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ส่วนที่ 1 คานาและบทสรุปผู้บริหาร
รายงานเศรษฐกิ จ และการเงิ น มณฑลยู น นานฉบั บ นี้ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ส านั กงานภาคเหนื อ (ธปท.สภน.) จั ดท าขึ้ น เป็ นประจ าทุ กปี เพื่ อเป็ นข้ อมู ลให้ กั บสาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเงินและพัฒนาการต่าง ๆ ของมณฑลยูนนาน ที่ถือว่าเป็นประตู
ด่านสาคัญทางตอนใต้สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน เชื่อมโยงในมิติเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือใน
ด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน ทั้งนี้ ทางการจีนได้ถือว่ามณฑลยูนนาน
เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญของจีนในการเข้าถึงประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียใต้ และ
เชื่อมโยงมณฑลขนาดใหญ่ทางภาคตะวันตกของจีนด้วย
มณฑลยูนนานมีจานวนประชากร 47.4 ล้านคน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี
2553-2558 เฉลี่ยร้อยละ 11.3 ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลาดับที่ 23 ของจีน (จากทั้งหมด 31 มณฑล)
มณฑลยู น นานถือ เป็ น ตลาดที่ มีศั กยภาพสูง และมีค วามสัมพัน ธ์ด้านการค้ า การลงทุ น และการ
ท่องเที่ยวแนบแน่นกับประเทศเพื่ อนบ้ านทั้ งเมียนมา ลาว และไทย โดยการค้าของไทยกับจีนผ่าน
ชายแดนมณฑลยู นนานทั้ งในเส้ นทางแม่น้าโขงและทางบก คิ ดเป็ นร้อยละ 11.4 ของมูลค่ าการค้ า
ชายแดนทั้งหมดของภาคเหนือ
รายงานฯ ฉบับนี้สามารถสรุปเนื้อหาที่สาคัญดังนี้
(1) ภาวะเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนาน ปี 2558 ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 8.7
โดยภาคเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งผลผลิตและราคา ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลง ภาคท่องเที่ยวเริ่มมี
สัญญาณขยายตัวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง มีการลงทุน
ด้านคมนาคมเพิ่มขึ้น ขณะที่การค้าต่างประเทศลดลงแม้จะมีปัจจัยบวกจากการค้าชายแดน อัตราเงินเฟ้อ
และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่า
(2) ภาวะการค้า ชายแดนไทยและจีน ตอนใต้ (ผ่ า นมณฑลยู น นาน) ในปี 2558
ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยการค้าระหว่างไทยกับมณฑลยูนนานมีลักษณะเป็นการค้าผ่านแดน เนื่องจาก
ไม่มีพรมแดนติดกัน ส่วนใหญ่จะขนส่งสินค้าผ่านแม่น้าโขงและทางรถยนต์ผ่าน สปป.ลาวเป็นหลัก
ผ่านเมียนมาไม่มากนัก สินค้าส่งออกจากไทยที่สาคัญได้แก่ อาหาร ผัก ผลไม้ไทย ส่วนสินค้าที่นาเข้า
จากจีนได้แก่ ผักและผลไม้ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องจักร เป็นต้น
(3) รายงานพิเศษ จานวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องแรก เป้าหมายเศรษฐกิจของจีน
และมณฑลยูนนานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่งรัฐบาลจีนกาหนดเป้าหมายในการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ร้อยละ 6.5 โดยเน้นพึ่งพาการบริโภคในประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่มประชากรกลุ่ม
รายได้ปานกลางและขยายความเป็นเมือง เพื่อให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี รวมถึงการยกระดับการ
ผลิตให้ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมใหม่ มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สาหรับมณฑลยูนนาน
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มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5 ด้าน คือทางบก ทางน้า อากาศ พลังงานและอินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ตามนโยบาย “One Belt One Road” เรื่องที่ 2 ตลาด
e-commerce ในจีน ซึ่งเป็นรูปแบบการซื้อขายสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในจีนอย่าง
รวดเร็ว และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งเห็นว่าเป็นช่องทางในการสร้าง
งานให้แก่บัณฑิตจบใหม่และแรงงานสามารถมีงานทาในภูมิลาเนาของตนเอง เรื่องที่ 3 การส่งเสริม
บทบาทเงินหยวนในตลาดการเงินระหว่างประเทศ จีนมีนโยบายส่งเสริมให้เงินสกุลหยวนสู่ความเป็น
สากล (RMB Internationalization) ซึ่ งธนาคารกลางจี น ได้ มี การลงนามความตกลงทวิ ภาคี เ พื่ อ
แลกเปลี่ยนเงินสกุลหยวนและเงินสกุลท้องถิ่น (Bilateral Swap Agreement: BSA) กับธนาคาร
กลางประเทศต่ า ง ๆ รวมถึ ง มี โ ครงการใช้ เ งิ น หยวนส าหรั บ การลงทุ น (Renminbi Qualified
Foreign Institutional Investors: RQFII) ซึ่งเป็นช่องทางให้นักลงทุนต่ างชาติเข้าร่วมตลาดทุน
ภายในจีนได้
นอกจากนี้แล้ว ธปท.สภน. ได้รวบรวมสรุปลาดับเหตุการณ์สาคัญทางเศรษฐกิจและ
การเงินมณฑลยูนนาน 5 ด้าน คือ ด้านการเงินการธนาคารและการชาระเงิน ด้านการค้า ด้านการ
ลงทุน ด้านคมนาคม และด้านอื่น ๆ และเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนานไว้ในรายงานฉบับนี้ด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคเหนือ
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ส่วนที่ 2 สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนานปี 2558
ภาพรวมเศรษฐกิจจีนและมณฑลยูนนาน
ปี 2558 เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 6.9 ชะลอลงจากร้อยละ 7.4 ในปีก่อน และต่า
กว่าเป้าหมายซึ่งคาดไว้ที่ร้อยละ 7.0
แนวโน้มปี 2559 แม้ เศรษฐกิจจีนจะยังขยายตัวในอัตราชะลอลง แต่จีนยังมีบทบาท
สาคัญในเวทีเศรษฐกิจโลก ประเด็นที่ต้องจับตา คือ ปี 2559 เป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่ 13 ระยะ 5 ปี (2559-2563) ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปี มี อัตราการขยายตัว ของประชากรเพิ่ม ขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2563 รวมถึง
นโยบาย Go Global จะทาให้จีนขยายการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่
จีนจะเข้ามาลงทุน เช่น ในอุตสาหกรรมอาหาร ยางรถยนต์ สินค้าที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงและมีนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการยกระดับภาคการผลิตรวมถึงการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาวะเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนาน ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 8.71 สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ร้อยละ 8.5 ด้านอุปทาน ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งผลผลิตและราคา โดยเฉพาะสินค้าเกษตรในที่
ราบสูง ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราชะลอลง โดยสินค้าบางประเภทยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ภาค
ท่องเที่ยวชะลอลง แต่เริ่มมีสัญญาณขยายตัวเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้านอุปสงค์ การ
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวในอัตราชะลอลง มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ขณะที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มลดลง การค้าต่างประเทศ
ลดลงแม้จะมีปัจจัยบวกจากการค้าชายแดน ด้านเสถียรภาพ เศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อ
อยู่ในระดับต่า และอัตราการว่างงานต่ากว่าเป้าหมาย ด้านการเงิน ทั้งเงินฝากและเงินให้สินเชื่อปรับ
เพิ่มขึ้น

1

สานักงานสถิติมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลยูนนาน ปี 2534 – 2558
พันล้านหยวน
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ที่มา: CEIC Data, Yunnan Provincial Bureau of Statistics

ภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนานปี 2558
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของมณฑลยูนนาน ปี 2558 มีมูลค่า 1,371.8 พันล้าน
หยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.7 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 8.5 มีอัตราการขยายตัวสูงเป็น
ลาดับที่ 9 ในจานวน 31 มณฑลของจีน และสูงกว่า GDP ของประเทศจีนที่ขยายตัวร้อยละ 6.9 ที่
สาคัญเป็นผลจากการขยายตัวของสาขาการผลิตขั้นที่สาม2 (Tertiary Industry) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ
45 ของ GDP และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 มูลค่า 616.9 พันล้านหยวน สาหรับสาขาการผลิตขั้นที่ สอง3
(Secondary Industry) มี สั ด ส่ วนร้ อยละ 40 เพิ่ มขึ้ น ร้ อยละ 8.6 มู ล ค่ า 549.3 พั น ล้ า นหยวน
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 มูลค่า 392.5 พันล้านหยวน และการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.8 มูลค่า 157.4 พันล้านหยวน ส่วนสาขาการผลิตขั้นต้น4 (Primary Industry) มีสัดส่วน
ร้อยละ 15 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 มูลค่า 205.6 พันล้านหยวน

รายได้เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita Gross Domestic Product) มีมูลค่า 29,015 หยวน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.1 รายได้ที่ใช้ได้จริง (Per Capita Disposable Income) ของประชาชน

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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ในมณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 เป็น 15,223 หยวน โดยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เป็น
26,373 หยวน และในชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 เป็น 8,242 หยวน

