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ส่วนที่ 1 คานาและบทสรุปผู้บริหาร
รายงานเศรษฐกิจ และการเงินมณฑลยูนนานรายปีฉบับนี้ สานักงานภาคเหนือ โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทาขึ้นเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงิน และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
ในมณฑลยูนนาน ซึง่ เป็นมณฑลยุทธศาสตร์ของจีนที่กาหนดให้เป็นประตูในการเชื่อมโยงจีนสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียใต้ และเปิ ดให้เป็นช่องทางเข้าสู่มณฑลขนาด
ใหญ่ทางภาคตะวันตกของจีน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่อยู่ใกล้
กับภาคเหนือของไทยมากที่สุด มณฑลยูนนานมีขนาดเศรษฐกิจเป็นลาดับที่ 23 ของจีน (จากทั้งหมด
31 มณฑล) จานวนประชากรถึง 47.1 ล้านคน และเศรษฐกิจมีการขยายตัวค่อนข้างรวดเร็วเฉลี่ยร้อยละ
11.8 (ปี 2553-2557) ทาให้เป็นตลาดขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพ มีความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยวที่แนบแน่นกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว และไทย ที่ผ่านมาไทยมีความ
เชื่อมโยงด้านการค้าผ่านทั้งเส้นทางแม่น้าโขงและทางบก และการค้าไทยไปจีนผ่านชายแดนมณฑลยูนนาน
คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของการค้าชายแดนทั้งหมด
รายงานฯ ฉบับนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่สาคัญคือ (1) ภาวะเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนาน
ปี 2557 และ 9 เดือนแรกปี 2558 (2) ภาวะการค้าชายแดนไทยและจีนตอนใต้ (3) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเงินมณฑลยูนนาน และ (4) รายงานพิเศษ โดยสรุปดังนี้
(1) ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน มณฑลยูน นาน ปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจ จี นทั้ งประเทศ
เติบโตร้อยละ 7.4 และตั้งแต่ต้นปี 2558 ชะลอตัว เนื่องจากการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน
ให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ ด้วยการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศ ในส่วนของมณฑลยูนนาน
เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมหลักๆ ได้แก่ ยาสูบ พลังงาน สินแร่ และโลหะ และภาค
บริการและการท่องเที่ยว
ภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 มณฑลยูนนานมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าประเทศที่ร้อยละ
8.1 แต่ก็มีทิศทางชะลอตัวเช่นเดียวกับประเทศ ด้านอุปทาน ภาคเกษตรยังมีปัจจัยบวกจากผลผลิตที่
สูงขึ้น ภาคอุตสาหกรรมเติบโตทั้งอุตสาหรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แม้จะลดลงในอุตสาหกรรม
บางประเภท ภาคท่องเที่ยวโดยรวมขยายตัวจากนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นสาคัญ ด้านอุปสงค์ การ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ สาหรับการ
บริโภคภาคเอกชนยังเติบโตในสินค้าที่จาเป็นสาหรับชีวิตประจาวัน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ใน
เกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า ส่วนอัตราการว่างงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านเงินให้สินเชื่อ
และเงิน ฝากยั งเติ บ โตเพิ่ มขึ้น แม้ ว่าเงิน ฝากภาคธุรกิจ จะปรับ ลดจากกาไรธุรกิจที่ ลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว
ภาวะเศรษฐกิจ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อน โดย
แรงขับเคลื่อนสาคัญของเศรษฐกิจมณฑลยูนนานมาจากการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอ
ลง ส่วนการค้าต่างประเทศมีมูลค่าการนาเข้าลดลงเนื่องจากค่าเงินของคู่ค้าอาเซียนที่ปรับอ่อนค่าลง
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจของมณฑลอยู่ในเกณฑ์ดี สาหรับเงินฝากและเงิน ให้สิน เชื่อของธนาคาร
พาณิชย์ยังขยายตัว
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(2) ภาวะการค้าชายแดนไทยและจีนตอนใต้ (ผ่านมณฑลยูนนาน) ขยายตัวทัง้ ด้านการ
ส่งออกและน าเข้า ในปี 2557 เติ บ โตในอัตราร้อยละ 10.1 และ 9 เดือนแรกปี 2558 ร้อยละ 8.4
การค้าระหว่างไทยกับมณฑลยูนนานมี ลักษณะเป็นการค้าผ่านแดนเนื่องจากไม่มีพรมแดนติดกับไทย
ส่วนใหญ่จะขนส่งสินค้าผ่านแม่ น้าโขงและทางรถยนต์ผ่าน สปป.ลาวเป็นหลัก และเมียนมาไม่สูงนัก
สินค้ าส่งออกจากไทยที่ สาคัญ ได้แก่ น้ามัน ดีเซล น้ามันเบนซิน อาหาร ผลไม้ไทย ยางพารา ส่วน
สินค้าที่นาเข้าจากจีนได้แก่ ผักและผลไม้ เครื่องจักรและส่วนประกอบ เป็นต้น
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการเงินมณฑลยูนนาน รัฐบาลกลางกาหนดให้มณฑลยูนนานเป็น
พื้นที่นาร่องในการปฏิรูปการเงินชายแดน เน้นการผ่อนคลายกฎระเบียบ ผลักดันให้ใช้เงินหยวน ลด
การพึ่งพาเงินสกุลหลัก และสร้างความร่วมมือระหว่างธนาคารในพื้นที่และธนาคารในประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งสอดคล้ องกับ การด าเนิ น การของ ธปท. ในการผ่ อนคลายกฎระเบี ยบด้านต่าง ๆ รวมทั้ งการ
ส่งเสริมการใช้เงินหยวน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
(4) รายงานพิเศษ จานวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องแรก เป้าหมายทางเศรษฐกิจ
ของจีนปี 2558 รัฐบาลจีนกาหนดเป้าหมายในการเติบโตที่ร้อยละ 7 โดยเน้น 3 เรื่องสาคัญ คือ 1)
การด าเนิ น โยบายการเงิ น การคลั ง ที่ เน้ น ด้ า นเสถี ย รภาพระดั บ มหภาคเป็ น ส าคั ญ 2) การปรั บ
โครงสร้ างเศรษฐกิ จ พร้ อ มกั บ การเติ บ โตอย่ างมี เสถี ย รภาพ และ 3) การสร้างปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจใหม่ๆ เน้นด้านนวัตกรรม เรื่องที่ 2 ความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางจีนในการส่งเสริม
การใช้เงินหยวน ในปี 2557 ธนาคารกลางจีนได้มีการผลักดันการใช้เงินหยวนอย่างต่อเนื่อง มีความ
ร่วมมื อ ในการจั ด ท า Bilateral Swap Agreement และการจั ด ตั้ ง Clearing bank กั บ ธนาคาร
กลางประเทศต่าง ๆ จานวน 12 แห่ ง โดยไทยได้มีการต่อสัญญา BSA วงเงิน 370 พันล้านบาท
และมีการแต่งตั้งธนาคารชาระดุลเงินหยวน คือ ICBC (ไทย) ทั้งนี้ ธปท.สภน. ได้มีการจัดประชุม
ความร่วมมือกั บธนาคารกลางจีน สาขาคุนหมิง รวมทั้งจัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการใช้เงิน
หยวนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการใช้เงินหยวนเป็นทางเลือกในการชาระค่าสินค้า
ระหว่างประเทศ และลดการพึ่งพิงสกุลเงินหลัก และเรื่องที่ 3 เส้น ทางสายไหม…ยุทธศาสตร์การ
ขยายอิทธิพลของจีนต่อเศรษฐกิจโลก เส้นทางสายไหมใหม่ครอบคลุมทั้งทางบกและทะเล (The New
Silk Road) อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ “One Belt, One Road” โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างอานาจ
ทางเศรษฐกิจของจีน โดยจีนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา ผ่าน
ด้านเศรษฐกิจและการค้า ทั้งนี้ แนวคิดเส้นทางสายไหมโดยเฉพาะเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจยัง
สอดคล้ องกับ ยุ ท ธศาสตร์ “ป้ อ มสะพาน” ที่ กาหนดให้ ม ณฑลยู น นานเป็ น ประตู ก ารค้ าทางภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเชื่อมกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
นอกจากนี้แล้ว สภน. ได้รวบรวมสรุปลาดับเหตุการณ์สาคัญทางเศรษฐกิจและการเงิน
มณฑลยูนนาน 5 ด้าน คือ ด้านการเงินการธนาคารและการชาระเงิน ด้านการค้า ด้านการลงทุน ด้าน
คมนาคม และด้านอื่น ๆ และเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนานไว้ในรายงานฉบับนี้ด้วย
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ส่วนที่ 2 ภาพรวมเศรษฐกิจจีนและภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนานปี 2557 และ 9 เดือนแรกปี 2558
ภาวะเศรษฐกิจจีน
ปี 2557 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 ชะลอลงจากปีก่อนที่
ขยายตัวร้อยละ 7.7 ส่วนหนึ่งมาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน เพื่อลดความเสี่ยงในภาคการเงิน
และการคลัง ส่งผลให้การลงทุนชะลอลง โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งยังมีอุปทานส่วนเกินใน
หลายมณฑล การบริโภคโดยรวมชะลอลงจากการชะลอตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ โดยส่วนหนึ่งจาก
การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น สาหรับภาคการค้าต่างประเทศทั้งการส่งออกและนาเข้าลดลง จาก
กาลังซื้อต่างประเทศหดตัว รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง
ในปี 2558 ทางการจีนกาหนดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7.0 อัตรา
เงินเฟ้อร้อยละ 3.0 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 โดยยังให้ความสาคัญของการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ สะท้อนจากได้ตั้งเป้าหมายการลงทุนในระบบรางกว่า 8.0 แสน
ล้านหยวน มูลค่าการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 การสร้างงานใหม่มากกว่า 10 ล้านตาแหน่ง
และอัตราการว่างงานในเขตเมืองไม่เกินร้อยละ 4.5 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปี 2558 เศรษฐกิจจีน
ยังคงส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการผลิต ทั้งนี้ รัฐบาลจีนให้ความสาคัญการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ (New Normal) รวมทั้งการเพิ่มการบริโภคใน
ประเทศ โดยการเพิ่มชนชั้นกลางให้มากขึ้น พร้อมกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ประเด็นที่ต้องติดตาม ปี 2558 ซึ่งเป็นปี สุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระยะ 5 ปี (2554-2558) ฉบั บ ที่ 12 ของจี น การเร่ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนเส้ น ทางสายไหมทาง
เศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐาน (AIIB)
ภาวะเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนาน
ภาวะเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนาน ปี 2557 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปีก่อน
เหลือร้อยละ 8.11 ด้านอุป ทาน ภาคเกษตรยังมีปัจจัยบวกจากผลผลิตที่สูงขึ้น ภาคอุตสาหกรรม
เติบ โตทั ้ง อุต สาหรรมขนาดใหญ่แ ละขนาดเล็ก แม้จ ะลดลงในอุต สาหกรรมบางประเภท ภาค
ท่องเที่ยวโดยรวมขยายตัวจากจากนักท่องเที่ยวในประเทศเป็น สาคั ญ ด้านอุป สงค์ การลงทุน ใน
สิน ทรัพ ย์ถาวรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลงทุน ในโครงสร้างพื้น ฐานของภาครัฐ สาหรับการบริโภค
ภาคเอกชนยังเติบโตในสินค้าที่จาเป็นสาหรับชีวิตประจาวัน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า ส่วนอัตราการว่างงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านเงินให้สินเชื่อและเงินฝาก
ยังปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่าเงินฝากภาคธุรกิจจะปรับลดจากกาไรธุรกิจที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
สาหรับภาวะเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ทรงตัว
ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญของเศรษฐกิจ
มณฑลยูนนาน ขณะที่ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาคเอกชน
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ส่วนการค้าต่างประเทศลดลงจากการนาเข้าเป็นสาคัญ เนื่องจากค่าเงิน
1

สานักงานสถิติมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ของคู่ค้าอาเซียนที่ปรับอ่อนค่าลง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจของมณฑลอยู่ในเกณฑ์ดี สาหรับเงินฝาก
และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ยังขยายตัว
รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลยูนนาน ปี 2534-2557
พันล้านหยวน
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ที่มา: CEIC Data, Yunnan Provincial Bureau of Statistics

ภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนานปี 2557
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของมณฑลยูนนาน ณ ราคาประจาปี ปี 2557 มีมูลค่า
1,281.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.3 (ราคาคงที่ขยายตัวร้อยละ 8.1 เป็น
ลาดับที่ 23 ของประเทศ) จากการผลิตขั้นที่สาม2 (Tertiary Industry) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 43.3
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 7.4 มู ล ค่ า 554.2 พั น ล้ า นหยวน การผลิ ต ขั้ น ที่ ส อง 3
(Secondary Industry) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 41.2 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.2 มูลค่า 528.2 พันล้านหยวน
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 มูลค่า 389.9 พันล้านหยวน และการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16.2 มูลค่า 139.0 พันล้านหยวน และการผลิตขั้นต้น 4 (Primary Industry) ซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 15.5 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.2 มูลค่า 199.1 พันล้านหยวน
สาหรับรายได้เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita Gross Domestic Product) เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 7.5 มีมูลค่า 27,264 หยวน รายได้ที่ใช้ได้จริง (Per Capita Disposable Income)
ของประชาชนในมณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เป็น 13,772 หยวน แยกเป็นในเขตเมืองเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 8.2 เป็น 24,299 หยวน และในชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เป็น 7,456 หยวน

