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สารจากเอกอัครราชทูตไทย

ประจาํสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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ท่านผู ้อ ่านทุกท่าน

     ผมมีความยินด ีนำเสนอ BIC Year Book 2017 ให้ผ ู ้อ ่านทุกท่าน นับเป็นผลงานที ่ศูนย์ข ้อมูล

เพื ่อธ ุรกิจไทยในจีน (Business Information Center - BIC) ทั ้ง 10 ศูนย ์เขียนร่วมกันเป็นครั ้งที ่ 5

โดย BIC Yearbook เป็นอ ีกหนึ ่งช ่องทางในการเกาะติดความเคลื ่อนไหวด้านเศรษฐกิจและสังคม

ของจีน รวมทั้งศึกษาโอกาสการลงทุน ตลอดจนแป่งปันประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในจีน

     หลายท่านอาจมีความคุ ้นเคยกับศูนย์ “BIC” ผ่านการติดต่อใช้บริการ หรือเข้าร่วมงานสัมมนา

ที ่ BIC จัดขึ ้นในปีท ี ่ผ ่าน ๆ มา ศ ูนย ์ข ้อม ูลเพ ื ่อธ ุรกิจไทยในจีนจ ัดต ั ้งข ึ ้นต ั ้งแต ่เมื ่อปี 2548 โดย

กระทรวงการต่างประเทศ เพื ่อเป็นแหล่งข้อมูลข ่าวสารความเคลื ่อนไหวทางเศรษฐกิจของจีนแก่

ผู ้สนใจทั่วไป และเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้และกฎระเบียบพื ้นฐานสำหรับผู ้ประกอบการไทยในการ

ทำธุรกิจกับจีน จนถึงวันนี ้ศูนย ์BIC ทั ้ง 10 ศูนย ์(ปักกิ ่ง กว่างโจว เฉิงตู เซี ่ยเหมิน

ซีอาน หนานหนิง และฮ่องกง) ภายใต้การกำกับดูแลของสถานเอกอัครราชทูตและสถาน

กงสุลใหญ่ไทยในจีน ได้เปิดให้บริการเป็นปีที ่ 12 แล้ว

     ประเทศจีนนับเป็นประเทศที ่มีพลวัตรทางการเมืองและเศรษฐกิจสูง ในด้านเศรษฐกิจ การเปิด

ประเทศและนโยบายการปฏิร ูปทางเศรษฐกิจของจีนที ่ดำเนินการมาต่อเนื ่องทำให้จีนก้าวขึ้นเป็น

ประเทศที ่ม ีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที ่2 ของโลก จีนยังคงสามารถรักษาการเติบโตในระดับ

ปานกลาง-ส ูงภายใต้ภาวะ “New Normal” และมีข ้อร ิ เร ิ ่มและความเคลื ่อนไหวทางเศรษฐกิจที ่

เปลี ่ยนแปลงและเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วทั ้งในประเทศและเวทีระหว่างประเทศ อาทิ ข้อริเร ิ ่ม Belt 

and Road ที ่ได ้ร ับการสนับสนุนจากหลายประเทศทั ่วโลก  ปัจจ ุบ ัน ร ัฐบาลจีนม ีการปฏิร ูปทาง

เศรษฐกิจในหลายสาขาเพื ่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของภาคส่วนต่าง ๆ  ตั ้งแต่ภาคการ

เง ินไปจนถึงภาคการผลิต รวมถึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื ่อ

ยกระดับทุกภาคส่วนของจีน อาท ินโยบาย Internet+ และ Made in China 2025 นอกจากนี ้ธุรกิจ

ภาคบริการและการบริโภค โดยเฉพาะเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) และการใช้จ ่ายผ่าน

ทางโทรศัพท์มือถือ กลายเป็นส่วนหนึ ่งของชีวิตประจำวันของชาวจีนส่วนใหญ่และมีความสำคัญ

ต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนในการบรรลุถ ึง 'ความฝันของจีน' (China Dream) 

คุนหมิง  เซี ่ยงไฮ ้

 ชิงต่าว 
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     BIC Yearbook 2017 ฉบับนี ้จ ึงได้รวบรวมบทความที ่หลากหลายเกี ่ยวกับโอกาส ประสบการณ์

การทำธุรกิจ และการเปลี ่ยนแปลงของจีน ซึ ่งผมหวังว ่าจะทำให้ท ่านผ ู ้อ ่านได ้เห็นภาพที ่ช ัดเจน

มากขึ ้นเกี ่ยวกับประเทศจีนจากผู ้ท ี ่อยู ่ในพื ้นที ่โดยตรง และผู ้ท ี ่ม ีความสนใจเกี ่ยวกับเศรษฐกิจจีน

โดยเฉพาะผู ้ประกอบการที ่สนใจเข้าตลาดจีนหรือดำเนินการค้ากับจีนอยู ่แล้ว ควรศึกษา ติดตาม

และทำความเข้าใจเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงที ่เก ิดขึ ้นเพื ่อไม่ให้เสียโอกาสทางการค้าและสามารถ

รักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ และหากท่านผู ้อ ่านมีข ้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถาม

ข้อมูลเพิ ่มเติม ศูนย ์BIC มีความยินดีที ่จะให้บริการท่านเสมอ และผมหวังว่าท่านจะได้ใช้ประโยชน์

จากศูนย์ BIC ทั ้ง 10 แห่ง
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นายนายพิร ิยะ  เข็มพล

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

 ค าํน าํ

     หนังสือรวมเล่มผลงานของศูนย์ข ้อมูลเพื ่อธ ุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information 

Center in China: BIC) กลับมาพบกับท่านผู ้อ ่านอีกครั ้ง โดยหนังสือ BIC Year Book 2017 เล่มนี ้

เป ็นความภูมิใจของพวกเรา BIC ที ่ต ั ้งใจคัดสรรบทความ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเชิงโอกาสและ

ความท้ายทายทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในปีที ่ผ ่านมา เพื ่อนำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่

แก ่ผ ู ้ประกอบการ นักลงทุน รวมไปถึงผ ู ้ท ี ่สนใจศ ึกษาแนวโน้มและเทรนด์เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของ

ประเทศจีน เพื ่อประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจต่าง ๆ

     กว่า 12 ปีแล้วที ่ศูนย ์BIC ในประเทศจีนได้ก่อตั ้งขึ ้นโดยข้อริเร ิ ่มของกระทรวงการต่างประเทศ 

เพื ่อมุ ่งให ้บร ิการข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงข้อมูลเช ิงล ึกรายมณฑลผ่านทางเว ็บไซต์ 

www.thaibizchina.com โดยมีสำนักงาน 10 แห่งทั ่วประเทศจีน ได้แก่ กรุงปักกิ ่ง  นครกว่างโจว

นครคุนหมิง นครเฉิงตู นครเซี ่ยงไฮ้ นครซ ีอาน นครหนานหนิง เม ืองช ิงต ่าว เมืองเซี ่ยเหมิน และ

เมืองฮ่องกง

     หนังสือ BIC Year Book 2017 เล ่มน ี ้ย ังคงเนื ้อหาที ่ม ุ ่ งเน ้นการ ‘ศึกษาโอกาส’ ทางธ ุรก ิจท ี ่

น ักธุรกิจไทยมีโอกาสเข้าทำตลาด รวมไปถึงการนำเสนอศักยภาพทางธ ุรก ิจในเม ืองต่าง ๆ  อาทิ

“ท่าเรือชินโจวของกว่างซีเป็นด่านนำเข้ารังนกที ่แรกในจีน” “เจาะโอกาสผลิตภ ัณฑ์สปากับเม ือง

ช ิงต ่าว”  “Tang West Market ก ับโอกาสทางการลงท ุนของผ ู ้ประกอบการไทยในนครซีอาน” 

“Chengdu High Tech Zone เขตอุตสาหกรรมคุณภาพสูงอันดับ 3 ของจีน” หรือ “เมื ่อยูนนาน

เร ่งพ ัฒนาคมนาคมและการลงทุน โอกาสของไทยอยู ่ท ี ่ไหน” รวมไปถึงบทความสะท ้อนกระแส

เศรษฐกิจสมัยใหม่ อาทิ “เทรนด์การถ่ายทอดสดออนไลน์ที ่อาจจะกลายมาเป ็นช่องทางโฆษณา

สินค้าไทยใหม่ในจีน” หรือ “เผยช่องทางการโฆษณาสินค้ายุคใหม่ในจีนผ่าน 3 ยักษ์ใหญ่ BAT ที ่

ผ ู ้ประกอบการไทยห้ามพลาด” เป็นต้น

     นอกจากนี ้ในหมวดการแนะนำโอกาสทางธุรกิจของไทยในประเทศจีนผ่าน ‘เรียนจากผู ้ร ู ้’ ยังมี

บทความที ่น ่าสนใจ อาทิ “ศึกษาโมเดลธุรกิจจากผลิตภัณฑ์เครื ่องสำอาง Choi Fung Hong” หรือ

“ศึกษาขั ้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์ใน Tmall.com ของบริษัท King Power” ขั ้นตอนการเปิด

ร ้านอาหารในฮ่องกง” และการเกาะกระแสความเคลื ่อนไหวในจีนกับ ‘เพ่งดูการเปลี ่ยนแปลง’ 

อาทิ  “นครหลานโจว ‘ท่าเร ือบก’ แห่งใหม ่ของจ ีนตะว ันตก” หร ือ“กว ่างซ ีก ับ Key Success 

การเป็นประตูส ู ่อาเซียน” เป็นต้น และหมวดสุดท้ายกับเกร็ด ‘ภาพเล่าเร ื ่อง’ ที ่จะนำท่านผู ้อ ่าน

ไปรู ้จ ักกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการทำธุรกิจที ่น ่าสนใจของชาวจีน



     ท้ายส ุดน ี ้ คณะผู ้จ ัดทำหนังสือ BIC Year Book 2017 ขอขอบพระคุณทุกท่านที ่ให้การ

สนับสนุนและใช ้บร ิการเว ็บไซต์  www.thaibizchina.com ทำให้ปัจจุบันเว็บไซต์ด ังกล่าว

มีผู ้เข้าชมแล้วกว่า 8.5 ล้านครั ้ง และอีกช่องทางผ่าน www.facebook.com/thaibizchina

     คณะผู ้จ ัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า หนังสือ BIC Year Book 2017 เล่มนี ้จะเป็นส่วนเล็กๆ

ในการจุดประกายโอกาสทางธุรกิจและเป็นข้อมูลพื ้นฐานเพื ่อประกอบการตัดสินใจทำธุรกิจ

ในประเทศจีนให้แก่ท่านผู ้อ ่านได้ไม่มากก็น้อย 
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“หลากมุมมอง ... จับจ้องเศรษฐกิจจีน” นานาบทความเจาะลึกเศรษฐกิจจีนในวันน ้ี

               เมี่อพฤษภาคม 2551  

“หั่งเช้งจีนกับโอกาสของผู้ประกอบการไทย” รวมบทความเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและประสบการณ์

ในการทําธุรกิจในจีน  

               เมี่อกันยายน 2554  

้ แฟมข้อมูลรายมณฑลทุกมณฑลของจีน โดยบีไอซ ี  

               เมี่อกรกฏาคม 2555  

  BIC YEAR BOOK ศึกษาโอกาส เรียนจากผู้ร ู้เพ่งดูการเปลี่ยนแปลง 2014

               เมื่อกันยายน 2557 

ผลงานเขียนร่วมโดยศูนยข์้อมูลเพื ่อธุรกิจไทยในจีน



ศึกษาโอกาส  

เร ียนจากผู ้ร ู ้ 

                                                                                

                                                                                

 

• เผยช่องทางโฆษณาสินค้ายุคใหม่ในจีน 

       ช่องทางการตลาดที ่ผ ู ้ประกอบการไทยห้ามพลาด 

• ถ่ายทอดสดออนไลน์ ช่องทางโฆษณาสินค้าไทยใหม่ในจีน 

• เจาะโอกาสผลิตภัณฑ์สปา ภูม ิป ัญญาไทยสู ่ตลาดจีน 

• จับจองโอกาส...เมื ่อท่าเร ือชินโจวเป็นด่านนำเข้าร ังนกที ่แรกในจีนหนานหนิง 

• สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู ้ประกอบการไทยในนครซีอาน 

• จีนเร ่งพัฒนาภาคตะวันตก ยูนนานเร่งขับเคลื ่อนความเชื ่อมโยงและ

      ปฏิร ูปอุตสาหกรรม  โอกาสของไทยอยู ่ตรงไหน? 

• ยูนนานดัน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” หวังเชื ่อมตลาดอาเซียนและเอเชียใต้

• Chengdu High Tech Zone เขตอุตสาหกรรมคุณภาพสูงอันดับ 3 ของจีน 

      พร้อมรับการลงทุน

• “ม้ามืด” วงการผลิตหลอดไฟ LED ของโลก 30% ผลิตในเมืองเซี ่ยเหมิน 

• Tips “ออกบูธ” ในจีน – เทคนิคจับผิด “แบงค์ปลอม”

• เทคนิค “4 อย่า” รู ้ท ันการค้ากับจีน 

• อุทาหรณ์ “กฎหมายแรงงาน” จีน กรณีศึกษาที ่น ักลงทุนไทยควรรู ้

• ศึกษาขั ้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์ Tmall.com ของบริษัท King Power

• สนใจ "เปิดร้านออนไลน์" ในจีน มองทางนี ้ ! ! !  

      ศึกษา "กฎหมายจีน" สิ ่งใกล้ต ัว อย่ามัวละเลย

• ขั ้นตอนการเปิดร้านอาหารในฮ่องกง 

• การศึกษาโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื ่องสำอาง Choi Fung Hong แบรนด์ของฮ่องกง 

• เร ียนรู ้ความสำเร็จ : 'หลัวซือเฝิ ่น' เมืองหลิ ่วโจว เมนูของ 'คนชอบกินเส้น'

• อาลีบาบาเผยเคล็ดลับอุตสาหกรรมการผลิตเพื ่อการค้าต่างประเทศ 

      เสนอทิ ้งโมเดลการค้าเดิม มุ ่งส ู ่ เศรษฐกิจ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ 

• ข้อคิดดี ๆ ผู ้บริหารหนุ ่มแห่งนิคมอุตสาหกรรมไทย 

• โอกาสของสินค้าไทยจากมุมมองผู ้ประกอบการในงานเทศกาลไทย 2560 ณ นครเฉิงตู

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

                      

สารบัญ 

      

      

      

      

      

      

     

     

      

      

      

      

      

      

      

                      

เพ ่งดูการเปลี ่ยนแปลง

ภาพเล่าเร ื ่อง: ส าํหรับผ้ ูสนใจธุรกิจจีน 

 

       

                                                                          

     

•  กว่างซี ก ับ Key Success การเป็น “ประตูส ู ่อาเซียน”

•  บริษัทต่างชาติที ่ลงทุนในจีนกับเศรษฐกิจจีนยุค “New Normal”

•  มารู ้จ ัก Blue Silicon Valley เมืองแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล

         ของเมืองชิงต่าว

•  ส่อง! พัฒนาการ “รถไฟสินค้าเฉิงตู-ยุโรป” กลไกขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวน

         ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “One Belt One Road”

•  สำรวจเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครหลานโจว ท่าเร ือบกแห่งใหม่ของ

         จีนตะวันตกเฉียงเหนือ

•  ส่องเขตการค้าเสรีมหานครเซี ่ยงไฮ้...เปิดกว้างเศรษฐกิจจีนสู ่สากล 

•  รู ้จ ักยุทธศาสตร์ One Belt One Road จีนวางหมากผู ้เล ่นอย่างไร?

•  e-Commerce ข้ามพรมแดน จุดเติบโตใหม่ของการค้าระหว่างประเทศจีน

•  จีนรื ้อ ‘ภาษี’ สินค้าออนไลน์นำเข้าจากต่างประเทศ

•  จีนเล็ง ‘ลด’ ภาษีสินค้า โอกาสสินค้าส่งออก(ไทย)

•  ส่อง! กำลังซื ้อว ัยรุ ่นจีนปี 2559

•  ปริมาณการขนส่งพัสดุด ่วนในจีนปี 2559

•  Tips...ออกบูธในจีน รู ้จ ักกับ ‘แบงค์ 100 หยวน’ รุ ่นใหม่
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      ในเดือนมิถุนายน 2560 ยอดผู ้ใช ้งานอินเทอร์เน็ตในจีนพุ ่งทะยานไปสู ่ 710 ล้านคน ค ิดเป็น

อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่า 51.7% ของประชากรทั ้งประเทศ จำนวนผู ้ใช ้งานอินเทอร์เน็ต

เพ ิ ่มข ึ ้นอย่างต่อเนื ่องมาตั ้งแต่ปี 2548 โดยขณะนั ้นม ีผ ู ้ ใช ้งานเพียง 111 ล้านคน แต่ในปี 2553 

เพิ ่มเป็น 475 ล้านคน และในปี 2558 เพิ ่มเป็น 688 ล้านคน 

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

เมื ่อทุกการตลาดถูกรวมเข้ากับอินเทอร์เน็ต

การโฆษณารูปแบบเดิมจึงได้ผลที ่ต่ำลงอย่าง

น่าตกใจ ส ื ่อด ิจ ิตอลจ ึงเป ็นส ื ่อย ุคใหม่ท ี ่จะ

เข้ามาแทนที ่เพื ่อตอบรับรูปแบบพฤติกรรม

ของผู ้บริโภคที ่เปลี ่ยนไป   จีนคาดการณ์ว ่า

มูลค่าการลงทุนโฆษณาในสื ่อดิจิตอลเพิ ่มขึ ้น

จาก 23.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในป ี2547 เป็น

83.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 

 

     ตลาดโฆษณาออนไลน์ของจีนอยู ่ในมือของบริษัทยักษ์ใหญ่ที ่เป็นที ่ร ู ้จ ัก อาท ิไป๋ต ู ้ (Baidu) 

อาลีบาบา (Alibaba) และเท็นเซ็นต ์(Tencent) หรือที ่เร ียกรวมกันว่า BAT เมื ่อป ี2548 BAT 

มีรายได้รวมกันจากธุรกิจโฆษณาออนไลน์คิดเป็น 60.6% ของตลาดโฆษณาออนไลน์ทั ้งหมด

ในจีน และในปี 2561 คาดว่าจะเพิ ่ม 66.8% 

     ท ั ้งน ี ้ แพลตฟอร์มที ่ได ้ร ับความนิยมมากที ่ส ุด ในขณะนี ้ ค ือ โทรศัพท์ม ือถ ือ ซึ ่งมีอ ัตรา

การเติบโตที ่ส ูงที ่ส ุด โดยในปี 2558 เท่ากับ 71.1% และในปี 2561 คาดว่าจะเพิ ่มสูงขึ ้นกว่า

4.4%

ปัจจุบ ัน ตัวเลขการโฆษณาออนไลน ใ์นจีนเติบโต

สูงสุดอย่างต่อเนื ่อง ในขณะที ่การโฆษณาในสื ่อสิ ่งพิมพ์

และโทรทัศน ก์ลับเติบโตคงที ่

“
”

ช่องทางการตลาด

ที ่ผู ้ประกอบการไทย

ห้ามพลาด ! !

เผยช ่องทาง
โฆษณาสินค ้า

ย ุคใหม ่ ในจ ีน 

      ทำให้ประเทศจีนกลายเป็นตลาดธุรกิจออนไลน์ที ่ ใหญ่ท ี ่ส ุดในโลกในแง่ของจำนวนผู ้ใช ้งาน 

ย ิ ่งไปกว ่าน ั ้น ม ีการคาดการณ์ว ่า  ในอีก 10 ปีข ้างหน้า ตัวเลขผู ้ ใช ้งานอินเทอร์เน็ตจะเพิ ่มเป็น

2 เท่า ซ ึ ่งจะทำให้จ ีนเป ็นย ุคท ี ่ท ุกสรรพส ิ ่ งถ ูกรวมเข ้าก ับอ ินเตอร ์เน ็ต ( Internet of Things: 

IoTs) อย่างแท้จริง 



     ในตลาดโฆษณาขนาดมหึมาของจีนที ่เต ็มไปด้วยการแข่งขัน เจ้าของธุรกิจต่างนำกลยุทธ์
การโฆษณามาต่อสู ้ก ันบนแพลตฟอร์มด ิจ ิตอลที ่เหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที ่ส ุด เพื ่อให้
ได้มาซึ ่งความสนใจจากลูกค้าที ่นำไปสู ่ความสำเร็จของธุรกิจ 
     บทความนี ้จะนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู ้ประกอบการไทยรู ้จ ักกับ 3 ยักษ์ใหญ่ในวงการโฆษณา
ออนไลน์ที ่ม ีอ ิทธิพลมากที ่ส ุดในจีนขณะนี ้ และสามารถนำข้อมูลเบื ้องต้นไปเพื ่อประกอบการ
พิจารณาเพื ่อลงทุนในตลาดโฆษณาออนไลน์ของจีนต่อไป           

     อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวแอพพลิเคชั ่นให้บริการด้านค้นหาข้อมูล Shenma ของอาลีบาบา 

(Alibaba) มีส่วนทำให้ส ่วนแบ่งทางการตลาดด้านการให้บริการของ  Baidu ลดลง โดยในช่วง

ไตรมาสที ่ 3/2559 ส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการให้บริการลดลงเหลือ 44.5%

     รายได ้หล ักของ Baidu มาจากการขายพื ้นท ี ่ โฆษณาบนหน้าบร ิการค ้นหาข้อมูลด้วยระบบ

โฆษณาแบบ Pay-Per-Click: PPC[1] ผ่านการจัดการด้วยรูปแบบ Search Engine Optimization:

SEO[2] เนื ่องจากการทำโฆษณาบน Baidu มุ ่งเน้นไปยังกลุ ่มลูกค้าชาวจีน 
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“Baidu"
     ไป่ต ู้(Baidu) ได้ร ับการขนานนามว่าเป็น Google ของจีน โดยเป็นเว็บไซต์ให้บริการค้นหา
ข้อมูล (search engine) ที ่ใหญ่ที ่ส ุดในประเทศ ต่อมาได้ขยายการให้บริการซึ ่งคล้ายคลึงกับ
Google อาทิ แผนที ่ไป่ต ู ้ (Baidu Map) และคลังเก็บข้อมูลไป่ต ู ้ (Baidu Netdisk) บน cloud 
ของตนเอง ในปี 2558 Baidu ยึดครองส ่วนแบ่งทางการตลาดด้านรายได้จากโฆษณาผ่านการ
ให้บริการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ www.baidu.com สูงถึง 80%  และส่วนแบ่งทางการตลาด
ด้านการให้บริการ 71.4% 

[1]Pay-Per-Click (PPC) คือ เทคโนโลยีโฆษณาที ่ล ูกค้าจะจ่ายเง ินให้แก่เว ็บไซต ์ผ ู ้ ให ้บริการพื ้นที ่โฆษณาโดยคิดจาก   

    จำนวนการถูกคลิกเท่านั ้น

[2] Search Engine Optimization (SEO) คือ การใช้เทคโนโลยีเพื ่อให้หน้าเว ็บไซต์หรือหน้าข้อมูลของลูกค้าขึ ้นอันดับ

    แรก ๆ  ของการค้นหาข้อมูล

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

     เบื ้องต้น เว ็บไซต ์ Baidu จึงกำหนดให้บริษัทต่างชาติที ่ต ้องการโฆษณาสินค้าบนเว ็บไซต ์

ต ้องมีเว็บไซต์ภาษาจีนเป็นของตนเอง และในขั ้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู ้ใช ้งานของ Baidu 

ยังกำหนดให้บร ิษ ัทต ่างชาต ิย ื ่นไฟล์เอกสารการจดทะเบ ียนบร ิษ ัทในจ ีน (ร ูปแบบดิจ ิตอล) 

เพื ่อเป็นหลักฐานในการทำสัญญาผู ้ใช ้บริการอีกด้วย 

     การมีเว ็บไซต์ภาษาจีนจึงเป็นสิ ่งจำเป็นในการทำโฆษณา เพราะเว็บไซต์เปรียบสมือนเป็น

แพลตฟอร์มที ่ เช ื ่อมโยงผู ้บริโภคชาวจีนเข ้าก ับต ัวส ินค ้าของผู ้ประกอบการได้อย่างง ่ายดาย

และมีประสิทธิภาพ ทั ้งนี ้ เว ็บไซต์ Baidu ยังมีข ้อจำกัดในการแสดงผลการค้นหา โดยเว็บไซต์

ที ่เป็นภาษาต่างประเทศ หรือเว็บไซต์ที ่ม ี host อยู ่ในต่างประเทศจะถูกจัดอันดับผลการค้นหา

ให้อยู ่หลังเว ็บไซต์ภาษาจีน หรือเว ็บไซต์ที ่ม ี host ในจีนเสมอ 

     ด้วยเหตุนี ้ ผ ู ้ประกอบการที ่จะเลือกทำโฆษณากับ Baidu ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ 



     อาลีบาบา (Alibaba) คือ พี ่ใหญ่ของวงการ e-commerce มีธ ุรกิจขายปลีกออนไลน์ที ่

ได ้ร ับความนิยมสูงสุดในจีน อาทิ ถาวป่าว (www.taobao.com) ทีมอล (www.tmall.com) 

ระบบจ่ายเง ินออนไลน์อาลีเพย์ (Alipay) และบริการบนแพลตฟอร์มอื ่น ๆ อีกมากมาย 

     ในปี 2559 Alibaba เข้าซื ้อหุ ้นทั ้งหมดของ Baidu ทำให ้Alibaba กลายเป็นผู ้ถ ือครอง

ตลาดโฆษณาออนไลน์ที ่ใหญ่ที ่ส ุดของจีน ในปี 2561 คาดว่าส่วนแบ่งทางการตลาดในด้าน

การใช้งานของ Alibaba จะเพิ ่มขึ ้นถึง 33%  และในปี 2563 จะเพิ ่มมากกว่า 2 เท่า

     อย่างไรก็ด ี ระบบการค้นหาของ Alibaba ค่อนข้างมีความแตกต่างจากระบบการค้นหา

อื ่น ๆ เนื ่องจากเป็นระบบการค้นหาแบบปิด ซึ ่งผลการค้นหาจะแสดงเฉพาะผลจากเว็บไซต์

ที ่อยู ่ภายใต้การควบคุมหรือมีความร่วมมือกับ Alibaba เท่านั ้น 

      

การจำก ัดผลการค้นหาดังกล ่าว ทำให้ผ ู ้บร ิโภคมีโอกาสค้นเจอสินค ้าที ่ต ้องการได้รวดเร็ว

และแม่นยำมากกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น คีย ์เว ิร ์ด "กางเกงขายาว" ผลการค้นหาจะปรากฏ

ลิงค์ของร้านค้าที ่อยู ่ในเครือหรือร้านค้าที ่ม ีความร่วมมือกับ Alibaba ซึ ่งจะเชื ่อมต่อไปถึง

ตัวสินค้าโดยตรงและไม่ต ้องไปปะปนกับเว็บไซต์อ ื ่นๆ ที ่ไม ่เก ี ่ยวข้องกับการซื ้อขายกางเกง

ขายาว เป็นต้น เพื ่อประสิทธิภาพสูงสุดผู ้ประกอบการที ่ต ้องการจะลงโฆษณากับ Alibaba

ควรพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี ้

     1. เลือกชื ่อหรือคำอธิบายสินค้าที ่รวมคำค้นหายอดนิยมเอาไว้ด ้วย

     2. ศึกษาสถิต ิหรือข้อมูลผลการจัดอันดับคำค้นหายอดนิยม

     3. ศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับผู ้ใช ้งานและพฤติกรรมของผู ้บริโภค

     4. ตั ้งค่าหน้าเว ็บไซต์ผลิตภัณฑ์หร ือบริการให้สามารถแสดงผลในโทรศัพท์ม ือถ ือหร ือ

แอพพล ิ เคช ั ่นว ีแชท (WeChat) หรือเคร ือข ่ายส ังคมออนไลน์ชน ิดอ ื ่น ๆ (Social Media) 

เพื ่อเพิ ่มโอกาสของการเข้าถึงข้อมูลของผู ้บริโภค“
”

     การขยายตัวของส่วนแบ่งทางการตลาดของ 

Alibaba ปัจจัยหลัก เป ็นผลมาจากความนิยม 

e-Commerce ที ่เพ ิ ่มสูงข ึ ้นอย่างต่อเนื ่อง 

      ในปี 2552 Alibaba ซ ื ้อบร ิษ ัท UCWeb Inc. บร ิษ ัทผ ู ้พ ัฒนาและ

ให้บริการเทคโนโลยีซอฟท์แวร์อ ินเทอร์เน็ตบนมือถือผ่านแอพพลิเคชั ่น

และเว็บเบราเซอร ์[3] และพัฒนากลยุทธ์ด ้าน search engine โดยจัดทำ

ระบบการค้นหาข ้อม ูล Shenma ผ่านแอพพลิเคช ั ่นและเว ็บเบราเซอร ์

UC การโฆษณาของ Alibaba ยังใช้ระบบโฆษณาแบบ PPC ผ่านการจัดการด้วยรูปแบบ SEO

ที ่คล้ายกับระบบของ Baidu แต่มีราคาต่อคลิกสูงกว่า อาทิ คีย ์เว ิร ์ด "เสื ้อผ้า" อาจจะมีราคา

สูงกว่า 10 หยวนต่อ 1 คลิก

 [3] Company Overview of UCWeb Inc. 

http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=46476173

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

“Alibaba”

“Tencent”
      เท็นเซ็น (Tencent) คือ ผู ้นำตลาด Social Media ของจีน มีแพลตฟอร์มที ่ม ีช ื ่อเสียง

อย่างแอพพลิเคชั ่นคิวคิว (QQ) และวีแชท (Wechat) รวมถึงระบบชำระเง ินออนไลน์อย่าง

เท็นเพย ์(Tenpay) นอกจากนี ้ Tencent  ยังถือครองหุ ้น 15% ของเว็บไซต ์e-Commerce

จิงตง (www.jd.com)  ในป ี2559 Tencent กลายเป็นบริษ ัทที ่ม ีเง ินทุนมากที ่ส ุดในเอเชีย

แซงหน้า Alibaba แชมป์เก่า

     ถ ึงแม ้ป ัจจ ุบ ันรายได ้หล ักของบร ิษ ัทมาจาก "เกมส์ออนไลน์" ค ิดเป ็นประมาณ 51% 

ของรายได ้ท ั ้งหมดในไตรมาสที ่ 4 ของปี 2558 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายได ้จากโฆษณาก็

เพ ิ ่มข ึ ้นอย ่างต ่อเน ื ่อง โดยในปี 2559 รายได ้จากโฆษณามีม ูลค ่า 6,500 ล้านหยวน และ

คาดว่าจะเพิ ่มสูงขึ ้นอีกในอนาคต

     ทั ้งนี ้ Tencent ไม่ได้ม ุ ่งเน้นการโฆษณาผ่าน search engine อย่าง Baidu และ Alibaba

แต่มุ ่งเน้นการโฆษณาบนแอพพลิเคชั ่นอย่าง "WeChat"  ในอดีต WeChat อนุญาตให้แบรนด์

ต่างๆ เข้ามาทำโฆษณาบนแพลตฟอร์มผ่านการเจรจาสัญญาโฆษณาเป็นราย ๆ แต่เมื ่อป ี2558 
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WeChat เปิดตัว WeChat Moment ซึ ่งคล้ายกับหน้า wall ของเฟสบุ ๊ค (Facebook) เป็นการ

เปิดโอกาสให้โฆษณาใน WeChat ออกสู่สายตาของผู ้บริโภคได้ง ่ายขึ ้น โดยสนนราคาแพคเกจ

ต่อการโฆษณาหลากหลาย อาท ิ140 หยวนต่อการมองเห็นของผู ้บริโภค 1,000 คนในกรุงปักกิ่ง

และนครเซี ่ยงไฮ้ หรือจะเป็น  90 หยวนต่อการมองเห็นของผู ้บริโภค 1,000 คน ในเมืองอื ่น ๆ

หรือ 40 หยวนต่อการมองเห็นของผู ้บริโภค 1,000 คนในพื ้นที ่จำกัด           

ตัวอย่างรูปแบบโฆษณาบน WeChat Moments

     อย่างไรก็ด ีการโฆษณาแบบ PPC ผ่านหน้า WeChat Moment มีอัตราการเปิดค่อนข้างสูง

 ซึ ่งทำให้ราคาสูงตามไปด้วยเมื ่อเทียบกับวิธ ีอ ื ่น แต่ทั ้งนี ้ใน WeChat ผู้ประกอบการสามารถ

เลือกรูปแบบการโฆษณาที ่ต ่างออกไปได้ อาทิ การจ ้างบล็อกเกอร ์(Blogger) ที ่ม ีช ื ่อเส ียงใน

WeChat ช่วยโปรโมทส ินค ้า หร ือการโปรโมทบนแพลตฟอร์มอื ่น ๆ ของ Tencent เช่น QQ

     นอกจาก 3 ยักษ์ใหญ่ของวงการโฆษณาที ่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในจีนยังมีช ่องทางโฆษณา

อีกมากมายให้ผ ู ้ประกอบการเลือกสรรตามความเหมาะสม อาท ิไมโครบล็อก (microblogging

website)  เว็บบล็อก Sina Weibo และแอพพลิเคชั ่นบันเทิง อาท ิYouku, Tudou และ Aiqiyi

ซึ ่งแพลตฟอร์มต่าง ๆ เหล่านี ้ ม ีแพคเกจ ช่องทาง และรูปแบบการโฆษณาที ่หลากหลาย

     ร ูปแบบการโฆษณาในจีนอาจจะแตกต่างจากการโฆษณาในประเทศอื ่น ๆ เนื่องจากข้อมูล

การโฆษณาถูกสร ้างข ึ ้นเพ ื ่อส ่งต ่อให ้ก ับผ ู ้บร ิโภคเฉพาะกลุ ่ม คือ ชาวจีนเท่านั ้น ในขณะที ่

แพลตฟอร์มต่าง ๆ ที ่กล่าวข้างต้น ล้วนแล้วแต ่ม ีการจำกัดข้อมูลสินค้าที ่อย ู ่ ในต ่างประเทศ

แทบทั ้งสิ ้น 

     อย่างไรก็ตาม หากสินค้าหรือบริการของผู ้ประกอบการตั ้งใจออกแบบเจาะกลุ ่มผ ู ้บร ิโภค

ชาวจีน โดยเฉพาะการโฆษณาด ้วยแพลตฟอร ์มยักษ์ใหญ่อย่าง BAT หรือรายอื ่นๆ ก็จะเป็น

ข้อได้เปรียบทันที ปัจจัยท ี ่จะส่งผลให้ธ ุรก ิจประสบความสำเร็จในจีนอาจจะไม่ได้ข ึ ้นอยู ่ก ับ

คุณภาพของสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว แต่การสร้างแบรนด์เป็นที ่ร ู ้จ ักในหมู ่ผ ู ้บร ิโภค

และการสร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ ่งขึ ้น เป็นอีกปัจจัยสำคัญที ่ส ่งผลให้ธ ุรกิจของ

ท่านไปได้ไกลในตลาดจีนยุคใหม่

อาทิ มือถือ คอมพิวเตอร์ และทีว ีอ ัจฉริยะ  ทั ้งนี ้ ผ ู ้ประกอบการควรพิจารณาพฤติกรรมของ

กลุ ่มลูกค้าเป็นหลัก เพื ่อที ่จะสามารถเลือกสื ่อโฆษณาได้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคุ ้มค่า

การลงทุน
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     ปัจจุบัน ประเทศจีนได้พัฒนาระบบสารสนเทศไปมาก นอกจากทีว ีช ่องปกติแล้ว ทีว ีออนไลน์

ก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ชาวจีนจำนวนมากที ่น ิยมติดตามชีวิตประจำวันของผู ้ดำเนินรายการ

บางช่องมีผ ู ้ชมเกือบแสนคนในขณะที ่ม ีการถ่ายทอดสด หากมองในแง่ของโอกาส ช่องทางเหล่านี ้

สามารถสร้างประโยชน์ให้ก ับผู ้ประกอบการไทย ทั ้งในด้านธุรกิจและการเผยแพร่ว ัฒนธรรมไทย 

     ว ันนี ้ ศ ูนย์ข ้อมูลเพื ่อธ ุรกิจไทยในจีน ( ฺBIC) ขอนำท่านผู ้อ ่านไป้ร ู ้จ ักกับช่อง “ปลากัดทีวี” ซึ ่ง

เป็นช่องทีว ีออนไลน์ยอดนิยมของจีน

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

     “ปลากัดทีว ี” (DouyuTV) ถือกำเน ิดข ึ ้นเม ื ่อว ันท ี ่ 1มกราคม 2557 ในปี 2559 มีงบลงทุน

ทั ้งส ิ ้น 2,000 ล้านหยวน เป็นรายการสดจากผู ้ดำเนินรายการอาสาสมัครตามบ้าน ซึ ่งไม่จำเป็น

ต้องเป็นดารา และไม่จำเป็นต้องใช้ตนเองในการดำเนินรายการเสมอไป สามารถถ่ายทอดสด

กิจกรรมที ่ทำอยู ่ แม้กระทั ่งเล่นเกมอยู ่หน้าจอก็สามารถดำเนินรายการได้ 

     ในปัจจุบัน ปลากัดทีว ีแบ่งประเภทรายการเป็น 97 ประเภท อาทิ กีฬา ศิลปะ ความบันเทิง 

เกม และรายการต่างประเทศ และที ่น ่าสนใจอย่างยิ ่ง คือ ผู ้ชมสามารถร ับชมปลากัดท ีว ีได้ใน

ทุกระบบปฏิบัต ิการ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั ่งกล่องรับสัญญาณทีว ีออนไลน์

Set-Top Box ยอดนิยมอย่าง Xiaomi Box, Tmall Box และ Huawei Box เป็นต้น ทำให้รายการ

สามารถเข้าถึงชาวจีนทั ่วไปได้อย่างแพร่หลาย 

     นอกจากนี ้ ผ ู ้ชมทางบ้านสามารถพิมพ์ข ้อความแสดงความคิดเห ็นผ่านหน้าแอพพลิเคชั ่น 

หรือ เว ็บเบราเซอร์เพื ่อตอบโต้ก ับผู ้ดำเนินรายการได้อ ีกทั ้งผ ู ้ชมยังสามารถให้รางวัลขอบคุณ 

โดยการซื ้อไอเท็มจากช่องปลากัดทีว ีซ ึ ่งอาจจะเป็นลูกชิ ้นปลา จรวด หรือเครื ่องบินยักษ์ส ่งไป

ให้ผ ู ้ดำเนินรายการ ซึ ่งจะนำไอเท็มเหล่านี ้ไปแลกเป็นเง ินสดได้ภายหลัง 

     ทั ้งนี ้ ผ ู ้ดำเนินรายการสามารถกำหนดเวลาการออกอากาศให้ผ ู ้ร ับชมได้ร ับทราบผ่านหน้า

แอพพลิเคชั ่นปลากัดทีว ี และยังสามารถตรวจสอบเรทติ ้งจำนวนแฟนคลับที ่ม ีได ้ด ้วย

ถ่ายทอดสด

ออนไลน ์:  
ช่องทางใหม่ใน

การโฆษณา

สินค้าไทยในจีน
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     ผู ้เขียนก็เป็นอีกคนหนึ ่งที ่ชอบชมช่องรายการปลากัดทีว ีและพบว่าปัจจุบัน มีนักท่องเที ่ยว

ชาวจีนจำนวนมากที ่ถ่ายทอดสดมาจากประเทศไทย โดยมีคนสนใจตั ้งคำถามมากมายเกี ่ยวกับ

สถานที ่ที ่ผู ้ดำเนินรายการเหล่านั้นเดินทางไป กิจกรรมที ่ทำอยู ่หรือแม้กระทั ่งรสชาติอาหารที ่

ล ิ ้มลอง 

     นอกจากนี ้ รายการสดของพวกเขายังช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งช ้อปปิ ้งแห่งนั ้นๆ อีกด้วย

เห็นได้จากการที ่ผ ู ้ชมจำนวนมากสั ่งซื ้อสินค้าผ่านรายการเพื ่อให้ผ ู ้ดำเนินรายการ “หิ้ว” กลับ

มาขายในประเทศจีน ซึ ่งผ ู ้ดำเนินรายการก็สามารถเพิ ่มราคาสินค้าผ่านรีว ิวส ินค้าสดได้ด ้วย

ทำให้ผ ู ้ชมในประเทศจีนรู ้ส ึกเหมือนได้ลองใช้เอง และเกิดความเชื ่อใจในการสั ่งซ ื ้อสินค้า 

     ดังนั ้น ไม่ต้องตกใจหากจู ่ๆ มีชาวจีนเดินเข้ามาสัมภาษณ์คุณ โดยใช้โทรศัพท์มือถือติดบน

ไม้เซลฟี ่มาถ่ายรายการสด เพราะนั ่นคือการสัมภาษณ์คุณออกรายการสดถ่ายทอดกลับมายัง

ประเทศจีน การที ่เรายิ ้มแย้มแจ่มใสกับผู ้ดำเนินรายการก็ถ ือเป็นการสนับสนุนการท่องเที ่ยว

ของไทยและช่วยเหลือประเทศไทยทางอ้อม

ปลากัดทีว ีกับการสร้างความ “นิยมไทย”

 

     แม้ว ่ารายการสดจากประเทศไทยยังมีจำนวนน้อย แต่นี ่ เป ็นโอกาสให้ผ ู ้ประกอบการไทย

ได้ลองใช้ช ่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าแบบใหม ่อย่างไรก็ด ีไม่ควรทำให้ด ูเป็นเร ื ่องธุรกิจ

มากเกินไป นำสินค้ามาวางพร้อมตั ้งราคาอย่างเดียว โดยควรมีก ิจกรรมอื ่นๆ พร้อมการรีว ิว

สินค้าร ่วมด ้วยเพ ื ่อด ึงดูดผู ้ชม เนื ่องจากการทำโฆษณาผ่านทีว ีออนไลน์จ ีนควรเริ ่มจากการ

สร้างยอดผู ้ติดตามจำนวนมากก่อน ซึ ่งจำเป็นต้องมีเนื ้อหาที ่น ่าสนใจ ไม่ทำให้ผ ู ้ชมรู ้ส ึกเบื ่อ 

     ทั ้งนี ้ คงต้องเป็นการบ้านให้ก ับทางผู ้ประกอบการไทยแล้วว่าจะดำเน ินรายการอย่างไร

ให้แยบยลพร้อมโปรโมทสินค้าไปในตัว !

(ตัวอย่างของชาวจีนที ่ถ ่ายทอดสดจากประเทศไทย)
     ชาวจีนนิยมบริโภครังนกมานานหลายพันปี เนื ่องด้วยตามศาสตร ์แพทย์แผนจีน รังนกม ี

สรรพคุณทางยาชน ิดท ี ่ เร ียกว ่า 'ครอบจักรวาล' ต ั ้งแต ่ปอด ไต เล ือด และระบบภูมิค ุ ้มกัน 

ไปจนถึงการบำร ุงส ุขภาพสุภาพสตรีหล ังต ั ้งครรภ์ ทำให้ส ินค ้าฟ ุ ่มเฟ ือยชนิดนี ้ม ีอ ัตราการ

เติบโตที ่รวดเร็วในตลาดผู ้บริโภคชาวจีน 

     แต่...จ ีนไม่สามารถผลิตรังนกได้เพียงพอกับความต้องการ อีกทั ้งคุณภาพรังนกที ่ผลิตได้

ย ังไม่เข ้าเกณฑ์มาตรฐานเท่าที ่ควร ดังนั ้น ประเทศผู ้บริโภครังนกรายใหญ่ของโลกจึงจำเป็น

ต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก (พิก ัดรังนก 0410001000) 

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

จับจอง
โอกาส

ท่าเรือชินโจว
เปิดด่านนำเข้ารังนก

ที ่แรกในจีน
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     “รังนกดิบ” (raw bird's nest) หรือบ้างก็เร ียกว่า “รังนกขน” ทางการจีนยังไม่อนุญาตให้

มีการนำเข้า เนื ่องจากรังนกดิบมีความเสี ่ยงต่อการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก และการเจือปน

ของสารที ่เป็นพิษต่อร่างกายประเด็นอ่อนไหวนี ้เองทำให้ทางการจีนดำเนินมาตรการควบคุม

การนำเข้าร ังนกดิบอย่างเข้มงวด

     ร ัฐบาลมาเลเซียพยายามเจรจากับรัฐบาลจีนหลายครั ้ง จนกระทั ่งล่าสุด ทั ้ง 2 ฝ่ายได้ร ่วม

ลงนามใน “พิธ ีสารรังนกดิบ” ณ กรุงปักกิ ่ง ซึ ่งนับเป็น 'ใบเบิกทาง' ให้ร ั งนกด ิบจากมาเลเซีย

บุกเข้าตลาดจีนแผ่นดินใหญ่อย่างถูกกฎหมายได้เป็นครั ้งแรก แต่....กระบวนการนำเข้ายังคง

อยู ่ในบริบทที ่ต ้องมีการตรวจวิเคราะห ์และประเมินความเสี ่ยงอย่างเข้มงวดจากฝ่ายจีนก่อน

      อุปสงค์ร ังนกในตลาดจีนที ่ม ีแนวโน ้มเพ ิ ่มส ูงข ึ ้นเร ื ่อย ๆ กับการเปิดทางให้ร ังนกดิบของ

มาเลเซียเข้ามาในจีน นั ่นหมายถึงเม็ดเง ินม ูลค ่ามหาศาลกับโอกาสทางธ ุรก ิจที ่ใคร ๆ ก็อยาก

ไขว่คว้า โดยเฉพาะการลงทุนของธุรกิจกลางน้ำ-ปลายน้ำ 

     

     ณ จุดนี ้ต ้องยอมรับในความแยบยลของรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ ้วงที ่คว้าโอกาส

และกระโดดเข้าเป็นผู ้ เด ินหมากบนกระดานนี ้แต่เพียงผู ้ เด ียว 

    ปัจจุบัน สำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และ

กักกันโรคแห่งชาติ หรือ AQSIQ อนุญาตให้มีการนำเข้า

“รังนกบริสุทธิ ”์อย่างถูกกฎหมายจากประเทศมาเลเซีย

และอินโดนีเซียเท่านั ้น  (ประเทศไทยอยู ่ระหว่างการเจรจา) 

และต้องเป็นการนำเข้าจากผู ้ค้าที ่ผ่านการตรวจสอบและ
[*]  ขึ ้นทะเบียนจากหน่วยงานจีน ซึ ่งมีเพียงน้อยรายเท่านั ้น

“

”

     กล่าวคือ การกำหนดให้เมืองท่าชินโจว (Qinzhou City) เป็น “ฐานการนำเข้ารังนก”  โดย

ผูกโยงความเกี ่ยวพันจากการที ่เมืองแห่งนี ้เป ็นที ่ต ั ้งของนิคมอุตสาหกรรมระดับชาติจีน-มาเลย์

เข้ากับการเปิดทางให้ร ังนกดิบที ่ม ีแหล่งผลิตจากมาเลเซียเข้าสู ่จีน  เสริมน้ำหนักต่อการเป็น

ฐานการนำเข้าร ังนกของเมืองชินโจว ซึ ่งฟังดูจะเหมาะสมเหนือเมืองแห่งอื ่นในจีน 

     ร ัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงเดินเกมรุกด้วยการทุ ่มเงินลงทุน 690 ล้านหยวนเพื ่อรังสรรค ์“สวน

อุตสาหกรรมแปรรูปรังนก” แบบครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศบนเนื ้อที ่ 33.3 ไร ่ แถมจัด

ให้โครงการนี ้เป็น key project ของนิคมอุตสาหกรรมจีน-มาเลเซีย

      ครบวงจรยังไง???  สวนอุตสาหกรรมแห่งนี ้ม ีฟ ังก์ช ั ่นด้านการนำเข้า การตรวจสอบและ

กักกันโรค การแปรรูป การวิจ ัยและพัฒนา การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า การท่องเที ่ยวและ

การซื ้อขายรังนก รวมทั ้งการเปิดห้องแล็บทดสอบรังนกที ่ร ัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงกล่าวอ้างว่า

มีมาตรฐานความพร้อมในการทดสอบเชื ้อไวรัสและเชื ้อแบคทีเร ียที ่อาจก่อโรค รวมถึงสารพิษ

ตกค้างนานาชนิด

     คาดหมายว่า... สวนอุตสาหกรรมฯ ระยะแรกจะเปิดดำเนินการได้ภายในป ี2560 ภายหลัง

เปิดดำเนินการแล้ว คาดการณ์ว่าจะมีการนำเข้าร ังนกปีละ 120 ตัน ผลิตภัณฑ์รังนกแห้งปีละ

115 ตัน มูลค่าการผลิตปีละ 6,000 ล้านหยวน

     ล่าสุด ได้ย ินมาว่าร ัฐบาลกว่างซีกำลังเดินเกมยื ่นขออนุมัต ิจากรัฐบาลจีนให้ท่าเรือชินโจว

เป็น “ด่านนำเข้ารังนกดิบ” (designated port of raw bird's nest) ซึ ่งมีความคืบหน้าไปมาก

พอสมควร โดยคาดว่าร ัฐบาลจีนจะอนุมัต ิในเวลาอันใกล้นี ้ 

    
------------------------------------------------
[*] คณะกรรมการกำกับการรับรองและอนุญาตเกี ่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แห่งชาติจีน (Certification and Accreditation 

Administration of the People's Republic of China: CNCA) เป ็นหน่วยงานจีนที ่ร ับผ ิดชอบด้านการตรวจสอบและ

การขึ ้นทะเบียนผู ้ผลิต (อาหาร) ในต่างประเทศที ่ส ่งออกมายังจีน ซึ ่งรวมถึงผล ิตภ ัณฑ์ร ักนก แต่..ไม่รวมถึง "ร ังนกดิบ" 

ที ่ทางการจีนยังไม่เปิดให้ม ีการนำเข้ามาในประเทศแต่อย่างใด  สำหรับประเทศไทย (ข้อมูล ณ เดือน พ.ค. 2560) พบว่า

มีผ ู ้ผลิตรังนกไทย 2 รายที ่ได ้ร ับการขึ ้นทะเบียนกับ CNCA แล้ว

ชัยชนะของหมากกระดานนี ้ คือ.....

