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ส่วนที่ 1 คานาและบทสรุปผู้บริหาร
รำยงำนเศรษฐกิ จ และกำรเงิ น มณฑลยู น นำนฉบั บ นี้ ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย
สำนักงำนภำคเหนื อ (ธปท.สภน.) จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลให้กับสำธำรณชนในเรื่ อง
พัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจกำรเงินของมณฑลยูนนำน ที่ถือว่ำเป็นประตูด่ำนสำคัญ ทำงตอนใต้สุดของ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน เชื่อมโยงกับภำคเหนือทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวและควำม
ร่วมมือด้ำนต่ำง ๆ ระหว่ำงไทยกับจีน ทั้งนี้ ทำงกำรจีนถือว่ำมณฑลยูนนำนเป็นจุดยุทธศำสตร์สำคัญ
ของจีนในกำรเข้ำถึงประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียใต้ และเชื่อมโยงมณฑลขนำดใหญ่
ทำงภำคตะวันตกของจีนด้วย
มณฑลยูนนำนมีจำนวนประชำกร 46.0 ล้ำนคน อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในปี
2556-2560 เฉลี่ยร้อยละ 9.4 ขนำดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับที่ 20 ของจีน (จำกทั้งหมด 31 มณฑล)
มณฑลยูนนำนเป็นตลำดที่มีศักยภำพสูง และมีควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว
แนบแน่นกับประเทศเพื่อนบ้ำนทั้งเมียนมำ ลำว และไทย โดยกำรค้ำของไทยกับจีนผ่ำนชำยแดนมณฑล
ยูนนำนทั้งในเส้นทำงแม่น้ำโขงและทำงบก คิดเป็นร้อยละ 12.8 ของมูลค่ำกำรค้ำทั้งหมดที่ผ่ำนด่ำน
ชำยแดนในภำคเหนือ
สรุปสำระสำคัญดังนี้
(1) ภาวะเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนาน ปี 2560 ขยำยตัวจำกปีก่อนร้อยละ 9.5
โดยภำคกำรผลิตขยำยตัวทั้งผลผลิตเกษตรจำกกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และกำรปฏิรูปกำรผลิต
ภำคอุ ต สำหกรรม ภำคท่ อ งเที่ ย วขยำยตั ว ดี จ ำกทั้ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น และต่ ำ งชำติ กำรบริ โ ภค
ภำคเอกชนขยำยตัว มีกำรลงทุน ด้ำนคมนำคมทั้งถนนและรถไฟเพิ่มขึ้น กำรค้ำต่ำงประเทศขยำยตัวดี
อัตรำเงินเฟ้อและอัตรำกำรว่ำงงำนอยู่ในระดับต่ำ
(2) ภาวะการค้า ชายแดนไทยและจี น ตอนใต้ (ผ่ ำนมณฑลยูนนำน) ในปี 2560
ขยำยตั ว ร้ อ ยละ 29.0 โดยกำรค้ ำ ระหว่ ำ งไทยกั บ มณฑลยู น นำนมี ลั ก ษณะเป็ น กำรค้ ำ ผ่ ำ นแดน
เนื่องจำกไม่มีพรมแดนติดกัน ส่วนใหญ่เป็นกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนแม่น้ำโขงและทำงรถยนต์ผ่ำน สปป.ลำว
ขณะที่กำรขนส่งผ่ำนสหภำพเมียนมำมีจำนวนไม่มำก สินค้ำที่ไทยนำเข้ำจำกจีน ได้แก่ ผักและผลไม้
เมืองหนำว ส่วนสินค้ำส่งออกจำกไทย ได้แก่ ผลไม้ ยำงพำรำ และข้ำว ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2561
ทำงกำรจีนกำหนดให้มีกำรนำเข้ำเนื้อสัตว์แช่แข็งจำกต่ำงประเทศผ่ำนด่ำนกวนเหล่ย มณฑลยูนนำน
เพียงแห่งเดียว และผู้ประกอบกำรไทยที่สำมำรถส่งออกสินค้ำดังกล่ำวและผ่ำนเกณฑ์จำกทำงกำรจีน
ปัจจุบันมีจำนวน 7 รำย
(3) รายงานพิเศษ เรื่อง จีนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ด้วยการให้คะแนน จีนมีกำรนำ
The Social Credit System บุ ค คลมำใช้ ผ่ ำ นกำรให้ ร ำงวั ล และลงโทษ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำ
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คุณภำพของประชำชนด้ำนควำมซื่อสัตย์ คุณธรรม และจิตสำนึก อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศ โดยประชำชนที่มีคะแนนต่ำจะถูกลงโทษด้วยกำรไม่ได้รับสิทธิ สวัสดิกำร และกำรใช้
บริกำรสำธำรณะ รวมถึงกำรได้รับพิจำรณำคัดเลือกเข้ำทำงำน โดยระบบดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
1 พฤษภำคม 2561
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
สำนักงำนภำคเหนือ
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ส่วนที่ 2 สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนานปี 2560
สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินจีนและมณฑลยูนนาน
ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจีนมีมูลค่ำ 82,712.2 พันล้ำนหยวน ขยำยตัวร้อยละ
6.9 สูงกว่ำปีก่อนซึ่งขยำยตัวร้อยละ 6.5 และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 6.5 รำยได้เฉลี่ยต่อหัว (GDP
per capita) อยู่ที่ 59,660 หยวน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 6.3 โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญมำจำกภำค
บริกำรและกำรบริโภคภำยในประเทศ รวมทั้งกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งขยำยตัวสูงหลังจำกหดตัวใน 2
ปีก่อนหน้ำ ขณะที่ภำคกำรผลิตแบบดั้งเดิมค่อย ๆ ลดลงตำมนโยบำยรัฐบำล
แนวโน้มเศรษฐกิจของเศรษฐกิจจีนปี 2561 ทำงกำรยังคงตั้งเป้ำหมำยกำรเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจในปี 2561 ที่ร้อยละ 6.5 เท่ำกับปีก่อน และยังคงเน้นกำรเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพ โดย
ก ำหนดเป้ ำ หมำย อั ต รำเงิ น เฟ้ อ ร้ อ ยละ 3 อั ต รำกำรว่ ำ งงำนร้ อ ยละ 4.5 และอั ต รำกำรขำดดุ ล
งบประมำณร้ อ ยละ 2.6 ทั้ งนี้ หน่ วยงำนภำยนอก อำทิ IMF Goldman Sachs คำดว่ ำในปี 2561
เศรษฐกิจจีนจะขยำยตัวร้อยละ 6.6 และร้อยละ 6.5 ขณะที่ World Bank และ EIU คำดว่ำจะขยำยตัว
ร้อยละ 6.4
ประเด็นที่ต้องติดตำมได้แก่ 1) ปัญหำภำระหนี้ของจีน ซึ่งจีนมีหนี้สำธำรณะสูงถึง
2.56 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ สรอ. (ข้อมูล IMF ปี 2560) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
234 ของ GDP หนี้ของรัฐบำลท้องถิ่นและภำคธุรกิจยังอยู่ในระดับสูง อีกทั้งหนี้ครัวเรือนที่ขยำยตัวอย่ำง
รวดเร็ว ทำให้ผู้นำของจีนให้ควำมสำคัญกับกำรลดควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 2) นโยบำยกีดกันทำงกำรค้ำ
ของสหรัฐอเมริกำต่อสินค้ำนำเข้ำจำกจีน อำจส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของจีน
ในระยะต่อไป คำดว่ำกำรดำรงตำแหน่งโดยไม่กำหนดวำระของประธำนำธิบดีสีจิ้นผิง
จะส่งผลให้นโยบำยต่ำง ๆ ของจีน โดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกิจมีควำมต่อเนื่อง อำทิ กำรปฏิรูปเชิง
โครงสร้ำง และนโยบำย Made in China 2025 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะ
ยำว
ภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนานปี 2560
ภาวะเศรษฐกิ จ การเงิ น มณฑลยู น นาน ปี 2560 ขยำยตั ว ร้ อ ยละ 9.5 1 สู ง กว่ ำ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ร้อยละ 8.5 จำกกำรใช้จ่ำยภำครัฐ กำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และกำรบริโภค
ภำคเอกชน ด้ า นอุ ป ทาน ภำคเกษตรขยำยตัว ต่ อเนื่ องจำกกำรน ำควำมรู้และเทคโนโลยี เ กษตร
สมัยใหม่มำปรับปรุงกระบวนกำรผลิต ทำให้ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น โดยเฉพำะสินค้ำ
เกษตรในที่รำบสูง ภำคอุตสำหกรรมขยำยตัวจำกกำรปฏิรูปด้ำนกำรผลิตที่เน้นกำรใช้นวัตกรรมและ
1

สำนักงำนสถิติมณฑลยูนนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน
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ปรับลดสินค้ำคงคลัง ภำคท่องเที่ยวขยำยตัวทั้งด้ำนรำยได้และจำนวนนักท่องเที่ยว ตำมแผนยกระดับ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวของมณฑลสู่ควำมเป็นสำกล ด้านอุปสงค์ กำรบริโภคภำคเอกชนขยำยตัวดี
กำรลงทุนภำครัฐในสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะในโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งทำงถนนและทำงรถไฟ
รวมทั้งกำรใช้จ่ำยภำครัฐเกี่ยวกับกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตประชำชน กำรค้ำต่ำงประเทศขยำยตัวดี
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตรำเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ จำกรำคำอำหำรสดโดยเฉพำะ
เนื้อสุกรลดลง และอัตรำกำรว่ำงงำนอยู่ในเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ด้านการเงิน ทั้งเงินฝำกและเงินให้สินเชื่อ
ขยำยตัวดี
รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลยูนนำน ปี 2551 – 2560
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลยูนนานปี 2560
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของมณฑลยูนนาน ปี 2560 มีมูลค่า 1,653.1 พันล้านหยวน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.5 สูงกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 8.5 ที่ตั้งไว้ มีอัตรำกำรขยำยตัวสูงเป็นลำดับ 3
ในจำนวน 31 มณฑลของจีน และสูงกว่ำ GDP ประเทศจีนซึ่งขยำยตัวร้อยละ 6.9 โดยสำขำกำรผลิต
ขั้นที่สอง2 (Secondary Industry) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 มูลค่ำ 638.8 พันล้ำนหยวน สำขำกำรผลิต

2

กำรผลิตอุตสำหกรรม เหมืองแร่ ไฟฟ้ำ น้ำ ก๊ำซ และก่อสร้ำง
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ขั้นที่สำม3 (Tertiary Industry) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 มูลค่ำ 783.3 พันล้ำนหยวน (คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 48 ของ GDP ซึ่งยังต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่จีนจะเพิ่มสัดส่วนภำคบริ กำรให้มำกกว่ำร้อยละ 50) และ
สำขำกำรผลิตขั้นต้น4 (Primary Industry) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 มูลค่ำ 231.1 พันล้ำนหยวน
รายได้ที่ใช้ได้จริง (Per Capita Disposable Income) ของประชำชนในมณฑลยูนนำน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 (ประเทศร้อยละ 9.0) เป็น 18,348 หยวน โดยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เป็น
30,996 หยวน และในชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 เป็น 9,862 หยวน เป็นกำรเติบโตตำมเป้ำหมำย
เศรษฐกิจที่ตั้งไว้
รำยละเอียดภำวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนำน ปี 2560 มีดังนี้
ภาคเกษตรกรรม
ภาคเกษตรมณฑลยูนนำนมีมูลค่ำ 236.1 พันล้ำนหยวน ขยำยตัวจำกปีก่อนร้อยละ 6.0
ตำมนโยบำยปฏิรูปภำคเกษตรที่เน้นกำรนำควำมรู้และเทคโนโลยีมำพัฒนำและปรับปรุงกำรผลิต
ทำให้ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะพืชเกษตรบนที่รำบสูง เช่น ชำ กำแฟ ดอกไม้
ผัก และผลไม้ รวมทั้งธัญพืช สมุนไพรจีน และยำงพำรำขยำยตัวดี นอกจำกนี้ ผลผลิตปศุสัตว์สำคัญ
เพิ่มขึ้นทั้งเนื้อหมู วัว แพะ สัตว์ปีก ไข่ และนม
ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตในกลุ่ม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่5 มณฑลยูนนำน (Industrial Enterprises
Above Designated Size) มีมูลค่ำ 1,055.8 พันล้ำนหยวน ขยำยตัวจำกปีก่อนร้อยละ 18.3 หลังจำก
มณฑลยูนนำนได้มีกำรปฏิรูปภำคอุตสำหกรรมให้มีนวัตกรรม ลดสินค้ำคงคลัง และเน้นกำรผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้กำไรในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ของมณฑลขยำยตัว สูงถึงร้อยละ 50.6 และ
ดั ช นี ร ำคำผู้ ผ ลิ ต (PPI) ขยำยตั ว ร้ อ ยละ 5.2 สู ง กว่ ำ ประเทศที่ ข ยำยตั ว ร้ อ ยละ 4.1 โดยใน
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตซึ่งมีสัดส่วนมำกที่สุด ขยำยตัวร้อยละ 8.5 กำรผลิตและจัดหำไฟฟ้ำ ควำม
ร้อน และน้ำ ขยำยตัวร้อยละ 19.5 และเหมืองแร่ขยำยตัวร้อยละ 9.3
ภาคท่องเที่ยว
มณฑลยูนนำนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 692.2 พันล้ำนหยวน ขยำยตัวจำกปีก่อน
ร้อยละ 46.5 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 670.0 พั นล้ำนหยวน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ
3
4
5

