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ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ที่ผ่ า นมา นโยบายของไทยต่ อฮ่อ งกงถือเป็น ส่ ว นหนึ่ง ของนโยบายของไทยต่อ จีน โดย
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญและมุ่งที่จะดาเนินนโยบายความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยมุ่งตรงไปที่รัฐบาล
จีนที่กรุงปักกิ่ง โดยอาจดูเหมือนว่าฮ่องกงไม่ได้อยู่ในจอเรดาร์ของประเทศไทยเท่าที่ควร ดังนั้น จึงมี
ความน่าสนใจที่จะศึกษาว่า นโยบายของประเทศไทยที่มีต่อฮ่องกง ทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบันเป็น
อย่างไร เพียงพอหรือไม่ และควรมีการปรับแนวนโยบายอย่างไรหรือไม่เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตร
ทางเศรษฐกิจของฮ่องกงในช่วงปัจจุบัน
โดยที่ระยะเวลาได้ผ่านมาประมาณ ๑๕ ปีแล้วหลังฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีน
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ดังนั้น จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาว่า ฮ่องกงในปัจจุบันยังคงเป็น
ประตูทางเศรษฐกิจที่สาคัญสาหรับจีนอยู่อีกหรือไม่ ทั้งในด้านการเป็นศูนย์กลางการทาธุรกิจและ
ศูนย์กลางทางการเงิน ฮ่องกงมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกและทางลบอย่างไรบ้าง และจะส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยอย่างไร โดยศึกษาจากรายงานวิสัยทัศน์ฮ่องกง ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (The Hong
Kong ๒๐๓๐ : Planning Vision and Strategy)
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
๑. จากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลฮ่องกง ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (The Hong Kong ๒๐๓๐ :
Planning Vision and Strategy) ระบุว่า ฮ่องกงกาลังพัฒนายกระดับขีดความสามารถและปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของตนเองให้สูงขึ้น โดยจะมุ่งไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้ทักษะที่สูงขึ้น (high skill)
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น (high technology) และการบริการที่เพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้น (high value-added
services) ในเศรษฐกิจ จานวน ๕ สาขาหลัก ได้แก่ (๑) การเงินและธุรกิจภาคบริการ (๒) การค้า (๓)
โลจิสติกส์ (๔) อุตสาหกรรมพิเศษ และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๕) การท่องเที่ยว
ดังนั้น หากประเทศไทยประสงค์จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับฮ่องกง ก็ควรที่จะพิจารณา
เตรียมตัวแนวทางความร่วมมือไปในทิศทางและสาขาเศรษฐกิจดังกล่าว
๒. การที่ฮ่องกงมีการเชื่อมโยงและเกาะติดทางเศรษฐกิจกับจีนถือเป็นข้อได้เปรียบ เป็น
โอกาสและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของฮ่องกงในการรักษาและสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ฮ่องกง และยังเป็นโอกาสและประโยชน์ของประเทศไทยด้วย เนื่องจากฮ่องกงยังคงมีศักยภาพที่จะ
เป็นประตูทางเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือได้ (reliable gateway) ของไทยสู่จีน เพราะฮ่องกงมีความใกล้ชิด
กับจีนมากในฐานะเป็นเขตบริหารพิเศษของจีน และได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจจากจีน เช่น
ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจจีน -ฮ่องกง นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลฮ่องกงล่าสุด คือ การมุ่งขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีน ไม่เพียงเฉพาะเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล แต่จะขยาย
พื้น ที่ค วามร่ ว มมื อให้ ค รอบคลุ มพื้ นที่ทั่ ว ประเทศจีนด้ ว ย ดัง นั้น การค้ าขายและลงทุ นกับฮ่ องกง
เพื่อเป็นสะพานเชื่อมไปสู่จีน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับฮ่องกง
๓. นอกจากฮ่ อ งกงก าลั ง พยายามยกระดั บ ขีด ความสามารถและปรั บ โครงสร้ า งทาง
เศรษฐกิจของตนเองให้สูงขึ้น และยังคงผูกโยงพึ่งพาเศรษฐกิจของตนกับเศรษฐกิจจีน แต่ฮ่องกงก็
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กาลังพยายามหาแหล่งการลงทุนใหม่ ๆ เช่นกัน โดยฮ่องกงมีแนวโน้มย้ายฐานการผลิตหรือกระจาย
ฐานการผลิตออกจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล เนื่องจากจีนได้พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
ดังกล่าวจนเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง จนอาจไม่ต้องพึ่งพาฮ่องกงเหมือนแต่ก่อน หรือกลายเป็นคู่แข่ง
ของฮ่องกง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยในการส่งเสริมให้ตนเองเป็นประตูทางเศรษฐกิจหรือ
เป็ น ฐานที่มั่ น (hub) ส าหรั บ การลงทุน ของฮ่อ งกงสู่ อ าเซียน โดยเฉพาะกลุ่ ม ประเทศ CLMV
(Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) เฉกเช่นเดียวกับที่ฮ่องกงได้เคยแสดงบทบาทเป็นประตู
ทางเศรษฐกิจสาหรับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในการเข้าไปค้าขายและลงทุนในจีนตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษที่ ค.ศ. ๑๙๘๐ เป็นต้นมา
ข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
๑. ในด้ า นการค้ า และการลงทุ น ประเทศไทยควรส่ ง เสริ ม ใ ห้ ภ าคเอกชนและ
ผู้ประกอบการไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในห่วงโซ่การค้าและการลงทุน (Supply Chain) ระหว่าง
ฮ่องกงกับจีน โดยจะมุ่งไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้ทักษะที่สูงขึ้น (high skill) เทคโนโลยีที่สูงขึ้น (high
technology) และการบริการที่เพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้น (high value-added services) โดยเป็นสาขาที่
ประเทศไทยมีความถนัดและความเชี่ยวชาญ ได้แก่
- สินค้าเกษตร สินค้าอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมการเกษตร การผลิตอาหารต่าง ๆ
ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง food security และ food safety ในฮ่องกงและต่อเนื่อง
ไปสู่ตลาดในจีน
- อุตสาหกรรมอุป กรณ์และชิ้นส่ ว นอิเล็ กทรอนิกส์ ยังมีโ อกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพราะอุปสงค์ของโลกในเรื่องการใช้อุปกรณ์สื่อสาร IT ทั้งหลายยังสูงอยู่ ดังนั้น การผลิตและส่งออก
สินค้ากลุ่มนี้ของไทยไปฮ่องกงเพื่อเข้าสู่กระบวนการการเพิ่มมูลค่าและการผลิตในจีนยังคงมีโอกาส
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- สินค้าเครื่องประดับและอัญมณีของไทยมีอัตราการส่งออกไปฮ่องกงที่ เจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับความนิยมสูงในเรื่องงานฝีมือของคนไทย
๒. โดยที่ฮ่องกงกาลังพยายามยกระดับกระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจของตนให้สูงขึ้น
เพื่อให้ฮ่องกงแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ต่อไป โดยจะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และสาขาหนึ่งในนั้น คือ ฟิล์มและวิ ดีทัศน์ บันเทิงดิจิตอล
ซึ่งเป็นสาขาที่ทั้งไทยและฮ่องกงมีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญมานาน จึงมีศักยภาพอย่างยิ่งในความ
ร่วมมือระหว่างไทยกับฮ่องกงในเรื่องของธุรกิจภาพยนตร์และละคร เพื่อมุ่งไปสู่ตลาดจีน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันที่บริษัทด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยมีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและ
อุตสาหกรรม post production
๓. ทั้งไทยและฮ่องกงมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ซึ่งได้ช่ว ยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและธุรกิจในทุกสาขา โดยที่ฮ่องกง
วางแผนที่จะร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับจีนให้มากยิ่งขึ้น และประเทศไทยก็วางบทบาทตนเองในการ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้ ดังนั้น ไทยและฮ่องกงควรเชื่อมโยง
สนับสนุน และร่วมมือระหว่างกันในด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น
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๔. ในด้านโลจิสติกส์ ซึ่งฮ่องกงมีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ ทั้งท่าเรือและสนามบิน ก็
กาลังเผชิญการแข่งขันจากเมืองใหญ่ที่ใกล้เคียงของจีน เช่น เมืองเซินเจิ้น ดั งนั้น ฮ่องกงจึงพยายาม
ยกระดับการบริการของตนให้เหนือกว่า และพยายามที่จะสร้างเครือข่ายและมีความเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยฮ่องกงได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
ระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับท่ าเรือต่าง ๆ และฮ่องกงประสงค์
จะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของฮ่องกงในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ฝ่ายไทยจะ
พิจารณาความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับฮ่องกงต่อไป โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกซึ่ง
ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะร่วมมือกับฮ่องกง
๕. โดยที่ป ระเทศไทยมีนโยบายที่จะส่ งเสริมตนเองให้ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใน
อาเซียน ซึ่งกาลังขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ กอปรกับจะส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นประตูทางเศรษฐกิจหรือเป็นฐานที่มั่นสาหรับฮ่องกงสู่อาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV
เพื่อรองรับการย้ายหรื อกระจายฐานการผลิตของฮ่องกงออกจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้า
เพิร์ล ดังนั้น การจัดตั้งสานักงานตัวแทนของฮ่องกงที่กรุงเทพฯ (Hong Kong Economic and
Trade Office) จะเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมและผลักดันการลงทุนของฮ่องกงมายังประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน ทราบว่า ขณะนี้ ฝ่ายรัฐบาลฮ่องกงกาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งฝ่ายไทย
ควรพิจารณาสนับสนุนและผลักดันอย่างเต็มที่

ช

กิตติกรรมประกาศ
ในการเขีย นและจั ดท ารายงานการศึ กษาส่ ว นบุ คคล (Individual Study) เรื่ อ ง
แนวนโยบายการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยต่อฮ่องกง ผู้เขียนขอขอบคุณกระทรวงการ
ต่างประเทศที่อนุมัติให้ผู้เขียนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ และ
ขอขอบคุณนายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ที่ให้ความสาคัญและสนับสนุนให้ผู้เขียนได้
กลับมาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ที่กรุงเทพฯ และยังได้แนะแนวการกาหนดหัวข้อรายงาน
การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการดาเนินงาน
ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงและกระทรวงการต่างประเทศต่อไป
นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ เอกอัครราชทูต
เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์ และผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล คณะอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เขียน
โดยเฉพาะรองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาแนะแนวทางและให้
คาปรึกษาแก่ผู้เขียน ซึ่งทาให้ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าและรู้จักฮ่องกงอย่างกว้างขวางและลึ กซึ้งยิ่งขึ้น
และถ่ายทอดสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าไว้ในรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งหวังว่า จะเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนต่อไป
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่
ช่วยเหลือในการจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ และขอขอบคุณสาหรับข้อมูล ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็น ตลอดจนกาลังใจที่ได้จากเพื่อน ๆ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหาร การทูต รุ่นที่ ๕ ปี
๒๕๕๖ มา ณ ที่นี้ด้วย
เบญจมาศ ตันเวทยานนท์
สิงหาคม ๒๕๕๖
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ภูมิหลัง / ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจฮ่องกงในปัจจุบัน
๓.๒ วิสัยทัศน์ฮ่องกง ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (The Hong Kong ๒๐๓๐ : Planning
Vision and Strategy)
๓.๓ นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลฮ่องกงในปัจจุบัน
๓.๔ สถานะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างฮ่องกง-จีน
๓.๕ ความสัมพันธ์ไทย-ฮ่องกงในภาพรวม
๓.๖ สถานะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฮ่องกง
๓.๗ ความสาคัญทางเศรษฐกิจของฮ่องกงและนัยต่อไทย
๓.๘ การวิเคราะห์ SWOT สถานะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยฮ่องกง
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ข้อมูลพื้นฐานเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ประวัติผู้เขียน
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ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๔
ตารางที่ ๕

ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างไทย-ฮ่องกง
การลงทุนของฮ่องกงในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
รายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวฮ่องกงปี ๒๕๕๕
ลักษณะนักท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไทยได้รับปี ๒๕๕๕
สถิติจานวนแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (Foreign Domestic Helpers)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕
ตารางที่ ๖ วิเคราะห์ SWOT สถานะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฮ่องกง

๑๙
๒๒
๒๓
๒๓
๒๕
๒๘

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ภูมิหลัง / ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
๑.๑.๑ ปัจ จุ บัน ด้ว ยผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทั้งปัญหาวิกฤตการเงินในเขต
เศรษฐกิจยูโรที่ยังยืดเยื้อ และปัญหาความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจของสหรั ฐอเมริกา ส่งผลให้น้าหนัก
ความสาคัญของเศรษฐกิจโลกได้เอนเอียงมาทางเอเชีย ซึ่งมีประเทศจีนที่สามารถพยุงและเป็นแรง
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ของภูมิภาคและของโลกไว้ได้ และโดยที่ฮ่องกงเป็นประตูทางเศรษฐกิจที่
สาคัญของจีน โดยมีความเสรีทางเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง ที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลาง
การเงินระหว่างประเทศที่สาคัญมากแห่งหนึ่งของโลก เป็นศูนย์กลางทางการค้าด้วยการบริการระบบ
ท่าเรือและสนามบินที่ดีเยี่ยม โดยในปี ๒๕๕๕ ธนาคารโลกได้จัดอันดับให้ฮ่องกงเป็นที่ ๒ ของโลกใน
เรื่องความเหมาะสมในการทาธุรกิจ นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุ นายน ๒๕๕๖ ทั้งบริษัท Standard and
Poor’s และบริษัท Moody’s ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับความเสี่ยงในการทาธุรกิจและการลงทุนที่
มีชื่อเสีย งของโลก ได้จัดอัน ดับ ให้ ฮ่องกงอยู่ในระดับ AAA โดยเห็นว่า ฮ่องกงมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและมีความเหมาะสมสาหรับการลงทุน ดังนั้น ประเทศไทยควรที่จะพิจารณาหาแนวทาง
กระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับฮ่องกงหรือไม่ และอย่างไร โดยคานึงว่า อาจเป็นหนทางหนึ่งที่
จะช่วยรักษา ปกป้อง และเสริมสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไว้ได้ในท่ามกลาง
ปัญหาและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
๑.๑.๒ โดยที่ระยะเวลาได้ผ่านมาประมาณ ๑๕ ปีแล้วหลังฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครอง
ของจีนตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ดังนั้น จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาว่า ฮ่องกงในปัจจุบันยังคง
เป็นประตูทางเศรษฐกิจที่สาคัญสาหรับจีนอยู่อีกหรือไม่ ทั้งในด้านการเป็นศูนย์กลางการทาธุรกิจและ
ศูนย์กลางทางการเงิน ฮ่องกงมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกและทางลบอย่างไรบ้าง ฮ่องกงมีวิสัยทัศน์
ในการดาเนิ นนโยบายทางเศรษฐกิจของตนอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างไร และประเทศไทยควรมีแนวนโยบายอย่างไรต่อฮ่องกงในเรื่องความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ
๑.๑.๓ ที่ผ่านมา นโยบายของไทยต่อฮ่องกงถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของไทยต่อจีน
โดย ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญและมุ่งที่จะดาเนินนโยบายความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยมุ่งตรงไปที่
รัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่ง โดยอาจดูเหมือนว่าฮ่องกงไม่ได้อยู่ในจอเรดาร์ของประเทศไทยเท่าที่ควร ดังนั้น
จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาว่า นโยบายของประเทศไทยที่มีต่อฮ่องกง ทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร เพียงพอหรือไม่ และควรมีการปรับแนวนโยบายอย่างไรหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพล
วัตรหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของฮ่องกงในช่วงปัจจุบัน

๒
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาและประเมินวิเคราะห์แนวนโยบายการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ของไทยต่อฮ่องกงในปัจจุบันว่า มีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคอย่างไร
๑.๒.๒ เพื่อกาหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการดาเนินการเกี่ยวกับ
แนวนโยบายการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยต่อฮ่องกง
๑.๓ ขอบเขต วิธีการของการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๓.๑ การศึกษาจะครอบคลุมเกี่ยวกับความสาคัญและสถานะของฮ่องกงในฐานะเป็น
ประตูทางเศรษฐกิจของจีน รวมทั้งวิสัยทัศน์และแนวนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง
ในช่วงปัจจุบัน เพื่อการกาหนดแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของไทยต่อฮ่องกง
๑.๓.๒ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ข้ อ มู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะ ( Qualitative
Research) โดยใช้การบรรยาย (Descriptive Analysis) และศึกษาจากเอกสาร (Documentary
Research) จากแหล่งข้อมูลทั้งชั้นต้น (primary data) และข้อมูลชั้นรอง (secondary data) โดย
นามาประมวล รวบรวม การวิจารณ์ การตีความ และการสังเคราะห์ข้อมูล
๑.๓.๓ ข้อมูลชั้นต้น (primary data) ได้แก่ เอกสารของทางราชการทั้งของฝ่ายไทยและ
ฝ่ายฮ่องกง รวมทั้งบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง
๑.๓.๔ ข้อมูลชั้นรอง (secondary data) ได้แก่ การรายงานข่าวและบทวิเคราะห์ของ
สื่อมวลชนต่าง ๆ ข้อมูลสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งไทยและฮ่องกง
๑.๓.๕ นอกจากนั้น จะใช้การบรรยายเนื้อหาและวิเคราะห์วิพากษ์จากสภาพการณ์รับรู้
ประสบการณ์ และการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษา ซึ่งได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในฐานะปฏิบั ติหน้าที่
รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นข้อมูลเสริม
๑.๓.๖ ใช้การวิเคราะห์เชิง SWOT Analysis โดยการสารวจเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats)
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๔.๑ ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ที่จะได้รับทราบถึงสถานะทางเศรษฐกิจของฮ่องกงใน
ปัจจุบัน ตลอดจนวิสัยทัศน์และแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของฮ่องกงในช่วงปัจจุบัน
๑.๔.๒ ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ที่จะได้รับทราบผลการวิเคราะห์สถานะและศักยภาพ
ของความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับฮ่องกงในปัจจุบัน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค
๑.๔.๓ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดแนวทางหรือนโยบายในการดาเนินความสัมพันธ์ ทาง
เศรษฐกิจของไทยต่อฮ่องกงอย่างเหมาะสมต่อไป

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี
๒.๑.๑ แนวคิดการวิเคราะห์เชิง SWOT Analysis
การวิเคราะห์เชิง SWOT Analysis เป็นวิธีการวางแผนที่มีโครงสร้างในการประเมิน
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซึ่ง
นาเสนอในงานสัมมนาโดยนาย Albert Humphrey จากสถาบันวิจัย Stanford สหรัฐอเมริกา
(ปัจจุบัน คือ SRI International) ในยุคทศวรรษที่ ๑๙๖๐ และ ๑๙๗๐๑ โดยผลจากการวิเคราะห์เชิง
SWOT Analysis สามารถนาไปกาหนดขั้นตอนต่อไปในการวางแผนและดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและเป็นผลสาเร็จ
๑) จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นข้อได้เปรียบ
๒) จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นข้อเสียเปรียบ
๓) โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมข้อได้เปรียบ
๔) อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นอุปสรรค
เป้าหมายของการวิเคราะห์เชิง SWOT Analysis เพื่อค้นหาปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่สาคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยสามารถแบ่งข้อมูลเป็น ๒ กลุ่มหลัก ได้แก่
๑) ปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)
๒) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
การวิเคราะห์เชิง SWOT Analysis สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์โครงการ
องค์กร ผลิตภัณฑ์ สถานที่ อุตสาหกรรม บุคคล แผนงาน เพื่อที่จะระบุและกาหนดเป้าหมาย โดย
ค้นหาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เอื้ออานวยหรือไม่เอื้ออานวยต่อต่อการจะบรรลุเป้าหมายนั้น

๑

Albert Humphrey, “SWOT Analysis for Management Consulting”, SRI Alumni Newsletter (SRI
International), (December ๒๐๐๕), pp. ๗-๘.