รายจ่ายในการบริโภคสาหรับครัวเรือน (Household Consumption Expenditure)
ของประชาชนในมณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 เป็น 11,005 หยวน โดยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ
8.6 เป็น 17,675 หยวน และในชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 เป็น 6,830 หยวน
รายละเอียดภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน ปี 2558 มีดังนี้
ภาคเกษตรกรรม
ผลผลิตเกษตรของมณฑลยูนนานมีมูลค่า 338.3 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อย
ละ 6.0 จากทั้งปริมาณและราคา (โดยปริมาณเพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ) เนื่องจากมี
การปรับปรุงวิธีการเพาะปลูก ปริมาณน้าชลประทานและน้าธรรมชาติที่เพียงพอ และการเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูก ส่งผลให้พืชพรรณธัญญาหารเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณผลผลิตรวมและผลผลิตต่อหน่วย สูงกว่า
เป้าหมายที่คาดไว้ อีกทั้งเกษตรกรได้ เปลี่ยนมาเน้นการเพาะปลูกสินค้าเกษตรในที่ราบสูงเพิ่ มขึ้น
ได้แก่ ใบชา ผลไม้ ดอกไม้สด ซึ่งมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะยางพารา กาแฟ และวอลนัท ซึ่งได้
เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกทาให้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
สาหรับราคาวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย และยาปราบศั ตรูพืช เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 โดย
เป็นการเพิ่มขึ้นของการบริการของการผลิตภาคเกษตรร้อยละ 11.6
ภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิตอุตสาหกรรมมณฑลยูนนานมีมูลค่า 392.5 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 6.7 จากทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเล็ก โดยกลุ่ม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Industrial
Enterprises Above Designated Size) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 (สูงกว่าประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1)
เป็ น 362.3 พั นล้ านหยวน ส่ วนกลุ่ ม อุต สาหกรรมขนาดเล็ก (Sub-scale industrial enterprise)
ยังคงเติบโตตามการสนับสนุนของภาครัฐ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 (เป็นลาดับที่ 10 ของประเทศ)
การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมการผลิต มูลค่า
273.2 พันล้านหยวน (มีสัดส่วนร้อยละ 75.4 ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 จาก
การเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นสาคัญ 2) อุตสาหกรรมเหมืองแร่ มูลค่า 32.7 พันล้าน
หยวน (มีสัดส่วนร้อยละ 9.0 ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) ค่อย ๆ ฟื้นตัว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6
และ 3) การผลิตไฟฟ้า ความร้อน ก๊าซ และน้า มูลค่า 56.4 พันล้านหยวน (มีสัดส่วนร้อยละ 15.6
ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5
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หากจาแนกตามการผลิตอุตสาหกรรมยาสูบ (tobacco) และอุตสาหกรรมทีไ่ ม่ใช่ยาสูบ
(non-tobacco) พบว่า อุตสาหกรรมทีไ่ ม่ใช่ยาสูบมีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็น
สาคัญ
อุ ต สาหกรรมยาสู บ ซึ่ ง เป็ น อุ ต สาหกรรมส าคั ญ ของมณฑลยูน นานมี มู ลค่ า 130.0
พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เป็นการเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและราคา และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ยาสูบ
(non-tobacco product industry) มูลค่า 232.3 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 โดยอุตสาหกรรม
ที่ไม่ใช่ยาสูบสาคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ถ่านหิน เหมืองแร่ และการฟอกล้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 เป็น 31.4
พันล้านหยวน การหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและอุตสาหกรรมแปรรูปรีดม้วน (Non-ferrous metal
smelting and rolling processing industry) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เป็น 11.3 พันล้านหยวน และ
โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Non-ferrous metal mining industry) เพิ่มขึ้นร้อยละ
10.5 เป็น 14.3 พันล้านหยวน
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงร้อยละ 5.1 จากปัจจัยการชะลอตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ต่างประเทศ และความต้องการบริโภคในประเทศไม่เพียงพอที่จะชดเชย โดยลดลงในอุตสาหกรรม
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non-ferrous metal) เหล็ก อุตสาหกรรมเคมี และไฟฟ้า เป็นสาคัญ โดยราคา
ยังลดลงต่อเนื่องในอุตสาหกรรมสาคัญ
การท่องเทีย่ ว
มณฑลยูนนานมีจานวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 329.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
7.8 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วในประเทศ จ านวน 323.4 ล้ า นคน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 15.0 ส่ ว น
นักท่องเที่ยวต่างชาติ มีจานวน 5.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 โดยมีการขยายตัวต่อเนื่องในรอบ 3
ปีที่ผ่านมา
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เติบโตในกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียมากที่สุด เพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 13.5 เป็ น 2.9 ล้ า นคน (คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 27.2 ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ) เป็ น
นักท่องเที่ยวไทยมากที่สุ ด รองลงมาได้แก่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย และสิงคโปร์ สาหรับตลาดยุโ รป
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เป็น 830,900 คน ที่สาคัญเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษและฝรั่งเศส
สาหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 27.0 ล้านคน ส่วนใหญ่มาจาก
มณฑลเสฉวน ฉงชิ่ง และกุ้ยโจว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.2 ร้อยละ 4.1 และร้อยละ 3.3 ตามลาดับ
เป็ น ที่ น่าสั งเกตว่านักท่ องเที่ ยวในกลุ่มอายุ 25-44 ปี ซึ่งใช้ข้อมูลการเดินทางจาก
อิน เตอร์เน็ต มีอัต ราเพิ่ มขึ้น อย่ างมาก โดยตลาดกลุ่มนี้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 62.6 ของจ านวน
นักท่องเที่ยวรวม และมีจานวนวันพักแรมเฉลี่ย 2.43 วัน สูงขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ 5.2
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มณฑลยูนนานมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น คุนหมิง ต้าหลี่
ลี่เจียง และสิบสองปันนา ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวจานวนมาก
ด้านรายได้จากการท่องเที่ยว มีมูลค่า 328.2 พันล้านหยวน (คิดเป็นร้อ ยละ 6.6 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมมณฑลยูนนาน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 23.1 ก่อให้เกิดการจ้างงาน 7.0 ล้านคน
เป็นการจ้างงานของธุรกิจท่องเที่ยว จานวน 2.5 ล้านคน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องจานวน 4.5 ล้านคน
แนวโน้มปี 2559 คาดว่านักท่องเที่ยวในประเทศ จะมีจานวน 352.0 ล้านคน เพิ่มขึ้น
จากปีนี้ร้อยละ 10.0 โดยจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เป็น 5.8 ล้านคน และ
สร้างรายได้จานวน 400.0 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0
การบริโภคภาคเอกชน
ยอดค้ าปลี กสิ น ค้ า อุ ป โภคบริโ ภคในมณฑลยูน นานมี มูล ค่ า 510.3 พัน ล้านหยวน
ขยายตัวร้อยละ 10.2 (ประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7) ประกอบด้วยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 74.4
พันล้านหยวน และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น 435.9 พันล้านหยวน โดยเป็นการบริโภคเขตเมือง
440.6 พันล้านหยวน และเขตชนบท 69.7 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 และร้อยละ 11.8
ประเภทสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้แก่ หมวดเครื่องดื่มและยาสูบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.8 หมวด
เครื่องประดับ อัญมณีมีค่าประเภททองและเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 หมวดอาหารและน้ามันเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 22.0 หมวดยารั ก ษาโรคแผนจี น และแผนปั จ จุ บั น เพิ่ มขึ้ น ร้อ ยละ 15.6 หมวดของใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 หมวดเครื่องแต่งกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 หมวดยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ
2.9 หมวดน้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5
การลงทุน
การลงทุนของภาคเอกชน มีสัดส่วนร้อยละ 42.9 ของการลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ
8.4 โดยการลงทุนของธุรกิจสาคัญ มีมูลค่า 938.2 พันล้านหยวน (สัดส่วนร้อยละ 71.8) เพิ่มขึ้นร้อยละ
10.1 เป็นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 314.5 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร มีมูลค่า 1,306.9 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0
ประกอบด้ ว ยการลงทุ น ของการผลิ ต ขั้ น ต้ น (Primary Industry) มู ล ค่ า 50.0 พั น ล้ า นหยวน
(สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 3.8) การผลิ ต ขั้ น ที่ ส อง (Secondary Industry) มู ล ค่ า 314.6 พั น ล้ า นหยวน
(สัดส่วนร้อยละ 24.1) และการผลิตขั้นที่สาม (Tertiary Industry) มูลค่า 942.4 พันล้านหยวน
(สัดส่วนร้อยละ 72.1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.9 ร้อยละ 12.8 และร้อยละ 18.1 ตามลาดับ
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การลงทุนด้านคมนาคม มีมูลค่า 101.2 พันล้านหยวน (สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70.0
พันล้านหยวน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.8 เป็นการลงทุนทางบก 100.3 พันล้านหยวน ทางน้า 0.8 พันล้าน
หยวน และอื่นๆ 0.1 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.8 ร้อยละ 44.3 และร้อยละ 25.2 ตามลาดับ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่า 266.9 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 6.2 โดยเฉพาะ
ที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ ลดลงร้อยละ 8.7 เหลือ 167.0 พันล้านหยวน ขณะที่ต้นทุนด้านการเงินของ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น และเงินทุนไม่เพียงพอ ปี 2558 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มี
แหล่งที่มาของเงินทุนลดลงร้อ ยละ 2.3 เหลือ 285.0 พันล้านหยวน โดยเงินทุนตนเองลดลงร้อยละ
13.7 เหลือ 133.8 พันล้านหยวน
แหล่ ง เงิ น ทุ น ของการลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 15.3 เป็ น 1,134.7 พั น ล้ า นหยวน
ประกอบด้วย งบประมาณประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.3 เป็น 146.3 พันล้านหยวน กู้ยืมในประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 เป็น 149.7 พันล้านหยวน และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 เป็น 170.7 พันล้านหยวน
การลงทุนจากต่างประเทศ ในมณฑลยูนนานมีมูลค่า 668.2 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21 (สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 640.0 พันล้านหยวน)
ภาคการคลัง
ปี 2558 รัฐบาลมณฑลยูน นานมีการจั ดเก็บ รายได้ จ านวน 180.8 พัน ล้านหยวน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เป็นรายได้จากภาษี จานวน 121.0 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 1.8 และ รายได้
ที่มิใช่ภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.6 เป็น 59.8 พันล้านหยวน
ด้านรายจ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เป็น 471.3 พันล้านหยวน รายจ่ายที่สาคัญ
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 73.7 ของรายจ่ า ยทั้ ง หมด ประกอบด้ ว ย รายจ่ า ยด้ า นสุ ข ภาพและการ
รักษาพยาบาล ด้านการศึกษา ด้านประกันสังคมและการจ้างงาน ด้านเกษตร ป่าไม้และน้า เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 13.7 ร้อยละ 11.0 ร้อยละ 8.0 ตามลาดับ ส่วนรายจ่ายด้านคมนาคม และทั่วไป
ลดลงร้อยละ 5.7 และร้อยละ 2.8
การค้าต่างประเทศ
การค้าต่างประเทศมณฑลยูนนาน มีมูลค่ารวม 24,527.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 17.2 การส่งออก มีมูลค่า 16,626.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 11.5
การนาเข้า มีมูลค่า 7,901 ล้านดอลลาร์ สรอ.ลดลงร้อยละ 30.4
มณฑลยูนนานมีพรมแดนติดกับประเทศลาว เมียนมา และเวียดนามมากกว่า 4,000
กิโลเมตร ทาให้ได้รับผลดีจากการค้าชายแดน (การค้าบริเวณชายแดนระยะทาง 20 กิโลเมตร มูลค่า
ไม่เกิน 8,000 หยวน ไม่ต้องชาระภาษี ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน)
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ปี 2558 การค้าชายแดนมณฑลยูนนานมีมูลค่า 10.5 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ
32.9 ส่วนใหญ่เป็นการค้าในด่านสาคัญ เช่น Mengla Ruili (ชายแดนเมียนมา) Jinshuihe Hekou
(ชายแดนเวียดนาม) เป็นต้น สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์เกษตร และ
อาหารทะเล สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ กล่องกระดาษ ปูนซีเมนต์ กระเบื้องเซรามิค วัสดุก่อสร้าง
ของเล่น เป็นต้น
ภาคการเงิน
ปริมาณเงินฝากมณฑลยูนนานสกุลเงินหยวนมียอดคงค้าง 2,503.5 พันล้านหยวน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.5 โดยเงินฝากของครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เป็น 1,073.7 พันล้าน
หยวน เงินฝากของสถาบันที่มิใช่สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เป็น 686.3 พันล้านหยวน
ปริมาณเงิน ให้สินเชื่อ มียอดคงค้ าง 2,084.3 พัน ล้านหยวน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.9
ประกอบด้วย สินเชื่อระยะสั้น เพิ่ม ขึ้นร้อยละ 8.7 เป็น 615.0 พันล้านหยวน และสินเชื่อระยะกลาง
และยาว เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 เป็น 1,335.4 พันล้านหยวน
ระดับราคา
ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคมณฑลยูนนาน ขยายตัวร้อยละ 1.9 (เป็นลาดับที่ 4 ของ
ประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 1.4) ดัชนีราคาผู้บริโภคในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 และเขตชนบท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3
สินค้าที่มีราคาเพิ่มขึ้นได้แก่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.9
หมวดอาหาร ร้อยละ 3.4 (อย่างไรก็ดี ราคาน้ามันสาหรับประกอบอาหาร ไข่ไก่ ผักและผลไม้สดลดลง
ร้อยละ 4.1 ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 1.0 ตามลาดับ) หมวดรักษาพยาบาล สุขภาพ และผลิตภัณฑ์ส่วน
บุ ค คล ร้ อ ยละ 2.5 หมวดเสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ร้ อ ยละ 2.0 หมวดการบั น เทิ ง การศึ ก ษา
ศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการ ร้อยละ 1.1 หมวดอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนและบริการบารุงรักษา
ร้อยละ 1.0 หมวดที่อยู่อาศัย ร้อยละ 0.6 ส่วนหมวดคมนาคมขนส่งและสื่อสาร ลดลงร้อยละ 1.7
สาหรับดัชนีราคาผู้บริโภคนครคุนหมิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จาแนกเป็นหมวดยาสูบและ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.5 หมวดอาหาร ร้อยละ 3.8 หมวดรักษาพยาบาล สุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล ร้อยละ 4.1 หมวดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 3.7 หมวดการบันเทิง การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการ ร้อยละ 1.4 หมวดอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนและบริการบารุงรักษา
ร้อยละ 2.1 หมวดที่อยู่อาศัย ร้อยละ 0.3 สาหรับหมวดคมนาคมขนส่งและสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.7
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ตาราง 1 ดัชนีราคาผู้บริโภคสาคัญ 8 หมวด
หมวด
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
หมวดอาหาร
หมวดรักษาพยาบาล สุขภาพ และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล
หมวดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
หมวดการบันเทิง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการ
หมวดอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนและบริการบารุงรักษา
หมวดที่อยู่อาศัย
หมวดคมนาคมขนส่งและสื่อสาร

