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สรุปข่าวด้านเศรษฐกิจและการเงินจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน ไตรมาส 1/25601
1. ด้านการค้าและการลงทุน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแรงส่าหรับชาวจีนที่มีฐานะร่่ารวย1
จากข้อมูล Ctrip พบว่า ปี 2559 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (medical
tourism) ในต่างประเทศมีจานวน 500,000 คน เพิ่มขึ้น 5 เท่าตัวจากปีก่อน ซึ่งสูงกว่าการเดินทาง
ท่องเที่ยวประเภทอื่นถึง 10 เท่า โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนมากกว่า 50,000 หยวน และส่วนใหญ่มาจาก
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน หังโจว และเซินเจิ้น ตามลาดับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเทรนด์ใหม่ของนักท่องเที่ยวจีนที่มีฐานะร่ารวย ส่วนใหญ่นิยมเดินทาง
ไปศัลยกรรมเสริมความงามและแปลงเพศที่เกาหลีใต้ ตรวจสุขภาพ รักษาโรคมะเร็ง และโรคเกี่ยวกับเลือด
และหลอดเลือดที่ญี่ปุ่น การบาบัดแบบ oxygen therapy ที่ยุโรป และตรวจรักษาโรคเกี่ยวพันธุกรรมที่
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการท่องเที่ยวที่เน้นส่งเสริมสุขภาพและผ่อนคลายที่ประเทศในอาเซียน
จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สาคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน
เยอรมนี สิงคโปร์ มาเลเซีย สวิตเซอร์แลนด์ ไทย และอินเดีย ซึ่งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นตัวเลือกอันดับต้น
เนื่องจากระยะทางที่ไม่ไกลจากจีน สาหรับอินเดียมีค่าใช้จ่ายด้านยารักษาโรคที่ไม่แพงและคุณภาพยาอยู่ใน
ระดับดี
ความเห็น* แม้ที่ผ่านมาภาครัฐของไทยจะมีแผนกาหนดให้ไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทาง
การแพทย์ (Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) ระดับเอเชีย
รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) แต่การท่องเที่ยวด้านนี้ยังเติบโตไม่มากนัก ควร
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืน
ไทยเป็นปลายทางที่นิยมอันดับ 1 ในการท่องเที่ยวช่วงตรุษจีน2
China Tourism Academy และ Ctrip รายงานว่า เทศกาลตรุษจีนปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจีน
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 343.0 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 13.6 และเดินทางไป
ต่างประเทศ 6.0 ล้านคน โดยการใช้จ่ายในเทศกาลตรุษจีนมีมูลค่า 4.0 แสนล้านหยวน ครึ่งหนึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของและเลี้ยงฉลอง สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมีการใช้จ่ายประมาณ 1.0
แสนล้านหยวน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและช็อปปิ้งประมาณคนละ 15,000 หยวน
ปลายทางประเทศที่นิยมเดินทาง 10 อันดับ ได้แก่ ไทย (กรุงเทพฯ ภูเก็ต) ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ไต้หวัน และมาเลเซีย ปัจจัยสาคัญที่นักท่องเที่ยวจีนนิยม
เดินทางไปไทยและญี่ปุ่นเนื่องจากระยะทางไม่ไกล และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สาหรับการ
ท่องเที่ยวในประเทศ เมืองที่เป็นที่นิยมท่องเที่ยว ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กว่างโจว เซินเจิ้น หังโจว นานกิง เฉิง
ตู เซี่ยเหมิน อู่ฮั่น เทียนจิน ฮาร์บิน และคุนหมิง
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เมืองยวี่ซี มณฑลยูนนานได้เป็นพื้นที่ทดลองธุรกิจ e-commerce3
China’ State Council ได้ประกาศขยายพื้นที่ทดลองธุรกิจ e-commerce เพิ่มอีก 17 เมืองตามที่
ได้มีการเร่งพัฒนา e-commerce เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย 1) ต้าเหลียน (มณฑล
เหลียวหนิง) 2) เปาโถว (มองโกเลียใน) 3) ไหโข่ว (มณฑลไหหลา) 4) ซีหนิง (มณฑลชิงไห่) 5) อูหลู่มู่ชี (เขต
ปกครองตนเองซินเจียง) 6) หานตัน (มณฑลเหอเป่ย) 7) หูหลูเต่า (มณฑลเหลียวหนิง) 8) ต้าชิ่ง (มณฑลเฮย
หลงเจียง) 9) เหอเจ๋อ (มณฑลซานตง) 10) เฉินโจว (มณฑลหูหนาน) 11) เหมียนหยาง (มณฑลเสฉวน) 12)
โถงเหริน (มณฑลกุ้ยโจว) 13) ยวี่ซี (มณฑลยูนนาน) 14) เป่าจี (มณฑลส่านซี) 15) หล่งหนาน (มณฑลกาน
ซู่) 16) อู๋จง (เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย) 17) อู่เจียฉวี (เขตปกครองตนเองซินเจียง)
โดยทางการจีนได้สร้างสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เอื้ออานวยต่อการใช้ e-commerce มากขึ้น