2

การค้าส่ง-ปลีก การขนส่ง คลังสินค้า การสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ การเงิน ธนาคาร ประกันภัย ร้านอาหาร ภัตตาคาร
และอื่น ๆ
3 การผลิตอุตสาหกรรม เหมืองแร่ ไฟฟ้า น้า ก๊าซ และก่อสร้าง
4 เกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมง
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รายละเอียดภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน ปี 2557 มีดังนี้
ภาคเกษตรกรรม
ผลผลิตภาคเกษตรกรรมของมณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 จากปีก่อนเป็น 326.1
พันล้านหยวน จากการขยายพื้นที่เพาะปลูก ประกอบกับผลผลิตธัญญาหาร เช่น ข้าวฟ่าง ถั่ว เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 2.0 เป็น 367,000 ตัน (สูงกว่าผลผลิตของประเทศร้อยละ 1.1 เป็นลาดับที่ 13
ของประเทศ) ส่งผลทาให้ปริมาณผลผลิตโดยรวมเพิ่มสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนปริมาณการผลิต
เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เป็น 3.8 ล้านตัน โดยเพิ่มขึ้นจากเนื้อสุกร ร้อยละ 6.0 เนื้อวัว ร้อยละ
5.6 และเนื้อแพะ ร้อยละ 4.0 สาหรับปริมาณผลผลิตไข่ และนม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 และร้อยละ 6.8
ตามลาดับ
สาหรับต้นทุนปัจจัยการผลิตของภาคเกษตรลดลงร้อยละ 1.6 จากการปรับลดลงของ
ราคาปุ๋ยเคมีเป็นสาคัญ ขณะที่ค่าบริการการผลิตภาคเกษตรที่สูงขึ้น ส่งผลทาให้ต้นทุนค่าแรงงานปรับ
สูงขึ้น
ภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เป็น 389.9 พันล้านหยวน
โดยเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ (Industrial Enterprises Above Designated
Size) และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (sub-scale industrial enterprise) โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 และ
ร้อยละ 6.2 ตามลาดับ การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ปูนซีเมนต์ โลหะที่
ไม่ใช่เหล็ก (non-ferrous metals) รถยนต์ น้าตาล บุหรี่ ชา และยาสมุนไพรจีน ส่วนการผลิตใน
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ลดลง ได้แก่ เหล็กกล้า ปุ๋ยเคมี เกลือ
ทั้ งนี้ หากจ าแนกตามประเภทอุต สาหกรรม พบว่า อุต สาหกรรมผลิต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ
เพิ่ มขึ้ น ร้อ ยละ 8.5 เป็ น 120.8 พั น ล้านหยวน อุต สาหกรรมผลิ ตไฟฟ้ า ความร้อ น ก๊ าซ และน้ า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 เป็น 53.0 พันล้านหยวน การถลุงและการแปรรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.9 เป็น 31.9 พันล้านหยวน เกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 และอุตสาหกรรมผลิตยา
รักษาโรค เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 ตามลาดับ สาหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ลดลงร้อยละ 17.8 และเหล็ก
และโลหะที่ ไม่ใช่เหล็ก (Ferrous and Non-ferrous Metals) ที่ มีการถลุงและรีดม้วนแล้ว ลดลง
ร้อยละ 3.4 เป็น 14.2 พันล้านหยวน
ดั ช นี ร าคาผู้ ผ ลิ ต (PPI) เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นลดลง ร้ อ ยละ 2.2 เป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกับของประเทศ โดยลดลงติดต่อกันมา 3 ปี แต่ละปีลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2-2.5
การท่องเทีย่ ว
มณฑลยูนนานมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 เป็น 285.0 ล้านคน เพิ่มขึ้น
จากนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นสาคัญ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 เป็น 280.0 ล้านคน ขณะที่จานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงร้อยละ 1.6 เหลือ 5.3 ล้านคน ทั้งนี้ รายได้จากภาคการท่องเที่ยวคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.4 ของ GDP
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สาหรับรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 เป็น 265.0 พันล้านหยวน ส่งผล
ทาให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านคมนาคม 52.3 พันล้านหยวน ที่พักอาศัย
47.1 พันล้านหยวน ร้านอาหารและภัตตาคาร 39.5 พันล้านหยวน ด้านบันเทิ ง 15.4 พันล้านหยวน
ด้านค้าส่ง-ค้าปลีก 55.2 พันล้านหยวน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการ 34.6 พันล้านหยวน
การบริโภคภาคเอกชน
ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมณฑลยูนนานมีมูลค่า 454.7 พันล้านหยวน
ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 12.7 อันเป็นผลมาจากการเพิ่ มขึ้นของการบริโภคในเขตเมืองเป็นสาคัญ
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เป็น 364.7 พันล้านหยวน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.7 ของการบริโภค
ภาคเอกชน) ส่วนการบริโภคในเขตชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 เป็น 90.0 พันล้านหยวน
ทั้งนี้ สินค้าสาหรับใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น อาหารและเสื้อผ้ายังเติบโตได้ดี โดยสินค้า
ประเภทอาหาร ธั ญ ญาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ เพิ่ มขึ้น ร้อยละ 18.9 เป็ น 39.1 พั น ล้านหยวน
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพิ่ มขึ้นร้อยละ 9.5 เป็ น 12.7 พันล้านหยวน ยารักษาโรคและเวชภัณ ฑ์ของ
แพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น และสมุ น ไพรจี น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 21.7 เป็ น 10.8 พั น ล้ า นหยวน ของใช้ ใ น
ชีวิต ประจาวันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.6 เป็น 9.3 พันล้านหยวน เครื่องประดับและอัญมณีมีค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.2 เป็น 7.2 พันล้านหยวน น้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณ ฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0
รถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 วัสดุก่อสร้างตกแต่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 และเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9
การลงทุน
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.1 มูลค่า 1,107.4 พันล้าน
หยวนโดยการลงทุนในสินทรัพย์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 มูลค่า 962.2 พันล้านหยวน
การลงทุน ในสิน ทรัพย์ถาวร เป็นการลงทุนของการผลิตขั้นต้น เพิ่มขึ้ นร้อยละ 87.7
เป็น 30.9 พันล้านหยวน การผลิตขั้นที่สอง ลดลงร้อยละ 2.8 เป็น 278.9 พันล้านหยวน และการ
ผลิตขั้นที่สาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 เป็น 797.6 พันล้านหยวน
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 เป็น 354.8 พันล้านหยวน เป็น
การลงทุนสินทรัพย์ด้านการคมนาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.63 เป็น 71.9 พันล้านหยวน จากการสร้าง
ถนนใหม่ 7,458 กิโลเมตร และเป็นการปรับปรุงถนนในชนบท 19,000 กิโลเมตร การก่อสร้าง ติดตั้ง
และการตกแต่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 สาหรับการลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือ ลดลงร้อยละ 0.6
ในปี 2558 มณฑลมีโครงการลงทุนด้านคมนาคมทั้งทางบกและน้า โดยเป็นการสร้าง
เส้นทางใหม่ระยะทาง 4,000 กิโลเมตร ปรับปรุงถนนในชนบทระยะทาง 10,000 กิโลเมตร คาดว่าใช้
เงินลงทุน 80 พันล้านหยวน
การลงทุนของภาคอุตสาหกรรมปี 2557 มีมูลค่า 200.7 พันล้านหยวน เป็นการลงทุน
ของภาคการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เป็น 152.9 พันล้านหยวน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของกลุ่มสินค้า
รถยนต์ ยาและอาหาร อุปกรณ์ เครื่องจักรและเครื่องมือ และสินค้าอุปโภคบริโภค
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สาหรับการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.6 เป็น 552.1 พันล้านหยวน โดย
เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมูลค่า 432.3 พันล้านหยวน จากฮ่องกงเป็นสาคัญ
การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 14.4 เป็ น 284.7 พั น ล้ า นหยวน
ประกอบด้วย พื้นที่เชิงพาณิ ชย์เพิ่ มขึ้นร้อยละ 29.7 สานักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 และที่พักอาศัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 ตามลาดับ โดยจานวนพื้นที่ก่อสร้ างที่สร้างเสร็จแล้วในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.7 เป็น 200.3 ล้านตารางเมตร พื้นที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อนลดลงร้อยละ 11.4 เป็น 17.9 ล้านตารางเมตร และพื้นที่ก่อสร้างที่ขายได้ลดลงร้อยละ
3.5 เป็น 32.0 ล้านตารางเมตร
ภาคการคลัง
ปี 2557 รัฐบาลมณฑลยูน นานมี การจั ดเก็บ รายได้เพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 5.4 เป็ น 169.8
พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากรายได้จากภาษีร้อยละ 1.4 เป็น 123.3 พันล้านหยวน และรายได้ที่มิใช่ภาษี
ร้อยละ 17.5 เป็น 46.5 พันล้านหยวน โดยรายได้จากภาษีประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นร้อยละ
17.6 เป็น 18.6 พัน ล้านหยวน ภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เป็น 15.9 พันล้านหยวน
ภาษีบุคคลธรรมดา เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 เป็น 4.8 พันล้านหยวน สาหรับภาษีการค้า ลดลงร้อยละ
5.4 เป็น 39.6 พันล้านหยวน
ด้านรายจ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เป็น 443.8 พันล้านหยวน โดยส่วนหนึ่งเป็น
เป็นงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในมณฑลยูนนานปี 2557 เช่น เมือง
หลู ่เตี ย น เมื อ งจิ ง กู่ เป็ น ต้ น และการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายจ่ ายประจ าเกือ บทุ กประเภท ประกอบด้ ว ย
รายจ่ายด้านการคมนาคม เพิ่ มขึ้น ร้อยละ 17.0 เป็น 64.1 พันล้านหยวน รายจ่ายการบริการด้าน
เกษตร ป่าไม้ และน้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 เป็น 59.3 พันล้านหยวน รายจ่ายประกันสังคมและการจ้าง
งาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 เป็น 58.4 พันล้านหยวน และรายจ่ายด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เป็น 35.6 พันล้านหยวน
การค้าต่างประเทศ
มูลค่าการค้าต่างประเทศของมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 เป็น 182.0 พันล้าน
หยวน การส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 เป็น 115.5 พันล้านหยวน การนาเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2
เป็น 66.5 พันล้านหยวน โดยการค้ากับสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.8 เป็น 11.2 พั นล้านหยวน
และสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เป็น 11.0 พันล้านหยวน แต่การค้ากับฮ่องกง ลดลงร้อยละ 8.5
เป็น 20.2 พันล้านหยวน
สินค้าส่งออกที่สาคัญ คือ เครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9 เป็น
37.9 พันล้านหยวน สินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 เป็น 17.8 พันล้านหยวน เสื้อผ้าและสิ่งทอ
เพิ่ มขึ้นร้อยละ 23.2 เป็น 10.0 พั นล้านหยวน และปุ๋ ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เป็น 6.1 พัน ล้านหยวน
สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ แร่โลหะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เป็น 13.3 พันล้านหยวน และก๊าซธรรมชาติ
จากท่อส่งก๊าซในเมียนมา เป็น 7.2 พันล้านหยวน สาหรับเครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ
6.5 เหลือ 10.3 พันล้านหยวน และสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 6.7 เหลือ 9.3 พันล้านหยวน
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สาหรับ การค้ ากับ อาเซียน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.5 เป็ น 87.9 พัน ล้านหยวน (คิ ดเป็ น
สัด ส่วนร้อยละ 48.3 ของการค้าต่างประเทศของมณฑลยู น นาน) เพิ่มขึ้น จากการค้ากับ เมียนมา
ร้อยละ 67.4 ส่วนหนึ่งมาจากการเริ่มนาเข้าก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งก๊าซและน้ามันจากเมียนมามายัง
มณฑลยู น นานตั้ งแต่ เดื อนมีน าคม 2557 (ส่งจากท่ าเรือ จ้ าวผิ่วในเมี ยนมา ไปยังมณฑลยู น นาน
ประมาณการปีละ 12,000 ลูกบาศก์เมตร) รวมทั้งการเพิ่ มขึ้นของปริมาณการนาเข้าน้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งคิด เป็น ร้อยละ 28.5 ของการนาเข้าทั้งหมด (ทั้งปี 2557 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการ
นาเข้ารวม 7.2 พั น ล้านหยวน คิด เป็ น ปริมาณ 2.0 ล้านตัน) รองลงมาได้แก่ การค้ากับ สปป.ลาว
เพิ่ มขึ้น ร้อยละ 30.7 และเวียดนาม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.5 โดยทั้ ง 3 ประเทศถือเป็ น คู่ ค้ าหลักของ
มณฑลยูนนาน
ส่วนการค้าชายแดนของมณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เป็น 22.0 พันล้านหยวน
โดยส่วนใหญ่ผ่านช่องทางการค้าด่านรุ่ยลี่ ซึ่งอยู่ติดกับด่านมูเซ เมียนมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.8 เป็น
28.6 พันล้านหยวน
ภาคการเงิน
ปริมาณเงินฝากของมณฑลยูนนาน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2
(ต่ากว่าประเทศร้อยละ 9.6) เป็น 2,250.0 พันล้านหยวน เนื่องจากเงินฝากภาคธุรกิจปรับลดลง จาก
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลทาให้กาไรของธุรกิจลดลง ประกอบกับประชาชนหันไปลงทุนในตลาดทุน
เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินออกมาเป็นทางเลือกในการออมเงินให้กับประชาชนมากขึ้น
ปริมาณเงินให้สินเชื่อสถาบันการเงิน ขยายตัวร้อยละ 13.9 (สูงกว่าประเทศร้อยละ
13.2) เป็น 1,845.0 พันล้านหยวน โดยมีสัดส่วนของเงินฝากต่อเงินให้สินเชื่อร้อยละ 81.54
ปี 2557 มณฑลยูนนานมีบัญชี Non Resident Account จานวน 216 บัญชีและมี
การขนส่งธนบัตรเงินบาทมูลค่า 280.0 ล้านบาท
ระดับราคา
ดัชนีราคาผู้บริโภคมณฑลยูนนาน ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยเพิ่มขึ้นจากหมวด
อาหาร อาทิ ราคาไข่ น้ามันที่ใช้ประกอบอาหาร และผักสด เป็นสาคัญ (รายละเอียดตามตาราง 1)
ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ร้อยละ 2.6 และร้อยละ 1.9
ตาราง 1 องค์ประกอบของดัชนีราคาผู้บริโภคสาคัญ 8 หมวด
หมวด
หมวดอาหาร
หมวดที่อยู่อาศัย
หมวดอุปกรณ์ เครื่องใช่ในครัวเรือนและค่าบริการบารุงรักษา
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
หมวดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
หมวดการบันเทิง การศึกษา สินค้าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการ
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4.3
2.7
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หมวด
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
หมวดการขนส่ง สื่อสาร และโทรคมนาคม

ร้อยละ
0.5
0.3

การจ้างงาน
ปี 2557 มณฑลยูนนานมีบัณฑิตจบใหม่จานวน 152,273 คน คิดเป็นสัดส่วนแรงงาน
ชายร้อ ยละ 45.6 แรงงานหญิ งร้อยละ 54.4 สาหรับ ในทุ กระดั บ การศึก ษาสั ดส่ วนแรงงานหญิ ง
มากกว่าชาย อัตราการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่ ร้อยละ 97.1 โดยเป็นการจ้างงานของบัณฑิตจบ
ใหม่ 147,872 คน เป็นการจ้างงานของระดับปริญญาโท 8,909 คน ปริญญาตรี 73,000 คน และ
อาชีวศึกษา 65,963 คน
ในปี 2557 จานวนผู้ว่างงานในเขตเมือง มีอัตราร้อยละ 3.98 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 4.3 โดยมีจานวนคนว่างงานในเขตเมือง รวม 90,400 คน และมีจานวนการจ้างงานของคน
ในเขตเมือง 356,800 คน
ภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน 9 เดือนแรกปี 2558
ผลิต ภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศของมณฑลยูนนาน ณ ราคาประจาปี 9 เดือนแรกปี
2558 มีมูล ค่ า 889.7 พั น ล้ านหยวน เพิ่ มขึ้น ร้อยละ 8.3 ทรงตั วใกล้เคี ยงกับ ปี ก่อนที่ ร้อยละ 8.8
(ประเทศขยายตั วร้อยละ 6.9) โดยเป็ น การเพิ่ มขึ้น จากการผลิ ตขั้น ที่ สาม 5 (Tertiary Industry)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 มูลค่า 412.2 พันล้านหยวน การผลิตขั้นที่สอง 6 (Secondary Industry) ร้อยละ
7.8 มูลค่า 365.7 พันล้านหยวน ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 มูลค่า 274.9 พันล้าน
หยวน และการก่ อ สร้ างเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 14.8 มู ล ค่ า 91.3 พั น ล้ า นหยวน และการผลิ ต ขั้ น ต้ น7
(Primary Industry) ร้อยละ 5.7 มูลค่า 111.8 พันล้านหยวน
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ หั ว (Per Capita Gross Domestic Product) เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว ง
เดี ย วกัน ปี ก่อนร้อยละ 10.6 มีมูลค่ า 10,677 หยวน รายได้ที่ ใช้ได้จริง (Per Capita Disposable
Income) ของประชาชนในมณฑลยูน นาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 เป็น 7,458 หยวน แยกเป็นในเขต
เมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เป็น 19,458 หยวน และในชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 เป็น 5,370 หยวน
รายละเอียดภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน 9 เดือนแรกปี 2558 มีดังนี้
ภาคเกษตรกรรม
ผลผลิตภาคเกษตรกรรมของมณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.6 เป็น 191.5 พันล้าน
หยวน เนื่องจากอากาศที่เอื้ออานวย นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก และ
การปลูกพืชแบบครบวงจร ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตพืชสาคัญของมณฑล โดยเฉพาะผลผลิตประเภท
5

การค้าส่ง-ปลีก การขนส่ง คลังสินค้า การสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ การเงิน ธนาคาร ประกันภัย ร้านอาหาร ภัตตาคาร
และอื่น ๆ
6 การผลิตอุตสาหกรรม เหมืองแร่ ไฟฟ้า น้า ก๊าซ และก่อสร้าง
7 เกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมง
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ธัญญาหารและพืชที่ปลูกในพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น เช่น ผักสด ผลไม้ มันฝรั่ง น้าตาล ใบชา ดอกไม้ กาแฟ
ยางพารา ถั่งเช่า
ผลผลิตเนื้อสัตว์ ลดลงร้อยละ 0.7 เป็น 2.4 ล้านตัน จากการลดลงของผลผลิต เนื้อ
สุกรร้อยละ 2.1 ขณะที่ผลผลิต เนื้อวัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.2 เนื้อแพะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.0 เนื้อสัตว์ปี ก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ไข่ไก่และไข่เป็ดเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1
ภาคอุตสาหกรรม
อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ (Industrial Enterprises Above Designated Size)
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.9 เป็ น 264.1 พั น ล้ านหยวน ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น จึงทาให้มีการใช้พลังงานลดลงร้อยละ 8.5
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต และจั ด หาพลั ง งานไฟฟ้ า พลั ง งานความร้ อ น และน้ า
(Production and Supply of Electric Power Hot Power and Water) เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 9.4
เป็น 41.7 พันล้านหยวน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เป็น 22.5 พันล้านหยวน และ
อุตสาหกรรมการผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เป็น 199.9 พันล้านหยวน
สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเบา (Light Industry) มีการเติบโตที่ดีขึ้นในอุตสาหกรรม
สาคัญ เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและการ
แปรรู ป รี ด ม้ ว น (Smelting and Pressing of Nonferrous Metals) เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 16.0 เป็ น
23.2 พั น ล้ านหยวน อุต สาหกรรมเหมือ งแร่ ถ่านหิ น และถลุงแร่ เพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 13.3 เป็ น 8.4
พันล้านหยวน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1
เป็ น 7.5 พั น ล้ า นหยวน อุ ต สาหกรรมการผลิ ต และจั ด หาพลั ง งานไฟฟ้ า พลั ง งานความร้ อน
(Production and Supply of Electric Power and Hot Power) เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 9.8 เป็ น
39.6 พั น ล้ านหยวน อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.8 เป็ น 10.4 พั น ล้ านหยวน
อุตสาหกรรมการผลิตยารักษาโรค เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เป็น 6.3 พันล้านหยวนและอุตสาหกรรมผลิต
สารเคมีและผลิตภัณฑ์ เคมี (Raw Chemical Materials and Chemical Products) เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.9 เป็น 11.9
อย่างไรก็ดี การผลิตบุหรี่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสาคัญของมณฑลยูนนาน ลดลงร้อยละ
2.1 เหลือ 5.9 ล้านหีบ เนื่องจากปรับเปลี่ยนไปผลิตบุหรี่คุณภาพสูง ซึง่ มีราคาสูงกว่า ทาให้มูลค่าเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 2.9 เป็น 98.3 พันล้านหยวน
การบริโภคภาคเอกชน
ยอดค้าปลีกมณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 มูลค่า 368.2 พันล้านหยวน (เป็นลาดับที่
17 ของประเทศ) จ าแนกเป็ นการบริโภคเขตเมือง เพิ่ มขึ้นร้อยละ 8.9 เป็ น 317.6 พันล้านหยวน (มี
สัดส่วนร้อยละ 86.3) และการบริโภคเขตชนบท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 เป็น 50.6 พันล้านหนวน
หากพิจารณาตามกลุ่มสินค้าพบว่า ยอดค้าปลีกสาหรับสินค้าอุปโภคบริโภค (Total
Retail Sales of Consumer Goods) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เป็ น 313.9 พั นล้านหยวน และรายได้จาก
อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 เป็น 54.3 พันล้านหยวน
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ประเภทสิ น ค้ า ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ เครื่ อ งประดั บ ทองและเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 27.1
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 น้ามันสาหรับประกอบอาหารและอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ
18.7 ยารักษาโรคแผนปัจจุบันและแผนจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 และวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.5
การลงทุน
ในช่วง 9 เดือนแรก การลงทุนสินทรัพย์ถาวรของมณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8
เป็น 893.6 พันล้านหยวน แยกเป็นการลงทุนการผลิตขั้นต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.5 เป็น 35.0 พันล้าน
หยวน การผลิ ต ขั้น ที่ ส อง เพิ่ มขึ้น ร้ อยละ 10.0 เป็ น 218.6 พัน ล้านหยวน และการผลิตขั้น ที่ สาม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 เป็น 640.0 พันล้านหยวน
การลงทุนภาครัฐมีโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 จานวน 22,377 โครงการ
เป็นโครงการใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0 จานวน 14,382 โครงการ สาหรับการลงทุนภาคเอกชนและ
อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เป็น 404.5 พันล้านหยวน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.3 ของการ
ลงทุนทั้งหมด) โดยการลงทุนของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เป็น 218.6 พันล้านหยวน (คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 24.5 ของการลงทุนทั้งหมด)
ประเภทการลงทุนในอุตสาหกรรมสาคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การลงทุนในน้า สิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.2 เป็น 104.8 พันล้านหยวน
การลงทุนในอุตสาหกรรมการศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 เป็น 21.0 พันล้านหยวน การลงทุนด้าน
ขนส่ง คลังสินค้า และบริการไปรษณีย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เป็น 109.2 พันล้านหยวน
การลงทุน ในอสั งหาริม ทรัพ ย์ การพั ฒ นาอสังหาริม ทรัพ ย์ ลดลงร้อ ยละ 5.6 เป็ น
189.0 พันล้านหยวน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการซื้อที่ดินลดลงร้อยละ 19.9 เป็น 6.9 ล้าน
ตารางเมตร (ราคาซื้อขายที่ดินลดลงร้อยละ 29.9 เป็น 11.0 พันล้านหยวน)
จานวนพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เป็น 199.1 ล้าน
ตารางเมตร และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.3 เป็น 16.1 ล้านตารางเมตร
สาหรับพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ที่ขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เป็น 20.9 ล้านตารางเมตร คิด
เป็นมูลค่า 106.2 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7)
ภาคการคลัง
รัฐบาลมณฑลยู น นานมี ร ายได้จ ากการจัด เก็ บ (Budget for local government)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เป็น 119.1 พันล้านหยวน จากการจัดเก็บรายได้ที่มิใช่ภาษี เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2
ขณะที่รายได้ จากภาษี ลดลงร้อยละ 3.8 เป็ น 79.9 พัน ล้านหยวน จากการจัดเก็บรายได้การค้าที่
ลดลงร้อยละ 7.1 เหลือ 24.7 พันล้านหยวน และภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลงร้อยละ 6.5 เหลือ 11.6
พันล้านหยวน ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เป็น 14.1 พันล้านหยวน
ด้านรายจ่ายของรัฐบาลมณฑลยูนนาน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.1 เป็น 327.8 พันล้านหยวน
ในทุกหมวดรายจ่ายที่สาคัญ 6 ประเภท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.4 ของรายจ่ายทั้งหมด) ได้แก่
รายจ่ายด้านการสุขภาพและการวางแผนครอบครัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0 เป็น 31.3 พันล้านหยวน
รายจ่ายด้านการศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 เป็น 50.8 พันล้านหยวน รายจ่ายด้านประกันสังคมและ
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การจ้างงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 ร้อยละ เป็น 50.0 พันล้านหยวน รายจ่ายด้านการคมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เป็น 50.9 พันล้านหยวน รายจ่ายด้านเกษตร ป่าไม้ และน้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9
เป็น 37.2 พันล้านหยวน และรายจ่ายสาธารณะทั่วไป (General Public Services Expenditure)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เป็น 27.0 พันล้านหยวน
การค้าต่างประเทศ
มูลค่าการค้าต่างประเทศ ใน 9 เดือนแรก ปี 2558 ลดลงร้อยละ 17.0 เหลือ 104.6
พันล้านหยวน จากการน าเข้า ลดลงร้อยละ 45.8 เหลือ 28.5 พันล้านหยวน (เป็นลาดับที่ 30 ของ
ประเทศ ส่วนการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เป็น 76.1 พันล้านหยวน (เป็นลาดับที่ 9 ของประเทศ))
สินค้าที่ส่งออกสาคัญ ได้แก่ แร่โลหะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.7 สินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ
24.8 สิ่ ง ทอและเสื้ อ ผ้ าเครื่ อ งแต่ ง กาย เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 23.5 ส่ ว นสิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ ล ดลง ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 14.9 และพลังงานไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 21.0
สินค้านาเข้าสาคัญ ได้แก่ ซัลเฟอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลง
ร้อยละ 59.1 สินค้าเกษตร ลดลงร้อยละ 57.7 และแร่โลหะ ลดลงร้อยละ 22.8
การค้ า กั บ อาเซี ย นของมณฑลยู น นาน คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 48.8 ของการค้ า
ต่ า งประเทศมณฑลยู น นาน ลดลงร้ อ ยละ 17.7 เป็ น 51.1 พั น ล้ า นหยวน โดยสิ น ค้ าประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 27.8 ลดลงร้อยละ 14.9 เป็น 21.2 พันล้านหยวน ปัจจัยที่ทาให้
การค้ามณฑลยูนนานกับอาเซียนลดลง ทางการจีนคาดว่าส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินของคู่ค้าในอาเซียนที่
อ่อนค่าลงมาก
ภาคการเงิน
ปริมาณเงินฝากของสถาบันการเงินในมณฑลยูนนานในรูปสกุลเงินหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ
9.8 เป็น 2,435.6 พันล้านหยวน ประกอบด้วยเงินฝากครัวเรือน (Household Deposits) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.3 เป็ น 1,052.4 พั น ล้ านหยวน และเงิน ฝากของ Non-financial corporate Deposits
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เป็น 646.3 พันล้านหยวน
ปริมาณเงิน ให้สิน เชื่อ ของสถาบันการเงินในรูปสกุลเงินหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3
เป็น 2,020.8 พันล้านหยวน ประกอบด้วยสินเชื่อระยะสั้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 เป็ น 609.9 พันล้าน
หยวน สินเชื่อระยะกลางและยาว เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เป็น 1,289.1 พันล้านหยวน ซึ่งเป็นสินเชื่อส่วน
บุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 เป็น 256.9 พันล้านหยวน
ระดับราคา
เดือนมกราคม – กันยายน 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคมณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ
1.8 (ประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4) จากการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารสดเป็นสาคัญ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1
(มีสัดส่วนร้อยละ 62.8)
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การจ้างงาน
ณ สิ้ นเดื อนกันยายน 2558 มณฑลยู นนานมี ผู้จบการศึกษาใหม่ เข้าสู่ ตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.9 จานวน 158,316 คน โดยมีอัตราการจ้างงานผู้จบการศึกษา
ใหม่ร้อยละ 87.9 แยกเป็น ปริญญาโท ร้อยละ 84.3 ปริญญาตรี ร้อยละ 87.5 และวิทยาลัย ร้อยละ 89.2
อัตราการว่างงานในเขตเมืองร้อยละ 3.96 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 4.3
การขนส่ง
การขนส่ งผู้ โดยสารและขนส่ งสิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 6.0 เป็ น 121.6 พั น ล้ า นตั น กิโลเมตร แยกเป็นการขนส่งสินค้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เป็น 109.0 พันล้านตัน -กิโลเมตร และการ
ขนส่งผู้โดยสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เป็น 46.2 พันล้านตัน-กิโลเมตร
โดยเป็นการขนส่งทางน้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1เป็น 1.0 พันล้านตัน-กิโลเมตร ทางถนน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เป็น 82.9 พันล้านตัน-กิโลเมตร ทางอากาศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เป็น 1.2 พันล้าน
ตัน-กิโลเมตร และทางรถไฟ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9เป็น 36.5 พันล้านตัน-กิโลเมตร

