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สรุปข่าวด้านเศรษฐกิจและการเงินจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน ไตรมาส 2/2561
1. ด้านการค้าและการลงทุน
จีนก่อสร้างที่นี่ประเทศไทยในยูนนาน1
รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี คุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล เปิดเผยว่ำ จำกกำรหำรือกับคณะผู้บริหำรมณฑลยูนนำน
เกี่ยวกับควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ มีนักธุรกิจยูนนำนที่เป็นผู้ผลิตสินค้ำแปรรูปจำกยำงพำรำ เช่น ถุงมือยำง สนใจจะเปิด
โรงงำนผลิตแปรรูปยำงพำรำในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ของไทย เนื่องจำกมีวัตถุดิบ รองรับจำนวนมำก ซึ่งไทยยินดี
สนับสนุนให้สิทธิประโยชน์ตำม BOI
ขณะทีใ่ นมณฑลยูนนำนอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงโครงกำร Southeast Asia Health Living Shopping Mall พื้นที่ 4 แสน
ตำรำงเมตร เงินลงทุน 20,000 ล้ำนบำท เป็นพื้นที่ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ ควำมงำม ผลิตภัณฑ์สินค้ำและบริกำรของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แบบครบวงจร โดยแบ่งพื้นที่ 1 ใน 4 แก่โครงกำร “ที่นี่ประเทศไทยในยูนนำน” หรือ “Small Thailand in
Yunnan” ตำมที่ได้ลงนำมใน MOU กับไทยเรื่องพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน แลกเปลี่ยนทำง
วัฒนธรรม ภำษำ และกำรสำธำรณสุขระหว่ำงจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของไทยและจีน กำรนำอัตลักษณ์และชื่อเสียงของไทยที่
ได้รับควำมสนใจจำกชำวจีนไปเผยแพร่และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรจัดตั้งสถำบันอำหำรไทย OTOP Thailand
Center ศูนย์กำรแพทย์แผนไทยและสปำในคุนหมิง และควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมสุขภำพ
ผลักดันการท่องเที่ยวทางแม่น้าโขงสู่ระดับโลกด้วย single visa2
ภำคธุร กิจ ท่อ งเที ่ย วของไทย และเขตปกครองตนเองสิบ สองปัน นำ มณฑลยูน นำน คุณ อิท ธิฤ ทธิ ์ กิ ่ง เล็ก
ประธำนสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่ำภำคธุรกิจท่องเที่ยวของไทยและเขตปกครองตนเองสิบสองปันนำ
ได้ร่วมหำรือกัน ณ เมืองจิ่งหง เขตสิบสองปันนำ มณฑลยูนนำนเพื่อพัฒนำให้กำรท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงไปสู่แหล่งท่องเที่ยว
ระดับโลก และผลักดันให้กำรท่องเที่ยว 5 เชียง เชียงใหม่ เชียงรำย (ไทย) เชียงรุ้ง (จีน) เชี ยงทอง (ลำว) และเชียงตุง (เมียนมำ)
เป็นรูปธรรมมำกขึ้น โดยเน้นภำคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ และภำครัฐให้กำรสนับสนุน
คุณหม่ำหง ผู้อำนวยกำรท่องเที่ยวสิบสองปันนำกล่ำวว่ำ กำรผลักดันตัวเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกต้องอำศัย
ควำมร่วมมือกับประเทศต่ำง ๆ ทำให้เกิ ดประโยชน์ร่วมกัน โดยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เหยินต๋ำ จำกัด คุณเถียน ไขว่ซิง ซึ่ง
ประกอบธุรกิจนำเที่ยวลุ่มน้ำโขงและมีกำรขยำยสำขำไปประเทศต่ำง ๆ มีแผนกำรลงทุนในประเทศไทย สิ่งที่จะผลักดันให้กำร
ท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่ำวเป็นรูปธรรม คือ กำรคมนำคม โดยเฉพำะ single visa ให้สำมำรถเดินทำงได้ 4 ประเทศ คือ ไทย
ลำว จีนตอนใต้ และเมียนมำ และในปี 2565 หลังจำกรถไฟควำมเร็วสูงจีน-ลำวเปิดใช้งำน กำรท่องเที่ยวจะสะดวกมำกขึ้น
การประชุม GMS Economic Corridor Governor Forum 20183
GMS Economic Corridor Governor Forum 2018 จัดขึ้น ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนำน สำธำรณรัฐประชำชน
จีน โดยมีผู้แทนจำกสมำชิก 6 ประเทศเข้ำร่วมประชุม ได้แก่ ไทย เมียนมำ ลำว กัมพูชำ เวียดนำม และจีน (มณฑลยูนนำน)
รวมถึงผู้แทนจำก ADB และ AIIB ในกำรประชุมครั้งนี้ผู้ว่ำกำรมณฑลยูนนำนเน้นย้ำให้ประเทศสมำชิก GMS มีควำมร่วมมือ


