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สรุปข่าวด้านเศรษฐกิจและการเงินจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน ไตรมาส 3/25601
1. ด้านการค้าและการลงทุน
ครึ่งแรกปี 2560 GDP มณฑลยูนนานขยายตัวร้อยละ 9.5 สูงกว่าประเทศ1
ครึ่งแรกปี 2560 GDP มณฑลยูนนาน ณ ราคาคงทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 มูลค่า 644.8 พันล้านหยวน
สูงกว่าภาพรวมประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เป็นการเพิ่มขึ้นของการผลิตขั้นต้น (เกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และ
ประมง) ร้อยละ 5.1 เพิ่มขึ้นสูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ การผลิตขั้นที่สอง (การผลิตอุตสาหกรรม เหมือง
แร่ ไฟฟ้า น้้า ก๊าซ และ ก่อสร้าง) ร้อยละ 10.4 และการผลิตขั้นที่สาม (บริการและอื่น ๆ) ร้อยละ 9.6
ส้าหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 โดยการลงทุนในธุรกิจส้าคัญ เช่น การบริหารจัดการ
การอนุ รั ก ษ์ น้ า และสิ่ ง แวดล้ อ ม การคมนาคม ขนส่ ง คลั ง สิ น ค้ า และบริก ารไปรษณี ย์ การศึ ก ษา และ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 70.8 ของมู ล ค่ า การลงทุ น สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรของมณฑล การบริ โ ภค
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เป็นอันดับ 3 ของมณฑลทางตะวันตก การค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ
10.4 มูลค่า 63.1 พันล้านหยวน เป็นการเพิ่มขึ้นทั้งการส่งออกและน้าเข้า โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7
และการน้าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7
คนจีนท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วง Golden Week2
ในช่วงวันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ ซึ่งเป็นวันหยุดยาวของจีนเดือนตุลาคม 2560 จ้านวน
8 วัน (1-8 ต.ค. 2560) Ctrip คาดว่าจะมีคนจีนเดินทางท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แบ่งเป็นท่องเที่ยว
ในประเทศ 650 ล้านคน และต่างประเทศมากกว่า 6 ล้านคน
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในประเทศที่นิยมในปีนี้ ได้แก่ ไหหล้า ยูนนาน ปักกิ่ง กานซู่ กว่างซี
เสฉวน ฝูเจี้ยน ซินเจียง มองโกเลียใน และกวางตุ้ง ซึ่งสูงกว่าปีก่อนสองเท่า
ส่ ว นจุ ดหมายปลายทางต่ างประเทศเรียงล้าดับตามความนิยมได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น สหรัฐ อเมริกา
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แคนาดา เวียดนาม อิตาลี รัสเซีย และมาเลเซีย เป็นที่น่าสังเกตว่าเกาหลีใต้ซึ่งเป็น
ประเทศปลายทางยอดนิยมอันดับหนึ่งในปี 2559 ไม่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของปีนี้
ทั้งนี้ คาดว่าคนจีนที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจะมีการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 8,000 หยวน โดยใน
ปีนกี้ รุ๊ปทัวร์เที่ยวไทยได้รับความนิยมมากที่สุด และมีราคาทัวร์ใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อน
จีนเชิญชวนให้คนไทยไปเที่ยวจีน3
China Tourism Administration จั ด งาน “China Beyond Your Imagination” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศจีนให้แก่ตัวแทนท่องเที่ยวไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท โดยปีนี้เป็นปีท่องเที่ยวจีน-อาเซียน ท้าให้มีนักท่องเที่ยวจีน
เดินทางท่องเที่ยวในอาเซียนและไทยจ้านวนมาก และส่วนหนึ่งมาจากการเดินทาง การจองที่พัก และการ
ช้าระเงินที่สะดวกมากขึ้น ขณะที่จีนเป็นหนึ่งในห้าประเทศที่คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด ฝ่ายจีนได้
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวใน 10 มณฑลของจีน เช่น เทียนจิน กว่างโจว ส่านซี ทิเบต
กุ้ยโจว กว่างซี ชิงไห่ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม โบราณสถาน และแหล่งช็อปปิ้งมากมาย
