอง Hong Kong Service Supplier ติดตอโทรศัพท (852) 3403 – 
6428 โทรสาร (852) 3525 – 0988 E-mail: hkss@tid.gov.hk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
 

Pan – Pearl River Delta (PPRD) 

 
1. ขอมูลพื้นฐาน/ภูมิหลัง 
    1.1 Pan Pearl River Delta (PPRD) เกิดขึ้นจากแนวคิดริเร่ิมของนายจาง เตอเจียง  
อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตมณฑลกวางตุงที่เห็นวาเขต Pearl River Delta (PRD)  
ควรรวมตัวกับมณฑลใกลเคียงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันกบัเขต Yangtze River Delta 
(YRD) ซ่ึงครอบคลุม มณฑลเซี่ยงไฮ มณฑลเจียงซู และมณฑลเจอเจียง 
 1.2 เขต PPRD เกิดจากการดาํเนินการตามนโยบายทีจ่ะใหมีการรวมกลุมทางเศรษฐกจิแบบ
หลวมๆ เพื่อเรงรัดบูรณาการดานเศรษฐกิจระหวางพื้นทีต่าง ๆ ในเขตนี้ โดยไดตั้งเปาหมายระยะ
ยาวทีจ่ะขยายศักยภาพทางเศรษฐกิจและพัฒนาเขต PPRD ใหเปน “ตลาดรวม”   
 1.3 การรวมตวัทางเศรษฐกจิในบริเวณนี้ไดมีการกําหนดการดําเนินการไว 3 ระดับ ไดแก  

ระดับแรก  คือ “Pearl River Delta Economic Zone” (PRD) ซ่ึงรัฐบาลมณฑลกวางตุงได  
จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2537 โดยประกอบดวยเมือง Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Jiangmen, 
Dongguan, Zhongshan, บางสวนของ Huizhou (เขตเมืองของ Huizhou, Huiyang County, Huidong 
County และ Boluo County) และบางสวนของ  Zhaoqing (เขตเมืองของ Zhaoqing, Gaoyao และ Sihui)  
ในบางโอกาสมีการกลาวถึง PRD โดยหมายรวมถึงมณฑลกวางตุงทั้งหมดดวย    

ระดับที่ 2  คือ “Greater Pearl River Delta” (GPRD) ซ่ึงหมายรวม PRD และ 2 เขต 
ปกครองพิเศษ (ฮองกงและมาเกา)  

ระดับที่ 3  คือ “Pan-Pearl River Delta” (PPRD) ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่บริเวณ 9 มณฑล  
และ 2 เขตปกครองพิเศษของจีน (9 + 2) ไดแก Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong,  เขตปกครอง
ตนเอง Guangxi, Hainan, Sichuan, Guizhou, Yunnan  รวมทั้ง   เขตปกครองพิเศษฮองกงและมาเกา 
 1.4 เขต PPRD มีศักยภาพดานเศรษฐกจิและปจจยัเอื้อตาง ๆ เชน  

- จํานวนประชากร 456 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรจีน (ใกลเคียงกับอาเซียน 
และสหภาพยโุรปหลังการขยายสมาชิกภาพ 

- มูลคา GDP รวม 630 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือ ประมาณรอยละ40 ของ output  
ดานเศรษฐกิจของจีนทั้งหมด มีการคาดการณวา ตวัเลขดงักลาวจะเกนิ 1 ลานลานดอลลารสหรัฐ 
และ 2 ลานลานดอลลารสหรัฐในป 2010 และ 2020 ตามลําดับ 
 



  

 

45 

- พื้นที่ครอบคลุม (9+2) คิดเปนสัดสวนของพื้นที่ 1 ใน 5 ของจีน  
- อัตรา GDP per capita ประมาณ 1,381 ดอลลารสหรัฐ  
- การมีมณฑลกวางตุงเปนศนูยกลางทาง ศก. ของ PPRD กอปรกับความ 

กระตือรือรนและความพรอมของฮองกงที่จะขยายความรวมมือทาง ศก. ในกรอบ PPRD  
 - ความพรอมดานการผลิตในฐานะศูนยกลางการผลิตที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในเอเชีย  