สรุปข่ำวด้ำนเศรษฐกิจและกำรเงินจีนตอนใต้ มณฑลยูนนำน เป็นกำรติดตำมภำวะเศรษฐกิจและกำรเงินในมณฑลยูนนำนและมณฑลใกล้เคียงบริเวณจีนตอนใต้
โดยจัดทำเป็นรำยไตรมำส
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ระหว่ำงกัน 3 ด้ำน คือ 1) ควำมร่วมมือโครงกำรด้ำนพลังงำนขนำดใหญ่ รวมถึงระบบสำยส่งไฟฟ้ำ ส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
สะอำด 2) ควำมร่วมมือด้ำนเกษตร กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเกษตร และกำรทำเกษตรแนวใหม่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลำงน้ำ
ปลำยน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยและคุณภำพผลผลิตสูงขึ้ น รวมถึงกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ ผลผลิตทำงกำรเกษตร และ 3)
ควำมร่วมมือระหว่ำงเมืองและอุตสำหกรรมท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กำรยกระดับกำรท่องเที่ยวบริเวณชำยแดน
รวมถึงควำมร่วมมือด้ำนกำรแพทย์ กำรรักษำพยำบำล และกำรวิจัยเกี่ยวกับด้ำนกำรรักษำพยำบำล
การประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้4
ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิช ย์ คุณพรชัย ตระกูลวรำนนท์ และผู้แทนจำกกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ เข้ำร่วมประชุม 10th Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation Forum ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 พ.ค. 2561 ณ นคร
หนำนหนิ ง เขตปกครองตนเองกว่ำงซีจ้วง สำธำรณรัฐประชำชนจีน หั ว ข้อหลั กในกำรประชุมครั้งนี้ คือ The Southern
Transport Corridor – A New Route of International Trade Across Land and Over Sea ซึ่ ง จะหำรื อ กำรพั ฒ นำ
ระเบียบเศรษฐกิจจีน–คำบสมุทรอินโดจีน ในกำรเชื่อมโยงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งทำงบกและทำงทะเล ควำมร่วมมือและกำร
พัฒนำกำรขนส่งในหลำยรูปแบบ และอำนวยควำมสะดวกด้ำนพิธีกำรทำงศุลกำกร โดยมีกำรเสวนำกลุ่มย่อย 3 หัวข้อ คือ 1)
ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเครือข่ำยท่ำเรือระหว่ำงอำเซียน-จีน 2) กำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจจีน-คำบสมุทรอินโดจีน และ 3)
กำรยกระดับกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจรอบอ่ำวเป่ยปู้ให้สอดคล้องกับ Belt and Road Initiative ซึ่งนโยบำยดังกล่ำว
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรเชื่อมโยงของประเทศไทย โดยไทยพร้อมใช้จุดแข็งด้ำนยุทธศำสตร์ที่ตั้งร่วมกับจีนในกำรขยำย
ควำมร่วมมือด้ำนต่ำง ๆ เพื่อยกระดับภำคกำรผลิตและกำรขนส่งโลจิสติกส์ไปยังกลุ่ม CLMV ซึ่งจะเป็นฐำนกำรผลิตและตลำด
รองรับกำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมในอนำคต
หมำยเหตุ สมำชิกประกอบด้วย จีน (กว่ำงซี กวำงตุ้ง และไหหลำ) เวียดนำม มำเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และไทย