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การท่องเที่ยวไทยแนะให้ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานบริการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน4
คุณพรนันท์ สัณหจันทร์ ผู้อ้านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส้านักงานคุนหมิง ให้
สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจี นจากมณฑลยูนนาน กว่างซี และกุ้ยโจว นิยมเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากชื่นชอบอัธยาศัยไมตรีคนไทย วัฒนธรรม และอาหารไทย เมื่อเดินทาง
กลับมาก็คาดว่าจะกลับไปท่องเที่ยวไทยอีก โดยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยท้างาน มีก้าลังซื้อสูง นิยมท่องเที่ยว
ด้วยตนเองโดยหาข้อมูลจากโทรศัพท์ จึงขอแนะน้าให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย เช่น ร้านอาหาร
ที่พัก และอื่น ๆ ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้ยินดีจะจ่ายเงินแพงขึ้นหากได้รับการ
บริการที่ดี
ในปี 2561 ททท. ส้ า นั กงานคุน หมิง เร่งส่ งเสริมนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ ม เช่น กลุ่ มก้าลั งซื้อสูง
ผู้บริหารสุภาพสตรี ครอบครัว วัยท้างาน วัยรุ่น กลุ่ม LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender)
และกลุ่มเฉพาะอื่น เช่น คู่รักฮันนีมูน และผู้รักสุขภาพ
ความเห็น* ลักษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนมักนิยมเที่ยวตามกันโดยเป็นการบอกต่อ ซึ่ง
ผู้ประกอบการไทยควรต้องหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ท้าให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกว่าตนได้รับสิทธิพิเศษเหนือ
ผู้อื่นเป็นจุดขาย นอกจากนี้ควรมีการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ ดีแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
บริ เวณใกล้ เคีย งสถานที่ท่องเที่ย วที่ได้รับ ผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนที่มีจ้านวนมาก รวมถึงการหา
มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ครึ่งแรกปี 2560 นักท่องเที่ยวจีนนิยมท่องเที่ยวไทยมากที่สุด5
จากข้ อ มู ล China Tourism Academy ครึ่ ง แรกปี 2560 นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศจ้านวน 62.0 ล้านคน ขยายตัว จากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.1 โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ท่องเที่ยว 109.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของชนชั้นกลางจีนที่จะต้องเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ลักษณะการท่องเที่ยวมีทั้งการเดินทางพร้อมกรุ๊ปทัวร์ การเดินทางด้วย
ตนเอง การล่องเรือส้าราญ การท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการติดต่อธุรกิจ โดยมี
ประเทศปลายทางทั่วโลกกว่า 130 ประเทศ
ครึ่งแรกปี 2560 ประเทศปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้
มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย กัมพูชา มัลดีฟ อิตาลี เยอรมนี สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ อียิปต์ สหราชอาณาจั กร ศรีลังกา รัสเซีย และฝรั่งเศส ตามล้าดับ นักท่องเที่ยวจีน มี
แนวโน้มที่จะท่องเที่ยวประเทศในเอเชียเพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจีน 2 ใน 3 เลือกที่จะท่องเที่ยวประเทศใน
เอเชีย โดยประเทศไทยยังคงเป็นประเทศปลายทางอันดับหนึ่ง ส้าหรับญี่ปุ่นและสิงคโปร์มีแนวโน้มเติบโตขึ้น
อย่างมาก โดยนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปญี่ปุ่นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมืองปลายทางที่นิยม 10
อันดับของนักท่องเที่ยวจีน ได้แก่ กรุงเทพฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง โตเกียว ไทเป โซล โอซาก้า กัว ลาลัมเปอร์
วอชิงตัน และมาเก๊า ส้า หรับ เกาะที่นิย มได้แก่ ภูเ ก็ต บาหลี โบราเคย์ (ฟิลิป ปินส์) ซาบาห์ (มาเลซีย)