การกุม “ตลาดรังนก (ดิบ) ” ไว้ท ี ่ เม ืองชินโจว 

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ ้วง...นั ่นเอง!!
“

”
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บทสรุป

      ทุกสิ ่งทุกอย่างที ่ด ูจะลงตัวเป๊ะ...ความพร้อมด้านซอฟต์แวร์จากสิทธิประโยชน์ทาง

การลงทุนสารพัดและการเปิดไฟเขียวของรัฐบาลจีนให้ร ังนกดิบจากมาเลเซียเข ้าประเทศ 

บวกกับความพร้อมด้านฮาร ์ดแวร ์จากการที ่ร ัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ ้วงได ้ร ังสรรค ์สวนอุตฯ

และห้องแล็บฯ ขึ ้นมาเพื ่อรองรับการลงทุน

     แม้ว ่า “สวนอุตสาหกรรมแปรรูปรังนก” จะต ั ้งอย ู ่ ในน ิคมอ ุตสาหกรรมจีน-มาเลเซ ีย 

แต่!! เขาเปิดกว้างรับนักลงทุนจากทั ่วทุกสารทิศ โดยไม ่ได ้จำก ัดเฉพาะนักลงทุนจีนก ับ

มาเลเซียเท่านั ้น 

     สวนอุตสาหกรรมแห่งนี ้ เป ็นอีกหนึ ่งช ่องทางของนักธ ุรก ิจร ังนกไทยที ่ม ีความพร้อม

และมองเห ็นโอกาสเข้าจับจอง “นิคมแปรร ูปร ังนกเม ืองช ินโจว” เพ ื ่อเป ็นฐานการตลาด

ผลิตภัณฑ์ร ังนกจีน 

      ทั ้งนี ้ หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องของไทยกำลังอยู ่ระหว่างการหารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน

ที ่เก ี ่ยวข้องของจีนในเรื ่องนี ้เช ่นกัน

      ปัจจุบัน กระแสรักสุขภาพยังคงมาแรงในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์เพื ่อสุขภาพและความงาม

หลากหลายชนิดจึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวจีน กอปรกับการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ของเศรษฐกิจจีน และรายได้ที ่เพิ ่มขึ ้นของประชากร ทำให้ชาวจีนหันมาสนใจใช้จ่ายเงินสำหรับ

การดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ ้น โดยในปี 2558 ประเทศจีนมีมูลค่าการขยายตัวของตลาด

ผลิตภัณฑ์เพื ่อสุขภาพเป็นจำนวนกว่า 236,064 ล้านหยวน ในขณะที่ชาวจีนเริ ่มดูแลสุขภาพกัน

มากขึ ้น รวมทั ้งผู ้บริโภคในปัจจุบันเริ ่มตระหนักถึงพิษและสารตกค้างจากสารเคมีในส ่วนผสม

ของผลิตภัณฑ์เพื ่อสุขภาพ ชาวจีนจึงเร ิ ่มหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

     ด ้วยเหตุน ี ้ “ผล ิตภ ัณฑ์สปา” จึงเป็นอีกหนึ ่งทางเล ือกที ่ ได ้ร ับความนิยมเพิ ่มข ึ ้นเร ื ่อย ๆ 

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

เจาะโอกาส
ผลิตภ ัณฑ ส์ปา
ภูมิป ัญญาไทย

สู ่ตลาดจีน
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    ทำความเข้าใจกับ ‘ตลาดผลิตภัณฑส์ปา’ ในจีน  

      ผลิตภัณฑ์สปาถูกจัดให้อยู ่ในสินค้าประเภทเดียวกับเครื ่องสำอาง โดยในป ี2558 ตลาด

เครื ่องสำอางในจีนมีมูลค่าถึง 204,900 ล้านหยวน และยังมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ ่มมากขึ ้น

ทุกป ีทำให้ผู ้ประกอบการสินค้าด้านสุขภาพและความงามจากทั ่วโลกต่างหันมาให้ความสนใจ

กับตลาดในจีนมากขึ ้นเรื ่อย ๆ ซึ่งจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ที ่มีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน 

ประเทศจีนจึงกลายเป็นตลาดผู ้บริโภคสินค้าประเภทดังกล่าวที ่ม ีขนาดใหญ่ที ่ส ุดของโลก 

     เนื ่องจากทัศนคติในการดำรงชีว ิตที ่เปลี ่ยนไปของคนรุ ่นใหม่ที ่ห ันมาใส่ใจกับสุขภาพ 

รูปร่างผิวพรรณ  และยังต้องการแสวงหาความสุขเพ ื ่อบำบัดผ ่อนคลายความเคร ียดและ

ความเหนื ่อยล้าของร่างกายจากการทำงาน รวมทั ้งตระหนักถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

มากขึ ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์สปากลายมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที ่สามารถตอบสนองความต้องการ

ดังกล่าว จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สปาในจีนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

ช่วงอายุประมาณ 22 - 35 ปี มีรายได้ปานกลางถึงสูง

     ผลิตภัณฑท์ี ่ได้รับความนิยมในจีนต้องเป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้ง่าย 

เห็นผลเร็ว มีกลิ่นอ่อน และที่สำคัญ คือ มีความเป็นธรรมชาติสูง“ ”โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค หรือผลิตภัณฑ์ที ่ไม ่ม ีการใช้สารเคมีเป ็นส ่วนผสม หรือใช้ใน

ปริมาณน้อยที ่ส ุดเท่าที ่จำเป็น ปัจจุบัน ผลิตภ ัณฑ์สปาของไทยส่วนใหญ่ม ีความหลากหลาย

และปรับเปลี ่ยนลักษณะ/รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับการใช้ในชีว ิตประจำวันมากขึ ้น

(Home Use Product) เช่น สบู ่แชมพ ูครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกาย ครีมกันแดด น้ำมันทาตัว

ฯลฯ จึงทำให้เข ้าถึงผู ้บร ิโภคได้ง ่าย แต่สำหรับตลาดจีน หลักการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้าของ

ผู ้บริโภคชาวจีนยุคใหม่ นอกจากจะต้องสร้างความประทับใจในรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แล้ว

ยังต้องมีสรรพคุณที ่น ่าดึงดูดอีกด้วย ดังนั ้น การเข้ามาบุกตลาดจีนของผ ู ้ผล ิต/ผู ้ขายจะต้อง

เตรียมตัวและจับทิศทางตลาดให้ถ ูกต้อง จึงจะสามารถพิชิตตลาดแดนมังกรได้อย่างแน่นอน

1. ใบรับรองคุณภาพ เพิ ่มความน่าเชื ่อถือ

     การให้ความสำคัญกับใบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยต ่าง ๆ จะมีส ่วนช่วยเพิ ่มความ

มั ่นใจให ้ผ ู ้บร ิโภคในการตัดส ินใจซ ื ้อส ินค ้า โดยใบรับรองคุณภาพในประเทศจีนที ่เป ็นที ่น ิยม

ได้แก ่ISO GMP (Good Manufacturing Practice)  นอกจากนี ้การนำผล ิตภ ัณฑ ์ประเภทคร ีม

บำร ุงผ ิวเข ้ามาจำหน่ายในประเทศจีนจะต้องผ ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจาก

สำน ักงานควบค ุมค ุณภาพ ตรวจสอบ และก ักก ันโรคแห ่งชาต ิ(AQSIQ) ในพื ้นท ี ่ก ่อน แม้ว ่า

ผล ิตภ ัณฑ ์จะได ้ร ับมาตรฐานด ้านการผล ิตในต ่างประเทศมาแล ้วก ็ตาม

2. บรรจุภัณฑ์ สร้างความดึงดูดและความประทับใจ

    บรรจุภัณฑ์เป็นอีกปัจจัยสำคัญที ่ส ่งผลต่อยอดขาย บรรจุภัณฑ์ท ี ่สวยงาม โดดเด่นสะดุดตา

จะมีความได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจจากผู ้บริโภค และสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อ/

ไม่ซ ื ้อของผู ้บริโภคได้

3. ใส่ความเป็นไทย ชูสรรพคุณ สร้างจุดขายที ่น ่าดึงดูด

    การสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กับผลิตภัณฑ ์โดยให้ความสำคัญกับสรรพคุณ กลิ ่น และ

บรรจุภัณฑ์ที ่ม ีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถบ่งบอกสรรพคุณของผลิตภ ัณฑ์ เช่น สมุนไพร

ไทยที ่มาจากธรรมชาติ 100 % ปราศจากสารเคมีท ี ่ เป ็นอ ันตราย เพ ื ่อสร้างความแตกต่างจาก

ผลิตภัณฑ์สปาทั ่วไปและทำให้เก ิดการลอกเลียนแบบได้ยาก ท ั ้งน ี ้ ย ังคงจำเป็นต้องอธิบายถึง

ประโยชน์หรือสรรพคุณตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือมีมาตรฐานรับรองการผลิตที ่เป ็นที ่

ยอมรับในระดับสากลด้วย

4. ราคาขายที ่เป็นธรรม

    การเปรียบเทียบกับราคาผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันที ่วางขายอยู ่ในท้องตลาดจีน และพิจารณา

ถึงราคาที ่ล ูกค้าพอใจจะจ่ายเมื ่อเปรียบเทียบกับต้นทุนก็ช ่วยสร้างแรงจ ูงใจในการซ ื ้อมากขึ ้น 

ทั ้งนี ้ ในประเทศจีนราคาจะมีผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื ่อถือของสินค้าด้วย

5. การประชาสัมพันธ์ที ่ด ี

    การหาโอกาสประชาสัมพันธ์และเปิดตัวตามงานแสดงสินค้าด้านสุขภาพและความงาม เช่น 

Chinese International Beauty & Cosmetic Expo, China Beauty Expo, China International

Beauty Week และงานเทศกาลไทย เพื ่อหาคู ่ค ้าธ ุรกิจ การแจกใบปลิว การจัดทดลองสินค้า 

กลยุทธ พ์ ิช ิตธุรกิจผลิตภัณฑ  ์‘สปา’ ในจีน
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6. อย่าละเลย Gift Set และ Tester 

    ผลิตภัณฑ์ที ่จัดจำหน่าย นอกจากจะนำเสนอขายแยกรายการสินค้าแล ้ว อย่าลืมการเสนอขาย

แบบ Gift Set เพราะชาวจีนมีค ่านิยมในการซื ้อของที ่ระลึกหรือของขวัญให้แก่ก ันตามเทศกาล

ต่าง ๆ อยู ่บ ่อยครั ้ง 

     นอกจากน ้ีการให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ ์เพื่อให้ผู ้บริโภคเข้าใจถึงประโยชน ์คุณค่า และความคุ้มค่า

ของผลิตภัณฑ์มากขึ ้น ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าของผู ้บริโภค

7. การหาช่องทาง e – Commerce

    การใช้ช ่องทางอินเทอร์เน็ตเพื ่อขยายฐานลูกค้าเป็นสิ ่งสำคัญ เนื ่องจากปัจจุบันกล่าวได้ว่า

ธ ุรกิจ e-Commerce ในประเทศจีน ม ีอ ิทธ ิพลอย่างส ูงต ่อการจับจ่ายใช้สอย จึงควรจัดทำสื ่อ

ประชาสัมพันธ์ใน WeChat จัดทำเว็บไซต์ภาษาจีนและอังกฤษ และการเปิดร้านค้าอีคอมเมิร ์ซ

เช่น Taobao หรือ Tmall เป็นต้น

    อย่างไรก็ด ี ส ิ ่งที ่สำคัญที ่ส ุดที ่จะทำให ้ผล ิตภ ัณฑ์ได ้ร ับความนิยมอย่างยาวนาน คือ การที ่

ผ ู ้ประกอบการสามารถร ักษาคุณภาพของสินค้า และปร ับปร ุงค ุณภาพสินค ้าให ้ด ียิ ่ง ๆ ขึ ้นไป

นอกจากนี ้ ผ ู ้ประกอบการย ังต ้องเตร ียมร ับม ือกับการลอกเล ียนแบบผลิตภ ัณฑ์ท ี ่อาจเกิดขึ ้น

ได้อย่างรวดเร็วในประเทศจีน  โดยการตีตราสินค้าและจดลิขสิทธิ ์ เป็นต้น

บทส่งท้าย

     ไทยเป็นประเทศที ่ม ีความได้เปรียบในแง่ของความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของ

วัตถุด ิบสมุนไพรธรรมชาต ิซึ ่งไทยสามารถเป็นทั ้งฐานการผลิตและรับผลิต (OEM) ควบคู ่ก ันไป

ขณะเด ียวก ันพืชสมุนไพรไทยต่างมีสรรพคุณและกลิ ่นท ี ่ เป ็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ

กลิ ่นสกัดจากดอกไม้เขตร้อน ซึ ่งเป็นที ่ช ื ่นชอบของชาวจีนเป็นอย่างมาก จึงเป็นปัจจัยที ่ดีที ่ช่วย

ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สปามีมูลค่าเพิ ่มขึ ้น และช่วยเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาด

ต่างประเทศได้ 

    

นานาชาต ิ ธ ุรกิจสปาและผลิตภัณฑ์ที ่ เก ี ่ยวกับสปายังได้ร ับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน โดยมีการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยเป็น 1 ใน 4 แหล่งรายได้หลัก

ของประเทศ

     ดังนั ้น หากผู ้ประกอบการสามารถเร่งยกระดับและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยและ

ได้มาตราฐานสากล สร้างภาพลักษณ์และตราสินค้า เพื ่อให้ผ ู ้บร ิโภคเกิดความเชื ่อถือและมั ่นใจ

เชื ่อว ่าผลิตภัณฑ์สปาไทยจะสามารถไปได้ไกลในตลาดจีนอย่างแน่นอน

     นอกจากนี ้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต หรือสื ่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) ซึ ่งมีต ้นทุนไม่ส ูงมาก เป็นปัจจัยสำคัญที ่ช ่วยให้ประเทศไทยสามารถ

ขยายฐานลูกค้าได้ง ่ายขึ ้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
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     ศ ูนย ์ข ้อม ูลเพ ื ่อธ ุรก ิจไทยในจีน (BIC ) ขอนำท ่านผ ู ้อ ่านไปสำรวจ Tang West Market 

ตลาดการค้าบนเส ้นทางสายไหมโบราณที ่ถ ูกพลิกฟื ้นโดยร ัฐบาลมณฑลส่านซี พร ้อมศึกษา

โอกาสของวิสาหกิจไทยใน Tang West Market

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

สำรวจ 
Tang West 

Market
การลงทุนของ

ผู้ประกอบการไทย
ในนครซีอาน

โอกาส

ประวัต ิความเป็นมาของ Tang West Market

     พื ้นที ่ในปัจจุบันซึ ่งเป็นที ่ต ั ้งของ Tang West Market  เดิมเป ็นตลาดการค้าขนาดใหญ่

ที ่สำคัญแห่งหนึ ่งบนเส้นทางสายไหมที ่ม ีความรุ ่งเร ืองในสมัยราชวงศ์ส ุยและถังของจีนบน

พื ้นที ่กว ่า 4,800 หมู ่(ราว 2,142 ไร่) โดยในป ี2546 ได้ม ีการขุดพบโบราณสถานโบราณวัตถุ 

อาทิ ทางเดิน สะพาน และข้าวของต่าง ๆ ในบริเวณพื ้นที ่อยู ่อาศัยของชุมชน 

     ต่อมา รัฐบาลมณฑลส่านซีได้อนุม ัต ิให้ร ัฐบาลนครซีอานเวนคืนที ่ด ินผืนดังกล ่าวเพื ่อใช้

ก ่อสร้างโครงการ Tang West Market โดยมีร ูปแบบและการตกแต่งที ่ม ีความคล้ายคลึงกับ

รูปแบบอาคารในสมัยโบราณ

     

     ตลาดแห่งนี ้ เป ็นสะพานแห่งอารยธรรมที ่ก ่อให้เก ิดการแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรม วิถีชีว ิต 

และองค์ความรู ้ต ่างๆ ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก โดยเฉพาะสมัยราชวงศ์

ถ ังของจีน (ราวศตวรรษที ่ 7-9) ถือเป ็นช ่วงท ี ่ เส ้นทางการค้าดังกล่าวรุ ่งโรจน์ที ่ส ุด สินค้า

ที ่ เป ็นที ่น ิยมแลกเปลี ่ยนซ ื ้อขายกันในยุคนั ้น ได้แก่ อ ัญมณี เคร ื ่องหอม หินสี อินทผาลัม 

องุ ่นแห้งจากอารยธรรมตะวันตก 

     ขณะเดียวกัน ใบชา ผ้าไหม และนวัตกรรมต่าง ๆ อาท ิเทคนิคการทำกระดาษ การผลิต

เข็มทิศ การผลิตดินระเบิด การผลิตเครื ่องเคลือบดินเผาจากอารยธรรมจีนก็ได้แพร่หลาย

ไปสู ่พ ื ้นที ่ต ่าง ๆ บนเส้นทางสายไหม และได ้สร ้างค ุณ ูปการแก่อารยธรรมต่าง ๆ ของโลก

จวบจนปัจจุบัน 
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Tang West Market

     Tang West Market เป็นโครงการลงทุนของรัฐบาลนครซีอานภายใต้ช ื ่อ “皇城复兴计划”

(Imperial Revival Plan) ด้วยงบประมาณกว่า 8,000 ล้านหยวน ปัจจุบันอยู ่ภายใต้การดูแล

ขององค์กรรัฐวิสาหกิจ Datang Xishi Cultural Industry Investment Group (大唐西市

文化产业投资集团) ประกอบด้วยพื ้นที ่พาณิชย์  โรงแรม ถนนสายวัฒนธรรม และสำนักงาน

สำนักงาน ครอบคลุมพื ้นที ่กว ่า 1,600 หมู ่ (ราว 714 ไร่) โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่

      1) ตรอกการค้าและการท่องเท ี ่ยว (The Tang West Market Trade and Travel Block) 

    พื้นที ่การค้าที ่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเอเชียตะวันออก

(จีน ญี ่ป ุ ่น และเกาหลี) ซึ ่งถ ือเป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางเส้นทางสายไหม โดยตรอกแห่งนี ้

ม ีความยาวทั ้งสิ ้น 830 เมตร ประกอบด้วยร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ จาก 3 ประเทศ อาทิ

ร ้านอาหารญี ่ป ุ ่น ร ้านชาจีน และร้านจำหน่ายข้าวของเครื ่องใช้จากประเทศเกาหลีใต้ 

     2) ถนนสายวัฒนธรรมเส้นทางสายไหม (The Silk Road Cultural Street) 

     พื ้นที ่ท ี ่จ ัดให ้แก ่ว ิสาหกิจจากกลุ ่มประเทศบนเส ้นทางสายไหม และมีการตกแต่งพื ้นที ่

ตามลักษณะพิเศษของประเทศนั ้น ๆ อาท ิการนำนครวัดมาใช้เป็นแนวคิดในการตกแต่งโซน

ประเทศกัมพูชา การนำบรรยากาศเมืองเวนิสและกรุงโรมมาใช้เป็นแนวคิดในการตกแต่งโซน

ประเทศอิตาลี การจำลองเจดีย์ห้าชั ้นของวัดโฮริวจ ิ(Horyuji) ไว้ในโซนประเทศญี่ปุ ่น และใน

ส่วนในโซนของประเทศไทย มีการนำเอกลักษณ์ความเป็นเมืองแห่งพ ุทธศาสนามาเป็นแรง

บันดาลใจในการออกแบบตกแต่ง อาทิ การจำลองเศียรพระพุทธรูปในรากไม้ที ่ว ัดมหาธาตุ

จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการออกแบบซุ ้มประตูหน้าต่างทรงมณฑปของว ัดพระแก ้ว

     3) พื ้นที ่การค้าสมัยใหม ่

     พื ้นที ่เช่าให้แก่ร้านค้า Modern Trade ทั่วไป โดยเปิดเป็นพื ้นที ่ท ่องเที ่ยวและมีการสร้าง

“จุดนัดพบ” ที ่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนทำให้ได้รับการขึ ้นทะเบียนจาก China

National Tourist Attraction ให้เป็นพื ้นที ่การท่องเที ่ยวที ่สำคัญระดับ 4 ดาวของประเทศ 

และมีพิพิธภัณฑ์เส้นทางสายไหมนานาชาติที ่ได ้ร ับการขึ ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์ชั ้นหนึ ่ง

ระดับประเทศอีกด้วย

การสำรวจพื ้นที ่การค้าและแนวทางส่งเสริมการลงทุน

     Tang West Market ได้เร ิ ่มการปรับปรุงพื ้นที ่การค้าระยะที ่ 1 ตั ้งแต่ปี 2558-2560 โดย

มีการขยายพื ้นที ่และจัดแบ่งพื ้นที ่สำหรับกลุ ่มวิสาหกิจใหม ่และขณะนี ้อยู ่ระหว่างการขยาย

พื ้นที ่โครงการระยะที ่ 2 เพื ่อรองร ับปริมาณร้านค้าและกิจกรรมการลงทุนจากกลุ ่มประเทศ

ยุโรปและเอเชียกลางในอนาคต 

     ทั ้งนี ้ โซนถนนสายวัฒนธรรมเส้นทางสายไหมของ Tang West Market เร ิ ่มเปิดให้บริการ

ตั ้งแต่เดือนกันยายน 2556 โดยในพื ้นที ่โซนประเทศไทยมีการลงทุนจากผู ้ประกอบการชาวไทย

อาทิ ร ้านอาหาร และร้านขายสินค้าหัตถกรรมไทย ซึ ่งที ่ผ่านมาถือว่าได้รับกระแสตอบรับที ่ด ี

พอสมควร แต่ย ังคงประสบปัญหาในการคัดเลือกผู ้ประกอบการ นอกจากนี้ผ ู ้ประกอบการไทย

ส่วนใหญ่ย ังขาดประสบการณ์การลงทุนในต่างแดน และยังขาดความเช ื ่อมั ่นในชื ่อเสียงของ

Tang West Market มากเท่าที ่ควร เนื ่องจากเป็นโครงการที ่เพิ ่งเปิดใหม่ ทำให้ผู ้ประกอบการ

ไม่เพียงเฉพาะจากประเทศไทยเท่านั ้นที ่นำสินค้าทั ่วไปมาวางจำหน่าย อาท ิอาหารทานเล่น

และเครื ่องใช้ขนาดเล็กซึ ่งส ินค้าเหล่านี ้ไม ่ตอบสนองรสนิยมของชาวส่านซีและนักท่องเที ่ยว

     ทั ้งนี ้ ศ ูนย์ข ้อมูลเพื ่อธ ุรกิจไทยในจีน ยินดีเป็นผ ู ้ช ่วยสนับสนุนการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานจีนและวิสาหกิจไทย เพื ่อประโยชน์ในการแนะนำข้อมูล และการคัดเลือกวิสาหกิจ

ที ่จะเข้าไปลงทุนใน Tang West Market ต่อไป  
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การลงทุน Tang West Market ที่น่าสนใจ

     Tang West Market สนับสนุนให้ว ิสาหกิจทั ้งจากในและต่างประเทศสามารถลงทุนเปิด

ร้านในพื ้นท ี ่ ได ้ โดยต้องนำเสนอแผนธุรก ิจ (Business Plan) และเม ื ่อผ ่านการอนุมัต ิจาก

แผนกส่งเสริมการลงทุนแล้วจะได้ร ับสิทธิประโยชน์ ได้แก่

     1) การลด/ยกเว้นค่าเช่าพ ื ้นท ี ่ โดยพิจารณาจากสัญญาเช ่าพ ื ้นท ี ่และขนาดของร ้านค้า

เป็นหลัก และพิจารณาเป็นรายกรณี

     2) พื ้นที ่ร ้านค้าแบ่งการเช่าเป็น 2 ประเภท ได้แก ่ ร ้านค ้าแบบรถเข ็นหร ือแบบตู ้ค ีออส

กำหนดระยะเวลาการเซ ็นส ัญญาไม ่ต ่ำกว่า 3 เดือน และร้านค้า/โซนพื ้นท ี ่ เปล ่าท ี ่ต ้องการ

ตกแต่งเป็นพิเศษ กำหนดระยะเวลาการเซ็นสัญญาไม่ต ่ำกว่า 2 ป ีและมีการเปิดคอร์สอบรม

ว ิสาหกิจและพนักงานตามประเภทของการลงทุน อาทิ การฝ ึกอบรมพนักงานร ้านอาหาร 

การฝ ึกอบรมทางด ้านการตลาดแก่เจ ้าของธ ุรก ิจหร ือฝ ่ายการขายของว ิสาหกิจน ั ้นๆ โดย

ไม่ค ิดค่าใช้จ ่ายจาก Tang West Market อีกด้วย  

     Tang West Market ได้ร ับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็น Landmark ที ่สำค ัญในด้าน

การท่องเท ี ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมของนครซีอาน โดยมีปร ิมาณนักท่องเท ี ่ยวในช่วงวันหยุดและ

เทศกาลสำคัญประมาณ 20,000-30,000 คน/วัน

 

     ศูนย์ข ้อมูลเพื ่อธ ุรกิจไทยในจีนฯ ได้ว ิเคราะห์ประเภทธุรกิจและการบริการของไทยที ่ม ี

ศ ักยภาพในการลงทุนใน Tang West Market ได้แก่

     1. ธ ุรกิจประเภทร้านอาหาร

        1.1 ร้านอาหารไทย  ยังมีโอกาสเติบโต เนื ่องจากได้ร ับความนิยมจากชาวจีน โดยกลุ ่ม

ลูกค้าหลักของร้านอาหารไทยในจีนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ ่ม ได้แก ่กลุ ่มคนวัยทำงาน

ที ่ม ีรายได้ค ่อนข้างสูง กลุ ่มคนรุ ่นใหม่ที ่น ิยมลิ ้มลองบริโภคอาหารต่างชาติ รวมถึงกลุ ่มชาว

ต่างชาติที ่อาศัยอยู ่ในจีน จึงนับเป็นโอกาสอันดีของผู ้ประกอบการไทยที ่จะลงทุนประกอบ

กิจการร้านอาหารไทยในนครซีอาน 

        ท ั ้งน ี ้ ป ัจจ ุบ ัน ชาวซ ีอานมีความร ู ้ความเข ้าใจในประเทศไทยมากขึ ้นผ ่านละครและ

ภาพยนตร์ไทย รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอย่างต่อเนื ่องของสถานกงสุลใหญ่

ณ นครซีอาน โดยผู ้ประกอบการไทยสามารถนำบรรยากาศและบริการที ่สื ่อถึงความเป็นไทย

มาประยุกต์ใช้เพื ่อเป็นจุดขาย 

         อีกทั ้งย ังสามารถปรุงรสอาหารที ่ม ีรสชาต ิด ั ้งเด ิมแบบไทยมากขึ ้นเพื ่อสนองตอบต่อ

ความต้องการของล ูกค ้าชาวจีนที ่เป ิดรับวัฒนธรรมต่างชาติและที ่เคยไปเที ่ยวประเทศไทย

ร้านอาหารไทยที ่จำหน่ายอาหารชุดประหยัดหรือเป็น Set Menu เป็นไอเดียที ่ช ่วยให้ล ูกค้า

ตัดสินใจเลือกทานอาหารได้ง ่ายขึ ้นและสะดวกรวดเร็วในการจัดเตรียมอาหาร

         1.2 ร้านกาแฟไทย (Thai Coffee Shop) ปัจจุบัน ชาวจีนรุ ่นใหม่น ิยมดื ่มกาแฟมากขึ ้น

ตามกระแสว ัฒนธรรมตะวันตก  ส่งผลให ้ธ ุรก ิจร้านกาแฟชั ้นนำจากตะวันตกขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว แม้ประเทศไทยจะไม่ใช่ผ ู ้ส ่งออกเมล็ดกาแฟรายใหญ่ของโลกดังเช่นประเทศบราซิล

หรือประเทศเวียดนาม แต่กาแฟไทยมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะกาแฟจากโครงการ

ต ่างๆ และกาแฟสูตรพิเศษต่าง ๆ อาทิ กาแฟลดความอ้วน กาแฟเพิ ่มสมรรถภาพทางเพศ 

ด้วยเหตุนี ้การเปิดร้านกาแฟไทยจึงเป็นอีกทางเลือกที ่ผ ู ้ประกอบการไทย

ควรให้ความสนใจ

     2. ธุรกิจร้านขายสินค้าไทย

         ด้วยกระแสนิยมไทยของชาวจีนในปัจจุบันทำให้ประเทศไทยกลายเป็นที ่ร ู ้จ ักของชาว

จีนที ่เคยไปเที ่ยวประเทศไทย และรู ้จ ักประเทศไทยผ่านสื ่อละคร ภาพยนตร์ และเพลงไทย

กาแฟเพื ่อสุขภาพ 

ส่งผลให้เกิดความประทับใจต่อภาพลักษณ์และรู ้ส ึกชื ่นชอบประเทศไทยมากขึ ้น สินค้าไทย

จึงมีแนวโน้มเป็นที ่ต ้องการในกลุ ่มชาวจีน โดยสินค้าไทยที ่ม ีศ ักยภาพ ได้แก่ 

         2.1 สินค้าอาหาร

              • อาหารไทยแปรรูป อาทิ ผลไม้และธ ัญพืชอบกรอบ ผลไม้แปรรูป น้ำผลไม้ไทย

เครื ่องปรุงอาหารแบบกึ ่งสำเร ็จรูป อาท ิน้ำแกงพร้อมปรุง อาหารไทยกึ ่งสำเร็จรูป/พร้อมทาน 

อาทิ แกงบรรจุกระป๋อง ส้มตำ ขนมหวานพร้อมทาน เป็นต้น 

              • อาหารแปรรูปแบบออร์แกนิกส์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาทิ น้ำมันรำข้าว

บรรจุแคปซูล 

         2.2 สินค้าหัตถกรรมไทยเพื ่อตกแต่งบ้าน ชาวจีนชื่นชอบสินค้าหัตถกรรมไทยเป็นพิเศษ

เพราะความมีเอกลักษณ์แบบไทยที ่ไม ่เหมือนกับสินค้าจีนและสินค้านำเข้าจากประเทศอื ่น ๆ 

ประกอบกับสินค้าไทยมีความสวยงามและปราณีต ปัจจุบัน ชาวจีนนิยมตกแต่งบ้านด้วยตัวเอง 

สินค้าหัตถกรรมไทยที ่ม ีโอกาสในการทำตลาดของตกแต่งบ้าน ได้แก ่เฟอร์นิเจอร์ไม้ งานไม้

แกะสลักสำหรับตั ้งโชว์หรือแขวนผนัง และสินค้าชนิดต่าง ๆ ที่ทำจากไม ้เนื่องจากประเทศจีน
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         2.3 สินค้าที ่ทำจากวัตถุด ิบธรรมชาติและรักษาสิ ่งแวดล้อม อาท ิรองเท้าผ้าฝ้ายใช้เดิน

ในบ้าน ของใช ้เครื ่องเร ือน เครื ่องจักสานจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ผักตบชวา ทั ้งนี ้ ในปัจจุบัน 

ชาวจีนเริ ่มหันมาใส่ใจกับการรักษาสุขภาพและอนุร ักษ์ส ิ ่งแวดล้อม อันเป็นผลสืบเนื ่องมาจาก

การเผชิญกับมลภาวะ และกระแสข่าวสินค้าจีนที ่ไม ่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ทำให้ชาวจีน

ที ่ม ีกำลังซื ้อในปัจจุบันให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ามากกว่าราคา      

         2.4 ของขวัญและของชำร่วยของไทย ในอดีต ชาวจีนนิยมซื ้อชา บุหรี ่หรือเหล้า สำหรับ

เป ็นของขว ัญให้แก่บุคคลต่าง ๆ แต่ปัจจุบัน ชาวจีนม ีแนวโน ้มซ ื ้อของขว ัญที ่ม ีล ักษณะเป็น

ส ินค ้าเพื ่อสุขภาพและเป็นม ิตรก ับส ิ ่งแวดล ้อมมากขึ ้น โดยสินค ้าไทยที ่ม ีศ ักยภาพในตลาด

ผู ้บริโภคชาวจีน นอกจากจะต้องเป็นสินค้าที ่ม ีค ุณภาพแล้ว ยังต้องแสดงถึงเอกลักษณ์ความ

เป็นไทย มีด ีไซน ์ท ี ่สวยงาม และมีเสน่ห์เช ิงว ัฒนธรรม อาทิ เครื ่องเบญจรงค ์หรือของเล่นไม้

ที ่ชาวจีนนิยมซื ้อเป ็นของขวัญให้แก่เด ็ก ซึ ่งชาวจีนส่วนใหญ่ไม่เช ื ่อมั ่นในตัวสินค้าที ่ผลิตใน

มีกฎหมายห้ามตัดต้นไม้ในประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากไม้ได้รับความนิยมในหมู ่ผู ้ที ่

ม ีรายได้ส ูง เนื ่องจากแสดงออกถึงรสนิยมและความมีฐานะ

ประเทศจีน เนื ่องจากข่าวเรื ่องการใช้ว ัตถุด ิบซึ ่งไม่ปลอดภัยต่อส ุขภาพของเด ็กในการผลิต 

และการที ่ส ินค้าถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื ่องจากไม่ผ ่านมาตรฐาน 

     Tang West Market ถือเป็นตัวอย่างการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดการผสมผสาน “พาณิชย์

เชิงวัฒนธรรม” เพื ่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่การท่องเที ่ยวของนครซีอาน และได้ร ับเสียง

ตอบรับที ่ด ีจากนักลงทุนและนักท่องเที ่ยว 

      ทั ้งนี ้ การที ่Tang West Market ได้นำแนวคิดเส้นทางสายไหมมาเชื ่อมโยงความสัมพันธ์

กับนานาชาต ิก่อให้เกิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่ดีและสร้างสรรค ์ซึ่งผู ้ประกอบการไทย

อาจพิจารณาใช้โอกาสของการเป็นประเทศหนึ ่งที ่ต ั ้งอยู ่บนเส้นทางสายไหมทางทะเลเข้าไป

ลงทุนในพื ้นที ่ด ังกล่าว พร้อมใช้ประโยชน์จากศักยภาพของความเป็นเมืองใหญ่ของนครซีอาน

ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เพื ่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนไปยังมณฑลใกล้เคียง

ได้อ ีกทางหนึ ่ง

     ทั ้งนี ้ ผ ู ้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพ ิ ่มเต ิมได ้ท ี ่ เว ็บไซต์  www.tangwestmarket.com 

เพื ่อติดตามพัฒนาการและนโยบายด้านการลงทุนที ่เก ี ่ยวข้องต่อไป

     เมื ่อเดือนธันวาคม 2549 รัฐบาลจีนได้อนุม ัต ิ “แผนพัฒนาภาคตะว ันตก ประจำแผนพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจแห่งชาต ิฉบับที ่11 (ป ี2549-2553)” นับเป็นครั ้งแรกที ่ม ีการนำการพัฒนา

ภาคตะวันตกมาเชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จ ีนพ ัฒนา 
ภาคตะว ันตก

ย ูนนาน เร ่ งข ับ เคล ื ่ อน

ความเช ื ่ อมโยงและ
ปฏ ิร ูปอ ุตสาหกรรม

โอกาสไทยอย ู ่ ตรงไหน?
----------------------------------------------------------
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    เมื ่อวันที ่20 กุมภาพันธ ์2560 กระทรวงการต่างประเทศจีนได้จ ัดงานแนะนำมณฑลยูนนาน

ต่อนักการทูตและผู ้สื ่อข่าวต่างชาต ิณ กรุงปักกิ ่ง กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การฉาย

วีด ิท ัศน์ การกล่าวแนะนำโดยรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เลขาธิการพรรค

คอมมิวนิสต์ประจำมณฑลยูนนาน และผู ้ว ่าการมณฑลยูนนาน การแสดงนิทรรศการ และการ

จัดเลี ้ยงอาหารท้องถิ ่นยูนนาน

     กิจกรรมดังกล่าวมีว ัตถุประสงค์เพื ่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของมณฑลต่าง ๆ ให้ต่างชาติ

ได้ร ับรู ้และเข้าใจมณฑลต่างๆ ในจีน ซึ ่งมณฑลยูนนานได้ร ับเกียรติเป็นมณฑลแรกในป  ี2560 

โดยเมื ่อป ี2559 กระทรวงการต่างประเทศจีนได้จ ัดงานแนะนำเขตปกครองตนเองหนิงเซี ่ยหุย 

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ ้วง มณฑลส่านซี มณฑลเสฉวน และมณฑลกุ ้ยโจว ซึ ่งทั ้ง 6 มณฑล

ล้วนเป็นมณฑลภาคตะวันตกหรือมณฑลชายแดน สะท้อนเห็นถึงความสำคัญที ่ร ัฐบาลจีนมีต ่อ

การเร่งพ ัฒนาภาคตะวันตกและพื ้นที ่ชายแดน ซึ ่งม ีก ิจกรรมความร่วมมือและการไปมาหาสู ่

ก ับประเทศเพื ่อนบ้านอย่างคึกคักอันเป็นพื ้นฐานสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร ์“หนึ ่งแถบ

หนึ ่งเส้นทาง” ให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

มณฑลส่านซ ีมณฑลกานซ ูเขตปกครองตนเองหนิงเซี ่ยหุย มณฑลชิงไห ่เขตปกครองตนเองทิเบต

และเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร ์มีพรมแดนทางบกยาวกว่า 18,000 กิโลเมตร คิดเป็น 91%

ของพรมแดนทางบกจีน มีพรมแดนติดกับ 12 ประเทศเพื ่อนบ้าน มีชายฝ ั ่งยาว 1,595 กิโลเมตร

คิดเป็น 9% ของชายฝั ่งทะเลจีน มีประชากรราว 500 ล้านคน คิดเป็น 37% ของประชากรจ ีน 

และมีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วน 22% ของ GDP จีน 

     ล่าสุด เมื่อเดือนมกราคม 2560 รัฐบาลจีนได้อนุมัต ิ“แผนพัฒนาภาคตะวันตกประจำแผนฯ 13

(ปี 2559-2563)” กำหนดแนวพื ้นที ่เพื ่อการพัฒนาภายใต้ร ูปแบบ “ห้าแนวนอน สองแนวตั ้ง 

หนึ ่งวงแหวน” บนพื ้นฐานความเชื ่อมโยงด้านโครงสร้างคมนาคม พื ้นที ่ชายแดน การขยายเมือง

และการผลิต ทั ้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ของแต่ละมณฑลเข้าไว้ด้วยกัน

เพื ่อนำไปสู ่การลดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีว ิตของประชาชนไปสู ่“สังคมเสี ่ยวคัง”

หรือสังคมกินดีอยู ่ด ี ได้แก่

พลังงาน 

การพัฒนาภาคตะวันตก

     เมื ่อเดือนมกราคม 2543 รัฐบาลจีนได้จ ัดตั ้งคณะทำงานระดับผู ้นำว่าด้วยการพัฒนาภาค

ตะวันตก โดยมีนายจ ูหรงจ ีนายกรัฐมนตรีในขณะนั ้นเป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ต่อมาเมื ่อเดือน

มีนาคม 2543 สภาประชาชนจีนได้อนุม ัต ิให้จ ัดต ั ้งสำนักงานกิจการการพัฒนาภาคตะวันตก

นับเป็นจุดเร ิ ่มต้นของการพัฒนาภาคตะวันตก

     จนกระทั ่งเมื ่อเดือนธันวาคม 2549 รัฐบาลจีนได้อนุม ัต ิ “แผนพัฒนาภาคตะวันตกประจำ

แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาต ิฉบับที ่11 (ป ี2549-2553)” นับเป็นครั ้งแรกที ่ม ีการ

นำการพัฒนาภาคตะวันตกมาเชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     ภาคตะวันตกของจีนมีพื ้นที ่ 6.8 ล้านตารางกิโลเมตร  คิดเป็น 71% ของพื ้นที ่ท ั ้งประเทศ 

ประกอบด้วย  12  มณฑล/เขตปกครองตนเอง/มหานคร ได้แก่ มณฑลยูนนาน  มณฑลกุ ้ยโจว

 มณฑลเสฉวน มหานครฉงชิ ่ง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ ้วง เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

 ห้าแนวนอน: 

• แนวเส้น land bridge (เอเชีย-ยุโรป) ช่วงตะวันตก (ซีอาน-หลานโจว-ซินเจียง)          • แนวเส้นเซี ่ยงไฮ้-คุนหมิงช่วงตะวันตก (กุ ้ยโจว-คุนหมิง)

• แนวเส้นปักกิ ่ง-ทิเบตช่วงตะวันตก(มองโกเลียใน-หนิงเซี ่ย-หลานโจว-ซีหนิง-ทิเบต)   • แนวเส้นจูเจ ียง-ซีเจ ียงช่วงตะวันตก (กว่างซี-คุนหมิง)

• แนวเส้นแยงซีเกียง-เสฉวน-ทิเบตช่วงตะวันตก (ฉงชิ ่ง-  เสฉวน-ทิเบต) 

          

           

         

                                             

หนึ ่งวงแหวน:

• แนวพรมแดนทางบก เชื ่อมเขตพื ้นที ่ชายแดนสำคัญ 

(กว่างซี-ย ูนนาน-ทิเบต-ซินเจียง-หลานโจว-มองโกเลียใน)

         

สองแนวตั ้ง:

• แนวเส้นเปาโถว-คุนหมิง (มองโกเลียใน-หนิงเซี ่ย-หลานโจว-เสฉวน-คุนหมิง)

• แนวเส้นฮูฮอต-หนานหนิง (มองโกเลียใน-ซีอาน-ฉงชิ ่ง-กุ ้ยหยาง-หนานหนิง)      
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     มณฑลยูนนานมีบทบาทสำคัญใน “แผนพัฒนาภาคตะวันตก ประจำแผนฯ 13” ในฐานะของ

ศูนย์กลางเชื ่อมจีนตอนในกับเอเชียใต้ และเอเชียอาคเนย์ภายใต้ “ยุทธศาสตร์ป้อมหัวสะพาน” 

(Bridgehead Strategy) หรือที ่ภาษาจีนเร ียก “เฉียวโถวป่าว” ซึ ่งร ัฐบาลจ ีนได้ประกาศอนุมัต ิ

เม ื ่อเดือนพฤษภาคม 2554 และ “ยุทธศาสตร์หนึ ่งแถบหนึ ่งเส้นทาง” (One Belt One Road) 

ซึ ่งประธานาธิบดีส ีจิ ้นผิง ได้มอบข้อสั ่งการเรื ่องบทบาทของมณฑลยูนนานในการเป็นศูนย์กลาง

ในการเปิดสู ่ เอเชียใต ้และอาเซ ียน โอกาสเดินทางเยือนมณฑลยูนนานเมื ่อเดือนมกราคม 2558 

     มณฑลยูนนานมีจ ุดเด่นด้านที ่ตั ้งทางภูมิศาสตร ์มีพรมแดนติดกับภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์และ

อยู ่ใกล้ก ับภูมิภาคเอเชียใต้ ซ ึ ่งมีศ ักยภาพในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐานด้านการคมนาคม

เพื ่อเชื ่อมโยงกับประเทศโดยรอบ ทั ้งทางถนน ราง น้ำ และอากาศ

     การคมนาคมทางถนน กำลังก่อสร้างทางด่วนเชื ่อมประเทศเพื ่อนบ้าน 5 เส้นทาง โดยทางด่วน

คุนหมิง-เหอโข่ว เปิดใช้แล้วตลอดเส้นทาง เมื ่อวันที ่9 ตุลาคม 2556 และทางด่วนคุนหมิง-บ่อหาน

ซึ่งแล้วเสร็จไปเมื ่อเดือนเมษายน 2560  ขณะที ่ทางด่วนคุนหมิงไปชายแดนยูนนาน-เมียนมากำลัง

อยู ่ระหว่างเร ่งการก่อสร้าง

     การคมนาคมทางราง ได้แก่ เส้นทางระหว่างมณฑล 8 สาย โดยได้เปิดใช้รถไฟความเร็วสูงแล้ว

เมื ่อว ันที ่ 28 ธันวาคม 2559 ต้นทางจากนครคุนหมิง ไปยังนครเซี ่ยงไฮ้ กรุงปักกิ ่ง นครกว่างโจว 

นครฉางซา นครกุ ้ยหยาง และนครหนานหนิง และเส้นทางระหว่างประเทศ 5 สาย เชื ่อมประเทศ

เว ียดนาม สปป.ลาว ไทย เม ียนมา  และเอเช ียใต ้ โดยเส้นทางคุนหมิง-เหอโข ่ว เช ื ่อมชายแดน

ยูนนาน-เวียดนาม เป ิดใช ้แล ้วตลอดสายเม ื ่อว ันท ี ่ 11 ธ ันวาคม 2557 สำหร ับเส ้นทางคุนหมิง-

บ่อหาน เชื ่อมชายแดนยูนนาน-ลาว รวมทั ้งช่วงในลาวจากบ่อเต็นถ ึงเว ียงจ ันทน์ คาดว่าจะเปิด

ใช้ได้ในปี 2564 

     การคมนาคมทางน้ำ มีแผนพัฒนาท่าเรือกวนเหล่ย โดยสร้างห้องเย็นรองรับการเป็นด่านนำเข้า

ชิ ้นส่วนจากสัตว์เพียงด่านเดียวในยูนนาน และสร้างทางด่วนเหมิ ่งเยวี ่ยน–กวนเหล่ย 4 ช่องจราจร

ตลอดจนแผนขยายร่องน้ำโขง เพื ่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเร ือเชียงแสนที ่จะ

เพิ ่มมากขึ ้นในอนาคต และมีแผนพัฒนาท่าเร ือเหอโข่วในแม่น้ำหงเหอ เพื ่อออกสู ่ทะเลที ่ท่าเรือ

ไฮฟองของประเทศเวียดนาม

     การคมนาคมทางอากาศ ปี 2559 สนามบินฉางสุ ่ยคุนหมิงมีผ ู ้โดยสาร 41.9 ล้านคน มากเป็น

อันดับ 5 ของจีน และกำลังขยายสนามบินเพื ่อให้สามารถรองรับจำนวนผู ้โดยสารได้ 80 ล้านคน 

นอกจากนี ้ มณฑลยูนนานยังมีสนามบินรองอีก 14 แห่ง ได้แก่ เจาทง ผูเอ ่อ ต้าหลี ่ ส ิบสองปันนา 

ล ี ่ เจ ียง หลูก ูห ู เหว ินซาน หมางซ ื ่อ เป ่าซาน เถิงชง หลินชาง ชางหยวน ล้านช้าง และแชงกรีล ่า 

และยังมีแผนงานการก่อสร้างสนามบินเพิ ่มเติมอีก 8 แห่ง

บทบาทของยูนนาน ใน “แผนพัฒนาภาคตะวันตก
ประจำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที ่  13”

ยูนนาน เร ่งข ับเคลื ่อนความเช ื ่อมโยง 
           ปฎิร ูปอุตสาหกรรม ดึงดูดการลงทุน