กำรค้ำส่ง-ปลีก กำรขนส่ง คลังสินค้ำ กำรสื่อสำรโทรคมนำคม ไปรษณีย์ กำรเงิน ธนำคำร ประกันภัย ร้ำนอำหำร
ภัตตำคำร และอื่น ๆ
เกษตร ป่ำไม้ ปศุสัตว์ และประมง
อุตสำหกรรมที่มีรำยได้มำกกว่ำ 20.0 ล้ำนหยวน

6

รายงานเศรษฐกิจและการเงินมณฑลยูนนาน ปี 2560

จำนวน 567.0 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.3 และนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมีจำนวน 13.6 ล้ำนคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.8
มณฑลยูนนำนมีแผนยกระดับอุตสำหกรรมท่องเที่ยวระยะ 3 ปี (ปี 2559-2561) เพื่อ
ปฏิรูปโครงสร้ำงกำรท่องเที่ยวสู่ควำมเป็นสำกล ระดับ high-end และก้ำวสู่ดิจิตอล โดยในปี 2560 มี
กำรจัดตั้งหน่วยงำนต้นแบบด้ำนกำรท่องเที่ยวระดับสำกล 77 แห่ง รีสอร์ทมำตรฐำนระดับประเทศ
10 แห่ง พื้นที่สำธิตกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 4 แห่ง สถำนที่ท่องเที่ยวระดับ 5A6 8 แห่ง 4A 71 แห่ง
3A-1A 152 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่ตั้งเป้ำไว้ และในปี 2561 มีแผนพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น
ระดับ 5A เพิ่มเป็น 10 แห่ง และ 4A 80 แห่ง
การบริโภคภาคเอกชน
ยอดค้ า ปลี ก สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคมณฑลยู น นำนมี มู ล ค่ ำ 642.3 พั น ล้ ำ นหยวน
ขยำยตัวจำกปีก่อนร้อยละ 12.2 เป็นอันดับ 3 ของประเทศ จำแนกเป็นกำรบริโภคเขตเมือง 553.4
พันล้ำนหยวน และเขตชนบท 88.9 พันล้ำนหยวน ขยำยตัวร้อยละ 12.1 และร้อยละ 13.1 ตำมลำดับ
โดยขยำยตัวจำกธุรกิจค้ำส่งร้อยละ 17.2 ธุรกิจค้ำปลีกร้อยละ 12.8 ธุรกิจที่พักร้อยละ 14.7 ธุรกิจ
อำหำรและเครื่องดื่มร้อยละ 17.1 โดยสินค้ำที่ขยำยตัวดี ได้แก่ ยำนยนต์ร้อยละ 12.0 น้ำมันเชื้อเพลิง
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 10.4 วัสดุก่อสร้ำงและอุปกรณ์ตกแต่งร้อยละ 19.4
การลงทุน
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร มีมูลค่ำ 1,847.5 พันล้ำนหยวน ขยำยตัวจำกปีก่อนร้อยละ
18.0 ตำมกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นสำคัญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.9 ของกำรลงทุนทั้งหมด
ประกอบด้วยทำงหลวง 140 พันล้ำนหยวน กำรปรับปรุงโครงข่ำยทำงถนน 11.0 พันล้ำนหยวน ถนน
ในพื้นที่ชนบท 8.0 พันล้ำนหยวน และทำงน้ำ 1.0 พันล้ำนหยวน โดยมณฑลยูนนำนได้ตั้งเป้ำหมำย
ให้ กำรคมนำคมของมณฑลมี ควำมทันสมัย ทุกด้ ำนทั้ งรถไฟควำมเร็ว สู ง รถไฟฟ้ำใต้ดิน รถขนส่ ง
สำธำรณะ กำรขนส่งทำงอำกำศ ทำงถนน และทำงน้ำ ภำยในปี 2593 กำรลงทุนในภำคกำรผลิตตำม
นโยบำยปฏิรูปด้ำนอุปทำน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5 ส่วนกำรลงทุนเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนด้ำน
กำรศึกษำ และด้ำนสุขภำพและสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.3 และร้อยละ 33.7 ตำมลำดับ
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กำรแบ่งสถำนที่ท่องเที่ยว 5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับ A AA AAA AAAA และ AAAAA ซึ่ง 5A จะเป็นระดับที่มีคุณภำพ
ระบบและมำตรฐำนดีที่สุด สถำนที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของมณฑลยูนนำน เช่น ป่ำหิน เมืองโบรำณลี่เจียง ภูเขำหิมะมังกรหยก
เป็นต้น
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ทั้งนี้ กำรลงทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในหมวดกำรผลิตขั้นที่สำม (Tertiary Industry)
ได้แก่ กำรค้ำส่ง-ปลีก ขนส่ง คลังสินค้ำ สื่อสำร กำรเงิน และภัตตำคำร สัดส่วนร้อยละ 79.7 มูลค่ำ
1,473.2 พันล้ำนหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 กำรลงทุนในหมวดกำรผลิตขั้นต้น (Primary Industry)
คือภำคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 4.9 มูลค่ำ 89.6 พันล้ำนหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 ส่วนกำรลงทุนใน
กำรผลิตขั้นที่สอง (Secondary Industry) คือภำคอุตสำหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 15.4 มูลค่ำ 284.7
พันล้ำนหยวน ลดลงร้อยละ 6.6
ภาคการคลัง
รัฐบำลมณฑลยูนนำนมีกำรจัดเก็บ รายได้ จำนวน 339.2 พันล้ำนหยวน เพิ่มขึ้น จำกปี
ก่อนร้อยละ 5.8 เป็นรำยได้จำกภำษี จำนวน 123.4 พันล้ำนหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 และรำยได้ที่
มิใช่ภำษี จำนวน 65.2 พันล้ำนหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1