ญาจาง (เวียดนาม) โอกินาวา มัลดีฟ กระบี่ ไซปัน (สหรัฐอเมริกา) และสมุย
จีนคาดว่าจะมีการนาเข้าสินค้าจากอาเซียนเพิ่มขึ้น6
นาย Qian Keming รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนคาดว่า ในอนาคตจีนจะน้าเข้าอาหารสด
จากประเทศในอาเซียนเพิ่มขึ้น โดยจีนมีความร่วมมือกับด่านศุลกากรของประเทศในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดขั้นตอนและความซ้้าซ้อนของการด้าเนินพิธีการทางศุลกากร และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อ
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อ้านวยความสะดวกด้านการส่งออก-น้าเข้าสินค้าเกษตร จากประเทศในอาเซียน อาทิ ผลไม้เมืองร้อน
ผลิตภัณฑ์จากน้้า ยางพารา น้้ามันปาล์ม เป็นต้น
ปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียน และอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของจีน เดือนมกราคมพฤษภาคม 2560 จีนมีมูลค่าการค้ากับประเทศในอาเซียน 195.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ
16.2 นอกจากนี้จีนและอาเซียนยังมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เขตความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามแดน ด้าน
พลังงานไฟฟ้า รถไฟ ทางหลวง รถยนต์ สารเคมี โลหะ วัสดุก่อสร้าง รวมถึงความร่วมมือด้านการลงทุน ณ
สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 วิสาหกิจจีนมีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน 300 พันล้านดอลลาร์
สรอ. ในขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายมีการสนับสนุนการจัดตั้งกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เพื่อ
สร้างโอกาสด้าน e-commerce ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ในจีนและอาเซียน
ฉงชิ่งได้รับอนุญาตเป็นด่านนาเข้า-ส่งออกไม้แห่งเดียวในจีนตะวันตก7
มหานครฉงชิ่งซึ่งเป็นด่านค้าไม้ระหว่างประเทศแห่งแรกของจีนตะวันตกเริ่มก่อสร้างด่านน้าเข้า ส่งออกไม้ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 และคาดว่าจะเปิดให้บริการปลายปี 2560 โดยตั้งเป้าพัฒนาด่านนี้
เป็นฐานอุตสาหกรรมไม้แปรรูปและศูนย์กระจายสินค้าไม้ต่างประเทศให้มณฑลในจีนตะวันตก ด่านดังกล่าว
มีพื้นที่ใช้สอย 2,496 ไร่ เงินลงทุน 30,000 ล้านหยวน แบ่งเป็น 1) ด่านน้าเข้า-ส่งออกไม้ เป็นด่านตรวจสอบ
การน้าเข้า-ส่งออก ศูนย์จัดแสดง และบริการจัดส่งไม้ 2) สวนอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ เป็นพื้นที่แปรรูปไม้
ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับไม้ และศูนย์ซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้และไม้แปรรูป 3) ศูนย์แสดงและ
จ้าหน่ายสินค้างานไม้หัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ไม้ และศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้แปรรูป
เมื่อด่านดังกล่าวเปิดให้บริการจะท้าให้มหานครฉงชิ่งเป็นด่านน้าเข้า -ส่งออกไม้แห่งเดียวในจีน
ตะวันตก ซึ่งมีแผนจะน้าเข้าเข้าไม้จากนิวซีแลนด์ รัสเซีย แคนาดา มาแปรรูปและกระจายผลิตภัณฑ์งานไม้
รวมถึงในอนาคตจะเป็นช่องทางน้าเข้างานไม้ของไทยและขยายตลาดสินค้าไม้ของไทยในจีนตะวันตก
ความเห็น* ไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือ แต่ยังขาดความรู้ด้านการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หาก
สามารถมีความร่วมมือระหว่างกันได้ จะเป็นโอกาสให้กับธุรกิจด้านนี้ของไทย
มณฑลยูนนานและเมียนมามีแผนตั้งเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดน8
หอการค้ า มณฑลยู น นาน (YPGCC) ผู้ แ ทนของรั ฐ บาลมณฑลยู นนาน และสภาหอการค้ า และ
อุตสาหกรรมแห่งเมียนมา (UMFCCI) ผู้แทนรัฐบาลเมียนมา ได้ประชุมหารือเพื่อตั้งเขตความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจบริเวณชายแดนสองประเทศ หลังจากตัวเลขการลงทุนของรัฐบาลมณฑลยูนนานในเมียนมามี
มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่การลงทุนของผู้ประกอบการเมียนมาในมณฑลยูนนานมีมูลค่า