     เพื ่อไม่ให้ตกขบวนโอกาสการพัฒนาภาคตะวันตกณฑลยูนนานจึงได้กำหนดแผนฯ 13 ระดับ

มณฑล (ปี 2559-2563) แผนระยะเร่งด่วน และระยะกลาง ที ่สอดคล้องกับแผนฯ 13 ระดับชาติ

 

และแผนพัฒนาภาคตะวันตกฯ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเชื ่อมโยง (connectivity)

และปฏิร ูปอุตสาหกรรม

     เม ื ่อเด ือนกุมภาพันธ ์ 2560 กรมการคลังมณฑลยูนนาน ได้จ ัด “งานแนะนำโครงการลงทุน

รูปแบบ PPP ของรัฐบาลมณฑลยูนนาน ประจำป ี2560” ซึ่งมีโครงการลงทุนจำนวน 106 โครงการ

มูลค่ากว่า 339,900 ล้านหยวน ครอบคลุมหลายสาขา อาทิ โครงสร้างพื ้นฐานด้านการคมนาคม 
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การท่องเที ่ยว สิ ่งแวดล้อม สาธารณสุข และบริการสาธารณะ เพื ่อเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐ โดยได้ร ับความสนใจจากวิสาหกิจขนาดใหญ่ สถาบันการเง ิน และบริษัทที ่ปร ึกษา

การลงทุนของจีนและต่างประเทศ 170 แห่ง ส่งผู ้แทนราว 500 คนเข้าร ่วมงานฯ 

     กว่าร้อยละ 55 ของมูลค่าการลงทุนเป็นโครงการก่อสร้างทางด่วน 21 เส้นทาง กระจายไปทุก

ภูมิภาคของมณฑลยูนนาน ครอบคลุมเส้นหลักและเส้นรองของทางด่วนเชื ่อมประเทศเพื ่อนบ้าน

5 เส้นทาง และทางด ่วนภายในประเทศเช ื ่อมมณฑลโดยรอบรวม 7 เส้นทาง ซึ ่งนอกจากจะช่วย

กระจายความเจริญไปสู ่พ ื ้นที ่ชายแดนและชนบทแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการขับเคล ื ่อนย ุทธศาสตร ์

ในการเป็นศูนย์กลางเชื ่อมจีนตอนในกับเอเชียใต ้และเอเช ียอาคเนย์ด ้านการปฏิร ูปอุตสาหกรรม

โลจิสติกส์ และการท่องเที ่ยว

     โดยเมื ่อเดือนเมษายน 2559 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ประกาศ “ข้อคิดเห็นว ่าด ้วยการผลักด ัน

การพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญ” กำหนดอุตสาหกรรมสำค ัญของมณฑลย ูนนานใน 8 สาขา ได้แก ่ 

(1) ยาชีวภาพและสุขภาพ (2) การท่องเที ่ยวและวัฒนธรรม (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) โลจิสติกส์

สมัยใหม่ (5) เกษตรสมัยใหม่ในพื ้นที ่ราบสูง (6) ว ัตถุด ิบใหม่ (แร่หายาก) (7) เคร ื ่องจ ักรกล และ 

(8) อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค 

     นอกจากนี ้ ร ัฐบาลยูนนานยังได้ประกาศ “แผนกำหนดสาขาอุตสาหกรรมของเขตอุตสาหกรรม

ในมณฑลยูนนาน” โดยมีการจัดแบ่งสาขาอุตสาหกรรม 3 ประเภทตามพื ้นที ่ศักยภาพ ได้แก ่

      (1) เขตขับเคลื ่อนนวัตกรรม เน้นอุตสาหกรรมผลิตเครื ่องจักรทันสมัย ยาชีวภาพ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การอนุร ักษ์สิ ่งแวดล้อม พลังงานใหม่และวัสดุใหม ่และบริการเชิงการผลิต ครอบคลุม

นครคุนหมิง เมืองฉวี ่จิ ้ง เมืองยวี ่ซ ีและเมืองฉู ่สง 

     (2) “เขตเร่งร ัดเพ ิ ่มประสิทธ ิภาพการผลิต” เน้นอุตสาหกรรมยาชีวภาพ รถยนต ์ เคม ีภ ัณฑ ์

พลังงานสะอาด แร่ธาตุต่างๆ เครื ่องใช้ไฟฟ้า เพื ่อเป็นตัวกระตุ ้นเศรษฐกิจหลักของมณฑลยูนนาน 

ครอบคลุมเมืองต้าหลี ่ เมืองเป่าซาน      เขตปกครองตนเองหงเหอ เขตปกครองตนเองเหว ินซาน 

และเมืองเจาทง

 

     และ (3) “เขตพัฒนาเชิงนิเวศและเปิดกว้างชายแดน” เน้นอุตสาหกรรมยาชีวภาพ แปรรูปสินค้า

เพื ่อการท่องเที ่ยว อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค พลังงานสะอาด และแปรรูปสินค้าเพื ่อส่งออก

ครอบคลุมเขตปกครองตนเองเต๋อหง เม ืองหลินช ัง เมืองผูเอ ่อ เขตปกครองตนเองส ิบสองปันนา

เมืองลี ่ เจ ียง เขตปกครองตนเองตี ๋ช ิง และเขตปกครองตนเองนู ่เจ ียง

      ต่อมา รัฐบาลนครคุนหมิง ในฐานะเม ืองเอกของมณฑลยูนนาน จึงได้ประกาศ “ข ้อคิดเห ็น

เกี ่ยวกับการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญ” เพื ่อนำแผนปฏิร ูปอุตสาหกรรมระดับมณฑล

มาต่อยอดและปฏิบัติให ้เก ิดผลเป็นรูปธรรม โดยกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญของนครคุนหมิง

ตามสูตร “188” 

     กล่าวคือ “1” หมายถึง เกษตรที ่ราบสูง / “8” ตัวแรกหมายถึง อุตสาหกรรมการผลิตดั ้งเดิม

4 สาขา (สารเคมี แร่ อ ุตสาหกรรมเบา ยาสูบ) และอุตสาหกรรมการผลิตใหม ่4 สาขา (เครื ่องจักร

ทันสมัย ยาชีวภาพ แร่หายาก สารสนเทศและอิเล ็กทรอนิกส์) และ “8” ตัวสุดท้าย นั ้นหมายถึง

อุตสาหกรรมบริการ 8 สาขา (การค้าและโลจิสติกส ์การเงิน ท่องเที ่ยว นวัตกรรมวัฒนธรรม สุขภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อสังหาริมทรัพย์ และการประชุมสัมมนา)

เข้าใจการพัฒนายูนนาน มองหาโอกาสของไทย

     ข้อมูลข้างต้นสะท้อนความเชื ่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่13

แผนพัฒนาภาคตะวันตก ประจำแผนฯ 13 กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที ่13 ของมณฑล

ยูนนาน ซึ ่งกำหนดสาขา รูปแบบ และเป้าหมายการพัฒนาที ่ม ีความสอดคล้องกัน บนพื ้นฐานของ

ศักยภาพในท้องถิ ่น 

     แม้มณฑลยูนนานจะเป็นมณฑลที ่ไม่ม ีทางออกสู ่ทะเล แต่มีที ่ตั ้งที ่ เช ื ่อมต่อกับภูมิภาคเอเช ียใต ้

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทรัพยากรธรรมชาต ิและวัฒนธรรมที ่อุดมสมบูรณ ์จึงมีศักยภาพสูง

ในด้านการท่องเท ี ่ยว เกษตรกรรม และยังสามารถต่อยอดไปสู ่อ ุตสาหกรรม โดยเร ่งพ ัฒนาระบบ

โครงสร้างโลจิสติกส์เพื ่อกระจายโอกาสจากเมืองสู ่ชนบท อาทิ การสร้างทางด่วนเชื ่อมเมืองหลัก

กับเมืองรอง การก่อสร้างสนามบินในหัวเมืองรอง และการเปิดใช้รถไฟความเร็วสูง โดยมีแผนการ

จัดตั ้งน ิคมอุตสาหกรรม และเขตโลจิสติกส์ตามแนวเส ้นทางคมนาคม รวมทั ้งส่งเสร ิมการพัฒนา

พื ้นที ่ชายแดนซึ ่งอยู ่ปลายทางของเส้นทางคมนาคม

     ทั ้งนี ้ในป ี2560 นครคุนหมิงตั ้งเป้าดึงดูดเม็ดเง ินลงทุนกว่า 100,000 ล้านหยวน ในจำนวนนี ้ 

เป็นการลงทุนจากต่างชาติกว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปี 2559 นครคุนหมิงดึงดูดการลงทุน

ได้ 91,500 ล้านหยวน โดยเป็นการลงทุนจากต่างชาติ 739 ล้านดอลลาร ์สหร ัฐ เพ ิ ่มข ึ ้น 54.71%

ซึ ่งการลงทุนในอุตสาหกรรมบริการ (ว ัฒนธรรม การแพทย์ การท่องเที ่ยว การพัฒนาระบบเม ือง 
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ต่างชาติทั ้งหมด โดยฮ่องกง อ ิสราเอล มาเลเซ ีย เบลเย ียม และสิงคโปร์เป็นนักลงทุนต่างชาติ

5 อันดับแรกของนครคุนหมิง ครองสัดส่วน 99.06% 

     การพัฒนาของมณฑลยูนนานเป็นทั ้งความท้าทายและโอกาสของประเทศไทย ซึ ่งต้องตื ่นตัว

ที ่จะศึกษานโยบายการพัฒนาของประเทศเพื ่อนบ้านเพ ื ่อร ู ้ เท ่าทัน และสามารถนำมาต่อยอด

ใช้ประโยชน์ในสาขาที ่ ไทยมีศ ักยภาพ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์การเป็นจุดหมายปลายทาง

การท่องเที ่ยวแบบคาราวานของมณฑลยูนนาน ซึ ่งประเทศไทยสามารถดึงดูดให้นักท่องเที ่ยวจีน

กลุ ่มดังกล่าวเดินทางต่อมายังประเทศไทยผ่านเส้นทาง R3A โดยจะต้องมีการพัฒนาสิ ่งอำนวย

ความสะดวกรองรับการท่องเที ่ยวแบบคาราวาน และมีระบบบริหารจ ัดการที ่ด ีในการควบคุม

พฤติกรรมการขับขี ่รถยนต์ของนักท่องเที ่ยวจีนด้วย รวมทั ้ง การที ่มณฑลยูนนานตั ้งเป้ารายได้

จากการท่องเที ่ยว 670,000 ล้านหยวนในปี 2560 และเพิ ่มขึ ้นเป็น1 ล้านล้านหยวนในปี 2563

ยังเป็นโอกาสสำหรับนักธุรกิจไทยที ่ม ีศ ักยภาพในอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวในการเข้ามาลงทุนใน

มณฑลยูนนาน อาท ิกลุ ่ม TCC ที ่ซ ื ้อโรงแรมแบงค์ และโรงแรมซากุระ ใจกลางนครคุนหมิง เพื ่อ

ปรับปรุงและเปิดให้บริการใหม่ในชื ่อโรงแรมคราวน์พลาซ่า และโรงแรมฮอลิเดย์อ ินน์ 

     นอกจากนี ้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ ่งมีศ ักยภาพการลงทุนในสาขาอาหาร ปศุสัตว ์และเกษตร

ก็ได้ม ีการลงทุนในมณฑลยูนนานในกิจการผลิตอาหารสัตว์ โดยครองส่วนแบ่งตลาดในมณฑล

ยูนนาน 20% และตั ้งเป ้าหมายในการเป็นบริษัทแรกในมณฑลยูนนานที ่ประกอบธุรก ิจเกษตร

ครบวงจร (Feed Farm Food) ซึ ่งผู ้นำรัฐบาลมณฑลยูนนานได้เช ิญชวนให้กลุ ่ม TCC และเครือ

เจริญโภคภัณฑ์พิจารณาขยายการลงทุนในมณฑลยูนนานด้วย

การบริการธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาหาร) คิดเป็นสัดส่วน 78.57% ของการลงทุนจาก

     นับจากที ่จ ีนได้เด ินหน้าขับเคลื ่อนนโยบาย “หนึ ่งแถบหนึ ่งเส้นทาง” (One Belt One Road : 

the "Silk Road Economic Belt" & the "21st Century Maritime Silk Road") ซึ ่งเป็นนโยบาย

ด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศที ่สำคัญในยุคการบริหารงานของประธานาธิบดีส ีจิ ้นผิง ที ่เน้น

การขยายการเชื ่อมโยงระหว่างจีนกับภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชียไปจนถึงแอฟร ิกาและยุโรป นับเป็น

อีกหนึ ่งช ่วงเวลาแห่งการเปลี ่ยนแปลงอย่างมากของมณฑลที ่ต ั ้งอย ู ่บนจ ุดย ุทธศาสตร ์สำค ัญของ

นโยบายดังกล่าวอย่างมณฑลยูนนาน

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

ยูนนานดัน

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน” หวังเชื ่อม

ตลาดอาเซียน
และเอเชียใต้
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     มณฑลยูนนานมีชายแดนยาว 4,060 กิโลเมตร คิดเป็น 1 ใน 5 ของชายแดนจีน มีพรมแดน

ติดกับประเทศเมียนมา  สปป. ลาว และเว ียดนาม และด้วยจุดเด่นทางภูม ิศาสตร ์ ร ัฐบาลจีน

จึงได้กำหนดให้มณฑลยูนนานเป็นประตูทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศที ่เช ื ่อมระหว่าง

จีนตอนในกับเอเชียตะว ันออกเฉ ียงใต ้และเอเช ียใต้มาตั ้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที ่ 12 (ปี 2554-2558) ในสมัยอดีตประธานาธิบดี หู จ ิ ่นเทา ภายใต้ย ุทธศาสตร์ที ่ เร ียกว่า

“เมืองหัวสะพาน” และปัจจุบันกำลังต่อยอดการพัฒนาด้วย “หนึ ่งแถบหนึ ่งเส้นทาง”

 

     มณฑลยูนนานได้เปิดประตูทุกทิศทางเพื ่อสร้างความเชื ่อมโยง โดยทิศเหนือซ ึ ่งติดกับมณฑล

เสฉวนและมหานครฉงชิ ่ง เชื ่อมต่อภาคตะวันตกของจีน (คุนหมิง-เฉิงตู-ซีอาน-อุรุมฉี) ผ่านเส้นทาง 

Northern Silk Road สู ่ย ุโรป 

     ทิศตะวันออกติดกับมณฑลกุ ้ยโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ ้วง และมณฑลกวางตุ ้ง เชื ่อมโยง 

Pan-Pearl River Delta (คุนหมิง-กว่างซี-กวางตุ ้ง) ออกสู ่มหาสมุทรแปซิฟิกตามแผนยุทธศาตร์

เส ้นทาง Maritime Silk Road 

     ทิศใต้ต ิดกับประเทศเวียดนามและ สปป.ลาว เชื ่อมสู ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(คุนหมิง-เหอโข่ว-

เวียดนาม-กัมพูชา/คุนหมิง-บ่อหาน-ลาว-ไทย-มาเลเซีย) สู ่มหาสมุทรแปซิฟิกตามแผนยุทธศาสตร์

เส ้นทาง Maritime Silk Road

     ทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมา เชื ่อมเอเชียใต ้(คุนหมิง-รุ ่ยลี ่-เมียนมา-อินเดีย) สู ่มหาสมุทร

อินเดียตามแผนยุทธศาสตร์เส ้นทาง Maritime Silk Road

ยูนนานกับแผนพัฒนาพื ้นที ่ชายแดน
                        ในยุค “หนึ ่งแถบหนึ ่งเส ้นทาง”

     ในระยะแรกของนโยบาย “หนึ ่งแถบหนึ ่งเส้นทาง” สำหรับมณฑลยูนนานดูเหมือนยังไม่ม ี

ความชัดเจนอะไรมากนัก จน 2 ปีที ่ผ ่านมานโยบายดังกล่าวก็ได้ตอกย้ำความสำคัญของมณฑล

ยูนนานมากยิ ่งข ึ ้น โดยเมื ่อเดือนกรกฎาคม 2558 คณะรัฐมนตร ีของจ ีน (State Council) ได้

อนุม ัต ิให้อำเภอเหมิ ่งล ่าและบ่อหาน (พื ้นที ่ชายแดนจีน-ลาว) ในเขตปกครองตนเองสิบสอง-

ปันนา เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระดับประเทศ 1 ใน 7 แห่งของจีน (Key Pilot 

Development and Opening Up Zone) และยังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ แห่งที ่ 2

ของมณฑลยูนนาน ต่อจากเมืองรุ ่ยลี ่ท ี ่ม ีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา

     ต่อมา ช่วงกลางป ี2559 รัฐบาลมณฑลยูนนานขานรับนโยบายส่วนกลางและได้แถลงแผน

พัฒนาพื ้นที ่ชายแดน 2 ฉบับ ได้แก ่“แผนพัฒนาพื ้นที ่ชายแดนและเปิดกว้างสู ่ภายนอกของ

มณฑลยูนนาน ป ี2559-2563” และ “แผนสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ ่งล่า 

(บ่อหาน) ปี 2558-2568” ซึ ่งช ี ้ให้เห็นว่า ในช่วง 5-10 ปีต่อจากนี ้ ร ัฐบาลมณฑลยูนนานจะ

ทิศทางของยูนนาน
          ตามนโยบาย “หนึ ่งแถบหนึ ่งเส ้นทาง”

46 47



ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนให้มั ่นคงและมั ่งคั ่ง ยกระดับความเป็นอยู ่และ

คุณภาพชีว ิตของประชาชนในพื ้นที ่ชายแดน และส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื ่อนบ้าน

ให้ก ้าวหน้ายิ ่งข ึ ้น

     “แผนพัฒนาพื ้นท ี ่ชายแดนและเปิดกว้างสู ่ภายนอกของมณฑลยูนนาน ปี 2559-2563” 

หรือ แผนพัฒนาพื ้นที ่ชายแดนในยุค “หนึ ่งแถบหนึ ่งเส้นทาง” ของมณฑลยูนนาน จะมุ ่งเน้น

การพัฒนา 5 ด ้าน ได ้แก ่ (1) โครงสร้างพื ้นฐาน โดยเน ้นความเชื ่อมโยงทางถนน ทางอากาศ 

ทางน้ำ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และพลังงาน  (2) เศรษฐกิจ (3) อุตสาหกรรม (4) ความเป็นอยู ่

ของประชาชน และ (5) ความร่วมมือกับประเทศเพื ่อนบ้าน โดยมีการจัดวางพื ้นท ี ่พ ัฒนาใน

ลักษณะ “หนึ ่งศูนย์กลาง สามเส้นทาง สามวงกลม”

     สามเส้นทาง หมายถึง สามเส้นทางที ่มณฑลยูนนานเปิดสู ่ภายนอก ได้แก่ เส้นทางคุนหมิง-รุ ่ยลี ่

(จ ีน-เมียนมา) เส้นทางคุนหมิง-เหอโข่ว (จีน-เว ียดนาม) และเส้นทางค ุนหมิง-บ ่อหาน (จ ีน-ลาว)

     สามวงกลม หมายถึง เขตพื ้นที ่ชายแดนที ่ต ้องพัฒนาเพื ่อเป็นประตูให้มณฑลยูนนานเปิดกว้าง

และสานสัมพันธ์ก ับกลุ ่มประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข ้มแข็งยิ ่งข ึ ้น ได้แก่

พื ้นที ่ชายแดนยูนนาน-เมียนมา เชื ่อมสู ่เอเชียใต ้พื ้นที ่ชายแดนยูนนาน-เวียดนาม  เช ื ่อมประเทศ

เวียดนามออกทะเลที ่ใกล้ที ่ส ุดที ่เม ืองไฮฟอง หรือเชื ่อมประเทศเวียดนามสู ่ประเทศกัมพูชา และ

พื ้นที ่ชายแดนยูนนาน-ลาว เชื ่อมสู ่อาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย

     พื ้นที ่ชายแดนยูนนาน-เมียนมา  มีเมืองรุ ่ยลี ่ในเขตปกครองตนเองเต๋อหงเป็นศูนย์กลาง โดยมี

ด่านรุ ่ยลี ่ เช ื ่อมโยงกับด่านมูเซ (Muse) ของเมียนมา  ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 800 กิโลเมตร 

และเมืองมัณฑะเลย ์ประมาณ 400 กิโลเมตร  เป็นเส้นทางลำเลียงก๊าซธรรมชาติจ ีน-เมียนมาที ่ม ี

กำลังขนส่งถึง 12,000 ล้าน ลูกบาศก์เมตร/ปี การพัฒนาจะมุ ่งเน้น (1) ด้านการค้า ปัจจ ุบ ัน 30%

ของมูลค่านำเข้า-ส่งออกจีน-เมียนมา  ผ่านเข้าออกที ่ด ่านรุ ่ยลี ่ และมีจำนวนคนและยานพาหนะ

ที ่ผ ่านเข้า-ออกสูงเป็นอันดับที ่ 1 ของด่านทางบกในมณฑลยูนนาน (2) อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่

เครื ่องจักร เครื ่องใช ้ไฟฟ้า รถมอเตอร ์ไซค ์ ว ัสด ุไม ้ หยก (3) ผลผลิตทางการเกษตรสำคัญ ได ้แก่ 

ธ ัญพืช น้ำตาล ใบชา ยางพารา กาแฟ แมคคาเดเมีย และมะนาว (4) วัฒนธรรม รุ ่ยลี ่ เป ็นเมืองที ่ม ี

ชนกล ุ ่มน ้อยอาศัยอย ู ่ถ ึงคร ึ ่งหนึ ่ง ซ ึ ่งส ่วนใหญ่เป ็นชาวไทล ื ้อ จ ิ ่ ง โพ อาชาง เต ๋ออ ๋าง และลีซอ 

ขณะเดียวกันในฝั ่งชายแดนเมียนมาก็ม ีชนกลุ ่มน้อยอาศัยอยู ่หลายชนเผ่า เช่น ฉาน คะฉิ ่น ปะโอ 

และไทยอาหม (5) การคมนาคม เน ้นที ่การเช ื ่อมโยงทางบกสู ่ประเทศเม ียนมา บังกลาเทศ และ

อินเดีย ปัจจุบันกำลังเร ่งสร้างเส้นทางรถไฟจากนครคุนหมิงไปจ่อยังชายแดนเพื ่อรอการเชื ่อมต่อ

เส้นทางรถไฟคุนหมิง-รุ ่ยลี ่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสายในป ี2564 ส่วนทางด่วนคุนหมิง-

ร ุ ่ยลี ่ เป ิดใช้งานตลอดสายแล้วตั ้งแต่ว ันที ่31 ธันวาคม 2558 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั ่วโมง

     

      พื ้นที ่ชายแดนยูนนาน-เวียดนาม มีอำเภอเหอโข่วในเขตปกครองตนเองหงเหอเป็นศูนย์กลาง

มีด ่านเหอโข่วเชื ่อมโยงกับด่านลาวไกของประเทศเวียดนาม ห่างจากนครคุนหมิง 470 กิโลเมตร

กรุงฮานอย 300 กิโลเมตร และเมืองไฮฟอง (ท่าเร ือขนาดใหญ่ที ่ส ุดทางภาคเหนือของเว ียดนาม)

450 กิโลเมตร เป็นชายแดนแห่งแรกของมณฑลยูนนานที ่ทางด่วนและเส้นทางรถไฟจ่อถึงชายแดน

และเปิดใช้งานตลอดสายตั ้งแต่ป ี2557 ใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ชั่วโมง สินค้าสำคัญที ่มณฑลยูนนาน

นำเข้าจากประเทศเวียดนาม ได้แก ่แร่เหล็ก ไม้อัด และกำมะถัน ส่วนสินค้าส ่งออก ได้แก่ ป ุ ๋ยเคม ี

ไฟฟ้า ผัก ผลไม ้กาแฟ ใบชา และเมล็ดทานตะวัน

     หนึ ่งศูนย์กลาง หมายถึง กลุ ่มเมืองภาคกลางของมณฑลยูนนาน หรือ เขตเศรษฐกิจภาคกลาง

ยูนนาน ประกอบด้วย 4 เมือง ได้แก่ คุนหมิง ฉวี ่จ ิ ้ง ฉ ู ่สง และยวี ่ซ ี โดยมีย ุทธศาสตร์สร้างจุดแข็ง

ที ่ศ ูนย์กลาง เพื ่อให้กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับนานาชาติ เขตท่องเท ี ่ยว ว ัฒนธรรม 

พลังงาน การค้าและโลจิสติกส์ที ่สำคัญระดับประเทศ และเขตแปรรูปทรัพยากรที ่สำคัญของมณฑล

ทั ้งการแปรรูปสินค้าเกษตร เคมี และโลหะ
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     พื ้นที ่ชายแดนยูนนาน-ลาว มีอำเภอเหมิ ่งล ่าในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาเป็นศูนย์กลาง

มีด ่านบ่อหานเชื ่อมโยงก ับด ่านบ่อเต ็นของ สปป.ลาว อยู ่ห ่างจากนครคุนหมิงราว 800 กิโลเมตร 

และห่างจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายราว 250 กิโลเมตร

มีทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ (R3A) และลำน้ำโขง

จากท่าเร ือกวนเหล่ย (ฝั ่งจ ีน)-ท่าเร ือเช ียงแสน (ฝั ่งไทย)  

เป็นเส้นทางคมนาคมที ่สำคัญที ่ เช ื ่อมจีน-ลาว-ไทย 

     ปัจจุบัน กำลังเร ่งก่อสร ้างเส ้นทางรถไฟคุนหมิง-บ ่อหาน คาดว่าจะก่อสร้างแล ้วเสร ็จตลอด

สายในปี 2564 สินค้าสำคัญที ่ไทยส่งออกไปมณฑลยูนนานผ่านลำน้ำแม ่โขง ได ้แก ่ ลำไยอบแห้ง 

ยางพารา ส่วนสินค้าสำคัญที ่ไทยนำเข้า ได้แก ่ผลไม้ (ทับทิม แอปเปิ ้ล) เมล็ดทานตะวัน กระเทียม

เครื ่องจักรและอะไหล ่ขณะเดียวกัน สินค้าสำคัญที ่ไทยส่งออกไปมณฑลยูนนานผ่านเส้นทาง R3A

กว่า 80% เป็นผลไม้ อาทิ มังคุด ลำไย กล้วย และสินค้าที ่ไทยนำเข้ากว่า  80% เป็นสินค้าเกษตร

ได้แก ่ผลไม ้(องุ ่น ส้ม) พืชผัก (บล็อคโคลี ่กระหล่ำ ถั ่วลันเตา) และดอกไม ้(กุหลาบ ลิลลี ่คาร์เนชั่น)

     พ ื ้นท ี ่ชายแดนทั ้ง 3 แห่ง ถ ือเป ็น 3 ด ่านสำคัญของมณฑลยูนนานที ่ม ีม ูลค่าการค้าชายแดน

และปริมาณคนผ่านเข้าออกสูงที ่ส ุดของมณฑล และร ัฐบาลท้องถ ิ ่นม ีความพยายามที ่จะพัฒนา

คู ่ขนานไปกับพื ้นที ่ชายแดนของประเทศเพื ่อนบ้านที ่ม ีพรมแดนติดกันเพื ่อยกระดับความร่วมมือ

2 ฝ่ายให้กลายเป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วม” (Cross-Border Economic Cooperation

Zone)อย่างเช่นเมืองฮั ่วเอ่อร์ก ั ่วซือ (Khorgos) ในเขตฯ ซินเจียงอุยกูร ์ (จ ีน-คาซัคสถาน)

     

 

อันที ่จริง รัฐบาลมณฑลยูนนานได้พัฒนาพื ้นที ่ชายแดนทั ้ง 3 แห่งมาอย่างต่อเนื ่อง การประกาศ

“แผนพัฒนาพื ้นท ี ่ชายแดนและเป ิดกว ้างส ู ่ภายนอกของมณฑลยูนนานปี 2559-2563” ถือเป็น

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการสร้าง One Belt One Road ทำให้นโยบายการเปิดกว้างสู ่ภายนอก

รอบด้านของจ ีนร ุดหน้าย ิ ่งข ึ ้น และเป็นการส่งเสร ิมการดำเนินการตามยุทธศาสตร ์ “ม ุ ่งลงใต ้” 

ตาม “แผนพัฒนาภาคตะวันตกของจีน” (Go West Policy) เพื ่อขยายพื ้นที ่การพัฒนาใหม ่ๆ และ

เพิ ่มช่องทางออกสู ่ทะเล

     ในแง่ประโยชน์ต่อท้องถิ ่นถือเป็นการส่งเสริมความเจริญรุ ่งเรือง ความมั ่นคง และความสามัคคี

ของพื ้นที ่ชายแดน ช่วยผลักดันการสร้างความเป็นเมืองรูปแบบใหม่ของเขตชายแดนอย่างจริงจัง

มากขึ ้น และส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชนบทเข้าด้วยกัน 

“
”

     นอกจากนี ้ การพัฒนาพื ้นที ่ชายแดนทั ้ง 3 แห่ง และการสร้างความเข้มแข็งให้ก ับเขตเศรษฐกิจ

ภาคกลางยูนนาน ยังเป็นการช่วยให้มณฑลยูนนานไม่เป็นแต่เพียง “ทางผ่าน” แต่จะเป็นศูนย์กลาง

ของพื ้นที ่ข ้ามพรมแดนที ่รองรับกิจกรรมการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ และการท่องเที ่ยวนานาชาติ

ได้อย่างสมบูรณ์ย ิ ่งข ึ ้นในอนาคต

     อย่างไรก็ด ี แผนพัฒนาพื ้นที ่ชายแดนดังกล่าวข้างต้นจะบรรลุเป้าหมายได้นั ้นก็ไม่ใช่เร ื ่องง่าย

ยังต้องใช้เวลาและงบประมาณมากมายในการปรับปร ุงและพัฒนามณฑลยูนนานจากภายในให้มี

ความพร้อมเป ิดส ู ่ภายนอกอย่างม ีประส ิทธ ิภาพ ทั ้งทางด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน ความเป ็นเม ือง

การบูรณาการระบบจัดการของด่าน และอื ่น ๆ กอปรกับต้องโน้มน้าวประเทศเพื ่อนบ้านให้เห็นถึง

ประโยชน์ของความร่วมมือและความเชื ่อมโยง (Connectivity) เพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ

ภูมิภาคให้เติบโตไปด้วยกัน

     ในส่วนที ่เก ี ่ยวกับประเทศไทย เราก ็ม ีนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเหมือนกัน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยและมณฑลยูนนานจะผูกสัมพันธ์บนความร่วมมือหรือ

เป็นคู ่แข่ง เราจะไปดูก ันต่อในตอนที ่ 2 : “แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีน-ลาว” โอกาสสู ่

ความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย? พร้อมติดตามศักยภาพของพื ้นที ่ด ังกล่าวกับ “แผนสร้าง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ ่งล ่า (บ ่อหาน) ปี 2558-2568” ที ่ร ัฐบาลมณฑลยูนนานได ้

ประกาศเมื ่อไม่นานมานี ้

      ภูมิหลังการพัฒนาชายแดนมณฑลยูนนาน (1/2)

ปี 2554  คณะรัฐมนตรีจ ีน (State Council) ได้อนุม ัต ิและแถลง “ข้อคิดเห็นว่าด้วยการสนับสนุน

            ให้มณฑลยูนนานเร ่งสร ้างเม ืองห ัวสะพานเพื ่อเปิดประตูทางตะว ันตกเฉ ียงใต ้ของจ ีน” 

            โดยมณฑลยูนนานจะทำหน้าที ่เสมือนเป็น “หัวสะพาน” เพื ่อเชื ่อมดินแดนจีนตอนในกับ

            ประเทศในเอเช ียตะว ันออกเฉียงใต ้และเอเช ียใต้ เพื ่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

            การค ้าและการแสวงหาทางออกสู ่ทะเล และในปีเดียวกัน รัฐบาลยูนนานจึงได้ประกาศ

            “แผนสร้างเขตเศรษฐกิจภาคกลางยูนนาน”

ปี 2555  คณะกรรมการพัฒนาและปฏิร ูปแห่งชาต ิจ ีนได ้ประกาศ “แผนแม่บทเม ืองห ัวสะพาน” 

            โดยกำหนดทิศทางช่วงปี 2554-2558 ที ่เน ้นโครงสร้างพื ้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง

            ถนน รถไฟ สนามบิน และเขตโลจ ิสต ิกส์ การสร้างท่อส ่งน ้ำม ันและก๊าซธรรมชาติจ ีน-
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เม ียนมา และการใช ้ประโยชน์จากอ ินเทอร ์ เน ็ตปร ับเปล ี ่ยนระบบการทำงานเพื ่อ

            อำนวยความสะดวกในการผ่านด่าน 

ปี 2556  เร ิ ่มต้น One Belt One Road : the "Silk Road Economic Belt" and the "21st 

            Century Maritime Silk Road" ซึ ่งเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ

            ที ่สำคัญในยุคการบริหารงานของประธานาธิบดี ส ี จ ิ ้นผิง โดยเน้นขยายการเชื ่อมโยง

            ระหว่างจีนกับภูมิภาคต่าง ๆ

ม.ค. 2558 ประธานาธิบดี ส ี จ ิ ้นผิง เดินทางเยือนมณฑลยูนนาน

16 ก.ค. 2558   State Council อนุมัติให้อำเภอเหมิ ่งล่า (บ่อหาน) เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

            (Key Pilot Development and Opening Up Zone) 1 ใน 7 แห่งของประเทศจ ีน 

            ซึ ่งทั ้ง 6 แห่ง ได้แก่ 

            เมืองหม่านโจวหลี ่ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (อนุมัต ิเม ื ่อเดือน ก.ค. 2555)

            เมืองตงซิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ ้วง (อนุมัติเมื ่อเดือน ก.ค. 2555)

            เมืองรุ ่ยลี ่ มณฑลยูนนาน (อนุมัต ิเม ื ่อเดือน ก.ค. 2555)

            เมืองเอ้อร์เหลียนห้าวเท่อ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (อนุมัติเมื ่อเดือน มิ.ย.2557)

            อำเภอเหมิ ่งล ่า (บ่อหาน) มณฑลยูนนาน (อนุมัต ิเม ื ่อเดือน ก.ค. 2558)

            เมืองสุยเฟินเหอ-เมืองตงหนิง มณฑลเฮยหลงเจียง (อนุมัต ิเม ื ่อเดือน เม.ย. 2559)

ปี 2555  

            เมืองผิงเสียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ ้วง (อนุมัต ิเม ื ่อเดือน ส.ค.2559)

24 ธ.ค. 2558  ร ัฐบาลจีนประกาศนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาเขตชายแดนสำคัญ

                    ของจีน

31 พ.ค. 2559 พิธ ี เป ิดป ้ายก ่อต ั ้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ ่งล ่า (บ่อหาน) พร้อม

                    ประกาศแผนสร้าง 

5 ก.ค. 2559   รัฐบาลมณฑลยูนนานประกาศ “แผนพัฒนาพื ้นที ่ชายแดนและเปิดกว้างสู่ภายนอก

                    ของมณฑลยูนนานปี 2559-2563” 

14 ก.ค. 2559 รัฐบาลยูนนานประกาศสนับสนุนการสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ่งล่า

                   (บ่อหาน) จากหลายหน่วยงานภาครัฐในมณฑลยูนนาน เช่น คลัง สรรพากร ศุลกากร

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

      ภูมิหลังการพัฒนาชายแดนมณฑลยูนนาน (2/2)
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     หลังจากที ่จ ีนได้ประกาศให้อำเภอเหมิ ่งล่า (บ่อหาน) ในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

มณฑลยูนนาน เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระดับชาต ิ1 ใน 7 แห่งของประเทศจีน

เพื ่อนำร่องการพัฒนาพื ้นที ่ชายแดนจีนก ับประเทศเพื ่อนบ้านที ่ม ีพรมแดนติดก ันตามแผน

ยุทธศาสตร ์การเช ื ่อมโยงจ ีนก ับภูม ิภาคต่าง ๆ ภายใต ้นโยบาย One Belt One Road แล้ว 

ร ัฐบาลมณฑลยูนนานได ้ย ึดถ ือนโยบายร ัฐบาลจีนเป ็นแนวทางสำคัญ และได้แปลงนโยบาย

ส่วนกลางไปสู ่การดำเนินงานที ่เป็นรูปธรรมยิ ่งข ึ ้น โดยไม่นานมานี ้ ร ัฐบาลมณฑลยูนนานได้

แถลง “แผนการก่อสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ ่งล ่า (บ่อหาน) ป ี2558-2568”

เพื ่อตระเตรียมความพร้อมให้อำเภอเหมิ ่งล ่ากลายเป ็นพื ้นท ี ่รองร ับการเชื ่อมโยงทั ้งในด้าน

การค้าการลงทุน การท่องเที ่ยว คมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ที ่ เช ื ่อมสู ่อาเซียน

     อำเภอเหมิ ่งล ่า (MengLa County, 勐腊县) ตั ้งอยู ่ทางใต้ส ุดของมณฑลยูนนาน เดินทาง

ด้วยรถยนต์โดยใช้เส ้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ (R3A) จะต้องเดินทางออกจากจีนที ่ด่านบ่อหาน

(อำเภอเหมิ ่งล ่า) ผ่านด่านบ่อเต็น(สปป.ลาว) และออกจากด่านห้วยทราย(สปป.ลาว) เข ้าส ู ่

ด ่านเชียง(จังหวัดเชียงราย) ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช ้เวลาเด ินทางเพ ียง 4-5 ชั ่วโมง หรือ

หากขนส่งสินค้าทางน้ำออกจากอำเภอเหมิ ่งล ่าท ี ่ด ่านกวนเหล่ย ล ่องไปตามลำน้ำโขงไปถึง

ด ่านเช ียงแสน จ ังหว ัดเช ียงราย ระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร ใช ้เวลาเด ินทาง 1-3 วัน 

ถือเป็นเส้นทางจากด่านชายแดนจีนถึงด่านชายแดนไทยที ่ส ั ้นท ี ่ส ุด ไม ่ว ่าจะเป ็นการขนส่ง

ทางบกหรือทางน้ำ

     ด ังน ั ้น การเปลี ่ยนแปลงของอำเภอเหมิ ่งล ่า ภายใต ้การดำเน ินการก ่อสร ้างเขตพัฒนา

เศรษฐก ิจพ ิเศษฯ จ ึงเป ็นเร ื ่องท ี ่ เราควรต ิดตามความเคลื ่อนไหว เพ ื ่อนำมาขยายให ้ เก ิด

ประโยชน์กับประเทศไทย

     ก่อนอื ่นเราไปดูก ันก่อนว่า... ศักยภาพของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแห่งน ี ้จะ

เป็นอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี ้

ขอบเขตพื ้นที ่

     ประกอบด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจบ ่อหาน (Mohan Economic Development Zone) 

และอีกหลายตำบลในอำเภอเหมิ ่งล ่า เช ่น ตำบลบ ่อหาน ตำบลเหม ิ ่ งล ่า ตำบลเหมิ ่งหม ่าน 

ตำบลเหม ิ ่ งหล ุน ตำบลเหม ิ ่ ง เผ ิ ่ ง และตำบลกวนเหล่ย ม ีพ ื ้นท ี ่ รวม 4,500 ตารางก ิโลเมตร 

ม ีจำนวนประชากรประมาณ 250,000 คน และ 75% เป ็นชนกล ุ ่มน ้อย อาทิ ไทล ื ้อ อาข ่า อ ี ๋

และเย้า ในปี 2558 อำเภอเหมิ ่งล ่า มีม ูลค่า GDP รวม 7 ,251 ล ้านหยวน เพ ิ ่มข ึ ้น 8.8% และ 

GDP ต่อคน 25,108 หยวน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง

623 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางเข้าออกจีน-ลาวในปัจจุบันที ่สำคัญ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางขนส่ง

สินค้าทางน้ำ (แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง) ผ่านด่านกวนเหล่ย และทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ

(R3A) ผ่านด่านบ่อหาน 

เป้าหมายการพัฒนา 

     เน้นการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก ่(1) โครงสร้างพื ้นฐาน (2) ความร่วมมือกับประเทศเพื ่อนบ้าน

(3) เศรษฐกิจ (4) ความเป็นเมือง และ (5) สิ ่งแวดล้อม เพื ่อให้กลายเป็น

     1. เวทีสำคัญด้านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์จ ีน-ลาว โดยล่าสุดเม ื ่อว ันที ่ 31 สิงหาคม 2558 

รัฐบาลจีนและลาวได้ลงนาม “แผนร่วมกันสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมบ่อหาน-บ่อเต็น”

อย่างเป็นทางการ ซึ ่งมีพื ้นที ่รวม 21.23  ตารางกิโลเมตร (ฝั ่งจีน 4.83 ตารางกิโลเมตร ฝั ่งลาว

16.4 ตารางกิโลเมตร) และตั ้งเป้าว ่า โครงสร้างพื ้นฐานต่าง ๆ น่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน

ปี 2563

     2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ สะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนที ่สำคัญ โดยจะ

พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมให้ด ีข ึ ้นอย่างชัดเจน กลายเป็นเขตชั ้นนำด ้านการค้าและโลจ ิสต ิกส ์

นานาชาติ อุตสาหกรรมการแปรรูปเพื ่อนำเข้าส่งออก และการท่องเที ่ยวข้ามพรมแดนภายใน

ปี 2568 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ จะมี GDP เพ ิ ่มข ึ ้น 4 เท ่า หรือกว่า 35,000 ล ้านหยวน 

หรือราว 3 ใน 4 ของ GDP เขตฯ สิบสองปันนา ซึ ่งจากเดิมที ่ม ีส ัดส่วนไม่ถ ึง 1 ใน 4 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีน-ลาว” 

โอกาสสู่ความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย?