ยูนนาน (ร้อยละ)
3.9
3.4
2.5
2.0
1.1
1.0
0.6
-1.7

คุนหมิง (ร้อยละ)
3.5
3.8
4.1
3.7
1.4
2.1
0.3
-0.7

การจ้างงาน
ปี 2558 มณฑลยูนนานมีการจ้างงานใหม่ในเขตเมืองจานวน 409,000 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 11.9 และมีอัตราการว่างงานในเขตเมือง ร้อยละ 4.05 ต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 4.5
โดยมีการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ 153,985 คน คิดเป็นร้อยละ 97.4 ของจานวนรวม 158,135
คน เพื่อทางานในภาคการศึกษา ภาคสุขภาพและสังคม และอุตสาหกรรมก่อสร้าง หากจาแนกตาม
ระดับการศึกษา ในจานวนผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 10,190 คน มีการจ้างงานร้อยละ
95.0 ระดับปริญญาตรี จานวน 90,373 คน มีการจ้างงาน ร้อยละ 97.4 ระดับวิชาชีพ จานวน 57,572
คน มีการจ้างงาน ร้อยละ 97.7 โดยเพศหญิงมีการจ้างงานสูงกว่าเพศชายในทุกระดับการศึกษา

----------------------------------------
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ส่วนที่ 3 ภาวะการค้าผ่านแดนภาคเหนือและจีนตอนใต้
แม้การค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้โดยเฉพาะมณฑลยูนนาน จะมีลักษณะเป็นการค้า
ผ่านแดน เนื่องจากไม่มีพ รมแดนติดต่อกัน แต่มีค วามเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ การค้ า และการ
ท่องเที่ยวระหว่างกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การค้าบริเวณชายแดนส่วนใหญ่ชาระด้วยสกุลเงินบาท
โดยทาการขนส่งสินค้าผ่านสปป.ลาว และสหภาพเมียนมา
ปี 2558 มูลค่าการค้าผ่านแดนภาคเหนือของไทยกับจีนตอนใต้ มีมูลค่ารวม 14,687.3
ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.4 ของการค้าชายแดนภาคเหนือ ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.4
(รูปที่ 2) โดย การส่งออก มีมูลค่า 9,535.6 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 8.2 ของการส่งออกชายแดน)
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.3 เนื่องจากรัฐบาลจีนเข้มงวดการนาเข้าสินค้าบริเวณชายแดน ประกอบ
กับมูลค่าการส่งออกน้ามันลดลงตามราคาน้ามันในตลาดโลก ขณะที่ การนาเข้า มีมูลค่า 5,151.8 ล้าน
บาท (สัดส่วนร้อยละ 42.1 ของการนาเข้าชายแดน) เพิ่มขึ้น จากปีก่อนร้อยละ 31.0 โดยภาคเหนือ
เกินดุลการค้ากับจีนตอนใต้ลดลงร้อยละ 26.1 เหลือ 4,383.8 ล้านบาท (รูปที่ 3)
รูปที่ 2 สัดส่วนการค้าชายแดนภาคเหนือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2558

รูปที่ 3 มูลค่าการส่งออก-นาเข้าภาคเหนือกับจีนตอนใต้
ปี 2558
ล้านบาท
16,000.0
14,000.0

จีนตอนใต้
11.4

Export

Import

Trade Value

14,687.3

12,000.0
ลาว
21.0

10,000.0

9,535.6

8,000.0
6,000.0
เมียนมา
67.6

5,151.8

4,000.0
2,000.0

ลาว

เมียนมา

จีนตอนใต้

2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

0.0

ที่มา กรมศุลกากร

1. การส่งออก
สิ น ค้ าไทยที่ ส่ งออกไปจี นตอนใต้ร้อยละ 55.4 มีการขนส่งผ่านด่านเชียงของ ทาง
เส้นทางถนน R3A เชียงของ (เชียงราย)–บ่อแก้ว-บ่อเต็น (สปป.ลาว)-บ่อหาน (จีน) ร้อยละ 41.7 ขน
ส่งผ่านด่านเชียงแสน ทางเรือในแม่น้าโขง ส่วนที่เหลือส่งออกผ่านด่านแม่สาย ร้อยละ 2.1 และด่าน
อื่น ๆ ร้อยละ 0.8
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- สินค้าส่งออกผ่านด่านเชียงของที่สาคัญ คือ ผลไม้ อาหาร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ปลา ยางพารา ถั่วต่าง ๆ เป็นต้น
- สินค้าส่งออกผ่านด่านเชียงแสนที่สาคัญ คือ อาหาร รถยนต์เชิงพาณิชย์ ยางพารา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รถกระบะและรถบรรทุกสาหรับขนส่งสินค้า ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ เป็นต้น
- สิ น ค้ า ส่ ง ออกผ่ า นด่ า นแม่ ส ายที่ ส าคั ญ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย ม อาหาร
รถจักรยานยนต์ เครื่องดื่ม รถกระบะและรถบรรทุกสาหรับขนส่งสินค้า รถยนต์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น
2. การนาเข้า
สินค้าที่ไทยนาเข้าจากจีนตอนใต้ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.9 นาเข้าผ่านด่านเชียงของผ่าน
ถนน R3A รองลงมาร้อยละ 12.5 นาเข้าที่ด่านเชียงแสนผ่านแม่น้าโขง ส่วนที่เหลือผ่านด่านแม่สาย
ร้อยละ 0.6 และด่านอื่น ๆ ร้อยละ 1.0
- สินค้านาเข้าผ่านด่านเชียงของที่สาคัญ คือ ผลไม้ ผัก ผลิตภัณฑ์จากพืชสวน ชิ้นส่วน
และส่วนประกอบเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ
- สินค้านาเข้า ผ่านด่านเชียงแสนที่ สาคั ญ คือ ผัก เมล็ดน้ามัน ผลไม้ ชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์จากแร่ ผักผลไม้กระป๋องสาเร็จรูปและกึ่งสาเร็จรูป และชา
- สินค้านาเข้าผ่านด่านแม่สายที่สาคัญ คือ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ชิ้นส่วน
และส่วนประกอบเครื่องจักร รองเท้า เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตาราง 2 สินค้าส่งออกและนาเข้าในภาคเหนือกับจีนตอนใต้ 10 อันดับแรก
สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก

สินค้านาเข้า 10 อันดับแรก

1. อาหาร เช่น น้าตาลทราย ผักผลไม้ใน
น้าเชื่อม/แช่อิ่ม ทุเรียนแช่แข็ง นมผง

1. ผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล ส้ม แพร์ พลับ พีช
เนคธาลีน น้อยหน่า เมลอน แคนตาลูป

2. ผลไม้ เช่น มังคุด ลาไย ทุเรียน มะม่วง
มะขาม ลิ้นจี่ ส้มโอ ขนุน

2. ผัก เช่น บร็อคโคลี่ กะหล่าดอก
กะหล่าปลี ผักกาดหอม ถั่วหวาน ถั่ว
ลันเตา ผักโขม กระเทียม

3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด

3. ชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องจักร

4. ยางพารายางแผ่นรมควันชั้น 3 ยาง
ธรรมชาติและยางอื่น ๆ

4. ผลิตภัณฑ์จากพืชสวน (horticultural
product) เช่น มอส ไลเคน พืชตระกูล
ถั่ว
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สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก

สินค้านาเข้า 10 อันดับแรก

5. รถยนต์เชิงพาณิชย์ (Passenger Car)

5. เมล็ดน้ามัน (oil seeds and
oleaginous fruits) เช่น เมล็ด
ทานตะวัน เมล็ดแตงโม วอลนัท อัล
มอนด์ แมคคาดิเมีย

6. ปลา เช่น ปลาทะเล

6. ผลิตภัณฑ์เคมี (Chemicals) เช่น
อาร์กอน

7. ถั่ว (peas, beans, nuts) เช่น ถั่วมีเปลือก
และกระเทาะเปลือก

7. ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ เช่น น้าผึ้ง
ธรรมชาติ ชา

8. เครื่องดื่ม ทั้งมีแอลกอฮอล์ และไม่มี
แอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง
น้าอัดลม น้าผลไม้อัดแก๊ส เบียร์ น้าแร่

8. ถั่ว (peas, beans, nuts) เช่น ถั่วมี
เปลือก

9. ผลิตภัณฑ์จากพืชสวน (horticultural
product) เช่น กล้วยไม้ หัวของดอกไม้

9. วัสดุอลูมิเนียม (Materials of base
metal) เช่น แผ่นอลูมิเนียมสาหรับ
อุตสาหกรรมการพิมพ์