๔

๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑) เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๔๐ คณะผู้ วิ จั ย ในนามของส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากกองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ ให้ทาการศึกษาเรื่อง “แนวโน้มผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าต่อไทยหลัง
ฮ่องกงรวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ” เพื่อวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทย
และเสนอแนะแนวนโยบายและกลยุทธ์การปรับตัวของไทย ภายหลังฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของ
จีน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า จีนจะยังคงรักษาสภาพฮ่องกงไว้เช่นเดิม ตามนโยบาย
“หนึ่งประเทศ สองระบบ” โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในระยะ ๕ ปีแรก (ระหว่างปี ๒๕๔๐๒๕๔๕) นอกจากนี้ ยั ง ระบุ ว่ า ฮ่ อ งกงและจี น ในปั จ จุ บั น นั้ น ไม่ ส ามารถแยกออกจากกั น ได้
(inseparable) เนื่องจากมีความสัมพันธ์แบบเสริมซึ่งกันและกัน (Inter-dependent) ฮ่องกงจึงมี
บทบาทต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของจีน และมีผ ลประโยชน์มากมายร่ว มกัน การเคลื่ อนย้ายฐาน
อุตสาหกรรมของฮ่องกงไปในจีน ทาให้ฮ่องกงมีความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก
เนื่องจากมีต้นทุนที่ดินและแรงงานราคาถูก การลงทุนของฮ่องกงในจีนได้กระตุ้นให้เกิดผลกาไร ทาง
การค้ า และอ านาจซื้ อ ของประชาชนภายในประเทศจี น ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งช่ ว ยให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของจีนให้เพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น แต่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจของฮ่องกงมีการปรับตัวและ
สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ฮ่องกงเป็นประตูที่เปิดสู่โลกภายนอกให้กับจีนในการเข้าถึ งทุน
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่ชานาญการจากโลกภายนอก ฮ่องกงจึงมีบทบาทที่ชัดเจนมาก ใน
การนาพาจีนสู่ความทันสมัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจ๒
๒) ผลการศึ กษาวิ จั ย ของนายมนตรี นาวิ ก ผล นัก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการป้ อ งกั น
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๓๙-๒๕๔๐ เรื่อง “ผลกระทบจาก
๒

รศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะผู้วิจัย, แนวโน้มผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าต่อไทยหลังฮ่องกงรวมกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน, รายงานการศึกษา จัดทาโดย สานักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอ
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์, (มิถุนายน ๒๕๔๐).

๕
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของฮ่องกงและผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย” สรุปได้ว่า จีนและฮ่องกงจะ
มีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างกันมากยิ่งขึ้นภายหลังฮ่องกงกลับคืนสู่จีน ทั้งในรูปของการขนส่ง
สินค้าผ่าน และจีนจะเข้ามาลงทุนในฮ่องกงอย่างมหาศาล ในขณะที่ฮ่องกงก็จะเข้าไปลงทุนในจีน
การที่ฮ่องกงกลับคืนสู่จีนจะทาให้ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในฮ่องกง มณฑลกวางตุ้ง
และเมืองเซินเจิ้นคึกคักขึ้น ทาให้เปิดกว้างโอกาสทางธุรกิจด้านการบริการ การค้า การผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในตลาดของจีน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิ จของไทยเช่นกัน และไทย
จาเป็นต้องพึ่งพาฮ่องกงในฐานะประตูการค้าสู่ จีนมากขึ้นเป็นลาดับ สาหรับผลกระทบทางลบนั้น
ฮ่อ งกงจะมี ค วามอ่อ นไหวต่อ นโยบายหรือ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื องของรั ฐ บาลจี น มากขึ้ น
ผลการวิจัยได้เสนอข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อการปรับตัวของไทยต่อการเปลี่ย นแปลงของฮ่องกง
ว่า ประเทศไทยสามารถเป็นประตูเศรษฐกิจด่านหน้าเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ในอินโดจีนได้เช่นเดียวกัน
กับที่ฮ่องกงเป็ นประตูการค้าของไทยสู่ จีน และประเทศไทยควรส่งเสริมการท่องเที่ยวจากจีน ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจากจีน ซึ่งรวมถึงฮ่องกงด้วยกาลังเพิ่มจานวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ๓
๓) เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ คณะนักวิจัยจากสถาบันการต่างประเทศสิงคโปร์
(Singapore Institute of International Affairs) ได้แก่ Dr. Suthad Setboonsarn, Senior
Advisor, BowerGroupAsia และ Dr. Hank Lim, Senior Research Fellow, Singapore
Institute of International Affairs ได้จัดทารายงานพิเศษในหัวข้อ “ASEAN-HONG KONG : The
Case for Cooperation” สรุปได้ว่า ปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกกาลังปรับสมดุลใหม่ โดยในขณะที่
เศรษฐกิจในยุโรปกาลังถดถอยและในอีกหลายประเทศในโลกยังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในเอเชียกลับกาลังเพิ่มความสาคัญขึ้นเรื่อย ๆ และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กาลังเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีฮ่องกงเป็นห่วงโซ่สาคัญในการเชื่อมต่อระหว่างสองภูมิภาคดังกล่าว ฮ่องกงและ
อาเซียนเป็นคู่ค้าสาคัญระหว่างกัน ฮ่องกงเป็นประตูทางเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือได้ (reliable gateway)
สาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการเข้าสู่จีน และในทางกลับกัน การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจของ
อาเซียนจะเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนชาวจีนและชาวฮ่องกง ทั้งในด้านการเป็นตลาดที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เช่น ถนน ทางรถไฟ
สนามบิน ท่าเรือทะเลน้าลึก เครือข่ายไฟฟ้าภายในอาเซียน (ASEAN Power Grid) เป็นต้น ซึ่งเป็น
โครงการภายใต้การส่งเสริมการสร้างการเชื่อมโยงภายในอาเซียน (ASEAN Connectivity) ซึ่ง
ต้องการระดมเงินทุนจานวนมาก และจีนกับฮ่องกงสามารถจับมือกันร่วมมาลงทุนกับอาเซียนได้ ทั้งนี้
ฮ่องกงกาลังพยายามที่จะเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area –
ACFTA) ซึ่งอาเซียนควรพิจารณาเรื่องนี้ด้วยท่าทีที่แน่ชัดและตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสม๔
๓

มนตรี นาวิกผล, ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสถานภาพของฮ่องกงและผลกระทบที่มตี ่อประเทศไทย, เอกสาร
วิจัยส่วนบุคคล ลักษณะวิชา การเศรษฐกิจ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๙
ประจาปีการศึกษา ๒๕๓๙-๒๕๔๐.
๔
Suthad Setboonsarng, Senior Advisor, BowerGroupAsia and Dr. Hank Lim, Senior Research
Fellow, Singapore Institute of International Affairs, ASEAN-HONG KONG : THE CASE FOR
COOPERATION, Special Report, (October ๒๐๑๒).

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจฮ่องกงในปัจจุบัน
ฮ่องกงผ่านประสบการณ์การปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมาหลายยุคสมัย โดยเริ่ม
จากการเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ไปสู่การเป็นเมืองท่าเรือค้าขายในยุคระหว่างทศวรรษที่ ๑๙๕๐
ถึง ๑๙๖๐ หลังจากนั้น ได้พัฒนาเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบเบาในยุคระหว่างทศวรรษที่ ๑๙๗๐
ถึง ๑๙๘๐ และในช่วง ๒๐ - ๓๐ ปีที่ผ่านมา เมื่อจีนเปิดและปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศ การลงทุนของ
ฮ่องกงก็ได้หลั่งไหลเข้าสู่จีนทางตอนใต้ด้วยการดึงดูดในเรื่องต้นทุนการลงทุนและค่าแรงงานที่ราคาต่า
รวมทั้งการได้รับแรงจูงใจในเรื่องนโยบายและมาตรการทางภาษีต่าง ๆ จากรัฐบาลจีน และในเวลา
เดียวกันนี้ อุตสาหกรรมภาคบริการของฮ่องกงก็ขยายตัวมากขึ้นและกลายเป็นแรงขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจของฮ่องกง ทาให้ฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางสาคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และของโลก ทั้งในด้านการเงิน ธุรกิจ การค้า และการคมนาคมขนส่ง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เศรษฐกิจของฮ่องกงเผชิญทั้งขาขึ้นและขาลง การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของฮ่องกงเป็นผลมาจากการมีรัฐบาลที่ดี ประชาชนมีความขยันขันแข็ง และฮ่องกง
พยายามที่จะรักษาระบบเศรษฐกิจเสรีเอาไว้มาโดยตลอด อย่างไรก็ดี ฮ่องกงก็ประสบปัญ หาชะงักงัน
ทางเศรษฐกิจเช่นกัน ล่าสุด คือ วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในเอเชียเมื่อปี ๒๕๔๐ ตามด้ว ยการ
ระบาดของโรคซาส์ในปี ๒๕๔๖ ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮ่องกงติดลบ ร้อยละ
-๓.๔ แต่หลังจากนั้น เศรษฐกิจฮ่องกงก็สามารถไต่ฟื้นตัวอย่างมั่นคงมาเป็นโดยลาดับ
ปัจจุบัน ฮ่องกงมีความเสรีทางเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดในโลก เป็น
ศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศที่สาคัญมากแห่งหนึ่งของโลก เป็นศูนย์กลางในการทาธุรกิจและ
การค้า เพราะมีระบบท่าเรือและสนามบินที่ดีเยี่ยมและปลอดภาษี ปัจจุบัน ธุรกิจภาคบริการคิดเป็น
ร้อยละ ๙๓ ของเศรษฐกิจ ฮ่องกง มีบริษัทและบรรษัทข้ามชาติที่จัดตั้งในฮ่องกงจานวน ๓,๘๘๘
บริษัท และมีสถานกงสุลใหญ่และองค์การระหว่างประเทศจานวน ๑๒๘ แห่ง ๑ และในปี ๒๕๕๕
ธนาคารโลกได้จัดอันดับให้ฮ่องกงเป็นที่ ๒ ของโลกในเรื่องความเหมาะสมในการทาธุรกิจ นอกจากนี้
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ทั้งบริษัท Standard and Poor’s และบริษัท Moody’s ซึ่งเป็นสถาบัน
การจัดอันดับความเสี่ยงในการทาธุรกิจและการลงทุนที่มีชื่อเสียงของโลก ได้จัดอันดับให้ฮ่องกงอยู่ใน
ระดับ AAA โดยเห็นว่า ฮ่องกงมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและมีความเหมาะสมสาหรับการลงทุน

๑

John C Tsang, Finance Secretary of the Government of Hong Kong SAR, สุนทรพจน์ในงาน Hong
Kong-Guangdong Business Environment Promotion and Project Matching Conference เมื่อวันที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ InterContinental Hotel ฮ่องกง.

๗
นาย John Tsang รัฐมนตรีคลังของฮ่องกงได้รายงานสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของฮ่องกง ใน
ปี ๒๕๕๕ ในระหว่างการแถลงนโยบายเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ จากสภา นิติ
บัญญัติฮ่องกง เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๒ สรุปได้ดังนี้
๑) ในปี ๒๕๕๕ ฮ่องกงมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ ๑.๔ (ซึ่งต่ากว่าอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ ๔.๕ ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา) ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและ
การบริการที่ค่อนข้างต่า (ร้อยละ ๑.๓ และ ๑.๒ ตามลาดับ) เนื่องจากอุปสงค์ด้านสินค้าและบริการ
จากสหรั ฐ อเมริ กาและสหภาพยุ โ รปลดลง อย่า งไรก็ ดี เศรษฐกิ จ ของฮ่ อ งกงยั งคงเติบ โตอย่ า งมี
เสถียรภาพ โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน (private consumption) ร้อย
ละ ๔ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอัตราการจ้างงานที่สูงและรายรับที่ปรับเพิ่มขั้น โดยมีอัตราการว่างงาน
เพี ย งร้ อ ยละ ๓ (เดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๕) ทั้ ง นี้ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากการที่ ฮ่ อ งกงมี จ านวน
นักท่องเที่ยวมากถึง ๔๘ ล้านคนในปี ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮ่องกงอย่างราบรื่น
๒) สาหรับแนวโน้มเศรษฐกิจฮ่องกงในปี ๒๕๕๖ นั้น รัฐมนตรีคลังของฮ่องกงประเมินว่า
ปี ๒๕๕๖ ยั ง คงเป็ น ปี ที่ เต็ ม ไปด้ ว ยความท้ า ทายจากปั จ จั ย เศรษฐกิ จ ภายนอกที่ ยั ง ผั น ผวน โดย
สหรัฐอเมริกามีอัตราการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างช้า ในขณะที่เศรษฐกิจของยุโรปยังอยู่ในช่วง ซบ
เซา และปัญหาหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นยังคงไม่คลี่คลาย อย่างไรก็ดี ด้วยเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่
เข้มแข็ง และเศรษฐกิจของจีนที่ยังอยู่ในสถานะที่ดี จะช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศของฮ่องกง
ทั้งนี้ อุปสงค์ภายในฮ่องกงจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักแก่เศรษฐกิจฮ่องกงในปี ๒๕๕๖ เนื่องจาก
ปัจ จั ยการมีตลาดแรงงานที่มีเสถีย รภาพ การบริโ ภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัว อย่างต่อเนื่อง และ
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของรัฐบาล ส่งผลให้รัฐบาลฮ่องกงคาดการณ์ว่า ฮ่องกงจะมี
การขยายตัวของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประมาณร้อยละ ๑.๕ - ๓.๕ ในปี ๒๕๕๖
ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖ (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) ปรากฏว่า การ
ส่งออกของฮ่องกงไปยังสหรั ฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นมีปริมาณลดลง แต่การส่งออกของ
ฮ่องกงไปยังจีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๕ และการส่งออกของฮ่องกงไปยังประเทศเอเชียอื่น ๆ มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๘ และการส่งออกเกือบทั้งหมดของฮ่องกงเป็น re-export เข้าหรือออกจาก
จีน ๓ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจของฮ่องกงมีการเชื่อมโยงผูกพันกับจีนและภูมิภาคเอเชียอย่างมี
นัยสาคัญ

๒

John C Tsang, “The ๒๐๑๓-๑๔ BUDGET”, Speech by the Financial Secretary of Hong Kong SAR,
moving the Second Reading of the Appropriation Bill ๒๐๑๓, ๒๗ February ๒๐๑๓.
๓
รายงานข่าวจากหนังสือพิพม์ South China Morning Post, ๑๑ May ๒๐๑๓, p.๑.