100 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการลงทุนของมณฑลยูนนานในเมียนมาส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านโรงไฟฟ้า
พลั งน้้ า เหมืองแร่ และเกษตรกรรม ในขณะที่นั กธุร กิจ เมี ยนมาเข้ า ไปลงทุน ในธุ รกิ จ อสั ง หาริม ทรั พ ย์
อุตสาหกรรมการผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก และธุรกิจโรงแรมในมณฑลยูนนาน
UMFCCI และ YPGCC มีการประชุมร่วมกันทุกปี ในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างทั้งสองประเทศและองค์กรต่าง ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้าและพลังงาน การฝึกอบรม
แรงงานมีฝีมือ เกษตรกรรม ขนส่ง การลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มณฑลยูนนานเป็นแหล่งพลังงานสะอาดสาคัญแห่งหนึ่งของจีน9
คุณ Dong Hua รองผู้ ว่าการมณฑลยูนนาน ได้กล่ าวในพิธีเปิดการประชุม East Asia Summit
Clean Energy Forum ว่า มณฑลยูนนานเป็นมณฑลที่เป็นแหล่งพลังงานส้าคัญแห่งหนึ่งของจีน เนื่องจาก
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มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังน้้าได้ 100 ล้านกิโลวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของ
จีน ที่ผ่านมามีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และ renewable energy อื่นซึ่ง
เป็นพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น ปัจจุบันร้อยละ 83 ของการผลิตไฟฟ้ามาจากพลังงานทดแทน
คุณ Ding Xingzhong รองผู้อ้านวยการ Yunnan Development & Reform Committee และ
เลขานุการส้านักงานพลังงานมณฑลกล่าวว่า การค้าระหว่างมณฑลยูนนานและประเทศในอาเซียนมีมูลค่า
มากกว่า 100,000 ล้านหยวน กว่าร้อยละ 50 เป็นการค้าเกี่ยวกับด้านพลังงาน โดยมณฑลยูนนานมีความ
ร่วมมือการซื้อขายและการพัฒนาด้านพลังงานกับประเทศที่มีพรมแดนติดกัน เช่น เวียดนาม ลาว และเมียนมา
โดยจีนและเมียนมามีการลงทุนท่อน้้ามันและก๊าซธรรมชาติ 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีความ
ร่วมมือกับกัมพูชา อินโดนีเซีย และเนปาลด้านพลังงานสะอาด
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2. ด้านการเงิน การธนาคาร และการชาระเงิน
ยูเนี่ยนเพย์ทดลองใช้ QR code ที่ร้านค้าขนาดเล็กในไทย10
คุณ Wen Huiyang ผู้ จั ดการทั่ว ไปประจ้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ยูเนี่ยนเพย์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด กล่าวว่า เดือนตุลาคม 2560 บริษัทเริ่มโครงการทดลอง QR code ที่ซอยละลายทรัพย์
ถนนสีลมให้ลูกค้าที่มี application ของแต่ละธนาคารสามารถสแกน QR code ที่ร้านค้าเพื่อช้าระเงินได้
ทันที ซึ่งโครงการทดลองนี้จะใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน เพื่อน้าข้อมูลมาปรับแผนงานและขยายตลาดทั่ว
ประเทศไทย โดย QR code ที่ยูเนี่ยนเพย์ทดสอบนี้เป็นมาตรฐานเดียวกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับ
มาสเตอร์การ์ดและวีซ่า ซึ่งได้เริ่มใช้ในบางพื้นที่ของไทยแล้ว ส้าหรับค่าธรรมเนียมจะมีการหารือร่วมกัน
ระหว่าง ธปท. ภาคเอกชน และยูเนี่ยนเพย์ ในล้าดับต่อไป อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายูเนี่ยนเพย์ได้เริ่มใช้
UnionPay Mobile Quick Pass QR code ที่ฮ่องกงและสิงคโปร์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
UN ลงนามความร่วมมือกับ Alibaba พัฒนา e-commerce ชนบท11
United Nations (UN) ได้ ล งนามความร่ ว มมื อ กั บ Alibaba เพื่ อ พั ฒ นาระบบ e-commerce
ชนบท ในพื้นที่น้าร่อง 3 มณฑล ได้แก่ มณฑลส่านซี เสฉวน และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย โดย UN
สนับสนุนเงินทุน 200 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับระบบ ecommerce ชนบท และส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านการค้าออนไลน์
ตลาดออนไลน์ชนบทเป็นตลาดที่ผู้ให้บริการ e-commerce ในจีน เช่น Alibaba Taobao และ JD