10. รถบรรทุกสาหรับขนส่งสินค้า

10. อุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์
ดาวเทียม

ที่มา : คานวณจากฐานข้อมูลกรมศุลกากรปี 2558

----------------------------------------
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ส่วนที่ 4 รายงานพิเศษ
เรือ่ งที่ 1 เป้าหมายเศรษฐกิจของจีนและมณฑลยูนนานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
เป้าหมายทางเศรษฐกิจของจีน
การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s Congress) เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2559 นายกรัฐมนตรีจีน (Li Keqiang) ได้แถลงเป้าหมายเศรษฐกิจที่สาคัญปี 2559 โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้ 1) ปรับลดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน (GDP)เป็นร้อยละ 6.5-7
2) กาหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อไม่เกินร้อยละ 3 3) การจ้างงานในเขตเมือง 10 ล้านคนขึ้นไป
4) อัตราการว่างงานในเขตเมือง ไม่เกินร้อยละ 4.5 5) การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 15.0
6) การบริโภคภาคเอกชน ร้อยละ 13.0 7)การค้าต่างประเทศ ร้อยละ 6.0 8) ภาครัฐมีการตั้งเป้า
งบประมาณขาดดุล 2.18 ล้านล้านหยวน หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เพื่อใช้สาหรับลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคมนาคม 9) ปริมาณเงินในระบบ (M2) ร้อยละ 13.0 10) อัตราการใช้พลังงานต่อ GDP
ลดลงร้อยละ 3.4 ขึ้นไป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ระยะ 5 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ระยะ 5 ปี (2559-2563) ซึ่งได้รับ
อนุมัติ จ ากการประชุ ม สภาผู้แ ทนประชาชนจี น รุ่น ที่ 12 ครั้งที่ 4 เมื่อวัน ที่ 16 มีน าคม 2559 มี
เป้าหมายสูงสุด คือ “เป็นสังคมที่มีความกินดีอยู่ดี” (小康社会) นาพาประเทศสู่ความรุ่งเรืองและ
แข็งแกร่งในเวทีโลก การเพิ่มประชากรกลุ่มรายได้ปานกลางให้ มากขึ้น เพื่อขยายความเป็นเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร โดยมีเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6.5 และเพื่อ
บรรลุตามเป้าหมาย รัฐบาลจีนจะดาเนินการใน 8 ด้าน ดังนี้
1) การรักษาเสถียรภาพและปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ทั้งด้านการเงิน การ
คลั ง นโยบายอัต ราแลกเปลี่ ย น การผลิต การลงทุ น และการปฏิ รูป กลไกทางภาษีซึ่ง เน้นให้ การ
สนับสนุน SMEs เช่น มาตรการภาษีเพื่อผลักดันให้มีการลงทุนของธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น
2) การปฏิ รู ป ด้ า นอุ ป ทาน (supply side reform) โดยลดก าลั ง การผลิ ต ของ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีปัญหาอุปทานส่วนเกิน เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมถ่านหิน การปล่อย
ให้ธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพ (zombies companies) ปิดกิจการ และยกระดับภาคการผลิต โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งนี้ ในแผนฉบับนี้มีการตั้งเป้าหมาย
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 2.1 ของ GDP ในปี 2559 และในปี 2563 เป็น
ร้อยละ 2.5
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3) ส่งเสริมการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการเติบโตในเศรษฐกิจ มีการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งรถไฟ ถนน น้า และพลังงาน
4) พัฒนาภาคเกษตรสมัยใหม่ มีการสร้างถนนสู่ภาคชนบท 200,000 กิโลเมตร
5) ผลักดันให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ
ส่งเสริม e-commerce ข้ามแดน การปรับปรุงโครงสร้างภาษีการส่งออก และความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลบนเส้นทางสายไหม (One Belt One Road) การส่งเสริมวิสาหกิจของจีนในการออกไปลงทุน
ต่างประเทศ (Go Global Policy) เน้นการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศในอาเซียนและเอเชียใต้
ตามโครงการเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเล
6) เน้ น การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยส่ ง เสริ ม การผลิ ต และนวั ต กรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกับ
สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
7) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากร เช่น ปรับปรุงนโยบายการจ้างงาน การจัดตั้ง
กองทุนประกันการจ้างงาน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเท่าเทียม
กัน รวมถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนและขยายความเป็นเมือง
8) เสริมความแข็งแกร่งของภาครัฐ ยกระดับความสามารถและการบริการของภาครัฐ
และต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายมณฑลยูนนาน
สาหรับมณฑลยูนนานซึ่งเป็นมณฑลฝั่งตะวันตกของจีน ได้มีการตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจ
จากการประชุมสภาผู้แทนประชาชนจีน มณฑลยูนนาน รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 4 โดยมีการประกาศเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 8.5 และสิ่งที่จะดาเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติมณฑลยูนนาน ฉบับที่ 13 ระยะ 5 ปี (2559-2563) มีการปรับจากเดิมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ที่เน้น “ยุทธศาสตร์หัวสะพาน” มาเน้น “One Belt One Road” โดยดาเนินการดังนี้
ตารางที่ 3 เป้าหมายทางเศรษฐกิจมณฑลยูนนานปี 2559
เป้าหมายมณฑลยูนนาน
GDP
รายได้ที่ใช้ได้จริง (Per Capita Disposable Income)
- เขตเมือง
- เขตชนบท
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
อัตราการว่างงานในเขตเมือง
การจ้างงานในเขตเมือง
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เป้าหมายมณฑลยูนนาน
การค้าต่างประเทศ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
การบริโภคภาคเอกชน
รายได้จากการจัดเก็บภาครัฐ
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร
ที่มา : People’s Government of Yunnan Province Website

ปี 2559
12.0
18.0
11.0
> 5.0
7.2

1) การใช้ น วั ต กรรมในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในด้ า นเทคโนโลยี ชั้ น สู ง และ
วัฒนธรรมใหม่ ๆ เช่น ผสมผสานและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ยาสมุนไพรตามแพทย์แผนจีนและ
แพทย์แผนปัจจุบัน
2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี ลดภาวะยากจน ตามนโยบาย “สังคมกินดี
อยู่ ดี ” ผลั ก ดั น ให้ เ ศรษฐกิ จ เติ บ โตอย่ า งมี เ สถี ย รภาพ มี ก ารจ้ า งงาน ประชาชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ ปรับปรุงสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชน ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล และ ยารักษาโรค
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 ด้าน ทั้งทางบก (รถไฟและถนน) ทางน้า ทาง
อากาศ พลั งงาน และอิน เตอร์เน็ต เพื่อเชื่อมโยงกับ เอเชียใต้แ ละเอเชี ยตะวัน ออกเฉีย งใต้ อาทิ
โครงการรถไฟฟ้าในมณฑล รถไฟความเร็วสูงระหว่างมณฑล และถนน super highway รวมถึง
โครงการความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นทั้ ง เวี ย ดนาม ลาว ไทย เมี ย นมา และอิ น เดี ย เช่ น
โครงการน้าและโครงการพลังงานในเมียนมา
4) การยกระดับรูปแบบการผลิตตามนโยบาย “Made in China 2025”
5) การขยายความเป็นเมืองทั้งความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ตามนโยบาย “One Belt
One Road” โดยคุนหมิงเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงจีนกับเมียนมา อินเดีย บังคลาเทศ และอินโดจีน
เพื่อกระจายความเจริญทั่วมณฑล
7) การผลั กดั น ให้ มีค วามร่วมมือและการลงทุ นกับ ต่างประเทศตามนโยบาย “Go
Global”
8) การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้มีความสมดุล เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การปรับปรุงด้านอุปทาน เน้นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มการบริโภคในประเทศ และ
เพิ่มสัดส่วนภาคบริการต่อ GDP
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9) การให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลักดันและ
ยกระดับโครงสร้างการผลิตให้สูงขึ้น ลดการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่อง
10) ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์อันดีและกลมเกลียวกันของชนกลุ่มน้อย เพื่อสังคมที่
สงบสุขในมณฑลยูนนาน
นัยต่อภาคเหนือ
การกาหนดทิศทางและเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนและรัฐบาลมณฑลยูนนาน
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับใหม่ ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้าและคู่แข่งรวมถึงประเทศไทย
ทั้ งทางตรงและทางอ้ อมไม่ ว่ าจะเป็ น ด้ านการลงทุ น การท่ องเที่ ยว การค้ าระหว่ างประเทศ เช่น
นโยบาย Go Global ส่ งผลให้ นักลงทุ น จากจี น ออกมาแสวงหาโอกาสและลงทุ น ในต่า งประเทศ
รวมถึงประเทศไทย หรือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ บนเส้นทาง
สายไหมทางบกและทางทะเล ซึ่งไทยมีความพร้อมที่จะคว้าโอกาสหรือปล่อยให้ นักลงทุนเข้ามาแสวง
ประโยชน์แล้วจากไป สาหรับด้านการผลิตไทยเป็นส่วนหนึ่งใน supply chain ของจีน เมื่อจีนมีการ
ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการผลิตไปสู่การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงหรือนวัตกรรม โดยผู้ประกอบการ
ในภาคเหนือ ยั งไม่มีการปรับ ตัวก็อาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทย นอกจากนี้ ผลจาก
ประชาชนจีนมีกาลังซื้อเพิ่มขึ้น มีความต้องการออกมาท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะไทยซึ่ง เป็น
จุดหมายท่องเที่ยวสาคัญของชาวจีน หากภาครัฐและเอกชนไทยยังไม่มีการวางแผน ปรับตัว รับมือ
และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ โดยหวังพึ่งพิงเพียงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของภาคเหนือและไทยในระยะยาว

-----------------------------------------

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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เรือ่ งที่ 2 ตลาด e-commerce ของจีน
การค้าแบบ e-commerce ของจีนมีความสาคัญมากขึ้นเป็นลาดับ สะท้อนจากมูลค่า
การซื้ อ ขายในปี 2558 จ านวน 18,000 พั น ล้ า นหยวน คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อยละ 19.8 ของมู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจีน เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
(รูปที่ 4) ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาลจีนเห็นว่า e-commerce จะช่วย
สร้างงานให้บัณฑิตจบใหม่ แรงงานต่างถิ่น และทหารปลดประจาการ ทาให้กลุ่มคนเหล่านี้มีงานทาใน
ภูมิลาเนาของตนเอง จึงได้มีโครงการลงนามร่วมมือระหว่างคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูป
แห่งชาติจีน (NDRC) และบริษัทอาลีบาบา ในความร่วมมือพัฒนา e-commerce ในชนบท โดย
NDRC จะช่วยอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น การประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่น สร้างระบบโล
จิสติกส์ และฝึกอบรมพนักงานในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมี การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น ๆ อาทิ
ระบบเครือข่าย เงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นผู้ขายที่ไม่ยุ่งยาก และระบบการชาระเงินออนไลน์ เป็นต้น
รูปที่ 4 มูลค่าการค้า E-commerce ปี 2553 - 2558