๘
๓.๒ วิสัยทัศน์ฮ่องกง ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (The Hong Kong ๒๐๓๐ : Planning Vision and
Strategy)
เมื่อปี ๒๕๕๐ รัฐบาลฮ่องกงได้จัดทาวิสัยทัศน์ฮ่องกง ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (The Hong Kong
๒๐๓๐ : Planning Vision and Strategy) ๔ โดยกระทรวงการวางแผนและการพัฒนาของฮ่องกง
(Hong Kong Development Bureau and the Planning Department) ซึ่งได้กล่าวถึง การ
วางแผนวิสัยทัศน์และการวางอนาคตของฮ่องกงในเรื่องเศรษฐกิจ สรุปได้ดังนี้
๓.๒.๑ ฮ่องกงจะกาลังอยู่ในระหว่างการพัฒ นาและปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป โดยจะมุ่งไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้ทักษะที่สูงขึ้น (high skill) เทคโนโลยีที่สูงขึ้น (high
technology) และการบริการที่เพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้น (high value-added services)
๓.๒.๒ ในอนาคต การที่ฮ่องกงมีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีนจะเป็นข้อ ได้เปรียบเป็น
โอกาส และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของฮ่องกงในการรักษาและสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ฮ่องกงในระยะยาว
๓.๒.๓ วิสัยทัศน์และการวางแผนของฮ่องกงในธุรกิจที่ตนมีความถนัดและเชี่ยวชาญสรุปได้
๕ ด้าน ดังนี้
๑) การเงินและธุรกิจภาคบริการ (Finance and business services) ปัจจุบัน
ฮ่ อ งกงเป็ น ศู น ย์ ก ลางการธนาคารใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ ๑๓ ของโลกและเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการ
แลกเปลี่ยนเงินตราใหญ่เป็นอันดับที่ ๖ ของโลก ในจานวนธนาคารระดับโลก ๑๐๐ แห่ง มีจานวนมาก
ถึง ๗๑ แห่งที่ตั้งสานักงานในฮ่องกง และธุรกิจด้านการเงินของฮ่องกงคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ ๑๔ ของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮ่องกง (GDP) นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเป็นศูนย์กลางการทาธุรกิจ
ประกันภัยที่เสรีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วย รัฐบาลฮ่องกงจะส่งเสริมให้ธุรกิจด้านการเงินเป็นเสาหลัก
ทางเศรษฐกิจเสาหนึ่งของฮ่องกงต่อไป ไม่เพียงแค่เรื่องขีดความสามารถในการระดมเงินทุน แต่จะเป็น
ศูนย์กลางการทาธุรกิจเงินหยวนด้วย
ในเรื่องธุรกิจภาคบริการจะยังคงมีบทบาทสาคัญต่อไป โดยเฉพาะการที่ฮ่องกง
มี ข้ อ ตกลงหุ้ น ส่ ว นเศรษฐกิ จ กั บ จี น ที่ เ รี ย กว่ า ข้ อ ตกลงหุ้ น ส่ ว นเศรษฐกิ จ จี น -ฮ่ อ งกง (Closer
Economic Partnership Arrangement - CEPA) จะนามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้านภาค
บริการสาหรับฮ่องกง
รั ฐ บาลฮ่ องกงคาดการณ์ว่ า ธุร กิจ สองสาขานี้ จะเติ บโตและขยายตัว อย่ า ง
ต่อเนื่องต่อไป ซึ่งจะดึงดูดบริษัทและบรรษัทข้ามชาติให้มาตั้งสานักงานในฮ่องกง โดยเฉพาะในเขต
Central บทเกาะฮ่องกง
๒) การค้า (Trade)
ปัจจุบัน ฮ่องกงมีปริมาณการค้าขนาดใหญ่อยู่ในอันดับที่ ๑๑ ของโลก มีบริษัท
การค้ า จั ด ตั้ ง ส านั ก งานในฮ่ อ งกงจ านวนกว่ า ๑๐๐,๐๐๐ แห่ ง เป็ น เมื อ งท่ า เรื อ คอนเทนเนอร์
(container port) และการขนส่งสินค้าทางอากาศ (air cargo) ที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการค้า
ของฮ่องกงจะขึ้น อยู่กับแรงอุปสงค์การนาเข้าจากจีนในเรื่องสินค้าที่จะป้อนอุตสาหกรรมภายในจีน
๔

Hong Kong Development Bureau and the Planning Department, The Hong Kong 2030 :
Planning Vision and Strategy, October 2007.

๙
เพื่อการส่งออก โดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (electronic parts and
components) เนื่องจากตลาดโลกจะต้องการบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมทั้ง แรงอุปสงค์
การนาเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่มีอย่างต่อเนื่อง
ฮ่องกงจะเป็นศูนย์กลางทางการค้าในเอเชียและโลกด้วยการส่งเสริมการเป็น
สถานที่จัดงานนิทรรศการการค้าและงานแฟร์สาหรับสินค้าต่าง ๆ ของเอเชียและของโลก เช่น งาน
แฟร์อาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ งานแฟร์เครื่องหนัง งานแฟร์นาฬิกาข้อมือและนาฬิกาทั่วไป งาน
แฟร์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ งานแฟร์เครื่องประดับและอัญมณี งานแฟร์ของเล่นและเกมส์ งานแฟร์
เครื่องสาอางและสปา เป็นต้น
๓) โลจิสติกส์ (Logistics)
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนสาหรับอนาคตของธุรกิจท่าเรือของฮ่องกง
(The Study on Hong Kong Port - Master Plan ๒๐๒๐) ระบุว่า ฮ่องกงกาลังเผชิญการแข่งขัน
จากเมืองใหญ่อื่น ๆ ในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการเจริญเติบโตต่อปีของการขนส่งคอนเทนเนอร์
ทางเรือของฮ่องกง จากเฉลี่ยร้อยละ ๕.๗ ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๑๕ จะลดลงเหลือร้อยละ ๓.๔
ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๕ - ๒๐๒๐ สาเหตุที่ลดลง เนื่องจากการแข่งขันจากท่าเรือต่าง ๆ ในเมืองเซินเจิ้น
ของจีน
สาหรับด้านการบิน ปัจจุบันฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการบินของโลก สนามบิน
นานาชาติ Check Lap Kok ให้บริการมากกว่า ๗๐๐ เที่ยวบินต่อวัน โดยสายการบินมากกว่า ๘๐
แห่งทั่วโลก และในการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนสาหรับอนาคตของสนามบินฮ่องกง (The Airport
Master Plan ๒๐๒๕) ได้คาดการณ์ว่า เมื่อถึงปี ค.ศ. ๒๐๒๕ สนามบินฮ่องกงจะต้องให้บริการ
ผู้โดยสารจานวน ๘๐ ล้านคน การขนส่งสินค้าจานวน ๘ ล้านตัน และจานวนเที่ยวบิน ๔๙๐,๐๐๐
ครั้งต่อปี ดังนั้น ฮ่องกงจะต้องวางแผนขยายการรองรับการให้บริการ ซึ่งรวมถึงการสร้างลู่วิ่งเครื่องบิน
ลู่ที่ ๓ สาหรับสนามบิน Check Lap Kok ต่อไป
ธุร กิ จ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ของฮ่อ งกงแข่ ง ขัน ได้เ พราะมี ท่า เรื อและสนามบิ น ที่ มี
มาตรฐานระดั บ ชั้น หนึ่ ง ซึ่งฮ่ องกงจะต้ องพยายามอย่ างที่ สุ ด ที่จะต้อ งปรั บปรุงประสิ ทธิ ภ าพ
(efficiency) และให้การบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น (speedy) รวมทั้งมีระบบการให้บริการด้านโลจิสติ
กส์อย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น (full-scale value-added logistics services) และมี
ความน่าเชื่อถือได้ในการให้บริการ (reliable service) เพื่อให้ทดแทนสมกับราคาที่ผู้รับบริการต้อง
จ่ายให้ และสามารถแข่งขันได้ต่อไป
๔) อุตสาหกรรมพิเศษ (Special Industries) และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (Cultural and Creative industries)
รัฐบาลฮ่องกงจะส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในระยะยาวทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ และจะส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันครองสัดส่วนร้อยละ ๔ ของ GDP ของฮ่องกง โดยถือเป็นอุตสาหกรรมที่จะ
เพิ่มคุณค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างงานให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ของฮ่องกง และยัง
เป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคและนานาชาติ ได้แก่ (๑) การโฆษณา (๒)
สถาปัตยกรรม (๓) ศิลปะ ของเก่า และงานฝีมือ (๔) การออกแบบ (๕) ฟิล์มและวิดีทัศน์ (๖) บันเทิง

๑๐
ดิจิตอล (๗) ดนตรี (๘) การแสดงศิลปะ (๙) การแพร่พิมพ์ (publishing) (๑๐) ซอฟท์แวร์และ
คอมพิวเตอร์ (๑๑) โทรทัศน์และวิทยุ
๕) การท่องเที่ยว (Tourism)
ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนและสร้าง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับฮ่องกง ได้ช่วยสร้างงานให้กับชาวฮ่องกง โดยเฉพาะในแรงงาน
ระดับทักษะที่ต่า องค์การการท่องเที่ยวโลก (The World Tourism Organization) คาดการณ์ว่า
ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ฮ่องกงจะมีจานวนนักท่องเที่ยว ๕๗ ล้านคนต่อปี หรือเติบโตในอัตราเฉลี่ย ร้อย
ละ ๗ ต่อปี ซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดการณ์ ฮ่องกงก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เป็น
อันดับ ๕ ของโลก และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ ๒ รองจากจีน ดังนั้น
ฮ่องกงจะส่งเสริมตนเองในการเป็นประตูท่องเที่ยวและร่วมมือกับจีนมากขึ้นในเรื่องนี้
๓.๓ นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลฮ่องกงในปัจจุบัน
ในการแถลงนโยบาย (Policy Address) ประจาปี ๒๕๕๖ ของรัฐบาลฮ่องกงต่อสภานิติ
บัญญัติฮ่องกง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ นาย Leung Chun-ying ซึ่งเพิ่งเข้ารับตาแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้แถลงนโยบายในเรื่องแนวนโยบาย การ
พัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง ๕ ซึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงในชุดปัจจุบัน สรุปได้ ๗ ประการ
ดังนี้
๓.๓.๑ รัฐบาลฮ่องกงจะดาเนินนโยบายเชิงรุก (proactive) อย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยคานึงสภาพการณ์ในปัจจุบันที่จุดศูนย์ถ่วงทางเศรษฐกิจของโลกกาลังเคลื่อน
มาทางซีกโลกตะวันออก นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของจี น
ระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งจะช่วยเสริม
บทบาทของฮ่องกงในการเป็นศูนย์กลางด้านการเงินระหว่างประเทศ (international financial
center) และเป็นศูนย์กลางการทาธุรกิจ (business hub) ดังนั้น ฮ่องกงจึงต้องสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและภาคบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งกาหนดสาขาใหม่ ๆ ที่ต้องการพัฒนา
และจะจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development Commission) ของฮ่องกง
ขึ้น เพื่อรับผิดชอบการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในระยะยาว
ต่อไป
๓.๓.๒ ในส่ว นที่เกี่ย วกับความสั มพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนแผ่ นดินใหญ่ รัฐบาลฮ่องกง
จะเพิ่มพูนความร่วมมือในระดับรัฐบาลกับรัฐบาลของมณฑลต่าง ๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่ในทุกมิติ โดยใช้
ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) และ
จัดตั้งคณะทางานร่วมกับจีน (joint working group) ภายใต้กรอบ CEPA เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ ใน
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๕

CY Leung, The ๒๐๑๓ Policy Address “Seek Change, Maintain Stability, Serve the People with
Pragmatism” by the Chief Executive of Hong Kong SAR, at the Legislative Council meeting of
the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China on 16 January
2013.

๑๑
๓.๓.๓ ฮ่ อ งกงจะพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ กั บ มณฑลกวางตุ้ ง อย่ า งรอบด้ า น
(comprehensive cooperation) ในสาขาด้านการเงิน อุตสาหกรรมการบริการสมัยใหม่ (modern
service industries) การขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ การค้า การจัดการประชุมและ
นิ ท รรศการทางการค้ า การท่ อ งเที่ ย ว การปกป้ อ งและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมภาคบริการของฮ่องกงเข้าสู่ตลาดของมณฑลกวางตุ้ง และจะผลั กดันกรอบความร่วมมือ
ฮ่องกง-กวางตุ้ง (The Hong-Kong-Guangdong Cooperation Framework Agreement) รวมทั้ง
ส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญระหว่างฮ่องกงกับมณฑลกวางตุ้ง อาทิ โครงการก่อสร้าง
รถไฟความเร็วสูงระหว่างฮ่องกง-กว่างโจว และโครงการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่
๓.๓.๔ ฮ่องกงจะใช้ป ระโยชน์ จากส านัก งานของฮ่องกงในจีน ซึ่งปั จจุบั นมีอ ยู่ ๔ แห่ ง
ที่กรุงปักกิ่ง นครกว่างโจว นครเซี่ยงไฮ้ และนครเฉิงตู และจะเปิดสานักงานใหม่อีก ๑ แห่ง ที่นครอู่ฮั่น
รวมทั้งเมืองอื่น ๆ ของจีนในระยะต่อไป
๓.๓.๕ รัฐบาลฮ่องกงจะปรับบทบาทและขยายหน้าที่ขององค์กรที่ชื่อว่า “The Greater
Pearl River Delta Business Council” ให้มีหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างฮ่องกงกับจีนทั้งประเทศ ไม่เพียงเฉพาะเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล โดยตั้งชื่อ
ใหม่ว่า “The Consultative Committee on Economic and Trade Cooperation between
Hong Kong and the Mainland” โดยมีหน้าที่จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ
กระชับ ความเข้ มแข็ งให้ กั บ ความร่ว มมื อทางเศรษฐกิจ และการค้าระหว่า งฮ่ องกงกั บจี น รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับภาคเอกชนของฮ่องกงในการเข้าสู่ตลาดจีน
๓.๓.๖ รัฐบาลฮ่องกงจะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศต่าง ๆ
และวางเป้าหมายในการเข้าสู่กรอบความตกลงทางการค้าที่สาคัญ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ
การเข้าร่วม ASEAN-China Free Trade Area และ Investment Promotion and Protection
Agreement เป็นต้น
๓.๓.๗ นอกจากนี้ รัฐบาลฮ่องกงจะดาเนินความพยายามในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ฮ่องกง ในการเป็นศูนย์กลางเงินหยวน (Offshore RMB) รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทนาในการเป็น
ศูนย์กลางการบริหารสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเตรียมความพร้อมที่จะรับบทบาทในการ
ทาให้ commodities future market เป็นตลาดระหว่างประเทศในอนาคต ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้ง
Financial Services Development Council (FSDC) ขึ้นมาดูแลในเรื่องดังกล่าว
สรุ ป ได้ ว่ า ฮ่ อ งกงจะพยายามรั ก ษาและยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทาง
เศรษฐกิจ ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะสร้างความหลากหลายของสินค้าและภาคบริการที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งกาหนดสาขาใหม่ ๆ ที่ต้องการพัฒนา และจะเกาะติดพึ่งพาและเพิ่มพูนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับจีน โดยเฉพาะในระดับรัฐบาลกับรัฐบาลของมณฑลต่าง ๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่ในทุก
มิติ โดยใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ Closer Economic Partnership Arrangement
(CEPA) และจะขยายเครือข่ายเศรษฐกิจไปยังประเทศเกิดใหม่ในเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ ม
อาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

๑๒
๓.๔ สถานะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างฮ่องกง – จีน
นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ฮ่องกงมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับจีนอย่างมาก
โดยความอยู่รอดและการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของฮ่องกงขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของจีน อาจกล่าวได้ว่า
ทั้งฮ่องกงและจีนต่างพึ่งพาและได้ประโยชน์จากกันและกันในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ
หลังจากฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา จีนก็ยังคงรักษาคามั่นที่
จะให้อิสระแก่ฮ่องกง โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ตามหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” โดยไม่เข้า
ไปก้าวก่าย และยังได้ดาเนินความพยายามที่จะประคับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจของฮ่องกง
ตลอดมาในฐานะที่ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษของจีน
ฮ่องกงมีพื้นที่ติดต่อกับมณฑลกวางตุ้ง และอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจบริเวณ Pearl River Delta
(PRD) ซึ่งประกอบด้วยฮ่องกง มาเก๊า และ ๗ นคร/เมืองในมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่ นครกว่างโจว เมือง
เซินเจิ้น เมืองตงก่วน เมืองฝอซาน เมืองเจียงเหมิน เมืองจงซาน และเมืองจูไห่ และตั้งแต่ปี ๒๕๔๖
รัฐบาลจีนมีนโยบายขยายเขต PRD ให้ครอบคลุมมณฑล/เขตปกครองตนเองทางตอนใต้และตะวันตก
เฉียงใต้ของจีนอีก ๗ มณฑล/เขตปกครองตนเอง ได้แก่ มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเจียงซี มณฑลหูหนาน
มณฑลไห่หนาน มณฑลกุ้ยโจว มณฑล ยูนนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซี รวมเรียกว่า เขต PanPearl River Delta (PPRD) มีพื้นที่รวมกันประมาณ ๑ ใน ๕ ของจีน และมีประชากรกว่า ๔๐๐ ล้าน
คน หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของประชากรจีนทั้งหมด
รัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับฮ่องกงภายในเขต PRD ผ่านข้อตกลง Closer
Economic Partnership Agreement (CEPA) กับฮ่องกง เพื่อให้ฮ่องกงซึ่งมีความสามารถและมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า ได้เข้าไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว และ ใน
อีกด้านหนึ่ง ก็ถือเป็นการเปิดและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับฮ่องกงด้วย โดยจีนให้สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ เป็นพิเศษแก่ฮ่องกง ครอบคลุมทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ
๓.๔.๑ ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจจีน -ฮ่องกง (Closer Economic Partnership
Arrangement - CEPA)๖
ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจจีน-ฮ่องกงเป็นสัญญาเขตการค้าเสรีฉบับแรกระหว่างจีน
กับฮ่องกง โดยได้มีการลงนามในสัญญาฉบับหลักและฉบับย่อยในเดือนมิถุนายนและกันยายน ๒๕๔๖
ตามลาดับ
๓.๔.๑.๑ ขอบข่ายข้อตกลง CEPA
ข้อตกลง CEPA ครอบคลุม ๓ สาขาหลัก ดังนี้
๑) การค้าสินค้า
การค้าสินค้าได้รับการเปิดเสรีอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยสินค้าฮ่องกงที่
สอดคล้องกับหลักแหล่งกาเนิ ดสินค้า (Rules of Origin) จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเมื่อส่งออก
สินค้าไปจีน
๒) การค้าบริการ
วิส าหกิจและผู้ ป ระกอบการในอุ ตสาหกรรมการบริการในฮ่องกง
๖

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๖.