เช่น การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานรองรับธุรกิจ e-commerce นโยบายที่เกี่ยวข้อง และการลงทุนด้านต่าง ๆ
ซึ่งการใช้ e-commerce เป็นการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากร ลดการใช้พลังงาน การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจ้างงาน ทั้งนี้ ทางการ
ต้องการผลักดันให้เมืองต่าง ๆ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การสร้าง e-commerce
รวมทั้ง ปรับปรุงการค้า e-commerce แบบเดิมเป็นการค้า e-commerce แบบข้ามแดน เพื่อเพิ่มช่องทาง
การค้าระหว่างประเทศ
ความเห็น* จากนโยบายของจีนที่ต้องการเพิ่มช่องทางการค้า e-commerce เป็นการค้าแบบข้าม
แดน เป็นโอกาสของ SMEs ไทย ในการเพิ่มช่องทางการทาธุรกิจ แต่ยังต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
และกฎระเบียบของไทยให้รองรับการทาธุรกิจ รวมถึงความเข้าใจภาษา วัฒนธรรม และแนวคิดของลูกค้า
จีนผ่านหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ เช่น กงสุลไทยในต่างประเทศ และพันธมิตรชาวจีน
ทางการจีนก่าหนดให้ท่าเรือกวนเหล่ยเป็นเมืองท่าหน้าด่านส่าหรับขนส่งสินค้าแช่แข็ง อาหารทะเล ผัก
สดและผลไม้4
ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด
เชียงราย (กรอ.เชียงราย) เมื่อเดือนมกราคม 2560 คุณผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัด
เชียงราย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางการจีนได้กาหนดให้ท่าเรือกวนเหล่ยเป็นเมืองท่าหน้าด่านและ
ช่องทางพิเศษช่องทางเดียวสาหรับขนส่งสินค้าแช่แข็ง อาหารทะเล ผักสด และผลไม้ โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์
แบบควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น จีนใช้งบประมาณในการก่อสร้างห้องเย็นขนาดใหญ่ 63.5 ล้านหยวนบนพื้นที่
20,000 ตารางเมตร สามารถรองรับอาหารแช่แข็งได้ 3,800 ตัน อุณหภูมิต่ากว่า -18 องศาเซลเซียส
หมุนเวียนอาหารแช่แข็งได้ปีละ 150,000 ตัน โดยได้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้า เช่น ห้องตรวจสินค้าส่งออก-นาเข้า ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ เครน
สูงขนาดใหญ่สาหรับขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต การพัฒนาเรือสินค้าให้รองรับกับระบบตู้คอนเทน
เนอร์ ถนนและสะพานจากท่าเรือกวนเหล่ยไปยังจุดต่าง ๆ ในมณฑลยูนาน คาดว่าจะเปิดใช้งานต้นเดือน
มีนาคม 2560
ทั้งนี้ ทางการจีนได้แจ้งให้ไทยเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์และเครื่องจักรบริเวณท่าเรือ
แม่น้าโขงเชียงแสนแห่งที่ 2 และท่าเรือเอกชนต่าง ๆ ให้รองรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว มีลานพัก
สามารถขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือได้ จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้ลูกเรือ 4 ชาติในแม่น้า
โขง และศูนย์บริการเติมน้ามันเชื้อเพลิงบริเวณชายฝั่งแม่น้าอาเภอเชียงแสนในราคาเทียบเท่าสถานีน้ามัน
ลอยน้าที่อยู่บริเวณแม่น้าโขง รวมทั้งเร่งอนุมัติใบอนุญาตส่งออกเนื้อสัตว์ อาหารแช่แข็งจากหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง และลงนามด้านพิธีสารระหว่างไทย-จีนเกี่ยวกับการตรวจพืช ผักสด ผลไม้ในเส้นทางแม่น้าโขง
เช่นเดียวกับที่ใช้ในการขนส่งผ่านเส้นทาง R3A
เจียไต๋กรุ๊ปมีการลงทุนด้านเกษตรกรรมกับมณฑลยูนนาน5
เจียไต๋กรุ๊ป รัฐบาลเมืองตงชวน (มณฑลยูนนาน) และ Kunming Industrial Development &
Investment Co. Ltd. ได้ทาพิธีลงนามร่วมกันลงทุนในโครงการด้านเกษตรกรรม โครงการดังกล่าวมีมูลค่า
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประมาณ 500 ล้านหยวน ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 1 แห่ง กาลัง
การผลิต 120,000 ตัน ฟาร์มไก่กระทง 1 แห่ง จานวน 1 ล้านตัว ฟาร์มไก่ไข่ 1 แห่ง 3 ล้านตัว โรงงาน
ลาเลียงและบรรจุไข่ไก่ 1 แห่ง ฟาร์มจระเข้ 1 แห่ง 5,000 ตัว และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 แห่ง ขนาด
60,000 ตัน ซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่เมืองตงชวน มณฑลยูนนาน บนพื้นที่ประมาณ 654 ไร่ (1,570 Mu)
เจียไต๋กรุ๊ปเป็นบริษัทติดอันดับ 1 ใน 500 ของโลก มีการประกอบธุรกิจมากกว่า 20 ประเทศ มูลค่า
การลงทุนรวมมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีบริษัทในเครือมากกว่า 300 แห่ง