ที่มา China e-commerce Research Center

ในระยะแรกการซื้อขายแบบ e-commerce ของจีนจะเป็นการซื้อขายสินค้าในประเทศ
เป็นหลัก เมื่อการซื้อขาย e-commerce ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคชาวจีนมีกาลัง
ซื้อมากขึ้น ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งชาวจีนมีการเดินทางออกนอกประเทศมากขึ้น ทาให้มีการ
ขยายไปซื้อขายกับ ต่ างประเทศ เรียกว่า การซื้อขายแบบข้ามแดน (e-commerce cross-border
trade) ทาให้การซื้อขายประเภทนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วตามความนิยมของผู้บริโภค สินค้านาเข้าที่
ได้รับความนิยมได้แก่ เครื่องสาอาง เครื่องบารุงผิว อาหารสาหรับทารก เสื้อผ้า อาหารเสริมสุขภาพ
และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
ในช่วงแรกจีนได้มีโครงการนาร่อง e-commerce cross-border trade โดยยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการบริโภคสาหรับสินค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศ สาหรับสินค้าที่มีมูลค่านาเข้า
ไม่เกินครั้งละ 1,000 หยวน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นมา ได้มีการปรับอัตรา
ภาษีและเกณฑ์การนาเข้า ส่งผลให้ร้านค้าออนไลน์ในจีนเริ่มปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ

19

รูปแบบธุรกิจ e-commerce
สาหรับรูปแบบการซื้อขายแบบ e-commerce ของจีนสามารถแบ่งตามผู้บริโภคได้
ดังนี้
1) การซื้อขายแบบ Business to Business (B2B) เป็นการค้าแบบธุรกิจกับธุรกิจ มี
มูลค่าการซือ้ ขายสัดส่วนมากทีส่ ุด ธุรกิจที่มูลค่าการซื้อขายสูงได้แก่ Alibaba (阿里巴巴) รองลงมา
คื อ Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd. (上海钢联) Global Sources
Corporate (环球资源) และ HC International Inc. (慧聪网) ตามลาดับ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่
เป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
2) การซื้อขายแบบค้าปลีกรายย่อย การค้ารูปแบบนี้ได้รับความนิยมสูง และมีจานวน
ผู้ใ ช้บริการมากที่สุด คือ 380 ล้านคน มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกัน ปีก่อนร้อยละ
21.8 ซึ่ ง รู ป แบบการซื้ อ ขายมี ทั้ ง แบบ Business to Consumer (B2C) และ Consumer to
Consumer (C2C) โดยผู้ใ ห้บ ริการที่มีผู้นิย มใช้ม ากที่สุด คือ Tmall (天猫) รองลงมา คือ JD
(京东) และ Sunning (苏宁) เป็นต้น
เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือที่ใช้การซื้อขายแบบ e-commerce มีการ
พัฒนาขึ้น เรียกว่า Offline to Online (O2O) เป็นการซื้อขายที่ใช้โทรศัพท์มือถือ internet และ
social network เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงลูกค้าในการซื้อขายสินค้าและชาระเงิน บริษัทรายใหญ่
ในจี น ที่ ท าตลาดแข่ ง ขั น ได้ แ ก่ Baidu Alibaba และ Tencent ซึ่ ง จะมี ก ารพั ฒ นา application
สาหรับระบบต่าง ๆ เช่น ระบบชาระเงินออนไลน์ ระบบชาระค่าแท็กซี่ผ่านโทรศัพ ท์มือถือ เป็นต้น
และ O2O มีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้บริโภคชาวจีนมากขึ้น เช่น เมื่อตื่นนอนก็ใช้โทรศัพท์มือถือ
เปิด Wechat เพื่อสื่อสารกับเพื่อนและนัดทานข้าวกลางวัน หลังจากนั้นก็เข้าไปใน website หรือ
application เพื่อจองโต๊ะที่ร้านอาหาร ก่อนออกจากบ้านก็ใช้โทรศัพท์มือถือเรียกรถแท็กซี่และชาระ
เงินค่าแท็กซี่ผ่าน application หากอยู่ในช่วงโปรโมชั่นก็ได้รับส่วนลดค่าแท็กซี่ผ่าน application
ด้วย เมื่อทานอาหารเสร็จก็ใช้ Wechat สแกนบาร์โค้ดเพื่อรับส่วนลดร้านอาหาร ชาระค่าอาหารที่ร้าน
รวมถึ ง แชร์ ค่ า อาหารกั บ เพื่ อ น โดยช าระเงิ น ผ่ า นมื อ ถื อ เช่ น Wechat pay ( 微信支付) หรื อ
Alipay (支付宝) ซึ่งเป็นระบบชาระเงินออนไลน์ เป็นต้น
การชาระเงิน
วิ ธี ก ารช าระเงิ น ส าหรั บ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า e-commerce ในระยะแรกช าระผ่ า น
เคาน์ เ ตอร์ ธ นาคาร ATM internet banking และพั ฒ นามาช าระเงิ น ผ่ า น application ใน
โทรศัพท์มือถือ จากรายงานสถาบันวิจัย Sootoo ระบุว่า ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนนิยมชาระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ มากที่สุด รองลงมาเป็น การชาระผ่านบริษัทตัวแทน และการชาระทาง internet
ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
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banking ตามลาดับ โดย Alipay มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดร้อยละ 61.9 รองลงมาเป็น Tenpay
ร้อยละ 14.5 และ China Union Pay ร้อยละ 9.2
สาหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายตลาดไปจีน การซื้อขายแบบ e-commerce
โดยเฉพาะการซื้ อ ขายแบบค้ า ปลี ก รายย่ อ ยจะเป็ น ช่ อ งทางการค้ า ในการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ให้ กั บ
ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs สินค้าหัตถกรรม รวมถึงสินค้าเกษตรมากขึ้น เนื่องจากไม่
ต้องเปิดสานักงานในประเทศจีน ไม่ต้องจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน สามารถจาหน่ายสินค้าถึงมือ
ผู้บริโภคในจีนได้โดยตรง การขายสินค้าผ่านช่องทางเหล่านี้ สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งผู้ขายสินค้าว่าจะ
ได้รับเงิน และผู้บริโภคก็มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าแน่นอน เนื่องจากการขายสินค้า e-commerce ของ
จีนผู้ขายจะต้องจดทะเบียนกับผู้ให้บริการบน website ก่อน เช่น Alibaba Tmall ซึ่งผู้ให้บริการ
เหล่านี้จะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรจะมีฝ่ายบริการที่รู้ภาษาจีน
สามารถรับคืนสินค้าได้หากลูกค้าต้องการคืนสินค้า ควรมีการปรับปรุงข้อมูลใน website สม่าเสมอ
อย่างไรก็ตาม การทาธุรกิจแบบ e-commerce ยังมีข้อจากัดในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่มีความรู้ใช้
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ ผู้ ที่ ไ ม่ ก ล้ า เชื่ อ มโยงระบบบั ญ ชี ธ นาคาร บั ต รเดบิ ต หรื อ บั ต รเครดิ ต ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ
---------------------------------คาอธิบายเพิม่ เติม
- Tmall (天猫) เป็น B2C5 ของ Alibaba มีลกั ษณะเป็น distributor แทนร้านค้า ซึ่งร้านค้าต่างๆ ที่
ขายสินค้าใน Tmall จะต้องจดทะเบียนกับ Tmall ก่อน และ Tmall จะเป็นผู้รับรองร้านค้าต่าง ๆ กับลูกค้าที่ซื้อสินค้า
- Taobao (淘宝) เป็น C2C6 ของ Alibaba ผู้ขายสินค้าส่วนใหญ่เป็นรายย่อย การจดทะเบียนใช้
พาสปอร์ตหรือ ID Card
- JD (京东) เป็นตลาดลักษณะ B2C ผู้ขายสินค้าต้องเป็นผูผ้ ลิต
- Sunning (苏宁易购) เป็นตลาดลักษณะ B2C ผู้ขายสินค้าต้องเป็นผู้ผลิต ในระยะแรกเน้นจาหน่าย
สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ปจั จุบันสินค้าที่จาหน่ายครอบคลุมทุกประเภท
Dangdang (当当) เน้นจาหน่ายสินค้าประเภทหนังสือต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน นิตยสาร และนวนิยาย
Yiguo (易果) เน้นจาหน่ายสินค้าประเภทผลไม้ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภท
อาหารสด เนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงรส

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
5
6

B2C (Business to Consumer) เป็นรูปแบบการค้าระหว่างร้านค้าและผู้บริโภค
C2C (Consumer to Consumer) เป็นการทาธุรกิจที่เน้นให้ลูกค้าสร้างกลุ่มเป็นชุมชน เข้ามาพูดคุย และให้ความเห็นกัน
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เรือ่ งที่ 3 การส่งเสริมบทบาทเงินหยวนในตลาดการเงินระหว่างประเทศ
จีนมีนโยบายส่งเสริมการใช้เงินหยวนนอกประเทศและการทาให้เงินสกุลหยวนสู่สากล
(RMB Internationalization) ตามขั้น ตอนสาคั ญ คื อ 1) สาหรับ การค้ าขายระหว่างประเทศ 2)
สาหรับการลงทุน และ 3) สาหรับเป็นทุนสารองระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาจีนมีการวางแผนเป็นลาดับ
โดยทดลองดาเนินการในพื้นที่น าร่อง และขยายพื้นที่ เรื่อยมา จนถึงมีการลงนามความตกลงกับ
ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ในการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
ธนาคารกลางจี น (The People’s Bank of China) ได้ลงนามความตกลงทวิภาคี
เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและเงินสกุลท้องถิ่น (Bilateral Swap Agreement : BSA) กับ
ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้ธนาคารกลางทั้งสองสามารถเข้าถึงแหล่งสภาพคล่องเงิน
สกุลท้องถิ่นของคู่สัญญา อันจะนามาซึ่งความเชื่อมั่นแก่ภาคธุรกิจและสถาบันการเงินในการใช้เงิน
สกุลหยวนและสกุลท้องถิ่นประเทศนั้น ๆ ในการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยสัญญามีอายุ 3 ปี
และเมื่อครบกาหนดบางประเทศก็มีการต่ออายุ ณ สิ้นปี 2558 มีวงเงินรวม 3,314.2 พันล้านหยวน
สรุปได้ดังนี้
ลาดับ

ประเทศ/พืน้ ที่

1

ฮ่องกง

2

เกาหลีใต้

3

มาเลเซีย

4

เบลารุส

5

อินโดนีเซีย

6

อาร์เจนติน่า

7

ไอซ์แลนด์

8

สิงคโปร์

9

นิวซีแลนด์

10

อุซเบกิสถาน

วันที่
20 ม.ค. 2552
22 พ.ย. 2554
22 พ.ย. 2557
20 เม.ย. 2552
26 ต.ค. 2554
11 ต.ค. 2557
8 มี.ค. 2552
8 ก.พ. 2555
17 เม.ย. 2558
11 มี.ค. 52
10 พ.ค. 58
23 มี.ค. 52
1 ต.ค. 2556
2 เม.ย. 2552
18 ก.ค. 2557
9 มิ.ย. 2553
11 ก.ย. 2556
23 ก.ค. 2553
7 มี.ค. 2556
18 เม.ย. 2554
25 เม.ย. 2557
19 เม.ย. 2554