แผนสร้าง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ่งล่า”
                                         (ชายแดนจีน-ลาว) 
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     3. ท ัพหน้าในการสร ้าง Ecological Civil ization (EcoCiv) จะพัฒนาสิ ่งแวดล้อมและ

ระบบนิเวศให้มีความสวยงามมากขึ ้น มนุษย์และธรรมชาติอยู ่ร ่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดย

จะสร ้างเขตอนุร ักษ ์จ ีน-ลาวให ้ม ีพ ื ้นท ี ่กว ่า 3 ล ้านหมู ่ หรือราวๆ 1.25 ล้านไร่ เขตอนุร ักษ ์

ธรรมชาติระดับประเทศกว่า 2 ล้านหมู ่ (ปัจจุบันมี 1.7 ล้านหมู ่ ) และเขตอนุร ักษ ์ธรรมชาติ

ระดับท้องถิ ่นกว่า 500,000 หมู ่ (ปัจจุบันมี 320,000 หมู ่ ) 

     4. เขตสาธิตการสร้างความปรองดอง ความสงบ และความร่ำรวยกับประเทศเพื ่อนบ้าน

พัฒนาให้ม ีความเป ็นเม ือง (Urbanization) มากยิ ่งข ึ ้น การบริการสาธารณะและคุณภาพ

ความเป็นอยู ่ของประชาชนดีข ึ ้น 

     5. ศูนย์กลางการคมนาคมเช ื ่อมโยงจ ีนก ับเอเช ียตะว ันออกเฉียงใต้ใน 5-10 ปีข ้างหน้า 

เครือข่ายการคมนาคมของมณฑลยูนนานและการเชื ่อมสู ่เอเชียตะว ันออกเฉ ียงใต ้จะได ้ร ับ

การพัฒนามากขึ ้นทั ้งทางถนน ราง น้ำ และอากาศ

     ทางถนน เส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ (R3A) เปิดใช้ตลอดสายตั ้งแต่เมื ่อปี 2556 โดยช่วง

เสี ่ยวเหมิ ่งหยาง-บ่อหาน ระยะทาง 175 กิโลเมตร อยู ่ระหว่างขยายเป็นทางด่วน 4 ช่องจราจร

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560

     ทางราง มีแผนเชื ่อมโยงเส้นทางรถไฟจากคุนหมิง-บ่อหาน-ลาว-ไทย-สิงคโปร ์ช่วงมณฑล

ยูนนานจากคุนหมิง-ยวี ่ซ ี ม ีรถไฟเส้นเก่าระบบรางเดี ่ยว วิ ่งความเร็ว 120 กิโลเมตร/ชั ่วโมง 

วิ ่งอยู ่ก ่อนแล้ว และเส้นคู ่ขนานที ่อยู ่ระหว่างการก่อสร้างขยายให้เป็นระบบรางคู ่ความเร็ว

200 กิโลเมตร/ชั ่วโมง ส่วนเส้นทางจากยวี ่ซ ี-บ่อหานได ้ม ีพิธ ี เป ิดการก ่อสร ้างไปเม ื ่อเด ือน

สิงหาคม 2559 ส่วนใน สปป.ลาว ก็ได้ม ีพิธ ีวางศิลาฤกษ์โครงการรถไฟจีน-ลาวแล้วเช ่นก ัน

เมื ่อเดือนธันวาคม 2558 คาดหมายว่าทั ้ง 2 โครงการน่าจะสร้างเสร็จในเวลาใกล้เคียงกันคือ

ประมาณปี 2564

     ทางน้ำ เส้นทางขนส่งทางแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงของสี ่ประเทศ (จีน-ลาว-เมียนมา-ไทย)

เปิดใช้ต ั ้งแต่ป ี2544 และเป็นเส้นทางน้ำแห่งเดียวของจีนที ่ม ู ่งส ู ่ประเทศในอินโดจีน สิ ้นสุด

ที ่อำเภอเชียงแสนของไทย ระยะทาง 358 กิโลเมตร รองรับเร ือขนาด 300 ตัน และมีแผนจะ

ขยายร่องน้ำช่วงจิ ่งหง-หลวงพระบาง เพื ่อรองรับเร ือขนาด 500 ตัน โดยป ี2557 เส้นทางน้ำ

ในเขตสิบสองปันนามีปริมาณการขนส่งสินค้า 217,000 ตัน

     ทางอากาศ สนามบินสิบสองปันนา มีพื ้นที ่110,000 ตารางเมตร มีร ันเวย์กว้างยาวขนาด

45x2,400 เมตร สามารถรองรับโบอิ ้ง 767  และแอร์บัส 330 ปัจจุบัน มีเท ี ่ยวบ ินในประเทศ

21 เส ้นทาง และ ต ่างประเทศ 1 เส ้นทาง (ไปหลวงพระบาง บ ินตรงโดย Lao Airl ines) 

ป ี2558 มีผ ู ้โดยสารเข้าออก 4.15 ล้านคน เพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 23.5  เครื ่องบินขึ ้นลง 35,000 ลำ

เพิ ่มขึ ้น 11.6% และพัสดุ 8,000 ตัน  เพิ ่มขึ ้น 28.6%

การจัดวางพื ้นที ่พ ัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ ่งล ่า

“สองเส้นทาง สองศูนย์กลาง ห้าพื ้นที ่”
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     จัดวางพื ้นที ่การพัฒนาในลักษณะ “สองเส้นทาง สองศูนย์กลาง ห้าพื ้นที ่ทำงาน”

     สองเส้นทาง ได้แก่

          1. เส้นทางเศรษฐกิจตำบลเหมิ ่งหลุน-บ่อหาน อาศัยความได้เปรียบของเส้นทาง R3A 

              และด่านบ่อหาน ตำบลเหมิ ่งล ่า และตำบลเหมิ ่งหล ุนเป ็นจ ุดสำค ัญ เช ื ่อมเส้นทาง

              ข ึ ้นเหนือเข ้าส ู ่ประเทศจีน จากเมืองจิ ่งหง เม ืองผ ูเอ ่อร์ เมืองยว ี ่ซ ี ส ู ่นครค ุนหมิง 

              และลงใต้เช ื ่อมต่างประเทศ คือ สปป.ลาวและไทย โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนา

              ระบบขนส่งทางบก โลจ ิสต ิกส ์และคลังส ินค ้า การค้าระหว่างประเทศ การแปรรูป

              เพื ่อการส่งออก วัฒนธรรม และการท่องเที ่ยว  

          2. เส้นทางเศรษฐกิจแนวลำน้ำ(โขง)จากท่าเร ือจิ ่งหง-ท่าเร ือกวนเหล่ย โดยการอาศัย

              ความได้เปรียบด้านการขนส่งทางเรือนานาชาติเช ื ่อมต ่อก ับ สปป.ลาว  เม ียนมา

              และไทย โดยม ีท ่าเร ือจ ิ ่ งหงและท ่าเร ือกวนเหล ่ยเป ็นจ ุดสำค ัญ เน ้นการพัฒนา

              อุตสาหกรรมการต่อเร ือ การขนส่งทางน้ำ และการท่องเที ่ยว 

     สองศูนย์กลาง ได้แก่

          1. เขตความร่วมมือเศรษฐกิจบ ่อหาน อาศัยความได ้เปร ียบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

              บ่อหานที ่ได ้ร ับการพัฒนาด้านโครงสร ้างพ ื ้นฐานเป ็นทุนเด ิมอย ู ่ก ่อนแล้วให ้เป ็น

              ศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นการสร้างความร่วมมือด้านทร ัพยากรและการตลาด

              กับประเทศเพื ่อนบ้านต่าง ๆ อาทิ สปป.ลาว เม ียนมา และไทย เพ ื ่อร ่วมก ันพัฒนา

              อ ุตสาหกรรมโลจ ิสต ิกส ์ การแปรร ูปเพ ื ่อการส ่งออก การค ้าการลงทุน ท ่องเท ี ่ยว

              ข ้ามพรมแดน รวมถึงเร ่งวางแผนก่อสร ้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร ่วมบ่อหาน

              (จ ีน)-บ่อเต็น (ลาว) เพื ่อให ้กลายเป็นด่านระหว ่างประเทศที ่ม ีความทันสมัย เพ ื ่อ

              เชื ่อมสู ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลายเป็นเขตระดับแนวหน้าของความร่วมมือ

              เชิงกลยุทธ์ระหว่างจีน-ลาว 

          2. เขตบร ิการอ ันทันสมัยเหมิ ่งล ่า อาศัยตำบลเหมิ ่งล ่าเป็นศ ูนย ์กลางของการพัฒนา 

              โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจบริการ เช่น การเงิน โลจิสติกส ์ข่าวสารข้อมูล

              การรักษาพยาบาล สันทนาการ บ้านพักคนชรา เพื ่อให้กลายเป็นเขตบริการการค้า

              ระหว่างประเทศ ช่องทางแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรมนานาชาต ิและเมืองแห่งการพักผ่อน

              เชิงนิเวศนานาชาติ

     

การจัดวางพื ้นที ่พ ัฒนา      ห้าพื ้นที ่ทำงาน ได้แก่ 

          1. พ ื ้นท ี ่ เศรษฐกิจท่าเร ือ เร ่งพัฒนาการค้า ระบบขนส่งส ินค ้าและผู ้ โดยสาร เพ ื ่อให ้

              กลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าและท่าเร ือนานาชาติแม่น้ำโขง 

          2. พื ้นที ่แปรรูปเพื ่อการนำเข้า-ส่งออก เร ่งสร้างเขตแปรร ูปเพ ื ่อการนำเข ้า-ส่งออกที ่

              ครบครัน โดยมีการแปรรูป การค้า และโลจิสติกส์ รวมในแหล่งเดียว  

          3. พื ้นที ่ว ัฒนธรรมและการท่องเที ่ยว อาศัยความได้เปรียบของวัฒนธรรมใบลานชนเผ่า

              ไทล ื ้อและนิเวศว ิทยาของป่าฝนเขตร้อนในสิบสองปันนาเป ็นสำคัญ รวมถึงแหล่ง

              ท่องเที ่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาท ิสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา

              แหล่งท่องเที ่ยวระดับสูงสุดของประเทศ (ระดับ 5A) เขตชมวิวว่างเทียนซู ่(4A) และ

              สวนชาโบราณผูเอ่อร ์เพื ่อเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมของชนกลุ ่มน้อย แหล่งพักผ่อน

              หย่อนใจ แหล่งท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ สื ่อภาพยนตร์และโทรทัศน ์ และการศึกษาด้าน

              ว ิทยาศาสตร ์เพื ่อให้กลายเป็นเขตสื ่อภาพยนตร ์และโทรทัศน์ และแหล่งท่องเที ่ยว

              เชิงว ัฒนธรรมที ่ม ีช ื ่อเสียงระดับนานาชาติ

          4. พื ้นที ่เกษตร เร ่งพัฒนาพืชเกษตรที ่ข ึ ้นชื ่อของท้องถิ ่นให้มีมาตรฐานยิ ่งขึ ้น เช่น ข้าว

              ยางพารา ใบชา อ้อย มะรุม และผลไม้เมืองร้อน เพื ่อให้กลายเป็นเขตสาธิตเกษตรที ่

              โดดเด่น

          5. พื ้นที ่น ิเวศ อาศัยความได้เปรียบของเขตอนุร ักษ์ธรรมชาติของเขตฯ สิบสองปันนา 

              และเขตอนุร ักษ์ธรรมชาติข ้ามพรมแดนจีน-ลาว เป็นพื ้นที ่สำคัญในการพัฒนา เพื ่อ

              เร ่งผลักดันการสร้างระบบควบคุมโรคระบาดตามแนวชายแดนจีน-ลาว การดำเนิน

              ก ิจกรรมสาธ ิตระบบนิเวศว ิทยา สร ้างความปลอดภัยด ้านนิเวศ และการอนุร ักษ ์

              ความหลากหลายทางชีวภาพ

     อุตสาหกรรมสำคัญของเขตฯ

     จะเน้นพัฒนา 4 อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่

     1. อุตสาหกรรมการเกษตร 

• ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรดั ้งเดิม ได้แก่ ธ ัญพืช ยางพารา ใบชา และอ้อย

• สร ้างความแข็งแกร ่งต ่ออ ุตสาหกรรมเกษตรใหม่ท ี ่ โดดเด ่น ได ้แก ่ ยาสมุนไพรไทลื ้อ 

          ดาวอินคา (Sacha inchi / Sacha peanut) แมคคาเดเมีย และวัสดุไม้

• สนับสนุนการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอันทันสมัยและพัฒนาการแปรรูปเชิงลึก

    

          

          

          

58 59



      2. การแปรรูปเพื ่อการส่งออก 

• พัฒนาอุตสาหกรรมแปรร ูปยางพาราและใบชา แร่ การแปรรูปไม้ อุปกรณ์เครื ่องกล

           เครื ่องใช้ไฟฟ้า เครื ่องนุ ่งห่ม ชิ ้นส่วนประกอบรถยนต์ 

• ส่งเสริมความร่วมมือด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรกับประเทศเพื ่อนบ้าน เช่น ผัก ผลไม้

           ผลิตภัณฑ์สัตว์และสัตว์น ้ำ

     3. การค้าและโลจิสติกส์ 

• สร้างตลาดและศูนย์ขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ เช่น สินค้าเกษตร  อุปกรณ์เครื ่องจักรกล 

          วัสดุไม ้ผลิตภัณฑ์แร ่ของใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ชิ ้นส่วนรถยนต ์ของที ่ระลึก 

• สร้างศูนย์โลจิสติกส์ที ่ทันสมัยเพื ่อเชื ่อมจีนกับอาเซียนตามแนวเส้นทางจิ่งหง-บ่อหาน-

          หลวงน้ำทา-เชียงใหม่-กรุงเทพ และเส้นทางคุนหมิง-บ่อหาน-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์

     4. ว ัฒนธรรมและการท่องเที ่ยว

• ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี ่ยนด้านการท่องเที ่ยวนานาชาติ อาทิ เส้นทางการ

          ท่องเที ่ยวจิ ่งหง (เชียงรุ ้ง)–หลวงพระบาง-เชียงใหม่-เชียงตุง ทำให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

          พิเศษอำเภอเหมิ ่งล ่า และเขตฯ สิบสองปันนา ไม่ใช ่ เป ็นเพ ียงแค่จ ุดหมายปลายทาง

          ท่องเที ่ยวที ่สำคัญ  เป็นแหล่งนัดพบและจุดพักสินค้าที ่สำคัญระหว่างจีนกับอาเซียน

้

สิทธิประโยชน์ที ่จะได้ร ับ 

     หลังจากที ่ร ัฐบาลมณฑลยูนนานได้ประกาศ “แผนสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอ

เหมิ ่งล ่า (บ่อหาน) ป ี2558-2568” เพียงไม ่ก ี ่ว ันต ่อมา หน่วยงานภาครัฐของมณฑลยูนนาน

หลายแห่งต่างเดินหน้าให้การสนับสนุน เช่น การคลังมณฑลยูนนานให้เง ินอุดหนุนปีละ 100

ล้านหยวน สรรพากรลดหย่อนภาษีสำหรับนักลงทุน (ยกเว้นการเก็บภาษีเง ินได้นิต ิบ ุคคลเป็น

เวลา 5 ปี และลดหย่อน 50% เพิ ่มเติมอีก 5 ปี) 

     นอกจากนี ้หน่วยงานอื ่นๆ ยังอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนทั ้งในด้านศุลกากร การเงิน

และที ่ด ิน โดยคาดว่าจะมีผ ู ้สนใจไปลงทุนกว่า 240 โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 200,000

ล้านหยวน กลายเป็นเวทีสำคัญด้านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์จ ีน-ลาว 

          

          

          

          

          

ข้าว ข้าวโพด

     เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ ่งล ่ากับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ต่างก็ต ั ้งอยู ่

บนปลายทั ้งสองด ้านของเส ้นทาง R3A หลายคนมองว ่าใครที ่ม ีความพร ้อมและสามารถดึงด ูด

นักลงทุนได้มากกว่าก็ย ่อมได้เปรียบ 

     หากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ ่งล ่าประสบความสำเร็จ มีนักลงทุนเข้าไปลงทุนเป็น

จำนวนมากตามที ่คาดการณ์ไว ้ อ ีกทั ้ง  ยังมีจ ุดพักสินค้าขนาดใหญ่ และเขตอุตสาหกรรมแปรร ูป

เพื ่อนำเข้าส่งออกเตรียมรองรับก็จะทำให้อำเภอเหมิ ่งล่ากลายเป็นโกดังสินค้าขนาดใหญ่ที ่พร้อม

บุกสู ่อาเซียน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยอาจมีประเทศไทยเป็นแค ่“ทางผ่าน” 

หากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยยังมีแรงดึงดูดนักลงทุนไม่มากพอ

     ขณะเดียวกัน ประเทศจีนก ็“ชิงความได้เปรียบ” โดยร่วมมือกับสปป.ลาวเตรียมพัฒนาพื ้นที ่น ี ้

เพื ่อยกระดับพื ้นท ี ่ ให ้กลายเป ็น “เขตพ ัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร ่วมบ่อหาน (จีน) - บ่อเต็น(ลาว)”

โดยตั ้งเป้าว ่าระบบโครงสร้างพื ้นฐานต่าง ๆ น่าจะได้ร ับการก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 5 ปีข้างหน้า

ซึ ่งก ็น ่าจะมีความเป ็นไปได้ เนื ่องจากเมืองคาสิโนที ่ถ ูกปิดไปในฝั ่งบ่อเต็น ปัจจุบันได้กลายเป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นที ่ม ีนายทุนจีนได้ร ับสัมปทาน เพื ่อใช้พื ้นที ่ด ังกล่าว เตรียม

รองรับการขยายตลาดสู ่อาเซียนให้มากยิ ่งข ึ ้นในอนาคต

     อีกด้านหนึ่ง “การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน” ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ ่งล่า

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายบนสองปลายทางของถนน R3A ทั ้งในอุตสาหกรรม

ที ่ไทยชำนาญ เช ่น การแปรร ูปส ินค ้าเกษตรและการท่องเที ่ยว หรืออุตสาหกรรมที ่จ ีนถนัด เช่น 

คมนาคมและโลจิสติกส์ ก็น ่าจะทำให้ถนนดังกล่าวเกิดความสมดุล และ “เกื ้อกูลซึ ่งก ันและกัน”

ร่วมกันเพื ่อ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเหมิ ่งล่า 

          ความสัมพันธบ์นความร่วมมือหรือคู ่แข่ง
กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไทย?
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     ศ ูนย ์พ ัฒนาอ ุตสาหกรรมเทคโนโลย ี กระทรวงว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีแห ่งชาต ิจ ีน 

เผยผลการประเมินระดับคุณภาพของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง (High Tech

Zone) ทั ่วจีน 

     โดย Chengdu High Tech Zone ก้าวขึ ้นสู ่อ ันดับที ่ 3 ของจีน ขยับขึ ้นจากปีก่อนหนึ ่งอันดับ

เป็นรองเพียงสวนวิทยาศาสตร์จงกวนชุน (Zhongguancun Science Park) ของกรุงปักกิ ่ง และ

เขตสาธ ิตนวัตกรรมแห่งชาติเซ ี ่ยงไฮ้จางเจียง(Shanghai Zhangjiang National Innovation 

Demonstration Zone) ของนครเซี ่ยงไฮ้

Chengdu

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

High Tech Zone

เขตอุตสาหกรรม
คุณภาพสูง

อันดับ 3 ของจีน

พร้อมรับการลงทุน

     Chengdu High Tech Zone (成都高新区) เร ิ ่มก่อตั ้งข ึ ้นเมื ่อปี 2533 ตั ้งอยู ่ทางตอนใต้ของ

นครเฉิงตู เป็นการรวมตัวกันของเขตอุตสาหกรรมตอนใต้และตะวันตกของนครเฉิงต ูครอบคลุม

เนื ้อที ่กว ่า 130 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 430,000 คน โดย Chengdu High Tech

Zone เป็นหนึ ่งในโครงการหลักที ่ร ัฐบาลนครเฉิงตูผลักด ันให้กลุ ่มผ ู ้ เร ิ ่มต ้นทำธุรกิจ (Startup)

และนักธ ุรก ิจท ี ่ม ีความคิดสร ้างสรรค ์ ช ่วยก ันสร ้างนว ัตกรรมทางอ ุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ 

โดยเฉพาะสาขาอิเล ็กทรอนิกส ์ แผงวงจรไฟฟ้า เวชภัณฑ์ และอุตสาหกรรมการผลิตท ี ่ท ันสม ัย

เพื ่อส่งเสริมและกระตุ ้นเศรษฐกิจในพื ้นที ่ ในระดับภูมิภาคจนถึงระดับประเทศ

     ในส่วนเขตอุตสาหกรรมตอนใต้เป็นส่วนหนึ ่งของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู ่(เขตเศรษฐกิจ

ระดับชาติของจีน) เป็นแหล่งรวมของธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร วิทยาศาสตร ์ซอฟต์แวร์

และบร ิษ ัทนำเข ้า-ส ่งออกสินค้าระหว่างประเทศ  ในขณะที ่ เขตอ ุตสาหกรรมตอนตะว ันตก 

รวบรวมธุรกิจประเภทเทคโนโลยี สารสนเทศ ชีวภาพ และการผลิตที ่ท ันสมัย 

     Chengdu High Tech Zone เน้นให้บริการและสนับสนุนนักธุรกิจผ่านนโยบายสร้างแรงจูงใจ

ต่าง ๆ อาท ิสิทธิประโยชน์ทางภาษี ค่าเช่าสำนักงานราคาพิเศษ ทุนสนับสนุนด้านบุคคลากร

ซึ ่งนโยบายเหล่านี ้ช ่วยดึงด ูดผ ู ้ เร ิ ่มธ ุรก ิจรายใหม่ ๆ ทั ้งของจีนและต่างชาติที ่ม ีศ ักยภาพได้

เป็นจำนวนมาก

     นอกจากนี ้ ภายในบริเวณเขตอุตสาหกรรมฯ ยังมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที ่เหมาะสม

มีการคมนาคมที ่สะดวก มีส ิ ่งอำนวยความสะดวกทั ้งด้านที ่พักอาศัย กีฬา สันทนาการ รวมถึง

แหล่งช็อปปิ ้ง ซึ ่งล ้วนเป็นปัจจ ัยท ี ่จ ูงใจให ้กล ุ ่มน ักธ ุรกิจเข ้ามาดำเน ินก ิจการใน Chengdu

High Tech Zone แห่งนี ้
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     เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันในระดับสากลให้สูงขึ ้น Chengdu 

High Tech Zone ได้กำหนดแผนพัฒนาปี 2560 ไว้ด ังนี ้ 

     1) ด้านอุตสาหกรรมทันสมัย Chengdu High Tech Zone เตรียมยกระดับการผลิตแผงวงจร

ไฟฟ้า หน้าจอ LED สื ่อกลางการสื ่อสารที ่ม ีภาพและเสียงแบบดิจ ิตอล โดยการช ักชวนบริษ ัท

ชั ้นนำในสาขาดังกล่าวให้เข ้ามาลงทุนเพื ่อเสริมวัตถุด ิบในการผลิต พร้อมกับนำนวัตกรรมใหม่

เข ้ามาพัฒนาให้ทันสมัยยิ ่งข ึ ้น อีกทั ้งย ังมีการเชิญชวนธุรกิจด้านเวชภัณฑ์และเครื ่องมือแพทย์

เพื ่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน 

     นอกจากนี ้ ย ังได้เพิ ่มการผลิตด ้านอ ัจฉร ิยะ เช่น อากาศยานไร ้คนขับหร ือโดรน (Drone) 

หุ ่นยนต์อัตโนมัต ิ และชิ ้นส่วนเครื ่องบิน เพื ่อให้สอดรับกับนโยบาย “Made in China 2025”

ซึ ่งนครเฉิงตูเป็นเมืองนำร่องการดำเนินนโยบายดังกล่าว

     2) ด้านเทคโนโลยีการเง ินการธนาคาร Chengdu High Tech Zone เตรียมการจัดสรรเง ิน

งบประมาณพิเศษเพื ่อสนับสนุนธุรกิจที ่เก ี ่ยวข้อง พร้อมชักชวนธุรกิจชั ้นนำเข้ามาปฎิวัติระบบ

การเง ินการธนาคารให้ทันสมัยยิ ่งข ึ ้น เตรียมคิดค้นรูปแบบการทำธุรกรรมสาธารณะอัตโนมัติ 

ปรับปรุงระบบธุรกรรมการเงินโดยเฉพาะการชำระเง ินให ้ม ีความสะดวกและรวดเร็ว ส่งเสริม

ความร่วมมือระหว ่างสถาบันการเง ินจ ีนก ับต ่างชาติ และยินดีต ้อนรับบุคคลากรผู ้ เช ี ่ยวชาญ

ด้านการเง ินจากทั ่วโลก 

     3) ด้านการค้าระหว่างประเทศ Chengdu High Tech Zone เดินหน้าอย่างจริงจังเพื ่อเข้าสู ่

ห ่วงโซ่อ ุตสาหกรรมการค้าในตลาดสากล พัฒนาระบบการบริการในเขตสินค้าปลอดภาษี และ

เตรียมสานสัมพันธ์ก ับยุโรปและเอเชียเพื ่อสร ้างความร่วมมือและการแลกเปลี ่ยนทางการค้า

ในเชิงลึก เตรียมจัดตั ้งเขตความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื ่อส่งเสริมวิสาหกิจต่างชาต ิรองรับ

กลุ ่มเร ิ ่มธ ุรกิจใหม่จากต่างชาติและต้อนรับบุคคลากรผู ้เช ี ่ยวชาญจากต่างประเทศ 

     ขณะเดียวกัน การที ่มณฑลเสฉวนได้ร ับอนุมัต ิเป็นเขตทดลองการค้าเสรี ย ิ ่งจะเป็นปัจจัย

เกื ้อหนุนให้การค้าระหว่างประเทศเต ิบโตข ึ ้นอย ่างต ่อเน ื ่อง ซึ ่งคาดว่าในปี 2563 Chengdu 

High Tech Zone จะมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าถึง 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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เปิดศูนย ์“Innovation & Startup” 

ต้อนรับนักลงทุนต่างชาติด้านนวัตกรรม

     เมื ่อปลายเดือนกุมภาพันธ ์2560 ที ่ผ่านมา สำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีน

โพ้นทะเลนครเฉิงตู ได้จ ัดพิธ ีเปิด “ศูนย์ Innovation & Startup” ซึ ่งเป็นศูนย์บริการแบบ 

One Stop Service ณ ศูนย์ Jingrong Start Up Hub ณ Chengdu Hi-Tech Zone

     “ศูนย ์ Innovation & Startup” ตั ้งอย ู ่ท ี ่ศ ูนย ์ Jingrong Start Up Hub No.1 ในเขต

เศรษฐกิจเกาซิน ซึ ่งเป็นส่วนหนึ ่งของสวนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เทียนฟู ่ ม ีพื ้นที ่ประมาณ

339.96 ตร.ม.  มีภารกิจในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักลงทุนจากต่างชาติที ่สนใจเข้ามา

ลงทุนด้านนวัตกรรมในนครเฉิงต ูอย ่างครบวงจร ไม่ว ่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุน โดยให

้คำปร ึกษาด้านนโยบาย/ส ิทธ ิประโยชน ์ท ี ่น ักลงทุนจะได ้ร ับด ้านกฎหมาย โดยการติดต ่อ

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐทั ้งในและต่างประเทศ อีกทั ้งย ังช ่วยอำนวยความสะดวก

เรื ่องการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการจัดหาและลงทะเบียนที ่พักอาศัย การทำวีซ่า

การให้บร ิการทำธ ุรกรรมการเง ินระหว่างประเทศ อาทิ การแลกเปลี ่ยนเง ินตรา การชำระ

เง ินหยวน การโอนเงินหยวน การลงทุนข้ามประเทศโดยตรง และการจัดหาเง ินทุนเพื ่อการ

ลงทุน ซ ึ ่งน ักลงทุนเพ ียงแต่เตร ียมเอกสารข ้อม ูลส ่วนตัวและข้อมูลของบริษัทที ่จะเข้ามา

ลงทุนที ่นครเฉิงตูให้พร้อมเท่านั ้น เจ้าหน้าที ่พร้อมที ่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน

ในทุกขั ้นตอน ซึ ่งจะใช้เวลาเพียง 3 วันทำการเท่านั ้น

     ว ัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งศูนย์ Innovation & Startup คือ   

     1) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่นักลงทุน ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้

เข ้ามาลงทุนในเขต Hi-Tech Zone ให้มากขึ ้น ซึ ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนครเฉิงตู.

     2) เพ ื ่อยกระด ับข ีดความสามารถของนครเฉ ิงต ูให ้ เป ็นศ ูนย ์กลางด ้านนว ัตกรรมและ

เทคโนโลยีข ั ้นสูง และแหล่งรวมบุคลากรและผู ้เช ี ่ยวชาญที ่ม ีความสามารถจากทั ่วโลก

     3) เพื ่อเป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีหน่วยงานภาครัฐจากหลายหน่วยงานมา

ประจำเพื ่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนต ่างชาติ ทำให ้น ักลงทุนได ้ร ับความสะดวก

ไม่ต ้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงาน ซึ ่งศูนย์ฯ ยังได้นำบริการออนไลน์มาให้บริการ

แก่น ักลงทุนและผู ้ประกอบการอีกด้วย ขอบเขตการให ้บร ิการ ได้แก่ (1) ลงทะเบียนบร ิษ ัท

หรือโครงการที ่จะลงทุน (2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐ อาทิ การลงทะเบ ียนบร ิษ ัท

การรายงานโครงการ และการทำประกันสังคมให้แก่ล ูกจ้างบริษัท/โครงการ (3) จัดสิ ่งอำนวย

ความสะดวกทางด้านธุรกิจ อาทิ การสื ่อสาร การออมทรัพย์ทางไปรษณีย์ เครือข่ายคมนาคม 

(4) จัดสิ ่งอำนวยความสะดวกด้านการดำรงชีวิต (5) การให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านการลงทุน

(6) สนับสนุนด้านเทคโนโลยี (7) จัดหาตัวแทนเฉพาะด้าน (8) สนับสนุนเทคโนโลยีทางการเงิน

(9) การเพิ ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และ (10) ศ ูนย ์บ ่มเพาะ

ธุรกิจหน้าใหม่

     ปัจจุบัน มีบริษัทเอกชนท้องถิ ่นและต่างชาติสำคัญที ่เข ้ามาลงทุนในศูนย ์Jingrong Start 

Up Hub แล้วหลายบริษัท ได้แก่

     1) กลุ ่มบร ิษ ัท VISIONERTECH ก่อต ั ้งเม ื ่อป ี 2558 ประกอบธุรก ิจด ้านเทคโนโลย ีเลนส์

กล้องที ่ม ีความโดดเด่น สามารถทำให้ภาพถ่ายออกมาเหมือนจร ิง ซ ึ ่งม ีความร่วมมืออย่างดี

ก ับหน่วยงานภาคร ัฐ ร ัฐว ิสาหกิจ และบร ิษ ัทเอกชนชั ้นนำหลายราย เช ่น  Intel, Huawei, 

และ Protruly รวมถึงม ีความร ่วมม ือก ับต ่างประเทศด้านต่างๆ อาทิ การป้องก ันอ ัคค ีภัย 

การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ และความบันเทิง เป็นต้น 

     2) กลุ ่มบริษัท D 'STRICT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว ่างน ักลงทุนจากเกาหลีใต ้ก ับน ักธุรกิจ

ชาวจีน ประกอบธุรกิจสื ่อโฆษณาและประชาสัมพันธ ์โดยใช ้นว ัตกรรมและเทคโนโลย ีข ั ้นส ูง

ในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบที ่โดดเด่นเป็นพิเศษ ซึ ่งบริษัทดังกล่าวเคยร่วมมือ

บริษัทที ่ม ีช ื ่อเสียง เช่น TIFFANY & Co. และบริษัท SAMSUNG ด้วย

     3) บริษัท LAOWAI HERE ก่อตั ้งข ึ ้นเมื ่อปี 2557 โดยชาวจ ีนและนักธ ุรก ิจประเทศต่าง ๆ 

อาทิ สหราชอาณาจักร สหร ัฐอเมร ิกา และแคนาดา เป ็นต ้น ให้บร ิการด้านการแลกเปลี ่ยน

ทร ัพยากรมนุษย ์จากต่างประเทศ โดยสามารถดำเน ินการผ ่านระบบออนไลน์ ช ่วยอำนวย

ความสะดวกในการแลกเปลี ่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมสำหรับชาวต่างชาต ิท ี ่ เด ินทางมาย ัง

มณฑลเสฉวน เพื ่อส่งเสริมให้เก ิดความรู ้ความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวจีน รวมไปถึงการให้ข ้อมูลเกี ่ยวกับวิธ ีการติดต่อสื ่อสาร การประกอบธุรกิจ

การลงทุน และการดำรงชีว ิตเพื ่อสร้างเสริมประสบการณ์ในประเทศจีน ขณะเดียวกันชาวจีน

ที ่ม ีความสนใจที ่จะออกไปลงทุนที ่ต ่างชาติก ็สามารถที ่จะไปเรียนรู ้และศึกษาแลกเปลี ่ยน
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วัฒนธรรม การดำรงชีว ิต และการสื ่อสารของประเทศนั ้น ๆ  ได ้เช ่นก ัน โดยบร ิษ ัทด ังกล ่าว

จะจัดหาผู ้แทนจากประเทศดังกล่าวมาแลกเปลี ่ยนประสบการณ์กับนักลงทุนชาวจีนอีกด้วย

     นอกจากนี ้ ร ัฐบาลนครเฉิงตูย ังจัดตั ้งโครงการ “Home in Chengdu Innovation and 

Entrepreneurship” เพื ่อสร้างสังคมและบรรยากาศที ่เหมาะสมสำหรับการอยู ่อาศัยสำหรับ

ชาวต่างชาติ โดยตั ้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามานครเฉิงตู

ราว 630,000 คน และมีชาวต่างชาติพักอาศัยอยู ่มากกว่า 14,000 คน ปัจจุบัน นครเฉิงตูเป็น

ท ี ่ต ั ้ งของสถานกงส ุลใหญ่ของ 16 ประเทศทั ่วโลก ด ังน ั ้น การยกระดับสภาพแวดล้อมทาง

สังคมให้น่าอยู ่จ ึงเป็นสิ ่งสำคัญ ขณะเด ียวกัน ได ้ม ีการเป ิดต ัวเว ็บไซต์ Home in Chengdu

อย่างเป็นทางการ เพื ่อเป็นช่องทางเชื ่อมโยงระหว่างนักธุรกิจต่างชาติก ับหน่วยงานภาครัฐ

ของนครเฉ ิงต ู โดยนักธ ุรก ิจต่างชาติสามารถร ับข ้อม ูลข่าวสารต่าง ๆ ที ่จำเป็นต่อการดำรง

ชีว ิตในนครเฉิงตู ข ้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ เป็นต้น ทั ้งนี ้ ย ังสามารถสอบถามข้อม ูลเพิ ่มเติม

ผ ่านเว ็บไซต ์ด ังกล ่าวได ้อ ีกด้วย ทั ้งนี ้ เพื ่อให ้น ักธ ุรก ิจม ีความร ู ้ส ึกสะดวกสบายเหมือนอยู ่

ประเทศของตนเอง

     การจัดตั ้งศูนย ์“Innovation & Startup” เป็นการอำนวยความสะดวกและขจัดอุปสรรค

ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะในเรื ่องภาษาที ่ใช ้ในการสื ่อสาร เนื ่องจากหน่วยงานต่างๆ

จะใช ้ภาษาจ ีนเป ็นหลัก และม ีหน ่วยงานที ่สามารถสื ่อสารภาษาอังกฤษได ้ค ่อนข้างจำก ัด 

ทำให ้ชาวต ่างชาต ิม ักจะประสบปัญหาในการดำเน ินธ ุรกรรมต่างๆ ซึ ่งแต่ละข ั ้นตอนมักใช้

เวลาค่อนข้างนาน ดังนั ้น การตั ้งศูนย์ด ังกล่าวจึงถือเป ็นการสร้างบรรยากาศการลงทุนที ่ด ี

เพื ่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศและที ่สำคัญ ยังเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่าง “One Stop

Service” ที ่เป ิดให้บริการโดยตรงแก่ชาวต่างชาต ิให ้เข ้ามาลงทุนในนครเฉ ิงต ูมากขึ ้น และ

ร่วมกันสร้างนครเฉิงตูให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมในดินแดนจีนตะวันตก 

บทส่งท้าย

     แม้ว่าการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันจะทำให้โครงสร้าง

ของอุตสาหกรรมเกิดความเปลี ่ยนแปลง แต ่Chengdu High Tech Zone ยังยืนหยัดนโยบาย

“ก้าวออกไป” และ“เชิญเข้ามา” ลงทุน เน้นสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการผลิตและ

แลกเปลี ่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยีก ับต่างประเทศ เพื ่อเป็นแหล่งรวมธุรกิจชั ้นนำระดับสากล 

เป ็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว และความได ้เปร ียบจากการมีพ ื ้นฐาน

ที ่แข็งแกร่งในด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช ั ้นสูง กอปรกับมีที ่ต ั ้งอยู ่ในเมืองที ่เป ็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจ โลจิสติกส ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาต ิรวมถึงการจัดตั ้งศูนย ์“Innovation

& Startup” ย ิ ่งทำให ้ Chengdu High Tech Zone ม ีศ ักยภาพที ่จะต ่อยอดการพัฒนาเพื ่อ

ก้าวขึ ้นเป็นเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช ั ้นสูงที ่ท ั ่วโลกยอมรับ 

     ด ังน ั ้น Chengdu High Tech Zone น ่าจะเป ็นอ ีกหนึ ่งต ัวเล ือกที ่ด ึงด ูดใจนักลงทุนจาก

ทั ่วโลกให้ก ้าวเข้ามาลงทุนยังเขตอุตสาหกรรมแห่งนี ้ ซ ึ ่งธ ุรกิจและกลุ ่มธุรกิจเร ิ ่มต้นใหม่ของ

ไทย โดยเฉพาะด้าน IT และนำเข ้า-ส ่งออกอาจพ ิจารณา Chengdu High Tech Zone ท ี ่ม ี

จ ุดแข ็งและข้อได ้เปร ียบที ่ เด ่นช ัด เพ ื ่อเข ้ามาลงทุนขยายกิจการหร ือสร ้างความร่วมมือกับ

บริษัทในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั ้งผู ้ เช ี ่ยวชาญและบุคคลากรจากไทยก็ม ีโอกาสที ่จะ

มาทำงานหรือแลกเปลี ่ยนนวัตกรรมระหว่างกันกับบริษัทชั ้นนำต่างๆ เพื ่อสานสัมพันธ ์ไปถ ึง

สร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
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----------------------------------------------------------

     เมืองเซี ่ยเหมินเป็นเมืองท่องเท ี ่ยวต ิดทะเลที ่สวยงามของมณฑลฝูเจ ี ้ยนและเป ็นเม ือง

เศรษฐกิจรุ ่นแรกๆ ของจีนที ่เป ิดเสร ีการค ้าก ับต ่างชาติ ต ั ้งแต่ปี 2546 เมืองเซ ี ่ยเหมินเร ิ ่ม

มีการอบรมบ่มเพาะและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตหลอดไฟอัจฉริยะเรื ่อยมา ในช่วงเวลา

10 กว่าป ีท ี ่ผ ่านมา ร ัฐบาลเม ืองเซ ี ่ยเหมินได ้ให ้ความสำคัญกับการคิดค้น วิจ ัย และพัฒนา

อุตสาหกรรมดังกล่าว ทำให้อ ุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็น

หนึ ่งในอุตสาหกรรมสาขาที ่ม ีการเติบโตสูงที ่ส ุดของจีน    

     ปัจจุบัน เมืองเซี ่ยเหมินถือเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมหลอดไฟ Lighting Emitting

Diode (LED) ที ่สำคัญอันดับต้น ๆ ของจีนนับตั ้งแต่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติเมืองเซี ่ยเหมิน ระยะ 5 ป ีฉบับที ่12 เป็นต้นมา ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ผลิตหลอดไฟ LED ของเมืองเซี ่ยเหมินได้กระตือรือร้นในการคิดค้นนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ออกมาอย่างไม่หยุดยั ้งเรื ่อยมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท ี่ 13 ที ่ยิ ่งเน้นย้ำถึงการส่งเสริม

อุตสาหกรรมหลอดไฟ LED ของเมืองเซี ่ยเหมินมากขึ ้น ทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวมีพัฒนาการ

และการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด

“Xiamen Model”

     ร ัฐบาลจีนกำหนดให้เมืองเซี ่ยเหมินเป็น 1 ใน 14 เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมด้านการผลิต

หลอดไฟ Solid State Lighting (SSL) ของจีน จนได้ร ับการขนานนามว่า “Xiamen Model”

อีกทั ้งผ ่านการส ั ่งสมประสบการณ์และการพัฒนามาเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี  จนกระทั ่ง

มีความเชี ่ยวชาญชำนาญในการผลิต ทำให้ในปัจจุบันเมืองเซี ่ยเหมินกลายเป็น “ฐานการผลิต

หลอดไฟ SSL เกรด A” 1 ใน 2 ฐานการผลิตรายใหญ่ของจีน

     จากสถิติในปี 2559 พบว่า เมืองเซี ่ยเหมินมีรายได้จากอุตสาหกรรมการผลิตหลอดไฟรวม

120,000 ล้านหยวน ในจำนวนนี ้เป็นมูลค่าการผลิตหลอด LED ถึง 32,300 ล้านหยวน คิดเป็น

สัดส่วน 26.9% ของการผลิตหลอดไฟทั ้งหมด ขยายตัว 20% (YoY) ถือว่ามีการเติบโตเร็วที ่ส ุด

ในบรรดากลุ ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของจีน

30%

“ม้ามืด”
วงการผลิต

หลอดไฟ LED 
ของโลก 
ผลิตใน

เมืองเซ ี ่ยเหมิน

     เคยรู ้หรือไม่ว ่า...  หลอดไฟ LED ที ่หลายๆ ครัวเร ือนทั ่วโลกนิยมใช้ก ันอย่างแพร่หลายใน

ปัจจุบันนั ้น มีแหล่งผลิตสำคัญมาจากเมืองเซี ่ยเหมิน มณฑลฝูเจ ี ้ยน ซึ ่งเป็น "ฐานอุตสาหกรรม

การผลิตหลอดไฟ Lighting Emitting Diode (LED)" อันดับต้นๆ ของจีน
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     เมืองเซี ่ยเหมินยังเป็นฐานการผลิตอะไหล่ของหลอด LED ที่ใหญ่ที ่ส ุดด้วยเทคโนโลยีที ่

ท ันสมัยที ่ส ุดและมีประเภทหลากหลายประเภทที ่ส ุดของจีนติดต่อกันมายาวนานถึง 13 ปี

โดยอุตสาหกรรมที ่เก ี ่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตชิป (Chip) ของหลอด LED และ

อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นแสง LED (LED Epitaxial Wafer) เป็นต้น 

     สถิต ิจากกรมศุลกากรจีนเผยว่า 10 อันดับแรกของบริษ ัทที ่ส ่งออกหลอด LED ของจีน

มี 5 รายเป็นบริษัทในเมืองเซี ่ยเหมิน ซึ ่งมีปริมาณการส่งออกหลอด LED เกินกว่าครึ ่งหนึ ่ง

ของประเทศจีน ถ ือเป ็นหนึ ่งใน “ฐานการผลิตและส่งออกหลอด LED ระดับ High-end ที ่

ใหญ่ที ่ส ุดของโลก” 

กล่าวได้ว ่า...   

     หลอด LED 100 ชิ ้นทั ่วโลก

มี 30 ชิ ้นผลิตในเม ืองเซ ี ่ยเหมิน“ ”     แรงผลักดันที ่สำคัญในการทำให้อุตสาหกรรมหฃอดไฟ LED ของเมืองเซี ่ยเหมินเติบโตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ นั ่นก็คือการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที ่จากรัฐบาลเซี ่ยเหมิน

และรัฐบาลจีน โดยมีการจัดตั ้งแพลตฟอร์มต่าง ๆ ขึ ้นมารองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมนี ้

ได ้แก ่ ศ ูนย ์เทคโนโลย ีอ ุตสาหกรรม ห้องปฏิบัต ิการ สถานีว ิจ ัยข ั ้นส ูง ศูนย ์ว ิจ ัยเทคโนโลย ี

ว ิศวกรรม รวมทั ้งม ีการจ ัดต ั ้งสถาบันผ ู ้ เช ี ่ยวชาญในการตรวจสอบการใช ้ผล ิตภ ัณฑ ์ LED 

แห่งแรกในจีนขึ ้นที ่เซ ี ่ยเหมินด้วย

     นโยบายสนับสนุนธุรกิจหลอดไฟ LED ที ่สำคัญของรัฐบาลเมืองเซี ่ยเหมิน คือ การรณรงค์

ให้ต ึกอาคารทำการต่าง ๆ ของรัฐบาล ไฟถนน และสถานที ่ต่าง ๆ ในเมืองหันมาติดตั ้งหลอด

LED ซึ ่งสามารถลดค่าใช้ไฟฟ้าลงได้มากกว่า 30% นอกจากนี ้ยังมีการนำหลอด LED ประเภท

สีส ันมาประดับตกแต่งเมืองเพื ่อความสวยงามในยามค่ำคืนด้วย ถือเป็นการกระตุ ้นการผลิต

และการบริโภคในตลาด LED ได้เป็นอย่างดี

โอกาสธุรกิจ ‘หลอดไฟ ’ ไทย

     หากดูจากสถิติดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟ LED

ของเมืองเซี ่ยเหมินนั ้นยังอยู ่ในระยะเริ ่มต้น และในอนาคตคาดว่าจะสามารถเติบโตได้อีกมาก

เนื ่องจากปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ม ีนโยบายสนับสนุนให้ว ิสาหกิจในสาขาดังกล่าวพัฒนาตนเอง 

และสามารถ “ก้าวออกไป” แข่งขันกับตลาดสากลได้อย่าง มีศ ักยภาพอีกทั ้งย ังมีการคิดค้น

นวัตกรรมต่างๆ เพื ่อคุณภาพชีว ิตที ่ด ีข ึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งส ่งเสริมให้อ ุตสาหกรรมหลอดไฟ

LED ของเมืองเซี ่ยเหมินเป็นอุตสาหกรรมที ่น ่าจับตามองอีกสาขาหนึ ่งในอนาคต

     ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้งานหลอดไฟ LED อย่างแพร่หลาย ด้วยประโยชน์การใช้งาน

ที ่ค ุ ้มค่าและประหยัดไฟ ทำให้หลอดไฟ LED มีแนวโน้มเป็นที ่ต ้องการของตลาดผู ้ใช ้ในไทย

มากขึ ้น  โดยหลอดไฟ LED สำเร็จรูปในไทยส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศจีน  

     ในอนาคต ธ ุรก ิจหลอดไฟไทยอาจพิจารณาการเป ็น “พันธมิตร” ในอุตสาหกรรมสาขา

ดังกล่าวกับเมืองเซี ่ยเหมิน ซึ ่งล ่าสุดเมื ่อว ันที ่ 12 พฤษภาคม 2560 เมืองเซี ่ยเหมินได้ลงนาม

ความตกลงบ้านพี ่เม ืองน้อง (Sister Cities) กับจ ังหว ัดภ ูเก ็ตของไทย เพื ่อศึกษาโอกาสทาง

ธ ุรก ิจ และการเร ียนร ู ้ เทคโนโลย ีการผลิตหลอดไฟ เช ื ่อมโยงความร ่วมมือในอุตสาหกรรม

ดังกล่าวต่อไปในอนาคต
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“ออกบูธ” ในจีน 

เทคนิคจับผิด

“แบงก ป์ลอม”

     ว ันนี ้ . ..ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (BIC) ขอนำเสนอสาระน่ารู ้ เก ี ่ยวกับการป้องกันธนบัตร 

'(หยวน)ปลอม' สำหรับผู ้ประกอบการ SMEs ไทย (หน้าใหม่) ที ่กำลังสนใจตลาดจีนแผ่นดินใหญ่

รวมถึงความรู ้เกี ่ยวกับ “ธนบัตรชำรุด” ที ่ใครหลาย ๆ คนไม่รู ้จะจัดการอย่างไร

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

Tips
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     “เง ินหยวน..เง ินหยวน..” ที ่เร ียกติดปากคนไทยเป ็นหน่วยเรียกของ “เหร ินหมินปี ้” (RMB) 

สกุลเง ินสากลของจีนแผ่นด ินใหญ่ โดยนับตั ้งแต่ปี ค.ศ.1948 เป ็นต ้นมา ธนาคารประชาชนจีน 

(แบงก์ชาติจ ีน) ได้ออกธนบัตรมาใช้แล้ว 5 รุ ่น

     ธนบัตรที ่ใช ้ก ันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเป็นธนบัตรรุ ่นที ่ 5 โดยเริ ่มใช ้ เม ื ่อว ันที ่ 1 ตุลาคม 

ค.ศ.1999 ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาสาธารัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย ธนบัตร

ชนิดราคา ¥100 / ¥50 / ¥20 / ¥10 / ¥5 / ¥1 และเหรียญกษาปณ์ 5角 และ 1角

ต่อมาเมื ่อว ันที ่ 31 สิงหาคม ค.ศ.2005 แบงก์ชาต ิจ ีนได ้ออกชุดธนบัตรและเหร ียญกษาปณ์

ร ุ ่นที ่ 5 (ร ุ ่นใหม่) อ ีก 6 ชนิดราคา ประกอบด้วย ธนบัตรชนิดราคา ¥100 / ¥50 / ¥20 / ¥10 / 

¥5 และเหรียญกษาปณ์ 1角

พูดง่าย ๆ ว่า ปี ค.ศ. ที ่ระบุอยู ่ด ้านหลังธนบัตรรุ ่นที ่ 5 มีเฉพาะปี ค.ศ.1995 และค.ศ. 2005

เท่านั ้น (ธนบัตรรุ ่นที ่ 4 อาจมีการใช้ในบางท้องถิ ่น ซึ ่งส ่วนใหญ่เป็นชนิดราคา ¥1 เท่านั ้น)

     

     

     “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” เง ินเป็นสื ่อกลางที ่ใช ้ในการแลกเปลี ่ยนสินค ้าและบร ิการ

ต่าง ๆ เพื ่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของเรา ๆ ท่าน ๆ ซึ่งแน่นอนว่ากว่าที ่จะได้เงินมานั ้น

ต้องแลกด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่น้อย

     เชื ่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เง ินที ่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงนี ้ต้องสูญค่า เพียงเพราะเงินที ่ได้มานั้น

เป็น 'แบงก์ปลอม'!!! 

     ว ันนี ้ . ..ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (BIC) ขอถือโอกาสนำเสนอ….สาระน่ารู ้เกี ่ยวกับการป้องกัน

ธนบัตร '(หยวน)ปลอม' สำหรับผู ้ประกอบการ SMEs(หน้าใหม่) ที ่กำลังสนใจตลาดจีนแผ่นดินใหญ่

รวมถึงความรู ้เกี ่ยวกับ “ธนบัตรชำรุด” ที ่ใครหลาย ๆ คนไม่รู ้จะจัดการอย่างไร รู ้ทัน หมั ่นสังเกต...ไม่ตกเป็นเหยื ่อ 'แบงกป์ลอม'

         ธนบัตรปลอมในจีนมีวิวัฒนาการใหม่อยู ่ตลอดเวลา แม้ว ่าแบงก์ชาติจ ีน (People's Bank of

China) จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตธนบัตรเพื ่อป้องกันการปลอมแปลงอย่างต่อเนื ่อง ทว่า

เหล่ามิจฉาชีพเองก็ 'ต ิดสปีด' เทคโนโลยีเล ียนแบบชนิดหายใจลดต้นคอเช่นกัน

     โอกาสที ่ผู ้ประกอบการไทยจะได้ร ับ 'แบงก์ปลอม' มักจะเป็นผู ้ค ้าหน้าใหม่ที ่เข้ามาขายสินค้า

ในจีนชั ่วคราว (เช่น ผู ้ประกอบการ SMEs ที ่ใช้งานแฟร์เพื ่อทดลองตลาด) ซึ ่งย ังขาดประสบการณ์

เกี ่ยวกับธนบัตรจีน

     ผู ้ประกอบการไทยต้อง “รู ้จักสังเกตธนบัตรที ่ได้รับทุกครั ้ง โดยเฉพาะธนบัตรที ่ม ีม ูลค่าสูง” 

โดยเฉพาะธนบัตรชนิดราคา ¥100 ที ่ม ีการระบาดหนักในตลาดจีน เนื ่องจากเหล่ามิจฉาชีพจะใช้

งานแฟร์เป็นที ่ปล่อยแบงก์ปลอม เพราะมีผ ู ้คนพลุกพล่าน ทำให้ยากต่อการจดจำและติดตามตัว 

พฤติกรรมต้องสงสัยที ่เหล่ามิจฉาชีพมักใช้หลอก 'เหยื ่อ' ซึ ่งผ ู ้ประกอบการไทยต้องระมัดระวัง!!