การค้าชายแดนของมณฑลยูนนานยังมีการเติบโตต่อเนื่อง6
การค้าชายแดนของมณฑลยูนนานปรับสูงขึ้นต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเป็นการค้า
กับประเทศคู่ค้าสาคัญ เช่น เมียนมา เวียดนาม และลาว โดยเฉพาะการค้าชายแดนกับเวียดนามมีอัตราการ
เติบโตอย่างมาก
ปี 2559 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการค้าชายแดน 35,560 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 37.1 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.9 ของการค้าระหว่างประเทศ) ประกอบด้วยการส่งออก 14,000
ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 และการนาเข้า 21,560 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.2 โดยด่านรุ่ยลี่ซึ่ง
เป็นด่านชายแดนสาคัญของมณฑลยูนนานมีมูลค่า 10,580 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6
การส่งออกและน่าเข้าดอกไม้มณฑลยูนนานมีการเติบโตต่อเนื่อง7
การส่งออกและนาเข้าดอกไม้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสาคัญอีกอย่างหนึ่งของมณฑลยูนนานมีอัตราการ
เติบโตต่อเนื่องจากสินค้าที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาธุรกิจอย่างมาก เช่น เป็นแหล่งประมูลดอกไม้ที่ใหญ่
ที่สุดของจีน ปี 2559 มณฑลยูนนานมีการนาเข้าดอกไม้จากประเทศ 39 ประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์
เวียดนาม อูกันดา ญี่ปุ่น และไทย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.1 และมีการส่งออกไปประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 45 ประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส เกาหลีใต้
และไทย เป็นต้น คิดเป็นมูลค่า 116 ล้านดอลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.23
Jingdong และรัฐบาลซินตูสร้างสวนโลจิสติกส์แบบครบวงจรในเขตจีนตะวันตก8
บริษัท จิงตง (Jingdong) กรุ๊ป จากัด หรือ JD.com เป็นอีกหนึ่ง e-commerce ขนาดใหญ่ของจีน
ได้ลงนามร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเขตซินตู นครเฉิงตู สร้างสวนโลจิสติกส์จิงตง หรือศูนย์กระจายสินค้าจิงตง
เพื่อสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัยให้กลายเป็นคลังสินค้า
ที่มีศักยภาพและมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ถือเป็นคลังสินค้าหลักของจีนตะวันตก โดยเริ่ม
ก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 เงินลงทุนประมาณ 3,000 ล้านหยวน คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในปี
2561
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ธุรกิจคลังสินค้าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีบทบาทสาคัญต่อภาคอุตสาหกรรมของจีน และมีการเติบโต
ต่อเนื่อง จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งคลังสินค้าเป็นปัจจัยสาคัญในการกระจายสินค้าไป
พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว โดยสวนโลจิสติกส์จิงตงจะเป็นศูนย์รวมการให้บริการธุรกิจ
e-commerce ในเขตจีนตะวันตกที่สมบูรณ์และครบวงจรที่สุด มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และอินเตอร์เน็ต
ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ โดยมีกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และควบคุมการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ
สินค้าด้วยระบบอัตโนมัติ รวมถึงมีการให้บริการลูกค้าโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบจัดเก็บ
สินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ ระบบจาแนกสินค้าในการจัดเก็บอัตโนมัติ และการใช้ GPS เพื่อติดตาม
สินค้า เป็นต้น คาดว่าสามารถรองรับสินค้าได้ 2.0 ล้าน SKU (Stock Keeping Unit) แต่ละวันจะมีการเก็บ
สินค้ามากกว่า 80 ล้านชิ้น และใน 1 ปี มียอดการสั่งซื้อประมาณ 100 ล้านใบเสร็จ
การน่าเข้าน้่าตาลทรายจากไทยผ่านเมียนมาไปจีนยังเพิ่มขึ้น9
ข้อมูลจาก Yunnan Sugar อ้างถึงข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เมียนมาว่า แม้ว่าปริมาณนาเข้าน้าตาล
ทรายขาวจากไทยผ่านเมียนมาจะลดลง แต่ปริมาณการส่งออกน้าตาลจากเมียนมาไปจีนยังเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2560 เมียนมามีการส่งออกน้าตาลผ่านด่านเจียเก้าเข้าจีน
52,897 ตัน คิดเป็นมูลค่า 32.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผ่านด่านชิงสุ่ยเหอ
(Qingshuihe) ไปยังจีน น้าตาลจากเมียนมาส่วนใหญ่นาเข้าจากไทยผ่านด่านเมียวดี และส่งออกไปยังจีน