๑๓
สามารถใช้สิทธิพิเศษภายใต้ข้อตกลง CEPA ในการขยายธุรกิจเข้าไปในสาขาต่าง ๆ ในจีน
๓) การอานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน
ฮ่องกงและจีนได้เห็นชอบในการกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆ
เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง CEPA อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
- การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
- การอานวยความสะดวกด้านศุลกากร
- การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยของอาหาร
- ธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
- ความโปร่งใสของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
- ความร่วมมือในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
- ความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรม
- การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- ความร่วมมือด้านการสร้างแบรนด์
- ความร่วมมือด้านการศึกษา
๓.๔.๑.๒ มาตรการเปิดเสรีในธุรกิจภาคบริการในปี ๒๕๕๕
จีนและฮ่องกงได้มีการลงนามข้อตกลงเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙ (CEPA ๙) เมื่อ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ภายใต้ข้อตกลง
ดังกล่าว ได้มีการกาหนดมาตรการเปิดเสรีภาคบริการ ๔๓ มาตรการ และมาตรการอานวยความ
สะดวกด้านการค้าและ การลงทุน ๒๒ มาตรการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงิน การค้า การ
ลงทุน และการบริการ ในด้านยอมรับใบประกอบวิชาชีพร่วมกัน โดยเป็นการอานวยความสะดวกแก่
นักลงทุนชาวฮ่องกง ในการเข้าไปประกอบการค้าและการลงทุนในจีน สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๑) มาตรการด้านการเงิน
- สนับสนุน ให้ มณฑลกวางตุ้งศึกษาแนวทางการขยายธุ รกิจเงิ น
หยวนข้ามพรมแดน
- อานวยความสะดวกให้ธนาคารและวิสาหกิจในจีนเปิดจาหน่าย
พันธบัตรเงินหยวนในฮ่องกง
- ส่งเสริมให้วิสาหกิจต่างชาติชาระค่าสินค้าระหว่างประเทศผ่าน
ธนาคารในฮ่องกงโดยใช้สกุลเงินหยวน
- พัฒนาตลาดเงินกู้สกุลเงินหยวนในฮ่องกง
- เพิ่มโควตาการลงทุนภายใต้โครงการ Renminbi Qualified
Foreign Institutional Investor (RQFII)
- ขยายขอบข่ายผู้มีสิทธิลงทุนในโครงการ RQFII ให้ครอบคลุม
สถาบันการเงินในฮ่องกง
- ผ่อนปรนข้อจากัดด้านการลงทุนภายใต้โครงการ RQFII

๑๔
- ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการน าร่ อ งการกู้ ยื ม เงิ น ข้ า ม
พรมแดนระหว่างเขตเฉียนไห่ในเมืองเซินเจิ้นกับฮ่องกง
ในการเปิดเสรีทางด้านการเงินและการธนาคารระหว่างฮ่องกงกับจีน
นี้ จีนประสงค์จะใช้ฮ่องกงเป็นจุดทดลองและหาประสบการณ์เกี่ยวกับการเปิดเสรีเงินหยวนของตน
ซึ่งนายชัย วุธ ชัย พัน ธุ์ ผู้ จั ดการทั่ว ไปของธนาคารกสิ กรไทย สาขาฮ่องกง ให้ ข้อคิดเห็ นว่า “จาก
ลักษณะของจีนแต่ไหน แต่ไรมา นับตั้งแต่เริ่มประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจให้ทันสมัย จีนจะค่อย ๆ
เริ่มประเทศทีละเขต เพื่อเรียนรู้และทดลองก่อน เช่น เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ เมืองเซินเจิ้นที่ติดกับ
ฮ่องกง เพื่อทดลอง การใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และดึงดูดการค้าและการลงทุนจากฮ่องกง
และเมื่อเห็นว่า ประสบความสาเร็จดี ก็จะค่อย ๆ ขยายการเปิดและปฏิรูปเศรษฐกิจในจุดอื่น ๆ ในจีน
ต่อไป ซึ่งจี นกาลังปฏิรู ป การเงินและการธนาคาร รวมทั้งการทาเงิ นหยวนให้ มีความเป็นระหว่าง
ประเทศมากขึ้น ซึ่งจีนก็ใช้ฮ่องกงเป็นจุดทดลองในการค่อย ๆ เปิดและปฏิรูประบบการเงินและการ
ธนาคารของจีนอย่างค่อยเป็นค่อยไป” ๗ และสาหรับฮ่องกงแล้ว การที่จีนอนุญาตให้ฮ่องกงเป็น
ศูนย์กลางการทาธุรกรรมเงินหยวนนอกพื้นที่จีน จะเป็นการช่วยรักษาบทบาทของฮ่องกงในการเป็น
ศูนย์กลางการเงินและการบริหารจัดการสินทรัพย์ระหว่างประเทศด้วย
เงินหยวนเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน
มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปัจจุบันเงินหยวนเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการชาระเงินระหว่างประเทศมากเป็นอันดับ
ที่ ๑๓ ของสกุลเงินทั่วโลก และ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ฮ่องกงมีเงินฝากในรูปเงินหยวนจานวน ๘.๑
แสนล้านหยวน มีมูลค่าการดาเนินธุรกรรมด้วยเงินหยวนจานวน ๘.๓ แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ
๔๕ จากปี ๒๕๕๕ นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเป็นตลาดเงินหยวนระหว่างประเทศที่มีความคึกคักมากที่สุด
โดยปัจจุบัน ฮ่องกงมีการกู้ยืมเงินหยวนระหว่างธนาคารสูงถึง ๘,๐๐๐ ล้านหยวน/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ
๕๐ ของมูลค่าการซื้อ-ขายเงินดอลลาร์ฮ่องกงในแต่ละวัน ๘
อย่ างไรก็ดี ในเรื่องบทบาทการเป็นศูนย์กลางการทาธุรกรรมเงิน
หยวนนอกประเทศจีน (Offshore RMB) นี้ ฮ่องกงก็กาลังต้องแข่งขันกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ที่จีนอนุญาต
ให้ทาธุรกรรมเงินหยวนระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของตลาดให้
เพียงพอ ได้แก่ สิงคโปร์ ลอนดอน และล่าสุด คือ แฟรงค์เฟิร์ต
๒) มาตรการด้านสินทรัพย์
จัดตั้งบริษัทร่วมค้า (joint venture company) โดยให้ตลาด
หลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงสามารถเปิดจาหน่ายกองทุน
รวม ETFs (Exchange Traded Funds) ซึ่งสามารถเข้าไปจดทะเบียนได้ในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง ๓แห่ง
และอนุญาตให้นักลงทุนชาวจีนและฮ่องกงสามารถซื้อกองทุนดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิสาหกิ จ
จีน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถระดมทุนได้โดยการเข้าไปจดทะเบียนใน
ฮ่องกง
๗

ชัยวุธ ชัยพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปของธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง ให้สัมภาษณ์กับรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง.
๘
รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ฉบับวันที่ ๒๖ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๓, หน้า A1.

๑๕
๓) มาตรการด้านการธนาคาร
- อนุญาตให้ธ นาคารที่ระดมทุนในฮ่องกงสามารถให้ บริการเก็บ
รักษาทรัพย์สิน (custodian service) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชาระเงินและการวางเงินประกัน
(margin deposits) สาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures transaction)
- อนุญาตให้สถาบันการเงินในฮ่องกงจัดตั้งบริษัทสินเชื่อเพื่อบุคคล
ในมณฑลกวางตุ้งภายใต้ Administrative Measures for Pilot Consumption Financial
Enterprises
๔) มาตรการด้านการประกันภัย
- ส่ ง เสริ ม สถาบั น การเงิ น ในจี น ให้ เ ข้ า ไปเปิ ด ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
๙
ประเภท Captive Insurance เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันความเสี่ยง
- ส่ งเสริมความร่ว มมือระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับฮ่องกงในด้า น
ต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การจัดกิจกรรมทางธุรกิจ และการบริหารจัดการ
- ศึกษาความร่วมมือในการพัฒนาบริการหลังการขาย อาทิ การทา
การสารวจเพื่อทราบความต้องการของผู้บริโภค การช่วยเหลือและการเรียกค่าประกันของลูกค้าที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยข้ามพรมแดน
๕) มาตรการเกี่ยวกับกลุ่มวิชาชีพ
- อนุญาตให้นักบัญชีจากฮ่องกงที่มีใบประกอบวิช าชีพด้านบัญชี
จากจีน (Chinese Certified Public Accountant) สามารถเป็นผู้ร่วมจัดตั้งบริษัทบัญชีในเขตเฉียนไห่
เมืองเซินเจิ้นได้
- อนุญาตให้สถาปนิกและวิศวกรชาวฮ่องกงที่มีใบประกอบวิชาชีพ
สามารถจัดตั้งบริษัท ในมณฑลกวางตุ้งได้
๖) มาตรการด้านการศึกษา
อนุญาตให้โรงเรียนนานาชาติในฮ่องกงเข้าไปจัดตั้ งโรงเรียนในเขต
เฉียนไห่ เมืองเซินเจิ้น และเขตเหิงฉิน (Henqin) เมืองจูไห่
๗) มาตรการด้านการท่องเที่ยว
อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสาราญ
สามารถท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ ได้มากขึ้น อาทิ เกาหลีใต้และญี่ปุ่น และสามารถแวะพักที่ท่าเรือ
ฮ่องกงได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวบนเรือสาราญในฮ่องกง
๘) มาตรการความร่วมมือระหว่างฮ่องกงกับเมืองเซินเจิ้น
- ลดภาษีในเขตเฉียนไห่ เมืองเซินเจิ้น เพื่อดึงดูดวิสาหกิจ บริษัท
ด้านการเงินและกฎหมาย รวมถึงทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถจากฮ่องกงและต่างชาติให้เข้า ไป
๙

Captive Insurance คือรูปแบบธุรกิจที่ดาเนินโดยบริษัทข้ามชาติ โดยมีบริษัทในเครือทาหน้าที่เป็นบริษัท
ประกันภัยรับประกัน หรือเป็นผู้รบั ช่วงประกัน (Reinsure) ความเสีย่ งของธุรกิจบริษัทอื่นภายในกลุ่มด้วยกันเอง
โดยเข้ารับประกันความเสี่ยงพิเศษที่บริษัทประกันภัยทั่วไปไม่รับหรือรับประกัน แต่มีเงื่อนไขในการตกลง ซึ่งอาจ
ไม่เหมาะสมตามความต้องการของกลุ่มบริษัทข้ามชาติของตน

๑๖
ลงทุนในเขตเฉียนไห่
- ส่งเสริมให้วิสาหกิจในเขตเฉียนไห่เปิดจาหน่ายพันธบัตรสกุลเงิน
หยวนในฮ่องกง
- อนุญาตให้ธนาคารฮ่องกงปล่อยเงินกู้ในรูปเงินหยวนในเขตเฉียนไห่
๓.๔.๒ สถานการณ์การลงทุนของฮ่องกงในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล
หลังจากฮ่องกงและจีนได้มีข้อตกลง CEPA มาครบ ๑๐ ปีในปี ๒๕๕๖ นี้ ผล
ปรากฏว่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างฮ่องกงกับจีนได้ขยายเติบโตอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง
มากขึ้น โดยเฉพาะกับมณฑลกวางตุ้งซึ่งมีพื้นที่เศรษฐกิจติดต่อกับฮ่องกง นางเจ้า หวี่ฟาง รองผู้ว่าการ
มณฑลกวางตุ้งได้กล่าวในงาน Hong Kong - Guangdong Business Environment Promotion
and Project Matching Conference ที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระบุว่า ในปี ๒๕๕๕
มูลค่าการค้าร่วมระหว่างฮ่องกงกับมณฑลกวางตุ้งมีมูลค่ามากถึง ๒๒๗,๐๐๐.๗๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และในสิ้นปี ๒๕๕๕ มณฑลกวางตุ้งมีการลงทุนจากฮ่ องกงรวมสะสมมากถึง ๑๘๔,๐๐๐.๖๙ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มณฑลกวางตุ้งกาลังเร่งพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติจีน ๕ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งส่วนหนึ่งในแผนฯ คือ การเปิดเสรีการค้า
และการบริการกับฮ่องกง และดาเนินนโยบาย “Go Global” ที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้
ฮ่องกงจะเป็นหุ้นส่วน (partner) สาคัญของมณฑลกวางตุ้งในการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลกวางตุ้ง
รวมทั้งนาพามณฑลกวางตุ้งออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยมณฑลกวางตุ้งมีความหวังและต้องการที่
จะอาศัยความชานาญ ประสบการณ์ และเครือข่ายการทาธุรกิจของฮ่องกง ๑๐
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีรายงานข่าวว่า กระแสว่า นักลงทุนฮ่องกงในเขตเศรษฐกิจ
สามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ลกาลังเริ่มทยอยย้ายฐานการลงทุนออกจากพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากต้นทุน
การผลิตในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ สมาพันธ์อุตสาหกรรม
ฮ่องกง (Federation of Hong Kong Industries) ได้ดาเนินการสารวจสอบถามข้อมูลจากสมาชิก
ของสมาพันธ์ฯ ที่ไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจดังกล่าว (Survey on Current Situation of and
Outlook for Hong Kong Manufacturing Companies in the Pearl River Delta) สรุปผลได้
ดังนี้
๑) ผู้ประกอบการฮ่องกงในการสารวจทั้งหมดได้ตอบว่า ต้นทุนการผลิตในเขต
เศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ลกาลังเพิ่มสูงขึ้นในปี ๒๕๕๖ โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๒ เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๕ และในจานวนต้นทุนทั้งหมดที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ เป็นการเพิ่มสูงขึ้นของค่าแรงงาน
มากที่สุดถึงร้อยละ ๑๐
๒) ค่าแรงงานในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ เป็นปัญหาความท้าทายหลักของผู้ประกอบการ
โดยนาย Stanley Lau รองประธาน Federation of Hong Kong Industries Deputy Chairman
และประธาน Pearl River Delta Council ได้กล่าวให้ข้อมูลและความเห็นกับนิต ยสาร Hong Kong
Industrialist เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ว่า “การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจ
๑๐

เจ้า หวี่ฟาง รองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Hong Kong - Guangdong Business
Environment Promotion and Project Matching Conference เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่
InterContinental Hotel Hong Kong.

๑๗
สามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ลนับว่าเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศจีน ดังนั้น ต้นทุนการผลิต
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน ที่ดิน พลังงาน วัตถุดิบ จึงเติบโตสูงขึ้ นไปด้วยตามเศรษฐกิจที่เติบโต
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนได้ให้ความสาคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมี
นโยบายการเพิ่มค่าแรงงาน เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและยังเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศอีก
ด้วย” ๑๑
๓) ผลการสารวจข้อมูลพบว่า ผู้ประกอบการฮ่องกงมากกว่าร้อยละ ๘๐ จะยังคง
ไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล โดยมีผู้ประกอบการฮ่องกง
จานวนร้อยละ ๙ ที่จะลดขนาดการผลิตพร้อมกับการย้ายการผลิตบางส่วนออกจากเขตเศรษฐกิจ
ดังกล่าว ในขณะที่ผู้ประกอบการฮ่องกงอีกจานวนร้อยละ ๗ จะยังคงขนาดการผลิตเท่ าเดิมในเขต
เศรษฐกิจดังกล่าวพร้อมกับเปิดสายการผลิตใหม่ในที่แห่งใหม่ โดยมีผู้ประกอบการฮ่องกงเพียงจานวน
ร้อยละ ๒ เท่านั้นที่จะย้ายฐานการผลิตทั้งหมดของตนออกจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล
๔) ในส่วนของการย้ายฐานการผลิตออกจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล
พบว่า เป็นการย้ายฐานการผลิตไปยังมณฑลตอนในของจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และพม่า เช่น ธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอของบริษัท Lever Style
โดยนาย Stanley Szeto, Chairman and CEO ของบริษัทฯ เปิดเผยว่า ได้ย้ายฐานการผลิตไปยัง
มณฑลเสฉวนของจีน และประเทศเวียดนาม เหตุผล คือ ค่าแรงงานเป็นสัดส่วนหลักในต้นทุนของ
บริษัทฯ จึงต้องย้ายไปในที่ ๆ มีค่าแรงงานถูกกว่า เช่น เวียดนามมีค่าแรงงานถูกกว่าครึ่งหนึ่งของ
ค่าแรงงานในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล ซึ่งตรงกับผลการสารวจที่พบว่ า ร้อยละ ๖๕
ของผู้ที่ย้ายฐานการผลิต เห็นว่า ค่าแรงงานในที่ลงทุนแห่งใหม่ถูกกว่า ในขณะที่ร้อยละ ๕๐ เห็นว่า ที่
ลงทุ น แห่ ง ใหม่จ ะมีจ านวนแรงงานให้ อ ย่า งเพีย งพอ และร้อ ยละ ๓๐ เห็ นว่ า ที่ล งทุน แห่ งใหม่ มี
นโยบายและมาตรการที่ให้สิทธิประโยชน์มากกว่า ในขณะที่ร้อยละ ๒๐ ย้ายฐานเพราะต้องการไปหา
ตลาดใหม่ และร้อยละ ๑๐ ต้องการได้โควตาการส่ งออกจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโ รปของ
ประเทศที่ตนไปลงทุน ในขณะที่ร้ อ ยละ ๑๐ เห็ นว่า ที่แ ห่ งใหม่มี สิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรั บ
อุตสาหกรรมอย่ างรอบด้าน และร้ อยละ ๕ ตอบว่า เป็นเพราะที่แห่ งใหม่มีโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งที่ดีกว่า
๕) สาหรับผู้ประกอบการฮ่องกงที่จะไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากเขตเศรษฐกิจ
สามเหลี่ยม ปากแม่น้าเพิร์ล ได้ให้เหตุผลดังนี้ ร้อยละ ๕๘ เห็นว่า เขตเศรษฐกิจดังกล่าวมีการอานวย
ความสะดวกและสนับสนุนต่าง ๆ อย่างรอบด้านสาหรับภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ร้อยละ ๔๖ เห็น
ว่า เป็นเรื่องยากที่จะหาทาเลการตั้งโรงงานที่ไม่ไกลห่างจากฮ่องกง สาหรับเหตุผลอื่น ๆ ได้แก่ การไม่
คุ้นเคยกับพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล (ร้อยละ ๓๓) การไม่
เห็นว่า มีพื้นที่อื่นที่ดีกว่าเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล (ร้อยละ ๒๘) มีความตั้งใจที่จะ
ยกระดับและการเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน(ร้อยละ ๒๕) การขาดแคลนเงินทุนสาหรับการย้ายฐานการ
ผลิต (ร้อยละ ๑๙) และการรู้สึกทางลบต่ออนาคตของบริษัทหากย้ายฐานการผลิต (ร้อยละ ๑๒)
๑๑

Stanley Lau, Deputy Chairman of Federation of Hong Kong Industries and Chairman of Pearl
River Delta Council, Hong Kong Industrialist, “looking Beyond PRD”, p. 10.