     “ถูกหลอกเพราะบอกว่า...ร ีบ!!!” เหล่ามิจฉาชีพมักใช้ความเร ่งร ีบมาหลอกให้เราต ิดบ่วง

กลลวงร ับธนบัตรปลอมได้ง ่าย ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ท ี ่ต ้องมีการร ับจ ่ายต ังค ์แบบเร ่งร ีบ 

ทำให้เราไม่ทันระวังหรือสังเกตธนบัตรที ่ได ้ร ับมาอย่างถี ่ถ ้วน

     “อย่าตัดสินใครจากการแต่งตัว!!!”  มิจฉาชีพมักแต่งตัวดี ทำทีมาซื ้อของด้วยพฤติกรรมที ่

ร ีบเร ่ง  ในสถานการณ์แบบนี ้ทำให้เรารีบหยิบ รีบรับ ร ีบทอน โดยไม่ทันได้ส ังเกตว่าเป็นธนบัตร

จริงหรือปลอม

     เพราะฉะนั ้น... การแต่งตัวดีไม่ได้ร ับประกันว่าเขาจะไม่ใช้ธนบัตรปลอม และพึงระมัดระวัง

ให้มากเวลาที ่ต้องทำอะไร ๆ ในสถานการณ์ที ่ เร ่งร ีบ ที ่สำคัญต้องสังเกตทุกครั ้งเมื ่อได้ร ับธนบัตร

โดยเฉพาะธนบัตรชนิดราคาสูง

รู ้จัก “หยวน”

รู ้ทัน รู ้ใช ้ ปลอดภัยจากแบงก ์'ปลอม'

       ในประเทศที ่ข ึ ้นชื ่อลือชาว่าเป็น “เจ้าแห่งการลอกเลียนแบบ” และเป็นประเทศที ่ เศรษฐกิจ

กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัญหาการใช ้'ธนบัตรปลอม' ในตลาดจีนเป็นปัญหาใหญ่ที ่กำลังกัดเซาะ

ระบบเศรษฐกิจและกระทบกับความเชื ่อมั ่นภาคประชาชนอยู ่ไม ่น ้อย

ท่องจำขึ ้นใจ...ห ่างไกล 'แบงกป์ลอม'

     ผู ้ประกอบการไทยสามารถเรียนรู ้ เทคนิคการสังเกตแยกแยะว่า 'ธนบัตรจริง/ปลอม' ได้ง่าย ๆ

เพียง 3 ขั ้นตอน คือ

7776



1. สัมผัส...สกัดแบงก์ปลอม

     ธนบัตรทำจากกระดาษชนิดพิเศษที ่ม ีใยฝ้ายเป็น

ส่วนประกอบหลัก เนื้อกระดาษจึงมีความเหนียวทนทาน

ไม ่ย ุ ่ยง ่าย เมื ่อจับสัมผัสจะให้ความรู ้ส ึกแตกต่างจาก

กระดาษทั ่วไป 

     ขณะที ่ 'ธนบัตรปลอม' ทำจากกระดาษคุณภาพต่ำ 

เนื ้อกระดาษเป็นขุยและยุ ่ยง่าย คุณภาพสีหลุดลอก

     ภาพพิมพ์บนตัวธนบัตรเป ็น “ลวดลายเส ้นน ูน” 

เมื ่อส ัมผ ัสด ้วยปลายน ิ ้วม ือหร ือใช ้ปลายเล ็บข ูดจะ

รู ้สึกถึงความนูนหรือรู ้ส ึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที ่อยู ่บน

ผิวธนบัตร

     “อักษรเบรลล์” สำหรับผู ้พิการทางสายตาสามารถ

แยกแยะจากความยาวของธนบัตรและลายดุนนูนที ่อยู ่

บริเวณมุมล่างด้านขวาของธนบัตรทุกชนิดทุกราคา

2. ยกส่อง....ต ้องมองเห็น

     “ลายน้ำ” สามารถมองเห็นได้ทั้งด้านหน้า/ด้านหลัง

เมื ่อยกส่องก ับแสงสว ่าง  ลายน้ำจะปรากฏขึ ้นด ูม ีม ิต ิ

ซ ึ ่งต ่างกับธนบัตรปลอมที ่เล ียนแบบด้วยการพิมพ์ภาพ

ลงบนผิวกระดาษ

     “แถบโลหะ” ในเนื ้อกระดาษ ธนบัตรทุกชนิดราคา

มีแถบโลหะฝังในเนื ้อกระดาษตามแนวตั ้ง บนแถบโลหะ

มีตัวเลขและตัวอักษรโปร่งแสงแจ้งชนิดราคาธนบัตรที่

สามารถมองเห ็นได ้ท ั ้งสองด ้านเมื ่อยกธนบัตรส่องก ับ

แสง (ยกเว้นธนบัตรชนิดราคาต่ำกว่า ¥1)

     “ภาพซ้อนทับ” ลวดลายที ่ออกแบบไว ้ในตำแหน่ง

ตรงกันของด้านหน้าและด้านหลักธนบัตรทับก ันสนิท

หรือประกอบขึ ้นเป็นลวดลายหรือภาพที ่สมบูรณ์

3. พลิกเอียง...ไม่เส ี ่ยงรับ 'แบงก์ปลอม'

     การพิมพ์ธนบัตรจะใช ้“หมึกพิมพ์พิเศษสลับสี” บริเวณ

ตัวเลขแจ้งราคาธนบัตร เมื ่อพลิกธนบัตรไปมา สีของตัวเลข

จะเปลี ่ยนสลับส ีสังเกตได้จาก ธนบัตรราคา ¥100 และ ¥50

     “ตัวเลขแฝง” ซ ่อนอยู ่ในลายประดิษฐ ์ม ุมล่างซ้ายของ

ธนบัตร เมื ่อยกธนบัตรเอียงเข้าหาแสงสว่างและมองในระดับ

สายตาจะเห็นตัวเลขอารบิกแจ้งชนิดราคาธนบัตรฉบับนั ้น

     นอกจากนี ้ ย ังสามารถตรวจสอบธนบัตร ด้วยการใช้ร ังสี

เหนือม ่วง หร ือท ี ่ เรา ๆ เร ียกว่า “แสงแบล็กไลต์” ส่องตรง

ด้านหน้าธนบัตรจะปรากฏตัวอักษรเรืองแสงขึ ้น ซึ ่งระบุถึง

“ราคาธนบัตร” (¥50 ¥100) ส่วนด้านหลังธนบัตรจะปรากฏ

ลายประดิษฐ์เร ืองแสงเช่นกัน

ทำอย่างไรดี...เมื ่อได้ 'แบงกป์ลอม'

     ผู ้ เส ียหายควรจดจำรูปพรรณสัณฐาน หรือสิ ่งอื ่น ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับผู ้ท ี ่นำ 'ธนบัตรปลอม' มาใช้

ให้ได้มากที ่ส ุด เพื ่อนำไปเป็นข้อมูลแจ้งแก่เจ ้าหน้าที ่ตำรวจเพื ่อใช้ในการสืบสวนจับกุมต่อไป

     จำไว้ว ่า...อย่านำ 'ธนบัตรปลอม' ที ่ร ับไว้ไปใช้ต ่อ เพราะกฎหมายจีนระบุ 'เอาผ ิดจร ิงจ ัง ' กับ

ผู ้ท ี ่ใช ้หรือมีแบงก์ปลอมไว้ในครอบครอง

 • ในกรณีทั ่วไปถูกควบคุมตัว มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 หยวน

หรือระวางโทษเท่านั ้น

 • ในกรณีที ่ใช ้หรือมีแบงก์ปลอมไว้ในครอบครองจำนวนมาก (หรือตั ้งแต่ 3,000 หยวนขึ ้นไป) 

มีโทษจำคุกตั ้งแต่ 3-15 ปีและระวางโทษปรับตั ้งแต่ 20,000 หยวน แต่ไม่เก ิน 200,000 หยวน

 • ในกรณีที ่ใช ้หรือมีแบงก์ปลอมไว้ในครอบครองจำนวนมหาศาล (หรือตั ้งแต่ 100,000 หยวน

ขึ ้นไป) มีโทษจำคุกมากกว่า 10 ปีและระวางโทษปรับต ั ้งแต่ 50,000 หยวน แต่ไม ่ เก ิน 100,000 

หยวน หรือยึดทรัพย์

     ผู ้ เส ียหายควรรีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที ่ตำรวจที ่อยู ่ใกล้ที ่เกิดเหตุ หรือแจ้งไปยังสถานีตำรวจ

ท้องที ่โดยด่วน เพื ่อดำเนินการติดตามตัวมิจฉาชีพต่อไป
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     ธนบัตรที ่ถ ูกมองว่าอยู ่ในสภาพไม่น่าใช้งาน (เก่าเปื ่อย ขาดจนต้องแปะสก็อตเทป ขาดวิ่นหรือ

เลอะคราบสกปรก ฯลฯ) หรือธนบัตรชำรุดอาจจะสร้างความไม่แน่ใจแก่ผ ู ้ประกอบการ

     แม้ว ่า 'ธนบัตรชำรุด' ถูกกำหนดให้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ตามกฎหมายก็จริง แต่กฎหมายจีน

ก็เปิดช่องให้ผ ู ้ร ับเง ินสามารถนำเง ินดังกล่าวมาแลกเปลี ่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได ้ณ เคาน์เตอร์ของ

ธนาคารพาณิชย์ทั ่วไป โดยไม่ต ้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

     ทั ้งนี ้เจ้าหน้าที ่ธนาคารจะเป็นผู ้ประเมินความเสียหายของตัวธนบัตร เพื ่อพิจาณาตัดสินใน

3 กรณี คือ

     1. เปลี ่ยนใหม่ได ้“เต็ม” ราคา สำหรับธนบัตรชำรุดที ่ยังอยู ่ในสภาพที ่สามารถบ่งชี ้ชนิดราคา

ธนบัตร หรือมีเนื ้อธนบัตรมากกว่า 3 ใน 4 ส่วน สามารถขอแลกเป็นธนบัตรใหม่ได้เต ็มราคากับ

ทางเจ้าหน้าที ่ธนาคารได้ทันที โดยไม่ต ้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

     2. เปล ี ่ยนใหม่ได้ “ครึ ่ง” ราคา สำหร ับธนบัตรชำร ุดท ี ่ม ี เน ื ้อธนบัตรเหลือเพ ียงคร ึ ่งหนึ ่ง 

สามารถขอแลกเป็นธนบัตรใหม่ได้ครึ ่งราคาของมูลค่าธนบัตร โดยไม่ต ้องเสียค่าธรรมเนียม

     3. ไม่ร ับเปลี ่ยน สำหรับธนบัตรชำรุดที ่ม ีเนื ้อธนบัตรไม่ถ ึงครึ ่งฉบับ

     เอ๊ะ!! อย่าลืม..พก “หนังสือเดินทาง” ติดตัวไว้เผ ื ่อเจ้าหน้าที ่ธนาคารเรียกขอดูด้วยนะครับ

บทสรุป

     ‘ธนบัตรปลอม' อาจสร้างความวิตกกังวลกับผู ้ประกอบการไทยที ่ย ังไม่ค ุ ้นเคยกับธนบัตรจีน

มากนัก เนื ่องจากแบงก์ปลอมรุ ่นใหม่ ๆ มีความยากต่อการตรวจสอบมากขึ ้น

     อันที ่จริงแล้ว...ปัญหา ‘แบงค์ปลอม’ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที ่คิด ขอเพียงทุกท่านรู ้จักระมัดระวัง

หมั ่นสังเกต รวมทั ้งติดตามศึกษารายละเอียดการตรวจสอบธนบัตรปลอม

     ปัญหา 'แบงก์ปลอม' คงจะไม่เป็นปัญหากวนใจหรือทำให้ใครน้ำตาตกในเป็นแน่ครับ

ธนบัตรชำรุด 'มีค ่า' อย่าทิ ้ง!!!

 

เทคนิค “4 อย่า” 

รู ้ทันการค้ากับจีน

     เหล่า “มิจฉาชีพ” ที ่แฝงตัวในหลากหลายรูปแบบก็พร้อมจะฉวยโอกาสหลอกลวงผู ้ท ี ่ประมาท

เผอเรอ และไม่ระมัดระวังเพียงพอ สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล จนถึงปัจจุบัน ปัญหานี ้

ม ีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ ่งข ึ ้น นักธุรกิจไทยมีว ิธ ีปฏิบัต ิต ัวอย่างไร?? เพื ่อป้องกันไม่ให้ต ้อง

ตกเป็นเหยื ่อของมิจฉาชีพ รวมทั ้งว ิธ ีการดำเนินการเมื ่อประสบปัญหา

----------------------------------------------------------
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     เมื ่อพูดถึง “จ ีน” ท ุกคนล้วนเห ็นตรงก ันว ่าเป็นประเทศที ่ม ีตลาดขนาดใหญ่ย ักษ ์ ผู ้บร ิโภค

จำนวนมหาศาล อีกทั ้งย ังเป็นฐานการผลิตสินค้าหลากหลาย ด้วยจุดแข็งดังกล่าว นักธุรกิจไทย

จำนวนมากต่างเห็นถึงโอกาสที ่จะนำเข้าสินค้าราคาถูกจากจีนและต้องการส่งออกสินค้าไทยไป

ตีตลาดยังแดนมังกร

     อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ “สุจริตชน” เท่านั ้นที ่เล ็งเห็นถึงโอกาสนี ้ เหล่า “มิจฉาชีพ” ที ่จะ

แฝงตัวมาในหลากหลายรูปแบบก็พร้อมจะฉวยโอกาสหลอกลวงผู ้ที ่ประมาทเผอเรอ และไม่ระมัด

ระวังเพียงพอ หลายปีที ่ผ ่านมา เกิดกรณีนักธุรกิจไทยจำนวนไม่น้อยถูกฉ้อโกงจากมิจฉาชีพจีน

สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล จนถึงปัจจุบัน ปัญหานี ้ย ังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมาก

ยิ ่งข ึ ้น ทั ้งย ังส่งผลลุกลามจนทำให้เส ียภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อ ันดีระหว่างกันด้วย

     ดังนั ้น บทความนี ้จะนำเสนอถึงแนวทางเพื ่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื ่อของมิจฉาชีพ รวมทั ้ง

ว ิธ ีการดำเนินการเมื ่อประสบปัญหา

กลายเป ็นส ูตรสำเร ็จคือ การสร้างเว ็บไซต์ที ่ เพียบพร ้อมด้วยข้อมูล ร ูปภาพของสินค้าและที ่ต ั ้ง

ของโรงงานหร ือบร ิษ ัทข ึ ้นมาเพ ื ่อตบตาเหยื ่อให้ด ูม ีความน่าเชื ่อถือ แต่เบื ้องหลังที ่แท้จริงแล้ว

กลับเป็นว่า บริษัทไม่ม ีอยู ่จร ิง หรือถ้ามี ก็ไม่ตรงกับข้อมูลที ่นำเสนอ

     เพราะฉะนั ้น ขอเตือนผู ้ประกอบการไทยให้ระมัดระวัง รวมถึงอย่าเชื ่อถือข้อมูลคู ่ค ้าที ่ค ้นหา

ได้และติดต่อสื ่อสารทางอินเทอร์เน็ตโดยง่ายดาย พยายามเลือกคู ่ค ้าที ่ เป ็นผู ้ผลิตและเจรจากัน

ตัวต่อตัว มีโรงงานและที ่ต ั ้งเป็นหลักแหล่ง 

 

       นักธุรกิจไทยต้องพึงตระหนัก เสมอว่า..  โลกอินเทอร เ์น็ต

เป ็นทุกสิ ่งทุกอย่างได้ ตามที ่ผ ู ้สร้างข้อมูลจินตนาการหรืออยากให้เป ็น 

อินเทอร เ์น็ตจึงเป็นเพียง “สังคมสมมติ” เป ็นโลกเสมือนจริงที ่ทุกคน

สามารถสร้างตัวตน ให้ด ีเล ิศเพ ียงใดก็ได้

อีกทั ้งข ้อมูลในอินเทอร์เน็ต เป็นข้อมูลที ่ไม ่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างแน่ช ัด ด ังน ั ้น 

โรงงานใหญ่ยักษ์ที ่ เห ็นอยู ่ในโลกอินเทอร์เน็ตอาจเป็นเพียงห้องเช่าซอมซ่อในโลกความจริงก็ได้

“
”1. อย่าเช ื ่อในสิ ่งที ่ค ุณ ‘เห ็น’

     ปกติแล้วหากเราต้องการซื ้อหรือขายสินค้า มักจะเริ ่มต้นด้วยการหาข้อมูลของสินค้า ผู ้ผลิต

หรือผู ้จ ัดจำหน่าย ซึ ่งสามารถทำได ้ผ ่านหลายช่องทางไม่ว ่าจะเป็น พบปะกับผ ู ้ค ้าโดยตรงผ ่าน

งานแสดงสินค้า อ่านจากสื ่อสิ ่งพิมพ์โฆษณา หรือผ่านคนแนะนำ 

     สำหรับการหาคู ่ค้าที ่อยู ่ในต่างประเทศซึ ่งผู ้ซื ้อและผู ้ขายไม่สามารถมาเจอหน้ากันได้โดยตรง

และไม่สะดวกที ่จะเดินทางมาตรวจสอบว่า ผู ้ขายมีต ัวตนอยู ่จร ิงหรือไม ่สื ่อที ่จะได้รับความนิยม

มากที ่ส ุดในขณะนี ้คงจะหนีไม ่พ ้น “อินเทอร ์เน ็ต” ที ่ท ั ้งสะดวกและรวดเร็ว (จากข้อมูลพบว่า 

80% ของนักธุรกิจไทยใช้อ ินเทอร์เน็ตเป็นสื ่อหลักในการติดต่อและหาข้อมูลคู ่ค ้า)

     แต ่กระนั ้น ประเด็นที ่ต ้องนึกถึงก็ค ือจำนวนผู ้ ใช ้อ ินเทอร ์เน ็ตชาวจีนมีจำนวนมหาศาลเป็น

อันดับต ้น ๆ ของโลก โดยข้อม ูลจาก China Internet Network Information Center ปี 2559

ระบุว ่า ประเทศจีนม ีผ ู ้ ใช ้อ ินเทอร ์เน ็ตถ ึง 710 ล้านคน ซึ ่งแน่นอนว ่า โลกออนไลน์น ี ่ เองท ี ่ เป ็น

แหล่งซึ ่งคนร้ายจำนวนมากแฝงตัวอยู ่!!

     เมื ่อพิจารณากรณีศึกษาที ่เคยเกิดขึ ้นกับนักธุรกิจไทยพบว่า เหยื ่อหลายรายมักจะ “ติดกับ”

เหล่ามิจฉาชีพตั ้งแต่เร ิ ่มต้นในการหาคู ่ค ้าผ่านทาง โดยร ูปแบบการหลอกลวงที ่พบเห ็นบ่อยจน

2. อย่า เอาแต่ ‘สะดวก’

    

     จากกรณีที ่ เคยเกิดขึ ้นไม่น้อย นักธุรกิจไทยบางรายต้องเสียรู ้ให้แก่เหล่ามิจฉาชีพเพราะว่า

ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรม โดยมักติดต่อกันผ่านทางอีเมล์และตกลงซื ้อขาย

สินค้ากันในทันท ีละเลยกับการตรวจสอบ “ความน่าเชื ่อถือ” ของคู ่ค ้า ดังนั ้น นักธุรกิจไทยต้อง

ให้ความสำคัญถามหาเอกสารทางการค้าที ่จำเป็นจากผู ้ขาย หากไม่แน่ใจว่าบริษัทที ่ต ิดต่อด้วย

มีต ัวตนจริงหรือไม่ ควรใช้ทุกวิถ ีทางตรวจสอบโดยละเอียด อย่าใช้นิส ัย “เกรงใจ” แบบคนไทย

เพราะตราบใดที ่ย ังไม่ม ีการโอนเงินไปให้คู ่ค้า อำนาจการต่อรองของเราจะยังมีเหนือกว่าเสมอ

     ดังนั ้น เพื ่อเป็นการคัดกรองว่า คู ่ค ้ามีความน่าเชื ่อถือแค่ไหน ควรปฏิบัต ิด ังต่อไปนี ้

     1) เร ิ ่มสอบถามข้อมูลบริษัทในเบื ้องต้น ถามรายละเอียดกับพนักงานขายอย่างละเอ ียดว ่า 

เป็นผู ้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย สถานที ่ต ั ้ง ประเภทสินค ้า ราคา ขอบเขตการดำเน ินธ ุรก ิจ 

เป็นต้น
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     2) ตรวจสอบหนังสือจดทะเบ ียนบร ิษ ัท หนังส ืออนุญาตการนำเข้าส่งออกหรือใบรับรอง

คุณภาพมาตรฐานการผลิตในโรงงาน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องให้ค ู ่ค ้ามีการรับรองเอกสาร

อย่างถูกต้องจากร ัฐบาล กล ่าวค ือ ม ีการประทับตราและลงว ันที ่จากหน่วยงานอย่างชัดเจน 

ซึ ่งโดยปกติแล้ว หากเป็นบริษัทที ่มีตัวตนอยู ่จริงก็จะสามารถส่งเอกสารเหล่านี ้ทันทีเมื ่อได้รับ

การร้องขอ 

    3) Cross Check หรือตรวจสอบใบจดทะเบียนอีกครั ้งเพื ่อความมั ่นใจกับหน่วยงานของรัฐ

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกับหน่วยงาน SAIC (State Administration of Industry and Commerce)

ของแต่ละพื ้นที ่

     เมื ่อพร้อมตกลงจะทำการซื ้อขายระหว่างกันแล้ว โดยเฉพาะการซ ื ้อขายสินค้าที ่ม ีม ูลค่า

จำนวนมาก เพื ่อสร้างความมั ่นใจอีกระดับ ควรมีการทำสัญญาทางการค้าท ี ่ เป ็นก ิจล ักษณะ

เพราะหากเกิดกรณีพิพาท สัญญาทางการค้าจะมีประโยชน์ในการฟ้องร้องทางกฎหมายหรือ

การหาตัวกลางในการระงับข้อพิพาท จากข้อมูลพบว่า ม ีเพ ียง 10% ของผ ู ้ประกอบการไทย

เท่านั ้นที ่ม ีการทำสัญญาทางการค้า

     นอกจากนี ้ ทางที ่ด ีก ่อนการรับมอบสินค้าและชำระเง ินทั ้งหมดให้แก่ค ู ่ค ้า หากเป็นไปได ้

ควรมีการตรวจสอบโดยจ้างบริษัท Surveyer สุ ่มตรวจสินค้าทั ้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

ณ ท่าเร ือต้นทางก่อนจะส่งสินค้ามายังเป้าหมาย เพราะหากได้ส ินค้าคุณภาพและปริมาณไม่

ตรงตามที ่ตกลงไว ้คู ่ค้าจีนก็มักใช้เทคนิคเตะถ่วงหนี ้และรักษาลูกค้าควบคู ่ก ันไปในตัว ทำให้

ผ ู ้ประกอบการไทยไม่ได้เง ินคืนเต็มจำนวน ซึ ่งเมื ่อเกิดการฟ้องร้องกันขึ ้นผู ้ประกอบการไทย

จะเสียทั ้งเวลาและค่าใช้จ ่ายในการดำเนินคดี

     ดังนั ้น ก่อนการโอนเงินชำระค่าสินค้าทุกครั ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง หากเป็นการดำเนินธุรกิจ

ระหว่างกันเป็นครั ้งแรก หรือได้ร ับการแจ้งทางอีเมล์ถ ึงการเปลี ่ยนแปลงเลขที ่บ ัญช ีใหม ่ต ้องม ี

การโทรศัพท์สอบถามโดยตรงกับผู ้ขายสินค้าก่อน เพื ่อยืนยันความถูกต้องข้อมูลที ่เปลี ่ยนแปลง

อีกทั ้งย ังต้องหมั ่นติดตั ้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที ่ท ันสมัย และเปลี ่ยนรหัสผ่านเข้า

อีเมล์ให้ซ ับซ้อนยากแก่การเจาะระบบของมิจฉาชีพ

    

หากประสบปัญหาฉ้อโกงแล้ว คุณควรทำอย่างไร?

     1. แจ้งเจ้าหน้าที ่ ณ ด่านศุลกากรทันทีเมื ่อพบปัญหา โดยอาจมีการลงบันทึกตู ้ส ินค้า รวมถึง

รายละเอียดของปัญหาในเบื ้องต้น

     2. ประสานหน่วยงานตรวจสอบสินค้าที ่ม ีความเชี ่ยวชาญ เช่น บริษัท SGS, กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ฯลฯ เก็บข้อมูลของสินค้าอย่างละเอียดเพื ่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี

     3. รวบรวมข้อมูลเอกสารและหลักฐานการติดต่อทางการค้าให้ครบถ้วน

     4. แจ้งความกับสถานีตำรวจไทย

     5. ประสานแจ้งหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องทั ้งไทยและจีน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งสถานเอกอัครราชทูต

หรือสถานกงสุลใหญ่ เพื ่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานให้ความช่วยเหลือต่อไป

3. อย่า ‘ประมาท’

      ในปัจจ ุบ ันย ังพบเหล่าแฮกเกอร์ (Hacker) ระบาดในจีนมากขึ ้น โดยกลุ ่มม ิจฉาช ีพม ักจะ

เฝ้าติดตาม เจาะข้อมูลอีเมล์ค ู ่ค ้า รอจนกระทั ่งเข้าสู ่ช ่วงโอนชำระเง ินและสวมรอย โดยอาจจะ

เปลี ่ยนชื ่ออีเมล์ของทั ้งสองฝ่ายเพียงเล็กน้อย เช่น จากเดิม chinatrade@hotmail.com เป็น

chinastradee@hotmail.com โดยที ่น ักธุรกิจไม่ทันสังเกตว่ามีการเปลี ่ยนแปลงว่าเราได้ค ุย

กับคู ่ค ้าตัวจริงหรือไม่ หรืออาจมีการแจ ้งเปล ี ่ยนช ื ่อ-สกุล เลขบัญชีธนาคารและข้อม ูลอ ื ่น ๆ 

ซึ ่งเหล่ามิจฉาชีพจะทำกันเป็นขบวนการ

4. อย่าเห็นแก่ของ ‘ถูก’

     “ของถูกมักเป็นของไม่ด ี ของดีราคามักไม่ถ ูก” เป็นคำพูดที ่ชาวจีนมักพูดอยู ่เสมอๆ ก็เพ ื ่อ

เตือนใจก่อนตัดสินใจซื ้อสินค้าใดว่า ของที ่ถ ูกนั ้น อาจไม่ใช่ของดีเสมอไป นักธุรกิจไทยจำนวน

ไม่น้อยมองเพียงแค่อยากได้ส ินค้าราคาถูกเพื ่อจะนำไปขายให้ได ้กำไรส ูงส ุด เหล ่าม ิจฉาช ีพก ็

เล ็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าวและมักจะวางแผนหลอกล่อคู ่ค ้าที ่ เจรจาโดยยื ่นข ้อเสนอขาย

สินค้าให้ราคาต่ำกว่าราคาตลาด แต่กลับให้เวลาตัดสินใจซื ้อในช่วงสั ้น ๆ เพื ่อเร ่งให้ตัดสินใจซื ้อ

และโอนเงินก้อนแรกเป็นค่ามัดจำ และเมื ่อได้เง ินแล้วก็จะหลบหนีไป

     เพราะฉะนั ้น จงอย่าเห็นแก่ข ้อเสนอราคาที ่เย ้ายวนให้ร ีบตัดสินใจซื ้อสินค้าในราคาต่ำ หาก

พบสินค้าที ่ม ีราคาต่ำกว่าท้องตลาดมาก ควรตั ้งข ้อสงสัยเอาไว้ก ่อนว่า อาจจะเป็นคู ่ค้าในคราบ

มิจฉาชีพและต้องเพิ ่มการตรวจสอบบริษัทดังกล่าวเป็นทวีค ูณ
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อุทาหรณ ์

“กฎหมายแรงงาน”จีน 

กรณีศึกษาที่

นักลงทุนไทยควรรู้

     ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว ่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม สิ ่งหนึ ่งที ่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก 

คงหนีไม่พ้นเร ื ่องของแรงงานลูกจ้าง ซึ ่งนายจ้างมีหน้าที ่ต ้องดูแลลูกจ้างตามสิทธิที ่พวกเขาควร

จะได้ร ับตลอดการทำงานให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของประเทศนั ้นๆ โดยกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง

โดยตรงก็ค ือ "กฎหมายแรงงาน" (Labor Law) นั ่นเอง

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

     คำนิยามของ "กฎหมายแรงงาน" หมายถึง กฎหมายที ่ร ัฐบ ัญญัต ิถ ึงส ิทธ ิและหน้าท ี ่ เพ ื ่อให ้

สอดคล้องและเกิดความเป็นธรรมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยกำหนดมาตรฐานขั ้นต่ำใน

การใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน เพื ่อให้ล ูกจ้างทำงานด้วยความปลอดภัย

มีส ุขภาพอนามัยดี ได้ร ับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร

     แน่นอนว่า...ไม่ใช่แค่นายจ้างเท่านั ้นที ่จำเป็นจะต้องศ ึกษาทำความเข้าใจและปฏิบ ัต ิตาม

กฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตัวลูกจ้างเองก็จำเป็นต้องศึกษา 'กฎหมายแรงงาน' ไว ้บ ้าง

     ที ่ผ ่านมา ศูนย์ข ้อมูลเพื ่อธ ุรกิจไทยในจีน  (BIC) ได้พบเห็นข่าวเกี ่ยวกับกรณีตัวอย่างกรณี

พิพาทและการละเมิดกฎหมายแรงงานจีนบนหน้าสื ่อท ี ่สหพันธ ์แรงงานจีน หร ือท ี ่ เร ียกส ั ้น ๆ 

ว่า ACFTU ได้นำมาเปิดเผย ซึ ่งมีความน่าสนใจพอสมควร 

     ดังนั ้น จึงขอถือโอกาสนำเรื ่องราวเหล่าน ี ้มาแชร ์เพ ื ่อเป ็นกรณีศ ึกษาให ้ก ับผู ้อ ่านที ่กำลัง

สนใจหรือผู ้ท ี ่ได ้เข ้ามาลงทุนในเมืองจีนแล้ว

     สิ ่งหนึ ่งที ่พวกเราสังเกตเห็นได้ช ัดเกี ่ยวก ับคดี 'ฉาว' ด ้านแรงงานที ่ เก ิดข ึ ้นในประเทศจีน

มักพบว่าเกิดขึ ้นกับ "สตรี" และ "เด็ก" เสียเป็นส่วนมาก เพราะประเด็นด้านสิทธ ิเด ็กและสตรี

ม ักถูกหยิบยกขึ ้นมาพูดและอยู ่ในความสนใจของสังคมจีนไม่น้อย

     เช่นในคดีการ "เหยียดเพศ" ของนักศึกษาสาวจบใหม่รายหนึ ่งที ่ถ ูกปฏิเสธการสมัครเข้า

ทำงานในตำแหน่งงานด้านเอกสารจากโรงเร ียนสอนทำอาหารชื ่อดังในนครหางโจว ด้วยเหตุที ่

ตนเป็น "เพศหญิง" จึงเป็นเหตุให้นักศึกษาสาวดังกล ่าวฟ้องร ้องดำเน ินคดีก ับโรงเร ียนแห่งนี ้ 

ซ ึ ่งศาลได้พิจารณาตัดสินว่า...

  จำเลยมีความผิดในลักษณะกีดกันทางเพศและ

ลิดรอนสิทธิความเสมอภาค ในการเข ้าทำงาน!! “ ”และต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีที ่ก ่อให้เก ิดความเสียหายทางจิตใจ จำนวนเงิน 2,000 หยวน

ให้แก่นักศึกษารายนี ้ ซ ึ ่งแม้ว ่าจะเป็นจำนวนเงินไม่มาก ทว่า คดีด ังกล่าวส่งผลกระทบต่อประวัติ

และภาพลักษณ์ขององค์กรไปตลอด

     เหตุการณ์บีบ 'หญิงท้อง' ออกจากงาน เป็นเร ื ่องที ่เก ิดขึ ้นกับลูกจ้างหญิง 3 คนที ่กำลัง

ตั ้งครรภ์ของบริษัทแห่งหนึ ่งในมณฑลเจียงซูที ่บอกให้พวกหล่อนหยุดพักผ่อนอยู ่ก ับบ้าน โดยจะ

แจ้งให้กลับมาทำงานอีกครั ้งภายหลังผลประกอบการของบริษัทกลับฟื ้นตัวขึ ้น ซึ ่งในเวลาต ่อมา
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บริษัทดังกล่าวไม่ได้เร ียกให้ล ูกจ้างทั ้ง 3 คนกลับมาทำงาน แถมยังข ู ่ เข ็ญให ้พวกหล่อนเข ียน

ใบลาออก มิฉะนั ้นจะย้ายให้พวกหล่อนไปทำงานในสายการผลิตท ี ่ต ้องใช ้แรงงานหนัก ทำให ้

สาวท้อง 3 รายนี ้ร ้องเร ียนไปยังหน่วยงานการคุ ้มครองแรงงานที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้งสหภาพแรงงาน

สมาพันธ์สตรี และกรมกิจการแรงงานที ่ได ้ม ีหนังสือสั ่งการให้บริษัทรายนี ้เร ่งแก้ไขพฤติกรรม

อันมิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว แต่บริษัทดังกล่าวกลับแสดงท่าทีเม ินเฉยจนเก ิดคดีฟ ้องร ้อง

จนถึงในชั ้นศาลในเวลาต่อมา

     อีกหนึ ่งประเด็นที ่ม ักปรากฏตามสื ่อต่าง ๆ คือเรื ่องของการใช ้“แรงงานเด็ก” ซึ ่งไม่เว ้น

แม้แต่ในจีน 

   

สัญญา 'ทาส'

  องค ก์ร China Labor Watch เป ็นกลุ ่มเอ็นจีโอ[NGO]

ที ่ติดตามสถานการณก์ารละเมิดสิทธิแรงงาน ในประเทศจีน

เมื ่อปี 2557 องค์กร China Labor Watch ได้ออกมาแฉข่าวการใช้แรงงานเด็กของบริษัทผู ้ผลิต

ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ให้ก ับแบรนด์ซัมซุง (Samsung) หลายต่อหลายครั ้ง โดยล่าสุดบริษัท Shinyang 

Electronics เป็นอีกหนึ ่งรายที ่ถ ูกรายงานว่ามีการจ้างแรงงานเด็กที ่ม ีอายุต ่ำกว่า 16 ปี รายงาน

ดังกล่าวยังไม่รวมถึงการละเมิดกฎหมายแรงงานอีกหลายประเด ็น เช ่น ไม ่จ ่ายค ่าแรงล ่วงเวลา 

ใช้ทำงานเกินเวลา ไม่ม ีประกันสังคม รวมทั ้งย ังไม่ม ีการฝึกอบรมแก่พนักงานอีกด้วย

     การละเมิดกฎหมายแรงงานในจีน (จริง ๆ ก็คล้ายกันทั ่วโลก) ยังสะท้อนภาพออกมาในรูปของ

การ 'ข ูดรีดเอารัดเอาเปรียบ' ผู ้ใช ้แรงงาน ซึ ่งนำความขัดแย้งระหว่าง 'นายจ้าง VS ลูกจ้าง' 

รวมถึงบรรยากาศอึมครึมในการทำงาน

     "สัญญาว่าจ้าง" เป็นเอกสารหลักฐานที ่สำคัญที ่กำหนดสิทธิหน้าที ่และเป็นหลักประกัน

ให้ก ับทั ้งนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ไม่ใช ่                     อย่างที ่บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ ่งในมณฑล

เสฉวนทำกับพนักงาน โดยสัญญามีล ักษณะที ่ ไม ่ เป ็นธรรม จนสุดท ้ายบร ิษ ัทแห่งน ี ้ต ้องตกเป ็น

จำเลยถูกฟ้องดำเนินคดีไปตามระเบียบ

     ข้อความในสัญญา (ทาส) นี ้ก ็เช ่น พนักงานจะไม ่ปฏิเสธงานที ่ ได ้ร ับมอบหมายไม ่ว ่าจะด ้วย

เหตุผลประการใด รวมถึงการไปเอ็นเตอร์เทนลูกค ้า / พนักงานยินยอมสละว ันหยุดเพ ื ่อทำงาน

ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นเทศกาลตรุษจีน)  / พนักงานทำงานแบบไม่ม ี เวลา

เลิกงาน / พนักงานที ่เข ้าทำงานสายจะถูกหักเง ินค่าตอบแทนนาทีละ 130 หยวน / พนักงานจะ

“ ”

ต้องวางเง ินมัดจำมูลค่า 2 หมื ่นหยวน โดยยินยอมให้บริษัทหักเง ินในอัตรา 30% ของเง ินเด ือน

จนกว่าจะครบตามจำนวน แล้วแบบนี ้จะไม่ให้เร ียกว่า "สัญญาทาส" ได้ย ังไง..     

     เร ื ่องของ "สวัสดิการ" และ "ค่าแรงขั ้นต่ำ" เป็นประเด็นที ่เกี ่ยวเนื ่องกับผลประโยชน์

ส ่วนตัวที ่ม ีความอ่อนไหวค่อนข้างมากเช่นกัน ตัวอย่างคดีของการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างไม่ได้

เก ิดขึ ้นเฉพาะกับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเท่านั ้น บริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจน้ำดำอักษรย่อ

"P" ในนครฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจ ียงก ็เป ็นไปกับเขาด ้วย โดยพนักงานในโรงงานถูกปร ับลด

สวัสดิการ "เง ินอุดหนุนระบบทำความร้อน" จนต่ำกว่าเกณฑ์ที ่ทางรัฐบาลท้องถิ ่นกำหนดไว้

     การละเมิดกฎหมาย "ค่าแรงขั ้นต่ำ" คดีที ่ เก ิดขึ ้นก ับหมู ่ล ูกจ ้างของบร ิษ ัทผล ิตเพลารถยนต์

ในมณฑลฝูเจ ี ้ยน (ทุนฮ่องกง) เร ื ่องของเรื ่องมีอยู ่ว ่า ทั ้งสองฝ ่ายตกลงจ้างแบบจ่ายตามชิ ้นงาน

ในช่วงที ่ผลประกอบการบริษัทไม่ส ู ้ด ี ปริมาณงานมีน้อย บริษัทมีการคิดค่าตอบแทนตามชิ ้นงาน

และจ่ายค่าแรงให้คนงานดังกล่าวเพียงเดือนละ 90 หยวน (ราว 450 บาท) ต่อมา บริษัทแห่งนี ้ได ้

บอกเลิกสัญญาจ้างโดยอ้างเหตุผลว ่า พนักงานคนดังกล ่าวไม ่ตอกบัตรเข ้าทำงาน ต ้องร ้อนถึง

สหภาพแรงงานท้องถิ ่นยื ่นมือเข้าช่วยเหลือ และศาลได้ต ัดสินให้บริษัทดังกล่าวจ่ายเงินส่วนต่าง

จากเง ินเดือนขั ้นต่ำให้ก ับลูกจ้าง

     ถูก 'เบี ้ยวค่าแรง' เป็นภาพชีว ิตแรงงานลูกจ้างจีนที ่พบเห ็นได ้บ ่อยคร ั ้ง ล ูกจ ้างตาดำ ๆ 

รวมตัวพร้อมอุปกรณ์ทวงหนี ้อย่างป้ายกระดาษหรือขึงผ้าแดงผ้าขาวที ่ม ีข ้อความประมาณว่า..

เอาเง ินของ (ชั ้น) คืนมา!! 

     เหตุการณ์ 'ทวงหนี ้ ' ที ่กลายเป็นข่าวใหญ่ในจีนต้องยกให้ก ับเหตุการณ์ที ่บริษัทก่อสร้างและ

บริษัทผู ้ร ับเหมารายย่อยในมณฑลส่านซีค้างจ่ายค่าแรงคนงานมากกว่า 100 คน ซึ ่งภายหลังการ

เจรจา บริษัทผู ้จ ้างได ้ให้คำมั ่นว ่าจะจ่ายค่าแรงให้โดยเร ็วท ี ่ส ุด แต ่แล ้วเหต ุการณ์ท ี ่ ไม ่คาดฝัน

ก็เก ิดขึ ้น เมื ่อบริษัทได้ว ่าจ้างให้กลุ ่มคนพร้อมอาว ุธเป ็นไม้กระบองและเหล็กท ่อนกว ่า 30 คน

เข้าทุบตีทำร้าย รวมทั ้งกักขังหน่วงเหนี ่ยวกลุ ่มคนงานที ่พวกเขานัดให้มาร ับค ่าแรง จนทำให้ม ี

ผ ู ้ได ้ร ับบาดเจ็บกว่า 20 คน คดีทางแพ่งเลยกลายเป็น 'คดีอาญา' บริษัทเจ้าปัญหาต้องรับผลจาก

การกระทำตามกฎหมายขั ้นรุนแรง

     กรณีการตกเป็น "ผู ้ถูกกระทำ" ของบรรดาลูกจ้างในจีนยังไม่หมดเท่านี ้ บริษัทผู ้ผลิตอุปกรณ์

ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรายหนึ ่งในมณฑลอานฮุยได้ปฏิเสธการทำสัญญาจ้างและไม่จ่ายค่าประกันสังคม
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     สุดท้าย เป็นเร ื ่องของ 'ความปลอดภัย' ในการทำงานตามที ่กฎหมายแรงงานได้ระบุไว ้ว ่า

นายจ้างจะต้องให้ล ูกจ้างทำงานด้วยความปลอดภัย มีส ุขภาพอนามัยดี 

     ทว่า ปัจจุบัน ผู ้ประกอบการบางส่วนยังคง "มองข้าม" ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและ

มาตรการคุ ้มครองความปลอดภัยแรงงาน เครื ่องจักรอุปกรณ์เก่า สิ ่งแวดล้อมในการทำงานไม ่ด ี 

แรงงานต้องเผชิญกับภาวะฝุ ่นละออง เสียงด ัง อ ุณหภูม ิส ูง รวมถึงอันตรายจากมลภาวะเป็นพิษ 

อ ุบ ัต ิ เหต ุจากการทำงาน และโรคภัยเน ื ่องจากอาชีพ (Occupational disease) ซ ึ ่งล ้วนส ่งผล

กระทบต่อความปลอดภัยต่อชีว ิตและร่างกาย

     กรณีตัวอย่างที ่เกิดขึ ้นเมื ่อหลายปีก่อน เกิดเหตุระเบิดขั ้นร ุนแรงในโรงงานผลิตโลหะแห่งหนึ ่ง

ในเมืองคุนซานของมณฑลเจียงซ ู(ทุนไต้หวัน) ส่งผลให้มีผ ู ้ เสียชีว ิตมากถึง 146 ราย เป็นอุบัต ิเหต

ุ

ครั ้งใหญ่ที ่ เก ิดขึ ้นจากความประมาทเลินเล่อในกระบวนการผลิต ได้ก ่อให้เก ิดความเสียหายทาง

เศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าถึง 351 ล้านหยวน ซึ ่งร ัฐบาลกลางได้ส ่งเจ ้าหน้าที ่ลงพื ้นที ่ตรวจสอบเพื ่อ

ติดตามหาตัวผู ้ร ับผิดชอบที ่ เก ี ่ยวข ้องท ุกฝ ่าย ซ ึ ่งบ ุคคลผู ้ร ับผ ิดชอบตามกฎหมายและประธาน

กรรมการบริษัทสลัดความผิดไม่พ้นตัวเป็นแน่แท้

       ทางออกในกรณีนายจ้างเหนียวหนี ้ไม่ยอมจ่ายค่าแรง 

   ลูกจ้างสามารถใช้กลไกการติดตามทวงหนี ้ ผ่านทาง

   สหภาพแรงงานของบริษัท หน่วยงาน/องคก์รต่างๆ ที ่

   เกี ี ่ยวข้องกับงานคุ ้มครองแรงงาน อาทิ  กรมแรงงาน 

   สำนักงานอุตสาหกรรมและการค้า (SAIC)  สมาพันธ ส์ตรี

   ในกรณีของแรงงานไทย ยังสามารถขอความช่วยเหลือจาก

   สถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ ในต่างประเทศ 

“

”

ใด ๆ ให้ก ับลูกจ้าง ซึ ่งภายหลังผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้บริษัทแห่งนี ้ต ้องจ่าย

ค่าชดเชยให้ก ับล ูกจ ้างเป็นจำนวนสองเท่าของเง ินเดือนตามกฎหมายว่าด ้วยส ัญญาการจ้างงาน 

เป็นจำนวนเงินทั ้งหมด 21,774 หยวน (แสนกว่าบาท)

บทส่งท้าย

     ในยุคที ่เศรษฐกิจชะลอตัว นายจ้างเจ้าเล ่ห ์บางรายอาจฉวยโอกาสจากลูกจ ้าง (ตาดำ ๆ) 

ไม่ว ่าจะด้วยเหตุจ ูงใจประการใดก็ตาม ดังนั ้น หากลูกจ ้างทราบถึงขอบเขตสิทธ ิของตนที ่ ได ้

ระบุไว ้ในกฎหมายแรงงาน ก ็จะช ่วยให ้ล ูกจ ้างเหล ่ารอดพ้นจากการถ ูกเอาร ัดเอาเปร ียบได ้ 

ซึ ่งสาระสำคัญที ่ล ูกจ้างควรรู ้ในกฎหมายแรงงาน เช ่น ว ันหยุด ว ันลา ค่าตอบแทน ค ่าชดเชย 

และสวัสดิการต่าง ๆ ที ่ล ูกจ้างพึงได้ร ับนั ่นเอง

     การเป็นนายจ้างก็มีหน้าที ่ที ่ต้องปฏิบัต ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

เพื ่อปกป้องชีว ิตและสุขภาพอนามัยของแรงงานลูกจ้าง กระบวนการผลิตต้องมีความปลอดภัย

ได้มาตรฐานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้าง มิใช ่ เห ็นแก ่ผลประโยชน์ส ่วนตนมากจน

เกินความพอด ีดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก :

“ขอให้ถ ือประโยชน์ส ่วนตนเป็นที ่สอง ประโยชน์ของ

เพื ่อนมนุษย์เป็นกิจที ่หนึ ่ง ลาภ ทรัพย ์ และเกียรติยศ

จะตกแก่ท่านเอง  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้

บริส ุทธิ ์"

90 91



 

ศึกษาขั้นตอน

 

     ปัจจุบัน  ตลาด e-Commerce ของจีนมีขนาดใหญ่มาก และมีผ ู ้ให้บริการสำหรับขายสินค้า

ออนไลน์เจ ้าใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั ้น ก่อนการเข้าสู ่ตลาดอีคอมเมิร ์ซของจีน นักลงทุนควร

ศึกษาให้รอบคอบเสียก่อนว่า platform ใดที ่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข ้าถึงการบริการได้

สะดวกที ่ส ุด และพร้อมที ่จะช ่วยเหลือในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่น ักลงทุน

ด้านต่าง ๆ ได้

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

บริษัท King Power

การเปิด

ของ
Tmall.com

ออนไลน์ร้านค้า

     ปัจจุบันการซื ้อขายสินค้าออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร ็ว เพราะทุกว ันน ี ้ม ีการใช ้เทคโนโลย ี

เข ้ามาเป็นเครื ่องมือช่วยบริหารจัดการในการเพิ ่มช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์มากยิ ่งขึ ้น

คิงเพาเวอร์เองมีเว ็ปไซต์ออนไลน์อยู ่แล้ว คือ www.kingpower.com อย่างไรก็ด ี เพื ่อเป็นการ

ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ ่มผู ้บร ิโภคชาวจีนที ่ม ีศ ักยภาพและมีกำลังซื ้อสูง บริษัทจึงมีเป้าหมาย

ในการขายผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางออนไลน์เพิ ่มเติม เพื ่อผลักดันสินค้าแบรนด์ไทย และสินค้า

ปลอดภาษีสู ่ตลาดจีน

มุมมองของ คิงเพาเวอร ์ที ่มีต่อตลาดออนไลนจ์ีน

การเตรียมตัวของ คิงเพาเวอร  ์ก่อนเข้าสู ่ตลาดจีน

โดยความร่วมมือกับ Tmall.com

     เนื ่องจากปัจจุบันตลาด e-Commerce ของจีนมีขนาดใหญ่มาก มีผ ู ้ให้บริการสำหรับขาย

สินค้าออนไลน์เจ ้าใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก ได้แก่ 1) Taobao.com 2) Tmall.com 3) JD.com

4) Amazon.com และ 5) Suning.com ด ังน ั ้น ก ่อนการเข ้าส ู ่ตลาด e-Commerceของจีน 

นักลงทุนควรจะศึกษาให ้รอบคอบว่า platform ใดที ่ เป ิดโอกาสให้น ักลงทุนต ่างชาต ิเข ้าถ ึง

การบริการได้สะดวกที ่ส ุด และพร้อมที ่จะช่วยเหลือในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

ให้แก่นักลงทุนด้านต่าง ๆ ได้ ตามรายละเอียดดังนี

     

เง ื ่อนไข platform สำหร ับค ิงพาวเวอร ์ ได ้แก ่ เข ้าใจง ่าย ง ่ายต ่อการใช ้งาน ม ีผ ู ้ เข ้าชมเป ็น

จำนวนมาก มีว ิธ ีการชำระเง ินท ี ่ เหมาะสมมีบร ิการจ ัดส ่งท ี ่ถ ูกต ้อง และมีกล ุ ่มผ ู ้บร ิโภคหลัก

ท ี ่สอดคล้องก ับส ินค ้าท ี ่บร ิษ ัทจะนำไปเจาะตลาดออนไลน์ ท ั ้งน ี ้ เพ ื ่อเพ ิ ่มโอกาสในการวาง

จำหน่ายส ินค ้าและสร ้างตราส ินค ้า ซ ึ ่งเห ็นว ่า Tmall ของ Alibaba Group ตอบโจทย์ของ

คิงพาวเวอร์ได้มากที ่ส ุด เพราะ  Tmall เป็น platform แบบ B2C (Business to Customer)

    Tmall ม ี2 ประเภทด้วยกัน คือ 1.Tmall.com สำหรับภายในประเทศ ซึ ่งต้องมีบริษัท โกดัง

เก็บสินค้า และระบบโลจิสติกส์ในประเทศจีนเท่านั ้น และ 2.Tmall.co.hk หรือ Tmall Global 

1. Platform ใด...เหมาะสมที ่ส ุดในการทำธ ุรก ิจ e-Commerce ในจ ีนของคิงพาวเวอร ์
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สำหรับทั ่วโลก ซึ ่งจะเป็นการค้าระหว่างประเทศกับประเทศจีน โดยที ่บริษัทต้องอยู ่ในต่างประเทศ

สินค้าที ่จะขายจะต้องเป็นสินค้าที ่ส่งจากประเทศที่ผลิตโดยตรง และมีการขนส่งสินค้าจากประเทศ