กว่างซีน้าแพลตฟอร์มมาใช้เพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมน้าตาลในจีน5
เขตปกครองตนเองกว่ำงซีจ้วงเป็นแหล่งผลิตน้ำตำลที่สำคัญของจีน โดยมีผลผลิตอ้อยและน้ำตำลคิดเป็นร้อยละ 60
ของประเทศ ให้บริษัท China-ASEAN Information Harbor จำกัด (CAIH) เป็นผู้พัฒนำ platform “gxftjy” สำหรับธุรกิจ
และอุตสำหกรรมน้ำตำล ภำยใต้ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนของภำคธุรกิจน้ำตำลกว่ำงซีรำยใหญ่ เพื่อสร้ำงหลักประกัน
ควำมมั่นคงให้อุตสำหกรรมน้ำตำลของจีน อีกทั้งยังเป็นกำรปฏิรูประบบกำรค้ำและบริกำรของธุรกิจน้ำตำล เพิ่มควำมสำมำรถ
กำรแข่งขัน และส่งเสริมกำรพัฒนำของธุรกิจน้ำตำลของกว่ำงซีอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
จุดเด่นของ platform จะใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เก็บรวมรวมและวิเครำะห์ข้อมูล ทั้ง Cloud Computing,
Big Data, Internet of Things (IoT) และ Blockchain ใน 5 ด้ ำ น คื อ Spot Trading โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละคลั ง สิ น ค้ ำ บริ ก ำร
ทำงกำรเงิน บริกำรด้ำนอินเตอร์เน็ต และยกระดับอุตสำหกรรม และระบบสืบค้นย้อนกลับ กำรป้องกันกำรปลอมแปลงผ่ำน
QR code ช่วงแรกเมื่อเดือน พ.ย. 2560 สำมำรถใช้งำนดัชนีรำคำค้ำปลีกน้ำตำลทั่วประเทศจีน ซึ่งจะแสดงรำคำและปริมำณ
ซื้อขำยจริงของบริษัทน้ำตำลขนำดใหญ่ 6 รำยของกว่ำงซี สะท้อนให้เห็นสถำนกำรณ์และแนวโน้มตลำดน้ำตำล ช่วงที่ 2 หลัง
เดือนพ.ค. 2561 โรงงำนน้ำตำลและผู้ซื้อสำมำรถทำกำรซื้อขำยได้ทันที (spot trading) รวมทั้งวิเครำะห์แนวโน้มตลำดบน
platform ช่วงที่ 3 ปลำยปี 2561 จะเริ่มใช้งำนระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้ำ และระบบบริกำรทำงกำรเงิน ซึ่งจะมีกำรนำ
IoT และ Big Data มำช่วยบริหำรจัดกำรสินค้ำคงเหลือ กำรวิเครำะห์และประเมินสินเชื่อ เพื่อให้ภำคธุรกิจเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
ได้ง่ำยขึ้น
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2. ด้านการเงิน การธนาคาร และการช้าระเงิน
เปิดตัวบริษัทตัวแทนอาลีบาบาเพื่อช่วย SME ไทย6
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ประธำนคณะกรรมำธิกำรพระรำชบัญญัติระบบชำระเงิน ดร.วรพล โสคติยำนุรักษ์
เป็นประธำนเปิดตัว บริษัท สวัสดี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนอย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะ Authorized Partner of
Alibaba.com เพื่ อ ช่ ว ยผลั ก ดั น SMEs ให้ ส ำมำรถเข้ ำ ถึ ง ผู้ ซื้ อ ในระดั บ เดี ย วกั บ บริ ษั ท ขนำดใหญ่ ผ่ ำ น platform ของ
Alibaba.com และเป็นผู้ให้คำปรึกษำด้ำน e-commerce service เพื่อช่วยเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันกับธุรกิจออนไลน์แบบ
ครบวงจร และ e-commerce content ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ในกำรทำตลำดที่ได้รับควำมนิยมในจีน โดยมุ่ งเน้นสร้ำง brand
content ที่ถ่ำยทำตั้งแต่กระบวนกำรผลิต ภำพรวมกำรขำยสินค้ำในประเทศ กำรทดลองสินค้ำโดย Key Opinion Leader