----------------------------------------
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ส่วนที่ 3 ภาวะการค้าผ่านแดนภาคเหนือและจีนตอนใต้
การค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้โดยเฉพาะมณฑลยูนนาน จะเป็นลักษณะการค้าผ่าน
แดน เนื่องจากไม่มีพ รมแดนติ ดต่ อกับไทยเหมือนประเทศเพื่อนบ้ านอื่น แต่มีค วามเชื่อมโยงด้าน
เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวกับไทยในภาคเหนือตอนบนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทา
การขนส่งสินค้าผ่านสปป.ลาว และสหภาพเมียนมา
การชาระเงินส่วนใหญ่ร้อยละ 71.8 ชาระโดยไม่ผ่านระบบสถาบันการเงิน และที่เหลือ
ร้อยละ 10.3 ชาระเงินผ่านระบบสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการชาระเงินผ่านระบบสถาบัน
การเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากอดีต สกุลเงินที่ใช้ในการกาหนดราคาและชาระเงินส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินบาท
ในปี 2557 ภาวะการค้าผ่านแดนภาคเหนือของไทยกับจีนตอนใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1
เป็ น 13,646.4 ล้ านบาท (คิ ด เป็ น สั ด ส่ วนร้อ ยละ 12.0 ของการค้ าชายแดนภาคเหนื อ (รู ป ที่ 2)
จ าแนกเป็ น การส่ งออก (สั ด ส่ วนร้อยละ 9.5 ของการส่งออกชายแดน) เพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 7.3 เป็ น
9,839.6 ล้านบาท และการนาเข้า (สัดส่วนร้อยละ 39.9 ของการนาเข้าชายแดน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1
เป็น 3,806.8 ล้านบาท โดยภาคเหนือเกินดุลการค้ากับจีนตอนใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เป็น 6,032.8
ล้านบาท (รูปที่ 3)
ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ภาวะการค้าผ่านแดนภาคเหนือกับจีนตอนใต้ มีมูลค่าการค้า
รวม 11,261.0 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.4 โดยการส่งออกขยายตัวร้อยละ 4.8 เป็น 7,918.5 ล้าน
บาท และการนาเข้าขยายตัวร้อยละ 18.0 เป็น 3,342.5 ล้านบาท
รูปที่ 2 สัดส่วนการค้าชายแดนภาคเหนือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2557

รูปที่ 3 มูลค่าการส่งออก นาเข้าภาคเหนือกับจีนตอนใต้
ปี 2557
ล้านบาท
16,000.0
14,000.0

จีนตอนใต้
12

ลาว
18

Export

Import

Trade Value

13,646.4

12,000.0
10,000.0

9,839.6

8,000.0
6,000.0

เมียนมา
70

4,000.0

3,806.8

2,000.0

ลาว

เมียนมา

จีนตอนใต้

2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

0.0

ที่มา กรมศุลกากร
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1. การส่งออก
การส่งออกไปจีนตอนใต้ส่วนใหญ่ส่งออกผ่านด่านเชียงของ ซึ่งการขนส่งส่วนใหญ่
ขนผ่านถนน R3A เชียงของ (เชียงราย)-บ่อแก้ว-บ่อเต็น (สปป.ลาว)-บ่อหาน (จีน) โดยมีสัดส่วน
ร้อยละ 67.8 รองลงมาเป็นด่านเชียงแสน ส่วนใหญ่ขนส่งทางเรือในแม่น้าโขง ร้อยละ 30.7 ด่านแม่
สาย ร้อยละ 1.3 และด่านอื่น ๆ ร้อยละ 0.2 ตามลาดับ
- สินค้าส่งออกด่านเชียงของที่สาคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลไม้ ยางพารา
ปลา อาหาร ถั่ว ดอกไม้ตัดดอก เครื่องดื่ม สินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
- สินค้าส่งออกด่านเชียงแสนที่สาคัญ คือ อาหาร รถยนต์เชิงพาณิชย์ ยางพารา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ยางพารา ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ รองเท้า รถกระบะและรถปิคอัพ
- สิ น ค้ า ส่ ง ออกด่ า นแม่ ส ายที่ ส าคั ญ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย ม อาหาร
รถจักรยานยนต์ รถยนต์เชิงพาณิชย์ รองเท้า สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เคมี ยา
รักษาโรค
2. การนาเข้า
การน าเข้าจากจีน ตอนใต้ส่วนใหญ่ น าเข้าผ่านด่า นเชียงของ ส่วนใหญ่ ผ่านถนน
R3A โดยมีสัดส่วนร้อยละ 82.3 รองลงมาเป็นด่านเชียงแสน ส่วนใหญ่ผ่านแม่น้าโขง ร้อยละ 17.7
- สิ น ค้ าน าเข้ า ด่ า นเชี ย งของที่ ส าคั ญ คื อ ผั ก ผลไม้ เครื่ อ งจั ก ร ชิ้ น ส่ ว นและ
ส่วนประกอบเครื่องจักร ดอกไม้ตัดดอก ผลิตภัณ ฑ์เคมี ผลิตภัณ ฑ์อาหาร ใบยาสูบ ถั่วและเมล็ด
เปลือกแข็ง ยานพาหนะอื่น ๆ
- สินค้านาเข้าด่านเชียงแสนที่สาคัญ คือ ผัก ผลไม้ เมล็ดน้ามัน ผลิตภัณฑ์จากแร่
เครื่องจักร ชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องจักร ชา ผลิตภัณฑ์กระดาษ เรือ เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส
ผ้า สิ่งทอ และเส้นด้าย
- สิน ค้า น าเข้า ด่านแม่ส ายที ่สาคัญ คือ สิ่ง ทอและเสื้อ ผ้า สิน ค้าอุต สาหกรรม
เครื่องกีฬาจาเป็น พลาสติก อุปกรณ์แบริ่ง ผัก เส้นใยฝ้าย อุปกรณ์ถ่ายภาพ ภาพยนตร์ เครื่องดนตรี
ไม้ตัดดอก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ตาราง 2 สินค้าส่งออกและนาเข้ากับจีนตอนใต้ 10 อันดับแรก
สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก

สินค้านาเข้า 10 อันดับแรก

1. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น น้ามันดีเซล น้ามัน 1. ผัก เช่น บร็อกโคลี กะหล่าดอก ถั่วลันเตา
เบนซิน
2. อาหาร เช่น กุ้งกระป๋อง พร้อมรับประทาน
2. ผลไม้ เช่น ส้มเขียวหวาน พลับ
ดอง น้ามันพืช นม น้าตาล ปลากระป๋อง
ข้าวโพดกระป๋อง ผักผลไม้กระป๋อง พร้อม
รับประทาน แป้งมันสาปะหลัง ซอสปรุงรส
เครื่องเทศ
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สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก

สินค้านาเข้า 10 อันดับแรก

3. ผลไม้เช่น มังคุด ลาไย กล้วยไข่ ลิ้นจี่ ทุเรียน 3. เครื่องจักร ส่วนประกอบ และชิ้นส่วน
4. ยางพารายางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางธรรมชาติ 4. ผลิตภัณฑ์จากพืชสวน (horticultural
และยางอื่น ๆ
product) เช่น คาร์เนชั่น กุหลาบ และ
ดอกปทุมาสด
5. ปลาทะเล
5. เมล็ดน้ามัน (oil seeds and oleaginous
fruits)
6. รถยนต์เชิงพาณิชย์
6. ผลิตภัณฑ์เคมี (Chemicals)
7. ถั่ว (peas, beans, nuts) เมล็ดถั่วสาหรับ
7. ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ เช่น น้าผึ้ง
การเพาะปลูก เช่น ถั่วแระ
ธรรมชาติ
8. ผลิตภัณฑ์จากยางพาราเช่น น้ายาง
8. ใบยาสูบ
ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ เช่น ลูกกลิ้งยาง ปลอก
หุ้มทาด้วยยาง
9. เครื่องดื่ม ทั้งมีแอลกอฮอล์ และไม่มี
9. ถั่ว (peas, beans, nuts)
แอลกอฮอล์ เช่น นม เบียร์ ไวน์ น้าผลไม้
10. ผลิตภัณฑ์จากพืชสวน (horticultural
10.ผลิตภัณฑ์จากแร่อื่น ๆ เช่น เซรามิค
product)เช่น กล้วยไม้
ที่มา คานวณจากฐานข้อมูลกรมศุลกากรปี 2557
----------------------------------------
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ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการเงินมณฑลยูนนาน
ยุ ทธศาสตร์ของรั ฐบาลก าหนดให้ มณฑลยู นนานเป็ น พื้ น ที่ น าร่ องในการปฏิ รู ปทาง
การเงินบริเวณชายแดน รัฐบาลมณฑลยูนนานจึงได้เสนอให้มีการผ่อนคลายมูลค่ าการถือเงินสดข้าม
แดนสาหรับ บุ คคลธรรมดาจากเดิ ม 123,564 หยวน หรือ 20,000 ดอลลาร์ สรอ. เป็ น 200,000
หยวน สาหรับธุรกิจต่างประเทศไม่จากัดวงเงินแต่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
เพื่ ออานวยความสะดวกด้ านการค้ า การลงทุ น และการท่ องเที่ ยว และยกระดับ การพั ฒ นาระบบ
การเงินในพื้นที่ให้ทันสมัย รวมทั้งทาให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสาคัญในภูมิภาค โดยตั้งเป้าหมายจะ
ผลักดันให้สาเร็จภายใน 5 ปี ทั้งนี้ พื้นที่นาร่องครอบคลุมนครคุนหมิง เป่าซาน ผูเอ่อ หลินชาง หง
เหอ เหวินซาน สิบสองปันนา เต๋อหง และนู่เจียง คิดเป็นร้อยละ 56 ของพื้นที่มณฑลยูนนานที่สามารถ
นาเงินสดข้ามแดนไปยังประเทศในอาเซียนและเอเชียใต้
ภาระหน้าที่สาคัญของพื้นที่นาร่อง
1) ผลั ก ดั น ให้ มี ธุ รกรรม/ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เงิ น หยวนใหม่ ๆ โดยสนั บ สนุ น ให้ ธ นาคาร
ต่ างประเทศและบุ ค คลธรรมดาเปิ ดบั ญ ชีเงิน หยวน จัดช่องทางพิ เศษให้ ขั้น ตอนการใช้เงิน หยวน
สะดวกและง่ายขึ้น ดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินหยวนข้ามแดน ผลักดันให้พื้นที่นาร่องมีการค้า
การลงทุน การกาหนดราคาสินค้า และการบันทึกบัญชีโดยใช้สกุลเงินหยวน
2) ด้านอัตราแลกเปลี่ยน: ผลักดันการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสกุลเงินท้องถิ่น
เพื่อลดการพึ่งพาสกุลเงินที่สาม และลดต้นทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้กับธุรกิจ
3) ด้ า นการลงทุ น : สนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลออกไปลงทุ น ใน
ต่างประเทศ หรือลงทุนร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศ
4) ด้านสถาบันการเงิน : สนับสนุนความร่วมมือระหว่างธนาคารในพื้นที่นาร่องและ
สถาบันการเงินของประเทศในอาเซียนร่วมลงทุนด้านต่าง ๆ เช่น ประกันภัย
บทบาทของธปท. ในการสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ที่ผ่านมา ธปท. ได้มีบทบาทในการส่งเสริมการใช้เงินหยวนและการอานวยความ
สะดวกการค้าการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่นักลงทุนไทย สรุปได้ดังนี้
1. ธปท. ส่งเสริมให้ผู้ส่งออก นาเข้า และนักลงทุนไทย ใช้เงินหยวนในการทา
ธุรกรรมระหว่างประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาเงินสกุลหลักอื่นที่อาจมีความผันผวนมาก เช่น การจัด
สัมมนา Thailand-Hong Kong Renminbi Business Forum เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้เงิน
หยวน การจัดทาคู่มือการทาธุรกรรมเงินหยวน เป็นต้น
2. มีความร่วมมือกับธนาคารกลางจีน สาขาคุนหมิง ให้มีการกาหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างเงินบาทและเงินหยวน (Direct Quotation) ผ่านระบบ China Foreign
Exchange Trade (CFETS)
3. ธปท. ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ โดยส่งเสริมการ
ลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศ ภายใต้แผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ เพื่อให้มี
ความคล่องตัวในการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนยิ่งขึ้น สรุปการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้าย
ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในปี 2555-2558 ดังนี้
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 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Thailand Direct Investment: TDI) นิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดาสามารถลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (หมายถึง การ
ถือหุ้นในกิจการในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 10 หรือการลงทุนในกิจการใน
เครือ) ได้โดยไม่จากัดวงเงิน
 การฝากเงินตราต่างประเทศในบัญชี Foreign Currency Deposit (FCD)
สามารถฝากเงินได้เสรีตามภาระผูกพัน ทั้งเงินตราต่างประเทศจะมีแหล่งที่มา
จากในประเทศและแหล่งต่างประเทศ
 การขยายวงเงินการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากกับสถาบันการเงินใน
ประเทศไทยได้เสรี โดยมียอดคงค้างไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. (จากเดิม
500,000 ดอลลาร์ สรอ.)
 การขยายวงเงินการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศได้ไม่เกินปีละ 50 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (จากเดิม 10 ล้านดอลลาร์ สรอ.)
 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ขยายวงเงินลงทุนเป็น 75,000 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. บุคคลในประเทศลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ กองทุนส่วนบุคคล และธนาคารพาณิชย์ เพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ในประเทศ (FX-linked product) เพื่อให้นักลงทุนคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์
ซับซ้อนและมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 การผ่อนคลายเกณฑ์การนาเงินออกนอกประเทศตามแนวชายแดนไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านของบุคคลและนิติบุคคลไทยเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านบาท จาก 5 แสนบาท
ทั้ งนี้ ในส่ วนของธปท.สภน. ได้มีการจั ดประชุมความร่วมมื อกับ ธนาคารกลางจี น
สาขาคุนหมิง รวมทั้งจัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการใช้เงินหยวนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ เพื่อ
สนับสนุนการใช้เงินหยวนเป็นทางเลือกในการชาระค่าสินค้าระหว่างประเทศ และลดการพึ่งพิงสกุ ล
เงินหลัก
---------------------------------------ที่มา: รวบรวมจาก Website กระทรวงพาณิชย์ มณฑลยูนนาน ณ มีนาคม 2557
www.bot.or.th
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ส่วนที่ 5 รายงานพิเศษ: มาตรการที่สาคัญของจีนปี 2557-8
เรือ่ งที่ 1 เป้าหมายทางเศรษฐกิจปี 2558
การประชุม ประจ าปี ข องสภาที่ ป รึ ก ษาทางการเมื อ งแห่ งชาติ (Chinese People’s
Political Consultative Conference: CPPCC)และสภาประชาชนแห่ ง ชาติ (The National
People’s Congress: NPC) เมื่อเดือนมีนาคม 2558 เศรษฐกิจจีนอยู่ในช่วงสาคัญที่ต้องเผชิญหน้า
กับความท้าทายและการแก้ปัญหา และปัญหาเชิงโครงสร้ างเป็นตัวฉุดการพัฒนา จึงต้องมีการปฏิรูป
และปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยได้มี
กล่าวถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่สาคัญในปี 2558 รายละเอียดดังนี้
ตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจ
GDP
CPI
การจ้างงานใหม่ในเขตเมือง
อัตราการว่างงานในเขตเมือง
การขาดดุลการคลัง
M28
การค้าระหว่างประเทศ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
การค้าปลีก
การลงทุนระบบราง
การลงทุนโครงการชลประทาน
อัตราเงินเฟ้อ
การใช้พลังงานต่อ GDP

เป้าหมายปี 2558
ร้อยละ 7
ร้อยละ 3
10 ล้านคนขึน้ ไป
<ร้อยละ 4.5
ร้อยละ 2.3 ของ GDP
1.62 ล้านล้านหยวน
ร้อยละ 12
ร้อยละ 6
ร้อยละ 15
ร้อยละ 13
8.0 แสนล้านหยวน
8.0 แสนล้านหยวน
ร้อยละ 2.3
<ร้อยละ 3.1