ข้อมูลการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 มีมูลค่าถึง
1,134.0 ล้านดอลลาร์ เป็นการค้าผ่านด่านเมียวดี 723.0 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 63.7
ความเห็น* นอกจากเมียนมาจะนาเข้าน้าตาลจากไทยแล้วยังมีการนาเข้าจากอินเดีย และบราซิล
อีกด้วย ซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าการนาเข้าน้าตาลจากไทยจะเป็นเพียงระยะสั้นหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน
ทางการจีนมีการเข้มงวดการนาเข้าน้าตาลจากต่างประเทศเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมน้าตาลในประเทศ
จีนประกาศคู่มือธุรกิจดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในภาคกลางและภาคตะวันตกฉบับปรับปรุง10
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) และกระทรวงพาณิชย์ ได้เผยแพร่คู่มือสาขา
ธุรกิจในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน ฉบับปรับปรุงปี 2560 โดยมี
ประเด็นสาคัญ คือ 1) ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม โดยอาศัยความได้เปรียบ
เชิงภูมิศาสตร์ของภาคเกษตรและปศุสัตว์ 2) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใน
การผลิต 3) ส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการ 4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น
พร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคตะวันออกของจีนและต่างประเทศ 5) พัฒนาโครงสร้าง
อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น สิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน จุด
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายและโลจิสติกส์ในภูมิภาค
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหญิงจีน11
Lumama เป็น website สาหรับจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวของจีน
เปิดเผยถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวหญิงของจีน พบว่า ประเทศที่นักท่องเที่ยว
หญิงชาวจีนนิยมท่องเที่ยวมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ซึ่งจะท่องเที่ยวตาม
แหล่งชอปปิ้งในกรุงเทพฯ และโตเกียวเพื่อซื้อเครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม และเสื้อผ้า เป็น
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อันดับแรก นอกจากนี้ยังนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวเวียดนาม สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย
กัมพูชา และอังกฤษอีกด้วย
รูปแบบการเดินทางเปลี่ยนแปลงจากเดิมนิยมเดินทางกันเป็นหมู่คณะ เป็นการท่องเที่ยวด้วยตนเอง
และท่องเที่ยวคนเดียวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถึงร้อยละ 65 และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเป็นการ
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ส่วนใหญ่อายุประมาณ 20-30 ปี
ไทย เวียดนาม และเมียนมามีการส่งออกผลไม้ไปยังมณฑลยูนนานมากกว่า 20 ชนิด12
มณฑลยูนนานมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ที่ผ่านมามีการติดต่อแลกเปลี่ยน
และใกล้ชิดกัน จึงมีการนาเข้าผลไม้จากประเทศเพื่อนบ้านรอบด้าน เนื่องจากมีสีเขียว สดใหม่ และราคาไม่
สูง ทาให้ครอบครัวในระดับทั่วไปสามารถซื้อได้ ผลไม้ที่นาเข้าจากไทย คือ มะม่วง มังคุด และขนุน จาก
เวียดนาม คือ ลาไย และแก้วมังกร จากเมียนมา คือ แตงโม กล้วย และพุทราอินเดีย หากเดินในตลาดผัก
ผลไม้ขนาดใหญ่ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตในคุนหมิง จะพบผลไม้หายากเขตร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านตลอดทั้ง
ปี อาทิ แตงโมจากเมียนมาในฤดูใบไม้ผลิ และมังคุดจากไทยในฤดูร้อน ซึ่งกลายเป็นพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของประชาชนจานวนมาก
จากข้อมูลของ Yunnan Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau ผลไม้ที่ได้รับ
ใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพมีมากกว่า 20 ชนิด โดยเป็นผลไม้จากประเทศไทย 22 ชนิด เวียดนามและ
เมียนมาประเทศละ 8 ชนิด ปี 2559 สินค้าที่มีการนาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมีจานวน 215,000 ตัน คิด
เป็นมูลค่า 160 ล้านดอลลาร์ สรอ. ได้แก่ ส้ม แตงโม แก้วมังกร กล้วย มะพร้าว สับปะรด ลิ้นจี่ ทุเรียน
มังคุด และลาไย เป็นต้น โดยแตงโมที่ส่งเข้าจีนร้อยละ 80 มาจากเมียนมา แนวโน้มคาดว่าจะมีกล้วยและ