 1.5 ความคืบหนาของความรวมมือในกรอบ PPRD ที่เดนชัดมีดังนี ้
  1.5.1 การประชุม - ตั้งแตมกีารริเร่ิม PPRD เมื่อป 2546 จนถึงปจจุบัน (ป 2552) ไดมกีาร      

             จัดการประชุมแลวจาํนวน 4 คร้ัง ไดแก  
  คร้ังที่ 1 - เมื่อวนัที่ 3 มิถุนายน 2547 ณ นครกวางโจว มณฑลกวางตุง  เพือ่วางกรอบความ
รวมมือระหวางกัน ภายใตช่ือ Pan – PRD Regional Cooperation and Development Forum  
(โดยมี theme วา “Light the Candle” อันหมายถึง การจุดประกายแหงความรวมมือระหวาง 9 + 2)  
  คร้ังที่ 2 - ระหวางวันที่ 24 -  27 กรกฎาคม 2548 ณ เมืองเฉิงตู (โดยมี theme วา “Open the Gate 
for Cooperation” อันหมายถึงการเปดประตูสําหรับความรวมมือระหวาง 9 + 2) โดยเนนในเรื่อง
ของการคมนาคม อาทิ ทาเรือ ถนน พลังงาน การสงเสริมการทองเที่ยว ศุลกากร และการสราง
ระบบตลาดใหเปดเสรีมากยิ่งขึ้น โดยในป 2549 จะมีการเปดเสรีสินคาเกษตร การทองเที่ยว การ
สรางระบบตลาดแรงงานขามเขต  การปกปองสิ่งแวดลอมใหเกิดการหมุนเวยีน เพื่อใหสอดคลอง
กบัโครงการ CEPA ซ่ึงเปนความตกลงระหวางฮองกงกบัจีน  
  คร้ังที่ 3 -  ในป 2549 จัดที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2549  
(โดยมี Theme วา “Bridging the Cooperation Between 9 + 2 and ASEAN” อันหมายถึง  
การเชื่อมสะพานความรวมมอืระหวาง 9 + 2 กับประเทศอาเซียน)  
  คร้ังที่ 4 -  ในป 2550 จัดที่นครฉางชา มณฑลหูหนาน เมือ่วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2550  
โดยเนนในเรื่องของการวางมาตรการในยกเลิกอุปสรรคระหวางกันทีม่ีตอความรวมมือดานแรงงาน 
และสงเสริมความรวมมือทางการเงิน 
  คร้ังที่ 5 -  กําหนดการจดัประชุม ระหวาง 9 - 13 มิถุนายน 2552  ที่นครหนานหนิง มณฑล
กวางซี (เล่ือนจากวนัที่ 9 - 13 มิถุนายน 2551 เนื่องจากเหตุการณแผนดนิไหวที่เสฉวน) 
  1.5.2 การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน  – สมาชกิ PPRD ไดมกีารตกลงในการจัดทํา Outline for 
the Development Programme of PPRD Regional Cooperation และมีโครงการที่จะพัฒนาดาน 
ตาง ๆ อาทิ การคมนาคมขามพรมแดน พลังงาน วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ขอมูลขาวสารและ
การปกปองสิ่งแวดลอม เปนตน  โดยความรวมมือที่เดนชดัที่สุดในกรอบ PPRD คือการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจขามพรมแดน ไดแก 
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1) ความรวมมอืทางบก : รถไฟ –  (1) มีการสรางเสนทางรถไฟสายเฉิงตู – กวางโจว   
ซ่ึงจะตัดผานเสนทางเฉิงตู - เลอซาน - จุนอี ้- กุยหลิน- เฮอโจว - กวางโจว  รวมระยะทาง 1,700 กม. 
โดยใชเวลาเพยีงแค 20 ชม. ซ่ึงแตเดิมใชเวลาเดินทางโดนรถขบวนดวน 33 ชม. และ (2) เมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2550 ไดมีการเปดเสนทางรถไฟ Lok Ma Chau Spur Line ซ่ึงเปนรถไฟสายที่สองที่
เชื่อมระหวางฮองกงกับเซินเจิ้น ซ่ึงจะชวยระบายการจราจรระหวางพรมแดนของทั้งสองเมือง 
ไดมาก (3) เมือ่เร็วๆ นี้ไดมกีารอนุมัติใหเร่ิมกอสรางรถไฟสายดวนกวางโจว - เ ซินเจิ้น - ฮองกง 
(XRL) ในป 2552 ซ่ึงจะเชื่อมตอกับระบบรถไฟสายดวนของจีนใน Huanggang คาดวา จะแลวเสร็จ
ในป 2557/2558 นอกจากนี้ ยังมีโครงการทางรถไฟความเร็วสูง กุยโจว-กวางโจว ที่มีระยะทาง 820 
กิโลเมตร โดยเมื่อโครงการแลวเสร็จการเดนิทางจากกุยโจวมายังกวางโจวจะใชเวลาเพียง 3 ช่ัวโมง 
และ (4) มณฑลกวางตุงมีโครงการที่จะกอสรางเครือขายรถไฟเชื่อมตอเมืองตาง ๆ ของมณฑล  
13 เมอืง ซ่ึงมีระยะทาง 2,000 กิโลเมตร ซ่ึงจะชวยสงเสริมศักยภาพใหกับฮองกงและเมืองในเขต PRD   
ในการแขงขันกับภูมภิาคอื่น ๆ ของจีน อาทิ Yangtze River Delta และ Bohai Gulf ตลอดจน 
ชวยลด ชองวางการพัฒนาระหวางพืน้ที่ทางตะวนัออกและตะวนัตกของมณฑลกวางตุงดวย 