เป้าหมายปี 2557

ตัวเลขจริง ปี 2557

ร้อยละ 7.5

ร้อยละ 7.4
(63.6 ล้านล้านหยวน)
ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 2
10 ล้านคน
13.22 ล้านคน
ร้อยละ 4.6
ร้อยละ 4.1
ร้อยละ 2.1 ของ GDP ร้อยละ 1.8 ของ GDP
1.35 ล้านล้านหยวน
ร้อยละ 13
ร้อยละ 12.2
ร้อยละ 7.5
ร้อยละ 3.4
ร้อยละ 17.5
ร้อยละ 15.3
ร้อยละ 14.5
ร้อยละ 12
800,000 ล้านหยวน
808,800 ล้านหยวน
70,000 ล้านหยวน
ร้อยละ 2.1
ร้อยละ 1.8
ร้อยละ 3.9
ร้อยละ 4.8

ทั้งนี้ การดาเนินงานของรัฐบาลมุ่งเน้น 3 ด้าน
1. การปรับนโยบายให้มองไปข้างหน้าและออกกฎเกณฑ์ที่ตรงกับเป้าหมาย และมีการ
ปรับปรุงปัจจัยระดับจุลภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพระดับมหภาค ทาให้อุปทานและอุปสงค์มีความ
สมดุลโดยการปรับโครงสร้าง เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตในระดับที่เหมาะสม แบ่งเป็น
1.1 ด้ านการคลัง ปี 2558 มีการตั้งงบประมาณขาดดุล 1.62 ล้านล้านหยวน
(เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 270 พันล้านหยวน) คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของ GDP เป็นการงบประมาณขาดดุล
ของรัฐบาลกลาง 1.12 ล้ านล้ านหยวน และรัฐบาลท้ องถิ่น 500.0 พั น ล้านหยวน และรัฐบาลจะ
ปรับปรุงหนี้ภาครัฐโดยการอนุญาตให้ออกพันธบัตรพิเศษเพื่อสนับสนุนโครงการระหว่างก่อสร้างและ
8

M2 คือ เงินสด เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากอื่น ๆ ของธนาคาร
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ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและย่อม
1.2 นโยบายการเงิน จะมีการเสริมสร้าง Macro prudential Regulation โดย
มีการดาเนินนโยบายการเงินที่ยืดหยุ่น ได้แก่ open market operations อัตราดอกเบี้ย เงินสารอง
ตามกฎหมาย (required reserve rations) การ re-lending และการรักษาระดับการเติบโตของ
ปริมาณเงินในระบบและสินเชื่อ โดยเร่งหมุนเวียนของเงินทุนให้สูงขึ้น การปรับปรุงโครงสร้างสินเชื่อ
การเพิ่มสัดส่วนการให้กู้ยืมโดยตรงและการลดต้นทุนเงินทุน รวมทั้งจะสนับสนุนให้มีแหล่งเงินทุน
สาหรับภาคเอกชนเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจจริงมากขึ้น
2. รัฐบาลจีนจะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจไปพร้อมกับรั กษาเสถียรภาพของการ
เติบโต โดยการจ้างงานและรายได้ของประชาชนยังเพิ่มขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต มีการปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน และตราสินค้าและบริการ มีการเสริ มสร้างภาคบริการ
และอุตสาหกรรมใหม่ และมีการหาช่องทางเติบโตใหม่ ๆ
3. สร้างปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ โดยเร่งการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการ
พั ฒ นา และปรับ ปรุงปั จ จั ย ขับ เคลื่ อนเดิ ม โดยรัฐบาลจะเพิ่ ม การอุด หนุ น การผลิ ตสิน ค้ าและการ
ให้บริการสาธารณะ เพิ่มการลงทุน ด้านการศึกษาและสาธารณสุข ทาให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น
และนาไปสู่การบริโภคที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วย การส่งเสริมให้
สร้างนวัตกรรมใหม่ จะทาให้เกิดการจ้างงานและรายได้ต่อหัวจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความเท่าเทียม
ทางสังคมมากขึ้น
---------------------------------------ที่มา: รายงานการทางานของคณะรัฐบาลจีน ปี 2558 สานักงานตัวแทน ธปท. นครปักกิ่งและ
www.finance.sina.com
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เรือ่ งที่ 2 สรุปความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางจีนในการส่งเสริมการใช้เงินสกุลหยวน
ปี 2557 ธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of China) ลงนามความตกลงทวิภาคี
เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและเงินสกุลท้องถิ่น (Bilateral Swap Agreement) กับธนาคาร
กลางประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้ธนาคารกลางทั้งสองสามารถเข้าถึงแหล่งสภาพคล่องเงินสกุลท้องถิ่น
ของคู่สัญญาได้ อันนามาซึ่งความเชื่อมั่นแก่ภาคธุรกิจและสถาบันการเงินในการใช้เงินสกุลหยวนและ
สกุลท้องถิ่นประเทศนั้น ๆ ในการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการจัดตั้งธนาคารเพื่อการชาระดุล
เงินหยวน (RMB Clearing Bank) เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งสภาพคล่องเงินหยวนของจีนได้มากขึ้น
ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ ในต่างประเทศสามารถลดต้นทุนในการทาธุรกรรมเงินหยวน สรุปความ
ร่วมมือระหว่างธนาคารกลางจีนกับธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ดังนี้
วันที่

ประเทศ

BSA

26 มี.ค.57

อังกฤษ



28 มิ.ย. 57
28 มิ.ย. 57
3 ก.ค. 57
21 ก.ค. 57

ฝรั่งเศส
ลักเซมเบิร์ก
เกาหลีใต้
สวิตเซอร์แลนด์



25 ส.ค. 57

ศรีลังกา



13 ต.ค. 57

รัสเซีย



พ.ย. 57

แคนาดา



17 พ.ย. 57

ออสเตรเลีย

14 ธ.ค. 57

คาซัคสถาน



22 ธ.ค. 57

ไทย



3 พ.ย. 57

กาตาร์
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BSA
วงเงิน
200 พันล้านหยวน
(20 พันล้านปอนด์)

150 พันล้านหยวน
(21 พันล้านฟรังก์)
10 พันล้านหยวน
(225 พันล้านรูปี)
150 พันล้านหยวน
(815 พันล้านรูเบิล)
200 พันล้านหยวน
(30 พันล้าน
ดอลลาร์แคนาดา)
(CAD)

7 พันล้านหยวน
(200 พันล้าน
เตงเก)
70 พันล้านหยวน
(370 พันล้านบาท)
35 พันล้านหยวน
(208 พันล้านริยาล)

Clearing bank
อายุ Clearing ธนาคาร รายละเอียดเพิม่ เติม
(ปี)
bank
3

CCB




BOC
ICBC
BOCC



ICBC



BOC

3



ICBC

3



ICBC

3
3
3
3

3

เป็นพื้นที่ในการใช้
เงินหยวนผ่าน
RQFII วงเงินการ
ลงทุน 50,000 ล้าน
หยวน
ทดลองขยายการใช้
เงินหยวนผ่าน
RQFII วงเงิน
50,000 ล้านหยวน

ขยายการใช้เงิน
หยวนแก่นกั ลงทุน
สถาบันต่างประเทศ
ผ่าน RQFII วงเงิน
30,000 ล้านหยวน

22

หมายเหตุ: BOC คือ Bank of China
ICBC คือ Industrial and Commercial Bank of China
BOCC คือ The Bank of Communications of China
CCB คือ China Construction Bank
ที่มา: รวบรวมจากเว็บไซต์ธนาคารกลางจีน

----------------------------------------
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เรือ่ งที่ 3 เส้นทางสายไหม...ยุทธศาสตร์การขยายอิทธิพลของจีนต่อเศรษฐกิจโลก
รูปที่ 4 เส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเล

ประธานาธิบดีจีน (สีจิ้นผิง) ได้เสนอแนวคิด “เส้นทางสายไหม” ระหว่างการเยือน
ผู้น าประเทศในอาเซี ย นเมื่ อเดื อนตุ ล าคม 2556 แนวคิ ด ดั งกล่ าวเป็ น การเชื่อ มความสั ม พั น ธ์ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี และการคมนาคม แนวคิด
ดังกล่าวเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกว่าจีนไม่ได้เอาเปรียบหรือคุกคามประเทศอื่นอีกทั้งยังเป็น
นโยบายที่ รัฐ บาลจี น วางแผนไว้ เพื่ อ มุ่ งพั ฒ นาฝั่ ง ตะวั น ตกของจี น และใช้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ
เชื่อมโยงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ศูนย์กระจายสินค้า และโลจิสติกส์ไปยังประเทศในเอเชีย
กลาง ซึ่งไม่ได้มุ่งหวังความร่วมมือเฉพาะทางการค้า แต่ยังครอบคลุมถึงด้านสังคม และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยอิงจากเส้นทางสายไหมในอดีต ซึ่งแนวคิดดังกล่าวยังสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติของจีน ฉบับที่ 12 (ฉบับปัจจุบัน) และเป็นยุทธศาสตร์ที่จีนนามาใช้ขยายอิทธิพล
และบทบาททางทะเล
เส้นทางสายไหมในอดีต
เส้นทางสายไหม (Silk Road, Silk Route: 丝绸之路) เป็นเส้นทางเดินทางทางบก
ในอดีต (140 ปีก่อนคริสตกาล) ใช้เดินทางจากจีนไปตะวันตก ผ่านเอเชียกลาง ซีเรีย และยุโรป ถือ
เป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของเอเชียและยุโรป ทั้งยังเป็นเส้นทางการค้าที่นาความเจริญและความมั่งคั่งมาสู่จีน ผู้ค้า หลักในยุค
โบราณ คือ จีน อินเดีย เปอร์เซีย กรีก ซีเรีย โรมัน อาร์มีเนียและแบกเตรียน (Bactrian) การขนส่ง
จะเดินทางเป็นกองคาราวานเริ่มต้นจากนครซีอานไปยังเมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ใช้ระยะเวลา
เดินทางไม่ต่ากว่า 3 ปี สินค้าสาคัญของจีน เช่น ผ้าไหม แก้ว เครื่องเคลือบดินเผา พรม เป็นต้น
ส าหรั บ เส้ น ทางสายไหมทางทะเล ปรากฏขึ้ น ประมาณ ค.ศ. 960 เป็ น เส้ น ทาง
แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกและตะวันตก โดยยุคที่มีการกล่าวถึงมาก
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ที่สุด คือ การเดิน เรือของแม่ทัพ เจิ้ งเหอ โดยเดินเรือผ่านทะเลจีน ใต้ ไปยังช่องแคบมะละกา ผ่ าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่มหาสมุทรอินเดีย และเชื่อมต่อไปยังตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป
มณฑลสาคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น มณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเล และ
นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูทางใต้ของจีน สินค้า สาคัญ เช่น
เครื่องกระเบื้องและเครื่องเทศ เป็นต้น
จากอดีต...สูป่ จั จุบนั
เส้นทางสายไหมใหม่ (The New Silk Road) เป็นการพัฒนาเส้นทางสายไหมทางบก
และทางทะเล ภายใต้ยุทธศาสตร์ “One Belt, One Road” (一带一路) ซึ่งเป็นการพัฒนาระยะยาว
เพื่อเสริมสร้างอานาจทางเศรษฐกิจของจีน โดยมีจีนเป็นศูนย์กลางและเชื่อมโยงกับเอเชีย ตะวันออกกลาง
ยุโรป และแอฟริกา ผ่านด้านเศรษฐกิจและการค้าคล้ายในอดีต ครอบคลุมเส้นทางทั้งทางบก และทาง
น้า ซึ่งมีประชากรอยู่บริเวณดังกล่าว 4,400 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 63 ของประชากรทั่วโลก มีขนาด
เศรษฐกิจ 21.0 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. คิดเป็นร้อยละ 29 ของโลก และครอบคลุมพื้นที่ 26 ประเทศ
ประกอบด้วย 2 เส้นทาง คือ
1. เส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจ (Silk Road Economic Belt) 丝绸之路经济带
เป็นการสร้างความเชื่อมโยงตามแนวเส้นทางการค้าในอดีตที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม
(Silk Road) ซึ่งเชื่อมโยงจีน กับ เอเชียตะวัน ออก เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง
ตะวันออกกลาง ตอนเหนือของแอฟริกา และสิ้นสุดที่ยุโรป
2. เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 (21st Century Maritime Silk Road:
MSR) 21 世纪海上丝绸之路
เป็นเส้นทางการเดินเรือจากเมืองท่าสาคัญของจีนทางตะวันออก สู่ทะเลจีนใต้ ช่อง
แคบมะละกา ซึ่งจะเชื่อมโยงการค้าจากมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านอาเซียน สู่มหาสมุทรอินเดีย
เส้นทางบนทางสายไหม
1.เส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจ : การฟื้นฟูเส้นทางสายไหมสู่เอเชียกลางของเส้นทาง
สายไหมทางเศรษฐกิ จ (Silk Road Economic Belt) เป็ น การสานนโยบายที่ เน้ น การปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และนิคมอุตสาหกรรมในมณฑลตะวันตก จึงมีการผลักดันโครงการ
เครือข่ายเส้นทางรถไฟสาหรับการขนส่งสินค้าและโดยสาร ซึ่งมณฑลต่าง ๆ ของจีนได้ให้การตอบรับ
นโยบายดังกล่าว เช่น นครซีอานเปิดให้บริการขบวนรถไฟ “Chang An Hao” ซึ่งเป็นขบวนรถไฟ
สาหรับท่องเที่ยวบนเส้นทางสายไหม ใช้ระยะเวลาเดินทาง 11 วัน หรือการตั้งเขตโลจิสติกส์นานาชาติ
ถือเป็นท่าเรือบนดินครบวงจรแห่งแรกของจีน โดยรัฐบาลจีนสนับสนุนให้ซีอานเป็นศูนย์กลางด้าน
การคมนาคมขนส่งในจีนตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อเชื่อมโยงจีนกั บเอเชียกลางและยุโรป รวมถึงมีการ
เชื่อมต่อทางรถไฟไปยังตะวันออกกลาง และเปิดเส้นทางการขนส่งนานาชาติ 2 เส้นทาง คือ ซีอาน –
Rotterdam (เนเธอร์แลนด์) และซีอาน – Moscow (รัสเซีย) ทั้งนี้ จากรายงานของศูนย์ข้อมูลเพื่อ
ธุรกิจไทยในจีน (BIC) กล่าวว่า หากจีนขนส่งสินค้าด้วยรถไฟไปยุโรปตามเส้นทางสายไหม จะช่วยลด
ระยะทางและประหยัดเวลาการขนส่งทางเรือลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง คือ จาก 35 วัน เหลือ 15 วัน ซึ่ง
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การขนส่งด้วยรถไฟจะช่วยกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ที่รถไฟผ่านด้วย ปัจจุบันมีการขนส่งสินค้า
โดยรถไฟจากจีนไปยุโรป เช่น
1) เส้นทางฉงชิ่ง (จีน) – Duisburg (เยอรมนี): ใช้ระยะเวลา 16 วัน ขนส่งสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ ที่มีฐานการผลิตในฉงชิ่ง เช่น HP Ford Suzuki
2) เส้นทางเฉิงตู (จีน) – Lodz (โปแลนด์): ใช้ระยะเวลา 12-14 วัน ขนส่งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และรองเท้าสตรี
3) เส้นทางอู่ฮั่น (จีน ) – Almaty (คาซัคสถาน): ขนส่งอุปกรณ์เคมี และเครื่องมือ
สาหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ส าหรับ มณฑลยู น นาน แนวคิ ด เส้ น ทางสายไหมสอดคล้ องกับ ยุ ท ธศาสตร์ “ป้ อ ม
สะพาน” ของมณฑล ซึ่งกาหนดให้มณฑลยูนนานเป็นประตูการค้าทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
เชื่อมกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ โดยรัฐบาลกลางได้ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและ
แผนงานจากส่วนกลาง เช่น การเชื่อมเครือข่ายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน และการพัฒนา
ตามแนวชายแดน
2.เส้ น ทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21: เส้ น ทางเดิ น เรื อ ของจี น ที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย
1) สายตะวันออก: มณฑลฝูเจี้ยน - มหาสมุทรแปซิฟิก - ทวีปอเมริกา
2) สายใต้ : มณฑลฝู เจี้ ย น - เกาะไหหล า - แหลมญวน (เวี ยดนาม) - อ่ าวไทย คาบสมุทรมลายู (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
3) สายตะวัน ตก: มณฑลฝูเจี้ยน - ทะเลจีนใต้ - ช่องแคบมะละกา - แหลมกู๊ดโฮป
(ทวีปแอฟริกา)

Source: www.mapsofworld.com
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การสนับสนุนของภาครัฐ
จี น ได้ มี ก ารประกาศจั ด สรรเงิน ลงทุ น สาหรับ ก่ อ ตั้งกองทุ น เส้ น ทางสายไหม (Silk
Road Fund) มูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ระหว่างการประชุม
APEC ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการเงิน การลงทุนและให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ
บนเส้นทางสายไหม ซึ่งยังไม่มีการกล่าวถึงรายละเอียดของกองทุนมากนัก และการก่อตั้ง Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB) เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ ายในภู มิ ภ าคซึ่ ง เน้ น
สนับสนุนโครงการรถไฟ และทางด่วนที่จะเชื่อมโยงจีนกับประเทศในเอเชียกลาง โดยเน้นบริเวณ
เส้นทางสายไหม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “Go West Policy9” ของจีน นอกจากนี้ ยังมีกองทุน
ความร่ ว มมื อ ทางทะเลจี น -อาเซี ย น (China ASEAN Maritime Cooperation Fund) มู ล ค่ า
3,000 ล้านหยวน ซึ่งเป็นกองทุ นแบบให้เปล่าสาหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าทาง
ทะเล การเชื่ อ มโยงเส้ น ทางขนส่ ง ทางทะเล และด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี กั บ การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเล
จากจีนสูอ่ าเซียนและไทย
เส้นทางสายไหมทางทะเลมีความเกี่ยวข้องกับอาเซียน เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือใน
การขนส่งสินค้าทางทะเลจากจีนไปยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งเส้นทางนี้จะทาให้จีนลด
ความตึงเครียดกับอาเซียนผ่านทางการค้า เป็นการหาพันธมิตรกับประเทศในแถบนี้ผ่านผลตอบแทน
ทางการค้า และจีนมีการคาดการณ์ว่าหากมีการขุดคอคอดกระบริเวณจังหวัดระนองและชุมพรจะมี
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าอย่างมาก เรือสินค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะใช้เป็นเส้นทาง
ผ่านจากจีนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ไม่น้อยกว่า 2,000 ลา และช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากเดิม
ถึง 7 วัน
ด้านภูมิศาสตร์ไทยสามารถเชื่อมโยงกับเส้น ทางสายไหมของจีนทั้งทางบกทางถนน
ของภาคเหนือผ่านมณฑลยูนนานเส้นทาง R3A และทางทะเลด้านทะเลจีนใต้ แต่ไทยควรมีการวาง
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อให้การวางกรอบและการลงทุนไป
ในทิศทางเดียวกัน และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน อย่างไรก็ดี ในด้านโลจิสติกส์ ไทยยัง
ขาดการจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องทั้งระบบ โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเล หาก
ภาครัฐมี การกาหนดนโยบายและลงทุ น ในโครงสร้างพื้น ฐานที่ เกี่ยวข้องพร้อมปรับ ปรุงและออก
กฎระเบียบให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ และมีบทบาทเป็นเพียงผู้คอยอานวยความสะดวกสาหรับด้าน
ปฏิบัติให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ดาเนินการต่อไป
----------------------------------------