(KOL) ชำวจีนที่มีชื่อเสียง
ปัจจุบัน Alibaba.com มีผู้ซื้อจำกทั่วโลก 260 ล้ำนคน และใช้ application ของ Alibaba ผ่ำน smart phone
450 ล้ำนคน ส่วนใหญ่มำจำกรัสเซีย สหรัฐอเมริกำ สเปน บรำซิล ธุรกิจหลักของ สวัสดีกรุ๊ป คือ 1) เป็นตัวแทนของอำลีบำบำ
ในประเทศไทย 2) ผลิต e-commerce content ให้กับแบรนด์ต่ำง ๆ 3) ส่งออกไปจีนโดยตรง
โครงการเพิ่มช่องทางขายสินค้าส้าหรับธุรกิจค้าปลีก7
ธนำคำรกสิกรไทย ร่วมกับ สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EDTA) บริษัท Google
(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท LINE ประเทศไทย จัดโครงกำร K SME Good to Great ธุรกิจค้ำปลีก เพื่อสนับสนุนให้
ผู้ประกอบกำร SME ธุรกิจค้ำปลีกสำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจทั้งกำรขำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์ (Omni
Channel) ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รองรับกำรค้ำยุคใหม่ทั้งกำรจัดสัมมนำ ฝึกอบรมเชิงลึก และให้คำปรึกษำแบบตัวต่อตัว
นโยบำยของธนำคำรเน้นนำเสนอสินค้ำให้ลูกค้ำ K Plus ซึ่งเป็น mobile banking โดยอำศัยกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเป็นหลัก
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3. ด้านคมนาคม
หอการค้าเสนอให้ปรับปรุงสะพานบริเวณด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขีเหล็ก8
ประธำนคณะกรรมกำรสำขำเชียงรำย สมำคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมำ คุณผกำยมำศ เวียร์รำ เปิดเผยว่ำ
หอกำรค้ำแม่สำยและหอกำรค้ำท่ำขี้เหล็ก ได้เสนอให้ภำครัฐจังหวัดเชียงรำยและท่ำขี้เหล็กแก้ปัญหำกำรจรำจรแออัดบริเวณ
ด่ำนพรมแดนแม่สำย-ท่ำขี้เหล็ก โดยเฉพำะยำนพำหนะที่ต้องผ่ำนกระบวนกำรตรวจเช็คทำให้ปริมำณรถสะสมบริเวณหน้ำ
ด่ำนพรมแดนของทั้งสองฝั่งจำนวนมำก เห็นว่ำควรจะต้ องปรับปรุงทุบทำงเดินทั้งสองข้ำงออกและให้สะพำนทั้งหมดเป็นทำง
รถวิ่ง สำหรับทำงเดินให้ใช้พื้นที่ด้ำนข้ำงสะพำนและถนนทำเป็นช่องพิเศษขึ้นมำแทน และยกทำงเดินให้สูงขึ้นจำกระดับถนน
และสะพำนเดิม รวมทั้งให้ทั้งสองประเทศแก้ไขอำคำรด่ำนพรมแดนของทั้งสองฝั่ง ซึ่งด่ำนแม่สำย-ท่ำขี้เหล็กเป็นด่ำนถำวร
เพียงแห่งเดียวของรัฐฉำน
สะพำนมิตรภำพไทย-เมียนมำแห่งที่ 1 เปิดใช้มำตั้งแต่ปี 2504 ในช่วงเทศกำลหรือวันหยุดยำวในฤดูหนำว มักจะ
ประสบกับปัญหำกำรจรำจรแออัดบริเวณหน้ำด่ำนพรมแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมำ ปัจจุบันท่ำขี้เหล็กมีกำรขยำยตัวเร็ว
เส้นทำงกำรคมนำคมที่เชื่อมไปยังเมืองสำคัญได้รับกำรพัฒนำให้ดีขึ้น ในอนำคตกำรสำมำรถเดินทำงด้วยรถยนต์ส่วนตัวง่ำยขึ้น
สำหรับกำรเดินทำงด้วยเครื่องบินปัจจุบันสนำมบินท่ำขี้เหล็กมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจำกเดิมหลำยเท่ำ และรัฐฉำนเตรียมยกฐำนะ
สนำมบิน Heho ให้เป็นสนำมบินนำนำชำติ
จีนเปิดเส้นทางขนส่งสินค้ายูนนาน-สิงคโปร์ทางรถไฟและทางทะเลเป็นครังแรก9
จีนได้เปิดเส้นทำงขนส่งสินค้ำจำกมณฑลยูนนำนไปยังสิงคโปร์ ด้วยรถไฟและทำงทะเลเป็นครั้งแรก โดยใช้ระยะเวลำ