ด้ำนรายจ่ า ยมีจ ำนวน 502.0 พันล้ ำนหยวน เพิ่มขึ้น จำกปีก่อนร้อยละ 6.5 โดย
รำยจ่ำยในกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตประชำชนเพื่อลดควำมยำกจนยังคงมีสัดส่วนมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ
43.7 ของรำยจ่ำยสำธำรณะทั่วไป ประกอบด้วยรำยจ่ำยด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนประกันสังคมและกำรจ้ำงงำน
ด้ำนรักษำพยำบำลและวำงแผนครอบครัว และกำรรักษำควำมปลอดภัยที่อยู่อำศัย จำนวน 100.2,
75.4, 54.8 และ 19.3 พันล้ำนหยวน ตำมลำดับ
การค้าต่างประเทศ
การค้าต่างประเทศของมณฑลยูนนำน มีมูลค่ำ 157.9 พันล้ำนหยวน เพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อนร้อยละ 19.9 โดยกำรค้ำชำยแดนมีมูลค่ำ 23.2 พันล้ำนหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5
การส่งออก มีมูลค่ำ 77.2 พันล้ำนหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ส่วนการนาเข้ามีมูลค่ำ
80.7 พันล้ำนหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 ทำให้มณฑลยูนนำนขำดดุลกำรค้ำจำนวน 3.5 พันล้ำนหยวน
คู่ค้ำของมณฑลยูนนำนอยู่ในอำเซียนมีสัดส่วนร้อยละ 56 มีมูลค่ำ 88.5 พันล้ำนหยวน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ที่สำคัญได้แก่ เมียนมำ (จีนนำเข้ำน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติจำกเมียนมำ) เวียดนำม
และลำว ซึ่งมีมูลค่ำกำรค้ำ 42.7, 24.6 และ 6.8 พันล้ำนหยวน ตำมลำดับ ส่วนตลำดอื่น ๆ ได้แก่
ละตินอเมริกำ ซำอุดิอำระเบีย ออสเตรเลีย และอินเดียมีแนวโน้มเติบโตสูง
ภาคการเงิน
ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2560 มณฑลยูนนำนมี ปริมาณเงินฝากคงค้าง 2,996.4 พันล้ำน
หยวน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 8.1 นับเป็นอัตรำขยำยตัวต่ำสุดในรอบสองปี สำหรับปริมำณเงินให้
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สินเชื่อมียอดคงค้ำง 2,539.9 พันล้ำนหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 โดยสินเชื่อระยะกลำงและยำวมีกำร
ขยำยตัวร้อยละ 13 ตำมกำรเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเพื่อกำรเกษตร สินเชื่อเพื่อกำรจำนองตำมนโยบำย
ภำครัฐ และสินเชื่อสำหรับธุรกิจ SMEs
ระดับราคา
ดัชนีราคาผู้บริโภคมณฑลยูนนำนปี 2560 ขยำยตัว จำกปีก่อนร้อยละ 0.9 ต่ำกว่ำ
ประเทศซึ่งขยำยตัวร้อยละ 1.5 เป็นกำรขยำยตัวจำกในเขตเมือง และเขตชนบท ร้อยละ 0.8 และ 1.3
ตำมล ำดับ โดยรำคำสิ น ค้ำในหมวดอำหำร ยำสู บ และเครื่องดื่มเท่ำกับปีก่อน หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจำวันและบริกำรขยำยตัวร้อยละ 0.6 หมวดคมนำคมสื่อสำร และหมวดกำรศึกษำบัน เทิง
ศิลปวัฒนธรรม ขยำยตัวเท่ำกันที่ร้อยละ 0.8 ส่วนหมวดที่อยู่อำศัย และหมวดรักษำพยำบำล สุขภำพ
ขยำยตัวร้อยละ 1.7 และ 5.7 ตำมลำดับ
การจ้างงาน
มณฑลยูนนำนมีการจ้างงานใหม่ในเขตเมือง 490,000 คน เกินกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
440,000 คน โดยในนครคุนหมิงมีกำรจ้ำงงำนใหม่ในเขตเมือง 145,700 คน ในจำนวนนี้เป็นกำรจ้ำงงำน
ครอบครัวที่ยำกจนที่จบกำรศึกษำระดับวิทยำลัยตำมนโยบำยลดควำมยำกจนของรัฐบำล จำนวน
22,200 คน และกำรจ้ำงแรงงำนชนบทที่ย้ำยเข้ำมำ จำนวน 180,500 คน สำหรับอัตรำกำรว่ำงงำน
ในเขตเมืองอยู่ทรี่ ้อยละ 3
การขนส่ง
การขนส่งผู้โดยสารของมณฑลยูนนำน มีกำรขนส่งทำงอำกำศจำนวน 63.0 ล้ำนคน
ครั้ง กำรขนส่งทำงถนน และทำงรถไฟ จำนวน 136.0 และ 42.1 พันล้ำนตัน-กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อนร้อยละ 16.0 และร้อยละ 11.1 ส่วนรถไฟควำมเร็วสูงที่เปิดให้บริกำรมำ 1 ปี มีผู้ใช้บริกำร 12.0
ล้ำนคน
ส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 3.3 เหลือ 0.1 พันล้ำนตันกิโลเมตร ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 มีแผนก่อสร้ำงทำงรถไฟภำยใน
มณฑล และระหว่ำงประเทศสำหรับขนส่งสินค้ำและผู้โดยสำรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ควำมยำว 5,000
กิโลเมตร โดยเป็นรถไฟควำมเร็วสูงมำกกว่ำ 1,200 กิโลเมตร เพื่อให้มณฑลยูนนำนเป็นศูนย์กลำงกำร
ขนส่งระหว่ำงประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ปัจจุบันโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟและ
กำรลงทุนของมณฑลยูนนำนดำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง
----------------------------------------