9

เป็นนโยบายที่มีเป้าหมายพัฒนาความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมไปยังมณฑลทางตะวันตกของจีน โดยดาเนินการตั้งแต่ปี
2543
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ส่วนที่ 6 ลาดับเหตุการณ์สาคัญและเครือ่ งชีภ้ าวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน
ลาดับเหตุการณ์สาคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนานปี 2557 และ 9 เดือนแรกปี 2558
วันที่
ด้านการเงินการธนาคารและชาระเงิน

รายละเอียด

กุมภาพันธ์ 2557

China Construction Bank สาขามณฑลยู น นาน ได้ ล งนาม
ความตกลงการชาระเงินเพื่อการค้าด้วยสกุลท้องถิ่นกับธนาคารพาณิ ชย์
เวีย ดนาม สาขาLaocai 8แห่ ง เช่น Vietnam Bank for Agriculture and
Rural Development,Bank for Investment and Development of
Vietnam, Mekong Development Joint Stock Commercial
Bank,Vietnam Bank for Industry and Trade Saigon และ Bank
for Industry and Trade เป็นต้น
โดย China Construction Bank สาขาเหอโข่ ว ยั ง เปิ ด บั ญ ชี
เพื่อชาระเงินระหว่างกันกับธนาคารพาณิชย์เวียดนามข้างต้นซึ่งถือ เป็นการ
ยกระดั บ ความร่ วมมื อ ในการท าธุ รกรรมหั ก บั ญ ชี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง นี้
China Construction Bank มณฑลยู น นาน ยั งให้ บ ริ ก ารท าธุ รกรรม
Internet Banking ด้วย

กุมภาพันธ์ 2557

เดื อ นสิ ง หาคม 2556 Fudian Bank ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
SAFE และศุลกากรคุนหมิงในการขนส่งธนบัตรต่า งประเทศข้ามแดน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของทางการที่ส่งเสริมให้มณฑลยูนนานเป็นพื้นที่นา
ร่อ งการปฏิ รู ป การเงิ น ชายแดน โดยปั จ จุ บั น Fudian Bank ได้ มี ก าร
ขนส่งและแลกเปลี่ยนธนบัตรไทยกับธนาคารพาณิ ชย์ไทยครั้งแรกเดือน
ธันวาคม 2556 มูลค่า 10.0 ล้านบาท
Fudian Bank มีการทาธุรกรรมเกี่ยวกับเงินบาท ประกอบด้วย
การซื้อขายเงินบาทผ่าน interbank การชาระค่าสินค้า และการให้บริการ
แลกเปลี่ยนเงินบาทแก่ลูกค้ารายย่อย ทั้งสิ้น 54.7 ล้านหยวน โดยในส่วน
ของการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินบาทมีมูลค่ารวม 9.9 ล้านหยวน (ข้อมูล
ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2556)

กุมภาพันธ์ 2557

รองผู้ ว่ า การธนาคารกลางจี น (Hu Xiaolian) กล่ า วในการ
ประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามการใช้ ส กุ ล เงิ น หยวนว่ า จี น ยั ง คงด าเนิ น นโยบาย
ส่งเสริมการใช้เงินหยวนเพื่อการชาระเงิน ในปี 2556 มีปริมาณการใช้เงิน
หยวนเพื่อการชาระเงิน 5.2 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.0 โดยการ
ใช้เงิน หยวนเพื่อการค้ ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจากผลสารวจของการใช้
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เงินตราต่างประเทศในการชาระเงิน ของ BIS สกุลเงินหยวนเป็นเงินตรา
ต่างประเทศที่มีการใช้ในการทาธุรกรรมเป็นอันดับ 9 ของโลก

กุมภาพันธ์ 2557

อั ต ราอ้ า งอิ งบ าท / ห ยวน ใน ต ล าด Interbank คุ น ห มิ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนก.พ. 2557 เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจาก
เดือนก่อน โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 5.3007 – 5.3931 บาท/หยวน ใน
วันที่ 7 ก.พ. 57 อัตราอ้างอิง 5.3931 บาท/หยวน กลางเดือนวันที่ 18
ก.พ. 2557 แข็งค่ าขึ้น เป็ น 5.3007 บาท/หยวน ก่อนอ่อนค่าลงในช่วง
ปลายเดือนอีกครั้ง โดยวันที่ 28 ก.พ. 57 อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงเท่ากับ
5.3176 บาท/หยวน
อัตราแลกเปลี่ยนบาท/หยวนในตลาด Interbank คุนหมิง ยังคง
มีทิศทางเดียวกันกับการซื้อขายเงินหยวน/บาท ระหว่างธนาคารพาณิชย์
ไทยกับ ลูกค้าในประเทศไทย โดยช่วงต้น เดือนวัน ที่ 3 ก.พ. 57 มีอัตรา
กลาง 5.4404 บาท/หยวน ก่อนแข็งค่าลงในช่วงปลายเดือนวันที่ 26 ก.พ.
57 มีอัตรากลาง 5.3181 บาท/หยวน โดยธนาคารพาณิชย์เสนอซื้อเฉลี่ย
5.2595 บาท/หยวน และเสนอขายเฉลี่ย 5.3766 บาท/หยวน

มีนาคม 2557

เดื อ นมิ ถุ น ายน 2556 ธนาคารกลางอั ง กฤษได้ ล งนามความ
ร่วมมือการใช้เงินสกุลท้องถิ่นระหว่างกันวงเงิน 2 แสนล้านหยวน และ
เดือนตุลาคม 2556 ธนาคารกลางอังกฤษ ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ลงทุนใน
โ ค ร ง ก า ร น า ร่ อ ง ข อ ง RQFII (Renminbi Qualified Foreign
Institutional Investor) วงเงิ น 80,000 ล้ า นหยวน ส่ ง ผลให้ ค วาม
ร่วมมือด้านการเงินระหว่างกันมีความคืบหน้าอย่างมาก ทาให้ลอนดอน
กลายเป็นตลาด offshore ของเงินหยวนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงอีกแห่ง
นอกเหนือจากฮ่องกง

มีนาคม 2557

วันที่ 28 มีนาคม 2557 People’s Bank of China และธนาคาร
กลางเยอรมนี ลงนามบั น ทึ กความร่วมมือการชาระบั ญ ชีระหว่างกัน ณ
แฟรงก์ เฟิ ร์ต โดยธนาคารกลางสองฝ่ายพร้ อมให้ ค าปรึก ษาและความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การกากับดูแล การจัดการธุรกิจ การแลกเปลี่ยน
ข้อมู ล ระหว่างกั น อย่ างต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ อานวยความสะดวกต่ อธุ รกิจ และ
สถาบัน การเงิน จี น และเยอรมนีในการใช้เงิน หยวนเพื่อชาระเงิน สาหรับ
การค้ าระหว่างกัน ซึ่งนับ เป็ น ความก้าวหน้าอีกขั้น หนึ่งของการส่งเสริม
การค้าและการเปิดเสรี
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เมษายน 2557

ไตรมาสแรกปี 2557 สิงคโปร์มีการท าธุรกรรม offshore เงิน
หยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนเกือบ 4 เท่า สูงเป็นอันดับสองของ
โลก (สัดส่วนร้อยละ 6.8) รองจากฮ่องกง (ร้อยละ 72)
ผู้ บ ริ ห าร SWIFT เขตเอเชี ย แปซิ ฟิ ค กล่ า วว่ า ตั้ ง แต่ ปี 2556
ปริมาณธุรกรรมการชาระเงินด้วยเงินหยวนในสิงคโปร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามปริ ม าณการค้ า และการลงทุ น ที่ ใ ช้ เงิ น หยวนเพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ
ธนาคารพาณิชย์มีการให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนเกี่ยวกับเงินหยวน
มากขึ้น ทั้งนี้ ธนาคาร ICBC สาขาสิงคโปร์ ได้รับอนุมัติให้ทาหน้าที่เป็น
Settlement Bank สกุลเงินหยวนแห่งเดียวของสิงคโปร์
ในภาพรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เงินหยวนเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน
การชาระเงินมากเป็นลาดับ 7 ของโลก (ร้อยละ 1.6) โดยเพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 29

เมษายน 2557

ผู้บ ริห ารธนาคาร Agricultural Bank of China และผู้ว่าการ
เมื องฝางเฉิ งกั่ง เขตปกครองตนเองกวางสี เปิ ด “ศู น ย์ก ลางธุ รกรรม
เงินตราต่างประเทศจีน - อาเซียน” ณ เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้าม
แดนจีน (ตงซิ่ง) – เวียดนาม (Mong Cai) ศูน ย์แห่ งนี้จะอนุญ าตให้ มี
การทาธุรกรรมระหว่างเงินหยวนและด่ องโดยตรง (ในขณะนี้มีเพียงแห่ง
เดี ย วในจี น ) โดยจะมีการประกาศอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างหยวน-ด่อง
ให้บริการซื้อขายเงินสดสกุลด่องแก่ธุรกิจท้องถิ่นผ่านตัวแทนแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศในท้องถิ่นและธนาคารพาณิชย์ ให้บริการด้านความรู้
แก่พนักงาน และให้บริการธุรกรรมเพื่อรองรับการค้าและการลงทุน

มิถนุ ายน 2557

ธนาคารกลางจีนได้ใช้วงเงิน swap กับธนาคารกลางเกาหลีใต้
วงเงิ น 400 ล้ านวอน หรื อ ประมาณ 2.4 ล้ านหยวน เพื่ อ ให้ ธ นาคาร
พาณิชย์จีนกู้ยืม แล้วให้สินเชื่อภาคธุรกิจในการนาเข้าสินค้าและบริการ
ทั้งนี้ หลังจากสองประเทศลงนาม swap ระหว่างกัน ธนาคาร
กลางเกาหลีใต้เป็นฝ่ายที่ใช้วงเงินแล้วหลายครั้ง แต่ธนาคารกลางจีนเพิ่ง
ใช้ เป็ น ครั้งแรก นั บ ว่ าการท า swap ระหว่างกัน เป็ น ประโยชน์ ช่ว ยลด
ต้นทุนด้านการเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของภาคธุรกิจ
ทั้งสองประเทศ และช่วยรองรับการค้าที่ขยายตัว
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มิถนุ ายน 2557

เอกอัค รราชทู ตแคนาดาประจาประเทศจี น กล่าวว่า แคนาดาจะ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางเงิ น หยวนต่ า งประเทศอั น ดั บ หนึ่ ง ของทวี ป อเมริ ก า
เหนือ ขณะที่ปัจจุบันสิงคโปร์และลอนดอนเป็นผู้นาธุรกรรม Offshore
RMB ของทวีปเอเชียและยุโรปโดยทางรัฐบาลแคนาดาร่วมกับภาคเอกชน
อยู่ ระหว่างการศึ ก ษาให้ แ คนาดาเป็ น ศู น ย์ก ลางการชาระบั ญ ชีด้ ว ยเงิน
หยวน คาดว่าจะทราบผลการศึกษาในปลายปีนี้

มิถนุ ายน 2557

ICBC สาขาสิ ง คโปร์ ซึ่ ง เป็ น Settlement Bank ในสิ ง คโปร์
ปล่ อยกู้ส กุล เงิน หยวนแก่ ICBC สาขาเขตทดลองการค้ าเสรีเซี่ย งไฮ้10
เพื่อใช้ในการลงทุนและให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุ ล หยวน วงเงิน 200 ล้ านหยวน โดยธุ ร กรรมดั ง กล่ าวถื อ เป็ น การ
supply offshore RMB ของ ICBC สาขาสิงคโปร์

มิถนุ ายน 2557

ธนาคาร Maybank ธนาคารขนาดใหญ่ของมาเลเซีย มีสาขาใน
ประเทศกว่า 330 สาขา และสาขาในต่างประเทศกว่า 30 สาขา อยู่ระหว่าง
เตรี ย มการเปิ ด สาขาที่ คุ น หมิ ง หลั ง จากได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องของจีน ปัจจุบันนครคุนหมิงมีสาขาธนาคารต่างประเทศหลาย
แห่งเปิดให้บริการ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารฮั่งเซง ธนาคาร HSBC
และ Bank of East Asia เป็นต้น

มิถนุ ายน 2557

ผู้อานวยการอาวุโส ธปท.สภน. (คุ ณ สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร)
กล่ าวในงานเสวนา China-South Asia Expo ครั้งที่ 2 กับ ผู้ แทนจาก
ธนาคารกลางลาว กัมพูชา และจีน ว่า ความร่วมมือทางการเงิน ขึ้น กับ
ความพร้อมของแต่ละประเทศ ปัจจุบันจีนและไทยมีถนน R3 เพื่อการค้า
และการขนส่งซึ่งประสบความสาเร็จอย่างดี ดังนั้น ควรมีการสร้างถนน
R3 ทางการเงิน หรือ “คุนม่านกงลู่ทางการเงิน ” เพื่อสนับสนุนการค้าให้
เพิ่มขึ้น ส่วนผู้แทนลาวและกัมพูชาจะผลักดันความร่วมมือทางการเงินกับ
จีน รวมทั้งสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งสองฝ่ายร่วมทุนและสร้างช่อง
ทางการชาระเงิน ให้ มากขึ้น และผู้ บ ริห าร PBC สาขาคุ น หมิ ง กล่ าวว่า
ควรสร้างความร่วมมือทางการเงินให้แน่นแฟ้น รวมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนการชาระเงินด้วยสกุลท้องถิ่นเพื่อการค้าและการลงทุน ตลอดจน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์มีความร่วมมือระหว่างกัน

China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone เป็นเขตที่ก่อตั้งเป็นพิเศษ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมี
กฎระเบียบและนโยบายการบริหารจัดการต่างจากพื้นที่อื่นของจีน เป็นเสมือนพื้นที่นอกอาณาเขตจีน และได้รับสิทธิพิเศษด้าน
การค้าและการลงทุนมากขึ้น
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มิถนุ ายน 2557

ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยได้ มีก ารลงนามบั น ทึ ก ความ
เข้าใจกั บ รัฐบาลมณฑลยูน นานเพื่ อ สร้างความร่วมมื อทางการเงิน และ
ผลักดันให้บริษัทหลักทรัพย์ของไทยมีโอกาสขยายการให้บริการในมณฑล
ยูนนาน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการติดต่อทาธุรกิจทั้งระหว่าง
ผู้ประกอบการจีนและบริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
และบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนจัดโรดโชว์นักลงทุนและจัดเวทีหารือเพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างมณฑลยูนนานและไทย

กรกฎาคม 2557

การชาระเงินหยวนระหว่างจีนและรัสเซียในปีที่ผ่านมาขยายตัวมาก
แต่สัดส่วนการชาระเงินหยวนเพื่อการค้ายังอยู่ในเกณฑ์ต่าเพียงร้อยละ 6.8
อาจเนื่องจากขั้นตอนการชาระเงินหยวนนั้นซับซ้อน ทั้งนี้ รัสเซียได้เพิ่ม
ความร่วมมือกับ China Union Pay

กรกฎาคม 2557

Bank of China รายงานข้อมูลการชาระเงินหยวนข้ามแดนของ
เดือนพฤษภาคมที่ ผ่านมาว่า การชาระเงินหยวนข้ามแดนระหว่างจีนกับ
ทวี ป ยุ โ รปเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว โดยเยอรมั น อั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส และ
ลักเซมเบิร์ก เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน ทาให้ปัจจุบันการ
ชาระเงินหยวนข้ามแดนในทวีปยุโรปคิดเป็นร้อยละ 8 ของการชาระเงิน
หยวนข้ามแดนทั้งหมดของจีน ทั้งนี้ การชาระเงินหยวนข้ามแดนจากทวีป
เอเชีย ยังมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็ น กว่าร้อยละ 75 ของการชาระเงิน หยวน
ข้ามแดนทั้งหมด โดยเฉพาะฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้

กรกฎาคม 2557

พฤษภาคม-กรกฎาคม 2557 ปริม าณการแลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ต่างประเทศทุกสกุลในนครคุนหมิงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 เนื่องจาก
เป็นช่วงที่ชาวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ
ที่ นิ ย มมากที่ สุด คื อ เงิน บาท รองลงมาได้แก่ ดอลลาร์ฮ่องกง และเงิน
ปอนด์ ทั้งนี้ FudianBank11 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ขนส่งธนบัตรข้ามแดน
ระหว่างไทยและจีนเปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ธนาคารฯ ได้
แลกเปลี่ ย นเงิ น บาทกั บ ลู ก ค้ ามากกว่ า 100 ล้ านหยวน โดยช่ ว ง low
season จะแลกเปลี่ ย นประมาณวั น ละ 500,000 บาท และช่ ว ง high
season เพิ่มขึ้นเป็น วันละ 1,000,000 บาท ปั จจุบันการแลกเงินบาทกับ
Fudian Bank ค่อนข้างสะดวก ธนาคารได้เตรียมธนบัตรเงินบาทหลาย

Fudian Bank ได้ลงนาม MOU ซื้อขายเงินบาทและขนส่งธนบัตรเงินบาทข้ามแดนกับธนาคารกรุงไทยเมื่อปลายปี 2556
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ชนิดราคาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และเพิ่มจุดบริการที่สิบสอง
ปันนา มณฑลยูนนาน และนครฉงชิ่ง มณฑลเสฉวน

กรกฎาคม 2557

ธนาคาร ICBC ได้ ท าการขนเงิ น สดสกุ ล หยวนจากกวางโจว
มณฑลกวางตุ้ง สป.จีนไปยังสิงคโปร์เป็นครั้งแรก เพื่อเพิ่ม supply เงิน
หยวนในสิงคโปร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ และเป็นการเปิดโอกาสให้
ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดบัญชี Clearing เงินหยวน
กั บ ICBC สาขาสิ ง คโปร์ ด้ ว ย นั บ เป็ น การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจและการค้าที่สาคัญระหว่างจีนกับสิงคโปร์และประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น หนึ่งในนโยบาย “เส้นทางสายไหมทางทะเล”
ของจีน
การ Supply เงิ น หยวนดั ง กล่ า ว เนื่ อ งด้ ว ยสิ ง คโปร์ มี ย อด
ธุรกรรมการใช้เงินหยวนข้ามแดนมากเป็นอันดับสองรองจากฮ่องกง และ
เป็นคู่ค้าสาคัญของมณฑลกวางตุ้ง โดยยอดการชาระเงินหยวนข้ามแดน
ของสิงคโปร์กับต่างประเทศในช่วง ม.ค.-พ.ค. 2557 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น
421.4 พั นล้านหยวน ทั้ งนี้ เป็ นการชาระเงิน หยวนระหว่างสิงคโปร์และ
มณฑลกวางตุ้งร้อยละ 17.1 หรือประมาณ 71.9 พันล้านหยวน

สิงหาคม 2557

Deutsche Bank เผยแพร่ ผ ลวิ จั ย ล่ า สุ ด ว่ า ภายในอี ก 10 ปี
ข้างหน้า การชาระเงินหยวนเพื่อการค้าระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่ม EU
จะขยายตัวถึงร้อยละ 40 (ปัจจุบันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10)
Deutsche Bank กล่าวว่า จีนเป็น supplier รายใหญ่ที่สุด และ
เป็นตลาดส่งออกใหญ่อันดับสามของกลุ่ม EU ในขณะเดียวกันกลุ่ม EU
ก็เป็ น คู่ ค้ ารายใหญ่ ที่ สุ ดของจี น นอกจากนี้ นั ก ท่ องเที่ ยวจี น ในยุ โรปมี
จานวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทาให้เกิดการขั บเคลื่อนอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่อง
อี ก ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะเป็ น แรงผลั ก ดั น คื อ การลงทุ น โดยตรง
(FDI)ซึ่ง EU เป็น ผู้ลงทุน รายใหญ่ที่ สุดของจีน แม้ปั จจุบั นมูลค่า FDI
ของจีนในกลุ่ม EU จะมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของ FDI ทั้งหมด แต่หาก
พิจารณาข้อมูลการควบรวมธุรกิจ ระหว่างจีน กับกลุ่ม EU และเยอรมัน
แล้วจะพบว่านักลงทุนชาวจีนมีความสนใจที่จะลงทุนในกลุ่ม EU เพิ่มขึ้น
เรื่อ ย ๆ ท าให้ ส ามารถคาดการณ์ ว่ามู ล ค่ า FDI จากจี น มี แ นวโน้ ม จะ
เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
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สิงหาคม 2557