กำรขนส่งลดลงจำก 2 สัปดำห์ เหลือ 1 สัปดำห์ ตำมยุทธศำสตร์ Belt and Road Initiative เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 กำร
ขนส่งสินค้ำจำกยูนนำน-สิงคโปร์ในรอบปฐมฤกษ์มีกำรขนส่งปุ๋ยและเมล็ดกำแฟจำนวน 50 ตู้คอนเทนเนอร์จำกสถำนีเถำฮวำชุน
มณฑลยูนนำนโดยทำงรถไฟ ไปยังท่ำเรือชินโจว เขตปกครองตนเองกว่ำงซีจ้วง และส่งต่อไปยังสิงคโปร์โดยเรือขนส่งสินค้ำ
ทำให้ต้นทุนในกำรขนส่งและระยะเวลำในกำรขนส่งลดลง นอกจำกนี้เส้นทำงดังกล่ำวยังสำมำรถขนส่งสินค้ำต่อไปยังเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกำเหนือ สินค้ำที่ขนส่งผ่ำนเส้นทำงดังกล่ำว เช่น ข้ำวโพด ข้ำวฟ่ำง ถั่วเหลือง หินอ่อน หินแกรนิต
เป็นต้น
เส้นทำงดังกล่ำวจะเป็น node สำคัญในกำรขนส่งสินค้ำเพื่ออำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศจำก
มณฑลทำงตะวันตกของจีน เช่น ฉงชิ่ง กว่ำงซี กุ้ยโจว และกำนซู่ ไปยังสิงคโปร์ และอำเซียน โดยเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกกำร
ขนส่งทำงรถไฟ ทำงถนน ทำงน้ำ และทำงอำกำศ ร่วมกัน
เส้นทางรถไฟเฉิงตู-เวียนนาเริ่มเปิดให้บริการแล้ว10
วันที่ 12 เม.ย. 2561 ได้มีพิธีเปิดเส้นทำงรถไฟขนส่งสินค้ำเฉิงตู (จีน) – เวียนนำ (ออสเตรีย) ขบวนปฐมฤกษ์ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของเส้นทำงรถไฟหรงโอว มีตู้คอนเทนเนอร์ 41 ตู้สำหรับขนส่งสินค้ำ เช่น จอ LED ล้อรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
วัสดุตกแต่งบ้ำน และของใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจำกนครเฉิงตู (มณฑลเสฉวน) ผ่ำนมณฑลซินเจียง และออกนอก
ประเทศจี น ที่ด่ำน Khorgas และผ่ ำนเข้ำสู่ คำซัคสถำน รัส เซีย สโลวำเนีย ปลำยทำงกรุงเวียนนำ สำธำรณรัฐออสเตรีย
ระยะทำงขนส่ ง 9,800 กิโ ลเมตร ใช้เวลำขนส่ ง 13 วัน นอกจำกนี้ยังมีกำรลงนำม MOU ระหว่ำงบริษัทกำรรถไฟของ
ออสเตรียและบริษัทกำรรถไฟนครเฉิงตู ว่ำด้วยกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรค้ำ กำร
ลงทุน และอุตสำหกรรม รวมถึงกำรส่งเสริมให้เส้นทำงระบบรำงขนส่งสินค้ำเฉิงตู-เวียนนำมีศักยภำพในกำรขนส่งสินค้ำสูงขึ้น
เพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจและกำรค้ำทั้งสองฝ่ำยให้โดดเด่นและเป็นที่รู้จักในระดับสำกลมำกขึ้น
ขบวนรถไฟขนส่งสินค้ำเฉิงตู -ยุโรป (หรงโอว) เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันเปิดให้บริกำร
แล้ ว 16 สำย ได้แก่ 1. ลอดซ์ (โปแลนด์) 2. นู เรมเบิร์ก (เยอรมนี) 3. ทิล บูรก์ (เนเธอร์แลนด์ ) 4. อิส ตันบูล (ตุรกี) 5.
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Malaszewicze (โปแลนด์) 6. มอสโก (รัสเซีย) 7. ปรำก (เซ็ก) 8. มินสก์ (เบลำรุส) 9. Smorgon (เบลำรุส) 10. Tomsk
(รัสเซีย) 11. เก็นต์ (เบลเยี่ยม) 12. มิลำน (อิตำลี) 13. อัลมำตี (คำซัคสถำน) 14. ทำร์ริล (ลิทัวเนีย) 15. ทำชเคนต์ (อุซเบกิส
ถำน) และ 16. เวียนนำ (ออสเตรีย)
นอกจำกนี้รัฐบำลมณฑลเสฉวนได้เร่งพัฒนำเพิ่มเส้นทำงเชื่อมต่อจำกเส้นทำงหลักหรงโอวเชื่อมไปสู่ประเทศอื่นใน