๑๘
๖) นาย Stanley Lau รองประธาน Federation of Hong Kong Industries
และประธาน Pearl River Delta Council ได้กล่าวให้ข้อมูลและความเห็นว่า ผู้ประกอบการฮ่องกง
จะย้ายฐานการผลิตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการประกอบการของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ดี ตนเห็นว่า ใน
ภาพรวม เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ลยังมีข้อได้เปรียบมากมาย ทั้งมีสายการผลิตที่มั่นคง
และเชี่ยวชาญ มีระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ เครือข่ายข้อมูลทางธุรกิจที่ได้รับการพัฒนามาเป็น
ระยะเวลานานแล้ว ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากสาหรับผู้ประกอบการที่จะย้ายฐานไปยังพื้นที่อื่นที่มีระดับ
การพัฒนาที่น้อยกว่า ทั้งนี้ เห็นว่า การย้ายฐานการผลิตเพื่ อแก้ปัญหาค่าแรงงานราคาแพงไม่ใช่การ
แก้ปัญหาที่ถาวร โดยเห็นว่า ท้ายที่สุดแล้ว ผู้ประกอบการในจีนจาต้องยกระดับการผลิตให้สูงขึ้นเพื่อ
เลื่อนไปสู่สายการผลิตในระดับบน (In the end, enterprises need to upgrade and move to
the upper end of the production chain) ๑๒
๓.๕ ความสัมพันธ์ไทย-ฮ่องกงในภาพรวม
ความสัมพันธ์ไทย-ฮ่องกงในภาพรวมนับว่า ราบรื่นดีมาก ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศ
แรก ๆ ที่แสดงความเชื่อมั่นต่ออนาคตของฮ่องกงเมื่อกลับมาสู่ภายใต้การปกครองของจีนตามหลักการ
“หนึ่งประเทศ สองระบบ” (One Country, Two Systems) เมื่อปี ๒๕๔๐ สองฝ่ายมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง การเยือนที่สาคัญและล่าสุด ได้แก่ การเยือน
ฮ่ อ งกงอย่ า งเป็ น ทางการของ น.ส. ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี ระหว่ า งวั น ที่ ๒๕ - ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งได้พบหารือข้อราชการกับนาย Leung Chun-ying ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง
เพื่อที่จะหาลู่ทางกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สาหรับการเยือน
ไทยของบุคคลสาคัญของฝ่ายฮ่องกง ได้แก่ นาย Ambrose Lee รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคง
ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นาย John Tsang รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ และนาย Leung Chun-ying ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง (เป็น
การส่วนตัว) ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนของสองฝ่ายอยู่ในระดับที่ดีมาก เนื่องจากมี
ความใกล้ชิดทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ประชาชนสองฝ่ายรู้จักและชื่นชอบกันและกันอย่างมาก โดย
นิยมเดินทางไปมาหาสู่และท่องเที่ยวระหว่างกัน จากสถิติตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่า สองฝ่ายจะ
เดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน เฉลี่ยปีละประมาณ ๕ แสนคน โดยมีนักท่องเที่ยวจานวนมากที่เดินทาง
ซ้าปีละหลายครั้งด้วย ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสาคัญและเป็นข้อได้เปรียบในการดาเนินความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน
ความตกลงที่สาคัญระหว่างไทยกับฮ่องกง ได้แก่ ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา (ปี ๒๕๔๐) ความตกลงยกเว้นภาษี
ซ้อน (ปี ๒๕๔๘) และความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (ปี ๒๕๔๘) ส่วนร่างความตกลงที่อยู่
ระหว่า งการพิจ ารณา ได้แ ก่ ความตกลงว่ าด้ ว ยความร่ว มมื อระหว่ างประเทศในเรื่ องทางอาญา
๑๒

Stanley Lau, Deputy Chairman of Federation of Hong Kong Industries and Chairman of Pearl
River Delta Council, Ibid., p. 11.

๑๙
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน บันทึกความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และ Letter of Intent ด้านการผลิต
ภาพยนตร์ดิจิตัล
๓.๖ สถานะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – ฮ่องกง
๓.๖.๑ การค้า
ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๙ ของไทย โดยการค้าไทย-ฮ่องกงใน
ปี ๒๕๕๕ มีมูลค่า ๑๔,๘๒๘.๕๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๗๕) ปี ๒๕๕๔ มีมูลค่า
๑๔,๒๙๒.๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๓๘) และไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด
ตารางที่ ๑ ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างไทย-ฮ่องกง

รายการ

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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๑.๙๒ ๑๘.๒๓
๒.๗๔
ที่มา ข้อมูลจากสานักการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖.
๑) สินค้าส่งออกของไทยไปฮ่องกง ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ (๑) เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๒) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (๓) อัญมณีและเครื่องประดับ (๔)
แผงวงจรไฟฟ้า (๕) เม็ดพลาสติก (๖) เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ (๗) ข้าว (๘) อุปกรณ์กึ่ง
ตัวนาทรานซิสเตอร์และไดโอด (๙) หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ (๑๐) น้ามันสาเร็จรูป
๒) สินค้าที่ไทยนาเข้าจากฮ่องกง ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ (๑) เครื่องเพชรพลอย
อัญมณี เงินแท่งและทองคา (๒) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (๓) เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้า (๔)
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุป กรณ์และส่ว นประกอบ (๕) เครื่องประดับ อัญมณี (๖) เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ (๗) ผ้าผืน (๘) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ (๙) นาฬิกาและส่วนประกอบ
(๑๐) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
๓.๖.๑.๑ ศักยภาพของฮ่องกงในด้านการค้า ในฐานะเป็น “ช่องทาง” ในการเข้าสู่
ตลาดจีน หรือเป็น “ฐาน” ในการสร้าง Brand awareness
เมื่อระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ฮ่องกงได้มีการจัดงาน
มหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ม นานาชาติ หรื อ ที่ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ “HOFEX” ขึ้ น ที่ Hong Kong
Convention and Exhibition Centre โดยงานดังกล่าวเป็นงานมหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มร่วมออกบูธจานวนกว่า ๑,๙๐๐ ราย
จาก ๔๘ ประเทศ ทั่วโลก และสามารถดึงดูดผู้เที่ยวชมได้ถึง ๓๕,๐๐๐ ราย นายภูมิรัตน์ พิเลิศ

๒๐
ผู้จัดการฝ่ายขาย (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) บริษั ท อาพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จากัด (Ampol Food
Processing Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตกะทิชาวเกาะของไทยได้ให้ข้อมูลแก่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยประจาสถาน
กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงว่า สินค้าเด่นที่บริษัท อาพลฟูดส์มุ่งผลักดันในงาน HOFEX คือ น้าแกง
พร้อมปรุงภายใต้แบรนด์ “รอยไทย” โดยนายภูมิรัตน์ฯ เปิดเผยว่า บริษัท อาพลฟูดส์ มุ่งเจาะตลาด
จีนโดยเลือกใช้ฮ่องกงเป็น “ช่องทาง” ในการเข้าสู่ตลาด กล่าวคือ การส่งออกสินค้า โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทอาหารไปยั งจี น มั กจะประสบปัญหาในขั้ นตอนการนาเข้ า เนื่ องจากจีน มีก ฎระเบีย บใน
รายละเอียดค่อนข้างมากและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย กอปรกับบริษัทในจีนนิยมเข้ามาจัดตั้งสานักงาน
ในฮ่องกงอยู่แล้ว บริษัท อาพลฟูดส์จึงเลือกส่งออกสินค้ามายังฮ่องกง และให้บริษัทในฮ่องกงส่งออก
ต่อ (re-export) ไปยั งจี น ซึ่งจะช่ว ยลดปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบได้ และมีค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไร แต่คุ้มค่ากับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการส่งออกไปจีนโดยตรง
นอกจากนี้ นายอัณณ์นพ พรหมสุรินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Betagro
Public Company Limited (HK) ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่ส่งออกเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ และไส้กรอกจาก
ประเทศไทยมายังฮ่องกง ได้กล่าวว่า ปีแรกที่เข้ามาเปิดตลาดในฮ่องกง บริษัทฯ ขายสินค้าได้น้อยมาก
แต่แทนที่จะถอดใจ บริษัทฯ กลับมุ่งมั่นศึกษาตลาดฮ่องกงและพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่หนึ่งปีเต็ม ใน
ที่ สุ ด จึ ง ตั ด สิ น ใจร่ ว มธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ญี่ ปุ่ น และยกระดั บ สิ น ค้ า ของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น สิ น ค้ า ระดั บ
premium ที่มุ่งเจาะตลาดบน (high-end market) ซึ่งปัจจุบัน สินค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ S
Pure ประสบความสาเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นายอัณณ์นพฯ ชี้แจงถึงความสาคัญในการ
สร้างแบรนด์และความเชื่อมั่นในแบรนด์ให้กับสินค้าว่า การสร้างแบรนด์เป็นแนวทางในการผลักดัน
สินค้าอย่างยั่งยืน และบริษัทฯ เลือกสร้าง brand awareness ในตลาดฮ่องกงก่อน เนื่องจากมองว่า
ฮ่องกงเป็นตลาดที่ผู้บริโภคมีกาลังซื้อสูงและให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับกล
ยุทธ์การจับตลาด premium ของแบรนด์ S Pure นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเป็นเมืองที่มีความเป็น
นานาชาติสูง การสร้าง brand awareness ในฮ่องกงจึงส่งผลในวงกว้าง ทั้งกับชาวฮ่องกงและ
นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่อาศัยในฮ่องกง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถต่อยอดในการขยาย
ตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีน จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้ฮ่องกงจะเป็นตลาดที่
ค่อนข้างเล็ ก หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่กลับเป็นตลาดที่มีบทบาทสาคัญในการผลักดัน
สินค้าไทยสู่ตลาดโลกได้
สรุปได้ว่า ฮ่องกงสามารถเป็น “ช่องทาง” ในการเข้าสู่ตลาดจีน หรือจะ
ใช้ฮ่องกงเป็น “ฐาน” ในการสร้าง Brand awareness เพื่อเป็นก้าวแรกของการก้าวสู่ตลาดโลกได้อีกด้วย
๓.๖.๑.๒ การขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนของฮ่องกง
ปัจจุบัน ฮ่องกงไม่ได้มองเพียงตลาดประเทศไทย แต่กาลั งมุ่งมองไปที่
ตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วยจานวนประชากรจานวน ๖๐๐ ล้านคน โดยในช่วง ๒-๓ ปี
ที่ผ่านมา ฮ่องกงได้พยายามที่จะขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดอาเซียน ซึ่งกาลังรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘
โดยในระหว่ า งการหารื อ ข้ อ ราชการกั บ น.ส. ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ฮ่องกง นาย Leung Chun-ying ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงได้หยิบยกเรื่องนี้เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนจากประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนฮ่องกงให้เข้า

๒๑
ร่วมเป็นสมาชิกความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซี ยนอื่น ๆ อยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบและการเจรจาที่
เหมาะสมต่อการขอเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนของฮ่องกง
ในเรื่องนี้ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักการค้าบริการและ
การลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “นโยบายของไทย
ในเรื่องนี้ คือ สนับสนุนฮ่องกง เพราะไทยต้องการสนับสนุนจีนอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี การขอเข้าเป็นภาคี
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนของฮ่องกงนั้น ติดขัดอยู่ที่การคัดค้านของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นคู่แข่งของ
ฮ่องกง เนื่องจากทั้งสองมีลักษณะทางเศรษฐกิจที่เหมือนกัน คือ ธุรกิจการค้า (trading) โดยการเป็น
พ่อค้าคนกลาง การทาธุรกิจภาคบริการ การเงินและการธนาคาร ดังนั้น สิงคโปร์ย่อมไม่พึงประสงค์ให้
ฮ่องกงเข้ามาแข่งขันในเขตการค้าเสรีดังกล่าว อย่างไรก็ดี ล่าสุด อาเซียนได้พิจารณาให้จัดทาเขต
การค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงได้ ซึ่งต้องเริ่มต้นเจรจาใหม่หมด เท่ากับเป็นการประวิงเวลาฮ่องกงไม่ให้เข้า
เขตการค้าเสรีอาเซียนได้รวดเร็ว ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการผลักดันของสิงคโปร์” ๑๓
๓.๖.๒ การลงทุน
ในปี ๒๕๕๕ ฮ่องกงลงทุนในไทยมากเป็นอันดับ ๕ รวมมูลค่า ๑๒,๘๖๔ ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์โลหะ และภาคการบริการ โดยนักลงทุน
ฮ่องกงเห็นว่า ไทยมีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรและแรงงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นประตู (Gateway)
สู่อาเซียน
๓.๖.๒.๑ การลงทุนโดยตรงในประเทศไทยจากฮ่องกงในปัจจุบัน
ในอดีต มีการลงทุนจากฮ่องกงในด้านเสื้อผ้าสาเร็จรูปและอุตสาหกรรม
เบาเป็นหลัก ต่อมานักลงทุนฮ่องกงหันไปลงทุนในจีนมากขึ้น การลงทุนในไทยจึงลดลงมาโดยตลอด
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) โครงการลงทุนจากฮ่องกงที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมมี
๑๑๕ โครงการ มูลค่า ๓๖,๖๙๘.๖ ล้านบาท อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่
๑) กิ จ การการบริ ก าร เช่ น กิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน
กิจการศูนย์ จัดหาจัดซื้อชิ้นส่ วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (International Procurement
Office – IPO) กิจการสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarters - ROH)
กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office)
๒) กิจ การผลิ ตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ เช่น Hard
Disk Drive Parts, Electronic Parts, Software
๓) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร เช่น Mold and Die,
Metal Parts การลงทุนจากฮ่องกงกว่าครึ่งเป็นการลงทุ นของบริษัทข้ามชาติจากประเทศที่สาม เช่น
ญี่ปุ่น หรือจีน ที่นาเงินลงทุนผ่านเข้ามาทางฮ่องกง

๑๓

รณรงค์ พูลพิพัฒน์, ผู้อานวยการสานักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์แก่ น.ส. เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๕๖ ทีส่ ถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ.

๒๒
ตารางที่ ๒ การลงทุนของฮ่องกงในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
หน่วย : ล้านบาท
๒๕๕๔
๒๕๕๕
จานวนโครงการ มูลค่าการลงทุน
จานวนโครงการ มูลค่าการลงทุน
ขั้นคาขอ
๓๒
๑๓,๒๖๑
๗๒
๕๒,๖๗๘
ขัน้ อนุมัติ
๑๙
๔,๕๑๘
๓๓
๑๒,๘๖๔
ที่มา: ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
๓.๖.๒.๒ ปัญหาอุปสรรคของการลงทุนฮ่องกงในไทย
๑) ส านั ก งานคณะกรรมการการลงทุ น แห่ ง ชาติ (Board
of
Investment of Thailand – BOI) เคยอนุมัติโครงการของบริษัท Hopewell ในกิจการบริการและ
สาธารณู ป โภคมู ล ค่ า การลงทุ น ๕๖,๐๐๐ ล้ า นบาท ในปี ๒๕๕๓ ซึ่ ง บริ ษั ท มี ปั ญ หาไม่ ส ามารถ
ดาเนิ นการตามโครงการได้ ต่อมารัฐบาลไทยได้ยกเลิ กสัมปทานของบริษัทโฮปเวลล์ ทาให้ บริษัท
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และเรื่องยังไม่ยุติ กรณีของโฮปเวลล์ทาให้นักลงทุนฮ่องกงมีความรู้สึกว่าการ
ดาเนินการของรัฐบาลไทยไม่มี ความโปร่งใส ขาดความชัดเจนของกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจ ทั้งนี้
นาย Raymond Hung รองประธาน The Hong Kong Chinese Importers’ & Exporters’
Association ได้สะท้อนข้อคิดเห็นนี้ว่า “ชาวฮ่องกงมองว่า การลงทุนใหญ่ ๆ ของฮ่องกงในประเทศ
ไทยมักไม่ประสบความสาเร็จ โดยคิดว่า การไปลงทุนในประเทศไทยต้องมีเครือข่ายเส้นสายจึงจะ
สามารถประสบความส าเร็ จ นอกจากนี้ กฎระเบี ยบต่า ง ๆ ก็ไ ม่ ชัด เจน โปร่ง ใส หรื ออาจมีก าร
คอรัปชั่น ในขณะที่นักธุรกิจฮ่องกงคุ้นเคยกับกฎระเบียบด้านการลงทุนที่ ชัดเจนและตรงไปตรงมา
เหมือนกับระบบของประเทศตะวันตก” ๑๔
๒) ปัญหาการเมืองภายใน เป็นปัจจัยสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน เช่น ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และภาพข่าวการประท้วงใน
ประเทศไทย ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนฮ่องกงที่มีต่อประเทศไทย นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ซึ่งอาจส่งผลให้นักลงทุนฮ่องกงไม่มั่นใจที่จะเข้ามา
ลงทุน เนื่ องจากกลั ว ว่า ธุร กิ จ จะได้รั บความเสี ยหาย หากรัฐ บาลไทยไม่มีม าตรการป้ องกั นหรื อ
ช่วยเหลือแก้ไขที่ดีพอ
๓) นอกจากนี้ ทั้งไทยและฮ่ องกงอาจยังขาดความตะหนักรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพในการลงทุนระหว่างกัน โดยประชาชนส่วนใหญ่ของสองฝ่ายยังคง
ติดภาพของกันและกัน
ในเรื่องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนุกสนาน อาหารอร่อย และสถานที่ช้
อปปิ้งที่คุ้มค่า ในขณะที่ประชาชนส่วนน้อยที่เป็นนักธุรกิ จที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะทราบถึงศักยภาพ
๑๔

Raymond Hung, Vice President, the Hong Kong Chinese Importers’ & Exporters’ Association ให้
ข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในโอกาสที่ น.ส. เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ รองกงสุลใหญ่ ณ เมือง
ฮ่องกงได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยแก่นักธุรกิจฮ่องกง ซึ่งเป็นสมาชิกของ Hong
Kong Chinese Importers & Exporters Association.