สานักข่าวในรัสเซียรายงานว่า บริษัท RongBao ของจีนวางแผน
จะตั้ ง ศู น ย์ โ ลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางส่ ง ออกผั ก ผลไม้ ไปยั ง รั ส เซี ย
โดยตรง ที่เขตตงหนิง มณฑลเฮยหลงเจียง บริเวณชายแดนจีน -รัสเซีย
ด้วยเงินลงทุน 9.7 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยจะชาระเงินระหว่างกันด้วย
เงินสกุลหยวน-รูเบิลแทนสกุลดอลลาร์ สรอ.
ทั้ งนี้ รัสเซียประกาศมาตรการต่อต้านยุ โรปและสหรัฐอเมริก า
โดยยกเลิกการนาเข้าพืชผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณ ฑ์นมระยะเวลา
หนึ่งปี ทาให้รัสเซียจาเป็นต้องนาเข้าอาหารจากประเทศอื่นรวมจีนทดแทน

สิงหาคม 2557

วั น ที่ 5 -6 สิ งห าค ม 2 5 5 7 ผู้ ว่ าก าร ธ น าค าร ก ล าง จี น
(Mr.ZhouXiaochuan)ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริห ารของธนาคาร
กลางจีน ณ เมืองจี้หนาน มณฑลซานตง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบ
นโยบายเศรษฐกิจการเงินของรัฐบาล สถานการณ์ เศรษฐกิจการเงินของ
ทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบัน รวมถึงประเด็นสาคัญที่จะต้องดาเนินงาน
ในช่วงครึ่งปีหลัง
โดยภารกิจ สาคั ญ ของธนาคารกลางในช่วงครึ่งปี แรกมี ได้แก่
ด าเนิ น นโยบายรัก ษาเสถีย รภาพทางการเงิน ผลั ก ดั น การปฏิ รู ป อัต รา
ดอกเบี้ย ผลักดันการปฏิรูปทางการเงินเชิงนโยบาย ส่งเสริมให้การชาระ
เงิ น หยวนข้ า มแดนขยายตั ว ปฏิ รู ป กลไกอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ควบคุมดูแลความเสี่ยง ส่งเสริมบริการทางการเงิน พัฒนา
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินกับนานาประเทศ และเพิ่มความ
เป็นระบบในการดาเนินงานของธนาคารกลาง และจัดตั้งคณะทางานและ
ดูแลการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สาหรับครึ่งปีหลังนั้น ภารกิจสาคัญของธนาคารกลางยังคงเป็น
การควบคุมดูแลเศรษฐกิจในระดับมหภาคและการดาเนินงานเพื่อให้การ
พั ฒ นาและปฏิรูปเป็ น ไปอย่างราบรื่น รวมทั้งการให้ ความรู้กับบุ ค ลากร
สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส พัฒนาแนวทางการดาเนินงานโดย
ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
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กันยายน 2557

China Foreign Exchange Trading System & National
Interbank Funding Center: CFETS รายงานว่ า ปั จ จุ บั น ได้ มี ก าร
Direct Quotation RMB-Euro เพื่ อ ส่ งเสริม การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
และความสัมพันธ์ทางการค้าระดับทวิภาคีซึ่งจะทวีความสาคัญมากขึ้นใน
อนาคต และช่วยลดต้นทุนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกัน อานวยความ
สะดวกด้ านการค้ าการลงทุ น และการเงิน ระหว่างกัน รวมทั้ งสนั บ สนุ น
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างจีนและสหภาพยุโรป

ตุลาคม 2557

ตามอ านาจของธนาคารกลางจี น China Foreign Exchange
Trade System (CFETS) ได้ ป ระกาศเมื่ อวัน ที่ 27 ตุ ลาคม 2557 จะมี
การเปิ ด Direct Quotation ระหว่าง RMB และ SGD ใน interbank
ซึ่งนับเป็นก้าวสาคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับการค้าและเศรษฐกิจ
ระดับทวิภาคีระหว่างสองประเทศ จากความร่วมมือดังกล่าวจะทาให้ต้นทุน
อัต ราแลกเปลี่ยนต่าลง ช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้ า การลงทุ น
และความร่วมมือทางการเงินของทั้งสองประเทศ

มกราคม 2558

เดือนมกราคม 2558 ธนาคารกลางจี น (The People’s Bank
of China) ลงนาม MOU กับธนาคารประเทศต่าง ๆ ดังนี้
1. ธนาคารกลางมาเลเซี ย (Bank Negara Malaysia) ได้ ล ง
นาม MOU ธน าคารกลางจี น ได้ ม อบอ านาจให้ Bank of China
(มาเลเซีย) เป็น RMB Settlement Bank ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
2. ธนาคารกลางจี น (The People’s Bank of China) และ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ได้ ล งนาม MOU ธนาคารกลางจี น ได้ ม อบ
อ านาจให้ ธนาคาร ไอซี บี ซี (ไทย) เป็ น RMB Settlement Bank ณ
กรุงเทพฯ
3. ธนาคารกลางจี น (People’s Bank of China และ Swiss
National Bank) ได้ลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันที่จะชาระดุลด้วย
เงินหยวน ณ สวิตเซอร์แลนด์ และมีการขยายพื้นที่โครงการนาร่องการใช้
เงิน หยวนผ่ าน RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional
Investor) วงเงิน การลงทุน 50,000 ล้านหยวน เพื่อส่งเสริมการค้าและ
อานวยความสะดวกด้านการลงทุน
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มีนาคม 2558

ธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of China) กับธนาคาร
กลางอาร์เมเนีย (Central Bank of Armenia) ลงนามความร่วมความ
ตกลงใน Bilateral Swap Agreement วงเงิน 1,000 ล้านหยวน หรือ
77,000 ล้าน AMD ระยะเวลา 3 ปี เพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้า
และการลงทุน

เมษายน 2558

วั น ที่ 10 เมษายน 2558 ธนาคารกลางจี น (The People’s
Bank of China) และ South African Reserve Bank ได้ลงนามความ
ร่วมความตกลงใน Bilateral Swap Agreement วงเงิน 30 ล้านหยวน
หรือ 54 ล้านแรนด์ ระยะเวลา 3 ปี เพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้า
และการลงทุน และรักษาความมั่นคงทางการเงินระดับภูมิภาค
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มีนาคม 2557

จากข้อมูลด่านศุลกากร มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 มณฑลยูนนาน
มี มู ล ค่ าการค้ าต่ างประเทศรวม 22,770.0 ล้านหยวน เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ว ง
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 22.5 สูงกว่ามูลค่าการค้าต่างประเทศของประเทศที่
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.0 และมี มู ล ค่ าสู ง จั ด อยู่ ใ นอั น ดั บ 4 ของมณฑลทาง
ตะวันตก โดยเพิ่มขึ้นมากในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและแอฟริกา โดย
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 41.9 และร้ อ ยละ 52.1 ตามล าดั บ ส าหรั บ การค้ ากั บ
ประเทศในอาเซียนมีมูลค่า 10,570.0 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นมากจากการค้ากับ
เมียนมาร้อยละ 50.4 และลาวร้อยละ 62.0

เมษายน 2557

กรมศุลกากรมณฑลยูนนานเผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรของ
มณฑลยูนนานในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันปี
ก่อนลดลงร้อยละ 0.9 โดยลดลงจากการส่งออกบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ร้อยละ 40.7 ไม้ตัดดอกร้อยละ 36.3 กาแฟร้อยละ 18.0 ผลไม้ร้อยละ 5.1
และผั ก สดร้ อ ยละ 0.5 ตามล าดั บ เนื่ อ งจากผลผลิ ต เสี ย หายจากภั ย
ธรรมชาติ
หากจาแนกตามประเภทธุรกิจ พบว่า การส่งออกของรัฐวิสาหกิจ
และธุ รกิ จต่ างประเทศลดลงร้อยละ 30.0 และร้อยละ 15.6 ตามลาดั บ
สาหรับธุรกิจเอกชน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7
นอกจากนี้ หากพิจารณาการส่งออกตามประเทศคู่ค้าที่สาคัญ คือ
อาเซี ย น ยู โ ร และฮ่ อ งกง ซึ่ งคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 86.7 ของตลาด
ส่งออกทั้ งหมดของมณฑล พบว่า การส่งออกไปตลาดอาเซียนและยูโร
ลดลงร้อยละ 52.2 โดยตลาดอาเซียนลดลงมาก โดยเฉพาะการส่งออกไป
มาเลเซีย ซึ่งลดลงร้อยละ 52.2 สาหรับตลาดฮ่องกงเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.4

เมษายน 2557

หลั งจากเมี ยนมาประกาศห้ ามส่งออกไม้ธ รรมชาติตั้ งแต่เดื อ น
เม.ย. 2557 ทาให้ราคาไม้แดงในจีนสูงขึ้นร้อยละ 20-100
เดือนมิ.ย. 2556 ราคาไม้แดงจากเมียนมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เป็น
ตั น ละ 35,000 หยวน ซึ่ ง ไม้ ที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ าศู น ย์ ก ลาง 60 เซนติ เมตร
ราคาตันละ 32,000 หยวน และเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 70 เซนติเมตร ตัน
ละ 60,000 หยวน โดยราคาค่ อ นข้ างผั น ผวน ส าหรั บ ไม้ ม ะค่ าจากการ
สารวจตลาดในเมืองรุ่ยลี่ พบว่าราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เป็นตันละ 35,000
หยวน
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ผู้ประกอบการค้าเฟอร์นิเจอร์กล่าวว่า 6 เดือนก่อนราคาไม้แดง
เพิ่มขึ้นประมาณตันละ 80,000 หยวน แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นตันละ 180,000
หยวน ไม้ธรรมชาติ 1 ตัน หลังจากแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วราคาจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 1-2 ล้านหยวน ทาให้ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องมีการสต๊อค
วัตถุดิบไว้ เนื่องจากผู้ บริโภคชาวจีนนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์จากไม้ธรรมชาติ
โดยเฉพาะไม้แดง ซึ่งถือเป็นสินค้าระดับ high end

พฤษภาคม 2557

วันที่ 4-9 พฤษภาคม 2556 สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครคุนหมิง
ได้ จั ด งาน “เท ศ ก าล ไท ย ” ป ระจ าปี ณ น ค รคุ น ห มิ ง ร่ ว ม กั บ
กระทรวงมหาดไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นาผู้ประกอบการ
สินค้า OTOP จานวน 80 ราย ร่วมแสดงสินค้า โดยมีผู้เข้าชมงานวันละ
28,000-35,000 คน สินค้าที่ได้รับความสนใจ อาทิ ข้าวหอมมะลิ มังคุด
ล าไย กล้วยไข่ ทุ เรีย น มั งคุ ด บะหมี่ กึ่งสาเร็จ รูป ขนมขบเคี้ ยว สิน ค้ า
หัตถกรรม ของตกแต่งบ้าน ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ไ ม้ ผลิตภัณ ฑ์สปา
และสมุนไพรไทย รวมทั้งอาหารไทย ประเภทก๋วยเตี๋ยว ข้าวอบสับปะรด
ต้มยากุ้ง และน้าเต้าหู้
อนึ่ง จีนเป็นผู้นาเข้าเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเป็น
อันดับ สองของไทย ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้บริโภคได้รับอิท ธิพลของละคร
ไทยซึ่ ง ก าลั ง เป็ น ที่ นิ ย มในจี น จากการออกอากาศทั้ ง ทางที วี แ ละ
อินเตอร์เน็ต

มิถนุ ายน 2557

ผลจากการจั ด งาน China-South Asia Expo ครั้ ง ที่ 2 และ
China Kunming Import and Export Fair ครั้งที่ 22 ทาให้มีการตก
ลงซื้อขายสินค้าในงานนี้เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนร้อยละ 16 เป็น 19,210 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. และยั ง มี ก ารตกลงทางธุ ร กิ จ กั บ ประเทศต่ า งๆ อาทิ
ออสเตรเลีย ญี่ ปุ่น สิงคโปร์ ในธุรกิจประเภทโครงสร้างสาธารณู ปโภค
เหมื อ งแร่ เกษ ตรกรรม ภ าคการเงิ น การขน ส่ ง และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
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มกราคม 2558

ปี 2557 การค้ าต่ างประเทศจี น มี มู ลค่ า 4.3 ล้านล้ านดอลลาร์
สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 7.5 คู่
ค้าที่สาคัญ 10 อันดับของจีน คือ สหภาพยุโรป 615.1 พันล้านดอลลาร์
สรอ. เพิ่ มขึ้น ร้อยละ 9.9 รองลงมา คื อ สหรัฐอเมริกา 555.1 พัน ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 อาเซียน 480.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 ฮ่องกง 376.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.2 ญี่ ปุ่ น 312.4 พั น ล้ านดอลลาร์ สรอ. เท่ าปี ก่ อ น เกาหลี ใ ต้ 290.5
พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ไต้หวัน 198.3 พันล้านดอลลาร์
สรอ. เพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 6.0 ออสเตรเลี ย 136.9 พั น ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เพิ่ มขึ้นร้อยละ 3.0 รัสเซีย 95.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.8 และบราซิล 86.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 4 ตามลาดับ

กรกฎาคม 2558

ครึ่งแรกปี 2558 การค้าต่างประเทศมณฑลยูนนานลดลงร้อยละ
18.1 เป็ น 64.0 พัน ล้านหยวน เป็น การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อ ยละ 8.7 เป็ น
45.3 พั นล้านหยวน การนาเข้าลดลง ร้อยละ 48.6 เป็ น 187.7 พันล้าน
หยวน
การค้ ากับ อาเซียนลดลงร้อยละ 19.6 เป็น 32.1 พันล้านหยวน
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.1) สหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 3.3 เป็น 5.6
พันล้านหยวน สหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เป็น 4.5 พันล้ านหยวน
ฮ่องกง ลดลงร้อยละ 65.6 เป็น 3.2 พันล้านหยวน และอินเดีย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 79.6 เป็น 1.8 พันล้านหยวน
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มกราคม 2557

ปี 2556 มณฑลยู น นานมี ก ารลงทุ น ในโครงสร้างพื้ น ฐานและ
สาธารณู ป โภคทั้ ง การก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง สนามบิ น ในเมื อ งต่ า ง ๆ
รวมทั้ ง ทะเลสาบหลู กู เพื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ โครงการสาคัญ ประกอบด้วยโครงการ
ปรั บ ปรุ งสนามบิ น จิ่ งหง เขตปกครองตนเองสิ บ สองปั น นา สนามบิ น
ฉางสุ่ย (คุนหมิง) สนามบินเหมิงจื้อ และเจาทง สาหรับปี 2557 มณฑล
ยูนนานยังมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีมากกว่า 20 โครงการ
โดยมีทั้งโครงการก่อสร้างใหม่และโครงการต่อเนื่อง เช่น สนามบินฉาง
หยวน สนามบินคุนหมิง และสนามบินเถิงชง เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุง
เครือข่ายเส้นทางขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและส่งเสริมพัฒนาด้าน
การขนส่งทางอากาศ คาดว่าใช้เงินลงทุน 3,600 ล้านหยวน

กุมภาพันธ์ 2557

มณฑลยูน นานมีเป้าหมายการลงทุ นจากต่างประเทศในปี 2557
มูลค่า 5.0 แสนล้านหยวน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในพื้นที่ชายแดนและการ
ลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ยกระดั บ โครงสร้างอุ ต สาหกรรมของ
มณฑล เพิ่ ม รายได้ ภ าษี และการจ้ า งงาน ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารผ่ อ นคลาย
กฎระเบียบให้เมืองบริเวณชายแดน เช่น เมืองรุ่ยลี่เป็นพื้นที่นาร่องปฏิรูป
ด้านการเงินชายแดน เมืองหลานชางเป็นพื้นที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ชายแดน เมืองหงเหอเป็นพื้นที่สินค้าทัณฑ์บน เมืองเหอโข่ว และบ่อหานบ่อเต็น (สปป.ลาว) เป็นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน เพื่อ
เป็นการสนับสนุนและดึงดูดการลงทุน

กุมภาพันธ์ 2557

ปี 2557 มณฑลยูนนานมีแผนก่อสร้างสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย
เฟสที่ สอง ซึ่งเฟสแรกเปิดใช้งานแล้วในเดือนมิถุน ายน 2555 คาดว่าปี
2563 สนามบิ น คุ น หมิงจะมี การพั ฒ นาการขนส่งที่ มีขนาดใหญ่ การท า
ธุรกรรมเกี่ยวกับ การบิ น ที่ มีป ระสิท ธิภาพ โดยมีแนวคิ ดการขนส่งแบบ
บูรณาการ มีรูปแบบการบินและนวัตกรรมการบินที่ทันสมัย มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการบิ นระหว่างมณฑลยูนนานและประเทศที่
พั ฒ นาแล้ว และพัฒ นาให้ สนามบิ น คุ น หมิงเป็ น ศูน ย์กลางการบิ น ระดับ
ภูมิภาค เพื่อเชื่อมต่อกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และขยายไปยัง
ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกา และแอฟริกาเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างทวีป
รวมถึงการเชื่อมต่อภายในเมืองใหญ่ของประเทศทั้งปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวาง
โจว และเมืองใหญ่อื่นๆ

ส่วนเศรษฐกิจภาค สานักงานภาคเหนือ

40

วันที่

รายละเอียด
ที่ ผ่านมาสนามบิ น คุ น หมิงมีอัตราการเติบ โตของผู้โดยสารเป็ น
อัน ดั บ สี่ รองจากปั กกิ่ง กวางตุ้ง และเซี่ย งไฮ้ ส่วนการขนส่งสิน ค้ าเป็ น
อันดับหนึ่งของประเทศ คาดว่าปี 2557 สนามบินคุนหมิงจะมีปริมาณการ
บิน 297,900 เที่ยวบิน ผู้โดยสารใช้บริการ 34.7 ล้านคน และปริมาณการ
ขนส่ง 331,800 ตัน
ปัจจุบันสนามบินคุนหมิงยังไม่ได้เปิดให้บริการการบินระหว่างทวีป
มี เพี ย งเส้ น ทางบิ น ถึ งสหรั ฐอเมริก าและออสเตรเลี ย ในขณะที่ ม ณฑล
ใกล้ เคี ย ง เช่น เฉิงตูและฉงชิ่ง มีให้ บ ริการเส้น ทางการบิ น ระหว่างทวีป
และจะขยายการให้ บ ริการถึงมณฑลทางตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ มณฑล
ตะวันตกเฉียงเหนือ และเมืองท่องเที่ยวของจีน คาดว่าในอนาคตมณฑล
ยูนนานจะเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศในมณฑลตะวันตกของจีน

มีนาคม 2557

ส่วนเศรษฐกิจภาค สานักงานภาคเหนือ

ส านั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ (จี น ) แถลงว่ า
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา รัฐบาลมณฑลยูนนานได้กาหนดให้การก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมเป็นยุทธศาสตร์สาคัญของมณฑล จึง
ผลักดัน และวางแผนพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยาว โดยปี 2557 มณฑล
ยูนนานมีเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 91,365.0 ล้าน
หยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 40 โดยเป็นการการลงทุนใน
ระบบราง 26,000 ล้านหยวน ทางบกและทางน้า 70,000 ล้านหยวน และ
ทางอากาศ 3,600 ล้านหยวน
ด้านการพัฒนาระบบราง ได้มีการพยายามผลักดันหลายเส้นทาง
รวมมากกว่า 10 โครงการ เช่น เส้น ทางยูน นาน-กุ้ยโจว และเส้น ทาง
เซี่ย งไฮ้-คุนหมิง เป็นต้น เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต รวมถึงการ
ผลักดันให้คุนหมิงเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
การพัฒนาทางบก เป็นโครงการต่อเนื่องในเส้นทางจากทางใต้ไป
ทางเหนือ เช่น เส้นทางลี่เจียง-เสฉวน และ express highway เส้นทาง
ฉู่ซง-กวางโจว เป็นต้น
การพัฒนาทางอากาศ ผลักดันการปรับปรุงสนามบิน เช่น สนาม
บินหลูกูหู ชางหยวน ฉางสุ่ย และเหมิงจื้อ ซึ่งเป็นสนามบินพาณิ ชย์และ
สนามบิ น ส าหรับ กองทั พ เป็ น ต้ น และโครงการเปิ ดสนามบิ น ใหม่ เช่ น
สนามบินหลานชาง เถิงชง เป็นต้น
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พฤษภาคม 2557

กระทรวงพาณิ ชย์มณฑลยูน นานประจากรุงย่างกุ้งกล่าวว่า ผล
จากรัฐบาลเมียนมาผ่อนคลายการลงทุนให้นักลงทุนจากต่างประเทศมาก
ขึ้น จากการใช้กฎหมายการลงทุนฉบับล่าสุด การลงทุนจากต่างประเทศจะ
เน้นในด้านการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มการส่งออกและเพิ่มการจ้างงาน
โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากน้ามัน และก๊าซธรรมชาติ การท าเหมืองแร่
โรงแรม และการท่องเที่ยว ทาให้เมียนมาเป็นประเทศในเอเซียที่น่าลงทุน
มากที่ สุด โดยแนะน าให้ผู้ป ระกอบการมณฑลยูน นานเข้าไปลงทุ น ใน 8
อุตสาหกรรมสาคัญ คือ ภาคเกษตร ทรัพยากรน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
เหมืองแร่ ป่ าไม้ ประมง โครงสร้างพื้น ฐาน (รวมถึงการขนส่งและการ
สื่อสาร) อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม สภาพเส้น ทาง
คมนาคมในเมียนมายังมีสภาพไม่ดีมากนัก และค่ าใช้จ่ายในการสื่อสาร
แพงมาก

เมษายน 2558

การลงทุนจากนอกมณฑลของมณฑลยูนนานไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.0 มูลค่า 116.3 พันล้านหยวน การลงทุนในเกษตรพื้นที่สูงและ
การคมนาคมขนส่งมีการเติบโตสูง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.0 และร้อยละ
53.0 ตามลาดับ สาหรับการลงทุนใหม่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมด้านการ
สื่อสารและปิโตรเคมี เมืองสาคัญของมณฑลยูนนาน คือ คุนหมิง หงเหอ
ตี๋ชิ่ง และหลานชางมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 10.0 ล้านหยวน โดยนคร
คุนหมิงมีการเติบโตจากการลงทุนเมื่อเทียบจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ
54.0
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กุมภาพันธ์ 2557

ตั้งแต่มีการเปิดใช้เส้นทาง R3A ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางถนนที่เชื่อม
จีน (มณฑลยูนนาน) กับไทย ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวผ่านเส้นทางนี้มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามลาดับ จากการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น ช่วงตรุษจีนที่ผ่านมามีรถยนต์
ที่เดินทางท่องเที่ยวผ่านเส้นทาง R3A จากนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ผ่านลาว
มายังไทย โดยมีรถยนต์ที่เดินทางออกจากด่านบ่อหาน (จีน) จานวน 1,100 คัน/
วัน คิ ด เป็ น จ านวนนักท่ องเที่ ยวจี น ที่ เดิน ทางออกนอกประเทศมากกว่า 4,500
คน/วัน ท าให้ ภ าวะการค้ าบริเวณด่ านบ่ อ หานคึ ก คั กมากขึ้น และส่ งผลให้ ก าร
ท่องเที่ยวแบบไปกลับวันเดียวบริเวณเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาเพิ่มขึ้น
จากข้ อ มู ล ด่ านตรวจคนเข้ าเมื อ งเชี ย งแสน พบว่า ปี 2556 มี บุ ค คล
สัญชาติจีนและมีพาหนะเดินทางเข้าผ่านจุดตรวจเชียงของสะพานแห่งที่ 4 จานวน
21,631 คนและ 1,481 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.7 และร้อยละ 119.1 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลาดับ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก สะท้อนจากข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557 มีจานวนคนจีนและพาหนะผ่านด่าน
ดังกล่าวสูงถึง 5,998 คนและ 2,020 คัน

เมษายน 2557

จากยุทธศาสตร์จีนที่กาหนดให้มณฑลยูนนานเป็นประตูในการเชื่อมโยง
กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ซึ่งนามาสู่ยุทธศาสตร์ “One
Belt, One Road” กระทรวงคมนาคมมีแผนปรับปรุงเส้น ทางเพื่อเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ 4 เส้นทาง ประกอบด้วย
1) เส้น ทางคุน หมิง -กรุงเทพฯ ไทย:- ช่วงที่เป็น เส้นทางภายในมณฑล
ยูนนานจะปรับปรุงให้เป็นถนนไฮเวย์ทั้งหมดโดยในปี 2560
2) เส้นทางคุนหมิง-ฮานอย เวียดนาม:- ช่วงที่เป็นเส้นทางภายในมณฑล
ยูนนาน (คุนหมิง-เหอโข่ว) มีระยะทาง 400 กิโลเมตร และจะปรับปรุงให้เป็นถนน
ไฮเวย์ทั้งหมด
3) เส้น ทางคุ น หมิ ง -จ้ าวผิ่ ว เมี ย นมา:- ในปี นี้ จ ะปรับ ปรุงเส้น ทางช่ว ง
มณฑลยูนนานให้เป็นถนนไฮเวย์ทั้งหมด
4) เส้ น ทางคุ น หมิ ง -Ledo (รั ฐอัส สั ม ) อิ น เดี ย :- เส้ น ทางนี้ มี ระยะทาง
1,249 กิโลเมตร เส้นทางภายในมณฑลยูนนาน (คุนหมิง -โหวเฉียว) มีระยะทาง
698 กิโลเมตร และ (คุนหมิง -เถิงชง) ระยะทาง 564 กิโลเมตร จะปรับปรุงเป็น
ถนนไฮเวย์ ปั จ จุ บั น เส้ น ทางระหว่ า งเถิ ง ชง-ด่ า นโหวเฉี ย ว มี ร ะยะทาง 134
กิโลเมตร เป็นถนนระดับ 2 (ถนนที่มีความกว้างเพียงพอให้รถวิ่งสวนกัน) เป็น
เส้นทางในการขนส่งและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีน-เมียนมา-อินเดีย
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เมษายน 2557

วันที่ 22 เมษายน 2557 ผู้ประกอบการ องค์กรเอกชน และหอการค้าจาก
ฝ่ายไทย ลาว และจีน (มณฑลยูนนาน) ประชุมหารือเรื่องโอกาสและความท้าทาย
ของธุรกิจ ขนส่งข้ามแดน ผ่านเส้น ทาง R3 จากจีน ผ่านลาวมายังไทย ณ ด่าน
บ่อหาน มณฑลยูนนาน สปป. จีน ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การขนถ่ายสินค้าและ
การบรรจุ 2) การขนส่งสินค้า กระจายสินค้า และการทาพิธีการทางศุลกากร 3)
การเป็ น ตั ว แทนจั ด การติ ด ตามและจั ด ส่ ง เอกสารการช าระเงิน ให้ กั บ บริ ษั ท ผู้
ส่งออก/น าเข้า และ 4) สิ่งอานวยความสะดวก บ ารุงรักษาอุปกรณ์ การขนส่ง
และปรับ ปรุงเทคนิคการขนส่งโดยใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วย ทั้ งนี้ ต้น ทุน ค่ า
ขนส่งในการส่งออกและน าเข้าบริเวณด่านบ่ อหานในปั จจุ บัน สูงกว่าต้น ทุน การ
ขนส่งบริเวณอื่นประมาณ 2-3 เท่าตัว

สิงหาคม 2557

รัฐบาลมณฑลยูนนานเร่งพัฒนาเมืองหมางซื่อซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์
ของระเบียงเศรษฐกิจจีน อินเดีย เมียนมา บังกลาเทศ และเส้นทางสายไหมตอน
ใต้ ให้เป็น hub ด้านการคมนาคมและพัฒนาควบคู่กันไปกับรุ่ยลี่ (เมืองชายแดน
จีนติ ดกับ เมืองมูเซ เมียนมา ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้รุ่ยลี่เป็นเขตพัฒนานาร่อง
Key Development and Experimental Zone)
ปัจจุบันมีโครงการพัฒนาเขตหมางซื่อ ได้แก่ 1) การก่อสร้างท่าอากาศยาน
นานาชาติหมางซื่อ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 และปัจจุบันได้ทดลอง
บิ น เส้ น ทางหมางซื่ อ -มัณ ฑะเลย์แ ล้ว 2) การสร้างนิ ค มอุ ต สาหกรรมหมางซื่ อ
ปัจจุบันมีการลงนามในสัญญาแล้วมูลค่า 4.4 พันล้านหยวน 3) การสร้างถนน
เชื่อมระหว่างเขตหมางซื่อและเขตรุ่ยลี่เพิ่มอีก 1 เส้นทาง (เดิมสร้างทางหลวงหลง
รุ่ยซึ่งเปิดใช้ในปี 2558) เพื่ออานวยความสะดวกในการคมนาคมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

กันยายน 2557

จีนอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ สาหรับมณฑลยูน
นานอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง 2 เส้นทาง เส้นทางแรก คือเส้นทางเซี่ยงไฮ้ คุนหมิง ระยะทาง 2,264 กิโลเมตร (ความเร็ว 250-350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) อีก
เส้นทางหนึ่ง คือ ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร (ความเร็วประมาณ 250 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง) ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2559
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กันยายน 2557

ตามที่ เส้ น ทางรถไฟ Yuxi-Mohan ได้ มี การก่ อสร้างแล้ ว ซึ่ งเส้ น ทาง
ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว เมียนมา ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ หากโครงการ
ดั ง กล่ า วส าเร็ จ อาจกล่ า วได้ ว่ า การเดิ น ทางระหว่ า งคุ น หมิ ง -กรุ ง เทพฯ จะมี
โครงข่ายการคมนาคมที่ครบถ้วนทั้งทางอากาศ ทางราง และทางถนน ซึ่งในการ
ขนส่ งทั้ ง 3 ประเภท การขนส่งทางรถไฟจะมีต้น ทุ น ต่าที่ สุด ท าให้ การค้ า การ
ขนส่ง และการท่ องเที่ยวได้รับ ความสะดวกยิ่งขึ้น และส่งผลให้ต้น ทุ นด้านการ
ขนส่งและการท่องเที่ยวต่าลง

มิถนุ ายน 2558

ปี 2559 จะมีการเปิดใช้รถไฟเส้นทาง Yun-Gui (ยูนนาน-กุ้ยหลิน) ซึ่ง
ถือเป็นเส้นทางสาคัญเส้นทางหนึ่งในการเดินทางจากตะวันตกเฉียงใต้ไปยังด้าน
ตะวัน ออกเฉียงใต้ ระยะทาง 710 กิโลเมตร ความเร็ว 200-250 กิโลเมตรต่ อ
ชั่วโมง ผ่านอุโมงค์ยาว 12,787 เมตร มูลค่าการลงทุน 34.0 พันล้านหยวน โดย
ใช้เวลาเดินทางจากคุนหมิง (มณฑลยูนนาน) – หนานหนิง (กว่างซี) 5 ชั่วโมง
ซึ่งเร็วกว่าปัจจุบันที่ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง
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มกราคม 2557

สานักงานหนังสือเดินทางคุนหมิงเผยว่า จากการที่ประชาชนจีนมีกาลังซื้อ
เพิ่มขึ้น ทาให้หลายปีที่ผ่านมามีจานวนผู้ขอหนังสือเดินทางเพิ่มขึ้นมาก ในปี 2556
มีจานวนผู้ขอหนังสือเดินทางเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36 หรือมีจานวนผู้มาขอรับ
บริการเฉลี่ยมากกว่าวันละ 1,000 คน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็ น
ฤดูกาลท่องเที่ยวและมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน สาหรับเทศกาลตรุษจีนปี 2557
ซึ่งมีวันหยุดยาว 7 วัน มีผู้ขออนุญาตทาหนังสือเดินทางเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันปีร้อยละ 20 ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวด้วยตนเอง

มกราคม 2557

เดือนธันวาคม 2556 จีนมีการปรับค่าแรงขั้นต่า 26 มณฑลในจีน ได้แก่
ปักกิ่ง เจ้อเจียง เหอหนาน กุ้ยโจว ส่านซี ซานตง เจียงซี กวางสี กานซู่ หนิงเซี่ย
เที ย นจิ น ซานซี เซี่ ย งไฮ้ กวางตุ้ ง ยู น นาน ซิ น เจี ย ง เสฉวน เจี ย งซู จี๋ ห ลิ น
เหลียวหนิง อันเว่ย ฝูเจี้ยน มองโกลใน หูหนาน ไห่หนาน และเซินเจิ้น ส่งผลทา
ให้ค่าจ้างรายเดือนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 โดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้มีค่าแรงขั้นต่าสูงที่สุด
ในประเทศเดือนละ 1,620 หยวน ขณะที่มณฑลยูนนานมีค่าจ้างรายเดือนเท่ากับ
1,265 หยวน สาหรับค่าจ้างรายชั่วโมงสูงสุดคือ ปักกิ่งและซินเจียง ซึ่งมีค่าจ้าง
ชั่วโมงละ 15.2 หยวน

กุมภาพันธ์ 2557

ผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลในมณฑลยูนนานได้รับผลกระทบจากราคา
น้ าตาลที่ ต่ าสุ ด ในรอบ 5 ปี จากปริ ม าณน้ าตาลในตลาดโลกและจี น เพิ่ ม ขึ้ น
ประกอบกับต้นทุนการผลิตน้าตาลในจีนสูงขึ้น โดยปี 2556 ราคาน้าตาลทรายขาว
ในประเทศลดลงจากระยะเดี ย วกัน ปี ก่อ นร้อ ยละ 13 เหลื อ เฉลี่ ยตั น ละ 5,587
น้าตาลไอซ์ซิ่งลดลงร้อยละ 9.6 เหลือราคาเฉลี่ยตันละ 5,768 หยวน สาหรับราคา
น้าตาลในต่างประเทศต่ากว่าตันละ 1,000 หยวน
ปัจจุบัน ราคาจาหน่ายน้าตาลในมณฑลยูน นานและเขตปกครองตนเอง
กวางสีจ้วงเฉลี่ยตันละ 5,500-5,800 หยวน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับต้นทุนการผลิต
น้าตาล จึงทาให้ผู้ผลิตในจีนขาดทุน
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กุมภาพันธ์ 2557

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยการจัดอันดับราคาอสังหาริมทรัพย์
สูง สุด 10 อัน ดับ ของจีน ได้แ ก่ ปัก กิ่ง เซี่ย งไฮ้ เซิน เจิ้น เซี่ย เหมิน ซานย่า
เหวิ่น โจว หางโจว กว่างโจว หนานจิง และเทียนจิน ตามลาดับ โดยนครคุนหมิง
เป็นลาดับที่ 25 ของประเทศ ราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 8,898 หยวน และมีราคา
สูงเป็นอันดับสองของมณฑลทางตะวันตกเฉียงใต้ รองจากนครเฉิงตู ซึ่งมีราคา
เฉลี่ยตารางเมตรละ 9,838 หยวน (อันดับที่ 20 ของประเทศ) สาหรับเขตที่มีราคา
เฉลี่ยสูงกว่าตารางละ 9,000 หยวนในนครคุ นหมิง เช่น เขตพานหลง เขตอู่ฮั่ว
และเขตกวนตู้ เป็นต้น โดยเขตซีซานมีราคาสูงที่สุดในนครคุนหมิง

กุมภาพันธ์ 2557

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาท้ องถิ่น 17.19 น. เกิดแผ่นดินไหว
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองซิน เจียงอุยกูร์ จังหวัดหวี่เถียน
ขนาด 7.3 ริกเตอร์ ลึกจากระดับผิวดิน 12 กิโลเมตร ส่งผลให้ อาคารสูงมีรอย
แตกร้าว บ้ านเรือนได้รับ ความเสี ยหายจากการทรุดตั ว 67 หลั ง คอกปศุ สัต ว์
เสียหาย 3,517 แห่ง สัตว์เลี้ยงล้มตาย 185 ตัว สะพานได้รับความเสียหาย 6 แห่ง
และถนนบางแห่ ง ได้ รั บ ความเสี ย หาย พื้ น ที่ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวมี ไฟดั บ บางส่ ว น
สาหรับสายการบินยังให้บริการปกติ หลังจากเกิดแผ่นดินไหว 5 ชั่วโมง บริเวณ
ดังกล่าว
หลังจากแผ่นดินไหวอีก 5 ชั่วโมงเกิดอาฟเตอร์ช็อคขนาด 3.0 ริกเตอร์
ขึ้น ไป 18 ครั้ง (สูงสุด คื อ ขนาด 5.7 ริก เตอร์) อุณ หภู มิ ลดลงเหลือ -8 องศา
เซลเซี ย ส แต่ มี ป ระชาชนที่ อ าศั ย ภายนอกอาคารไม่ ม ากนั ก ผู้ เชี่ ย วชาญจาก
สานักงานแผ่นดินไหวจีนกล่าวว่า หลังจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ การเกิดแผ่นดินไหว
ในโลกที่มีขนาด 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไปจะเกิดบ่อยขึ้น

มีนาคม 2557

ปี 2557 จีนปรับค่าแรงขั้นต่า 7 มณฑล คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง ซ่านซี
เซิน เจิ้น ซานตง และเทีย นจิน หลัง การปรับ ดังกล่าวทาให้อัตราค่าแรงขั้น ต่า
รายเดือนสูงสุดเป็นเดือนละ 1,820 หยวน และค่าจ้างรายชั่วโมงขั้นต่าเป็นชั่วโมงละ
17 หยวน (เซี่ยงไฮ้)
ปั ก กิ่ ง เซี่ ย งไฮ้ และเที ย นจิ น จะมี ก ารปรั บ ค่ าแรงขั้ น ต่ าตั้ งแต่ วั น ที่ 1
เมษายน 2557 หลังการปรับ ปั กกิ่งจะมีค่ าแรงขั้ น ต่าจากเดือนละ 1,400 หยวน
เป็น 1,560 หยวน สาหรับค่าจ้างรายชั่วโมงขั้นต่าปรับจากชั่วโมงละ 15.2 หยวน
เป็น 16.9 หยวน เซี่ยงไฮ้มีการปรับค่าแรงขั้นต่าจากเดือนละ 1,620 หยวน เป็น
1,820 หยวน สาหรับค่าจ้างรายชั่วโมงขั้นต่าปรับจากชั่วโมงละ 14 หยวน เป็น 17
หยวน และเทียนจินมีการปรับค่าแรงขั้นต่าจากเดือนละ 1,500 หยวน เป็น 1,680
หยวน ส าหรับ ค่ าจ้ างรายชั่วโมงขั้น ต่าปรับ จากชั่วโมงละ 15 หยวน เป็ น 16.8
หยวน
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สาหรับพื้นที่ที่เหลือหลังการปรับค่าแรงขั้นต่าจะมีอัตราตามตารางแนบ
ทั้งนี้ เกณฑ์การปรับค่าจ้างขั้นต่ารายเดือนและรายชั่ว โมงนี้จะนาไปใช้กับการปรับ
ค่าจ้างในพื้นที่อื่นด้วย ซึ่งจะมีการปรับทุก 2 ปี