เอเชียตะวันออกและอำเซียน (อำเซียน-เฉิงตู-ยุโรป) โดยบูรณำกำรกำรขนส่งระบบรำงและทำงทะเล เรียกว่ำ “เส้นทำงขนส่ง
หรงโอว+” ทำให้นครเฉิงตูกลำยเป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงกำรขนส่งแบบบูรณำกำรของจีนตะวันตกที่สำมำรถเชื่อมโยง
โครงข่ำยกำรขนส่งสินค้ำทั้งในและต่ำงประเทศได้สะดวกรวดเร็ว รวมถึงเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง เขตเศรษฐกิจลุ่ม
แม่น้ำจูเจียง และเขตเศรษฐกิจปั๋วไห่ และยังเชื่อมเส้นทำงขนส่งไปยังเกำหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และมำเก๊ำ โดยใช้เส้นทำงหรง
โอว+ ครั้งแรกเมื่อเดือนก.พ. 2561 เป็นกำรขนส่งเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ผลิตในเวียดนำม ผ่ำนด่ำนผิงเสียง เขตปกครองตนเองกว่ำง
ซีจ้วง เข้ำสู่นครเฉิงตู และส่งต่อสินค้ำไปยังเมืองลอดซ์ (โปแลนด์) ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนและระยะเวลำในกำรขนส่ง
มหานครฉงชิ่งปรับปรุงสนามบินให้เป็นสนามบินระหว่างประเทศแห่งที่ 211
มหำนครฉงชิ่งเตรียมผลักดันกำรเปิดตลำดจีนตอนในอย่ำงเสรี และสร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรขนส่งและโลจิสติกส์กับ
ต่ำงประเทศแบบบูรณำกำร ตลอดจนขยำยควำมร่วมมือกับต่ำงชำติในหลำยมิติ โดยผู้แทนจำกคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและ
สำรสนเทศมหำนครฉงชิ่งกล่ำวว่ำ มหำนครฉงชิ่งกำลังให้ควำมสำคัญกับโครงกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงโครงข่ำย ปัจจุบันกำลัง
วำงแผนจะเชื่อมโยงกำรขนส่งโลจิสติกส์จำกมหำนครฉงชิ่งสู่ประเทศที่อยู่บนแนวเศรษฐกิจ Belt and Road Initiative (BRI)
ในเดือนพ.ค. 2561 รัฐบำลมหำนครฉงชิ่งได้เริ่มโครงกำรปรับปรุงท่ำอำกำศยำนว่ำนโจวให้เป็นท่ำอำกำศยำนระหว่ำง
ประเทศแห่งที่ 2 ของมหำนครฉงชิ่ง และกำหนดให้ท่ำอำกำศยำนดังกล่ำวเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศำสตร์สำคัญในกำรพัฒ นำ
เศรษฐกิจ ภำยใต้น โยบำยเขตเศรษฐกิจ บนแม่น้ ำแยงซี เกี ยงและ BRI อีกทั้งจะส่ งเสริมให้ มหำนครฉงชิ่งเป็นเมื อ งแห่ ง
ศูนย์กลำงกำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศที่สำคัญแห่งจีนตะวันตก โครงกำรดังกล่ำวใช้งบประมำณดำเนินกำร 900 ล้ำนหยวน
โดยจะก่อสร้ ำงโครงสร้ ำงพื้น ฐำนและสำธำรณูป โภคพื้นที่โ ดยรอบ ได้แก่ รันเวย์ขนำดใหญ่ อำคำรผู้ โ ดยสำร ที่จอดรถ
คลังสินค้ำ อำคำรสำนักงำน ระบบติดต่อสื่อสำร และเส้นทำงคมนำคมภำยในสนำมบิน คำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2564 และ
สำมำรถรองรับผู้เดินทำงได้ 1 ล้ำนรำย
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4. ด้านอื่น ๆ
ไทยรับมอบเงินจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างเพื่อสนับสนุนกิจกรรมชายแดน12
อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม เปิดเผยว่ำ กระทรวงพำณิชย์เตรียมลงนำมบันทึก
ควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือภำยใต้กองทุน พิเศษแม่โขง-ล้ ำนช้ำง ระหว่ำงปลัดกระทรวงพำณิชย์และเอกอัครรำชทูต
สำธำรณรัฐประชำชนจีนประจำประเทศไทยในวันที่ 18 เม.ย. 2561 เพื่อรับมอบเงินจำกกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้ำนช้ำง ซึ่งจีน