๒๓
และสนใจที่จะแสวงหาและขยายโอกาสในการทาธุรกิจหรือการลงทุนระหว่างไทยกับฮ่องกง ทั้งนี้ นาย
Cheung Ming Man, BBS รองเลขาธิการ The Hong Kong Chinese Importers’ & Exporters’
Association ให้ข้อคิดเห็นว่า “ชาวฮ่องกงมองว่า ประเทศไทยเป็นสถานที่พักผ่อนมากกว่าเป็นแหล่ง
ลงทุน หากนักธุรกิจฮ่องกงคิดจะไปลงทุนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็มักจะคิดถึงสิงคโปร์ เพราะ
มี ก ฎระเบี ย บที่ โ ปร่ ง ใสและระบบการท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคล้ า ยคลึ ง กั บ ฮ่ อ งกง นอกจากนี้
เวียดนามและพม่าก็กาลังมาแรงในสายตาของนักธุ รกิจฮ่องกง โดยเฉพาะพม่าซึ่งกาลังเปิดประเทศ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ และพม่ายังเป็นทางเลือกของจีนในการเป็นทางออกสู่ทะเลอัน
ดามันอีกด้วย” ๑๕
๓.๖.๓ การท่องเที่ยว
ไทยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวฮ่องกง ในปี ๒๕๕๕ นักท่องเที่ยว
ฮ่องกงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย จานวน ๔๗๒,๖๙๙ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ (๔๒๑,๑๒๖
คน) ร้อยละ ๑๒ นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวฮ่องกง ๕๐๑,๗๕๙ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔
(๔๘๐,๔๙๗ คน) ร้อยละ ๔
ตารางที่ ๓ รายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวฮ่องกงปี ๒๕๕๕
วันพักเฉลี่ย (วัน)
% ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน % รายได้รวม (ล้านบาท) %
๖.๑๖
๐.๒๑
๕,๑๙๐
๕.๓๓
๑๙,๓๔๑
๒๔
ที่มา : ข้อมูลสถิติจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖.
ตารางที่ ๔ ลักษณะนักท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไทยได้รับปี ๒๕๕๕
First
Visit

%

Revisit

%

Free
%
Independent
Traveler
ร้อยละ ๑๕.๘ ร้อยละ ๑๓.๔๖ ร้อยละ ๗๙ ๑๔.๓
๑๘
๘๒

Group
Tour

%

อายุ

ร้อยละ ๑๒.๑๙ ๓๕-๔๔ ปี
๒๑
๔๕-๕๕ ปี

อาชีพ
นักธุรกิจ
นักวิชาชีพ

นายสรรเสริญ เงารังสี รองผู้ว่าการ ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นว่า “นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงถือเป็นตลาดระดับกลางไปจนถึง
ระดับ สู ง และเป็ น ทุกกลุ่ มวัย และอาชีพ รวมทั้งวัยรุ่น นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงมีการใช้จ่ายสู งใน
ประเทศไทย ทั้งอาหาร ช้อปปิ้ง และสปา และในจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมดที่เดินทางไป
๑๕

Cheung Ming Man, BBS, Vice Secretary, the Hong Kong Chinese Importers’ & Exporters’
Association ให้ข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในโอกาสที่ น.ส. เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ รองกงสุล
ใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยแก่นักธุรกิจฮ่องกง ซึ่งเป็น
สมาชิกของ Hong Kong Chinese Importers & Exporters Association.

๒๔
ประเทศไทยในปี ๒๕๕๕ จานวน ๒.๗ ล้านคน มีนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง จานวนมากถึง ๕ แสนคน”
๑๖
นอกจากนี้ นาย Steve K.C. Huen ผู้อานวยการบริหารของบริษัทนาเที่ยว EGL tours ซึ่งเป็นนา
เที่ย วรายใหญ่อั น ดับ ๑ ของฮ่อ งกง ได้ให้ ข้อ มูล ว่ า “คนฮ่ องกงนิ ยมเดินทางออกไปท่ องเที่ย วใน
ต่างประเทศ และปีละหลายครั้งด้วย ขณะนี้ นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไต้หวันเป็นอันดับ ๑ รองลงมา
คือ ประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยปัจจุบัน ชาวฮ่องกงจะนิยมซื้อตั๋วเครื่องบินในราคาประหยัด แต่จะไป
ใช้จ่ายสูงในประเทศไทย โดยนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ ๔ - ๕ ดาว” ๑๗
ในขณะที่นางฐิติพร มณีเนตร ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประจาฮ่องกง ให้ข้อมูลด้วยว่า “ชาวฮ่องกงนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทย และจานวนเพิ่ม
สู งขึ้ น เรื่ อ ย ๆ และชื่น ชอบการท่อ งเที่ยวที่มี สิ่ ง ดึง ดูด ใจที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ และตื่ นตาตื่ นใจ เช่ น
ร้ านอาหารอร่ อยที่เปิ ดใหม่ การไปถ่า ยรู ปงานแต่ง งานในแหล่ งท่ องเที่ย วที่ เพิ่ง เปิ ดใหม่ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี ในประเทศไทย เราจะต้องมีมาตรการตั้งรับที่ดี การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ
โดยเฉพาะเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและการแก้ปัญหาการคดโกงและหลอกลวง
นักท่องเที่ยว เช่น แท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ เป็นต้น” ๑๘
นอกจากนี้ ฮ่ อ งกงสนใจที่ จ ะส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ( medical
tourism) กับไทย โดย นาย Leung Chun-ying ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้น
หารือกับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในระหว่างการหารือ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ ที่ฮ่องกง ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงความเห็นพ้องด้วยและจะหารือเกี่ยวกับวิธีการเพื่อ
ขยายการท่องเที่ยวด้านนี้ร่วมกับผู้นาบริษัทท่องเที่ยวต่อไป เกี่ยวกับเรื่องนี้ นาย Raymond Hung
รองประธาน The Hong Kong Chinese Importers’ & Exporters’ Association ได้มีข้อคิดเห็นที่
สอดคล้องว่า “การรักษาพยาบาลในฮ่องกงมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และฮ่องกงกาลังประสบปัญหาขาด
แคลนแพทย์ และพยาบาล ที่ผ่ านมา ชาวฮ่องกงนิยมไปท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ประเทศไทยใน
ลั กษณะไปตรวจเช็คสุ ขภาพ เช่น ๓ วัน ๒ คืน ก็จะทราบผลการตรวจสุ ขภาพ ซึ่งรวดเร็ว และมี
ค่าใช้จ่ายถูกกว่าที่ฮ่องกง” ๑๙

๑๖

สรรเสริญ เงารังสี รองผู้ว่าการ ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ข้อคิดเห็นกับ
น.ส. เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ในงาน Thailand Consumer Fair ๒๐๑๓ เพื่อ
ขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้างสรรพสินค้า Plaza Hollywood ที่ฮ่องกง.
๑๗
Steve K.C. Huen, Executive Director, EGL tours ของฮ่องกงให้ข้อคิดเห็นกับ น.ส. เบญจมาศ ตันเวทยา
นนท์ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ในงาน Thailand Consumer Fair ๒๐๑๓ เพื่อขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการ
ท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้างสรรพสินค้า Plaza Hollywood ที่ฮ่องกง.
๑๘
ฐิติพร มณีเนตร ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจาฮ่องกง ให้ข้อคิดเห็นในระหว่างการ
ประชุมทีมประเทศไทยประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖.
๑๙
Raymond Hung, Vice President, the Hong Kong Chinese Importers’ & Exporters’ Association ให้
ข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในโอกาสที่ น.ส. เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ รองกงสุลใหญ่ ณ เมือง
ฮ่องกงได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยแก่นักธุรกิจฮ่องกง ซึ่งเป็นสมาชิกของ Hong
Kong Chinese Importers & Exporters Association.

๒๕
๓.๖.๔ แรงงาน
ฮ่องกงเป็นตลาดสาหรับแรงงานไทยในตาแหน่งอาชีพผู้ช่วยแม่บ้าน (ทางานบ้าน)
ซึ่งเป็นแหล่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทย โอกาสที่จะขยายตลาดแรงงานไทยในตาแหน่งผู้ช่วย
แม่บ้านในฮ่องกงยังมีความเป็นไปได้สูง จากนโยบายเปิดกว้างของทางการฮ่องกงในการอนุญาตให้
นาเข้าผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ ทาให้จานวนผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติในฮ่องกงที่เพิ่มขึ้นทุกปี ปีละไม่ต่ากว่า
๑๐,๐๐๐ คน โดยเฉพาะเมื่อฮ่องกงกาลังเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) และต้องการผู้อนุบาล
ผู้สูงอายุ (care taker) กอรปกับนายจ้างฮ่องกงยังมีความต้องการจ้างแรงงานไทยมากกว่าชาติอื่น
เนื่องจากชื่นชอบนิสัยใจคอที่โอบอ้อมอารีและอาหารไทย แม้จะมีข้อจากัดเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนในการสื่อสาร
ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ มีแรงงานไทยที่ประกอบอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกง
จานวน ๒,๙๙๐ คน โดยนับเป็นอันดับ ๓ รองจากผู้ช่วยแม่บ้านจากฟิลิปปินส์ ซึ่งมีจานวน ๑๕๕,๙๖๙
คน และอินโดนีเซียจานวน ๑๔๙,๒๓๖ คน โดยฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียมีส่วนแบ่งในตลาดแรงงาน
ดัง กล่ า วรวมกั น ประมาณร้ อ ยละ ๙๗ ส่ ว นไทยมีส่ ว นแบ่ง ในตลาดเพี ยงร้ อยละ ๑.๓ นอกจากนี้
แรงงานไทยมีจานวนลดน้อยลงทุกปี พิจารณาจากสถิติ ๕ ปีย้อนหลัง ดังนี้
ตารางที่ ๕ สถิติจานวนแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (Foreign Domestic Helpers) ปี พ.ศ.
๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕
สัญชาติ
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
ฟิลิปปินส์
๑๒๔,๗๔๐ ๑๒๙,๘๗๕ ๑๓๗,๓๑๓ ๑๔๔,๕๕๓ ๑๕๕,๙๖๙
อินโดนีเซีย
๑๑๖,๐๘๐ ๑๓๐,๔๔๘ ๑๔๐,๙๔๑ ๑๔๘,๑๕๓ ๑๔๙,๒๓๖
ไทย
๔,๐๖๐
๓,๘๕๘
๓,๖๙๕
๓,๓๒๓
๒,๙๙๐
อื่นๆ
๓,๕๐๐
๓,๕๙๗
๓,๗๓๒
๓,๙๓๒
๔,๒๐๐
จานวนรวม
๒๔๘,๓๘๐ ๒๖๗,๗๗๘ ๒๘๕,๖๘๑ ๒๙๙,๙๖๑ ๓๑๒,๓๙๕
ที่มา : ข้อมูลสถิติจากสานักงานแรงงาน ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ณ เดือนพฤษภาคม
๒๕๕๖.
แนวโน้มตลาดแรงงานไทยในฮ่องกง
ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญในการขยายตลาดแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน ได้แก่
๑) ทัศนคติโ ดยทั่วไปของคนไทยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับที่ยังเห็นว่า
ผู้ช่วยแม่บ้านเป็นแรงงานไร้ฝีมือ
๒) ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศของไทยไม่สนใจดาเนินการ
จัดส่งแรงงานไทยมาทางานเป็น ผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกง รายที่เคยเป็นผู้บุกเบิกตลาดในระยะแรก
ประมาณ ๑๐ กว่ารายได้ยุติบทบาทไปเกือบทั้งหมดแล้ว คงเหลือเพียง ๒ ราย จึงทาให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการจ้างผู้ช่วยแม่บ้านไทยของนายจ้างฮ่องกงได้

๒๖
๓) คนหางานที่ต้องการไปทางานต่างประเทศไม่สนใจที่จะมาทางานในฮ่องกง
เพราะขาดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสภาพการจ้างในฮ่องกงที่กฎหมายแรงงานให้ความคุ้มครองผู้ช่วย
แม่บ้านต่างชาติเป็นอย่างดี ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ และพักอาศัยอยู่กับนายจ้าง นอกจากนี้ ยังไม่ต้อง
เสียค่าหัวแพงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าหัวที่ต้องจ่ายในการเดินทางไปทางานในประเทศอื่น
๔) ในประเทศไทยเอง ก็ยังขาดแคลนแรงงานในลักษณะผู้ช่วยแม่บ้าน ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุมาจาก การส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาที่สูงขึ้น เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในสภาวะที่ดีกว่า
ในอดีต และแรงงานในกลุ่มนี้ประสงค์ที่จะทางานในระบบโรงงานมากกว่าที่จะทางานตามบ้าน เพราะ
ทางานเป็นเวลาและมีอิสระมากกว่า ดังนั้น ประเทศไทยจึงขาดแคลนแรงงานกลุ่มผู้ช่วยแม่บ้าน และ
ต้องนาเข้าจากพม่า ลาว หรือกัมพูชา
๕) นอกจากนี้ นโยบายของไทยในปัจจุบัน คือ จะไม่สนับสนุนการส่งออกแรงงาน
กลุ่มไร้ฝีมือไปต่างประเทศ แต่จะสนับสนุนการส่งออกแรงงานในกลุ่มที่มีฝีมือ ๒๐
๓.๗ ความสาคัญทางเศรษฐกิจของฮ่องกงและนัยต่อไทย
ตั้งแต่อดีตจนสู่ปัจจุบัน ฮ่องกง ซึ่งเป็นจุดที่ซีกโลกตะวันออกพบกับซีกโลกตะวันตก ได้มี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคและของโลก ในฐานะที่ฮ่องกงเป็นเมืองท่ าเสรี (Free Port) ที่
สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกในเชิงภูมิเศรษฐศาสตร์ ฮ่องกงจึงเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการ
คมนาคมขนส่งแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก พร้อม ๆ ไปกับการเป็นเมืองท่าและทางออกทางทะเล
ของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณมณฑลทางชายทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เช่น มณฑล
กวางตุ้ง เป็นต้น
ฮ่องกงมีบทบาทสาคัญในการเป็นจุดเชื่อมต่อทางธุรกิจระหว่างจีนกับต่างประเทศ หรือที่
เรียกว่า “พ่อค้าคนกลาง” โดยเฉพาะนับตั้งแต่จีนเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา
๓๐ ปีที่ผ่านมา เมื่อโลกตะวันตกและประเทศต่าง ๆ ต้องการค้าขายหรื อเข้าไปลงทุนในจีน ก็จะต้อง
อาศัยฮ่องกงเข้าสู่จีน เหตุผลที่ฮ่องกงเป็นจุดที่ชาวตะวันตกใช้เป็นฐานในการเข้าไปสู่จีน เนื่องจาก
ฮ่องกงมีระบบเศรษฐกิจและระบบกฎหมายที่เสรีแบบตะวันตก มีความเป็นมืออาชีพในด้านการตลาด
ระหว่างประเทศ มีความพร้อมในเรื่องบุคลากรและทีมงานสนับ สนุนในทุกด้าน มีความพร้อมใน
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ มีระบบกฎหมายและระบบการเรียกเก็บภาษีที่ต่าและเรียบง่าย
ฮ่องกงเป็นจุดที่นักลงทุนจากต่างประเทศมีความสบายใจที่จะพานักอาศัยเพื่อเป็นฐานในการเข้าไป
ทางานในจีน ฮ่องกงมีความเข้าใจในความคิดของชาวตะวันตกและมี ความเข้าใจจีนด้วย ทั้งในเรื่อง
ภาษาและวั ฒ นธรรมในการท าธุ ร กิ จ รวมทั้ ง มี เ ครื อ ข่ า ยในการติ ด ต่ อ ค้ า ขายระหว่ า งประเทศ
โดยเฉพาะกับจีนมาเป็นเวลาช้านาน ดังที่นาย William Chui ผู้อานวยการฝ่ายต่างประเทศและ
ความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่จากหน่วยงาน Hong Kong Trade Development Council
(HKTDC) ให้ข้อคิดเห็นโดยสรุปว่า “ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีน แต่เราอยู่นอกจีน (We are part of

๒๐

พีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ให้ข้อมูลในระหว่างการประชุมหารือระหว่างคณะผูต้ รวจ
กระทรวงแรงงานกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง.