ถนน – ภายใน 5 ป มณฑลกวางตุงจะมีเสนทางดวนขามแดนทั้งหมด 9 สาย เพื่อลด
ระยะเวลาการเดินทางใน PPRD  

2) ความรวมมอืทางอากาศ : เนนในเรื่องการขนสงทางอากาศที่รวดเรว็ โดยรวมลงทุนกับ 
บริษัทตางชาต ิไดแก กวางโจว (สนามบนิไปหยนุ) – FedEx, เซี่ยงไฮ (สนามบนินานาชาต ิPudong) –  
UPS และฮองกง (สนามบินนานาชาติฮองกง) – DHL การขนสงทางอากาศนอกจากจะมีการขนสง
ระหวางประเทศแลว ยังมกีารขนสงภายในจีนดวย ซ่ึงจะเปนการเพิ่มศักยภาพในการขนสงและ
รองรับสนิคาในกรอบ PPRD เพิ่มมากขึ้น  

3) ความรวมมอืทางน้ํา :  สะพาน – มีโครงการสรางสะพานเชื่อมระหวาง  3 เมือง ฮองกง –  
มาเกา – จูไห และเมื่อเร็ว ๆ นี ้ไดมีการเปดใชสะพานเชื่อมระหวางฮองกงกับเซินเจิน้ (Hong Kong – 
Shenzhen Western Corridor) ที่มีความยาว 5.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ ปจจุบันยังมกีารดาํเนินการ 
West-East Electricity Transmission Project and the ultra-high-voltage networking project ในหลาย ๆ 
มณฑลใน PPRD ดวย 
  4) ความรวมมอืดานการทองเที่ยว – สํานักงานทองเที่ยวของมาเกาและสํานักงานทองเที่ยว
ของเมืองเซินเจิ้นไดรวมมือกันสงเสริมการทองเที่ยวของทั้งสองเมือง โดยวางมาตรการตาง ๆ ไดแก 