วงเงิน BSA
(พันล้านหยวน)
200
400
400
180
360
360
80
180
180
20
7
100
100
70
70
3.5
3.5
150
300
25
25
0.7
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วงเงินสกุลเงินท้องถิน่
227 พันล้าน HKD
490 พันล้าน HKD
505 พันล้าน HKD
38,000 พันล้าน KRW
64,000 พันล้าน KRW
64,000 พันล้าน KRW
40 พันล้าน MYR
90 พันล้าน MYR
90 พันล้าน MYR
8,000 พันล้าน BYR
16,000 พันล้าน BYR
175,000 พันล้าน IDR
175,000 พันล้าน IDR
38 พันล้าน ARS
90 พันล้าน ARS
66 พันล้าน ISK
66 พันล้าน ISK
30 พันล้าน SGD
60 พันล้าน SGD
5 พันล้าน NZD
5 พันล้าน NZD
167 พันล้าน UZS

วงเงิน RQFII
(พันล้านหยวน)
270
120
50

100

22

ลาดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ประเทศ/พืน้ ที่

วันที่

วงเงิน BSA
(พันล้านหยวน)
มองโกเลีย
6 พ.ค. 2554
5
(ขยายวงเงิน)
10
21 ส.ค. 2557
15
คาซัคสถาน
13 มิ.ย. 2554
7
14 ธ.ค. 2557
7
ไทย
22 ธ.ค. 2554
70
22 ธ.ค. 2557
70
ปากีสถาน
23 ธ.ค. 2554
10
23 ธ.ค. 2557
10
สหรัฐอาหรับเอมิ 17 ม.ค. 2555
35
เรสต์
14 ธ.ค. 2558
35
ตุรกี
21 ก.พ. 2555
10
26 ก.ย. 2558
12
ออสเตรเลีย
22 มี.ค. 2555
200
30 มี.ค. 2556
200
ยูเครน
26 มิ.ย. 2555
15
15 พ.ค. 2558
15
บราซิล
26 มี.ค. 2556
190
สหราช
22 มิ.ย. 2556
200
อาณาจักร
20 ต.ค. 2558
350
ฮังการี
9 ก.ย. 2556
10
แอลแบเนีย
12 ก.ย. 2556
2
ECB
8 ต.ค. 2556
350
สวิตเซอร์แลนด์ 21 ก.ค. 2557
150
ศรีลังกา
16 ก.ย. 2557
10
รัสเซีย
13 ต.ค. 2557
150
กาตาร์
3 พ.ย. 2557
35
แคนาดา
8 พ.ย. 2557
200
ซูรินาเม
18 มี.ค. 2558
1
อาร์เมเนีย
25 มี.ค. 2558
1
แอฟริกาใต้
10 เม.ย. 2557
30
ชิลี
25 พ.ค. 2558
22
ทาจิกิสถาน
3 ก.ย. 2558
3
ฝรั่งเศส
28 มิ.ย. 57
ลักเซมเบิร์ก
28 มิ.ย. 57
เยอรมนี

วงเงินสกุลเงินท้องถิน่
1,000 พันล้าน MNT
2,000 พันล้าน MNT
4,500 พันล้าน MNT
150 พันล้าน KZT
200 พันล้าน KZT
320 พันล้าน THB
370 พันล้าน THB
140 พันล้าน PKR
165 พันล้าน PKR
20 พันล้าน AED
20 พันล้าน AED
3 พันล้าน TRY
5 พันล้าน TRY
30 พันล้าน AUD
40 พันล้าน AUD
19 พันล้าน UAH
54 พันล้าน UAH
60 พันล้าน BRL
20 พันล้าน GBP
35 พันล้าน GBP
375 พันล้าน HUF
35.8 พันล้าน ALL
45 พันล้าน EUR
21 พันล้าน CHF
225 พันล้าน LKR
815 พันล้าน RUB
20.8 พันล้าน QAR
30 พันล้าน CAD
0.52 พันล้าน SRD
77 พันล้าน AMD
54 พันล้าน ZAR
2,200 พันล้าน CLP
3 พันล้าน TJS

วงเงิน RQFII
(พันล้านหยวน)

50

50

50

80
50
50
30
50

50
12
50
14

ที่มา: The People’s Bank of China website
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ทั้ ง นี้ เมื่ อ ปี 2554 รั ฐ บาลจี น ได้ เ ริ่ ม โครงการใช้ เ งิ น หยวนส าหรั บ การลงทุ น
( Renminbi Qualified Foreign Institutional Investors : RQFII) ที่ ฮ่ อ ง ก ง ซึ่ ง นั ก ล ง ทุ น
ต่ างชาติ จ ะสามารถฝากเงิน หยวนที่ ต่างประเทศและสามารถลงทุ น ในตลาดหลักทรัพย์จี น โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะเปิดกว้างบัญชีสกุลเงินหยวนต่อภายนอก สนับสนุนให้เงินหยวนได้รับความนิยมมากขึ้น
และส่งเสริมความเป็นสากลของสกุลเงินหยวน โครงการนี้เป็นการเปิดช่องทางให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้าร่วมตลาดทุนภายในจีน โดยใช้เงินหยวนหมุนเวียนระหว่างประเทศและได้ขยายแหล่งดาเนิน
โครงการ RQFII ไปยังประเทศต่าง ๆ มากขึ้น ณ สิ้นปี 2558 ธนาคารกลางจีน (The People’s
Bank of China) ได้มีการลงนามความตกลงในการให้วงเงินในการใช้เงินหยวนสาหรับการลงทุน
กับธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ไปแล้วในวงเงิน 1,210 พันล้านหยวน ตามรายละเอียดข้างต้น
สาหรับประเทศไทยได้มีการลงนาม BSA กับธนาคารกลางจีน เมื่อธัน วาคม 2557
วงเงิ น 70 พั น ล้ า นหยวน (370 พั น ล้ า นบาท) และวงเงิ น RQFII 50 พั น ล้ า นหยวน ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการค้าแบบทวิภาคีและอานวยความสะดวกในการลงทุนของทั้งสองฝ่าย

-------------------------------------

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 5 ลาดับเหตุการณ์สาคัญและเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน
สรุปข่าวและเหตุการณ์สาคัญด้านเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนานปี 2558
วันที่

รายละเอียด

ด้านการเงินการธนาคารและชาระเงิน
มกราคม 2558

เดือนมกราคม 2558 ธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of
China) ลงนาม MOU กับธนาคารประเทศต่าง ๆ ดังนี้
1. ธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia) ได้ลงนาม
MOU ธนาคารกลางจีนได้มอบอานาจให้ Bank of China (มาเลเซีย)
เป็น RMB Settlement Bank ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
2. ธนาคารกลางจี น (The People’s Bank of China) และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ลงนาม MOU ธนาคารกลางจีนได้มอบอานาจ
ให้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เป็น RMB Settlement Bank ณ กรุงเทพฯ
3. ธนาคารกลางจี น (People’s Bank of China และ Swiss
National Bank) ได้ลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันที่จะชาระดุ ลด้วย
เงินหยวน ณ สวิตเซอร์แลนด์ และมีการขยายพื้นที่โครงการนาร่องการใช้
เงิ น หยวนผ่ า น RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional
Investor) วงเงินการลงทุน 50,000 ล้านหยวน เพื่อส่งเสริมการค้าและ
อานวยความสะดวกด้านการลงทุน

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 เพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้ า
และการลงทุน

เมษายน 2558

วันที่ 10 เมษายน 2558 ธนาคารกลางจีน (The People’s Bank
of China) และ South African Reserve Bank ได้ ล งนามความร่ ว ม
ความตกลงใน Bilateral Swap Agreement วงเงิน 30 ล้านหยวน หรือ
54 ล้านแรนด์ ระยะเวลา 3 ปี เพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้าและการ
ลงทุน และรักษาความมั่นคงทางการเงินระดับภูมิภาค
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วันที่

รายละเอียด

พฤศจิกายน 2558

รายงานของสถาบันวิจัย Sootoo ชี้ว่าไตรมาส 3 ปี 2558 การ
ชาระเงินด้วยโทรศัพท์มือถือ ผ่านบริษัทที่ 3 และ internet banking เป็น
วิธีชาระเงินที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมมาก 3 อันดับ ได้แก่ Alipay Tenpay
และ China Union Pay ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 61.9 ร้อยละ 14.5
และร้อยละ 9.2 ตามลาดับ

ด้านการค้า
มกราคม 2558

ปี 2557 การค้ าต่างประเทศจี น มีมูลค่ า 4.3 ล้านล้านดอลลาร์
สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 7.5
คู่ค้าที่สาคัญ 10 อันดับของจีน คือ สหภาพยุโรป 615.1 พันล้านดอลลาร์
สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา 555.1 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 อาเซียน 480.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 ฮ่องกง 376.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น ร้อยละ
6.2 ญี่ปุ่ น 312.4 พัน ล้านดอลลาร์ สรอ. เท่ าปี ก่อน เกาหลีใ ต้ 290.5
พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ไต้หวัน 198.3 พันล้านดอลลาร์
สรอ. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.0 ออสเตรเลีย 136.9 พัน ล้านดอลลาร์ สรอ.
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 รัสเซีย 95.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.8 และบราซิล 86.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 4

กรกฎาคม 2558

ครึ่งแรกปี 2558 การค้าต่างประเทศมณฑลยูนนานลดลงร้อยละ
18.1 เหลือ 64.0 พันล้านหยวน โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เป็น
45.3 พันล้านหยวน การนาเข้าลดลง ร้อยละ 48.6 เหลือ 187.7 พันล้าน
หยวน
การค้ากับอาเซียนลดลงร้อยละ 19.6 เหลือ 32.1 พันล้านหยวน
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.1) สหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 3.3 เหลือ 5.6
พันล้านหยวน ฮ่องกง ลดลงร้อยละ 65.6 เหลือ 3.2 พันล้านหยวน ขณะที่
สหภาพยุโ รป เพิ่มขึ้น ร้อ ยละ 6.2 เป็ น 4.5 พัน ล้านหยวนและอิ น เดี ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.6 เป็น 1.8 พันล้านหยวน
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วันที่

รายละเอียด

พฤษภาคม 2558

กระทรวงการคลังจีนประกาศปรับลดอัตราภาษีนาเข้าสินค้าต่าง
ๆ เพื่ อ กระตุ้ น การบริ โ ภคในประเทศ โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
มิถุนายน 2558 ดังนี้ 1) เสื้อผ้า เช่น ชุดสากล ขนสัตว์ ลดลงจากร้อยละ
14-23 เหลือร้อยละ 7-10 2) รองเท้า เช่น รองเท้าบู๊ทสั้น รองเท้ากีฬา
ลดลงจากร้อยละ 22-24 เหลือร้อยละ 12 3) ผ้าอ้อมสาเร็จรูป ลดลงจาก
ร้อยละ 7.5 เหลือร้อยละ 2 และ 4) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ลดลงจากร้อยละ 5
เหลือร้อยละ 2