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ส่วนที่ 3 ภาวะการค้าผ่านแดนภาคเหนือและจีนตอนใต้
กำรค้ ำ ระหว่ ำ งไทยกั บ จี น ตอนใต้ โ ดยเฉพำะมณฑลยู น นำน เป็ น กำรค้ ำ ผ่ ำ นแดน
เนื่องจำกไม่มีพรมแดนติดต่อกัน โดยส่วนใหญ่จะขนส่งสินค้ำผ่ำน สปป.ลำว และสหภำพเมียนมำ
กำรค้ำบริเวณชำยแดนส่วนใหญ่ชำระด้วยสกุลเงินบำท
ปี 2560 มูลค่ำกำรค้ำผ่ำนแดนภำคเหนือของไทยกับจีนตอนใต้มีมูลค่ำรวม 19,893.0
ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.8 ของกำรค้ำชำยแดนภำคเหนือ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 29.0
(รูปที่ 2) โดย กำรส่งออก มีมูลค่ำ 12,783.4 ล้ำนบำท (สัดส่วนร้อยละ 10.6 ของกำรส่งออกชำยแดน)
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 42.9 จำกกำรส่งออกผลไม้และยำงพำรำเป็นสำคัญตำมอุปสงค์ของจีนที่
เพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรส่งออกน้ำตำลมีทิศทำงลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จำกมำตรกำรต่ำง ๆ
ของทำงกำรจีนเพื่อปกป้องอุตสำหกรรมน้ำตำลในประเทศ กำรนำเข้ำ มีมูลค่ำ 7,109.7 ล้ำนบำท
(สัดส่วนร้อยละ 20.8 ของกำรนำเข้ำชำยแดน) เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 9.9 จำกกำรนำเข้ำผั กและ
ผลไม้เมืองหนำวเป็นสำคัญ โดยภำคเหนือเกินดุลกำรค้ำกับจีนตอนใต้ 5,673.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ
128.8 (รูปที่ 3)
สำหรับประเด็นที่ต้องติดตำมในระยะต่อไปคือ กำรส่งออกเนื้อสัต ว์แช่แข็ง โดยตั้งแต่
เดือนมีนำคม 2561 ทำงกำรจีนกำหนดให้ด่ำนท่ำเรือกวนเหล่ย มณฑลยูนนำนเป็นด่ำนในกำรนำเข้ำ
เนื้อสัตว์แช่แข็งของจีนเพียงแห่งเดียวและหลังจำกนั้นจะกระจำยต่อไปยังพื้นที่อื่นของจีน สำหรับ
โรงงำนของไทยที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองจำกทำงกำรจีนมีจำนวน 7 แห่ ง ซึ่งเริ่มทำกำรส่งออก
ในเดือนมีนำคม 2561 ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ของไทยอยู่ระหว่ำงกำรผลักดันให้จีนรับรองโรงงำนของไทย
ครบ 19 แห่ง รวมถึงทำงกำรจีนมีกำรกำหนดให้ด่ำนในเขตปกครองตนเองกว่ำงซีจ้วงหลำยด่ำน เช่น
ด่ำนโหยวอี้กวำน ด่ำนตงซิง ด่ำนสุยโข่ว ด่ำนฝำงเฉิงกั่ง เป็นต้น เป็นด่ำนกำรค้ำผลไม้ระหว่ำงประเทศ
โดยเฉพำะด่ำนโหยวอี้กวำนเป็นด่ำนนำเข้ำผลไม้ไทยตำมพิธีสำรข้อตกลงส่งออกผลไม้จำกไทยไปจีน
และจีนมำไทย ผ่ำนเส้นทำง R9 จังหวัดมุกดำหำร ซึ่ง เป็นประเด็นที่ต้องติดตำมต่อไปว่ำจะส่งผลให้
เส้นทำงกำรส่งออกในด่ำนอื่นจะเปลี่ยนไปส่งออกที่ด่ำนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะต่อไป
หรือไม่
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1. การส่งออก
สินค้ำไทยที่ส่งออกไปจีนตอนใต้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.7 มีกำรขนส่งผ่ำนด่ำนเชียงของ
ทำงเส้นทำงถนน R3A เชียงของ (เชียงรำย)-บ่อแก้ว-บ่อเต็น (ลำว)-บ่อหำน (จีน) ร้อยละ 25.6 ขนส่งผ่ำน
ด่ำนเชียงแสนทำงเรือในแม่น้ำโขง ส่วนที่เหลือผ่ำนด่ำนแม่สอด และด่ำนแม่สำย ร้อยละ 0.4 และร้อยละ
0.3 ตำมลำดับ
- สินค้ำส่งออกสำคัญที่ผ่ำนด่ำนเชียงของ ได้แก่ ผลไม้ ยำงพำรำ ข้ำว ปลำ ผลิตภัณฑ์
ผักและผลไม้แปรรูป
- สิ น ค้ำส่ งออกส ำคั ญ ที่ผ่ ำนด่ ำนเชีย งแสน ได้แก่ ยำงพำรำ ผลิ ตภัณฑ์ปิโ ตรเลี ย ม
น้ำตำล รถยนต์เชิงพำณิชย์ และน้ำมันพืช
- สินค้ำส่งออกสำคัญผ่ำนด่ำนแม่สอด ได้แก่ น้ำตำล ผ้ำทอ ผ้ำผืน และผลิตภัณฑ์จำก
ไม้ เช่น ไม้ก๊อก
- สินค้ำส่งออกสำคัญผ่ำนด่ำนแม่สำย ได้แก่ น้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม นมและ
ผลิตภัณฑ์จำกนม เหล็กเส้น เหล็กแท่ง และเหล็กแผ่นรีดม้วน
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2. การนาเข้า
สินค้ำที่ไทยนำเข้ำจำกจีนตอนใต้ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.3 นำเข้ำผ่ำนด่ำนเชียงของทำง
ถนน R3A ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.7 นำเข้ำที่ด่ำนเชียงแสนผ่ำนแม่น้ำโขง
- สินค้ำนำเข้ำผ่ำนด่ำนเชียงของที่สำคัญ คือ ผลไม้ และผัก
- สินค้ำนำเข้ำผ่ำนด่ำนเชียงแสนที่สำคัญ คือ ผัก (มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม)
เมล็ ดทำนตะวัน ผลิ ตภัณฑ์จ ำกกระดำษ (กระดำษแข็ง กระดำษส ำหรับผลิตถ้วยกระดำษ กล่ อง
กระดำษ กระดำษลูกฟูก) และใบชำ
ตาราง 2 สินค้ำส่งออกและนำเข้ำในภำคเหนือกับจีนตอนใต้ 10 อันดับแรก
สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก

สินค้านาเข้า 10 อันดับแรก

1. ผลไม้ เช่น มังคุด ลำไย มะพร้ำวอ่อน ทุเรียน
กล้วยเล็บมือนำง ขนุน ส้มโอ สับปะรด และ
มะม่วง

1. ผัก เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้ำ
บร็อกโคลี่ มันฝรั่ง และหอมหัวใหญ่

2. ยำงพำรำ เช่น ยำงแผ่นรมควันชั้น 3
ยำงธรรมชำติ ยำงแท่ง ยำงก้อนถ้วน

2. ผลไม้ เช่น องุ่น ลูกพลับ แอปเปิ้ล ส้ม สำลี
ทับทิม เมลอน และแคนตำลูป

3. ข้ำว เช่น ข้ำวเหนียว ข้ำวขำว และข้ำวหอม
มะลิ

3. เครื่องจักรและส่วนประกอบ

4. น้ำตำล เช่น น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์
น้ำตำลก้อน

4. ผลิตภัณฑ์จำกพืชสวน (horticultural
product) เช่น คำร์เนชั่น กุหลำบ ลิลลี่

5. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันก๊ำด และน้ำมันหล่อลื่น

5. ผลิตภัณฑ์เคมี เช่น อำร์กอน และคำร์บอเนต

6. ปลำ เช่น ปลำทะเลแห้ง ในน้ำเกลือ
และแช่แข็ง

6. เมล็ดน้ำมัน (oil seeds and oleaginous
fruits) เช่น เมล็ดทำนตะวัน

7. ผักและผลไม้แปรรูป เช่น สับปะรดในน้ำเชื่อม
เงำะสุญญำกำศ มะม่วง และทุเรียนแช่แข็ง

7. ถั่ว (peas, beans, nuts)

8. รถยนต์เชิงพำณิชย์ (Passenger Car)

8. โครงสร้ำงเหล็ก

9. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในห้องน้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวหน้ำ เครื่องสำอำง สบู่สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ผมและหนังศีรษะ

9. ใบชำ
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สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก

สินค้านาเข้า 10 อันดับแรก

10. เฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบ เช่น หมอน
หมอนอิง ที่นอน และผ้ำปูที่นอน

10. ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เช่น ประตู วงกบประตู

ที่มำ : คำนวณจำกฐำนข้อมูลกรมศุลกำกรปี 2560

----------------------------------------
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ส่วนที่ 4 รายงานพิเศษ: จีนสร้ำงภำพลักษณ์ใหม่ด้วยระบบเครดิตทำงสังคม
ในทศวรรษที่ผ่ำนมำ รัฐบำลจีนได้พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตได้อย่ำง
รวดเร็ว โดยได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำทำงด้ำนสังคมควบคู่ไปกับทำงด้ำนเศรษฐกิจด้วย
เนื่องจำกปัญหำทำงสังคมที่เพิ่มขึ้นทำให้จีนกำหนดยุทธศำสตร์ในกำรกำกับดูแลให้จีนเป็นสังคมที่
โปร่งใส มีธรรมำภิบำลในกำรทำธุรกิจ ป้องกันกำรฉ้อฉลและกำรรับสินบน รวมถึงจัดระเบียบสังคม
ปรับพฤติกรรมประชำชนในประเทศ เพิ่มควำมมีระเบียบวินัย อำทิ กำรส่งเสียงดัง กำรแซงคิว กำร
รักษำควำมสะอำด และมำรยำททำงสังคม เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และผลักดันประเทศ
ไปสู่ระดับสำกล
อย่ำงไรก็ตำม กำรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชำกรชำวจีนซึ่งมีจำนวน 1.4 พันล้ำน
คน มำกเป็นอันดับ 2 ของโลก และมีคนหลำยช่วงอำยุซึ่งมีประสบกำรณ์ชีวิตต่ำงกัน ดังนั้น กำรใช้วิธี
อบรมและปลูกฝังอุปนิสัยไม่สำมำรถทำได้ ในระยะเวลำรวดเร็ว รัฐบำลจีนจึงได้นำระบบเครดิตทำง
สั ง คม “The Social Credit System” มำใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรสร้ ำ งบรรทั ด ฐำนเดี ย วกั น ทั้ ง
ประเทศ และใช้ข้อมูล เครดิตของบุคคลในกำรสร้ำงค่ำนิยม และวัฒ นธรรมแห่ งควำมซื่อสั ตย์ มี
คุณธรรม มีจิตสำนึก และควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผ่ำนกลไกกำรสร้ำงแรงจูงใจโดยกำรให้รำงวัล
และกำรลงโทษ เพื่อยกระดับเครดิตโดยรวมของสังคมให้ดีขึ้น
The Social Credit System (ปี 2557-2563) ได้ประกำศใช้ครั้งแรกตั้งแต่วันที่
14 มิถุนำยน 2557 โดยได้กล่ำวถึงธรรมำภิบำล 4 ส่วน ได้แก่ 1) ควำมซื่อสัตย์ในกำรบริหำรงำนของ
รั ฐ บำล (honesty in government affairs) 2) ควำมซื่ อ สั ต ย์ ใ นกำรท ำ ธุ ร กิ จ (commercial
integrity) 3) ควำมซื่ อ สั ต ย์ ข องสั ง คม (societal integrity) และ 4) ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของตุ ล ำกำร
(judicial credibility) แต่ยังไม่มีกำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกนัก ในระยะแรกของโครงกำร
ได้กำหนดพื้นที่ทดลองกระจำยตำมพื้นที่ต่ำง ๆ 12 เมืองได้แก่ เมืองหังโจว (มณฑลเจ้อเจียง) หนำนจิง
(เจียงซู) เซี่ยเหมิน (ฝูเจี้ยน) เฉิงตู (เสฉวน) ซูโจว (เซี่ยงไฮ้) ซู่เชียน (เจียงซู) ฮุ่ยโจว (กวำงตุ้ง) เวินโจว
(เจ้อเจียง) เวยไห่ (ซำนตง) เหวยฟำง (ซำนตง) อี้อู (เจ้อเจียง) และหยงเฉิง (ซำนตง) เพื่อนำประเด็น
ปัญหำอุปสรรคที่พบในพื้นที่ทดลองไปปรับปรุง และส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดควำมมั่นคงและ
มีป ระสิ ทธิภ ำพ หน่ ว ยงำนที่รั บ ผิ ด ชอบและร่ว มกัน ดู แลข้ อ มูล ประกอบด้ว ยหลำยองค์ ก ร เช่น
National Development and Reform Commission (NDRC), The People’s Bank of China,
State Administration for Market Regulation (SAIC), State Administration of Taxation และ
สำนักงำนกฎหมำย เป็นต้น มีกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลำยสิ่งในกำรสร้ำง platform และ
เชื่อมโยงข้อมูล Big Data เพื่อแบ่งปันข้อมูลเครดิตเป็นกำรสำธำรณะ กระบวนกำรรำยงำน และ
ตรวจสอบข้อมูลเครดิต ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2560 National Development and Reform
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Commission (NDRC) ได้ออกแถลงกำรณ์ว่ำจะมีกำรนำระบบ Social Credit Scores ของประชำชน
มำใช้ตำมนโยบำยของประธำนำธิบดีสีจิ้นผิง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561
อำจกล่ำวได้ว่ำ The Social Credit System เป็นระบบกำรให้คะแนนด้ำนมำรยำท
และสังคมกับประชำชนในประเทศ โดยรัฐบำลจะมีระบบติดตำมสอดส่องพฤติกรรมประชำชนไปทุก
หนแห่ง และรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ไว้ในระบบดิจิทัล ได้แก่ พฤติกรรมทำงด้ำนกำรเงิน เช่น กำรเสีย
ภำษี กำรจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน พฤติกรรมทำงด้ำนสังคม เช่น กำรช่วยเหลือสังคม
หรือกำรกุศล ควำมมีระเบียบวินัย กำรปฏิบัติตำมกฎจรำจร และพฤติกรรมในอินเตอร์เน็ต เช่น กำร
ซื้อของออนไลน์ กำรใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค และเป็นผู้ให้คะแนนตำมกิจกรรมที่ประชำชนทำในแต่ละวัน
โดยประชำชนทุกคนจะมี “บัตรควำมน่ำเชื่อถือ” (trustworthy card) ซึ่งบันทึกคะแนนสะสม
social credit score กำหนดไว้ตั้งแต่ 100-950 คะแนน
ผู้ที่มีควำมประพฤติดี อำทิ กำรช่วยเหลืองำนกำรกุศล มีกำรแยกขยะทุกครั้ง ฯลฯ
จะได้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ได้รับรำงวัลตำมที่กำหนด เช่น ส่วนลดกำรใช้บริกำรขนส่ง
สำธำรณะ กำรเข้ำพักในโรงแรม กำรใช้อินเตอร์เน็ต ทุนกำรศึกษำ และกำรเข้ำรับรำชกำร เป็นต้น
ในทำงตรงข้ำมหำกประชำชนมีพฤติ กรรมไม่ พึงประสงค์ ด้ำนมำรยำทสั งคมไม่ดี ไม่อยู่ในกรอบ
ระเบียบ หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น กำรอำละวำดบนเครื่องบิน กำรสูบบุหรี่ในที่ห้ำมสูบ กำรหลบ
เลี่ยงภำษีหรือไม่จ่ำยเงินประกันสังคม กำรทำร้ำยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ คะแนนสะสมที่ได้รับจะต่ำ
ซึ่งจะส่งผลต่อกำรตัดสิทธิในกำรใช้บริกำรสำธำรณะ กำรรับสิทธิสวัสดิกำร กำรรักษำพยำบำล กำรใช้
บริกำรรถไฟควำมเร็วสูงและเครื่องบิน กำรขอวีซ่ำในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ กำรขอสินเชื่อและ
กำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินอื่น และกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกเข้ำทำงำน เป็นต้น
ระบบดังกล่ำวเป็นยุทธศำสตร์ที่จีนเลือกใช้ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ซึ่ง เป็นหัวใจ
สำคัญของกำรพัฒนำประเทศให้มีควำมสมบูรณ์รอบด้ำนนอกเหนือจำกกำรพัฒนำด้ำนผลิตภำพเพียง
ด้ำนเดียว เป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ควำมน่ำเชื่อถือของรัฐบำลและ
ภำพลักษณ์ของประเทศจีน ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและมีคุณภำพ ซึ่งไทย
สำมำรถนำกรณีดังกล่ำวเป็นกระจกสะท้อนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของประเทศให้มีควำมสมดุล
ทั้งควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ กำรมีคุณธรรม มีวินัย จิตสำนึก และรับผิดชอบต่อสังคม อันจะทำให้ไทย
มีทรัพยำกรบุคคลที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมบูรณ์รอบด้ำน ทำให้ประเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืน

---------------------------------
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ที่มำ http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201501/t20150105_659388.html,
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201501/W020150105511881086815.pdf,
http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm,
http://www.xinhuanet.com/city/2018-01/23/c_129796625.htm.
http://www.xinhuanet.com/comments/2017-08/16/c_1121490308.htm
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ส่วนที่ 5 ตารางเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลยูนนาน
- มูลค่า (พันล้านหยวน)
- %YoY
1.1 การผลิตขั้นต้น1/3/
%YoY2/
1.2 การผลิตขั้นทีส่ อง1/4/
%YoY2/
1.3 การผลิตขั้นทีส่ าม1/5/
%YoY2/
2. เครื่องชี้เศรษฐกิจสาคัญ ณ ราคาประจาปี
2.1 เกษตรกรรม (พันล้านหยวน)
%YoY2/
2.2 อุตสาหกรรม (พันล้านหยวน)
%YoY2/
2.3 จานวนนักท่องเทีย่ ว (ล้านคน)
%YoY
- ในประเทศ (ล้านคน)
%YoY
- ต่างประเทศ (ล้านคน)
%YoY
2.4 การบริโภคภาคเอกชน (พันล้านหยวน)
%YoY
2.5 การลงทุนสินทรัพย์ถาวร (พันล้านหยวน)
%YoY
2.6 การคลัง
- รายรับ (พันล้านหยวน)
%YoY
- รายจ่าย (พันล้านหยวน)
%YoY