แตงโมจากลาวเข้าสู่ตลาดในมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้น
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2. ด้านการเงิน การธนาคาร และการช่าระเงิน
นักท่องเที่ยวจีนมีการใช้ Alipay ในการช่าระเงินที่ไทยเป็นอันดับ 313
Ant Financial ผู้ให้บริการ Alipay สรุปภาพปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่า จานวนบัญชีผู้ใช้งาน Alipay
450 ล้านบัญชี มีการทาธุรกรรมชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือถึงร้อยละ 71 จากร้อยละ 65 ในปี 2558 อายุ
ของผู้ใช้งานอยู่ในช่วง 16-36 ปี ปัจจุบันจีนกลายเป็นประเทศที่มีการชาระผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุดใน
โลก รองลงมา คือ ฮ่องกง และเกาหลีใต้ มณฑลชายฝั่งทะเลที่มีการทาธุรกรรมสูงสุด คือ มณฑลกวางตุ้ง
รองลงมา คือ เจ้อเจียง และเจียงซู หากพิจารณาจากมูลค่าที่มีการใช้เฉลี่ยต่อรายมากที่สุด คือ เซี่ยงไฮ้
รองลงมาคือ เจ้อเจียง ปักกิ่ง ฝูเจี้ยน และเจียงซู สาหรับมณฑลฝั่งตะวันตกที่มีการทาธุรกรรมมากที่สุด คือ
ทิเบต ชิงไห่ และกานซู่ การชาระเงินทางมือถือไม่เพียงแต่เป็นการชาระเงินเพื่อใช้ในการบริโภค แต่ยังใช้ใน
การส่งอั่งเปาให้กับเพื่อนและญาติสนิทเพื่อแสดงความรักใคร่ใกล้ชิด
ปี 2559 ชาวจีนมีการท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 160 เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดย
การท่องเที่ยวเป็นลักษณะเดินทางพร้อมครอบครัว และมีการจองห้องพักผ่าน airbnb ส่วนใหญ่จองห้องพัก
แบบอพาร์ทเมนท์ รองลงมา คือแบบวิลล่า มีเพียงร้อยละ 1 พักแบบแชร์ห้องกัน
จากข้อมูลการใช้จ่ายในต่างประเทศโดยใช้ Alipay พบว่ามีการใช้งานมากที่สุดใน 1) เกาหลีใต้ 2)
ฮ่องกง 3) ไทย 4) มาเก๊า 5) ไต้หวัน 6) ญี่ปุ่น 7) อิตาลี 8) สิงคโปร์ 9) นิวซีแลนด์ และ 10) เยอรมนี
ตามลาดับ โดยมูลค่าการใช้สูงที่สุดคือ 268,645 หยวน
ความเห็น* ปัจจัยที่ทาให้การใช้จ่ายผ่าน Alipay ของคนจีนในไทยอยู่ในอันดับต้นๆ เนื่องจากทุก
ฝ่ายตระหนักถึงความสาคัญกับเรื่อง E-payment ภาครัฐมีการสนับสนุนระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น นโยบาย National e-payment Master Plan ธปท. ทีเ่ ปิดให้มีการ
ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งภาคเอกชน บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จากัด
(True Money) ได้มีการลงนามเป็นพันธมิตรกับบริษัท แอนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิเซส กรุ๊ป จากัด (Alipay)
ทาให้ลูกค้า Alipay สามารถใช้บริการ Alipay Wallet ในไทย ผ่านช่องทางการทาธุรกรรมของ Ascend
Money
จีนประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การท่าธุรกรรมมูลค่าสูงเริ่ม 1 ก.ค. 256014
The People’s Bank of China ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การทาธุรกรรมของบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลเกี่ยวกับเงินสดและการโอนเงินมูลค่าสูงต้องรายงานต่อ Chinese Anti-Money
Laundering Monitoring and Analysis Center เพื่อ 1) สร้างความแข็งแกร่งให้กับการตรวจสอบและ
ควบคุมการทาธุรกรรมเงินหยวนและการทาธุรกรรมเงินหยวนข้ามแดน 2) ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
และควบคุมการฟอกเงินให้ทัดเทียมกับสากล 3) สร้างความแข็งแกร่งให้การทาธุรกรรมที่ไม่ใช่เงินสดมีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รองรับเครื่องมือการชาระเงินรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การชาระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การหลีกเลี่ยงภาษี และการตรวจสอบควบคุม
ควบคุมธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่ง
มีรายละเอียดลักษณะธุรกรรมที่ต้องรายงานดังนี้
1. การทาธุรกรรมด้วยเงินสดของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ 50,000
หยวนขึ้นไป (จากเดิม 200,000 หยวน) หรือเทียบเท่า 10,000 ดอลลาร์ สรอ.
2. การโอนเงินผ่านบัญชีของนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ 2,000,000 หยวนขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า 200,000 ดอลลาร์ สรอ.ขึ้นไป
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3. การโอนเงินผ่านบัญชีของบุคคลธรรมดา
3.1 ในประเทศ 500,000 หยวนขึ้นไป หรือเทียบเท่า 100,000 ดอลลาร์ สรอ.
3.2 ต่างประเทศ 200,000 หยวนขึ้นไป หรือเทียบเท่า 10,000 ดอลลาร์ สรอ.