พฤษภาคม 2557

มณฑล

ค่าแรงรายเดือน
ขั้นต่า (หยวน)

ค่าจ้างรายชั่วโมง
ขั้นต่า (หยวน)

บังคับใช้

เซี่ยงไฮ้

1,820

17.0

1 เม.ย. 2557

เซินเจิ้น

1,808

16.5

1 ก.พ. 2557

เทียนจิน

1,680

16.8

1 เม.ย. 2557

ปักกิ่ง

1,560

16.9

1 เม.ย. 2557

ซานตง

1,500

15.0

1 มี.ค. 2557

ซ่านซี

1,280

12.8

1 ก.พ. 2557

ฉงชิ่ง

1,250

12.5

1 ม.ค. 2557

มณฑลยูนนานปรับค่าแรงขั้นต่ารายเดือนและรายชั่วโมง ดังนี้
เขต

ค่าจ้างราย
เดือน
ขัน้ ต่า
(หยวน)

ค่าจ้าง
รายชัว่ โมง
(หยวน)

เขต 1

1,420

12

เขตอู่ฮั่ว พานหลง ซีซาน กวนตู้
และอันหนิงใน
นครคุนหมิง

เขต 2

1,270

11

พื้นที่อนื่ ในนครคุนหมิงนอกเหนือ
จากเขต 1 และเมืองยวี่หลง
จังหวัดลี่เจียง

เขต 3

1,070

10

พื้นที่อนื่ นอกเหนือจากเขต 1
และ 2

หมายเหตุ

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ใช้สาหรับการจ้างงาน
เต็มเวลา แต่ไม่รวมถึงค่าล่วงเวลาในการทางานกลางคืนและการทางานภายใน
เงื่อนไขพิเศษ อาทิ การท างานในพื้น ที่ อุณ หภูมิสูง ใต้ดิน พื้น ที่ เป็ น พิ ษ และมี
อันตราย
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กรกฎาคม 2557

หลังจากกรมสรรพากรจีนประกาศปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ
6 และร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 3 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
คาดว่าจะมีธุรกิจประมาณ 500 แห่งในมณฑลยูนนานได้รับประโยชน์ เช่น ธุรกิจ
ผลิตวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีต อิฐ หิน ดิน ทราย) และธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เป็นต้น
อัตราเดิม
(ร้อยละ)

อัตราใหม่
(ร้อยละ)

ไฟฟ้าพลังน้าที่ผลิตจากธุรกิจขนาดย่อม

6

3

วัสดุก่อสร้างประเภทหิน ดิน ทราย

6

3

กระเบื้อง ก๊าซ และหินปูน ที่แปรรูปจากหิน ดิน
ทรายด้วยตนเอง

6

3

ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพ เซรุ่ม และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
อื่น ๆ

6

3

น้าประปา

6

3

ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต

6

3

สินค้าฝากขาย

4

3

สินค้าหลุดจานอง หลุดจานา

4

3

บริการคมนาคมและขนส่ง

3

3

สินค้าเก่าและอสังหาริมทรัพย์พิเศษบางชนิด

4

3

รายการสินค้า

กันยายน 2557

ส่วนเศรษฐกิจภาค สานักงานภาคเหนือ

การสัมมนาการพัฒนาชายแดน ณ เมืองเต๋อหง มณฑลยูนนาน จะมีการ
ทดลองผ่อนคลายพื้นที่บริเวณชายแดนเพิ่มเติม คือรุ่ยลี่ มณฑลยูนนาน (เมียนมา)
ตงซิ่ ง กว่างซี (เวี ย ดนาม) มองโกลเลี ย ใน (รัส เซี ย ) โดยจะมี ก ารพั ฒ นาการ
คมนาคมขนส่ง การสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน การพัฒ นาบุ ค ลกร ความร่วมมือ
ระดับ ท้ องถิ่น ทั้ งด้านการค้ าและการบริการทางการเงิน การสร้างสิ่งปลู กสร้าง
ต่างๆ การพัฒ นาด้านอุตสาหกรรมเพาะปลูก การลดความยากจน การพัฒ นา
ชนบทสู่ ค วามเป็ น เมื อ ง เป็ น ต้ น ซึ่ ง การพั ฒ นาจะต้ อ งพั ฒ นาทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศเพื่อนาไปสู่การพัฒนาทั้งระบบ
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มกราคม 2558

ปี 2558 ชาวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่ งมีถึง
5 วันขึ้นไป โดยผู้ที่นิยมท่องเที่ยวในประเทศ (กว่าครึ่งหนึ่ง) นิยมเดินทางลงใต้
เช่น ซันย่า (เกาะไหหลา) คุนหมิง (ยูนนาน) ลี่เจียง (ยูนนาน) กุ้ยหลิน (กว่างซี)
เซี่ ย เหมิ น เป็ น ต้ น ส าหรั บ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ างประเทศ นอกจากญี่ ปุ่ น
เกาหลี ใต้ และเอเชีย ตะวั น ออกเฉี ยงใต้แ ล้ว นิ ยมไปท่ อ งเที่ ยวสหรัฐอาหรับ เอ
มิเรตส์ สหรัฐอเมริกา นิ วซี แลนด์ เป็ น ต้ น โดยรูป แบบการท่ องเที่ ยวหากเป็ น
นิวซีแลนด์จะพักในฟาร์มและตื่นมาดื่มด่ากับอาทิตย์ยามเช้า หากท่องเที่ยวดูไบก็
จะเดินทางพักผ่อนบนเรือยอร์ชและใช้ชีวิตหรูหรา เป็นต้น
รูปแบบการท่องเที่ยวมักจะใช้ application ในโทรศัพท์มือถือ หาข้อมูล
จองที่ พั ก เทคนิค การเดิ น ทาง และยังหาโปรโมชั่น พิ เศษได้จ ากมื อถือ รวมถึ ง
ขั้นตอนการชาระเงิน

มกราคม 2558

China Youth Daily Social Investigation Center ได้ทาการสารวจ
สินค้าที่ผู้บริโภคชาวจีนต้องการซื้อมากที่สุ ดในปี 2558 จากกลุ่มตัวอย่างจานวน
2,062 ราย พบว่าสินค้า 10 รายการที่ชาวจีนนิยมบริโภคมากที่สุด คือ สินค้าที่
จ าเป็ น ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ร้ อ ยละ 57.0 รองลงมา คื อ สิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์และ gadgets ร้อยละ 41.4 การท่องเที่ยวในประเทศ ร้อยละ 37.7
การใช้จ่ายด้ านสัน ทนาการและวัฒ นธรรม ร้อยละ 29.4 รถยนต์ ร้อยละ 23.2
การท่องเที่ยวต่างประเทศ ร้อยละ 21.7 ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 17.2 สินค้าตกแต่ง
บ้าน ร้อยละ 12.8 การฝึกอบรมและการศึกษา ร้อยละ 12.2 และสินค้าฟุ่มเฟือย
ร้อยละ 6.9 ตามลาดับ

มกราคม 2558

เมืองรุ่ยลี่ เขตเต๋อเหง มณฑลยูนนาน (พรมแดนติดกับเมียนมา) เป็ น
พื้นที่สาคัญพื้นที่หนึ่งที่มีการนาร่องทดลองผ่อนคลายด้านการเงิน และเป็นครั้ง
แรกที่ จ ะมีการชาระเงิน ข้ามแดนระหว่างจีน -เมียนมาโดยไม่ใช้เงิน สด ปริม าณ
ธุ ร กรรมการช าระเงิน ข้ ามแดนด้ ว ยสกุ ล เงิ น หยวนเติ บ โตขึ้ น อย่ างรวดเร็ว ถึ ง
12,000 ล้านหยวน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบุคคลมีปริมาณมาก
เป็นอันดับ 1 ของมณฑลยูนนาน กลายเป็นพื้นที่อันดับ 1 ของจีนที่มีการขยาย
ขอบเขตการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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วันที่

รายละเอียด

เมษายน 2558

ไตรมาส 1 ปี 2558 GDP มณฑลยูนนานเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 (ประเทศ
ร้อยละ 7.0) มูลค่า 261.4 พันล้านหยวน โดยภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เป็น
45.5 พั น ล้านหยวน อุตสาหกรรมที่ มีขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.2 เป็ น 85.5
พั น ล้ านหยวน การลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 9.4 เป็ น 194.7 พั น ล้ านหยวน การ
บริโภคภาคเอกชนเพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 7.4 เป็ น 116.1 พั น ล้านหยวน การส่งออก
เพิ่ มขึ้น ร้อยละ 50.1 เป็ น 4.6 พั น ล้านดอลลาร์ สรอ. การน าเข้าลดลงร้อยละ
52.7 เป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ.

กรกฎาคม 2558

ครึ่ ง แรกปี 2558 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมประเทศจี น (GDP) มี มู ล ค่ า
29,686.8 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.0 โดยเป็นการ
ผลิตขั้นต้น (Primary Industry) มีมูลค่า 2,025.5 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.5 การผลิตขั้นที่สอง (Secondary Industry) มีมูลค่า 12,964.8 พันล้านหยวน
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.1 และการผลิ ต ขั้ น ที่ ส าม (Tertiary Industry) มี มู ล ค่ า
14,696.5 พั น ล้ านหยวน เพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 8.4 โดยไตรมาส 1 และไตรมาส 2
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.0
ส าหรับ มณฑลยู น นานมี มู ล ค่ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมเพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 8.0
มูล ค่ า 541.8 พั น ล้านหยวน รายรับ ของภาครัฐเพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 2.0 เป็ น 83.6
พันล้านหยวน รายจ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เป็น 214.58 พันล้า นหยวน
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เป็น 100.0 พันล้านหยวน จากผลผลิตผัก ผลไม้
มันฝรั่ง น้าตาล ใบชา กาแฟ และยางพารา อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6.1 เป็น 173.0 พันล้านหยวน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5
เป็น 542.3 พันล้านหยวน ธุรกิจจัดสรรที่ดินมีการซื้อที่ดินลดลงร้อยละ 31.8 เป็น
4.1 ตารางเมตร ราคาที่ ดิ น ลดลงร้อยละ 40.7 การขนส่งสิน ค้ าและผู้โดยสาร
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.0 โดยการขนส่ ง สิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.7 และการขนส่ ง
ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2

กันยายน 2558

จีนประกาศใช้ค่าแรงรายชั่วโมงซึ่งมีผลบั งคับใช้วันที่ 28 กันยายน 2558
โดยทั้งประเทศมีค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย 15 หยวน สูงที่สุด คือ ปักกิ่ง ชั่วโมงละ
187.7 หยวน ต่าสุดคือ เฮยหลงเจียง 11 หยวน สาหรับมณฑลยูนนานมีค่าแรง
รายชั่วโมง 14 หยวน เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ แยกเป็น เขต 1 14 หยวน
เขต 2 13 หยวน และเขต 3 12 หยวน ตามลาดับ สาหรับค่าแรงรายเดือนขั้นต่า
ของมณฑลยูนนานคือเดือนละ 1,570 หยวน แยกเป็น เขต 1 เป็น 1,570 หยวน
เขต 2 เป็น 1,400 หยวน และเขต 3 เป็น 1,180 หยวน ตามลาดับ
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วันที่
กันยายน 2558

กันยายน 2558

รายละเอียด
ปี 2557 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา จานวน
2.2 ล้านคน (เป็นอันดับ 4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยคาด
ว่าอีก 3 ปี จะเข้าไปท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกามากเป็นอันดับ 1 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว
จีนมีการใช้จ่ายประมาณ 6,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 38,200 หยวน) ซึ่งสูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาติอื่นร้อยละ 30

Mr. Yang Xiaoping ผู้ บ ริ ห าร State Administration of Foreign
Exchange (SAFE) มณฑลยู น นาน พาคณะผู้ บ ริห ารเยี่ ยมเยือ นธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2558 เพื่อประชุม
หารือความร่วมมือการชาระเงิน ด้วยสกุลเงิน ท้ องถิ่น ระหว่างกัน เยี่ยมชมศูน ย์
จัดการธนบั ตรเชียงใหม่ ร่วมงานสัมมนามองไปข้างหน้า การใช้เงินหยวนเพื่อ
การค้าระหว่างประเทศ และดูงานธนาคารพาณิชย์ไทย

----------------------------------------
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจสาคัญมณฑลยูนนาน
1. ผลิ ตภั ณ ฑ์ม วลรวมมณฑลยู น นาน
 ณ ราคาประจาปี
- มู ล ค่ า (พัน ล้ า นหยวน)
- %YoY
 ณ ราคาคงที่
- %YoY
1.1 การผลิ ตขั้ น ต้ น 1/3/

2552

2553

2554

2555

2556

2557

616.8
19.3

722.4
17.1

875.1
21.1

1,031.0
17.8

1,172.1
13.7

1,281.5
9.3

12.1
106.8

12.3
110.8

13.7

13.0

12.1

8.1

140.8

165.5

189.5

199.1

4.0

6.0

6.7

6.8

6.2

322.3

399.1

441.9

492.8

528.2

15.8

18.0

16.2

13.3

7.2

289.2

335.2

423.6

489.8

554.2

11.5

11.8

11.4

12.4

7.4

%YoY2/
1.2 การผลิ ตขั้ น ที่ส อง 1/4/

258.3

%YoY2/
1.3 การผลิ ตขั้ น ที่ส าม 1/5/

252.0

%YoY2/
1.4 รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ คน (หยวน)
%YoY
2. เครื่ อ งชี้ เ ศรษฐกิ จส าคั ญ ณ ราคาประจ าปี

13,539.0 15,752.0 18,957.0 22,195.0 25,083.0 27,264.0
7.7
16.3
13.0
15.2
13.0
7.5
170.0

116.0

140.8

165.5

305.6

326.1

5.5

4.0

6.0

6.7

7.0

6.1

2.2 อุ ตสาหกรรม (พันล้านหยวน)

190.4

260.6

275.4

345.1

347.1

389.9

%YoY2/
2.3 จ านวนนั ก ท่อ งเที่ย ว (ล้านคน)
%YoY
- ในประเทศ (ล้านคน)
%YoY
- ต่ า งประเทศ (ล้านคน)
%YoY

11.2

14.7

125.8
n.a.
120.0
16.9
5.8

146.6
16.5
140.0
15.1
6.6
14.7

18.0
167.3
14.1
163.3
16.6
4.0
-39.4

15.1
200.9
20.1
196.3
20.2
4.6
15.8

12.3
245.3
22.1
240.0
22.1
5.3
16.5

7.2
285.0
16.3
280.0
17.0
5.3
-1.6

2.1 เกษตรกรรม (พันล้านหยวน)

%YoY2/

หมายเหตุ

1/ มูลค่า

ณ ราคาประจาปี
อัตราการขยายตัว ณ ราคาคงที่ (Previous year = 100)
3/ การผลิตขั้นต้น ประกอบด้วย เกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมง
4/ การผลิตขั้นสอง ประกอบด้วย การผลิตอุตสาหกรรม เหมืองแร่ ไฟฟ้า น้า ก๊าซ และการก่อสร้าง
5/ การผลิตขึ้นที่สาม ประกอบด้วย การผลิตอืน
่ นอกเหนือจากการผลิตขั้นต้นและขั้นที่สอง
2/
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2552
205.1
19.3
452.7
31.7

2553
250.0
21.9
552.9
22.1

2.4 การบริ โ ภคภาคเอกชน (พันล้านหยวน)
%YoY
2.5 การลงทุน สิ น ทรั พย์ ถ าวร (พันล้านหยวน)
%YoY
2.6 การคลั ง
- รายรั บ (พันล้านหยวน)
69.8
87.1
%YoY
13.7
24.8
- รายจ่า ย (พันล้านหยวน)
195.0
228.6
%YoY
32.6
17.1
2.7 มู ล ค่ า การค้ า ต่ า งประเทศ
8,000.0 13,368.0
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
%YoY
-16.5
66.7
- มู ล ค่ า การส่ งออกสิ น ค้ า
4,500.0 7,606.0
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
%YoY
-9.7
68.5
- มู ล ค่ า การน าเข้ า สิ น ค้ า
3,500.0 5,762.0
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
%YoY
-23.8
64.4
2.8 เงิน ฝาก (พันล้านหยวน)
1,112.0 1,341.2
%YoY
32.1
20.6
2.9 เงิน ให้สิ น เชื่ อ (พันล้านหยวน)
878.0 1,056.9
%YoY
33.1
20.4
2.10 ดั ช นี ร าคาผู้บริ โ ภค (%YoY)
0.4
3.7
ที่มา: รวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
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2554
300.0
20.0
711.0
27.4

2555
354.2
18.0
755.4
27.3

2556
403.6
14.0
962.2
27.4

2557
454.7
12.7
1,107.4
15.1

111.1
133.8
161.1
169.8
27.5
20.4
20.4
5.4
293.0
357.3
409.7
443.8
28.2
22.0
14.7
8.3
16,050.0 21,005.0 25,830.0 29,620.0
19.6
31.0
22.9
17.1
9,470.0 10,020.0 15,960.0 18,800.0
24.6
5.8
59.3
20.0
6,580.0 10,990.0 9,870.0 10,820.0
13.2
1,535.7
14.5
1,211.5
14.6
4.9

67.6
1,797.8
17.0
1,387.0
14.3
2.7

-10.2
2,069.2
15.2
1,578.2
14.0
3.1

12.3
2,250.0
8.2
1,845.0
13.9
2.4
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Concept ของเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ในรายงานฉบับนี้ เครื่องชี้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนานที่สะท้อนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เป็นรายไตรมาสและมีการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลังตามที่ได้รับจาก
แหล่งข้อมูลล่าสุด เครื่องชี้ดังกล่าวจาแนกได้ 2กลุ่ม ดังนี้
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลยูนนาน (Gross Domestic Product : GDP)และเครื่องชี้
เศรษฐกิจสาคัญ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลยูนนานการผลิตขั้นต้น การผลิตขั้นที่ สอง การผลิตขั้นที่
สาม เครื่องชี้ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริโภคภาคเอกชน การลงทุน มูลค่าการส่งออกสินค้า มูลค่าการ
นาเข้าสินค้า เงินฝากและเงินให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ข้อมูลแสดงเป็นมูลค่า ณ ราคาประจาปี
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สาคัญ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลยูนนานจะแสดงไว้ทั้งราคา
คงที่และราคาประจาปี แต่ในการวิเคราะห์จะใช้ราคาคงที่เป็นหลัก สาหรับองค์ประกอบของ GDP ประกอบด้วย
การผลิตขั้นต้น ขั้นที่สอง และขั้นที่สาม แสดงเฉพาะอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ ราคาคงที่
2.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สาคัญ แบ่งเป็นด้านอุปทาน(Supply
Side) ประกอบด้ วย เกษตรกรรม และอุ ตสาหกรรม แสดงเป็ น ราคาคงที่ ส่ว นด้ านอุ ป สงค์ (Demand Side)
ประกอบด้วย การบริโภคภาคเอกชนการลงทุน มูลค่าการส่งออกสินค้า มูลค่าการนาเข้าสินค้า รวมทั้งเงินฝากและ
เงินให้สินเชื่อสถาบันการเงิน แสดงเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ ราคาประจาปี
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