ต้นทางเท่านั ้น โดยคิงเพาเวอร์เลือกใช้บริการ Tmall Global

          ปัจจุบันคิงเพาเวอร์ม ี 2 เว ็ปไซต์ ใน Tmal Global คือ

          (1) https://kingpower.tmall.hk เป็นเว็บไซต์เกี ่ยวกับสินค้าไทย ขนมไทย ผลไม้อบแห้ง 

สินค้าประเภทสปา เป็นต้น เพื ่อเป็นการส่งเสริมสินค้าไทย โดยจะส่งสินค้าไปที ่ประเทศจีนโดยตรง

โดยการขนส่งจะมีการระบุที ่อยู ่ผู ้ร ับสินค้าในจีนให้อย่างชัดเจน ซึ ่งส ินค้าที ่ได้รับความนิยมในกลุ ่ม

ผู ้บริโภคชาวจีนสูงที ่สุดคือ ทองม้วน ผลไม้อบแห้ง และยาหม่อง

          (2) www.kingpowerdutyfree.tmall.hk  เป็นเว็บไซต์เกี ่ยวกับส ินค ้าปลอดภาษีส ินค ้า

อาทิ น้ำหอม เครื ่องสำอางค์ สุรา เป็นต้น ให้บริการสำหรับลูกค้าที ่จะเดินทางมายังประเทศไทย

ลูกค้าสามารถสั ่งส ินค้าก่อนเดินทาง 24 ชั ่วโมง โดยจะต้องระบุสนามบินที ่จะรับสินค้าให้ช ัดเจน

ปัจจุบันมีสนามบินนานาชาติท ี ่สามารถร ับส ินค ้าได ้ท ั ้งหมด 4 แห่ง ได ้แก ่ สนามบ ินส ุวรรณภ ูม ิ 

สนามบินดอนเมือง สนามบินภูเก็ต และสนามบินอู ่ตะเภา

 ภาพหน้าเว ็ปไซต์ https://kingpower.tmall.hk

     2. ระบบโครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลกฎหมาย และกฏระเบ ียบของ

การทำธ ุรก ิจอ ีคอมเม ิร ์ซในจ ีนเป ็นอย ่างไร ข ั ้นตอนการสมัครเป ็นสมาชิกของ Tmall อ้างอิง

กฏหมายทางการค้าของฮ่องกง เนื ่องจาก Tmall จดทะเบียนในฮ่องกง แต่ในกรณีการนำสินค้า

เข้าไปขายในจีนจะอ้างอิงกฏหมายของจีนทั ้งหมด 

     3. การศึกษาพฤติกรรมของผู ้บริโภคชาวจีนในแต่ละกลุ ่มสินค้า รวมถึงรสนิยมการบร ิโภค

ก่อนการลงทุน พบว่าผู ้บร ิโภคชาวจีนส่วนใหญ่จะเลือกส ินค้าที ่ม ีค ุณภาพดีและเป ็นของแท้ที ่

นำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก 

         จากข้อมูลของ Alibaba พบว่า นักช็อปออนไลน ช์าวจีน

มีราว 630 ล้านคนและที ่นิยมสั ่งสินค้าออนไลน เ์ป็นเพศหญิง

กว่า 66% และส่วนใหญ่จะเป็นผู ้หญิงที ่แต่งงานและมีบุตรแล้ว

กว่า 48% นับเป็นกลุ ่มผู ้บริโภคที ่มีกำลังซื ้อสูงมากในจีน

     สินค้าที ่ชาวจีนนิยมซื ้อมากที ่ส ุด คือ กลุ ่มผลิตภัณฑ์เสริมความงามที ่ส ูงถึง 31% รองลงมา

เป็นผลิตภัณฑ์เกี ่ยวกับเด็ก 17% และสินค้าอาหาร 11% 

 4.  การทำแผนการตลาด เนื ่องจาก Alibaba เป็นบริษัทที ่ค ่อนข้างใหญ่และมีเครือข่ายที ่ให้

บริการครบวงจร สำหรับช่วยผู ้ประกอบการที ่สนใจลงทุน โดยมี Market Tools เป็นเครื ่องมือ

ที ่ใช ้สำหรับการประชาสัมพันธ์ร ้านค ้าหร ือผล ิตภ ัณฑ์โดยผ่านเว็บไซต์อ ื ่น ๆ ที ่อยู ่ในเครือของ

Alibaba ท ี ่จะช ่วยทำให้การส ่งเสร ิมการจำหน่ายเป็นไปอย่างกว้างขว้าง คิงพาวเวอร์จ ึงต ้อง

ทำแผนการตลาดให้สอดคล้องก ับทร ัพยากรที ่ Alibaba จัดสรรให ้ในการก้าวเข ้าส ู ่ เวท ีธ ุรก ิจ

e-Commerce เพื ่อให้สามารถเข้าสู ่ตลาดได้สำเร ็จ

     5. การเตรียมบุคลากรให้เพียบพร้อม คิงเพาเวอร์ม ี(1) ทีมงามที ่คอยบริหารจัดการงานทาง

เทคนิคและพัฒนาเว ็บไซต์ให้ม ีความสวยงามและมีข ้อม ูลท ี ่ท ันสมัย ด ูแลเร ื ่องค ุณภาพสินค ้า 

การอัพเดทภาพของสินค้าและคำบรรยายใต้ภาพลงบนเว็บไซต ์(2) ทีมงานที ่ด ูแลด้านการตลาด

และวางแผนการส่งเสริมการขาย หรือการจัด event ต่าง ๆ ร่วมกับทาง Tmall และ (3) ทีมงาน

ติดต่อกับลูกค้าและสำรวจพฤติกรรมการซ ื ้อของผ ู ้บร ิโภค ตลอดจนการสอบถามข้อม ูลอ ื ่น ๆ

เกี ่ยวกับความต้องการของผู ้บริโภค ทั ้งนี ้ ทีมงานเหล่านี ้จะต ้องม ีความรู ้ความเข ้าใจเก ี ่ยวกับ

ระบบธุรกิจอีคอมเมิร ์ซ และสามารถสื ่อสารภาษาจีนได้อย่างดี

““
”
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      นอกจากนี ้ Tmall มีตัวชี ้ว ัดในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 3 ด้าน คือ คุณภาพสินค้า

การบริการ และความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า หากร้านค้าผ่านการประเมินก็จะมีโอกาสที ่จะได้

ร ่วมการส่งเสริมการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ก ับทาง Tmall สำหรับการตรวจดูผลการตอบรับ

ของผู ้บริโภคทาง Tmall จะใช้โปรแกรม “AliWangWang” ซ ึ ่ง Alibaba ได ้พ ัฒนาช่องทางการ

ติดต่อนี ้ข ึ ้นมาเพื ่อให้ผ ู ้ขายพูดคุยกับผู ้ซ ื ้อได้โดยตรงแบบ Real time ซึ ่งทำให้การซื ้อขายเป็นไป

อย่างสะดวกยิ ่งข ึ ้น

เงื ่อนไขการสมัครใช้บริการ Platform ของ Tmall

 สินค้าที ่จะนำมาขายห้ามเป็นสินค้าที ่ผลิตจากประเทศจีน

 สินค้าที ่ เข ้ามาจำหน่ายจะต้องเป็นสินค้าที ่ผ ่านพิธ ีการทางศุลกากรนำเข้าแล้ว 

    ต้องมีเครื ่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

     มีระบบการชำระเง ิน

     Alibaba  มีช่องทางการชำระเง ินออนไลน์เร ียกว่า “Alipay” (หรือ 支付宝) โดยจะผูกเข้ากับ

บัตรเครดิต ซึ ่งได้ร ับการยืนยันว่ามีความปลอดภัยสูง เนื ่องจาก Alipay เน้นการคุ ้มครองลูกค้า

โดยผู ้ซ ื ้อสามารถกำหนดเงื ่อนไขการรับสินค้าก่อน จากนั ้นจึงอนุมัต ิให้ชำระเง ินแก่ผ ู ้ขายได้ 

     ทั ้งนี ้ ต ้องยืนยันภายใน 20 วัน มิฉะนั ้น ระบบจะชำระเง ินให้โดยอัตโนมัต ิ อย่างไรก็ด ี กรณี

ที ่ได ้ส ินค้าไม่ตรงตามความต้องการ หรือไม่ได้รับสินค้า ผู ้ซื ้อก็จะได้รับเง ินคืนเช่นกัน นอกจากนี ้

Alibaba ยังอำนวยความสะดวกให้ล ูกค้าในการชำระเง ินโดยผู ้ประกอบการสามารถเลือกได้ว ่า

จะรับเง ินค่าสินค้าเป็นเง ินหยวน หรือเง ินดอลลาร์สหรัฐฯ

    

   

• 

• 

• 

• 

ความรวดเร็วของการส่งมอบสินค้าถึงมือผู ้บริโภค

     ต้องเป็นขนส่งระหว่างประเทศและสินค้าจะต้องถูกส่งออกจากประเทศต้นทางไปประเทศจีน

เท่านั ้น และบริษัทขนส่งจะต้องสามารถเช ื ่อมต ่อก ับ Platform ของ Tmall ได ้ในกรณีที ่ล ูกค้า

ต้องการเช็คว่าสินค้าอยู ่ท ี ่ระหว่างการส่งภายในระยะเวลา 7 วัน 

     

     นอกจากนี ้ Tmall มีโกดังในจีนทั ้งหมด 4 แห่ง ได้แก ่นครหางโจว นครกว่างโจว นครเซี ่ยงไฮ้ 

และเมืองหนิงโป สำหรับเก็บสินค้าที ่ส ่งมาจากต่างประเทศ โดยโกดังด ังกล ่าวจะตั ้งอย ู ่ ในเขต 

Free Zone โดยไม่ม ีการเก็บภาษีในกรณีที ่ย ังไม่ม ีการซื ้อขายกิดขึ ้น ซึ ่งปัจจุบันคิงพาวเวอร์ใช้

บริการโกดังเก็บสินค้าที ่ เม ืองหนิงโป

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื ่นๆ

     1) ค่าธรรมเนียมรายปี ประมาณ 5,000 – 10,000 เหร ียญสหรัฐฯ ข ึ ้นอย ู ่ก ับประเภทธุรกิจ

     2) ค่ามัดจำ เป็นเง ินฝากสำหรับการสั ่งซ ื ้อสินค้าในกรณีที ่ล ูกค้ามีปัญหาที ่ต ้องการเปลี ่ยน

หรือคืนสินค้าจะใช้เง ินในส่วนนี ้ชำระไปก่อน 

     3) ค่า Commission ขึ ้นอยู ่ก ับการตกลงกับทาง Tmall ว่าจะจ่ายกี ่เปอร์เซ ็นต์จากยอดขาย

ต่อหนึ ่งใบเสร็จ
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สนใจ 

"เปิดร้านออนไลน "์ ในจีน 

มองทางนี้!!!

ศึกษา "กฎหมายจีน" 
สิ่งใกล้ตัว อย่ามัวละเลย

     สำหรับผู ้ประกอบการไทยที ่กำลังสนใจ หรือปิ ๊งไอเดียอยากจะเปิดร้านค้าออนไลน์ในเม ืองจีน 

สิ ่งสำคัญที ่ท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ใช่แค่เรื ่องของการขอเปิดร้านออนไลน ์(เพราะจริงๆ แล้ว

ขั ้นตอนการขอเปิดร้านออนไลน์นั ้นแสนจะง่ายดาย) หรือแผนการตลาดเท่านั ้น 

     แต่!! ส ิ ่งใกล้ตัวที ่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามเป็นเร ื ่องของกฎหมายหรือกฎระเบียบที ่เก ี ่ยวข้อง 

โดยเฉพาะกฎหมายการโฆษณา และกฎหมายการคุ ้มครองผู ้บริโภค เพราะจีนเขาเริ ่มเอาจริงเอาจัง

(มาก) กับการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี ้

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

     คงปฏิเสธไม่ได้ว ่า การค้าปลีกออนไลน์มีบทบาทสำคัญต่อการส ่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

บนโลกไซเบอร์ (Network Economy) ของประเทศจีน

     ตลาดขนาดใหญ่ที ่ม ีต ้นทุนการลงทุนต่ำ และเข้าถึงเหล่าพลเมืองเน็ตชาวจีน (Netizen) ที ่ม ี

กว่า 6 ร้อยล้านคนได้ง ่ายเพียงปลายนิ ้วสัมผัส ทำให้ธ ุรกิจอีคอมเมิร์ซกลายเป็น "ทางเลือก" ของ

ผู ้ท ี ่กำลังมองหาช่องทางทำตลาดจีน

     สำหรับผู ้ประกอบการไทยที ่กำลังสนใจ หรือปิ ๊งไอเดียอยากจะเป ิดร ้านค ้าออนไลน์ในจ ีน 

สิ ่งสำคัญที ่ท ่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ใช่แค่เรื ่องของการขอเปิดร้านออนไลน ์(อันที ่จริงแล้ว

ขั ้นตอนการขอเปิดร้านออนไลน์นั ้นแสนจะง่ายดาย) หรือแผนการตลาดว ่า เม ื ่อเป ิดร ้านแล ้ว

จะทำโปรโมชั ่นสินค้าของตัวเองยังไงเพียงเท่านั ้น

     แต่!! ส ิ ่งใกล้ต ัวที ่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามเป็นเร ื ่องของกฎหมาย/กฎระเบียบที ่เก ี ่ยวข้อง

 โดยเฉพาะกฎหมายการโฆษณา และกฎหมายการคุ ้มครองผู ้บริโภค เพราะทางการจีนเขาเริ ่ม

เอาจริงเอาจัง (มาก) กับการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี ้

     เมื ่อปลายป ี2557 สำนักงาน SAIC แห่งชาติจ ีนได้เร ียกเจ้าของแพลตฟอร์ม B2C ยักษ์ใหญ่

ในจีนเข้าหารือ แถมยื ่นคำขาดให้ท ุกรายปฏิบ ัต ิตามกฎหมายและจะมีการส ุ ่มตรวจสินค ้าใน

เว ็บไซต ์ของตนเองอย่างเคร ่งคร ัด อาทิ TMall .com, JD.com, 1yhd.com, Amazon.cn, 

Suning.com, Jumei.com และ Lefeng.com เป็นต้น และจะดำเน ินการเอาผิดอย่างจริงจัง

กับผู ้ประกอบการที ่ม ีพฤติกรรมละเมิดทางกฎหมาย

     ว ันนี ้ ศ ูนย์ข ้อมูลเพื ่อธ ุรกิจไทยในจีน (BIC) ถือโอกาสแบ่งปันข่าวสารที ่น่าสนใจที ่เกี ่ยวข้อง

กับกรณีความผิดที ่ม ักเกิดขึ ้นกับธุรกิจอีคอมเมิร ์ซ ทั ้งจากความไร้เดียงสา หรือด้วยความตั ้งใจ

ก็ตาม แต่ถ ือว่า "มีความผิด" เพื ่อเป็นตัวอย่างเตือนใจให้ก ับผู ้ท ี ่ค ิดอยากจะมีร ้านค้าออนไลน์

ส ักร้านในจีน เราไปติดตามกับเลยครับ/ค่ะ...
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ใช ้คำพูดที ่ม ีน ัย "สุดโต่ง" 
เช ่น เช ื ่อถือได้ส ูงสุด เป็นมืออาชีพที ่ส ุด

     เร ื ่องมีอยู ่ว ่า...สำนักงานบริหารอุตสาหกรรมและการค้านครหนานหนิง (Administration for

Industry and Commerce of Nanning) หรือ Nanning SAIC ได้ม ีการตรวจสอบเนื ้อหาคำโฆษณา

บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ ่งในนครหนานหนิง "ม ีว ิธ ีการร ักษาสมัยใหม่ท ี ่ เป ็นมาตรฐาน

สากลที ่ส ุด ร ักษาโรคตับที ่ม ีประสิทธิภาพสูงสุด"
     การใช้คำโฆษณาในลักษณะดังกล่าวเข้าข่าย

กระทำผิด "กฎหมายการโฆษณา" มาตรา 39 

ข้อ 7 วรรค 2 ที่ระบุว่า ให้หน่วยงานควบคุมบริหาร

การโฆษณามีหน้าที ่ออกคำสั ่งต ักเต ือนเจ ้าของ

โฆษณาและผู ้ผลิตงานโฆษณาต้องหยุดเผยแพร่

โฆษณาดังกล่าว ริบค่าโฆษณา และระวางโทษปรับ

เป ็นจำนวนเง ิน 1 เท ่า แต ่ไม ่ เก ิน 5 เท่าของค ่า

โฆษณาจากกรณีข้างต้น ผู ้กระทำผิดต้องโทษปรับเป็นเง ิน 2,000 หยวนเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน

     ต่อมา สำนักงาน SAIC นครหนานหนิงได้รับการร้องเร ียนว่า เว ็บไซต์ของศูนย์เพิ ่มความสูงของ

โรงพยาบาลอีกแห่งในนครหนานหนิงมีการใช้คำโฆษณาที ่ม ีล ักษณะเด็ดขาดว่า "จะเพิ ่มความสูงได้

อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม ่และมีประสิทธิภาพอย่างเป็น

มืออาชีพที ่ส ุดในปัจจุบัน" ซึ ่งเจ ้าหน้าท ี ่ร ัฐได ้ดำเน ินการตรวจสอบและเอาผ ิดผ ู ้ละเม ิดกฎหมาย

ดังกล่าวแล้ว

โฆษณาเกินจริง เป็นแค่ "อาหาร" ธรรมด า๊..ธรรมดา..

แต่อวดอ้างว่ามีสรรพคุณรักษาโรค

     เร ื ่องของเรื ่อง คือ มีบริษัทเทรดดิ ้งแห่งหนึ ่งในนครหนานหนิง เป ิดจำหน่ายชาก ัญชง หรือ

ชาหั ่วหมา (火麻 พืชตระกูลกัญชา) บนเว็บไซต์ Alibaba โดยมีการใช้คำโฆษณาว่า "ชาหั ่วหมา 

มีสรรพคุณพิเศษในการรักษาโรคโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูงในผู ้ส ูงอายุ มีสรรพคุณช่วย

ลดความดันโลหิตและไขมันในเลือด

     หลังจากตรวจสอบยังพบว่า ผติภัณฑ์อาหารอีกหลายชนิดของบริษัทแห่งนี ้ท ี ่จำหน่ายอยู ่บน

เว็บไซต์มีการใช้คำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรค เช่น ข้าวสีนิล อำเภออายุยืนปาหม่า

มีสรรพคุณช่วยให้เจริญอาหาร บำรุงตับไตและม้าม บำรุงสายตา ระบบเลือดหมุนเวียน ช่วยบำรุง

สำหรับผู ้ท ี ่ เป ็นโรคโลหิตจาง สตรีหลังคลอด และผู ้ท ี ่ม ีผมขาวก่อนวัย / หน่อไม้แห้ง อุดมไปด้วย

วิตาม ินหลายชน ิดและกากใยอาหาร ม ีสรรพค ุณป ้องก ันโรคมะเร ็ง และย ังมีการกล่าวอ้างว่า

น ักส ุขภาพบำบัดเชื ่อว ่า การมีอายุย ืนและมีความเส ี ่ยงต ่ำในการเป ็นโรคความดันโลหิตส ูงของ

ผู ้ท ี ่อาศัยอยู ่ก ับธรรมชาตินั ้นเกี ่ยวข้องกับการรับประทานหน่อไม้อย่างสม่ำเสมอ

     การโฆษณาดังกล่าวเข้าข่ายละเมิด "ระเบียบเฉพาะกาลว่าด้วยการโฆษณาอาหาร" มาตรา 7

เกี ่ยวกับการใช้ส ื ่ออินเตอร์เน็ตเพื ่อการโฆษณาอาหารที ่ม ีสรรพคุณทางยา โดยสำนักงาน SAIC 

นครหนานหนิงได้ส ั ่งให้บริษัทหยุดการโฆษณาและปรับเป็นเง ิน 1,000 หยวน

สะสมแต้มแลกของรางวัล แต่บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี ่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียด

     เว ็บไซต์บริษัทสินค้าเกษตรรายหนึ ่งมีการโฆษณาโปรโมชั ่นสะสมแต้มแลกของรางวัล และ

มีการระบุข ้อความที ่บร ิษ ัทฯ ขอสงวนสิทธ ิ ์ ในการจ ัดโปรโมชั ่น รวมถึงการตีความและแก้ไข

รายละเอียดการจัดโปรโมชั ่น ซึ ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีลักษณะการใช้ข้อสัญญาเพื ่อร ิดรอนสิทธิ

ของผู ้บริโภค บริษัทแห่งนี ้ถ ูกสั ่งให้หยุดการกระทำผิดและถูกปรับเป็นเง ิน 5,000 หยวน 

     เช่นเดียวกับเว็บไซต์ของบริษัทเครือข่ายผู ้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตสารสนเทศแห่งหนึ ่ง

ในกว่างซีที ่ม ีการทำโฆษณาโปรโมชั ่นกระตุ ้นยอด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิ ์ ในการแก้ไขและ

เปลี ่ยนแปลงข้อตกลงแต่เพียงผู ้ เด ียว ซึ ่งต้องระวางโทษปรับไปตามระเบียบเช่นกัน
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ขาย "ของก็อป" สินค้าไม่ได ้มาตรฐาน 

แถมเข ้าข ่ายละเมิดลิขสิทธิ์

     สำนักงาน SAIC นครหนานหนิง เข้าตรวจค้นโกดังสินค้า (ลักษณะเป็นห้องแถวอพาร์ตเมนต์)

ของร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ ่ง พบสินค้าลอกเลียนแบบแบรนด์ดังหลายรายการ อาท ิรองเท้ายี่ห้อ 

New Balance, Kappa, Adidas, Nike, LEVI'S รวมถึงเสื้อผ้าและกางเกงที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน 

รวมมูลค่ามากกว่า 2 หมื ่นหยวน 

     กรณีข้างต้นเข้าข่ายการกระทำความผิดใน 3 ข้อหา ได้แก ่(1) การดำเนินธุรกิจในรูปของบริษัท

จำกัดโดยแท้ที ่จริงแล้วไม่ได้มีการจดทะเบียนในรูปของบริษัทจำกัดตามจริง (2) ไม่ได้รับสินค้า

จากช่องทางที ่ถ ูกต้อง ต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าปลอม เข้าข่ายพฤติกรรมการละเมิดเครื ่องหมาย

การค้า และ (3) การจำหน่ายสินค้าที ่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน

ข่าย "ความผิด" ที ่ม ักพบบ่อยในธุรกิจค้าออนไลน์

แอบอ้าง โอ้อวด หลอกลวง 

 แอบอ้างเป็นบริษัทหรือ

    กลุ ่มบริษัทนิต ิบ ุคคล

  อุปโลกเง ินทุนจดทะเบียนสูง/

    เป็นสาขาของบริษัทใหญ่

  จำหน่ายสินค้าและบริการปลอม

• 

• 

• 

คำโฆษณา "ผิดกฎหมาย" โดยเฉพาะ

ในธุรกิจการแพทย์ อาหาร และยา

  การใช้คำพูด "XXXที ่ส ุด"

 อวดอ้างสรรพคุณการรักษาโรค

    ของอาหาร

  อวดอ้างอัตราหายขาด อัตราผลสำเร็จ

    จากการรักษาของสถานพยาบาล

• 

• 

• 

"

ข้อความในลักษณะ "สงวนสิทธิ ์" ของ

ข้อตกลงแต่เพียงผู ้ เด ียว ในกิจกรรม

โปรโมชั ่นของร้านค้าออนไลน์

(ร ้านค้าจริงก็ม ีความผิด)

ลิดรอน" สิทธิผ ู ้บร ิโภค มักพบ ขาย "ของปลอม" การจำหน่ายสินค้า

"ปลอม" ที ่ไม ่ได้มาตรฐานหรือคุณภาพ 

ซึ ่งเป็นการละเมิดความคุ ้มครอง

ด้านลิขสิทธิ ์ ส ิทธิบัตรทางปัญญา 

และเครื ่องหมายการค้า

     หนึ ่ง ระมัดระวังในการเลือกซื ้อ ผู ้บร ิโภคที ่ซ ื ้อสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายออนไลน์ควร

ตรวจสอบแบรนด์สินค้า แหล่งกำเนิดสินค้า ราคาสินค้า และคุณสมบัต ิส ินค ้าให ้แน ่ช ัดเส ียก ่อน 

ตั ้งข ้อสงสัยไว้ก ่อนหากสินค้าในเว็บไซต์มีราคาถูกกว่าสินค้าในร้านค้าจริงค่อนข้างมาก ที ่สำคัญ

อย่าเห็นแก่ "ของถูก" จนละเลยในเรื ่องของคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย

     สอง ช้อปอย่างมี "สติ" เลือกซ ื ้อสินค้าจากร้านออนไลน์ท ี ่ม ีมาตรฐาน ม ีความเป ็นม ืออาช ีพ

และมีเครดิตความน่าเชื ่อถือ มีข ้อมูลติดต่อทางร้าน มีเลขทะเบียนธุรกิจที ่ได้จากสำนักงาน SAIC

หรือใบอนุญาตประกอบกิจการแบบอิเล ็กทรอนิกส ์ (E-Business License) และต้องเพิ ่มความ

ระมัดระว ังการเข ้าร ่วมก ิจกรรม "ร ่วมกลุ ่มก ันซ ื ้อ" (Group Buying) ของเว ็บไซต ์ส ่วนบุคคลที ่

ไม ่ใช ่น ิต ิบ ุคคล

     สาม เลือกวิธ ีการชำระค่าสินค้าผ่าน "ระบบคนกลาง" อย่างเช่น Alipay (คล้าย Paypal) หรือ

ชำระหลังจากได้รับสินค้าเท่านั ้น ห้ามชำระเงินด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีผู ้ขายโดยตรงโดยเด็ดขาด

เมื ่อได้ร ับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้อง กรณีพบว่าผู ้นำส่งสินค้าเรียกเก็บเงินค่าสินค้า

ก่อนอนุญาตให้ตรวจเช็คส ินค ้า ผ ู ้ร ับสินค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าหรือยืนย ันการขอตรวจ

สินค้าก่อนชำระเง ินค่าสินค้า

     สี ่รู ้จักรักษาสิทธิส่วนตัว หากผู ้บริโภคพบว่า สินค้าที ่ได ้ร ับเป็นสินค้าปลอมสามารถร้องเร ียน

ผ่านหน่วยงาน SAIC ประจำท้องที ่หรือกด รหัสพื ้นที ่ตามด้วยหมายเลข 12315 และเก็บหลักฐาน

การซื ้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เอาไว้ อาทิ หมายเลขยืนย ันการซ ื ้อส ินค ้าแบบอิเล ็กทรอนิกส ์ บักทึก

ข้อความสนทนา เบอร์โทรศัพท์ เพื ่อเป็นหลักฐานในการเอาผิดกับเจ้าของร้าน 

     ห้า เลือก "เว ็บไซต์" อีคอมเมิร ์ซที ่น ่าเชื ่อถือ ไม่ควรซื ้อสินค้าจากเว็บไซต ์"สิงสาราสัตว์" ผ่าน

วิธ ีการค้นหาหรือลิงค์เว็บไซต์ที ่ขาดความน่าเชื ่อถือหรือไม่เป็นที ่ร ู ้จ ัก เพื ่อหลีกเลี ่ยงการถูกหลอก

หรือได้ส ินค้าที ่ไม ่ม ีค ุณภาพมาตรฐาน

ข้อเตือนใจ...ของฝากถึงนักช้อปออนไลน ์
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การเปิด 

"ร้านอาหาร" 
ในฮ่องกง

     ‘อาหารไทย’ เป็นที ่นิยมของทั ้งชาวฮ่องกงและชาวต่างชาต ิปัจจุบัน ในฮ่องกงมีร้านอาหารไทย

ไม่ต่ำกว่า 200 ร้าน ดังนั ้น ร้านอาหาร(ไทย)จึงเป็นอีกหนึ ่งธุรกิจที ่ท้าทายและสามารถทำเงินให้กับ

นักลงทุนไทยได้ไม่น ้อย

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

     ฮ่องกงเป็นเมืองที ่ม ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออก

กับตะวันตกอย่างกลมกลืน ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที ่ยวจากทุกมุมโลก อีกทั ้ง ฮ่องกงยังเป็น

ศ ูนย ์กลางการเง ินการธนาคารของโลก เป ็นแหล ่งช ็อปป ิ ้งส ินค ้าแบรนด ์ เนมหร ือส ินค ้าแฟชั ่น

ต่าง ๆ ฮ่องกงจึงเป็นเมืองที ่ม ีผ ู ้คนต่างชาติต ่างภาษามาอยู ่เป ็นจำนวนมาก ความเป็นเมืองสากล

ทำให้ฮ ่องกงเป ็นแหล่งรวมของร ้านอาหารหลากหลายประเภทจากเกือบทั ่วทุกภูม ิภาคของโลก 

ทั ้งอาหารจีน ญี ่ป ุ ่น ฝรั ่งเศส อิตาเลียน รวมทั ้งอาหารไทย ผู ้ท ี ่ช ื ่นชอบการรับประทานอาหารจาก

ทั ่วโลกจึงนิยมมาเที ่ยวฮ่องกง

     อาหารไทยเป็นที ่น ิยมของทั ้งชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติ ปัจจุบัน ในฮ่องกงมีร้านอาหารไทย

ไม่ต ่ำกว่า 200 ร้าน ด ังน ั ้น ร ้านอาหารจ ึงเป ็นอ ีกหนึ ่งธ ุรก ิจท ี ่ท ้าทายและสามารถทำเง ินให้ก ับ

นักลงทุนไทยได้ไม่น ้อย

     ว ันน ี ้ ศ ูนย ์ข ้อม ูลเพ ื ่อธ ุรก ิจไทยในจีน (BIC) ขอนำเสนอขั ้นตอน กฎเกณฑ์ และข้อกฎหมาย

ที ่สำคัญในการเปิดร้านอาหารให้ก ับผู ้ประกอบการไทยที ่สนใจเข ้ามาลงทุนธ ุรก ิจร ้านอาหารใน

ฮ่องกง

กฎเกณฑ/์ข้อกฎหมายสำคัญในดำเนินกิจการร้านอาหาร

ขั ้นตอนที ่ 1 การจดทะเบียนจัดตั ้งบริษัท

     ผู ้ประกอบการสามารถยื ่นคำร้องขอจดทะเบียนบริษัทและรับหนังสือรับรองการจดทะเบียน

การประกอบธุรกิจ (Business Registration Certificate) ได้จากสำนักงาน Hong Kong Companies 

Registry 

     ทั ้งนี ้ สำนักงาน Hong Kong Companies Registry จะใช้เวลาราว 5-7 วันทำการในการออก

Business Registration Certificate หลังจากยื ่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน

     สำหร ับรายละเอ ียดการขอจ ัดต ั ้ งบร ิษ ัทฮ ่องกงและการจดทะเบ ียนการประกอบธ ุรก ิจ 

ผู ้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ 

www.guidemehongkong.com/incorporat ion/company/hong-kong-company-

registration-guide
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ขั ้นตอนที ่ 2 การเลือกสถานที ่ท ี ่ เหมาะสม

     ผู ้ประกอบการจะต้องเลือกสถานที ่สำหรับดำเนินกิจการร้านอาหารก่อนจะยื ่นเรื ่องขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร (General Restaurant License) โดยสถานที ่ท ี ่ เล ือก

จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที ่กำหนดไว้จาก 3 หน่วยงานหลักของฮ่องกง ดังนี ้

     2.1 ข้อกำหนดด้านอนามัยของ Food and Environmental Hygiene Department (FEHD)

     2.2 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที ่ของ Buildings Department

     2.3 ข ้อกำหนดด ้านความปลอดภ ัยจากอ ัคค ีภ ัยของ F i re Serv ices Department

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.fehd.gov.hk

ขั ้นตอนที ่ 3 การสมัครขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร

(General Restaurant License)

     ผู้ประกอบการร้านอาหารในฮ่องกงจะต้องได้รับ General Restaurant License จาก Hong Kong 

FEHD ก่อนที ่จะเริ ่มดำเนินธุรกิจ โดยขั ้นตอนการสมัครขอรับ General Restaurant License: 

     3.1 ยื ่นเอกสารดังต่อไปนี ้ก ับ Hong Kong FEHD

           แบบฟอร์มคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร (General Restaurant 

             License Application) 

           สำเนาแผนผังของสถานประกอบการ จำนวน 3 ชุด แผนผังจะต้องแสดงมาตราส่วนของ

             การใช้พื ้นที ่ในสถานประกอบการทั ้งหมด อาทิ ห้องครัว พื ้นที ่สำหร ับจ ัดเตรียมอาหาร 

             พื ้นที ่สำหรับเครื ่องดื ่ม ห้องน้ำ และห้องเก็บของ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขั ้นต่ำ

             ของ Hong Kong FEHD 

           สำเนาใบอนุญาตการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ (Business Registration Certificate) 

           สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) 

           สำเนาข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association of the company)

• 

• 

• 

• 

• 

•            สำเนา Notice of Situation of the Registered Office

           สำเนารายงาน Annual Returns ฉบับล่าสุด ซึ ่งเป็นข้อมูลของบริษัท อาทิ ผู ้ถ ือหุ ้น 

            สถานะทางการเง ินและภาระหนี ้ส ิน เป็นต้น 

           สำเนาเอกสารมติของคณะกรรมการบริษัทยืนยันการแต่งตั ้งบุคคลให้เป็นตัวแทนของ

             บริษัทในการดำเนินการยื ่นคำร้องขอรับใบอนุญาต 

           สำเนาสัญญาเช่าสถานที ่หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของสถานที ่ประกอบกิจการ 

          หมายเหต ุ : สำเนาทุกฉบับต้องได้รับการ “รับรองสำเนาถูกต้อง” (Certified True Copy)

          เมื ่อได้ร ับแบบฟอร์มคำร ้องฯ และเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว Hong Kong FEHD 

          จะส่งสำเนาแบบฟอร์มคำร ้องฯ พร ้อมสำเนาแผนผังของสถานประกอบการต่อไปยัง 

          Buildings Department และ Fire Services Department เพ ื ่อขออนุม ัต ิ General 

          Restaurant License ต่อไป

     3.2 Hong Kong FEHD จะทำการค ัดกรองแผนผ ังของสถานประกอบการในเบ ื ้องต ้น 

เพื ่อให ้แน ่ใจว ่าเป ็นไปตามข้อกำหนด ก่อนที ่จะดำเน ินการในขั ้นต่อไป โดยผู ้ย ื ่นคำร้องฯ จะ

ได้ร ับการแจ้งผลให้ทราบภายใน 10 วันทำการ 

     3.3 Hong Kong FEHD, Buildings Department และ Fire Services Department จะ

แยกกันตรวจสถานประกอบการ เพื ่อตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที ่ในการใช้ประกอบ

กิจการร้านอาหาร

     3.4 ภายใน 10 ว ันหลังจากการออกตรวจสถานที ่ ท ั ้ง 3หน่วยงานจะนัดประชุมก ับผ ู ้ย ื ่น

คำร ้องฯ เพ ื ่อหาร ือเก ี ่ยวก ับป ัญหาต ่าง ๆ และสิ ่งท ี ่ต ้องปร ับปร ุง รวมท ั ้ งข ้อเสนอแผนการ

ก่อสร้าง/ตกแต่งภายในของผู ้ย ื ่นคำร้อง 

     3.5 Hong Kong FEHD จะออกหนังส ือระบุข ้อกำหนดในการขอร ับใบอนุญาต (License 

Requirements) ให้แก่ผ ู ้ย ื ่นคำร้องฯ โดยพิจารณาจากผลการประเมินของ Buildings Depart-

ment และ Fire Services Department

     3.6 ภายใน 6 เด ือนนับจากว ันที ่ผ ู ้ย ื ่นคำร ้องฯ ได ้ร ับหนังส ือ License Requirements 

ผ ู ้ย ื ่นคำร ้องฯ จะต้องดำเน ินการตามกฎเกณฑ์ท ั ้ งหมดท ี ่ ได ้ระบ ุ ไว ้ ในหนังส ือด ังกล ่าว และ

รายงานการดำเนินการต่อ Hong Kong FEHD เพื ่อตรวจสอบอีกครั ้ง

• 

• 

• 

     3.7 ภายใน 10 ว ันหลังจากที ่ Hong Kong FEHD ได ้ร ับรายงานการดำเน ินการจากผู ้ย ื ่น

คำร้องฯ Hong Kong FEHD จะดำเนินการตรวจสอบสถานที ่เป็นครั ้งส ุดท้าย
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     3.8 หากผลการตรวจสอบเป็นที ่พอใจ Hong Kong FEHD จะออก General Restaurant License 

ให้แก่ผ ู ้ย ื ่นคำร้องภายใน 7 วัน หลังการตรวจสอบสถานที ่คร ั ้งส ุดท้าย และผู ้ย ื ่นคำร้องฯ ได้ชำระ

ค่าใบอนุญาตฯ แล้ว

ขั ้นตอนที ่ 4 การยื ่นคำร้องขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร

และเครื ่องดื ่ม

     ฮ่องกงเป็นเมืองชั ้นนำที ่คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภายในร้านอาหารอย่างเข้มงวด 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหาร เมื ่อผู ้ประกอบการยื ่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร

(General Restaurant License) แล้ว ผู ้ประกอบการยังจำเป็นต้องยื ่นขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร

และเครื ่องดื ่มเป็นรายประเภทอีกด้วย โดยผู ้ประกอบการจะต้องพิจารณาว่า ร้านอาหารของตนจะ

มีสินค้าประเภทใดจำหน่ายบ้าง ซึ ่งสินค้าแต่ละประเภทจะต้องได้ร ับใบอนุญาตจากทางการฮ่องกง

ก่อนจึงจะสามารถจำหน่ายในร้านได้ โดยแบ่งได้ด ังนี ้

     4.1 ใบอนุญาตจำหน่ายเครื ่องดื ่มที ่ม ีแอลกอฮอล์ (Liquor License)

           หากผู ้ประกอบการต้องการจะให้บริการเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหารจะต้อง

ได้ร ับใบอนุญาตการจำหน่ายเครื ่องดื ่มที ่ม ีส ่วนผสมของแอลกอฮอล์จาก Liquor Licensing Board

ซึ ่งจะออกใบอนุญาตให้ได้เมื ่อสถานประกอบการนั ้น ๆ ได้รับ หรือมีแนวโน้มที ่จะได้รับ General 

Restaurant License โดย Liquor License นี ้จะมีผลบังคับใช้ก ็ต ่อเมื ่อสถานประกอบการยังคงมี

General Restaurant License ที ่ย ังมีผลบังคับใช้อยู ่ 

           เอกสารประกอบการยื ่นคำร้องขอ Liquor License ได้แก่ 

            บัตรประจำตัวผู ้ย ื ่นคำร้อง (Applicant 's Identity Document)     

            หนังสือรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ (Business Registration Certificate)

            หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั ้งบริษัท (Certificate of Incorporation)

• 

• 

• 

• 

• 

            ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร (General Restaurant License) 

            แผนผังของสถานประกอบการ

           แบบฟอร์มคำร้องฯ ทุกฉบับจะถูกส่งต่อไปยังผู ้บ ัญชาการตำรวจ (Commissioner of 

Police) และเจ้าหน้าที ่สำนักงานเขตที ่เก ี ่ยวข้องเพื ่อให้ความเห็นประกอบ 

           นอกจากนี ้ ผ ู ้ย ื ่นคำร ้องฯ จะต้องออกค่าใช ้จ ่ายในการลงประกาศสำรวจความค ิดเห ็น

ประชาชนในหนังส ือพ ิมพ์ จำนวน 3 ฉบับ ผ ู ้ย ื ่นคำร ้องฯ จะต้องเข ้าร ับการส ัมภาษณ์ส ั ้น ๆ ก ับ

คณะกรรมการ Liquor Licensing Board เม ื ่อคณะกรรมการฯ เห ็นชอบแล้วก ็จะออก Liquor 

License ให ้แก ่ผ ู ้ย ื ่นคำร ้องฯ เพ ื ่อใช ้ในการจำหน่ายเคร ื ่องด ื ่มแอลกอฮอล์ในร ้านอาหารต่อไป 

           หมายเหตุ ในกรณีท ี ่ผ ู ้ประกอบการต้องการจ ัดเก ็บ/สต็อกส ินค ้าประเภทเคร ื ่องด ื ่มท ี ่

ม ีส ่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว ้ในสถานประกอบการเพ ื ่อจำหน่าย ผ ู ้ประกอบการจะต ้องได ้ร ับ

ใบอน ุญาตสำหร ับการจ ัดเก ็บหร ือการผล ิตส ินค ้าท ี ่ เป ็นอ ันตราย (License for Storage or 

Manufacture of Dangerous Goods) จาก Hong Kong Fire Services Department ด้วย

     4.2 ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (Import License)

           หากผู ้ประกอบการประสงค์จะนำเข้าสินค้าประเภทเนื ้อสัตว์และสัตว ์ป ีกแช ่แข็งเพื ่อใช้

ประกอบอาหารในร้านอาหาร ผู ้ประกอบการจะต้องยื ่นคำร้องขอรับใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า

( Import License) จากสำนักงานจดทะเบ ียนการนำเข ้า ( Import Registration Office) ของ

Hong Kong FEHD พร้อมกับแนบใบรับรองสุขอนามัยของสินค้า ซึ ่งจะต ้องเป็นใบรับรองที ่ออก

ให้โดยหน่วยงานทางการของประเทศต้นทางที ่ส ่งออกสินค้า โดยเมื ่อ Hong Kong FEHD ได้ร ับ

คำร้องแล้วก็จะออกใบตอบรับให้ก ับผู ้ย ื ่นคำร้องฯ เพื ่อนัดหมายวันมารับ Import License โดย

ใช้เวลาพิจารณา 1 ว ันทำการ ซึ ่ง Import License 1 ใบใช้ได้สำหรับการนำเข้า 1 ครั ้ง และมีอายุ

6 สัปดาห์นับจากวันที ่ออก

           นอกจากนี ้ ผ ู ้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนร้านอาหารไว้ก ับ Center for Food Safety

 และจะต้องขอ Import License ในทุก ๆ ครั ้งที ่ม ีการนำเข้าสินค้า หากผู ้ประกอบการต้องการ

นำเข้าไก่แช่เย ็นจากประเทศจีน ผู ้ประกอบการจะต้องได้ร ับอนุญาตการนำเข้าจาก Hong Kong

FEHD ล่วงหน้า และโรงงานแปรรูปไก่แช่เย ็นในจีนต้องได้ร ับการรับรองจาก Hong Kong FEHD

           หากผู ้ประกอบการต้องการนำเข ้าสินค ้าประเภทของหวานแช่แข ็ง ผ ู ้ประกอบการต้อง

มั ่นใจว่า แหล่งผลิตของประเทศที ่ส่งออกได้ร ับการรับรองจาก Hong Kong FEHD และเมื ่อสินค้า

มาถึงฮ่องกง Hong Kong FEHD จะทำการตรวจสอบตัวอย ่างส ินค ้า หากสินค้ามีค ุณสมบัติตรง

           

ตามมาตรฐานที ่กำหนด Hong Kong FEHD จะออกหนังส ืออนุญาต (Release Letter) ให ้ก ับ

ผู ้ประกอบการเพื ่อนำเข้าสินค้าต่อไป

     4.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายขนมปัง / ขนมอบ (Bakery License)

           หากผู ้ประกอบการร้านอาหารที ่ม ี General Restaurant License มีการอบขนมปังหรือ
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ขนมอบอื ่น ๆ ไว้เพื ่อจำหน่ายให้ล ูกค้าบริโภคเฉพาะภายในร้านอาหารเท่านั้น ร้านอาหารดังกล่าว

ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายขนมปัง/ขนมอบ (Bakery License) 

แต่หากร้านอาหารนั ้นมีการขายขนมปัง/ขนมอบที ่ล ูกค้าสามารถซื ้อออกไปบริโภคนอกร้านอาหาร

ผู ้ประกอบการจะต้องยื ่นขอ Bakery License ซึ ่งม ีข ั ้นตอนในการยื ่นขอแบบเดียวกับ General 

Restaurant  License จาก Hong Kong FEHD

     4.4 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหาร  (Food Factory License)

          หากผู ้ประกอบการร้านอาหารประสงค์ที ่จะผลิต แปรรูป หรือบรรจุอาหารลงในบรรจุภัณฑ์

สำหรับขายเพื ่อนำออกไปบริโภคนอกร ้านอาหาร เช ่น การขายอาหารกล่องสำหร ับบริโภคนอก

สถานที ่ (Take-away services) หรือบร ิการจ ัดเล ี ้ยงนอกสถานที ่ ผ ู ้ประกอบการจะต้องได้ร ับ

ใบอนุญาตสำหรับประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหาร (Food Factory License) จาก Hong Kong 

FEHD ซึ ่งมีข ั ้นตอนในการยื ่นขอแบบเดียวกับ General Restaurant License

     4.5 ใบอนุญาตประกอบการสถานบันเทิงคาราโอเกะ (Karaoke Establishment Permit)

          ในกรณีที ่ต ้องการติดตั ้งเครื ่องคาราโอเกะไว้ให้บริการในร ้านอาหาร ผู ้ประกอบการต้อง

ได้ร ับใบอนุญาตประกอบการสถานบันเทิงคาราโอเกะ (Karaoke Establishment Permit) จาก

Hong Kong FEHD ซึ ่งจะได ้ร ับอนุม ัต ิ เม ื ่อผ ู ้ประกอบการมี หรือมีแนวโน ้มท ี ่จะได ้ร ับ General 

Restaurant  License ซึ่ง Karaoke Establishment Permit จะมีผลบังคับใช้ตราบเท่าที ่ร ้านอาหาร

ดังกล่าวมี General Restaurant  License ส่วนขั ้นตอนในการยื ่นขอ Karaoke Establishment 

Permit จะดำเนินการแบบเดียวกับ General Restaurant License

     4.6 ใบอนุญาตจำหน่ายเครื ่องดื ่มแบบไม่บรรจุขวด/ขนมแช่แข็ง/นม  (Non-bottled Drinks 

Permit/Frozen Confections Permit/Milk Permit) 

          เครื ่องดื ่มแบบไม่บรรจ ุขวด หมายถึง เครื ่องดื ่มที ่ปรุงสดโดยไม ่ม ีการจ ัดเก็บไว้ในสต๊อก

เพื ่อขายในร้านอาหาร เช่น น้ำผลไม้สด น้ำเต้าหู ้สด รวมถึงเครื ่องดื ่มที ่ทำจากเครื ่องชงสำเร็จรูป

 

    

การขายสินค ้าประเภทเคร ื ่องดื ่มแบบไม่บรรจุขวด/ขนมแช่แข ็ง/นมภายในร้านอาหารจะขอรับ

ใบอนุญาตได้เมื ่อผู ้ประกอบการได ้ร ับ General Restaurant  License แล้ว ซึ ่งข ั ้นตอนการยื ่น
ขอใบอนุญาตดังกล ่าวสามารถดำเน ินการได ้ท ี ่ Hong Kong FEHD และมีข ั ้นตอนแบบเด ียวก ับ 

General Restaurant License  

     4.7 ใบอนุญาตประกอบอาหารควบคุม (Restricted Food Permit)

         อาหารสดบางประเภท เช่น ผลไม้สำเร ็จรูป ซาชิม ิซูช ิ หอยนางรม และเนื ้อสัตว์ที ่ยังไม่ผ่าน

กระบวนการปรุงสุก จะถูกจัดอยู ่ในประเภทอาหารควบคุม หากผู ้ประกอบการร้านอาหารต้องการ

จำหน่ายอาหารควบคุม จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการขายอาหารควบคุม (Restricted Food

Permit) จาก Hong Kong FEHD ก่อนการจำหน่ายอาหารดังกล่าว

     4.8 ใบอนุญาตขายอาหารผ่านเครื ่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหร ียญ (Permit to Sell Food 

by means of Vending Machine)                                 

         ในกรณีที ่ผ ู ้ประกอบการมีการติดตั ้งเครื ่องจำหน่ายอาหารแบบหยอดเหรียญภายในบริเวณ

ร้านอาหาร ผู ้ประกอบการจะต้องได้ร ับใบอนุญาตฯ จาก Hong Kong FEHD 

     4.9 การขออนุญาตใช ้พ ื ้นท ี ่ภายนอกร ้านอาหารเพ ื ่อร ับประทานอาหาร (Permission for 

Outside Seating Accommodation)

         สำหร ับผ ู ้ประกอบการร ้านอาหารท ี ่ต ้องการใช ้พ ื ้นท ี ่ภายนอกร ้านอาหารสำหร ับล ูกค ้า

เพื ่อการร ับประทานอาหารจะต้องได ้ร ับอนุญาตจาก Hong Kong FEHD จะเห ็นได ้ว ่า ก ่อนจะ

เปิดร้านอาหารในฮ่องกงได ้จะต ้องผ ่านกระบวนการขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหารต่างๆ หลาย

ประเภท ด ังน ั ้น เพ ื ่อไม ่ ให ้ เป ็นการเส ียเวลา ผ ู ้ประกอบการจ ึงควรศ ึกษาข ้อม ูลให ้ถ ี ่ถ ้วนก ่อน

ดำเนินการยื ่นขอใบอนุญาตในแต่ละประเภทต่อไป

ขั ้นตอนที ่ 5 การจ้างงานในร้านอาหาร

       ตามหลักการจ้างงานในฮ่องกง ผู ้ประกอบการจะต้องว่าจ้างพนักงานท้องถิ ่นที ่อยู ่ในฮ่องกง

ให้ได้ก ่อน แต่หากผู ้ประกอบการไม่สามารถหาพนักงานในท้องถิ ่นที ่ม ีความรู ้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ท ี ่ เหมาะสมตรงก ับตำแหน ่งงานด ังกล ่าวแล ้วก ็อาจขออนุม ัต ิร ัฐบาลฮ่องกงเพ ื ่อ

ว ่าจ้างพนักงานต่างชาต ิ หร ือจากประเทศไทยให้มาทำงานได้ โดยรัฐบาลฮ่องกงได้เปิดโอกาสให้

ผู ้ประกอบการว่าจ้างพนักงานต่างชาติได้ภายใต ้“โครงการแรงงานเสริม” (Supplementary Labor

Scheme: SLS) ซึ ่งเป็นกระบวนการออกใบอนุญาตสำหรับการทำงานในฮ่องกงให้ก ับแรงงานชาว

ต่างชาติที ่ม ีท ักษะฝีมือแรงงานจำเพาะที ่ไม ่สามารถทดแทนได้ด ้วยแรงงานท้องถิ ่น เช่น คนครัวที ่

ต ้องใช้ทักษะในการปรุงอาหารไทย เป็นต้น

    

    ศูนย์BIC ขออธิบายขั ้นตอนการยื ่นขออนุมัต ิว ่าจ้างพนักงานต่างชาติโดยสังเขปดังนี ้

     1. ติดต่อขอรับใบสมัคร (Form SLS-1) ได้ที ่Labour Department ฮ่องกง โดยสามารถศึกษา

รายละเอียดเกี ่ยวกับการจ้างงานจากเอกสารคู ่ม ือการว่าจ้างลูกจ้างจากเว็บไซต์

www.labour.gov.hk/eng/public/ConciseGuide.htm 
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     2. เมื ่อผู ้ประกอบการ (นายจ้าง) กรอกรายละเอียดใน Form SLS-1 เร ียบร้อยแล้ว ให้ส ่งไปที ่

Labour Department พร้อมด้วยเอกสารสำคัญต่างๆ ทางอีเมล ์หรือทางไปรษณีย์ หรือส่งเอกสาร

ด้วยตนเองที ่      Labour Department, Room 929, 

                       9/F, Cheung Sha Wan Government Offices

                       303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

     3. Labour Department จะพิจารณาเอกสารที ่ย ื ่นเสนอมา และจะติดต่อนายจ้างกลับภายใน

1 สัปดาห์น ับจากที ่ ได ้ร ับ Form SLS-1 และเอกสาร โดยหากรายละเอียดการจ้างงานและอัตรา

ค ่าจ ้างท ี ่นายจ ้างระบุมาถ ูกต ้องตามที ่กฎหมายกำหนดแล้ว Labour Department จะแจ ้งผล

อนุมัต ิร ับใบสมัครให้นายจ้างทราบ

     4. หลังจากนั ้น Labour Department จะกำหนดให้นายจ ้างลงประกาศการจ้างงานบนหน้า

เว ็บไซต์ Employment Services ของ Labour Department เป็นเวลา 4 สัปดาห์เพื ่อร ับสมัคร

พน ักงานท ้องถ ิ ่นก ่อน โดยหากม ีพนักงานท ้องถ ิ ่นท ี ่ม ีค ุณสมบ ัต ิ /ประสบการณ์ตรงมาย ื ่นขอ

สมัครงานและนายจ้างพร ้อมที ่จะว่าจ้าง นายจ้างต้องจ ัดให ้ม ีการฝ ึกอบรมพนักงานก่อนเข ้าร ับ

หน ้าท ี ่ โดยคณะกรรมการฝ ึกอบรมพน ักงาน (Employees Retraining Board) ของ Labour 

Department จะเป ็นผ ู ้ ให ้การสนับสนุนหากพ้น 4 ส ัปดาห์แล ้วย ังไม ่ม ีผ ู ้สม ัครในตำแหน่งงาน

ดังกล่าว คำขอจ้างพนักงานต่างชาติก ็จะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการที ่ปรึกษาแรงงาน (Labour

Advisory board) เพื่อพ ิจารณาอนุมัต ิการจ้างพนักงานต่างชาติ ซึ ่งจะม ีการพิจารณาเป็นกรณีไป

     ทั ้งนี ้ การจ้างงานภายใต้โครงการแรงงานเสริมนั ้น อายุส ัญญาการจ้างงานจะต้องมีระยะเวลา

ไม่เก ิน 24 เดือน และหากนายจ้างประสงค์จะต ่อส ัญญาจ้างให ้ก ับพนักงานคนเดิม นายจ้างต้อง

ทำการยื ่นใบสมัครใหม่ต่อ Labour Department อีกครั ้งหนึ ่ง 

      5. หลังจากที ่ Labour Department ได้อนุม ัต ิการจ้างงานพนักงานต่างชาติภายใต้โครงการ

แรงงานเสริมแล้ว นายจ้างก็จะต้องยื ่นขอรับการตรวจลงตรา (ว ีซ ่า) ประเภททำงานให้ก ับลูกจ้าง

พนักงานที ่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

       5.1 เอกสารที ่จำเป็นในการยื ่นขอวีซ ่าสำหรับพนักงานต่างชาติ

            • แบบฟอร์มขอวีซ ่าประเภททำงานในฮ่องกง (ID 1001A) สามารถดาวน์โหลดได้จาก

เว็บไซต์สำนักงาน ตม.เมืองฮ่องกง www.immd.gov.hk/eng/forms/forms/id1001a.html

            • รูปถ่ายหน้าตรงสำหรับติดแบบฟอร์มฯ ขนาดไม่เก ิน 55 มม. x 45 มม. 