ต่างให้ความส้าคัญ มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นที่ชนบทของจีน เพื่อให้เกษตรกรมี
แหล่งกระจายสินค้า และเป็นการสร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ผ่านศูนย์ให้บริการในพื้ นที่ชนบท ซึ่ง
ศูนย์ฯ ดังกล่าวมีมากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ
นอกจากนี้ Alibaba ยังให้การส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่ชนบทใช้ประโยชน์จาก Taobao Village ซึง่
จ้าลองตัวอย่างการประกอบธุรกิจออนไลน์ไปใช้ในธุรกิจของตนเอง ซึ่งโมเดลดังกล่าวได้รับความนิยมอย่าง
มากในจีน เนื่องจากสามารถน้ามาปรับใช้กับธุรกิจในท้องถิ่น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งสินค้าได้ง่าย และ
เป็ น การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดของผู้ ประกอบการ และพบว่าเจ้าของธุรกิจออนไลน์ใน Taobao
Village กว่าร้อยละ 45 เป็นผู้หญิง
ไทยบุกตลาดการค้าออนไลน์ในตลาดจีน12
กระทรวงพาณิชย์ของไทยร่วมมือกับ JD.com ผู้ให้บริการ e-commerce รายใหญ่อันดับสองของ
จีน เปิดร้านค้าออนไลน์ “Thailand Pavilion” บน platform ของ JD เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อให้
เข้าถึงผู้บริโภคจี น ได้เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่แสดงใน Thailand Pavilion ได้แก่ อาหาร สินค้าเพื่อสุ ข ภาพ
ความงาม และสินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าส่วนหนึ่งมาจากศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทย (Thailand Smart Trade
Center: TSTC) ซึ่งเป็นตัวอย่างสินค้าคุณภาพจากไทยที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีแบรนด์เป็นที่ยอมรับระดับ
สากล โดย TSTC เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนไทยที่ ส ร้ า งโอกาสทางการค้ า ให้ กั บ
ผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดเข้าสู่จีนในรูปแบบ B2B เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 11 กันยายน
2560 ณ เมืองโฝซาน มณฑลกวางตุ้ง บนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้จะ
ได้รับบริการค้าปรึกษาและการด้าเนินธุรกิจ ในจีนอย่างถูกต้องและครบวงจรจากทีมที่ปรึกษา และสร้าง
โอกาสพบคู่ค้าในประเทศจีน ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล
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3. ด้านคมนาคม
โครงการรถไฟลาว-ไทยที่ต่อเนื่องกับจีน-ลาวจะเริ่มก่อสร้างปลายปี 256013
ส้านักข่าวซินหัวอ้างอิงจากเวียงจันทน์ไทม์ว่า จากการประชุมการท้างานของรัฐบาล สปป.ลาว ได้
ก้าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญและด้าเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟระยะที่ 1 และ 2 ให้แล้ว
เสร็จตามก้าหนด และมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการก่อสร้างรถไฟจีน-ลาวเริ่มก่อสร้างเดือนธันวาคม 2559 โครงการดังกล่าวเริ่มจากชายแดน
โม่หาน (มณฑลยูนนาน จีน) – บ่อเต็น (ลาว) ไปถึงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระยะทาง 400 กิโลเมตร
มากกว่าร้อยละ 60 เป็นสะพานและอุโมงค์ ความเร็ว 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตลอดเส้นทางมี 32 สถานี ใช้
ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี เงินลงทุน 40,000 ล้านหยวน และคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานปี 2565 โครงการนี้เป็น
โครงการรถไฟในต่างประเทศโครงการแรกที่จีนเป็นผู้ลงทุนหลักและใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และวัสดุ
อุปกรณ์ของจีน ซึ่งจะเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายทางรถไฟจีน
ส้าหรับโครงการระยะที่ 2 เส้นทางลาว-ไทย คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปลายปี 2560 หรือต้นปี 2561
ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี งบประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ สรอ.