หมำยเหตุ

2556

2557

2558

2559

2560

1,172.1
12.1
189.5
6.8
492.8
13.3
489.8
12.4

1,281.5
8.1
199.1
6.2
528.2
7.2
554.2
7.4

1,371.8
8.7
205.6
5.9
549.3
8.6
616.9
9.6

1,487.0
8.7
219.5
5.6
579.9
8.9
687.6
9.5

1,653.1
9.5
231.1
6.0
638.8
10.7
783.3
9.5

305.6
7.0
347.1
12.3
245.3
22.1
240.0
22.1
5.3
16.5
403.6
14.0
962.2
27.4

326.1
6.1
389.9
7.2
285.0
16.3
280.0
17.0
5.3
-1.6
454.7
12.7
1,107.4
15.1

338.3
6.0
392.5
6.7
329.1
7.8
323.4
15.0
5.7
7.4
510.3
10.2
1,306.9
18.0

363.3
5.8
400.0
6.5
431.0
31.0
425.0
31.7
12.0
11.5
572.3
12.1
1,566.2
19.8

236.1
6.0
426.5
10.3
692.2
46.5
567.0
33.3
13.6
13.8
642.3
12.2
1,847.5
18.0

161.1
20.4
409.7
14.7

169.8
5.4
443.8
8.3

180.8
6.5
471.3
6.2

181.2
5.1
502.0
6.5

339.2
5.8
502.0
6.5

1/

มูลค่ำ ณ รำคำประจำปี
อัตรำกำรขยำยตัว ณ รำคำคงที่ (Previous year = 100)
3/
กำรผลิตขั้นต้น ประกอบด้วย เกษตร ป่ำไม้ ปศุสัตว์ และประมง
4/
กำรผลิตขั้นสอง ประกอบด้วย กำรผลิตอุตสำหกรรม เหมืองแร่ ไฟฟ้ำ น้ำ ก๊ำซ และกำรก่อสร้ำง
5/
กำรผลิตขึ้นทีส่ ำม ประกอบด้วย กำรผลิตอื่นนอกเหนือจำกกำรผลิตขั้นต้นและขั้นที่สอง
2/
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2.7 มูลค่าการค้าต่างประเทศ
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
%YoY
- มูลค่าการส่งออกสินค้า
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
%YoY
- มูลค่าการนาเข้ าสินค้า
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
%YoY
2.8 เงินฝาก (พันล้านหยวน)
%YoY
2.9 เงินให้สนิ เชื่อ (พันล้านหยวน)
%YoY
2.10 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (%YoY)
2.11 อัตราการว่างงาน (%YoY)

2556
25,830.0

2557
29,620.0

2558
24,527.0

2559
19,999.0

2560
23,394.0

22.9
15,960.0

17.1
18,800.0

-17.2
16,626.0

-18.4
11,582.0

17.6
11,430.0

59.3
9,870.0

20.0
10,820.0

-11.5
7,901.0

-30.3
8,417.0

-0.5
11,964.0

-10.2
2,069.2
15.2
1,578.2
14.0
3.1
4.0

12.3
2,250.0
8.2
1,845.0
13.9
2.4
4.0

-30.4
2,503.5
11.5
2,084.3
15.9
1.9
4.1

6.7
2,772.6
10.8
2,305.6
10.6
1.5
3.6

42.3
2,996.4
8.1
2,539.9
10.2
0.9
n.a.

ที่มำ: รวบรวมโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำนภำคเหนือ

-------------------------------------
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Concept ของเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ในรำยงำนฉบับนี้ เครื่องชี้ในกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจและกำรเงินมณฑลยูนนำนที่สะท้อน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ เป็นรำยไตรมำสและมีกำรปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง
ตำมที่ได้รับจำกแหล่งข้อมูลล่ำสุด เครื่องชี้ดังกล่ำวจำแนกได้ 2กลุ่ม ดังนี้
1. มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลยูนนำน (Gross Domestic Product : GDP)และเครื่องชี้
เศรษฐกิจสำคัญ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลยูนนำนกำรผลิตขั้นต้น กำรผลิตขั้นที่สอง กำรผลิต
ขั้นที่สำม เครื่องชี้ด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรบริโภคภำคเอกชน กำรลงทุน มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ
มูลค่ำกำรนำเข้ำสินค้ำ เงินฝำกและเงินให้สินเชื่อของสถำบันกำรเงิน ข้อมูลแสดงเป็นมูลค่ำ ณ รำคำประจำปี
2. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของเครื่องชี้ภำวะเศรษฐกิจที่สำคัญ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลยูนนำนจะแสดงไว้ทั้ง
รำคำคงที่และรำคำประจำปี แต่ในกำรวิเครำะห์จะใช้รำคำคงที่เป็นหลัก สำหรับองค์ประกอบของ GDP
ประกอบด้วย กำรผลิตขั้นต้น ขั้นที่สอง และขั้นที่สำม แสดงเฉพำะอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง ณ รำคำคงที่
2.2 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของเครื่องชี้ภำวะเศรษฐกิจที่สำคัญ แบ่งเป็นด้ำนอุปทำน
(Supply Side) ประกอบด้ ว ย เกษตรกรรม และอุ ต สำหกรรม แสดงเป็ น รำคำคงที่ ส่ ว นด้ ำ นอุ ป สงค์
(Demand Side) ประกอบด้วย กำรบริโภคภำคเอกชนกำรลงทุน มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ ำ มูลค่ำกำรนำเข้ำ
สินค้ำ รวมทั้งเงินฝำกและเงินให้สินเชื่อสถำบันกำรเงิน แสดงเป็นอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง ณ รำคำประจำปี
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