๒๗
China, but we are out of China)” ๒๑ และแม้ฮ่องกงในปัจจุบันจะกลับคืนเป็นของจีนแล้ว แต่
ยังคงมีอิสระในการดาเนินธุรกิจอย่างเสรีเป็นของตนเอง ภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ”
ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมา เมื่อจีนต้องการเปิดประเทศสู่โลกภายนอก จีนก็ประสงค์
จะเรียนรู้จากฮ่องกง รวมทั้งอาศัยพึ่งพาหรือใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญต่าง ๆ
ของฮ่ อ งกง ทั้ ง บุ ค ลากรและระบบการบริ ก ารจั ด การที่ ดี ใ นการท าธุ ร กิ จ ความน่ า เชื่ อถื อ และ
ความสามารถในการแข่งขันของฮ่องกง รวมทั้งเครือข่ายทั้งทางโลจิสติกส์และเครือข่ายทางธุรกิจ
ตลอดจนภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของฮ่องกงในการนาจีนไปสู่ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อจีนประสบความสาเร็จในการเปิดประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจ จนปัจจุบัน
จีนมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของโลก รัฐบาลจีนก็เริ่มสนับสนุนให้วิสาหกิจและบริษัทของ
จีนออกไปลงทุนในต่างประเทศ ตามนโยบาย “ก้าวออกไป” หรือ “Go Global” ซึ่งบทบาทของ
ฮ่องกงในฐานะที่เป็นประตูขาออกทางเศรษฐกิจที่สาคัญของจีน ก็จะยิ่งทวีความสาคัญยิ่ งขึ้นตามไป
ด้วย ดังเช่นที่นาย Jack So ประธาน Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) กล่าว
ว่า “ขณะนี้ มณฑลต่าง ๆ ในจีนได้พากันวิ่งมาหาฮ่องกง เพื่อขอให้เราเป็นหุ้นส่วนในการพาพวกเขา
ออกไปค้าขายและลงทุนกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเรากาลังยกระดับและปรับบทบาทตนเอง จาก
พ่อค้าคนกลางไปสู่การเป็นเวที (platform) สาหรับการทาธุรกิจในทุกด้านระหว่างจีนกับประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก” ๒๒
ฮ่องกงมีนัยความสาคัญทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย เนื่องจากฮ่องกงมีศักยภาพที่จะเป็น
ประตูสู่จีน ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน โดยประเทศไทยสามารถอาศัยสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ต่ า ง ๆ ที่ ฮ่ อ งกงได้ รั บ จากจี น เป็ น พิ เ ศษภายใต้ ข้ อ ตกลงหุ้ น ส่ ว นเศรษฐกิ จ จี น - ฮ่ อ งกง (Closer
Economic Partnership Arrangement – CEPA) ทั้งในเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน แรงงาน และ
บริการอย่ างเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ลในมณฑล
กวางตุ้ง แม้ว่าในปัจจุบันจะมีกระแสว่า นักลงทุนฮ่องกงในเขตเศรษฐกิจดังกล่าวกาลังเริ่มทยอยย้าย
ฐานการลงทุน ออกจากพื้น ที่ดังกล่ าวบ้างแล้ ว เนื่องจากต้นทุนการผลิ ตในจีนที่เพิ่มสู งขึ้ นเรื่อย ๆ
โดยเฉพาะค่าแรงงาน แต่ก็พบว่า เป็นการย้ายฐานออกของการลงทุนประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานจานวนมาก (labour-intensive industry) ในขณะที่นักธุรกิจฮ่องกงส่วนใหญ่ยังคงตัดสินใจที่
จะยังคงธุรกิจอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยยกระดับการลงทุนของตนให้สูงขึ้น ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยจะเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ การลงทุนในธุรกิจภาคบริการที่ทันสมัย
ตลอดจนการลงทุนด้านการเงินและการธนาคาร เนื่องจากเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสายการผลิตที่มั่นคง
และเชี่ยวชาญ มีระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ เครือข่ายข้อมูลทางธุรกิจที่ได้รับการพัฒนามาเป็น

๒๑

William Chui ผู้อานวยการฝ่ายต่างประเทศและความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่จากหน่วยงาน Hong Kong
Trade Development Council (HKTDC) กล่าวในงานเลีย้ งอาหารกลางวัน (Working Lunch) กับนายจักรี
ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ฮ่องกง.
๒๒
Jack So ประธาน Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) กล่าวในระหว่างการหารือ
(Working Lunch) กับนายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ฮ่องกง.

๒๘
ระยะเวลานานแล้ว หากย้ายฐาน ก็อาจไม่คุ้มกับ การที่จะต้องไปปรับตัวในที่แห่งใหม่ และที่สาคัญคือ
พื้นที่ดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้งรัฐบาลจีนและรัฐบาลฮ่องกง ๒๓
นอกจากนี้ ประเทศไทยก็ต้องการการลงทุนจากฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยฮ่องกง
หรือฮ่องกงชักชวนหรือร่วมกับจีนหรือประเทศอื่ น ๆ มาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ขณะนี้ ที่ประเทศไทยต้องการระดมเงินทุนและการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
คมนาคมของประเทศครั้ งใหญ่ จ านวน ๒.๒ ล้ านล้ านบาท ซึ่ง ฮ่อ งกงเป็น ทั้ง แหล่ ง ระดมเงิ นทุ น
เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการธนาคารของโลก มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบการขนส่ง
และคมนาคม และมีความสามารถในการระดมการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติที่ตั้งสานักงานอยู่ที่ฮ่องกง
ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยกาลังก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่
ด้ว ยประชากรประมาณ ๖๐๐ ล้ านคนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้ งจะมีการลงทุนการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้น ฐานและการคมนาคมต่ า ง ๆ ภายใต้ โ ครงการส่ ง เสริ มการเชื่ อ มโยงภายในอาเซี ยน ( ASEAN
Connectivity) ก็นับเป็นปัจจัยดึงดูดความสนใจและความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากฮ่องกงได้เป็น
อย่างดี เห็นได้จาก การที่ปัจจุบันฮ่องกงกาลังดาเนินความพยายามที่จะขอเข้าร่วมความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน - จีน โดยในระหว่างการหารือข้อราชการกับ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ฮ่องกง นาย Leung Chun-ying ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงได้หยิบยก
เรื่องนี้เพื่อขอรับการสนับสนุนจากประเทศไทย
๓.๘ การวิเคราะห์ SWOT สถานะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฮ่องกง
ตารางที่ ๖ วิเคราะห์ SWOT สถานะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฮ่องกง
จุดแข็ง
โอกาส
- มี พื้ น ฐ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะ ห ว่ า ง กั น - ฮ่องกงได้สิทธิพิเศษจากจีนในการเคลื่อนย้าย
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนมี สินค้า ทุน และแรงงานอย่างเสรีภายใต้กรอบ
ความใกล้ชิดมาก
ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจจีน-ฮ่องกง (CEPA)
- ฮ่องกงยั งคงเป็ น ประตูทางเศรษฐกิ จที่ส าคั ญ - ประเทศไทยและอาเซี ย นก าลั ง ก้ า วเข้ า สู่
(reliable gateway) ของจีน จึงมีความ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเป็นเขต
เหมาะสมที่จ ะเป็น ประตูสู่ จีน สาหรับประเทศ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วยประชากรประมาณ
ไทย ในขณะที่ ป ระเทศไทยก็ ตั้ง อยู่ ที่ ใ จกลาง ๖๐๐ ล้านคน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละมี ค วาม
เหมาะสมที่จะเป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้สาหรับฮ่องกง
- มีศักยภาพที่จะร่วมมือทางเศรษฐกิจใน ๕ ด้าน
๒๓

Stanley Lau, Federation of Hong Kong Industries Deputy Chairman and Pearl River Delta
Council Chairman, Hong Kong Industrialist, “looking Beyond PRD” (May ๒๐๑๓), p. 10.

๒๙
ได้แก่ (๑) การค้า (๒) การเงินและ การธนาคาร
(๓) โลจิสติกส์ (๔) อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม (๕) การท่องเที่ยว
จุดอ่อน
อุปสรรค
- ปัญหาเสถียรภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะ - การเติบใหญ่ของจีน โดยเฉพาะเมืองใหญ่ต่าง
การเมืองภายใน รวมทั้งปัญหาภัยพิบัติทาง ๆ ของจีน เป็นคู่แข่งของฮ่องกง เช่น นครเซี่ยง
ธรรมชาติที่รุนแรง และอาจเกิดขึ้นอีก
ไฮ้ ทั้งนี้ ประเทศต่าง ๆ รวมทั้ งประเทศไทย
ในอนาคต เช่น อุทกภัย
สามารถติดต่อค้าขายหรือลงทุนโดยตรงกับจีน
- ปัญหาการขาดข้อมูลและความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยอาจไม่พิจารณาที่จะมาติดต่อผ่านหรือใช้
และต่อเนื่องระหว่างกัน ในเรื่องศักยภาพและ ฮ่อ งกงในการเป็ นฐานเข้ าไปสู่ จี น ในขณะที่
โอกาสส าหรั บ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ความเข้มแข็งและสมรรถนะของเมืองใหญ่ต่าง
ๆ ของจี น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ก็ อ าจท าให้ ล ดการ
ระหว่างกัน
พึ่งพาฮ่องกง ในการนาจีนไปสู่การลงทุนกับ
ประเทศต่าง ๆ
๓.๘.๑ จุดแข็ง (Strengths)
๑) มี พื้ น ฐานความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาครั ฐ ที่ ดี ม าก ไม่ เ คยมี ข้ อ ขั ด แย้ ง หรื อ
บาดหมางใด ๆ ในประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ และเมื่อฮ่องกงกลับคืนจากอังกฤษสู่การปกครอง
ของจีนในปี ๒๕๔๐ ประเทศไทยก็เป็นประเทศแรก ๆ ที่ประกาศสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นต่อ
ฮ่องกงในเรื่องหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ”
ไทยและฮ่องกงมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอย่างสม่าเสมอ ล่าสุด
นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เยือนฮ่องกงอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และในระหว่างการเยือนดังกล่าว สองฝ่ายยังได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ว่า
ด้ ว ยการกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า และเศรษฐกิ จ ระหว่ า งไทย - ฮ่ อ งกง (Cooperative
Arrangement between the Government of Thailand and Hong Kong SAR on
Strengthening Trade and Economic Relations) ด้วย ซึ่งได้กาหนดกรอบแนวทางความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฮ่องกง เพื่อปูทางไปสู่การกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
นอกจากนี้ บุคคลระดับสูงของฮ่องกงก็เยือนไทยอย่างสม่าเสมอ ทั้งในลักษณะ
อย่างเป็นทางการและในลักษณะส่วนตัว อาทิ นาย Ambrose Lee รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคง
ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นาย John Tsang รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ และ นาย Leung Chun-ying ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง (เป็นการ
ส่วนตัว) ระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนอยู่ในระดับที่ดีมาก คนไทยและ
คนฮ่องกงมีทัศนคติที่ดีต่อกันและมีความชื่นชอบกันและกันสูงมาก นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวระหว่าง
กัน จากสถิติตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่า สองฝ่ายจะเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน เฉลี่ยปีล ะ

๓๐
ประมาณ ๕ แสนคน โดยมีนักท่องเที่ยวจานวนมากที่เดินทางซ้าปีละหลายครั้งด้วย ซึ่งปัจจัยนี้เป็น
พื้นฐานที่มั่นคงในการที่ประชาชนสองฝ่ายจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
๒) จากวิสั ยทัศน์ของรัฐ บาลฮ่องกงที่จะยกขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของฮ่องกงให้สูงขึ้น โดยจะมุ่งให้ความสาคัญไปที่สาขาที่มีศักยภาพ จานวน ๕ ด้าน ได้แก่
(๑) การค้ า (๒) การเงิ น และการธนาคาร (๓) โลจิ ส ติ ก ส์ (๔) อุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละ
วัฒนธรรม (๕) การท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเช่นกันดังนั้น เศรษฐกิจจานวน ๕ สาขาดังกล่าว จึงเป็ นจุดแข็งของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกง
๓) ฮ่องกงมีพื้นที่ชายแดนติดกับจีนแผ่นดินใหญ่ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปาก
แม่น้าเพิร์ล ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีพื้นที่รวมกันประมาณ ๑ ใน ๕ ของจีน และมีประชากรกว่า ๔๐๐
ล้านคน หรื อประมาณ ๑ ใน ๓ ของประชากรจีนทั้งหมด จึงนับเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพ ฮ่องกงยังคงมีความสาคัญในฐานะเป็นประตูทางเศรษฐกิจที่สาคัญของจีน และทั้งรัฐบาลจีน
และรัฐบาลฮ่องกงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะในเขต
เศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล และจะขยายพื้นที่ความร่วมมือนี้ไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศจีน
ด้วย ในขณะที่ประเทศไทยก็ตั้งอยู่ที่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีศักยภาพในการเป็น
ศูนย์กลางและเป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาหรับฮ่องกง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้อื่ น ๆ จะเห็ น ได้ว่ า ประเทศไทยมี ค วามพร้ อ มมากกว่ าในเรื่ อ งการเป็ น
ศูนย์กลางในภูมิภาค ทั้งในด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง ทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและบุคคล
ระบบการเมืองที่เสรีและเป็นประชาธิปไตย สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และประชาชนที่เป็นมิตร
๓.๘.๒ โอกาส (Opportunities)
๑) การที่ฮ่องกงได้สิ ทธิพิเศษจากจีนในการเคลื่อนย้ายสิ นค้า ทุน และแรงงาน
อย่างเสรีภายใต้กรอบข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจจีน -ฮ่องกง (CEPA) เป็นโอกาสสาหรับประเทศไทย
และฮ่องกงที่จะเพิ่มพูนและขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะในเขต
เศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล แถบมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่ทั้งรัฐบาลจีน
และรัฐบาลฮ่องกงฮ่องกงได้พยายามร่วมกันที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่ ล่าสุด คือ เขตพื้นที่
เศรษฐกิ จ เฉีย นไห่ ที่ เมื องเซิน เจิ้ น มณฑลกวางตุ้ ง โดยจะให้ เป็ นจุ ด พัฒ นาเศรษฐกิจ ใหม่ใ นเขต
เศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล ประกอบด้วยศูนย์กลางการเงินและการธนาคาร อุตสาหกรรม
ทางวัฒนธรรมบันเทิงและเทคโนโลยี ศูนย์กลางทางการค้า โลจิสติกส์ และการขนส่งสินค้าที่ทันสมัย๒๔
ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสาหรับประเทศไทยในด้านการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจดังกล่าว
โดยสามารถจับมือกับฮ่องกงที่จะเป็นประตูสู่จีน
๒) ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วยจานวนประชากร
ประมาณ ๖๐๐ ล้านคน นอกจากนี้ อาเซียนกาลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘
ซึ่งเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และ
๒๔

เอกสารการบรรยายสรุปให้แก่คณะกงสุลต่างประเทศ ประจาฮ่องกง ซึ่งเดินทางไปทัศนศึกษาเขตเศรษฐกิจเฉียน
ไห่ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จัดโดย Office of Commissioner of Ministry of Foreign Affairs of the
People’s Republic of China in Hong Kong Special Administrative Region.

๓๑
ภาคบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของฮ่องกง ทั้งนี้ ในระหว่างการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี
ของไทยกับผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ฮ่องกง ฝ่ายฮ่องกงได้แสดง
ความสนใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับ
ท่าเรือต่าง ๆ และฮ่องกงประสงค์จะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของฮ่องกงในด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
การเป็นฐานการลงทุนของบริษัทต่างชาติแก่ฝ่ายไทยด้วย ๒๕
๓.๘.๓ จุดอ่อน (Weaknesses)
๑) ฮ่ อ งกงอาจขาดความเชื่ อ มั่ น ต่ อ เสถี ย รภาพของประเทศไทยในบางครั้ ง
โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายใน ตลอดจนอาจไม่มั่นใจ
ที่จะมาลงทุนหรือท่องเที่ยว เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้ง
ใหญ่ เช่น สึนามิ เป็นต้น
๒) ภาคเอกชนของไทยและฮ่อ งกงอาจจะยังขาดข้อมูลและความเข้าใจที่ถูกต้อง
และต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานะ ศักยภาพ โอกาส และแนวนโยบายต่าง ๆ ล่าสุดของภาครัฐบาลสาหรับ
การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
๓.๘.๔ อุปสรรค (threats)
การเติบใหญ่ของจีน โดยเฉพาะเมืองใหญ่ต่าง ๆ ของจีน เป็นคู่แข่ งของฮ่องกง เช่น
นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว นครคุนหมิง นครฉงชิ่ง ทั้งนี้ ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยสามารถ
ติดต่อค้าขายหรือลงทุนโดยตรงกับจีน โดยอาจไม่พิจารณาที่จะมาติดต่อผ่านหรือใช้ฮ่องกงในการเป็น
ฐานเข้าไปสู่จีน ในขณะที่ความเข้มแข็งและสมรรถนะของเมืองใหญ่ต่า ง ๆ ของจีนที่เพิ่มสูงขึ้น ก็อาจ
ทาให้ลดการพึ่งพาฮ่องกงในการนาจีนไปสู่การลงทุนกับประเทศต่าง ๆ

๒๕

รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของนายกรัฐมนตรี, หนังสือ
กระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๓๐๕/๖๐๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖.