สนับสนุนให้ใช้ทำกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและพัฒนำเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขงสำหรับ
ประเทศสมำชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชำ ลำว เมียนมำ เวียดนำม ไทย และจีน ตำมที่ไทยเสนอ 4 โครงกำร คือ 1) โครงกำร
พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ำมพรมแดน 2) โครงกำรพัฒนำกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำตำมแนวชำยแดน 3) โครงกำร
จับคู่ธุรกิจระหว่ำงสมำชิกในกลุ่มแม่โขง-ล้ำนช้ำง และ 4) โครงกำรกำรพัฒนำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกระทรวงพำณิชย์ได้
มอบให้สถำบันควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute: MI) เป็นผู้ดำเนินโครงกำร และกรมเจรจำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นหน่วยงำนกำกับดูแล คุณอรมน กล่ำวว่ำ โครงกำรนี้จะทำให้กำรค้ำชำยแดนของไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนขยำยตัวขึ้น ช่วยเพิ่มช่องทำงขำยสินค้ำชุมชนประเทศน้ำโขง-ล้ำนช้ำงผ่ำนอีคอมเมิร์ซและสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจของ
ผู้ประกอบกำรในอนุภูมิภำคแม่โขง-ล้ำนช้ำง
เมืองฉู่สง มณฑลยูนนาน ได้รับการยกระดับเป็น China’s New National High-tech Zones13
The State Council ได้อนุมัติยกระดับสถำนะจำก high-tech development zone เป็น China’s New National
High-tech Zones 12 แห่ง ประกอบด้วย หวำยหนำน (อันฮุย) หรงชำง หย่งชวน (ฉงชิ่ง) จ้ำนเจียง เม่ำหมิง (กวำงตุ้ง) จิงโจว
หวงสือต้ำเหยี่ยหู เฉียนเจียง (หูเป่ย) หัวฮั่ว (หูหนำน) จิ่วเจียงก้งชิงเฉิง อี๋ชุนเฟิงเฉิง (เจียงซี) และฉู่สง (ยูนนาน) ซึ่ง New
National High-tech Zones ได้มีกำรปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้เน้นแนวคิดด้ำนนวัตกรรม กำรผลิตสีเขียว กำรเปิดกว้ำง และ
แบ่งปันแนวคิดกำรพัฒนำรูปแบบใหม่ ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรและกลไกกำรดำเนินงำนรวบรวมทรัพยำกรทำงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยเพิ่มควำมสำมำรถของนวัตกรรม ส่งเสริมอุตสำหกรรมรูปแบบใหม่ ๆ
New National High-tech Zones เป็นอุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศที่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
State Council เนื่องจำกเป็นแผนยุทธศำสตร์สำคัญสำหรับประเทศในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่มีเทคโนโลยีระดับสูง กำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงอุตสำหกรรม ส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงอุตสำหกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันใน
ระดับสำกล เช่น sharing economy AI และวัสดุใหม่ ๆ ตั้งแต่มีกำรจัดตั้ง New National High-tech Zones แห่งแรกที่
ปักกิ่งในปี 2531 ปัจจุบัน New National High-tech Zones มีทั้งสิ้น 168 แห่ง และมี เป้ำหมำยเพิ่มเป็น 240 แห่ง ในช่วง
ปลำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2559-2563)
การผ่อนคลายและเปิดเสรีอย่างเร่งด่วนของจีน 4 ด้าน14
ประธำนำธิบ ดีสี จิ้ น ผิ งได้กล่ ำวสุ น ทรพจน์ ใ นกำรประชุม Boao Forum for Asia Annual Conference 2018 ณ
มณฑลไห่หนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ กำรที่จีนตัดสินใจใช้มำตรกำรใหม่และให้ควำมสำคัญกับ
กำรผ่อนคลำยและเปิดเสรี โดยจะรีบดำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน 4 ด้ำน คือ
1. กำรเข้ำถึงตลำดได้ง่ำยขึ้น โดยจะผ่อนคลำยและขยำยสัดส่วนกำรถือหุ้นและกำรตั้งธุรกิ จสำหรับธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน หลักทรัพย์ และประกันภัยต่ำงประเทศในจีน ลดข้อจำกัดในกำรดำเนินธุรกิจ ขยำยขอบเขตกำรดำเนินธุรกิจ และ
ขยำยควำมร่วมมือทั้งตลำดเงินและตลำดทุนจำกต่ำงประเทศ
2. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เอื้อกับกำรลงทุนเพื่อดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ เพิ่มควำมโปร่งใส โดยปรับปรุง
กฎระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันเพื่อลดกำรผูกขำด
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3. เสริมสร้ำงกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมำย กำรเพิ่มโทษในกำรละเมิดกฎหมำย
เพื่อให้เกิดกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรปกป้องสิทธิตำมกฎหมำยทรัพย์สิ นทำงปัญญำของธุรกิจต่ำงประเทศที่ลงทุนในจีน และ
หวังว่ำรัฐบำลต่ำงประเทศจะคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำของจีนเช่นกัน
4. จีนมิได้มีกำรตั้งเป้ำหมำยให้มีกำรขำดดุลกำรค้ำ หวังเป็น อย่ำงยิ่งว่ำจะมีกำรขยำยกำรนำเข้ำ ส่งเสริมให้ดุลบัญชี
เดินสะพัดสมดุล โดยในปีนี้จะมีกำรปรับลดอัตรำภำษีนำเข้ำรถยนต์ และลดอัตรำภำษีนำเข้ำสินค้ำอื่น ๆ ตำมข้อตกลงของ
WTO
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1

กรุงเทพธุรกิจ 30 พฤษภำคม 2561

2

ประชำชำติธุรกิจ 24 พฤษภำคม 2561

3

http://www.mofcom.gov.cn/article/resume/n/201806/20180602756633.shtml

4

กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ 16 พ.ค. 2561

5

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=461&ID=18488

6

คมชัดลึก 3 พฤษภำคม 2561

7

กรุงเทพธุรกิจ 25 เมษำยน 2561

8

หนังสือพิมพ์ฐำนเศรษฐกิจ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561

9

http://www.gov.cn/xinwen/2018-05/18/content_5291968.htm#1
http://ccwb.yunnan.cn/html/2018-05/19/content_1219395.htm?div=-1

10

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=468&ID=18463
http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=468&ID=18389

11

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=505&ID=18493
http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=469&ID=18416

12

กรุงเทพธุรกิจ 17 เมษำยน 2561

13

http://finance.chinanews.com/cj/2018/03-16/8469040.shtml

14

http://www.xinhuanet.com/2018-04/10/c_1122660064.htm