ด้านการลงทุน
เมษายน 2558

การลงทุนจากนอกมณฑลของมณฑลยูนนานไตรมาส 1 มีมูลค่า
116.3 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 การลงทุนในเกษตรพื้นที่สูงและ
การคมนาคมขนส่งมีการเติบโตสูง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.0 และร้อยละ
53.0 ตามลาดับ สาหรับการลงทุนใหม่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมด้านการ
สื่อสารและปิโ ตรเคมี เมืองสาคัญของมณฑลยูน นาน คือ คุน หมิง หง
เหอ ตี๋ชิ่ง และหลานชางมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 10.0 ล้านหยวน โดย
นครคุนหมิงมีการเติบโตจากการลงทุนเมื่อเทียบจากระยะเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 54.0

มิถนุ ายน 2558

มณฑลยูนนานเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟเพื่อส่งออกที่ใหญ่แห่ง
หนึ่งของจีน โดยกาแฟเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญอันดับ 3 ของมณฑลยูน
นาน ตลาดส่งออกที่สาคัญคือ ยุโรป ปกติมณฑลยูนนานจะขนส่งกาแฟไป
ยุโรปทางทะเล ซึ่งใช้ระยะเวลาในการขนส่งมากกว่า 40 วัน ซึ่งในยุโรปมี
การบริโภคกาแฟประมาณ 3.6 ล้านตัน โดยนาเข้าจากเอเชีย เช่น จีน (ยูน
นาน) เวียดนาม และอินโดนีเซีย ประมาณ 1.4 ล้านตัน
ในครั้งนี้มณฑลยูนนานได้ทดลองขนส่งกาแฟจานวน 2,050 ตัน
ไปยุโรปโดยเส้นทางรถไฟ ทาให้ลดระยะเวลาในการขนส่งเหลือ 15 วัน
รวมถึงประหยัดต้นทุนในการขนส่งด้วย ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้เส้นทาง
รถไฟไปยังยุโรปในเมืองสาคัญ เช่น เฉิงตู ฉงชิ่ง เจิ้งโจว อี้อู เป็นต้น
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ตุลาคม 2558

กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า จากยุทธศาสตร์ “One Belt One
Road” ณ เดือนสิงหาคม 2558 จีนมีการลงทุนในประเทศตามเส้นทาง
สายไหม 48 ประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.2 โดยประเทศสาคัญที่ลงทุนได้แก่
สิงคโปร์ คาซัคสถาน ลาว อินโดนีเซีย รัสเซีย และไทย ส่วนใหญ่ลงทุนใน
การก่อสร้างโครงการเกี่ย วกั บ ไฟฟ้ า ก่อสร้างที่ อยู่อาศัย การก่อสร้ า ง
เส้นทางคมนาคม และปิโตรเคมี เป็นต้น

ด้านการคมนาคม
มิถนุ ายน 2558

ปี 2559 จะมีการเปิ ดใช้รถไฟเส้น ทาง Yun-Gui (ยูน นาน-กุ้ย
หลิน) ซึ่งถือเป็นเส้นทางสาคัญเส้นทางหนึ่งในการเดินทางจากตะวัน ตก
เฉียงใต้ไปยังด้านตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 710 กิโลเมตร ความเร็ว
200-250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผ่านอุโมงค์ยาว 12,787 เมตร มูลค่าการ
ลงทุน 34.0 พัน ล้า นหยวน โดยใช้เ วลาเดิน ทางจากคุน หมิง (มณฑล
ยูน นาน) – หนานหนิง (กว่างซี) 5 ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าปัจจุบันที่ใช้เวลา
เดินทาง 7 ชั่วโมง

มิถนุ ายน 2558

มณฑลยูนนานเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟเพื่อส่งออกที่ใหญ่แห่ง
หนึ่งของจีน โดยกาแฟเป็น สิน ค้าส่งออกที่สาคัญอัน ดับ 3 ของมณฑล
ยูนนาน ตลาดส่งออกที่สาคัญคือ ยุโรป ปกติมณฑลยูนนานจะขนส่งกาแฟ
ไปยุโรปทางทะเล ซึ่งใช้ระยะเวลาในการขนส่งมากกว่า 40 วัน ซึ่งในยุโรป
มีการบริโภคกาแฟประมาณ 3.6 ล้านตัน โดยนาเข้าจากเอเชีย เช่น จีน
(ยูนนาน) เวียดนาม และอินโดนีเซีย ประมาณ 1.4 ล้านตัน
ในครั้งนี้มณฑลยูนนานได้ทดลองขนส่งกาแฟจานวน 2,050 ตัน
ไปยุโรปโดยเส้นทางรถไฟ ทาให้ลดระยะเวลาในการขนส่งเหลือ 15 วัน
รวมถึงประหยัดต้นทุนในการขนส่งด้วย ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้เส้นทาง
รถไฟไปยังยุโรปในเมืองสาคัญ เช่น เฉิงตู ฉงชิ่ง เจิ้งโจว อี้อู เป็นต้น
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พฤศจิกายน 2558

หลังสิ้น สุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติฉ บั บ ที่ 12
ระยะ 5 ปี (2554-2558) มณฑลยู น นานมี ก ารลงทุ น ในเส้ น ทางรถไฟ
มากกว่า 90.0 พันล้านหยวน มีระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับ
มณฑลต่าง ๆ ในจีนและต่างประเทศ (8 มณฑล 5 ประเทศ) ซึ่งช่วยเพิ่ม
ประสิท ธิภาพและพัฒนาคุณภาพการคมนาคมทางรถไฟของมณฑลยูน
นาน สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและมณฑล
ต่ าง ๆ ของจี น เช่น การเชื่อมโยงการขนส่ งระหว่ าง คุ น หมิง (จี น ) Laocai (เวียดนาม) ขนส่งต่อไปยังท่าเรือ เป็นการเพิ่มความสามารถใน
การขนส่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ สินค้าที่ขนส่งได้แก่
อุตสาหกรรมเคมี ไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้า เมล็ดกาแฟ
ด้านการค้าระหว่างประเทศ มณฑลยูนนานจะมีการขนส่งสินค้ า
ต่าง ๆ เช่น กาแฟ ยารักษาโรค ยาสูบ เครื่องจักรกล เป็นต้น จากจีนไป
ยังเมืองสาคัญของยุโรป

พฤศจิกายน 2558

ในระยะ 7 ปีที่ผ่านมา หลังจากมีการเปิดใช้เส้นทาง R3A ทาให้
ด่านชายแดนโม่ฮันเปลี่ยนเป็นพื้นที่นาร่องที่มีความสาคัญในเรื่องความ
ร่วมมือระหว่างจี น ลาว ไทย และประเทศในอาเซียน ณ เดือนตุลาคม
2558 เขตเศรษฐกิจพิเศษ Mohan ซึ่งเป็นด่านบริเวณชายแดนจีน -ลาว
บนเส้นทาง R3A มีปริมาณการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.1 เป็น
2.1 ล้านตัน ปริมาณคนเข้า-ออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3 เป็น 1.2 ล้านคน มี
ปริมาณรถยนต์เข้า-ออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 เป็น 391,500 คัน

ด้านอืน่ ๆ
มกราคม 2558

ปี 2558 ชาวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ระยะเวลา 5 วันขึ้นไป โดยผู้ที่นิยมท่องเที่ยวในประเทศ (กว่าครึ่งหนึ่ง)
นิยมเดินทางลงใต้ เช่น ซันย่า (เกาะไหหลา) คุนหมิง (ยูนนาน) ลี่เจียง
(ยู น นาน) กุ้ ย หลิ น (กว่ า งซี ) เซี่ ย เหมิ น เป็ น ต้ น ส าหรั บ การเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้แล้ว นิยมไปท่องเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์
เป็นต้น ตัวอย่างรูปแบบการท่องเที่ยวที่นิวซีแลนด์จะพักในฟาร์มและตื่น
มาดื่มด่ากับอาทิตย์ยามเช้า หรือที่ดูไบก็จะเดินทางพักผ่อนบนเรือยอร์ช
และใช้ชีวิตหรูหรา เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวมักจะใช้ application ใน
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หาข้ อ มู ล จองที่ พั ก เทคนิ ค การเดิ น ทาง และยั ง หา
โปรโมชั่นพิเศษได้จากมือถือ รวมถึงขั้นตอนการชาระเงิน
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China Youth Daily Social Investigation Center ได้ทาการ
สารวจสินค้าที่ผู้บริโภคชาวจีนต้องการซื้อมากที่สุดในปี 2558 จากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 2,062 ราย พบว่าสินค้า 10 รายการที่ชาวจีนนิยมบริโภค
มากที่สุด คือ สินค้าจาเป็นในชีวิตประจาวันที่มีคุณภาพสูง ร้อยละ 57.0
รองลงมา คื อ สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ gadgets ร้ อ ยละ 41.4 การ
ท่ อ งเที่ ย วในประเทศ ร้ อ ยละ 37.7 การใช้ จ่ า ยด้ า นสั น ทนาการและ
วัฒนธรรม ร้อยละ 29.4 รถยนต์ ร้อยละ 23.2 การท่องเที่ยวต่างประเทศ
ร้อยละ 21.7 ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 17.2 สินค้าตกแต่งบ้าน ร้อยละ 12.8
การฝึกอบรมและการศึกษา ร้อยละ 12.2 และสินค้าฟุ่มเฟือย ร้อยละ 6.9

มกราคม 2558

เมืองรุ่ยลี่ เขตเต๋อเหง มณฑลยูนนาน (พรมแดนติดกับเมียนมา)
เป็นพื้นที่สาคัญพื้นที่หนึ่งที่มีการนาร่องทดลองผ่อนคลายด้านการเงิน และ
เป็นครั้งแรกที่จะมีการชาระเงินข้ามแดนระหว่างจีน -เมียนมาโดยไม่ใช้ เงิน
สด ปริมาณธุรกรรมการชาระเงินข้ามแดนด้วยสกุลเงินหยวนเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วถึง 12,000 ล้านหยวน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของบุคคลมีปริมาณมากเป็นอันดับ 1 ของมณฑลยูนนาน กลายเป็นพื้นที่
อันดับ 1 ของจีนที่มีการขยายขอบเขตการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เมษายน 2558

ไตรมาส 1 ปี 2558 GDP มณฑลยูนนานมีมูลค่า 261.4 พันล้านหยวน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 (ประเทศ ร้อยละ 7.0) โดยภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ
4.9 เป็น 45.5 พันล้านหยวน อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.2 เป็น 85.5 พันล้านหยวน การลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เป็น 194.7
พั น ล้ า นหยวน การบริ โ ภคภาคเอกชนเพิ่ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 7.4 เป็ น 116.1
พันล้านหยวน การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.1 เป็น 4.6 พันล้านดอลลาร์
สรอ. ส่วนการนาเข้าลดลงร้อยละ 52.7 เหลือ 1.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ.