                

            • สำเนาหนังส ือเด ินทางหน้าท ี ่ม ีรายละเอ ียดและร ูปถ ่ายของผ ู ้ถ ือหนังส ือเด ินทาง

              หร ือหากผู ้ย ื ่นขอว ีซ ่าพำนักอาศ ัยอย ู ่ ในฮ ่องกง ให ้ถ ่ายสำเนารายละเอียดการเข้า

              ออกเมืองครั ้งล ่าสุดแนบไปด้วย

            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง (หากมี)

            • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที ่เก ี ่ยวข้องกับตำแหน่ง

              งานที ่สมัคร

            • สำเนารายงานผลการตรวจร่างกายจากแพทย์

            • เอกสารหลักฐานยืนยันการมีถ ิ ่นที ่อยู ่อาศัยในประเทศต้นทางของผู ้สมัคร

      5.2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกงจะพิจารณาคุณสมบัติผ ู ้ย ื ่นขอวีซ ่า ดังนี ้

            • ผู ้ย ื ่นฯ ต้องมีค ุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานที ่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 

            • เง ื ่อนไขการจ้างงานต้องสอดคล้องกับการจ้างงานในตลาดแรงงานท้องถิ ่น

            • ผู ้ย ื ่นฯ ต้องทำงานภายใต้นายจ้างคนเดียวและตำแหน่งงานเด ียวก ับที ่ร ับสมัครไว้ 

              ห้ามมิให้ร ับงานจากนายจ้างคนอื ่น ๆ หรือเซ็นสัญญาจ้างใหม่ก ับบริษัทใหม่ 

            • ผู ้ย ื ่นฯ และนายจ้างต้องไม่ม ีประวัต ิในเชิงลบที ่ก ่อให้เก ิดความเสียหาย 

            • นายจ้างต้องมีสถานะทางการเง ินที ่ด ี สามารถทำการจ้างงาน และต้องมีที ่อยู ่อาศัย

              ที ่ เหมาะสมให้ก ับพนักงาน รวมถึงต้องรับผิดชอบในการส่งตัวพนักงานกลับ หากมี

              การยกเลิกสัญญาจ้าง

      5.3 นายจ้างจะต้องยื ่นเอกสารประกอบการยื ่นขอว ีซ ่าให ้ก ับพนักงานต่างชาติด ้วย ดังนี ้

            • แบบฟอร์มขอวีซ ่าประเภททำงานในฮ่องกง (ID 1001B) โดยสามารถดาวน์โหลดได้

จากเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง www.immd.gov.hk/pdforms/ID1001B.pdf

           • เอกสารสัญญาการจ้างงานมาตรฐาน (Standard Employment Contract Forms: 

LD294) จำนวน 4 ชุด โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมแรงงานฮ่องกง  พร้อมลงนาม

โดยทั ้งสองฝ่าย คือ นายจ้าง และพนักงาน

                          • สำเนาของ Approval-In-Principle Letter ที ่ออกโดย Labour Department ฮ่องกง

           หมายเหต ุ : 

            (1) หากมีข ้อสงสัยในรายละเอียดเกี ่ยวกับการจ้างงาน Labour Department ฮ่องกง

                อาจขอรับเอกสารเพิ ่มเติมจากนายจ้างและพนักงานได้

            (2) หากเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ผู ้สมัครต้องนำเอกสาร
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                ดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน โดยจะต้องผ่านกระบวนการรับรองสำเนา

                คำแปลถูกต้อง (Notary Public) ให้เร ียบร้อย

     6. ผู ้ยื ่นขอวีซ่า รวมทั ้งนายจ้าง จะต้องส่งแบบฟอร์มขอวีซ่าและเอกสารประกอบต่าง ๆ ทาง

ไปรษณีย์ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง โดยทั ่วไปจะใช้เวลาในการดำเนินการอนุมัติวีซ่า

ประมาณ 6 สัปดาห์นับจากวันที ่ได ้ร ับแบบฟอร์มขอวีซ ่าและเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน

      หากไม่มีข้อสงสัยเพิ ่มเติม ผู ้ยื ่นคำร้องฯ จะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าตามกฎระเบียบของ

รัฐบาลฮ่องกง อย่างไรก็ด ีผู ้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจในการพิจารณาปฏิเสธ

การให้ว ีซ ่า แม้ว ่าผู ้สมัครจะมีคุณสมบัติถ ูกต้องครบตามข้อกำหนดทุกประการ 

      ทั้งนี ้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง

www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/employment-as-imported-workers.html

 

การศึกษา

โมเดลธุรกิจ

ผลิตภัณฑเ์ครื่องสำอาง 
Choi Fung Hong 

แบรนดข์องฮ่องกง

     แนวคิดในการดำเนินธุรกิจของผลิตภัณฑ์เครื ่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผ ิวท ี ่ผลิตจากวัตถุ

ด ิบธรรมชาติ และที ่ม ีต ้นกำเน ิดในฮ ่องกง ผล ิตภ ัณฑ์ของ Choi Fung Hong ธ ุรก ิจท ้องถ ิ ่น

ที ่จ ัดตั ้งโรงงานอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีกขึ ้นในฮ่องกงยาวนานกว่า 21 ปี 

     เมื ่อหลายสิบปีก ่อน ยุคที ่โรงงานฮ่องกงต้องหนี “ค่าเช่า ค่าแรง” ไปตั ้งฐานการผลิตใหม่

ในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ทำไม ‘Choi Fung Hong’  ยังคงยืนหยัดตั ้งโรงงานอยู ่ในฮ่องกง??

----------------------------------------------------------
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      ความสวยความงามเป็นสิ ่งที ่อยู ่ค ู ่ก ับคนในสังคมมาทุกยุคทุกสมัย ปัจจุบันจะเห็นว่า มีส ินค้า

เครื ่องสำอางแบรนด์แตกต่างกันมากมายหลายระดับ มีการวางสินค้าขายตั ้งแต่ตลาดนัดแบกะดิน

จนถึงขึ ้นบนห้างสรรพสินค้าหรู ที ่มาของเครื ่องสำอางมักมาจากการถ ่ายทอดภูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่น

และใช้สมุนไพรหรือวัตถุด ิบธรรมชาติเป็นส่วนผสม เช่น การใช้น้ำมะนาวเป็นส ่วนผสมยาสระผม

ช่วยแก้อาการคันศีรษะ การใช้แชมพูที ่ม ีส ่วนผสมของตะไคร้เพื ่อร ักษาผมแตกปลาย การใช ้คร ีม

ล้างหน้าใบบัวบกช่วยให้หน้าสวยใส เป็นต้น ดังนั ้นผลิตภัณฑ์เครื ่องสำอางส่วนใหญ่มักใช้ความรู ้

ทางสมุนไพร หรือวัตถุด ิบจากธรรมชาติเหล่านี ้มาใช้ในการผลิตสินค้าเครื ่องสำอางแบรนด์ตนเอง 

 บีไอซีขอนำเสนอแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของผลิตภ ัณฑ์เครื ่องสำอาง ผล ิตภ ัณฑ์ด ูแลผ ิวท ี ่

ผลิตจากวัตถุด ิบธรรมชาติ และที ่ม ีต ้นกำเน ิดในฮ ่องกง ได ้แก ่ ผล ิตภ ัณฑ์ของ Choi Fung Hong 

บร ิษ ัท Choi Fung Hong ขายสินค ้าประเภทผลิตภ ัณฑ์ด ูแลส ่วนบุคคล และผล ิตภ ัณฑ์ด ูแลผ ิว 

ซึ ่งเป็นหนึ ่งในบริษัทของท้องถิ ่นที ่จ ัดตั ้งโรงงานอุตสาหกรรมและร้านค้าปล ีกข ึ ้นในเม ืองฮ ่องกง

สร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองมามากกว่า 21 ปี 

     แม้ว ่าตั ้งแต่ปี 2523 โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในฮ่องกงเริ ่มย้ายโรงงานหรือฐานการผลิต

เพื ่อไปตั ้งโรงงานอยู ่ท ี ่ PDR (Pearl River Delta Economy Zone) ซึ ่งเป็นศูนย์กลางของการตั ้ง

โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที ่ใหญ่และสำคัญในประเทศจีน แต ่Choi Fung Hong ยังคงตัดสินใจ

ตั ้งโรงงานอยู ่ในฮ่องกง มีการก่อตั ้งทีมงานของตนขึ ้นเพื ่อร ับผิดชอบในทุก ๆ ขั ้นตอนของกระบวน

การผลิต ตั ้งแต่การเริ ่มพัฒนาผลิตภัณฑ ์ขบวนการการผลิต การควบคุมคุณภาพของสินค้า ที ่ได้รับ

ความไว้วางใจจากลูกค้า และเป็นที ่น ิยมมาหลายสิบปี

แรงดลใจทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจหรือความคิดริเริ ่ม

 (Inspiration Brings up Business Opportunities 

or Innovative ideas)

     คุณ Benny Yeung ผู ้ก ่อตั ้ง บริษัท Choi Fung Hong ได้แนวความคิดของสินค้าตัวแรกที ่ขายดี

ต ิดอันดับและทำรายได้ให้ก ับบริษัท คือ Sucrose Moisturising Shower Gel (เจลอาบน้ำน ้ำตาล

ซูโครส ) 

     คุณ Benny ได้แนวความคิดผลิตสินค้าตัวนี ้จากการไปเยี ่ยมคุณยายของตน ซึ ่งท่านใช้น้ำที ่ม ี

ส ่วนผสมของน้ำตาลทรายอาบน้ำชำระร่างกายเป็นประจำเพื ่อให้ม ีผ ิวพรรณดี นั ่นคือจุดเร ิ ่มต้น

ของการคิดค้นสินค้าชิ ้นนี ้ ทุกวันนี ้ Sucrose Moisturising Shower Gel เป็นสินค้าที ่ขายด ีต ิด

อันดับ ทำยอดขายประจำปีได้มากกว่า 300,000 ขวด

การโฆษณาจากปากต่อปาก 

(Publicity Through Word of Mouth)

     ส ินค ้าจำพวกเคร ื ่องสำอางและผลิตภ ัณฑ์บำร ุงผ ิวพรรณของบร ิษ ัท Choi Fung Hong ที ่

ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 21 ป ีใช้วิธีการโฆษณาสินค้าแบบปากต่อปาก หรือเพื ่อนแนะนำเพื ่อน

จนกระทั ่งในระยะหลังที ่ เศรษฐกิจฮ่องกงเริ ่มซบเซา ทำให้ยอดขายลดลงติดต่อกันถึง 14 เดือน

ดังนั ้นคุณ Irene Lam ผู ้จ ัดการแผนกฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคลของบริษัท Choi Fung Hong

จึงหาหนทางเพื ่อที ่จะเพิ ่มยอดขายให้ก ับบร ิษ ัท เร ิ ่มจากการแจกสินค้าตัวอย ่างการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ให้ด ึงดูดใจลูกค้า ทั ้งนี ้ ฝ ่ายการตลาดจะต้องสำรวจรสนิยม และพฤติกรรมผู ้บริโภค

ในตลาด เพื ่อให้ผลิตสินค้าออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า การเขียนบล็อกผ่านเว็บไซต์

เกี ่ยวกับบทวิจารณ์ และแนะนำตัวส ินค ้า ม ีการใช ้ส ื ่อออนไลน์ และเคร ือข ่ายส ังคมช่วย เช ่น 

แชร์ Instagram และ Facebook

ความน่าเชื ่อถือว่าเป็นสินค้าผลิตในฮ่องกงและมีคุณภาพ 

(A Trustworthy Tag of Quality)

     แม้ว ่าธ ุรกิจในฮ่องกงส่วนใหญ่มักตั ้งโรงงานในประเทศจีนเพื ่อลดต้นทุนการผลิต แต่บริษัท

Choi Fung Hong ยังตั ้งโรงงานผลิตอยู ่ท ี ่ฮ ่องกงใน Nan Fung Industrial City เขต Tuen Mun

คุณ Irene Lam ยืนยันว่า บริษัทยังคงรักษาแนวความคิดของสินค้าที ่ เป ็นสินค้าแบรนด์ฮ ่องกง

และผลิตจากฮ่องกง ประโยชน์ที ่ได ้ร ับจากการตั ้งฐานการผลิตในฮ่องกงก ็เพ ื ่อท ี ่จะควบคุมทุก
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ขั ้นตอนการผลิตได้อย่างใกล้ช ิด ทำให้ส ินค้าที ่ผลิตได้เป็นสินค้าที ่ม ีค ุณภาพตรงตามมาตรฐาน

ฮ่องกง ซึ ่งทีมงานการผลิตสามารถทำการวิจ ัยและการพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการ

ของผู ้บริโภค

     ในเรื ่องคุณภาพสินค้า บริษัทจะมีการทดสอบและตรวจสอบสินค้าอย่างเข้มงวดก่อนแนะนำ

สินค้าตัวใหม่เข ้าสู ่ตลาด สินค้าทุกชุดจะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากทีมควบคุมค ุณภาพ

สินค้า หลังจากนั ้นจะส่งไปที ่ SGS Hong Kong เพื ่อตรวจสอบอีกครั ้งเพื ่อให้ส ินค้าได้มาตรฐาน

ฮ่องกง ซึ ่งสำหรับบริษัท Choi Fung Hong ไม่เคยมีการตรวจพบว่ามีปัญหาในเรื ่องคุณภาพของ

สินค้าเลย คุณภาพสินค้าที ่ได ้มาตรฐานและบริการดีเย ี ่ยม ทำให้ Choi Fung Hong เป็นที ่น ิยม

จากทั ้งลูกค้าในฮ่องกง และลูกค้าในจีน สำหรับขบวนการการผลิตน ั ้น ใช ้พ ื ้นท ี ่ท ั ้ งหมดเท ่าก ับ

100,000 ตารางฟุต เป็นทั ้งโกดังเก็บสินค้า และพื ้นที ่โรงงาน มีไลน์ของการผลิตทั ้งหมด 7 ไลน์ 

 แม้ว ่าการย้ายฐานการผลิตไปยังจีนสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต แต่ในความเป็นจริงแล้ว

มีหลาย ๆ บร ิษ ัทได ้ย ้ายฐานการผลิตกล ับมาที ่ฮ ่องกงเพราะเน ื ่องจากอัตราการแลกเปลี ่ยนที ่

ส ูงขึ ้นของเง ินหยวน ทำให้ราคาของวัตถุด ิบที ่ใช ้ในการผลิต ราคาค่าเช่าของโรงงาน และค่าแรง

เพิ ่มขึ ้น 

     คุณ Irene Lam เชื ่อว่าต้นทุนการผลิตในฮ่องกงสามารถควบคุมได้หากเป็นเจ้าของโรงงานเอง

การค่อย ๆ เปลี ่ยนไปใช้เครื ่องจักรทดแทนแรงงานคน จะสามารถช่วยลดความผิดพลาดจากมนุษย์

และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างดีเย ี ่ยม

การคิดค้นสายผลิตภัณฑท์ี่หลากหลายเพื่อเป็นข้อได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน (Unique and Diversified Products 

to Improve Competitiveness)

     Choi Fung Hong ผลิตสินค้าขึ ้นเอง และเปิดสำนักงานขายสาขาต่าง ๆ เพื ่อจำหน่ายสินค้าด้วย

ตนเอง ซึ ่งเป็นช่องทางจำหน่ายโดยตรงจากผู ้ผลิต (Producer) ถึงผ ู ้บร ิโภค (End User) ไม ่ม ีการ

พึ ่งพาตัวแทนจำหน่ายร้านค้าปลีกอื ่น ๆ  (Retail Agents) คู ่แข่งที ่สำค ัญของส ินค ้าด ูแลผ ิวพรรณ

ของบริษัท คือ สินค้าเกาหลี เพราะเกาหลีนำเสนอราคาสินค้าได้ถ ูกมาก ซึ ่ง Choi Fung Hong ได้ใช้

ความหลากหลายของสินค้าเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งข ัน ชนิดของส ินค ้าในเคร ือประกอบ

ด้วยสินค้าดูแลผิวพรรณ เครื ่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเพื ่อสุขภาพ โดยบริษัทจะนำเสนอ

ขายสินค้าแต่ละชนิดให้ก ับกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ กัน ซึ ่งมีต ั ้งแต่กลุ ่มวัยรุ ่น แม ่บ ้าน และ

ผู ้ม ีอายุ นั ่นคือผลสำเร็จของบริษัท

     สินค้าของ Choi Fung Hong แตกต่างจากคู ่แข ่งอื ่น ๆ ในฮ ่องกง เช่น ร ้าน Sasa และ ร้าน

Bonjour สินค้าที่ขายในร้าน Sasa และ Bonjour สามารถหาได้จากร้านค้าอื ่น ๆ เพราะทั ้งสอง

บริษัทเป็นร้านตัวแทนค้าปลีก ส่วนสินค้าของ Choi Fung Hong ไม่สามารถหาซื ้อได้จากร้านค้า

ปลีกทั ่วไป

ธุรกิจที่เกาะตามกระแสและเติบโตก้าวหน้าไปตามเวลา 

(Go with the Tide, Advance with the Times)

     เมื ่อเดือนพฤศจิกายน 2559 Choi Fung Hong ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ ่ม B.Duck เพื ่อ

ตามกระแสความนิยมของผู ้บริโภค แบรนด์ B.Duck เป็นธีมของต ุ ๊กตาพลาสติกเป ็ดส ีเหล ือง

(Yellow Rubber Duck Theme) ที ่บ ูมมากในปี 2556 เพราะมีการโปรโมทโดยโชว ์ล ูกเป ็ด

ขนาดใหญ่ลอยน้ำอยู ่ในอ่าววิกตอเรียที ่ Tsim Sha Tsui ตั ้งแต ่น ั ้นแบรนด์ B.Duck จึงเป็นที ่

ร ู ้จ ักและได้ร ับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั ้งในฮ่องกง จีน ญี ่ป ุ ่น และต่างประเทศ 

     บริษัท Choi Fung Hong จึงเล ือก B.Duck เป ็น Theme ของส ินค ้าช ุดใหม่ของบร ิษ ัทที ่

แสดงถึงความอ่อนวัยขึ ้น มีช ีว ิตชีวา ส่วนสินค้าใหม่อีกตัวหนึ ่งเป็นกลุ ่มสินค้าที ่ใช้ในครัวเรือน

ซึ ่งเสนอขายให้ก ับกลุ ่มลูกค้าแม่บ้าน โดยการคิดค้นน้ำยาซักรีด และน้ำยาล้างจานซึ ่งทำจาก

เอ็นไซม์ธรรมชาติ เพื ่อให้ทันตามกระแสปัจจุบันของการเป็นม ิตรกับสิ ่งแวดล้อม การคิดค้น

สร้างสรรค์ของสินค้า Choi Fung Hong การแนะนำสินค้าที ่แตกต่างกันหลาย ๆ ชนิด 

     การเสนอขายสินค้าในกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายที ่แตกต่างกัน เป็นการช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้

สามารถดำเนินต่อไปอย่างแข็งแกร่ง

     คุณ Irene Lam ได ้ เป ิดเผยแผนการดำเน ินงานในอนาคตว่า ในเด ือนมีนาคม ปี 2560 นี ้ 

Choi Fung College จะจัดตั ้งข ึ ้นที ่ Mongkok ซึ ่งจะเป็นสาขาหลักที ่ม ีการเปิดสอนหลักสูตร
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การแต่งหน้าโดยเชิญผู ้เชี ่ยวชาญที ่มีชื ่อเสียงในการแต่งหน้ามาอบรมให้ก ับลูกค้าผู ้สนใจ ผู ้ท ี ่ผ ่าน

การฝึกอบรมคอร์สนี ้จะได้ร ับประกาศนียบัตรด้วย และจะเปิดอีกหนึ ่งสาขางที ่ Tsz Wan Shan 

Shopping Centre ซึ ่งตอนนี ้ Choi Fung Hong วางแผนที ่จะเป ิดสาขาใหม่ในห้างสรรพสินค้า

เพื ่อเพิ ่มโอกาสทางการค้า และส่งเสริมแบรนด์ของตน 

 บริษัท Choi Fung Hong จ ัดต ั ้งเม ื ่อป ี 2538 โดยคุณ Benny Yeung ม ีท ั ้งโรงงานผลิต และ

สำนักงานตั ้งอยู ่ท ี ่ เขต Tuen Mun เป็นแบรนด์ส ินค้าที ่ม ีแหล่งกำเนิดจากฮ่องกง ซึ ่งผล ิตส ินค ้า

ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และขายในฮ่องกง โดยใช้จ ุดขายว่าเป็น

สินค้าที ่ม ีค ุณภาพและราคาไม่แพง ตอนที ่จ ัดตั ้งบริษัทใหม่ ๆ จะเน้นการขายส่งสินค้าประเภท

ร้านเสริมสวย ต่อมาค่อย ๆ พัฒนาเป ็นการค ้าปล ีก โดยปัจจ ุบ ันม ีร ้านค ้าปล ีกท ั ้งส ิ ้นในฮ ่องกง

ทั ้งหมด 19 สาขา

 จะเห ็นได ้ว ่า การสร ้างแบรนด์ส ินค ้าให ้ม ีความน่าเช ื ่อถ ือน ั ้น เป ็นเร ื ่องท ี ่ม ีความสำคัญยิ ่ง

ผลิตภัณฑ์ Choi Fung Hong ได ้คงความเป ็นเอกลักษณ์ของตนเองไว ้ โดยใช ้จ ุดขายที ่ว ่าเป ็น

แบรนด์ดั ้งเดิมของฮ ่องกงที ่ผล ิตส ินค ้า และขายในฮ่องกงเท ่าน ั ้น น ั ่นค ือความสำเร ็จทางด ้าน

ธุรกิจของบริษัท Choi Fung Hong

 

'หลัวซือเฝิ่น'

      เร ื ่องเล่าของเส้นหมี ่บ ้าน ๆ ในเมืองหลิ ่วโจวของกว่างซี

มาร่วมเรียนรู ้ 'กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ล ับ' ประสบการณ์ทำเง ินเส้นหมี ่ 'หลัวซือเฝิ ่น' เปิดหน้าบันทึก

ความสำเร็จของเส้นหมี ่ธรรมดา (ที ่ไม ่ธรรมดา) ชนิดนี ้ก ัน

เมนูพื ้นเมืองของ 'คนชอบกินเส้น' 

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

'คนชอบกินเส้น'
เม ืองหลิ ่วโจว เมนูของ

เรียนรู้ความสำเร็จ : 
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      เมนูพื ้นเมืองของ 'คนชอบกินเส้น' ที ่ เล ื ่องชื ่อลือนามในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ ้วง  ใคร ๆ 

อาจจะนึกถึงชายสี ่เส ้นหมี ่ก ุ ้ยหลิน หรือที ่คนจีนเร ียกว่า "กุ ้ยหล ินหมีเฝ ิ ่น" อันท ี ่จร ิงย ังม ี เส ้นหมี ่

อ ีกชนิดหนึ ่งที ่ เป ็นหน้าเป็นตาของชาวกว่างซีที ่พ ูดแล้วจะต้องร้องอ๋อ.... บางคนว่าถ้ายังไม่ได้ทาน

ก็เหมือนยังมาไม่ถ ึงกว่างซี

     ว ันนี ้ BIC มีสาระเบา ๆ มาเล่าสู ่ก ันฟังกันครับ/ค่ะ เป็นเร ื ่องเล่าของเส้นหมี ่บ ้าน ๆ ที ่ว ันนี ้เขา

'โกอินเตอร์' ไปไกลบ้านลุงแซม เรามาเร ียนรู ้ 'กลเม ็ดเคล ็ด(ไม ่ )ล ับ' ประสบการณ์ทำเง ินเส ้นหมี ่ 

'หลัวซือเฝิ ่น' และบันทึกความสำเร็จของเส้นหมี ่ธรรมดา (ที ่ไม ่ธรรมดา) ชนิดนี ้ก ัน

     เส้นหมี ่หลัวซือ หรือที ่คนจีนเรียกว่า 'หลัวซือเฝิ ่น' (螺蛳粉)

เป็นเมนูโปรดของคนชอบกินเส้นที ่ชาวเมืองหลิ ่วโจวของกว่างซี

ใช้เวลามากกว่า 30 ปีเพื ่อปลุกปั ้นจนกลายเป็นเมนูที ่ม ีช ื ่อเสียง

เป็นที ่ร ู ้จ ักแพร่หลายนั ่นเอง 

     หลัวซือเฝิ ่น' ชื ่อนี ้ได ้แต่ใดมา? คำว่า 'หลัวซือ' เป็นชื ่อเรียก

หอยชนิดหนึ ่งคล้ายหอยขมบ้านเรา พวกเขาใช้เนื ้อหอยชนิดนี ้มา

เคี ่ยวกับกระดูกหม ูเครื ่องเทศ (โป๊ยกั ๊ก อบเชย) และพริกนาชนิด

จนได้เป็นน้ำซุปรสชาติเผ ็ดกลมกล่อม

'

     ส่วนคำว่า 'เฝ ิ ่น' ในภาษาจีนก็ค ือ เส้นหมี ่ส ีขาวที ่ม ีความเหนียวหนึบ รับประทานคู ่ก ับสารพัด

เครื ่องเคียง เช่น หน่อไม้ดอง ถั ่วลิสง ฟองเต้าหู ้กรอบ หัวไชเท ้าแห้ง เห ็ดห ูหนูดำ ผ ักสด ไข ่พะโล ้

และตีนเป็ด

     เมนูเส ้น ๆ ชนิดนี ้ม ีเอกลักษณ์ด้านรสชาติที ่เผ็ดจัดจ้านจนควันออกห ูสีแดงฉานของพริกน้ำมัน

และกลิ ่นหน่อไม้ดองที ่คนจีนเขาบอกว่า 'ได้กลิ ่นร ู ้ส ึกเหม็น ได้ก ินรู ้ส ึกหอม'

     ความเป็นอัตลักษณ์ที ่โด ่ดเด่นของเส้นหมี ่หลัวซือที ่แฝงไว้ด ้วยกลิ ่นอายวัฒนธรรม และประวัติ

ความเป็นมาที ่ยาวนานจนได้ร ับการตีทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที ่จ ับต ้องไม ่ได้ของกว่างซี

คงพอที ่จะการันตีได้ว ่าอาหารบ้าน ๆ ชนิดนี ้เป ็นเมนูทานง่ายที ่ 'ฮ ็อต' มากขนาดไหน

     ส่วนแรก ศูนย์ข ้อมูลเพื ่อธ ุรกิจไทยในจีน (BIC) ขอนำท่านผู ้อ่านไปล้วงลึก 'กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ'

เร ียนรู ้ประสบการณ์ทำเง ินเส ้นหมี ่ 'หล ัวซ ือเฝิ ่น' เขาม ีว ิธ ีการอย่างไรในการพัฒนาธุรกิจเส ้นหมี ่

ชนิดนี ้ให้ม ีช ื ่อเสียงเป็นที ่ร ู ้จ ักในจีน?

     เร ื ่องราวความสำเร็จของ 'หลัวซือเฝิ ่น' ต้องเท้าความกลับไปเมื ่อ 3-4 ปีก่อน การทำ PR ของ

เมืองหลิ ่วโจวเริ ่มต้นจากการเปิดตัวโครงการ 'เส้นหมี ่หลัวซือเฝิ ่นเหยียบกรุงปักกิ ่ง' รวมถึงใน

หัวเมืองใหญ่ทั ่วจ ีน จากนั ้น 'หลัวซือเฝิ ่น' ได้ออกรายการโทรทัศน์ช ื ่อดังอย่าง '舌尖上的中国'

หรือ A bite of China ทางสถานีโทรทัศน ์CCTV จีน ทำให้เส้นหมี ่ชนิดนี ้ย ิ ่งเป็นที ่ร ู ้จ ักในแวดวง

เชลล์ชวนชิมทั ่วจีน 

     นอกจากเงินในกระเป๋าสตางค์ต ัวเองแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว ่า การเป็น 'ป๋าดัน' ของรัฐบาล

ท้องถิ ่น เป็นแรงขับเคลื ่อนสำคัญที ่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ ่งขึ ้น 

     ที ่ผ ่านมา เมืองหลิ ่วโจวพยายามทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื ่อวิทยุโทรศัพท ์รวมถึงสื ่อสิ ่งพิมพ์ที ่

ม ีอ ิทธิพลในวงสังคมอย่างต่อเนื ่อง การส่งเสริมนิยามการสร้าง 'แบรนด์' และ 'เฟรนไชส์' ให้กับ

ผู ้ผลิต การกำหนดมาตรฐานสินค้า (ระดับท้องถิ ่น) เพื ่อสร้างระเบียบ/มาตรฐานคุณภาพสินค้า

     กฎการใช้ตราสินค้า (Trademark) ที ่ม ีคำว่า 'หลิ ่วโจวหลัวซ ือเฝ ิ ่น' ซึ ่งเป ็นผล ิตภ ัณฑ์ GI [*] 

แบบเอ็กซ์คลูซ ีฟสำหรับชาวหลิ ่วโจวเท่านั ้น เพ ื ่อเป ็นการการ ันตีว ่าสินค ้าม ีกระบวนการผลิต

และการบริหารจัดการแบบหลิ ่วโจวแท้ ๆ

     การสร้างวัฒนธรรมอาหาร (Food Culture) จะต ้องม ีการใส ่เร ื ่องราว (Storytelling) ที ่ม ี

ความน่าสนใจน่าค้นหาให้ก ับตัวสินค้าอย่างเช่น การถ่ายทำหนังสั ้น 'หลิ ่วโจวหลัวซือเฝิ ่น' เพื ่อ

พรีเซ ็นต์รากเง ้าของวัฒนธรรมท้องถิ ่นเมืองหลิ ่วโจว

   การสร้าง 'ห้องคร ัว' ให ้ก ับผ ู ้ผล ิตด ้วยการจ ัดต ั ้งสวนอุตสาหกรรมหลัวซ ือเฝ ิ ่น แถมยังม ี

เง ินอุดหนุนสำหรับการซื ้ออุปกรณ์เคร ื ่องจ ักร เง ินอ ุดหนุนเพื ่อปรับปรุงเทคโนโลยี(การผลิต)

รวมทั ้งย ังมีโอกาสได้ร ับเง ินสนับสนุนด้านการฝึกอบรมลูกจ้างในสายการผลิตอีกด้วย

     ร ้าน Dr.Luosi หรือที ่ภาษาจีนเร ียกว่า 'หลัวซือปั ๋ว' (螺蛳博) เป็นตัวอย่างร้านหลัวซ ือเฝิ ่น

ที ่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร ่วมโครงการดังกล่าว Dr.Luosi เข ้าร ่วมโครงการในปี 2554

ระยะเวลาส ั ้น ๆ เพ ียง 5 ปีได้ขยายกิจการในลักษณะแฟรนไชส์ในเม ืองเซ ินเจิ ้น นครกว่างโจว

และนครฉางซา รวม 15 แห่ง  ผลประกอบการเฉลี ่ยของแต่ละร้านตกปีละ 4 ล้านหยวน!!!

 [*] สิ ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือ สินค้า (ทรัพย์ส ินทางปัญญา) ที ่ในกระบวนการผลิตมีความสัมพันธ์เช ื ่อมโยงกับ

     ธรรมชาติ พื ้นที ่และคนในชุมชนนั ้น โดยใช้ช ื ่อทางภูมิศาสตร์มาเป็นชื ่อสินค้า (ที ่มา: วารสาร ทรัพย์ส ินทางปัญญา)

----------------------------------------------------------
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     การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจด้วยระบบ 'เฟรนไชส์ ' ที ่สามารถลดข้อจำก ัดและสร ้างเสร ิม

ความได ้เปร ียบด้านแหล่งเง ินท ุน การพัฒนาธ ุรก ิจออกมาในร ูปแบบของเฟรนไชส ์ เพ ื ่อเป ิดหา

พันธมิตรที ่มองเห็นโอกาสธุรกิจร่วมกัน โดยการควักกระเป๋าจ่ายค่าเฟรนไชส์เพ ื ่อแลกกับระบบ

บริหารจัดการแบบครบวงจร ตั ้งแต่การฝึกอบรม ค่าว ัสด ุอ ุปกรณ์ การตกแต่งร ้านและการตลาด

นับเป็นโมเดลธุรกิจที ่สร ้างความแพร่หลายและอยู ่ในกระแสความสนใจไม่น้อย

     แต่เอ๊ะ!! ต้องลองสำรวจตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมมากขนาดไหน?? เริ ่มจากการทำความเข้าใจใน

รูปแบบธุรกิจเฟรนไชส์ กฎหมายธุรกิจที ่เก ี ่ยวข้อง (โดยเฉพาะข้อบ ังค ับในต่างประเทศ) รวมถึง

การเข้าใจเร ื ่องการจดทะเบียน เครื ่องหมายการค้า ซึ ่งเป็นหัวใจของธุรกิจ

     เมืองหลิ ่วโจวเขามีมาตรการจ่ายเง ินอุดหนุน(แบบจ่ายงวดเดียว) ให้กับร้านเฟรนไชส์ 'หลัวซือ

เฝิ ่น' ที ่ เป ิดใหม่ในต่างเมือง แต่กำหนดเงื ่อนไขว่า ร้านนั ้นจะต้องมีขนาดใหญ่กว่า 100 ตารางเมตร

หรือ มีล ูกจ้างในร้านมากกว่า 15 คน

     ในยุคที ่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตได้เข ้ามามีบทบาทในชีว ิตประจำวันของเรา ๆ ท่าน ๆ นั ้น

การพัฒนาธุรกิจโดยอาศัยหน้าร ้านจร ิงอย ่างเด ียวคงไม ่พอ ผ ู ้ประกอบการที ่เห็นช่องทาง (รวย) 

ได้ม ีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร ่วมกับการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ ์ (แบบบรรจุถ ุงสุญญากาศ) เพื ่อ

จำหน่ายผ่านช่องทางธุรกิจ e-commerce เพื ่อสร้างยอดขายให้กระจายผ่านทาง courier ถึงมือ

ลูกค้าทั ่วทั ้งในและต่างประเทศได้สะดวกรวดเร็วยิ ่งข ึ ้น

     ศักยภาพของตลาดที ่ม ีม ูลค่าอันมหาศาลเป็นแรงขับเคลื ่อนให้ผ ู ้ผลิตพัฒนากรรมวิธ ีการผลิต

และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศเพื ่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ ่มความสะดวกในการ

ขนส่ง ทำให้เส ้นหมี ่ท ี ่สมัยก่อนต้องมาลิ ้มรสที ่หน้าร้านด้วยตนเองได้ม ีโอกาสเข้าถึงกลุ ่มผู ้บร ิโภค

ได้มากยิ ่งข ึ ้น ปัจจุบันสามารถพบเห็นเส้นหมี ่หลัวซือเฝิ ่นกึ ่งสำเร ็จรูปพร้อมปร ุงถ ูกวางจำหน่าย

ตามห้างร้านทั ่วไป หรือเสิร ์ชได้ง ่าย ๆ บนเว็บไซต์ออนไลน์

    ข้อมูลคณะกรรมาธิการพาณิชย์เมืองหลิ ่วโจว ระบุว่า ณ สิ ้นป ี2559 ร้านหลัวซือเฝิ ่นออนไลน์มี

จำนวน 5,000 กว่าร ้าน มีผ ู ้ผล ิตหลัวซ ือเฝ ิ ่นแบบบรรจ ุถ ุงส ูญญากาศมากกว่า 70 ราย มีแบรนด์

หลัวซือเฝิ ่นมากกว่า 300 ยี ่ห ้อ มูลค่าการผลิตพุ ่งทะยานขึ ้นจาก 500 ล้านหยวนเม ื ่อปี 2558 มา

อยู ่ท ี ่ 1,500 ล้านหยวนเมื ่อปีที ่ผ ่านมา

     จากการลองค้นหาคำว่า 'หลัวซือเฝิ ่น' ผ่านเว็บไซต ์taobao พบรายการสินค้าหลายพันรายการ

ราคาขายตกเฉลี ่ยถุงละ 12 หยวน หรือราว 60 บาท บางรายมีโปรโมช ั ่นฟร ีค ่าจัดส ่งหร ือแถมฟรี

ถ ้าซื ้อครบจำนวนที ่ร ้านค้ากำหนด 

     ขณะที ่เว ็บ Alibaba.com เปิดเผยว่า'หลัวซือเฝิ ่น'เป็นสินค้ายอดนิยมของผู ้บริโภคออนไลน์ 

โดยสามารถทำยอดขายสูงสุดในบรรดาสินค้าประเภทเส้นหมี ่ท ี ่จำหน่ายอยู ่บนแพลทฟอร์มของ

อาลีบาบา 

     ในแต่ละวันมียอดจำหน่ายผ่านเว็บออนไลน์สูงหลายหมื ่นห่อ ถือเป็นช่องทางขยายฐานลูกค้า

และช่องทางทำเง ินที ่เจ ๋งไปอีกแบบ

    โมเดลธุรกิจแบบ O2O (Online to Offline) เป็น

อีกหนึ ่งเทรนด์การตลาดของธุรกิจอาหารในประเทศจีน

ร้านอาหารสามารถสมัครเข้าร่วมรายการกับแพลทฟอร์ม

ส ั ่งอาหารช ื ่อด ังผ ่านทางเว ็บไซต ์และแอพพลิเคช ั ่นบน

มือถ ือ อาทิ meituan (美团) nuomi (百度糯米) และ

ท ี ่ กำล ั งมาแรงในจ ีนอย ่ าง ele.me (饿了么) รวมถ ึ ง

โซเชียลเน็ตเวิร ์คอื ่นๆ อย่างเช่น WeChat (微信) และ Weibo (微博) เพราะเป็นช ่องทางการเพ ิ ่ม

ยอดขายที ่กำลังได้ร ับความนิยมมากที ่ส ุดในชุมชนเมืองทั ่วประเทศจีน

     แพลทฟอร์มเหล่านี ้ม ีจ ุดเด่นหลายอย่าง ไม่ว ่าจะเป็นการใช้งานที ่ง ่าย เป็นที ่ร ู ้จ ักและเข้าถึง

ผู ้บริโภคได้รวดเร็ว มีคนช่วยทำการตลาดประชาสัมพันธ์ กระตุ ้นยอดขายได้ด ี ด ึงดูดใจผ ู ้บริโภค

ด้วยโปรโมชั ่นราคาสุดแสนประหยัด แถมในบางแพล็ทฟอร ์มย ังม ีบริการ Delivery ถ ึงหน้าบ ้าน

อีกด้วย

     กุญแจสู ่ความสำเร็จดอกสุดท้ายของเส้นหมี ่ 'หลัวซือเฝิ ่น' นั ่นก็ค ือ การที ่ 'กล้าคิด กล ้าทำ' 

การพัฒนาจากเส้นหมี ่บ ้านๆ ที ่ม ีขายอยู ่ตามตรอกซอกซอยในอดีต มา ณ ว ันนี ้ เส ้นหมี ่หล ิ ่วโจว

เขา 'โกอินเตอร์' ไปไกลถึงย่านไชน่าทาวน์ในนครลอสแอนเจลิส และนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

กันแล้ว แถมมีการจ้างพรีเซนเตอร์ช ื ่อดัง 'จ ้าวเหว่ย' นักแสดงนำสาวชาวจ ีนจากละครองค์หญิง

กำมะลอที ่เคยโด่งดังในอดีตมาการันตีรสชาติความอร่อยอีกด้วย

     ที ่บ ้านเราเองก็ได้ข ่าวว่ามีร ้านหลัวซือเฝิ ่นตั ้งอยู ่ในซอยข้างร ั ้วมหาว ิทยาล ัยธ ุรก ิจบ ัณฑิตย์

ก ิจการเล็กๆ ที ่ม ีน ักศึกษากว่างซีที ่ เคยมาเรียนอยู ่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ เป ็นเจ้าของอยู ่ด ้วย

     ตัวอย่างการ 'กล้าคิด(ใหญ่) กล้าทำ(ใหญ่) ' (แต่..ทุกอย่างต้องตั ้งอยู ่บนความพร้อมเสมอ) 

ของบริษัท Liuzhou LuoZhuangYuan Food (广西柳州市螺状元食品有限公司) เจ้าของแบรนด์

"หลัวจ้วงหยวน" (螺状元) นับเป็นผู ้บ ุกเบิกตลาดหลัวซือเฝิ ่นในแดนลุงแซม 

     

125124



     ก้าวแรกของแบรนด์ 'หลัว จ้วง หยวน' ในการบุกตลาด

สหรัฐอเมริกาอย่างจริงจังเร ิ ่มต้นขึ ้นเมื ่อต้นปี 2560 หลัง

จากที ่บริษัทฯ ได้ม ีการส่งออก 'หลัวซือเฝิ ่น' กึ ่งสำเร ็จร ูป

(บรรจุถ ุงสุญญากาศ) ล ็อตแรกจำนวน 50,000 ห่อ มูลค่า

70,000  ดอลลาร์สหรัฐ ข้ามน้ำข้ามทะเลไปสหรัฐอเมริกา

ได้สำเร ็จ

      คุณหลิว ชิงสือ (Liu Qingshi, 刘清石) ผู ้จ ัดการใหญ่

เจ้าของแบรนด์ 'หลัวจ้วงหยวน' เป ิดเผยว ่า ยอดขายผ่าน

ระบบออนไลน์เป็นส ิ ่งท ี ่สร ้างแรงบ ันดาลใจให ้ 'หล ัวจ ้วง

หยวน' บุกตลาดอเมริกา 

     จากข้อมูลพบว่าธุรกิจรายนี ้ทำยอดขายเฉลี ่ยที ่ผ ่าน

ระบบออนไลน์มากกว่าวันละ 3 แสนกล่อง (โดยทั ่วไป เส้นหมี ่ฯ แบบบรรจุกล่องๆ ละ 5 ห่อที ่ม ี

จำหน่ายอยู ่บนเว็บไซต์ taobao.com มีราคาขายตกเฉลี ่ยกล่อง 60 หยวน หรือราวๆ 300 บาท) 

ถือเป็น 'เน็ตไอดอล' ของอาหารที ่จำหน่ายบนเว็บออนไลน์

     นับจากต้นปี 2560 ที ่ผ ่านมา ธุรกิจรายนี ้ เป ิดร้านหลัวซือเฝิ ่น 2 สาขาในมหานครนิวยอร ์ก 

ร ้านสาขาแรกเปิดเมื ่อเดือน มี.ค. บริเวณลานอาหาร Flushing ในย่านชุมชนชาวเอเชียสัญชาติ

อเมริกัน ยอดขายเฉลี ่ยวันละ 800 ถ้วย ถัดมาในเดือน เม.ย. ได้ฤกษ์เปิดสาขาสองที ่Sunset Park

เขต Brooklyn ไม่หยุดเพียงแค่นี ้!!  ธุรกิจรายนี ้วางกลยุทธ์การตลาดว่าจะเปิดร้านหลัวซือเฝิ ่น

ในหัวเมืองใหญ่ท ั ่วสหร ัฐอเมริกา โดยในปีนี ้จะเปิดสาขาเพิ ่มในหัวเมืองสำคัญในพ ื ้นท ี ่ชายฝั ่ง

ตะวันออก และปีหน้า (ปี 2561) จะขยับขยายไปยังพื ้นที ่ชายฝั ่งตะวันตกของอเมริกา

    ศูนย์ BIC เห็นว่า ต้นแบบประสบการณ์ความสำเร็จของธุรกิจเส้นหมี ่หลัวซือเฝิ ่นของกว่างซี

เป็นสิ ่งที ่ผ ู ้ประกอบการไทยสามารถศึกษาและนำมาปรับใช้ก ับอุตสาหกรรมเส้นหมี ่ของไทยได้

เช ่นกันเนื ่องจากประเทศไทยมีเส้นหมี ่ท ี ่ม ีรสชาติหลากหลาย เส้นหมี ่แต ่ละประเภทก็ม ีรสชาติ

ความอร่อยที ่ เป ็นเอกลักษณ์และได้ร ับความนิยมไม ่แพ้ใครและเป ็นอาหารที ่ ได ้ร ับความนิยม

ของคนทุกช่วงวัยเป็นอีกหนึ ่งโอกาสที ่ด ีของไทยที ่จะพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล ่าวให ้เก ิดข ึ ้นได้ 

     ในแง่ของการเจาะตลาดจีน 'พฤติกรรมผู้บริโภค' เป็นสิ ่งที ่ผู ้ผลิตไทยต้องคำนึงถึงอันดับแรก

เนื ่องจากผู ้บร ิโภคชาวจีนมีอำนาจซื ้อมากขึ ้น มีความต้องการที ่ส ูงมากขึ ้นในแง ่ค ุณภาพ และ

ต้องการความสะดวกสบายในยุคสมัยที ่สังคมมีการแข่งขันสูงและต้องการความสะดวกรวดเร็ว

รวมทั ้งม ีความใส ่ใจเร ื ่องสุขภาพอนามัยมากยิ ่งข ึ ้น และเห็นว่าการบริโภคบะหมี ่ก ึ ่งสำเร ็จรูป

และผงชูรสเป็นสิ ่งที ่ไม ่ด ีต ่อสุขภาพ

     ท่านผู ้อ ่านคงเกิดคำถามขึ ้นว่า...แล้วทำไมเส้นหมี ่หลัวซือเฝิ ่นกึ ่งสำเร็จรูปจึงเป็นที ่ยอมรับ

ของผู ้บริโภคชาวจีน?? นั ่นเป็นเพราะว่า เส้นหมี ่หลัวซือเฝิ ่นเป็นอาหารกึ ่งสำเร ็จร ูปพร ้อมปรุง

ที ่ม ีซองเครื ่องแกงปรุงรสและเครื ่องเคียงที ่มีความสด (บรรจุถุงสุญญากาศ) แตกต่างจากบะหมี ่

ก ึ ่งสำเร ็จรูปทั ่วไปที ่ม ีซองผงปรุงรสที ่ให้ความรู ้สึกว่าเป็นผงชูรสล้วน ๆ นั ่นเอง

     ดังนั ้น จึงเป็นโจทย์ให้ผ ู ้ผลิตไทยที ่อยากจะเข้ามาเจาะตลาดจีนได ้ขบคิดว ่า เราจะพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เส้นหมี ่ไทยให้ตอบโจทย์ผ ู ้บร ิโภคชาวจีนได ้อย ่างไร??  เพ ื ่อร ่วมสนับสนุนนโยบาย

'ครัวไทยสู ่คร ัวโลก'

.....โอกาส (ทำเง ิน) มีไว ้สำหรับ "ผู ้พร้อม" เสมอ.....
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อาลีบาบา
เผยเคล็ดลับ

อุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อการค้าต่างประเทศ
เสนอทิ้งโมเดลการค้าเดิม

มุ่งสู่เศรษฐกิจ 4.0 
อย่างเต็มรูปแบบ

    ในยุคที ่ท ั ่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการปฏิว ัต ิอ ุตสาหกรรมการผลิตส ู ่ย ุค Industry 4.0 

‘พญามังกรจีน’ ก็เป็นหนึ ่งในประเทศที ่กำลังอยู ่ในช่วงก้าวผ่านจากอุตสาหกรรม 2.0 และ 3.0

เข้าสู ่ย ุคที ่ม ีการผสมผสานระหว่าง Internet of Things กับ Internet of Services เข้าด้วยกัน

โดย Alibaba ได้นำเสนอการค้าต่างประเทศในรูปแบบที ่ต ่างออกไปจากเดิม โดยนำรูปแบบของ

อุตสาหกรรม 4.0 มาปรับใช้เพื ่อพลิกสูตรการค้าต่างประเทศ 6+1 เป็นสูตรอะไร??  