การพัฒนาการทองเที่ยวแบบ online การสงเสริมการทองเที่ยวที่ซ่ือสัตยสุจริต การแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรดานการทองเที่ยวและขอมูล การสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางนกัทองเที่ยวของ 
ทั้งสองเมือง เปนตน 
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  5) การสราง personal contact – ปจจุบันผูนาํของกลุมสมาชิก PPRD ไดมีการเยือนระหวาง
กันในลักษณะ economic and trade visits เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธอันดีและเปนการสราง 
connection ตลอดจนรับรูถึงโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมกนั ทั้งนี้ ผูบริหารสูงสุดของ
ฮองกง และรัฐมนตรีไดเดนิทางไปเยือนมณฑลและเขตปกครองตนเองตาง ๆ ในเขต PPRD ไดแก 
เขตฯ กวางสี มณฑลหหูนาน มณฑลกุยโจว มณฑลฟเูจีย้น มณฑลเฉงิตู ในลกัษณะ economic and 
trade visits แลว เนือ่งจากเชือ่วา การมี personal contact กับหนวยงานจีน โดยการเดินทางไปเยือนดวย
ตนเองนั้น นอกจาก จะสรางความสัมพันธอันดีแลว ยังเปนการย้ําถึงบทบาทของฮองกงที่จะรวมมือ
กับจีนในการพัฒนารวมกันดวย 
  6) การขยายความรวมมือ – นอกจากความรวมมือใน 10 สาขา2 ที่ไดระบุไวใน Framework 
Agreement on Regional Cooperation in the PPRD แลว สมาชิกกลุม PPRD ไดตกลงที่จะขยาย
สาขาความรวมมือใหครอบคลุมสาขาตาง ๆ ไดแก การสื่อสาร และความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 
อาทิ สถาบันวิจัย สมาคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและสมาคมทางการคา  สมาคมสตรี เปนตน 
 1.6 ฮองกงเปนนักลงทุนรายใหญที่สุดในมณฑลทั้ง 9 มูลคาการลงทุนสูงถึง 150 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ หรือกวาครึ่งหนึ่งของการลงทุนจากภายนอกของมณฑลทั้ง 9  และในจํานวนนี้  
เปนการลงทุนในมณฑลกวางตุงมากที่สุด หรือ รอยละ 67.3 ของการลงทุนจากภายนอกของกวางตุง
ทั้งหมด ตามดวย Jiangxi และ Hainan  
 1.7 ฮองกงมีความไดเปรียบในเรื่องความสันทัดและเครอืขายธุรกิจในจีน โดยเฉพาะในเขต 
PRD ซ่ึงไดกลายเปนฐานการผลิตของฮองกงตั้งแตทศวรรษ 1980 ตอมา เมื่อมีการกอตั้งกรอบความ
รวมมือ PPRD เมื่อมิถุนายน 2547 หลายฝายในฮองกงไดพยายามชีใ้หเห็นวา ฮองกงและ PPRD มี
โครงสรางทางเศรษฐกิจทีเ่กือ้กูลตอกัน กลาวคอื ฮองกงมคีวามเชี่ยวชาญดานบริการตางๆ (บริการ
ดานการเงนิ การกระจายสนิคา logistics) ในขณะที่ PRD/PPRD เปนฐานการผลิตขนาดใหญที่
พรอมดวยแรงงานและวัตถุดบิ ความเชี่ยวชาญของฮองกงในดานบริการจึงเอื้อประโยชนตอ 
PRD/PPRD 

  

 

                                                                    
2 (1) โครงสรางพื้นฐาน (2) อุตสาหกรรมและการลงทุน (3) การพาณิชยและการคา (4) การทองเที่ยว (5)  
การเกษตร  (6) ทรัพยากรมนุษย (7) สารสนเทศ (8) การกอสราง (9) การปกปองสิ่งแวดลอม (10) สขุอนามัยและการ
ปองกันโรคติดตอ   
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การศึกษา ปริญญาตรีดานรัฐศาสตรบัณฑิต (ความสมัพันธระหวางประเทศ)  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท M.A. (Asia Studies : History of Politics of China),  
University of Hawaii  at Manoa สหรัฐอเมริกา 

 
การทํางาน กระทรวงการตางประเทศ 
2527-28  นายเวร (เจาหนาที่การทูต 3) กองการหนังสือพิมพ  กรมสารนิเทศ 
2528-30  เลขานุการตรี กองการหนังสอืพิมพ กรมสารนิเทศ 
  เลขานุการตรี กองเอเชียตะวนัออก กรมการเมือง 
2530-34  เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง 
  เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง 
2534-37  เลขานุการเอก สํานักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน 
2537-38  เลขานุการเอก กองรับรอง กรมพิธีการทูต 
2538-41  เจาหนาทีก่ารทูต 7 กองรับรอง กรมพิธีการทูต 
2541-43  เจาหนาทีก่ารทูต 7 กองการประชุมระหวางประเทศ กรมองคการระหวางประเทศ 
2543-47  เจาหนาทีก่ารทูต 8 ว กรมพธีิการทูต 
  อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม 
2547-52  กงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง 
 
 

 

 