จีนเปิดใช้รถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-กว่างซี-อาเซียนลดเวลาขนส่งได้กว่าครึ่ง14
ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-กว่างซี-อาเซียน เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกปลายเดือนสิงหาคม 2560
โดยรถไฟขบวนดังกล่าวเป็นการเชื่อมการขนส่งทางรางและทางทะเล ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่สถานีรถไฟชิงไป๋เจียง
นครเฉิงตู ท้าการขนส่งสินค้าทางรางไปถึงท่าเรือในอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง แล้วขนส่ง
สินค้าทางทะเลต่อไปยังท่าเรือส้าคัญในประเทศอาเซียน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ใช้
ระยะเวลาขนส่งรวม 20 วัน ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการขนส่ง สินค้าจากอาเซียนเข้ามายังมณฑลชั้นในของจีน
กว่าครึ่ง จากเดิมที่ต้องขนส่งทางทะเลมายังท่าเรือฝั่งตะวันออกของจีน และต่อเข้าไปมณฑลชั้นในของจีน
ทางแม่น้าหรือทางบกใช้เวลารวมกว่า 40 วัน
ทั้งนี้ นครเฉิงตูจะมีการส่งออกสินค้าทุกเดือน เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ เครื่องปรุง เคมีภัณฑ์ และ
เครื่ องปั้ น ดิน เผา โดยมีป ลายทางอยู่ ที่ไทย เวียดนาม สิ งคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และเส้ นทาง
ดังกล่าวจะเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าประเภทเกษตรแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ชิ้นส่วนสินค้าไอที
และแผงวงจรไฟฟ้า จากอาเซียนไปนครเฉิงตู มณฑลชั้นในของจีน และต่อไปยุโรปทางรถไฟเฉิงตู-ยุโรปได้
เช่นกัน
เสฉวนลงนามความร่วมมือด้านโลจิสติกส์รอบด้านระหว่างจีน-ยุโรป15
การท่าหลูโจว มณฑลเสฉวน ได้ลงนาม MOU ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับการท่าดอยส์บูร์ก
เยอรมนี เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์รอบด้านระหว่างจีนและยุโรป โดยผสมผสานการขนส่งสินค้าจาก
เฉิงตูไปยุโรป และการขนส่งผ่านแม่น้าแยงซีเกียงเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งท่าเรือหลูโจวเป็น
ท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑลเสฉวนและเป็นพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรี มีการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ทั้ง
ระบบรางและทางบก สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ปีละมากกว่า 1 ล้านตู้ ปัจจุบันเป็นด่านส้าคัญในการ
น้าเข้าธัญพืชจากออสเตรเลีย กัมพูชา และไทย ส่วนท่าเรือดุยส์บูร์กเป็นสถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟ
ขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป
การลงนาม MOU ดังกล่าวก่อให้เกิดการบูรณาการการขนส่งสินค้าทั้งทางรางและทางน้้าโดยอาศัย
ความได้เปรียบของแต่ละท่า เป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าจากอาเซียนไปยุโรป ท้าให้ลดระยะเวลาการ
ขนส่งจาก 50 เหลือ 20 วัน
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จีนอนุมัติด่านนาเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศทางอากาศเป็นแห่งที่ 5 ของจีน16
ส้านักงานตรวจสอบและกักกันโรคสิ นค้าน้าเข้า -ส่ งออกแห่ งชาติจีน ได้อนุมัติให้ท่าอากาศยาน
นานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู เป็นด่านน้าเข้าเนื้อสัตว์ทางอากาศเป็นแห่งที่ 5 ของจีน ซึ่งประกอบด้วย ปักกิ่ง
เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว เจิ้งโจว และเฉิงตู หลังจากที่นครเฉิงตูเคยได้รับอนุมัติเป็นด่านน้าเข้าเนื้อสัตว์ที่ด่านน้าเข้า
ระบบรางสถานีรถไฟชิงไป๋เจียงซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ยุโรป
การอนุมัติในครั้งนี้ท้าให้การขนส่งโลจิสติกส์ของนครเฉิงตูมีความหลากหลายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
และนครเฉิงตูกลายเป็นจุดน้าเข้าและกระจายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์จากต่างชาติสู่มณฑลทางตะวันตก
ชั้นในของจีนซึ่งผู้บริโภคมีก้าลังซื้อค่อนข้างสูงและสนใจบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
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4. ด้านอื่น ๆ
ความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) – ยูนนาน ครั้งที่ 617
กระทรวงการต่ า งประเทศของไทยเป็ น เจ้ า ภาพจั ด ประชุ ม คณะท้ า งานเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ไทย
(ภาคเหนือ) – ยูนนาน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัด
เชียงราย โดยมีคุณสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และคุณ
Li Jiming อธิบดีส้านักงานการต่างประเทศยูนนาน เป็นประธานร่วมฝ่ายยูนนาน คณะท้างานเพื่อความ
ร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) – ยูนนาน ตั้งขึ้นปี 2545 เป็นคณะท้างานระดับมณฑล มีการพบปะหารือทุก 18
เดือน ในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความท้าทายของความร่วมมือที่ผ่านมา
หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต และได้ร่วมลงนามบันทึกการหารือของการประชุม
(Record of Discussion) ซึ่งระบุความคืบหน้าของความร่ว มมือ และให้ความส้าคัญของคณะท้างานใน
ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในหลายระดับระหว่างไทยจีน แผนงานปัจจุบันและพัฒนาการภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ของแต่ล ะฝ่ ายที่ส นั บสนุน ครอบคลุม 13 ความร่ว มมือ เช่น การส่ งเสริมการค้า การลงทุน
คมนาคม โดยเฉพาะการอ้านวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า เกษตรกรรม การแพทย์และสาธารณสุข
การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น
แผนพัฒนา MICE มณฑลยูนนาน18
รั ฐ บาลมณฑลยู น นานประกาศแผนพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม MICE ฉบั บ ที่ 13 ระยะ 5 ปี โดย
ตั้งเป้าหมายปี 2563 มณฑลยูนนานเป็นศูนย์กลางแสดงนิทรรศการนานาชาติในเอเชียใต้และและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางจัดนิทรรศการของจีน โดยมีแผนที่จะพัฒนา ส่งเสริม ปฏิรูป และ
ยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรม MICE ซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑล
ตั้งแต่ปี 2554-2559 อุตสาหกรรม MICE ของมณฑลเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 24 ต่อปี แต่ยังมีจ้านวน
งานที่จัดน้อยและขนาดของงานไม่ใหญ่ เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ นี้จะสร้างมาตรฐาน เน้นสร้างแบรนด์
งานนิ ท รรศการหลั ก ของมณฑล เช่ น China-South Asia Expo& Kunming Import and Export
Commodities Fair ให้อยู่ในระดับสากล รวมถึงการจัดนิทรรศการที่มีลักษณะเฉพาะด้านแบบมืออาชีพ
เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร ชา อัญมณี ยานยนต์ (พลังงานสะอาด) วัฒนธรรม เพื่อยกระดับให้มีความ
เป็นสากลและเป็นประตูสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มณฑลยูนนานประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่า19
Yunnan Provincial Department of Human Resources and Social Security มีการประกาศ
ค่าแรงขั้นต่้ารายเดือนในพื้นที่เขต 1 จาก 1,420 หยวน เป็น 1,570 หยวน เขต 2 จาก 1,270 หยวน เป็น
1,400 หยวน และเขต 3 จาก 1,070 หยวน เป็น 1,180 หยวน ส้าหรับค่าจ้างขั้นต่้ารายวันเขต 1 เพิ่มขึ้น
จาก 12 หยวน เป็น 14 หยวน เขต 2 จาก 11 หยวน เป็น 13 หยวน และเขต 3 จาก 10 หยวน เป็น 12
หยวน ตามล้าดับ โดยค่าแรงขั้นต่้ารายเดือนดังกล่าวให้ใช้กับพนักงานที่ท้างานเต็มเวลา โดยได้รวมเบี้ย
ประกันวินาศภัย ประกันการว่างงาน ประกันค่ารักษาพยาบาล และกองทุนส้ารองเลี้ยงชีพ แต่ไม่รวมถึงค่า
ล่วงเวลา การท้างานในเวลากลางคืน การท้างานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เป็นพิษ ใต้ดิน และสภาพแวดล้อม
การท้างานพิเศษอื่น
หมายเหตุ พื้นที่เขต 1 ได้แก่ เขตในนครคุนหมิง (ยกเว้นเขตตงชวน) และเมืองอันหนิง
พื้นที่เขต 2 ได้แก่ ทุกอ้าเภอในนครคุนหมิง และเขตตงชวน ทุกระดับเมือง/เขตปกครองตนเอง และอ้าเภอยู่หลง
พื้นที่อื่น ๆ เป็นอ้าเภอต่าง ๆ ที่เหลือ
หมายเหตุ *เป็นความคิดเห็นของผู้ติดตามงานเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส้านักงานภาคเหนือ
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