ความเห็น* การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อกากับดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุน
และปราบปรามการฟอกเงิน เช่นเดียวกับประเทศไทยได้มีการปรับหลักเกณฑ์การนาเงินเข้าออกเช่นกัน
เมื่อกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสากลของคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทางการเงิน
เกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) โดยเปลี่ยนแปลงวงเงินตราต่างประเทศที่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อให้
ทราบที่มาที่ไปของเงิน จากเดิม 20,000 ดอลลาร์ สรอ. เป็น เกิน 15,000 ดอลลาร์ สรอ. รวมถึงตราสาร
เปลี่ยนมือ สาหรับการนาเงินบาททั้งธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว
เมียนมา เวียดนาม มณฑลยูนนานจีน และมาเลเซีย) เกิน 2 ล้านบาท ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน

8
3. ด้านคมนาคม
การก่อสร้างอุโมงค์ส่าหรับเส้นทางรถไฟจีน-เมียนมาคืบหน้าอย่างมาก15
การรถไฟคุนหมิง รายงานว่า การก่อสร้างอุโมงค์ซึ่งเป็นส่วนสาคัญสาหรับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
ระหว่างประเทศ Yunnan-Burma Railway เป็นไปอย่างราบรื่น ปัจจุบันมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 80
โดยเส้นทางดังกล่าวเริ่มต้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปลายทางคือ กรุงย่างกุ้ง
สหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ 1,920 กิโลเมตร โดยเส้นทางในประเทศจีนถึงชายแดน (คุนหมิง-รุ่ยลี่)
มีระยะทาง 690 กิโลเมตร
เปิดขบวนปฐมฤกษ์เส้นทางรถไฟขนสินค้าเฉิงตู-อิสตันบูล16
ตามแผนพัฒนาโครงข่ายระบบรางที่กาหนดให้นครเฉิงตู มณฑลเสฉวนเป็นศูนย์กลางเชื่อมการ
ขนส่งสินค้าระบบรางกับยุโรป ในเดือนมิถุนายน 2560 จะเปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์เส้นทางเฉิงตู-อิสตันบูล
โดยเริ่มจากนครเฉิงตู (จีน) – มณฑลซินเจียง (จีน) – สาธารณรัฐคาซัคสถาน – สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน –
สาธารณรัฐจอร์เจีย – กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) ระยะทาง 13,000 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขนส่ง 15-16 วัน
ให้บริการทุกวัน สินค้าที่ขนส่งมาจากจีนและประเทศในอาเซียนไปยุโรป เช่น อะไหล่รถยนต์ สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สาหรับสินค้าจากยุโรป เช่น รถยนต์ราคาสูง ไวน์ เนื้อสัตว์ โดยขนส่งผ่าน
จีนและกระจายไปทั่วเอเชีย
นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2560 ได้มีการทดลองวิ่งเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู (จีน) –
รัสเซีย – เบลารุส รอบพิเศษ ระยะทาง 8,866 กิโลเมตร ใช้เวลาขนส่ง 12 วัน สินค้าหลัก คือ ชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์จากเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งคาดว่าขบวนปฐมฤกษ์จะเปิดให้บริการในเร็ว ๆ นี้
แผนพัฒนาการคมนาคมเขตปกครองตนเองกว่างซี17
กรมคมนาคมเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประกาศแผนงานพัฒนาการคมนาคมขนส่งแบบบูรณา
การระยะ 5 ปี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2559-2563) โดยมีเป้าหมายพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของกว่างซีดังนี้ 1) ทางราง ให้นครหนานหนิงเป็นชุมทางรถไฟ โดยจะเปิดให้บริการ
เส้นทางรถไฟระยะทาง 6,000 กิโลเมตร สูงกว่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ 2) ทางหลวง มีเป้าหมาย
ก่อสร้างทางหลวงในมณฑล 1.3 แสนกิโลเมตร เป็นทางหลวงพิเศษ 7,000 กิโลเมตร ผ่านเข้าออกอาเภอ
ต่าง ๆ ร้อยละ 97 ขึ้นไป 3) ทางน้า (แม่น้าซีเจียง) เร่งผลักดันการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางแม่น้า โดยมี
เป้าหมายพัฒนาร่องน้าที่สามารถรองรับเรือขนาดพันตันขึ้นไปให้ได้ระยะทางมากกว่า 1,500 กิโลเมตร และ
ท่าเรือสามารถรองรับการขนถ่ายโดยรวม 150 ล้านตัน 4) ทางทะเล (อ่าวเป่ยปู้) พัฒนาให้ท่าเรือรอบอ่าว
เป่ยปู้เป็นศูนย์กลางการเดินเรือระหว่างประเทศ สามารถขนถ่ายสินค้าได้ 450 ล้านตัน และรองรับการขน
ถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 10 ล้าน TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) และ 5) ทางอากาศ ขยายและ
พัฒนาโครงข่ายการบินพลเรือนต่อขยายจากสนามบินเดิม ก่อสร้างรันเวย์เพิ่ม ย้ายที่ตั้งสนามบินใหม่ และ
สร้างสนามบินใหม่ 9 แห่ง เพื่อรองรับผู้โดยสารมากกว่า 35 ล้านคน สามารถเดินทางจากแต่ละอาเภอ/
ตาบลไปใช้บริการสนามบินได้ภายในเวลา 1.5 ชั่วโมง
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4. ด้านอื่น ๆ
จีนประกาศวันหยุดราชการประจ่าปี 256018
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 China’s State Council ประกาศวันหยุดประจาปี 2560 ไว้ดังนี้
เทศกาล
วันหยุด
จ่านวนวันหยุด
วันท่างานชดเชย
(วัน)
วันขึ้นปีใหม่
1 - 2 ม.ค.
2
วันตรุษจีน
27 ม.ค. – 2 ก.พ.
7
อา 22 ม.ค. และ ส 4 ก.พ.
วันเชงเม้ง
2 – 4 เม.ย.
3
ส 1 เม.ย.
วันแรงงาน
1 พ.ค.
1
วันตวนอู่ (เทศกาล 28 – 30 พ.ค.
3
ส 27 พ.ค.
เรือมังกร)
วันไหว้พระจันทร์
1 – 8 ต.ค.
8
ส 30 ก.ย.