กรกฎาคม 2558

ครึ่งแรกปี 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศจีน (GDP) มีมูลค่า
29,686.8 พั น ล้ า นหยวน เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 7.0
ประกอบด้ ว ยการผลิ ต ขั้ น ต้ น (Primary Industry) มู ล ค่ า 2,025.5
พั น ล้ า นหยวน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.5 การผลิ ต ขั้ น ที่ ส อง (Secondary
Industry) มูลค่า 12,964.8 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 และการ
ผลิ ต ขั้ น ที่ ส าม (Tertiary Industry) มู ล ค่ า 14,696.5 พั น ล้ า นหยวน
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.4 โดยไตรมาส 1 และไตรมาส 2 เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว ง
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.0
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สาหรับมณฑลยูนนานผลิตภัณฑ์มวลรวมมีมูลค่า 541.8 พันล้าน
หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0รายรับของภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เป็น 83.6
พันล้านหยวน รายจ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เป็น 214.58 พันล้าน
หยวน ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.7 เป็ น 100.0 พัน ล้านหยวน จาก
ผลผลิ ต ผั ก ผลไม้ มั น ฝรั่ ง น้ าตาล ใบชา กาแฟ และยางพารา
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นร้อ ยละ 6.1 เป็น 173.0 พันล้านหยวน
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เป็น 542.3 พันล้านหยวน
ธุรกิจจัดสรรที่ดินมีการซื้อที่ดินลดลงร้อยละ 31.8 เหลือ 4.1 ตารางเมตร
ราคาที่ดินลดลงร้อยละ 40.7 การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.0 โดยการขนส่ ง สิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.7 และการขนส่ ง ผู้ โ ดยสาร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2

กันยายน 2558

จีนประกาศใช้อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 28
กันยายน 2558 โดยทั้งประเทศมีค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย 15 หยวน สูง
ที่สุด คือ ปักกิ่ง ชั่วโมงละ 187.7 หยวน ต่าสุดคือ เฮยหลงเจียง 11 หยวน
สาหรับมณฑลยูนนานมีค่าแรงรายชั่วโมง 14 หยวน เป็นอันดับที่ 14 ของ
ประเทศ แยกเป็น เขต 1 14 หยวน เขต 2 13 หยวน และเขต 3 12 หยวน
ตามลาดับ สาหรับค่าแรงรายเดือนขั้นต่าของมณฑลยูนนานคือเดือนละ
1,570 หยวน แยกเป็น เขต 1 เป็น 1,570 หยวน เขต 2 เป็น 1,400 หยวน
และเขต 3 เป็น 1,180 หยวน

กันยายน 2558

ปี 2557 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา
จานวน 2.2 ล้านคน (เป็นอันดับ 4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ) เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 โดยคาดว่ า อี ก 3 ปี จะมากเป็ น อั น ดั บ 1 ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจีนมีการใช้จ่ายประมาณ 6,000 ดอลลาร์
(ประมาณ 38,200 หยวน) ซึ่งสูงกว่านักท่องเที่ยวชาติอื่นร้อยละ 30

กันยายน 2558

Mr. Yang Xiaoping ผู้บริหาร State Administration of Foreign
Exchange (SAFE) มณฑลยูนนาน พาคณะผู้บริหารเยี่ยมเยือนธนาคาร
แห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2558
เพื่อประชุมหารือความร่วมมือการชาระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่นระหว่างกัน
เยี่ยมชมศูนย์จัดการธนบัตรเชียงใหม่ ร่วมงานสัมมนา “มองไปข้างหน้า
การใช้เงินหยวนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ” และดูงานธนาคารพาณิชย์ไทย
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วันที่

รายละเอียด

กันยายน 2558

ตามแผน “Made in China 2025” รัฐบาลจีนมีแผนยกระดับ
10 อุตสาหกรรมการผลิตสาคัญจากการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนไปสู่
เทคโนโลยี ที่ สู ง ขึ้ น เช่ น เครื่ อ งจั ก รกลที่ ค วบคุ ม ด้ ว ยหุ่ น ยนต์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การบินและอวกาศ วิศวกรรมทางทะเล และการ
ขนส่ ง ทางรถไฟด้ ว ยอุ ป กรณ์ ทั น สมั ย ยานยนต์ พ ลั ง งานทดแทน
เครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุขั้นสูง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
และชีวภาพ

ตุลาคม 2558

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ธนาคารกลางจีนได้ประกาศออกใช้
ธนบั ต รเงิ น หยวนแบบ 5 ชนิ ด ราคา 100 หยวน โดยธนบั ต รรุ่ น นี้ ค ง
รูปแบบและสีหลักเหมือนธนบัตรชนิดราคา 100 หยวนรุ่นที่ออกใช้ในปี
2548 ซึ่ ง เป็ น ธนบั ต รที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น และยั ง สามารถช าระหนี้ ไ ด้ ต าม
กฎหมาย โดยได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง
และทาให้เครื่องอ่านสามารถอ่านได้มากขึ้น โดยจุดสังเกต เช่น ด้านหน้า
ธนบัตร 1) จากมุมซ้ายล่างเป็นลายภาพแทนตัวเลข 100 เดิม 2) ตัวเลข
ชนิดราคาช่วงกลางธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีเหลือบ 3) แถบฟอยล์กันปลอม
แนวตั้งด้านขวาธนบัตร 4) ตัวเลขชนิดราคา 100 มุมบนขวาเปลี่ยนเป็น
แนวตั้ง ด้านหลังธนบัตร 6) ตัวเลขชนิดราคามุมบนซ้ายพิมพ์แบบเส้น
ขอบแทนแบบทึบ 7) มุมล่างค่อนไปทางขวาจะแสดงรุ่นธนบัตร คือ ปี
2015 8) ขอบด้านขวาของธนบัตรจะเป็นพื้นที่สีขาว เป็นต้น

พฤศจิกายน 2558

สานักงานสถิติแห่งชาติจีนได้เผยแพร่ข้อมูลราคาอสังหาริมทรัพย์
33 มณฑล พบว่า 27 มณฑลยังมีราคาสูงขึ้น 10 มณฑลราคาคงที่ โดย
70 เมืองใหญ่มีราคาลดลง 54 แห่ง เพิ่มขึ้น 16 แห่ง โดยราคาที่เพิ่มขึ้น
สูงสุดร้อยละ 40.5 ราคาต่าสุดลดลงร้อยละ 6.5 ในขณะที่นครคุนหมิง
ราคาอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 3.9 ดัชนี ราคาที่อยู่อาศัยใหม่มีอัตรา
การเติบโตแบบคงที่

----------------------------------------
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจสาคัญมณฑลยูนนาน
2553

2554

2555

2556

2557

2558

875.1
13.7

1,031.0
13.0

1,172.1
12.1

1,281.5
8.1

1,371.8
8.7

1.1 การผลิ ตขั้ น ต้ น 1/3/

722.4
12.3
110.8

140.8

165.5

189.5

199.1

205.6

%YoY2/

4.0

6.0

6.7

6.8

6.2

5.9

1.2 การผลิ ตขั้ น ที่ส อง 1/4/

322.3

399.1

441.9

492.8

528.2

549.3

%YoY2/

15.8

18.0

16.2

13.3

7.2

8.6

1.3 การผลิ ตขั้ น ที่ส าม 1/5/

289.2

335.2

423.6

489.8

554.2

616.9

%YoY2/

11.5

11.8

11.4

12.4

7.4

9.6

1. ผลิ ตภั ณ ฑ์ม วลรวมมณฑลยู น นาน
มู ล ค่ า (พัน ล้ า นหยวน)
%YoY

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

15,752.0 18,957.0 22,195.0 25,083.0 27,264.0 29,015.0
16.3
13.0
15.2
13.0
7.5
8.1
116.0

140.8

165.5

305.6

326.1

338.3

4.0

6.0

6.7

7.0

6.1

6.0

2.2 อุ ตสาหกรรม (พันล้านหยวน)

260.6

275.4

345.1

347.1

389.9

392.5

%YoY2/
2.3 จ านวนนั ก ท่อ งเที่ย ว (ล้านคน)
%YoY
- ในประเทศ (ล้านคน)
%YoY
- ต่ า งประเทศ (ล้านคน)
%YoY
2.4 การบริ โ ภคภาคเอกชน (พันล้านหยวน)
%YoY

14.7

18.0
167.3
14.1
163.3
16.6
4.0
-39.4
300.0
20.0

15.1
200.9
20.1
196.3
20.2
4.6
15.8
354.2
18.0

12.3
245.3
22.1
240.0
22.1
5.3
16.5
403.6
14.0

7.2
285.0
16.3
280.0
17.0
5.3
-1.6
454.7
12.7

6.7
329.1
7.8
323.4
15.0
5.7
7.4
510.3
10.2

2.1 เกษตรกรรม (พันล้านหยวน)

%YoY2/

หมายเหตุ

146.6
16.5
140.0
15.1
6.6
14.7
250.0
21.9

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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2.5 การลงทุน สิ น ทรั พย์ ถ าวร (พันล้านหยวน)
%YoY
2.6 การคลั ง
- รายรั บ (พันล้านหยวน)
%YoY
- รายจ่า ย (พันล้านหยวน)
%YoY
2.7 มู ล ค่ า การค้ า ต่ า งประเทศ
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
%YoY
- มู ล ค่ า การส่ งออกสิ น ค้ า
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
%YoY
- มู ล ค่ า การน าเข้ า สิ น ค้ า
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
%YoY
2.8 เงิน ฝาก (พันล้านหยวน)
%YoY
2.9 เงิน ให้สิ น เชื่ อ (พันล้านหยวน)
%YoY
2.10 ดั ช นี ร าคาผู้บริ โ ภค (%YoY)

2553
552.9
22.1

2554
711.0
27.4

2555
755.4
27.3

2556
962.2
27.4

2557
1,107.4
15.1

2558
1,306.9
18.0

87.1
111.1 133.8 161.1 169.8 180.8
24.8
27.5
20.4
20.4
5.4
6.5
228.6 293.0 357.3 409.7 443.8 471.3
17.1
28.2
22.0
14.7
8.3
6.2
13,368.0 16,050.0 21,005.0 25,830.0 29,620.0 24,527.0
66.7
7,606.0

19.6
31.0
22.9
17.1
-17.2
9,470.0 10,020.0 15,960.0 18,800.0 16,626.0

68.5
5,762.0

24.6
5.8
59.3
20.0
-11.5
6,580.0 10,990.0 9,870.0 10,820.0 7,901.0

64.4
1,341.2
20.6
1,056.9
20.4
3.7

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

-30.4
2,503.5
11.5
2,084.3
15.9
1.9

ที่มา: รวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
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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 การผลิตขั้นที่สอง 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 การ
ผลิตขั้นต้น ขั้นที่สอง และขั้นที่สาม แสดงเฉพาะอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ ราคาคงที่
2.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สาคัญ แบ่งเป็นด้านอุปทาน(Supply
Side) ประกอบด้ ว ย เกษตรกรรม และอุ ตสาหกรรม แสดงเป็ น ราคาคงที่ ส่ ว นด้ า นอุปสงค์ (Demand Side)
ประกอบด้วย การบริโภคภาคเอกชนการลงทุน มูลค่าการส่งออกสินค้ า มูลค่าการนาเข้าสินค้า รวมทั้งเงินฝากและ
เงินให้สินเชื่อสถาบันการเงิน แสดงเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ ราคาประจาปี
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