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาอาจสรุปได้ดังนี้
๔.๑.๑ จากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลฮ่องกง ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (The Hong Kong ๒๐๓๐ :
Planning Vision and Strategy) พบว่า ฮ่องกงกาลังพัฒนายกระดับขีดความสามารถและปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของตนเองให้สูงขึ้น โดยจะมุ่งไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้ทักษะที่สูงขึ้น (high skill)
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น (high technology) และการบริการที่เพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้น (high value-added
services) ในเศรษฐกิจ จานวน ๕ สาขาหลัก ได้แก่ (๑) การเงินและธุรกิจภาคบริการ (๒) การค้า (๓)
โลจิสติกส์ (๔) อุตสาหกรรมพิเศษ และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๕) การท่องเที่ยว
ดังนั้น หากประเทศไทยประสงค์จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับฮ่องกง ก็ควรที่จะพิ จารณา
เตรียมตัวแนวทางความร่วมมือไปในทิศทางและสาขาเศรษฐกิจดังกล่าว
๔.๑.๒ การที่ฮ่องกงมีการเชื่อมโยงและเกาะติดทางเศรษฐกิจกับจีนถือเป็นข้อได้เปรียบ
เป็นโอกาส และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของฮ่องกงในการรักษาและสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของฮ่องกง และยังเป็นประโยชน์ของประเทศไทยด้วย เนื่องจากฮ่องกงยังคงมีศักยภาพที่จะเป็นประตู
ทางเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือได้ (reliable gateway) ของไทยสู่จีน เพราะฮ่องกงมีความใกล้ชิดกับจีน
มากในฐานะเป็ น เขตบริ หารพิเศษของจีน และได้รับสิ ทธิพิเศษต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจจากจีน เช่น
ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจจีน-ฮ่องกง นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลฮ่องกงล่าสุด คือ การมุ่งขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีน ไม่เพียงเฉพาะเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้าเพิร์ล แต่จะขยาย
พื้นที่ความร่วมมือให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศจีนด้วย ดังนั้น การค้าขายและลงทุนกับฮ่องกง เพื่อ
เป็นสะพานเชื่อมไปสู่จีน จึงเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ไทยกับฮ่องกง
๔.๑.๓ ในฐานะที่ฮ่องกงมีความเชี่ยวชาญและเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการธนาคาร
ของโลก จึงมีบทบาทสาคัญในความสามารถของฮ่องกงที่จะเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับประเทศไทย
รวมทั้งการระดมทีมบริษัทหรือบรรษัทข้ามชาติรายใหญ่ที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการก่อสร้างและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย อาทิ ระบบคมนาคมขนส่งต่าง ๆ ทั้งถนน ระบบราง ระบบ
รถไฟฟ้า ระบบรถไฟความเร็วสูง ระบบการบริหารจัดการน้า ซึ่งต้องใช้เงินทุนจานวนมาก รวมทั้งการ
ลงทุนจากต่างประเทศ
๔.๑.๔ ประชาชนชาวไทยและชาวฮ่องกงมีความรู้ความเข้าใจกันและกันในฐานะที่เป็นต่าง
ฝ่ายต่างเป็นแหล่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยว โดยภาพลักษณ์ของฮ่องกงในสายตาของชาว
ไทย คือ แหล่งช้ อปปิ้งและอาหารจีนที่อร่อย ในขณะที่ช าวฮ่องกงมองประเทศไทยว่า เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยว ที่อยู่ไม่ไกล ค่าใช้จ่ายไม่สูง แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย แหล่งช้อปปิ้ง สปา และอาหารไทย

๓๓
มีรสชาติอร่อยถูกใจ อย่างไรก็ตาม ประชาชนสองฝ่ายอาจยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือขาดความ
สนใจเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพในการค้าขายและการลงทุนระหว่างกัน
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสองฝ่ายอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีของความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย
๒) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนต่อไป โดยเฉพาะใน
ระดับเยาวชนและการแลกเปลี่ ยนการศึกษาระหว่างกัน เพื่อเป็นพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกัน และนาไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งต่อไป
๓) ส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกง
อย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน
- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประตูทางเศรษฐกิจหรือเป็นฐานที่มั่น (hub) สาหรับ
ฮ่องกงสู่อาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) เพื่อ
รองรับการย้ายหรือกระจายฐานการผลิตของฮ่องกงออกจากเขต Pearl River Delta ในช่วงปัจจุบัน
เฉกเช่นเดียวกับที่ฮ่องกงได้เคยแสดงบทบาทเป็นประตูทางเศรษฐกิจสาหรับประเทศไทยและประเทศ
ต่าง ๆ ในการเข้าไปค้าขายและลงทุนในจีนตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ ค.ศ. ๑๙๘๐ เป็นต้นมา
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
๑) ในด้ านการค้ าและการลงทุ น ประเทศไทยควรส่ ง เสริ มให้ ภ าคเอกชนและ
ผู้ประกอบการไทยได้เข้าไปมีส่ว นร่วมอยู่ในห่วงโซ่การค้าและการลงทุน (Supply Chain) ระหว่าง
ฮ่องกงกับจีน โดยควรเป็ นเศรษฐกิจที่ใช้ทักษะที่สู งขึ้น (high skill) เทคโนโลยีที่สู งขึ้น (high
technology) และการบริการที่เพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้น (high value-added services) ตามนโยบายที่
ปรากฏในวิ สั ย ทั ศ น์ ของรั ฐ บาลฮ่ อ งกง และควรเป็ น สาขาที่ ประเทศไทยมี ความถนั ด และ ความ
เชี่ยวชาญ ได้แก่
- สินค้าเกษตร สินค้าอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมการเกษตร การผลิตอาหาร
ต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง food security และ food safety ในฮ่องกงและ
ต่ อ เนื่ อ งเข้ า สู่ ต ลาดจี น โดยควรมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งมาตรฐานของสิ น ค้ า มี ค วามสร้ า งสรรค์ หรื อ การมี
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มุ่งไปยังกลุ่ม high-ends มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของประชาชน ชาว
ฮ่องกงและชาวจีนในเขตพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีมาตรฐานการใช้ชีวิตและรายได้ที่สูงขึ้นมาก
- อุตสาหกรรมอุปกรณ์และชิ้นส่ว นอิเล็ กทรอนิกส์ ยังมีโอกาสเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องเพราะอุปสงค์ของโลกในเรื่องการใช้อุปกรณ์สื่อสาร IT ทั้งหลายยังคงมีแนวโน้มเจริญเติบโตสูง
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การผลิตและส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ของไทยไปฮ่องกงเพื่อเข้าสู่กระบวนการการเพิ่ม
มูลค่าและการผลิตในจีน ยังคงมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
- สิ น ค้ า เครื่ อ งประดั บ และอั ญมณี ข องไทยมี อัต ราการส่ ง ออกไปฮ่อ งกงที่
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความนิยมสูงในเรื่องงานฝีมือของคนไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันชาวฮ่องกง
กาลังชื่นชอบพระเครื่องไทยอย่างมาก

๓๔
๒) โดยที่ฮ่องกงมีความโดดเด่นในเรื่องการเป็นตลาดระหว่างประเทศ เป็นเมืองท่า
เสรี และยังมีระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าเข้าสู่จีน รวมทั้งกระจายสินค้าไปทั่ว
โลกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น นักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยควรใช้ประโยชน์จากฮ่องกงในเรื่องการเป็น
จุดส่งออกสิ นค้าไทยเข้าสู่ ตลาดจีนและกระจายไปทั่วโลก นอกจากนี้ รัฐบาลฮ่องกงได้มีนโยบาย
ส่งเสริมผลักดันอย่างต่อเนื่องให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการค้าด้วยการจัดงานแฟร์แสดงสินค้าต่าง ๆ
ระหว่างประเทศ ดังนั้น หากผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนไทยไปเข้าร่วมออกบูธงานแสดงสินค้า ใน
ฮ่องกง จะเป็นโอกาสและเวทีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า (brand awareness) โดยจะได้
พบปะกับลูกค้าหรือคู่ลงทุนใหม่ ๆ ทั้งในเอเชียและจากทั่วโลก ตลอดจนจะได้ศึกษาหาข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ที่มาออกบูธด้วยกันจากประเทศต่าง ๆ เพื่อนากลับมาพัฒนา
ปรับปรุงธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้ งานแฟร์สินค้าในฮ่องกงที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย
ได้แก่ งานแฟร์อาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ งานแฟร์เครื่องหนัง งานแฟร์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ งาน
แฟร์เครื่องประดับและอัญมณี งานแฟร์ของเล่นและเกมส์ งานแฟร์เครื่องสาอาค์และสปา งานแฟร์
เสื้อผ้าและชุดชั้นใน เป็นต้น ทั้งนี้ หากสินค้าเป็นที่รู้จักและติดตลาดในฮ่องกงแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่
จะเจาะเข้าตลาดจีนและไปสู่ตลาดทั่วโลก
๓) โดยที่ฮ่องกงกาลังพยายามยกระดับกระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจของตนให้
สูงขึ้นเพื่อให้ ฮ่องกงแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ต่อไป โดยจะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ใหม่ ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และสาขาหนึ่งในนั้น คือ ฟิล์มและวิดิทัศน์
บันเทิงดิจิตอล ซึ่งเป็นสาขาที่ทั้งไทยและฮ่องกงมีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญมานาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันที่บริษัทด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยมีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและ
อุตสาหกรรม post production ต่าง ๆ ด้วย เช่น บริษัทกันตนา เป็นต้น รวมทั้งประเทศไทยมี
สถานที่สวยงามมากมายในการใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์และละคร ดังนั้น จึงมีศักยภาพอย่าง
ยิ่งในความร่วมมือระหว่างไทยกับฮ่องกงในเรื่องของธุรกิจภาพยนตร์และละคร เพื่อมุ่งป้อนไปสู่ตลาด
จีน ซึ่งเป็นตลาดเอเชียด้วยกันและเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ด้วย โดยคานึงถึงว่า ขณะนี้ ชาวจีนกาลัง
ความชื่นชอบละครและภาพยนตร์ไทยเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความสาเร็จของภาพยนตร์เรื่อง Lost
in Thailand ซึ่งทารายได้มหาศาล ทั้งนี้ ธุรกิจนี้นอกจากจะทารายได้โดยตัวเองแล้ว ยังสามารถต่อ
ยอดไปยังการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การขายสินค้าและภาคบริการต่าง ๆ ของไทยด้วย
๔) ทั้งไทยและฮ่องกงมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สาคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งได้ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ใ ห้กับประชาชนและธุรกิจในทุกสาขา โดยที่
ฮ่องกงวางแผนที่จะเป็นประตูท่องเที่ยวและร่วมมือกับจีนมากขึ้นในเรื่องนี้ และประเทศไทยก็วาง
บทบาทตนเองในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ไทยและ
ฮ่องกงควรเชื่อมโยง สนับสนุนและเพิ่มพูนความร่ วมมือระหว่างกันในด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น
เพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่าย โดยแสวงหาลู่ทางหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในด้าน
การท่องเที่ยวระหว่างกัน เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น
๕) ในด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ ง ฮ่ อ งกงมี ชื่ อ เสี ย งและความเชี่ ย วชาญ ทั้ ง ท่ า เรื อ และ
สนามบิน ก็กาลังเผชิญการแข่งขันจากเมืองใหญ่ที่ใกล้เคียงของจีน เช่น เมืองเซินเจิ้น ดังนั้น ฮ่องกงจึง

๓๕
พยายามยกระดับการบริการของตนให้เหนือกว่า และพยายามที่จะสร้างเครือข่ายและมีความเชื่อมโยง
กับภูมิภาคต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยฮ่องกงได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
ระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับท่าเรือต่าง ๆ และยินดีถ่ายทอด
ประสบการณ์เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศไทย ดั งนั้น จึงเป็นโอกาสที่ฝ่ายไทยจะ
พิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางอากาศและทางบก ซึ่งประเทศไทยมี
ศักยภาพที่จะร่วมมือกับฮ่องกง โดยคานึงถึงว่า ฮ่องกงประสบความสาเร็จและมีประสบการณ์ที่ดีใน
เรื่องการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งประเทศไทยจะศึกษา Hong Kong model
เป็นแนวทางการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโครงสร้งพื้นฐานของตนหรือไม่ และอย่างไร
๕) ในด้านแรงงาน เป็นสาขาที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะแรงงานไทยสู่ ฮ่องกง ซึ่ง
ฮ่องกงมีความต้องการแรงงานสูงในตาแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน และผู้ช่วยดูแลผู้สูง วัยในบ้าน เนื่องจาก
ฮ่องกงกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทั้งนี้ ชาวฮ่องกงชื่นชอบคนไทย เพราะมีการบริการที่ดีและนิสัยใจคอ
โอบอ้อมอารี ดังนั้น กระทรวงแรงงานของไทยควรพิจารณากาหนดท่าทีของฝ่ายไทยในเรื่องนี้ว่า
ฮ่องกงอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลไทยจะส่งเสริมให้แรงงานไทยเข้าไปทางานหรือไม่ หากเห็นว่า ควร
ส่งเสริม ก็ควรจะกาหนดแผนงานในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะให้กับแรงงานไทยก่อนเดินทาง เช่น ภาษาและวัฒนธรรม
๖) โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมตนเองให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ
ในอาเซีย น ซึ่งกาลั งขับ เคลื่ อนสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ กอรปกับจะส่ งเสริมให้
ประเทศไทยเป็ น ประตู ทางเศรษฐกิจ หรือ เป็น ฐานที่มั่น ส าหรับฮ่ องกงสู่ อาเซีย น โดยเฉพาะกลุ่ ม
ประเทศ CLMV เพื่อรองรับการย้ายหรือกระจายฐานการผลิตของฮ่องกงออกจากเขต Pearl River
Delta ดังนั้น การจัดตั้งสานักงานตัวแทนของฮ่องกงที่กรุงเทพฯ (Hong Kong Economic and
Trade Office) ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมและผลักดันการลงทุนของฮ่องกงมายังประเทศ
ไทยและภูมิภาคอาเซียน ทราบว่า ขณะนี้ ฝ่ายรัฐบาลฮ่องกงกาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งฝ่าย
ไทยควรพิจารณาสนับสนุนและผลักดันอย่างเต็มที่
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ปกครองภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๔๐
มีความเสรีทางเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงแห่งหนึ่งในโลก
มีระบบเศรษฐกิจที่เป็นภาคบริการมากที่สุดในโลก
เป็นศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจ และการเงินของภูมิภาคเอเชีย
เป็นเมืองที่เหมาะสาหรับการทาธุรกิจมากเป็นอันดับ ๒ ของโลก
มีตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ ๕ ของโลก
เป็นเมืองท่าปลอดภาษี
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเงินหยวนข้ามพรมแดน
มีนักท่องเที่ยวมากถึง ๔๘.๖ ล้านคน มากกว่าจานวนประชากรท้องถิ่นเกือบ ๗ เท่า
ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากจีนภายใต้ข้อตกลง CEPA (Closer Economic
Partnership Arrangement) และกรอบความร่วมมือ PPRD (Pan Pearl River
Delta)

๔๐

พื้นที่
ภูมิประเทศ

ประชากร
ศาสนา
GDP
GDP per
Capita
GDP Growth
ทรัพยากรธรร
มชาติ

ข้อมูลทั่วไป
๑,๑๐๓ ตร.กม. (เล็กกว่าไทย
ผู้บริหารสูงสุด
ประมาณ ๕๐๐ เท่า)
(Chief
ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง
Executive)
คาบสมุทรเกาลูน ดินแดน New
Territories และเกาะเล็กๆ อีก
๒๓๕ เกาะ
๗ ล้านคน (ไทยมีประชากร ๖๔ ภาษา
ล้านคน)
พุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์
ชนชาติหลัก
อิสลาม ฮินดู
ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี ๒๕๕๕)
USD ๒๔๒.๘ พันล้าน
สกุลเงิน
(ไทย : USD ๓๖๖ พันล้าน)

นายเหลียง เจิ้นอิง (Leung
Chun-ying) เข้ารับ
ตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ก.ค.
๒๕๕๕
จีนกวางตุ้ง จีนกลาง
อังกฤษ
จีนฮั่น (๙๕%)
HKD (๔.๐๓ บาท ต่อ ๑
HKD / ๗.๗๕ HKD ต่อ ๑
USD)
๕.๓% (ไทย: ๓.๐๒%)

USD ๓๔,๓๐๐ (ไทย: USD
CPI
๕,๓๙๐)
๑.๔% (ไทย : ๖.๕%)
อุตสาหกรรมหลัก บริการด้านการเงิน การค้า
ฮ่องกงมีพื้นที่จากัดและไม่มี
และโลจิสติกส์ การ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการส่งออก
ท่องเที่ยว บริการด้าน
วิชาชีพ
การค้ากับ
USD ๙๑๐,๕๐๐ ล้าน
มูลค่าการส่งออก USD ๔๒๗,๙๐๐ ล้าน (+
ต่างประเทศ
๑๐.๑%)
การขยายตัว ๑๑.๐%
มูลค่าการนาเข้า USD ๔๘๒,๖๐๐ ล้าน (+
ของการค้า
๑๑.๙%)
สินค้าส่งออกที่ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์
ตลาดส่งออกที่
จีน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน
สาคัญ
วัตถุดิบ สินค้าอุปโภค/บริโภค
สาคัญ
สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
สินค้านาเข้าที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วน ตลาดนาเข้าที่
จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน
สาคัญ
เบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค/บริโภค สาคัญ
สหรัฐอเมริกา
เคมีภัณฑ์ น้ามันปิโตรเลียม
สถิติสาคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (ปี ๒๕๕๕)
การค้ากับไทย USD ๑๔,๘๒๘.๕๗ ล้าน เพิ่มขึ้น ๓.๗๕% ไทยได้ดุลการค้า โดยฮ่องกงนาเข้าสินค้า
จากประเทศไทย
USD ๑๓,๐๙๗.๑๐ ล้าน เพิ่มขึ้น ๙.๕๘% และส่งออกไปไทย USD ๑,๗๓๑.๔๗ ล้าน
ลดลง ๒๕.๙๙%

๔๑
สินค้านาเข้า
จากไทย
สินค้าส่งออกไป
ไทย

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า
เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคา เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่ โลหะ
อื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงไปไทย ๔๗๒,๖๙๙ คน นักท่องเที่ยวจากไทยมาฮ่องกง
๕๐๑,๗๕๙ คน
ธุรกิจสาคัญ บ.การบินไทย ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา บ.ซี.พี. เมอร์
ของไทย
แชนไดซิ่ง
ในฮ่องกง
บ.สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เครือไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) บ.ส. ขอนแก่น ฟู้ดส์
จานวนคนไทย ๒๘,๓๓๐ คน (ณ ม.ค. ๒๕๕๖) ในจานวนนี้ มีแรงงานไทยประกอบอาชีพผู้ช่วย
แม่บ้านจานวน ๓,๐๑๘ คน (ณ ธ.ค. ๒๕๕๕)
ทีมประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ/ สนง. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/ สนง. ศุลกากร/ สนง.
แรงงาน/ ททท./
บ. การบินไทย จากัด (มหาชน)/ สนง. เศรษฐกิจการลงทุน ประจาที่กว่างโจว/ สนง.
ฝ่ายการเกษตร ประจาที่กว่างโจว

๔๒

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์

วันเดือนปีเกิด

๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒

การศึกษา
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทางาน
๒๕๓๕
๒๕๓๘
๒๕๓๘ - ๒๕๔๒
๒๕๔๓ - ๒๕๔๕
๒๕๔๖ - ๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
๒๕๕๖ - ปัจจุบัน

-

เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ กรมสารนิเทศ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
กรมเอเชียตะวันออก
สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ประจากรุงไทเป
กรมอาเซียน
สานักงานรัฐมนตรี
กรมยุโรป
กรมเอเชียตะวันออก
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