และวันชาติจีน
สรุปสุนทรพจน์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใน World Economic Forum19
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ประธานาธิบดีจีน สีจิ้นผิง ได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด
การประชุม World Economic Forum (WEF) 2017 ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้แสดง
มุมมองต่อเศรษฐกิจโลก โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมทั้งข้อเสนอแนะใน
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลก คือ 1) พัฒนารูปแบบการเติบโตที่เน้นนวัตกรรม 2) พัฒนารูปแบบความร่วมมือ
ในลักษณะผลประโยชน์ร่วมของกันและกัน โดยยึดหลักการค้าเสรีเพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้าและ
การลงทุน ไม่มีใครเป็นผู้ชนะจากสงครามการค้า 3) การพัฒนาระบบการกากับดูแลเศรษฐกิจโลกให้มีความ
ยุติธรรมและเหมาะสม การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการยอมรับ
ให้ตลาดเกิดใหม่และประเทศกาลังพัฒนามีบทบาทและแสดงความเห็นมากขึ้น และ 4) พัฒนารูปแบบการ
พัฒนาที่มีความสมดุล เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
ด้านทิศทางนโยบายเศรษฐกิจจีน 1) จีนจะเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ และพัฒนา
แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 2) จีนจะ
กระตุ้นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจะผลักดันการปฏิรูปในสาขาธุรกิจที่สาคัญ ให้กลไก
ตลาดมีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้น 3) จีนจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน ลดขั้นตอน
การลงทุนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ พัฒนาเขตทดลองการค้าเสรี และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม คาดว่า
5 ปีข้างหน้า จีนจะมีมูลค่านาเข้า 8 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. การลงทุนในต่างประเทศ 7.5 แสนดอลลาร์
สรอ. และมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ 700 ล้านเที่ยว 4) จีนจะผลักดัน FTAAP (Free
Trade Area of the Asia- Pacific) และการเจรจา RCEP (Regional Comprehensive Economic
Partnership) เพื่อสร้างเครือข่ายเขตการค้าเสรี และไม่มีแผนจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการลด
ค่าเงินหยวนและริเริ่มสงครามค่าเงิน
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สรุปสุนทรพจน์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 256020
ประธานาธิบดีจีน (สีจิ้นผิง) ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ดังนี้ ผมขอสวัสดีปี
ใหม่กับเพื่อนทุกคนทั่วประเทศ ทุกชนเผ่า และทั่วโลก ปี 2559 เป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ระยะ 5 ปี จีนแข็งขันที่จะพัฒนาและปฏิบัติตามแนวคิดใหม่ เพื่อสร้างสังคมที่มี
ความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี ส่งเสริมให้เศรษฐกิจจีนมีการเจริญเติบโตและเป็นผู้นาโลก
จีนได้มีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างครอบคลุมและรอบด้าน สาหรับ One Belt
One Road ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการเปิด AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) อย่าง
เป็นทางการ ซึ่งจีนยึดมั่นการพัฒนาอย่างสันติ ปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเล นอกจากนี้ ปี 2559 ยัง
เป็นปีที่มีการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 95 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และครบรอบ 80 ปี แห่งชัยชนะกองทัพ
แดง ซึ่งเราต้องระลึกถึงคนจีนรุ่นก่อนและประเทศจีนไว้ไม่รู้ลืม ซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเดินไป
ข้างหน้า
ปี 2560 ที่จะมาถึงจะมีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 19 ซึ่งจะมีการกล่าวถึงการสร้าง
“สังคมกินดีอยู่ดี” การปฏิรูปอย่างลึกซึ้ง การดูแลบริหารจัดการพรรคคอมมิวนิสต์ ฝันจะเป็นจริงเมื่อเราลง
มือปฏิบัติ พรรคคอมมิวนิสต์ตระหนักและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ขอเพียงพวก
เรา 1,300 ล้านคนมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ตราบใดที่พรรคฯ ยังยืนเคียงข้างประชาชน พวกเราย่อม
สามารถเดินไปสู่เส้นทางความสาเร็จในช่วงอายุของพวกเราอย่างแน่นอน
ชาวจีนไม่เพียงหวังว่าตนเองจะผ่านทุกอย่างไปด้วยดี แต่ก็ยังหวังว่าทุกคนในโลกนี้มีความสุขเช่นกัน
ปัจจุบัน สงคราม ความยากจน โรคระบาด และภัยพิบัติโจมตีประชาชนทุกภาคส่วนของโลก ผมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ทุกประเทศจะร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือและสร้างความสงบสุขมากขึ้น เจริญรุ่งเรือง ขอให้พวกเรา
เปี่ยมด้วยความมั่นใจและความหวัง พร้อมกันก้าวสู่ปีใหม่
ผู้ว่าการ The People’s Bank of China ให้สัมภาษณ์ Boao Forum for Asia21
Zhou Xiaochuan ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of China) ได้ให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจจีนในการประชุม Boao Forum for Asia ประจาปี 2560 ดังนี้ หาก
เกิดวิกฤตการเงินโลกจีนจะไม่ใช้การอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัว
หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี 2008 จีนก็ระมัดระวังวิธีการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และเตรียมการ
รับมือกับปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ผ่านนโยบายการคลังและการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะด้าน supply การแก้ไขปัญหาหนี้สินของอุตสาหกรรมบางสาขา และไม่ควรพึ่งพาการดาเนิน
นโยบายการเงินโดยการอัดฉีดเงินเข้าระบบ สาหรับประเด็นการผ่อนคลายตลาดการเงินของจีน ธุรกิจด้าน
การเงินของจีนมีการเปิดกว้างและผ่อนคลายมากขึ้น ทั้งธุรกิจธนาคาร ประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์ การ
จ่ายเงินออนไลน์ รวมถึงมีการผ่อนคลายกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์การลงทุนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ
และประเภทธุรกิจที่ลงทุนมากขึ้น
GDP จีนไตรมาส 1 ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 6.922
ไตรมาส 1 ปี 2560 GDP จีนทั้งประเทศมีมูลค่า 18.06 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 การ
ผลิตขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ขั้นที่สองร้อยละ 6.4 และขั้นที่สามร้อยละ 7.7 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อย
ละ 6.8 การลงทุนสินทรัพย์ในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เป็น 9.4 ล้านล้านหยวน โดยการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ยังมีการเติบโตสูง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เป็น 1.9 ล้านล้านหยวน การบริโภคภาคเอกชนยัง
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เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เป็น 8.5 ล้านล้านหยวน สาหรับการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21.8 เป็น 6.2 ล้านล้านหยวน (ปี 2559 ทั้งปีลดลงร้อยละ 0.9) เป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8
นาเข้าร้อยละ 31.10
รัฐบาลจีนแถลงเป้าหมายเศรษฐกิจปี 256023
เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ในการประชุม National People’s Congress สมัยที่ 12 ครั้งที่ 5
นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง แถลงแผนงานในปี 2560 และเป้าหมายทางเศรษฐกิจดังนี้
- เป้าหมายทางเศรษฐกิจปี 2560 อัตราการขยายตัวของ GDP ร้อยละ 6.5 CPI ร้อยละ 3 การจ้าง
งานใหม่ในเขตเมืองมากกว่า 11 ล้านคน อัตราการว่างงานในเขตเมืองไม่เกินร้อยละ 4.5 อัตราการใช้
พลังงานต่อหน่วยต่อ GDP ลดลงร้อยละ 3.4 และปริมาณการปล่อยมลพิษลดลง ปริมาณ M2 ร้อยละ 12
- ด้านนโยบายการคลัง มีการใช้นโยบายการคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2560 ขาดดุล
งบประมาณไม่เกินร้อยละ 3 มูลค่า 2.38 ล้านล้านหยวน เป็นการขาดดุลของรัฐบาลกลาง 1.55 ล้านล้าน
หยวน และรัฐบาลท้องถิ่น 0.83 ล้านล้านหยวน กาหนดออกพันธบัตรของรัฐบาลท้องถิ่น 0.8 ล้านล้าน
หยวน
- ผลักดันและส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม ลดอุปทานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่น ลดกาลังการผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก 50 ล้านตัน ลดกาลังการผลิตถ่านหิน 150 ล้านตัน
ยกเลิกและชะลอการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน 50 ล้านกิโลวัตต์
- การลดต้นทุนของธุรกิจ โดยปรับเพดานภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กจาก
300,000 หยวน เป็น 500,000 หยวน
- การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยลดจานวนประชาชนที่ยากจนในชนบทมากกว่า 10 ล้านคน
- ปฏิรูประบบการเงิน ส่งเสริมสถาบันการเงินให้เน้นหนักที่ธุรกิจหลัก ให้ธนาคารพาณิชย์ขนาด
กลางและเล็กตั้ง inclusive finance division
- ผลักดันให้มีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน ประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากร การตรวจสอบ และกากับดูแลธุรกิจที่เป็นรัฐวิสาหกิจ เช่น ไฟฟ้า น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ รถไฟ
เครื่องบิน สื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น
- ผลักดันและส่งเสริมให้การบริโภคเติบโตอย่างมั่นคง สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
บริโภค การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง พัฒนาธุรกิจบริการ ส่งเสริมให้มีการให้บริการด้านการศึกษา
การดูแลผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาล การพัฒนาการท่องเที่ยวและ e-commerce ในชนบท และมีการ
คุ้มครองผู้บริโภคโดยลงโทษอย่างรุนแรงในกรณีที่มีการปลอมแปลงหรือโฆษณาหลอกลวง
- ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความเป็นเมือง (urbanization) โดยการพัฒนาสาธารณูปโภคของเมือง
ขนาดเล็ก และปฏิรูประบบทะเบียนบ้าน
- เน้นเพิ่มความสามารถด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และยกระดับอุตสาหกรรมแบบเดิม
การใช้ Big Data, Cloud Computing และ Internet of Things การคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและธุรกิจมีการคิดค้นนวัตกรรม
- ผลักดัน One Belt One Road แบ่งปันผลประโยชน์กันและกัน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ลงทุนของธุรกิจต่างชาติ
หมายเหตุ *เป็นความคิดเห็นของผู้ติดตามงานเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
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