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

     ในยุคที ่ทั ่วโลกหรือแม้แต่ประเทศไทยเองต่างให้ความสำคัญกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิต

เพื ่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าเพื ่อการบริโภคภายในและการค้ากับต่างประเทศ

ประเทศจีนเป็นหนึ ่งในหลายประเทศที ่กำลังอยู ่ในช่วงก้าวผ่านจากรูปแบบอุตสาหกรรม 2.0 และ

อุตสาหกรรม 3.0 ที ่ม ีอ ุตสาหกรรมการผลิตโดยแรงงานมนุษย์ควบคู ่ไปกับแรงงานเครื ่องจักรไปสู ่

ร ูปแบบอุตสาหกรรม 4.0 เป็นระบบอุตสาหกรรมการผลิต ที ่เร ียกว่า Cyber-Physical Systems[1] 

ซึ่งผสมผสานระหว่าง Internet of Things กับ Internet of Services เพื ่อเชื ่อมโยงความต้องการของ

ผู ้บริโภคที ่มีรูปแบบหลากหลายเข้ากับกระบวนการผลิตเพื ่อให้ได้สินค้าที ่ตรงกับความต้องการนั้นๆ

อย่างมีประสิทธิภาพในจำนวนมากและในเวลาอันรวดเร็ว 

     ปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมการผลิตเพื ่อการค้าระหว่างประเทศของจีนส่วนใหญ่ยังคงใช้รูปแบบ

การผลิตเพื ่อการค้าแบบเก่าคือ อุตสาหกรรม 2.0 และ 3.0 แบ่งเป็น 6+1 ขั ้นตอน ประกอบด้วย..... 

[1] Cyber-Physical Systems คือ การผลิตที ่ใช ้คอมพิวเตอร์หรือหุ ่นยนต์ในการผลิต และควบคุมด้วย

เทคโนโลยีข ั ้นสูงอย่างเบ็ดเสร็จ ปัจจุบันพบได้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนยานอวกาศ ยานยนต์ เคมี

พลังงาน สาธารณูปโภคพื ้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการรักษาพยาบาล 

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

โดยรูปแบบการค้าต่างประเทศ 6+1 นี ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขั ้นตอนที ่เกิดขึ ้นในจีนประกอบด้วย

การคัดเลือก และจัดซื ้อวัตถุดิบ การขนส่ง + การผลิต ซึ ่งเป็นขั ้นตอนที ่ม ีกำไรต่อหน่วยสินค้าน้อย

ประมาณชิ้นละ 5% โดยกระบวนที ่เหลือเกิดขึ ้นในต่างประเทศมีกำไรต่อสินค้าหนึ ่งชิ ้นชนิดมหาศาล 
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ประกอบด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ ์การจัดการใบสั่งซื้อ การขายส่งและขายปลีก สร้างกำไรให้กับ

สินค้าประมาณ 20%-50% ต่อชิ ้น

     การเข้ามาตั ้งฐานผลิตในจีนของแบรนด์ต่าง ๆ จากต่างประเทศ แน่นอนว่าเป็นผลดีต่อตัวเลข

เศรษฐกิจจีน แต่การที ่ส ินค้าต่าง ๆ สามารถทำกำไรจากสินค้าที ่ส ่งกลับเข้ามาจำหน่ายในจีนเอง

ก็ทำให้ชาวจีนเองกระอักกระอ่วนใจไม่น้อย ยกตัวอย่างเช่น กระเป๋า Hermès ขายปลีกในราคา

750 ยูโร แต่ราคาต้นทุนโรงงานในจีนเพียง 9 ยูโร ซึ ่งการขายปลีกสามารถทำกำไรได้สูงถึง 8,233%

ในขณะที ่ม ือถือไอโฟนมีต้นทุนการผลิตเพียง 220 ดอลลาร์สหรัฐ แต่สามารถขายปลีกได้ในราคา

750 ดอลลาร์สหรัฐ กำไรเพิ ่มขึ ้นกว่า 241%

 ในการประชุมการค้าต่างประเทศจีน โดย Alibaba ซึ ่งจัดขึ ้นที ่เมืองเซินเจิ ้นที ่ผ่านมาได้นำเสนอ

การค้าต่างประเทศในรูปแบบที ่ต่างออกไปจากเดิม โดยนำรูปแบบของอุตสาหกรรม 4.0 มาใช ้เพื ่อ

ยกระดับประสิทธิภาพของการค้าระหว่างประเทศของจีน และเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการค้าแบบเก่า

6 ขั ้นตอนให้เหลือเพียง 4 ขั ้นตอน คือ การจัดการคำสั ่งซื ้อ การออกแบบและผลิต การเลือกวัตถุดิบ

และการขายปลีก

     ร ูปแบบการค้าต่างประเทศ 4.0 ของ

อาลีบาบาได้นำเอาระบบ Big Data เข้ามา

ใช้งาน โดยสามารถค้นหาความต้องการ

และคำสั่งซื้อสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกและ

นำคำสั ่งซื ้อนั ้น ๆ เสนอให้แก่บริษัทที ่ลง

ทะเบียนกับอาลีบาบา และเล ็งเห็นว่ามี

ศ ักยภาพเพียงพอในการผลิตสินค้าน ั ้น

ยกตัวอย่างเช่น คำสั ่งซื ้อเสื ้อสูทจากนคร

นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยต้องการสูท

100 ตัว และต้องการรับสินค้าใน 30 วัน

อาลีบาบาจะส่งคำสั ่งซื ้อให้บริษัท A เพื ่อ

[2]  RFID ย่อมาจากคำเต็มว่า Radio-frequency identification เป็นวิธ ีการในการเก็บข้อมูลหรือระบุข ้อมูล

      แบบอัตโนมัต ิ โดยทำงานผ่านการรับสัญญาณจากแท็กเข้าสู ่ต ัวส่งสัญญาณ ผ่านทางคลื ่นวิทยุ

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

พิจารณาตัดสินใจและหลังจากตอบรับบริษัทด ังกล ่าวก ็เร ิ ่มจัดการคำสั ่งซ ื ้อ โดยเสนอราคาและ

เงื ่อนไขต่าง ๆ โดยสามารถเสนอราคาได้ถ ูกกว่าโรงงานในสหรัฐอเมริกาถึง 50% แถมยังสามารถ

จัดส่งส ินค ้าได ้ภายใน 10 วัน อีกทั ้งสามารถการันตีค ุณภาพของเส ื ้อสูท พร้อมกับข ้อเสนอเป ็น

เง ินชดเชย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากคุณภาพสินค้าผิดไปจากข้อตกลง  เมื ่อลูกค้าจ่ายเง ินมัดจำ

งวดแรกแล้ว ก็เข ้าส ู ่ข ั ้นตอนการออกแบบ โดยบริษัท A จัดส่งเครื ่องวัดขนาดร่างกายด้วยระบบ

Laser 3D ให้แก่ล ูกค้าเพื ่อว ัดไซด์จากบุคคลจร ิง โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบ RFID [2] และส่งข้อมูล

ไปเก็บไว้ในระบบ Cloud โดยวัสดุที ่ล ูกค้าต้องการก็เล ือกผ่านระบบออนไลน์และส่งคำสั ่งไปยัง

ระบบ Cloud ด้วยเช่นกัน เพื ่อการผลิตที ่รวดเร็วมากยิ ่งข ึ ้นบริษัท A จะแยกการผลิตเป็น3 ส่วน

ให้แก ่3 โรงงาน (แบ่งเป็นส่วนแขน ส่วนตัว และส่วนปกกับกระดุม) เมื ่อโรงงานทั ้งหมดได้รับข้อมูล

ผ่านระบบ Cloud แล้วก็สามารถเริ ่มต้นการผลิตได้ทันที โดยไม่ต ้องรอส่งเครื ่องวัดไซด์เสื ้อกลับ

มายังจีน หลังจากที ่ผลิตเสร็จแล้ว บริษัท A ก็สามารถส่งสินค้าให้แก่ล ูกค้าเพื ่อขายปลีกได้ทันที

โดยไม่จำเป็นต้องเก็บเข้าคลังสินค้า การผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยี ไม่เพียงเป็นการร่นระยะเวลา

การผลิตให ้ส ั ้นลง แต่ย ังสามารถรักษาประสิทธิผลของสินค้าให้ม ีค ุณภาพตรงตามความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างมีเสถียรภาพด้วยเช่นกัน
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ข้อสังเกตเพิ ่มเติม

     1. การค้าต่างประเทศ 4.0 แท้จริงก็ค ือการนำอุตสาหกรรม 4.0 มาประยุกต์ใช้กับการค้าแบบ

เต็มรูปแบบ เป็นที ่ส ังเกตได ้ช ัดว ่า ภาคเอกชนมีความกระตือรือร้นในการตอบสนองต่อนโยบาย

การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที ่ต ้องการปฎิรูประบบการผลิตแบบดั ้งเดิมไปสู ่ย ุคอุตสาหกรรม

4.0 โดยใช้เทคโนโลยีที ่ท ันสมัยเป็นแรงขับเคลื ่อน 

      หากการปฎิร ูปอุตสาหกรรมการผลิตของจีนครั ้งนี ้ เป ็นไปตามแผนพัฒนาฯ แล้ว ประเทศจีน

จะกลายเป็นผู ้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตที ่แข็งแกร่งและสามารถผลิตสินค้าที ่ม ีค ุณภาพให้แก่

ผ ู ้บร ิโภคทั ่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับยกระดับความสามารถทางเศรษฐกิจจนกลาย

เป็นประเทศที ่เป็นหนึ ่งด้านการผลิตต่อไป 

     2. แนวโน้มสินค้าสำหรับคนหมู ่มาก (Mass Product) กำลังจะหมดไป โดยสินค้าเฉพาะกลุ ่ม

ที ่ผลิตตามความต้องการ (Custom-made) จะเข้ามาแทนที ่ซึ ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ ่มให้แก่

ส ินค้าได้ด ีมากยิ ่งข ึ ้น

     3. ในขณะที ่ระบบอุตสาหกรรมการผลิตของจ ีนที ่กำล ังกระโจนเข ้าส ู ่ย ุคอ ุตสาหกรรม 4.0 

ผู ้ประกอบการไทยควรมีการปรับตัว โดยพิจารณานำเทคโนโลยีเข ้ามาประยุกต์ใช ้ก ับสินค้าไทย

มากขึ ้น เพื ่อเพิ ่มประสิทธิผลทางธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที ่ม ีความหลากหลาย

ทั ้งนี ้การก้าวสู ่อุตสาหกรรม 4.0 ไม่สามารถเกิดขึ ้นได ้

     หากไร้ซึ ่งเดินหน้าอย่างพร้อมเพรียงของภาครัฐและเอกชน ซึ ่งในที ่ประชุม 2017 China New 

Foreign Trade Fair Festival ก็ย ังเน้นย้ำว่า..เทคโนโลย ีเป ็นเพ ียงแค ่เคร ื ่องม ือนำทางไปสู ่

อุตสาหกรรม 4.0 เท่านั ้น ส่วนสำคัญที ่สุดของการก้าวผ่านคือ “ทัศนคติ” ของผู ้ประกอบการ

 

ข้อคิดดีๆ
ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง

อุตสาหกรรม

     คุณอู ๋ กวางหยุน ผู ้บริหารหนุ ่มร ุ ่นใหม่ไฟแรง รองประธานบริษัท ฮอลลี ่ กรุ ๊ป (ประเทศไทย) 

และ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื ่อการอ ุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จ ีน) จำก ัด ร ่วมแบ่งป ัน

ประสบการณ์ความสำเร็จในการลงทุนในไทยและข้อคิดดี ๆ ที ่ผ ู ้สนใจจะทำธุรกิจที ่จ ีนควรรู ้

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

นคิม ไทย-จีน
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    ศูนย์ข ้อมูลเพื ่อธ ุรกิจไทยในจีน (BIC)  ได้ม ีโอกาสเข้าร ่วมงานสัมมนาชักจูงการลงทุนในหัวข้อ 

“Thailand Investment Opportunities” โดยงานดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ 

นครกว่างโจว (BOI) ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี ่ยเหมิน เป็นเจ้าภาพจัดขึ ้นที ่โรงแรม Swiss

International เมืองเซี ่ยเหมิน มณฑลฝูเจี ้ยน โดยหนึ ่งในวิทยากรคนสำคัญของงานดังกล่าวก็คือ

ผู ้บริหารรุ ่นใหม่ไฟแรง คุณอู ๋ กว่างหยุน (吴广云 รองประธานบริษัท ฮอลลี ่ กรุ ๊ป (ประเทศไทย)

และ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื ่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด 

     ศูนย์ BIC จึงนำประสบการณ์ความสำเร็จในการลงทุนในไทยและข้อคิดดี ๆ สำหรับผู ้ที ่สนใจ

จะทำธุรกิจในจีนควรรู ้มาแบ่งปันกับผู ้อ ่าน

) 

     บริษัท ฮอลลี ่ ม ีความชำนาญด้านการผลิตและจำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า Holley Meter Single-

phase 5 (15) A15 (45) A 30 (100) A meter Three-phase CT 5A 15(45) A 30(100)A ที ่ผ ่าน

การรับรองจากการไฟฟ้าประเทศไทย และได้รับรองมาตรฐาน มอก. ทั ้งนี ้บริษัท ฮอลลี ่กรุ ๊ป เป็น

บริษัทผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าที ่ม ีประสบการณ์กว่า 40 ปี 

     ในประเทศจีน โดยการค้นคว้าและวิจ ัย ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต ม ีสาขาสำนักงาน

ในหลายประเทศ อาท ิสหรัฐอเมริกา แคนาดา อินเดีย อาร์เจนติน่า ฟิลิปปินส ์ไนจีเรีย เป็นต้น

     สำหรับที ่ประเทศไทย บริษัทฮอลลี ่ กรุ ๊ป เราได้เข ้ามาลงทุนและตั ้งโรงงานผลิตมิเตอร์ไฟฟ้า

ตั ้งแต่ปี 2543 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การให้บริษัทที ่ไทยเป็นศูนย์กลางสำคัญในการผลิตและ

กระจายสินค้าในอาเซียน 

   

     ปัจจุบัน มีโรงงานตั ้งอยู ่ท ี ่น ิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที ่จังหวัดชลบุรี สำหรับผลิตภัณฑ์ของ

บร ิษ ัทสามารถครองส ่วนแบ่ง 25% ของตลาดมิเตอร์ไฟฟ้าของไทย สำหรับอีกธุรกิจที ่ด ูแลก็ค ือ

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื ่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด เป็นความร่วมมือกัน

ระหว่างบริษัท ฮอลลี ่กรุ ๊ป และบริษัทเครืออมตะ มุ ่งพัฒนาที ่ด ิน สร้างนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน

ที ่ครอบคลุมด้านการผลิต การเก็บรักษา การกระจายและขนส่งสินค้าที ่สมบูรณ์ที ่สุดแห่งหนึ ่งใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง ดังนั ้น นักธุรกิจจีนที ่เข ้ามาทำธุรกิจในไทยก็จะสามารถ

อยู ่รวมตัวกันได้ ทำงานและใช้ช ีว ิตโดยไม่ม ีอ ุปสรรคในการสื ่อสาร

     ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยถือได้ว่ามีข้อได้เปรียบหลายประการ โดยเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ด้านทำเลที ่ตั ้งที ่อยู ่ใจกลางของภูมิภาค ดังนั ้น การพิจารณาตั ้งโรงงานในไทยจึงคุ ้มค่า

อย่างมาก ทั ้งนี ้ ไทยยังมีจ ุดแข็งอยู ่มากที ่ได ้เปรียบเหนือประเทศเพื ่อนบ้านใกล้เคียง ได้แก่

     1. ไทยมีตลาดขนาดใหญ่และมีความสามารถในการกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

     2. มีระบบสาธารณูปโภคที ่สมบูรณ์แบบ เช่น เส้นทางหลวงและท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

     3. นโยบายดึงดูดนักลงทุนต่างชาติจากทางภาครัฐมีจำนวนมาก ที ่ให้ประโยชน์หลายประการ

         โดยเฉพาะการยกเว้นภาษีเง ินได้นิต ิบ ุคคลเป็นเวลา 8 ป ีและยกเว้นภาษีนำเข้าเครื ่องจักร

         ที ่ใช ้ในการผลิต 

     4. ลักษณะนิสัยของคนไทยเป็นคนจิตใจดีและมีความรู ้ความสามารถในการทำงาน

     5. แม้ว ่าในช่วงหลายปีก่อนจะมีปัญหาความไม่สงบทางการเมือง แต่ในระยะหลังที ่เหตุการณ์

         ได้คลี ่คลายไปในทางที ่ด ีข ึ ้นแล้ว โดยรวมถือว่า สภาพการเมืองและสังคมไทยมีเสถียรภาพ

         ความปลอดภัยและมีการปกครองภายใต้กฎหมาย

     6. ความสัมพันธ์อ ันดีระหว่างรัฐบาลไทยและจีน มีการเยือนระหว่างผู ้นำของทั้งสองฝ่ายเพื ่อ

         กระชับสัมพันธไมตรีอย่างสม่ำเสมอ สิ ่งเหล่านี ้ล้วนเป็นเครื ่องช่วยสร้างความเชื่อมั ่นให้แก่

         นักลงทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั ้งระยะสั ้นและยาว 

     อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจีนที ่สนใจเข้ามาลงทุนในไทยต้องให้ความสำคัญในการติดตามนโยบาย

ส่งเสริมการลงทุน การสำรวจความต้องการของตลาด การควบคุมและลดต้นทุน การตรวจสอบข้อมูล

ความน่าเชื ่อถือของคู ่ค ้า และที ่สำคัญที ่ส ุด คือ การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมของไทย
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     ปัจจุบัน เมื ่อพูดถึงประเทศจีน ทุกคนจากทั ่วโลกต่างให้ความสำคัญเป็นพิเศษ นักธุรกิจต่างก็

อยากเข้ามาทำการค้า การลงทุนด้วย เพราะต่างมองตลาดผู ้บริโภคขนาดใหญ่กว่า 1,300 ล้านคน

จึงอยากเตือนผู ้ท ี ่สนใจว่า...อย่ามองแต่ด้านดีเพียงอย่างเดียว เพราะไม่ใช่ทุกคนที ่ เข ้ามาแล้วจะ

ประสบผลสำเร็จทุกรายไป มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที ่พลาดพลั ้งเพียงเพราะไม่ได้ทำการบ้าน หรือ

ไม่ม ีการสำรวจตลาดก่อนที ่จะมาเจาะตลาดจีน ขาดทุนเจ็บตัวกลับบ้านไปก็ไม่น ้อย และที ่สำคัญ

ยังต้องหาข้อมูลในการทำการค้าอย ่างถ ี ่ถ ้วน เพราะในประเทศจีนม ีม ิจฉาช ีพอยู ่ ไม ่น ้อย เพราะ

หากขาดความระมัดระวังแล้วก็อาจตกเป็นเหยื ่อในการทำธุรกิจได้ 

     ในส่วนอื ่นที ่อยากจะแนะนำ คือ การทำธุรกิจกับคนจีนจะต้องเร ียนรู ้ขนบธรรมเน ียมของจ ีน 

ในภาษาจีนมักพูดเสมอว่า “入乡随俗”หรือ “เข้าเมืองตาหลิ ่ว ต้องหลิ ่วตาตาม” กล่าวคือ การ

ประพฤติปฏิบัต ิให้เข ้ากับขนบธรรมเนียมของท้องถิ ่นนั ้น ตัวผมเองทำธุรกิจในไทยก็ยังต้องเร ียนรู ้

ว ัฒนธรรมไทย เพราะจะนำธรรมเนียมหรือวิธีปฏิบัติของคนประเทศหนึ ่งมาใช้กับอีกประเทศไม่ได้

 

สินค้าไทย

     ‘นครเฉิงตู’ เป็นตลาดเกิดใหม่ที ่ม ีศ ักยภาพและผู ้บริโภคมีกำลังซื ้อสูงที ่สุดในจีนตะวันตก 

ซึ ่งได้กลายเป็นหนึ ่งในเป้าหมายของผู ้ประกอบการไทยที ่ต ้องการมาเป ิดตลาดขยายกิจการ 

การจัดเทศกาลไทยจึงเป็นเวทีประชาสัมพันธ์ส ินค้าคุณภาพของไทย เปรียบเสมือนคำพังเพย

ที ่ว่า “น้ำซึมบ่อทราย” ให้ผู ้บริโภคชาวจีนได้รู ้จ ัก ทดลอง เลือกซื ้อและนิยมสินค้าไทยไปอย่าง

ต่อเนื ่อง

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

ผู้ประกอบการ
ในงานเทศกาลไทย 

ประจำป ี 2560 
ณ นครเฉิงตู

โอกาส

จากมุมมอง
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     งานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ครั ้งที ่ 12 ท ี ่จ ัดข ึ ้นในระหว ่างว ันท ี ่ 5-9 พฤษภาคม 2560 

ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเหรินเหอชุนเท ียน (สาขากว ังห ัว) ได ้สำเร ็จล ุล ่วงอย ่างสมบูรณ์ 

โดยมีสถานกงสุลใหญ ่ณ นครเฉิงต ูและสำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล

นครเฉ ิงต ู เป ็นเจ ้าภาพร ่วมในการจ ัดงาน และได ้ร ับความร ่วมมือจากเทศบาลเขตชิงหยาง 

นครเฉิงตู ห้างสรรพสินค้าเหรินเหอชุนเทียน (สาขากวังหัว) รวมถึงหน่วยงานทีมประเทศไทย

ณ นครเฉิงตู ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) สำนักงานการท่องเที ่ยว

แห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท การบินไทย จำกัด รวมถึงภาคเอกชน เช่น ธนาคารกสิกรไทย

     พิธ ีเปิดงานฯ มีข ึ ้นในวันที ่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. โดยนางพันทิพา เอ ี ่ยมส ุทธา 

เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานในพิธ ี และกล่าวส ุนทรพจน์เป ิดงานฯ สำหรับ

ผู ้นำฝ่ายจีนที ่ให้เก ียรติเข ้าร ่วมพิธ ี เป ิดงานฯ ได้แก่ นายจง หลายเจา รองอธ ิบด ีสำน ักงานการ

ต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล นครเฉิงต ูนางหลี ่ลี ่รองนายกสมาคมมิตรภาพระหว่าง

ประเทศ นครเฉิงตู นายหวัง ปิน ผ ู ้ช ่วยหัวหน้าเขตชิงหยาง นายอู ๋ เหว ินเจ ีย รองผ ู ้อำนวยการ

กรมวัฒนธรรมและสารนิเทศ นครเฉิงตู และนาง ซิ ่ง เยี ้ยนหง ผู ้จัดการใหญ่ห้างสรรพสินค้าเหริน

เหอชุนเทียน รวมทั ้งกงสุลใหญ่ประเทศต่าง ๆ ในนครเฉิงต ูได้แก ่กงสุลใหญ่เกาหลีใต้, ปากีสถาน,

ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, โปแลนด์ รองกงสุลใหญ่นิวซีแลนด์และกงสุลเช็ก นอกจากนี ้ยังมีนักข่าว

และสื ่อชั ้นนำในพื ้นที ่ ตลอดจนชาวเฉิงตูเข ้าร ่วมงานพิธ ีเปิดกันอย่างคับคั ่ง

     สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เช ิญผู ้ประกอบการไทยจำนวน 63 รายจาก 16 จังหวัดทั ่วทุกภูม ิภาคของ

ไทยเข้าร ่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพของไทย ครอบคลุมส ินค ้า 4 กลุ ่ม ได้แก่ 

1) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื ่อสุขภาพและเครื ่องสำอาง 2) สินค้าหัตถกรรม งานเครื ่องไม้เครื ่องเรือน

ตกแต่งบ้าน 3)เครื ่องประดับและอัญมณี 4) ข้าวหอมมะลิ ผลไม้ และอาหารแปรรูป 

     นอกจากนั ้น ยังมีบริษัทการท่องเที ่ยวจากอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ ่องสอนที ่มาแนะนำเส้นทาง

การท่องเท ี ่ยวค ุณภาพให้แก ่ชาวจ ีน ได ้แก ่ เช ียงใหม่ เช ียงราย และอำเภอปาย รวมถึงเส ้นทาง

อื ่นๆ เพื ่อเป็นทางเลือกที ่หลากหลาย 

     ทั ้งนี ้ ย ังได้ร ับความร่วมมือในการจัดงานจากหน่วยงานทีมประเทศไทย อาท ิ ททท.นครเฉิงตู

สคต. นครเฉิงตู บร ิษ ัท การบินไทย สาขานครเฉ ิงต ู หน่วยงานเอกชน ได ้แก ่ ธนาคารกสิกรไทย

สาขานครเฉิงตู เพื ่อร ่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ ์และส่งเสร ิมภาพลักษณ์ของประเทศไทยได ้

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดงาน

     ภายในงานเทศกาลไทยในคร ั ้งน ี ้ ย ังม ีก ิจกรรมบนเวทีท ี ่สร ้างส ีส ันสามารถเร ียกความสนใจ

จากผู ้เข ้าร ่วมชมงานได้เป็นอย่างมาก ได้แก่ การแสดงนาฎศิลป ์ไทยทั ้งร ูปแบบดั ้งเดิมและแบบ

ประยุกต์จากคณะนาฎศิลป์ที ่ เด ินทางมาจากประเทศไทยที ่ ได ้ร ับการสนับสนุนจาก ททท. นคร

เฉิงตู การแสดงศิลปะแม่ไม ้มวยไทยจากค่ายมวยไทยในท้องถ ิ ่น การแสดงเต ้นรำร ่วมสมัยจาก

นักศึกษาไทยในนครเฉิงตู รวมถึงการประชาสัมพันธ์ส ินค้าไทย การนันทนาการร ่วมกับนักแสดง

การร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี ่ยวกับประเทศไทยและรับของรางว ัลท ี ่ระล ึก ซ ึ ่งนอกเหนือจาก

การเล ือกซ ื ้อเล ือกชมสินค ้าค ุณภาพของไทยที ่หลากหลายแล้ว ก ิจกรรมทางว ัฒนธรรมเหล่าน ี ้

เป ็นส ิ ่งท ี ่สร ้างบรรยากาศและสีส ันภายในงานเป ็นอย ่างมาก ทำให ้ในช ่วงระยะเวลา 5 วันของ

การจัดงานเทศกาลไทยในครั ้งน ี ้ม ีผ ู ้สนใจเข ้าชมงานประมาณ 45,000 คน เฉล ี ่ยว ันละประมาณ

8,000 -10,000 คน

ผู้ประกอบการไทยทั่วทุกภาค
ยกขบวนนำสินค้าคุณภาพเปิดตัวในตลาดเฉิงตู
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     คุณบงกชกรเล่าว ่า “เป็นครั ้งแรกที ่ได ้มาเปิดตลาดที ่นครเฉิงตู เป็นการเปิดตัวได้อย่างสวยหรู

มีความรู ้ส ึกว่า ชาวเฉิงตูต ื ่นเต้นกับสินค้าไทย ส่วนตัวประทับใจกับลูกค้าที ่นี ่มาก ที ่ให้การตอบรับ

เป็นอย่างดีก ับสินค้าของเรา คนเฉิงตูร ักสวยรักงาม ทำให้ร ู ้จ ักสินค้าประเภทนี ้ เราดีใจที ่ผ ู ้บร ิโภค

มาลอง มาดม และมาชมสินค้าของเราอย่างไม่ขาดสาย กอปรกับคนเฉิงต ูม ีกำล ังซ ื ้อท ี ่ค ่อนข้างสูง

ร ักการจับจ่ายใช้สอย ทำให้ส ินค้าซื ้อง ่ายขายคล่อง ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวัยทำงานอาย ุ30 ปี

ข ึ ้นไป เพราะมีกำลังซื ้อ และอีกกล ุ ่มค ือน ักศ ึกษา เพราะชอบความหอมของสมุนไพรและดอกไม ้ 

และสีส ันที ่สวยงามของผลิตภัณฑ์”

     “ผลิตภัณฑ์ของเราเปิดตัวในตลาดจีนเมื ่อ 8 ปีที ่แล้ว ซึ ่งในช่วงนั ้นเราเป็นมือใหม่ที ่ย ังไม่ร ู ้จ ัก

และเข้าใจกับตลาดจีนเลย ภาษาจีนก็พูดไม่ได้ เราจึงตัดส ินใจศ ึกษาต่อท ี ่ประเทศจีน ใช ้เวลาว ่าง

จากการเรียนศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื ้อและการจับจ่ายของผู ้บริโภคจีน รวมถึงว ัฒนธรรมของ

จีนในด้านต่าง ๆ เพื ่อนำมาปรับปรุงและยกระดับค ุณภาพของสินค ้าให ้ตรงก ับความต้องการของ

ลูกค้าชาวจีนให้มากที ่ส ุด”

มุมมองดี ๆ จากผู้ประกอบการ 

     ผ่านประสบการณค์รั้งแรกที่บุก

คุณบงกชกร ริ ้วสุนทร 

บริษัท VILLA LABORATORY

ผู ้ประกอบการจำหน่ายสินค้าสมุนไพรเพื ่อสุขภาพ อาทิ สบู ่สมุนไพร

กลิ ่นต่าง ๆ ได้แก่ สบู ่มะม่วง สบู ่ดอกลีลาวดี สบู ่คอลลาเจน สบู ่โกล-

ฮันนี ่ สบู ่มะลิผสมข้าว ฯลฯ รวมถึง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย

ตลาดเฉิงตู

     คุณบงกชกรกล่าวถึงอุปสรรคของการร่วมงานในครั ้งนี ้ว ่า “คู ่แข่งเยอะ มีผ ู ้ประกอบการไทย

ที ่นำสินค้าประเภทเดียวกันมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานนี ้ 

    

คุณวีรวุฒิ พุทธวี 

บริษัท วีรวุฒิการค้า

    ขนาดของสินค้าที ่แตกต่าง รูปแบบสินค้า ส่วนผสม และราคาสินค้า

เป็นตัวแปรสำคัญที ่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้าของผู ้บริโภค

     อย่างไรก็ด ี แม้ว ่าสินค้าของเราจะมีราคาสูงกว่าผู ้ประกอบการรายอื ่น บางครั ้งอาจจะทำให้

เส ียเปรียบ แต่ค ุณภาพของสินค้าเราดีเย ี ่ยม จึงทำให้เป็นที ่ชื ่นชอบและสามารถสร้างฐานลูกค้า

ได้พอสมควร”

     “การที ่ได ้ม ีโอกาสมาร่วมงานเทศกาลไทยในครั ้งนี ้ เปิดโอกาสให้เราได ้เร ียนร ู ้และทดลอง

ตลาดผู ้บริโภคจริง นำข้อมูลที ่ได ้ร ับไปปรับปรุงเพื ่อพัฒนาคุณภาพของสินค ้าให้เหมาะสมกับ

ตลาดผู ้บริโภคเฉิงตูให้มากขึ ้น หากคร ั ้งหน้าม ีการจ ัดงานในลักษณะนี ้อ ีก ย ินด ีอย ่างย ิ ่งท ี ่จะ

เข ้าร ่วมงานเพื ่อความต่อเน ื ่องในการประชาสัมพันธ ์ส ินค ้าและสร ้างฐานผู ้บร ิ โภคให้ม ั ่นคง 

และขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู”

”““““““““

ผ ู ้ผล ิตและจำหน ่ายส ินค ้าห ัตถกรรมงานไม ้จากจ ังหว ัดเช ียงราย

สินค้างานไม้จำพวกของใช้ในครัวเร ือนมาจ ัดแสดงกว่า 20 รายการ

อาทิ ตะเกียบ ครกไม้ ถ ้วยชาม จานรอง ถาดใส่ผ ักผลไม้ เป็นต้น

     คุณวีรวุฒิเล ่าว ่า “บริษัทของเราเข้าร ่วมงานกับสถานกงสุลใหญ ่ณ นครเฉิงต ูเป็นครั ้งที ่2 

โดยครั ้งแรกจัดงานที ่เม ืองเล่อซาน (乐山市) ซึ ่งเป็นเมืองขนาดรอง ครั ้งน ี ้จ ัดข ึ ้นท ี ่นครเฉ ิงตู 

ซ ึ ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่และเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน และทำเลสถานที ่จ ัดงานในครั ้งนี ้

ถ ือว่าเยี ่ยมยอดมาก อยู ่ในบริเวณตัวเมือง การเดินทางไปมาค่อนข้างสะดวก และเป ็นแหล่ง

ที ่ประชาชนมีรายได้ที ่ค ่อนข้างสูง”

     “ผมเคยได้ย ินจากเพื ่อนผู ้ประกอบการรายอื ่นว่า ตลาดผู ้บริโภคชาวเฉิงตูค ่อนข ้างม ีศ ักยภาพ

ครั ้งนี ้ผมได้มาลองกับตัวเองถือว่า พอใจมากเลยทีเดียว ชาวเฉิงตูร ู ้จ ักสินค้าไทยพอสมควร เชื ่อมั ่น

คุณภาพของสินค้าไทยและมีกำลังซื ้อที ่ส ูงเมื ่อเปรียบเทียบกับเมืองอื ่น ๆ ที ่ผมเคยไปเปิดตัวสินค้า
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ครั ้งนี ้ เป ็นการเปิดตัวสินค้าของผมครั ้งแรกที ่นครเฉิงต ูผมจึงนำสินค้าหลายประเภทมาเพื ่อทดลอง

ตลาดและศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภค เพราะยังไม่ทราบถึงความต้องการของตลาดที ่น ี ่”

     “สินค้าที ่นำมาแสดงและจำหน่ายในครั ้งนี ้ ม ีบางชนิดขายดีจนหมด ทำให ้ผมได ้ทราบว่าสินค้า

แนวไหนเป็นที ่ช ื ่นชอบของผู ้บริโภคที ่นี ่และจะกลับไปเตรียมการผลิตเพื ่อการส่งออก รวมถึงดีไซน์

ร ูปแบบใหม่ให้มากขึ ้นเพื ่อสนองตอบความต้องการที ่หลากหลายของผู ้บริโภค”

     คุณวีรวุฒิเล ่าต่อว่า “ผมเตรียมตัวมาเข้าร ่วมงานนี ้อย่างจริงจัง จึงไม่พบเจออุปสรรคใด ๆ เลย

โดยส่วนตัว ผมสามารถพูดสื ่อสารภาษาจีนเบื ้องต้นได ้ และประทับใจก ับภาพรวมของการจ ัดงาน

เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ที ่ให้โอกาสบร ิษ ัทผมเข ้าร ่วมงานในครั ้งนี ้

เพื ่อเปิดตัวและทดลองตลาดผู ้บริโภค”

คุณพรรณวดี บวรวีรกิจ 

บริษัท ปุญญิศา

ผู ้ผลิตและส่งออกเครื ่องประดับแหวน สร้อยคอ สร ้อยข ้อม ือ ต ่างห ู 

เครื ่องเง ิน ทอง และไข่มุกจากจังหวัดภูเก็ต เป็นงานดีไซน์ในแบบไทย

สินค้าไม่ม ีจำหน่ายในไทย จะร ับผลิตตามออเดอร ์จากต่างประเทศ

และเข้าร ่วมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ

     คุณพรรณวดีเล่าว ่า “เป็นเกียรติอย่างยิ ่งที ่ได ้ร ับคัดเลือกจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้เข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าที ่ เฉ ิงตู ซ ึ ่งเป็นครั ้งแรกในการเปิดตัวสินค้าของเราในเมืองน ี ้ ส ินค ้าของเราขายดีเก ิน

เป้าหมายที ่ต ั ้งเอาไว้ กลุ ่มเป้าหมายที ่สนใจในเคร ื ่องประดับของเราภายในงานคร ั ้งน ี ้น ั ้น จะเป ็น

กลุ ่มผู ้บร ิโภคระดับสูงเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ ่มลูกค้าวัยทำงานในช่วงอาย ุ30 ปีขึ ้นไปที ่ม ีกำลังซื ้อ

เห็นได้จากเมื ่อซื ้อไปแล้ว ว ันต่อไปก็กลับมาซื ้อใหม่และแนะนำเพื ่อน ๆ ให้มาเลือกซื ้อด้วย”

     “จากการสังเกตภายในงานและบริเวณรอบ ๆ สถานที ่จัดงาน ทำให้ทราบว่า ผู ้คนที ่น ี ่ร ักการ

แต่งตัว มีร ูปแบบการแต่งกายที ่หลากหลาย เวลามาเลือกซื ้อสินค้าของเราค่อนข้างจะพิถ ีพิถ ัน 

ชอบความหรูหรา เน้นสินค้าคุณภาพเป็นหลัก ราคาสินค้าเป็นรอง และที ่สำคัญเรามีใบรับรอง

สินค้าคุณภาพอย่างถูกต้อง ซึ ่งช ่วยสร้างความเชื ่อมั ่นให้แก่ผ ู ้บร ิโภคได้เป็นอย่างมาก”

      อุปสรรคที่สำคัญ คือ ภาษา เราสื่อสารกับลูกค้าไม่ค่อยรู้เรื ่อง 

     คุณพรรณวด ีกล่าวว่า ปัญหาเรื่องภาษาและการสื่อสาร เป็นเพราะเราเองก็ยังเตรียมตัวมาไม่ดี

เท่าที่ควร ถ้าสื่อสารกันรู้เรื่องมากกว่านี ้รับรองว่าตลาดจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอน สำหรับสถานที่จัดงาน

ถือว่าเป็นทำเลที่ดีเยี ่ยม เป็นแหล่งชุมชน มีห้างสรรพสินค้า การคมนาคมสะดวก ทำให้มีคนเข้าร่วม

ชมงานอย่างต่อเนื่อง”

     “ขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ที่ให้โอกาสในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้ดิฉัน

ได้รับประสบการณ์อันมีคุณค่า ได้เจอกับตลาดผู ้บริโภคจริง เราจะนำประโยชน์ที ่ได้รับในครั้งนี ้

ไปพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพื ่อสร้างฐานลูกค้าในจีน และที ่สำคัญเป็นการประชาสัมพันธ์ให้

ผู ้บริโภคชาวจีนรับรู้ว่า สินค้าไทยมีคุณภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก

”““““““““

คุณบุษราคัม บุญประเสริฐ 

บริษัท TWINKLE INTERFOOD

ผู ้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูป อาท ิ ทุเร ียนอบแห้ง

มะม่วงอบแห้ง หมูหยอง และสาหร่ายหน้าทุเร ียน เป็นต้น

     คุณบุษราคัมเล่าให้ฟังว ่า “ก่อนที ่จะมาร่วมงานที ่นครเฉิงตู ได้ไปร ่วมงานที ่ เม ืองจ ้านเจ ียง

มณฑลกวางตุ ้ง ซึ ่งได้ร ับผลตอบรับทีค่อนข้างดี งานที ่นครเฉิงตูในครั ้งนี ้ถือเป็นครั ้งแรกสำหรับ

การเปิดตัวสินค้าของบริษัทที ่น ี ่ และได้ทำการบ้านเบื ้องต้นก่อนมาร่วมงานแล้ว จึงได้ค ัดเลือก

สินค้าที ่ เหมาะสมและเตรียมสินค้าในปริมาณที ่พอดีสำหรับการเข้าร ่วมงานในเวลา 5 วัน”

     “ตลาดเฉิงตูไม่ง ่ายอย่างที ่ค ิดเอาไว ้ คนเฉิงตูซื ้อของค่อนข้างยาก ต้องเชียร์ ต ้องแนะนำสินค้า

กว่าจะตั ้งหลักได้ก ็ว ันที ่ 3 ของงานแล้ว แต่หลังจากนั ้นก ็ขายส ินค ้าได ้ตามปร ิมาณที ่คาดหวังไว ้ 

การตั ้งราคาสินค้าก็ต ั ้งในราคาที ่เหมาะสมไม่ส ูงจนเกินไป ส่วนเรื ่องบรรจ ุภัณฑ์ มองว่าแพ็คเกจ

มีส ่วนช่วยให้ส ินค้าขายดีมากขึ ้นทำให้ล ูกค้าสะดุดตาและจำสินค้าของเราได้
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    สินค้าอาหาร....แพ็คเกจไม่ใช ่แค่สวยเพียงอย่างเดียว 

แพ็คเกจต้องโปร่งใสมองเห็นสินค้าด้านใน ถึงจะช่วยดึงดูด

ความสนใจและสร้างความเชื ่อมั ่นให้ก ับลูกค้าได้อย่างดี  

     การมาร่วมงานเทศกาลไทยในนครเฉิงตูเหมือนการมาทดลองตลาด เราต ้องศ ึกษาพฤติกรรม

ผู ้บริโภคของชาวเฉิงตูว ่าเป็นอย่างไร ขอฝากไว ้ว ่า “ชาวเฉ ิงต ูร ู ้จ ักส ินค ้าไทยและทราบว่าสินค้า

ไทยมีคุณภาพแค่ไหน เนื ่องจากในปัจจุบันชาวเฉิงตูไปท่องเที ่ยวไทยมากขึ ้น ฉะนั ้น หากต้องการ

จะพิชิตตลาดผู ้บริโภคเฉิงตูให้ได ้เราต้องเริ ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพสินค้าของเราให้ดีเสียก่อน”

““““““““
”

มุมมองจากทีมงาน BIC

     เทศกาลไทยในครั ้งนี ้ ได้ร ับการตอบรับเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั ้งที ่ผ ่านมา ส ินค ้าไทยยังคง

เป็นที ่น ิยมชื ่นชอบของชาวเฉิงตู เห็นได้จากจำนวนของผู ้ท ี ่ เข ้าร ่วมชมงานที ่ ได ้แวะเว ียนกันมา

อย่างต่อเนื ่อง ทั ้งคนในพื ้นที ่และบริเวณใกล้เค ียง อ ีกท ั ้งยอดจำหน่ายส ินค ้าท ี ่น ่าพ ึงพอใจของ

บรรดาผู ้ประกอบการไทย ซึ ่งการจัดเทศกาลไทยเพื ่อประชาสัมพันธ ์ส ินค ้าค ุณภาพของไทยนั ้น 

เปรียบเสมือนคำพังเพยที ่ว ่า “น้ำซึมบ่อทราย” ให้ผ ู ้บร ิโภคชาวจีนได้ร ู ้จ ัก ทดลอง เลือกซื ้อและ

นิยมสินค้าไทยไปอย่างต่อเนื ่อง 

     อย่างไรก็ด ี ตลาดจีนมีการเปลี ่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว

ให้เข ้ากับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน โดยเฉพาะนักธุรกิจและผู ้ประกอบการสินค้าที ่ต้องปรับตัว

และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ ่มลูกค้าชาวจีน ทั ้งนี ้ เพื ่อเป็นการสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการที ่เปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลาของ

ผู ้บริโภคชาวจีน 

     นครเฉิงตูเป็นตลาดเกิดใหม่ที ่ม ีศ ักยภาพและผู ้บริโภคมีกำลังซื ้อสูงที ่ส ุดในจีนตะวันตก 

ซึ ่งได้กลายเป็นหนึ ่งในเป้าหมายของผู ้ประกอบการไทยที ่ต ้องการมาเปิดตลาดขยายกิจการ

หลังจากตลาดทางจีนตะวันออกค่อนข้างอิ ่มตัว เมื ่อชาวเฉิงตูได้เรียนรู ้สัมผัสและเกิดความ

ประทับใจในความเป็นไทย ตลอดจนรู ้จ ักและเร ิ ่มเช ื ่อม ั ่นในคุณภาพของสินค ้าไทย ช ่วยให ้

โอกาสของตลาดสินค้าไทยเปิดกว้าง ความต้องการบร ิโภคสินค ้าไทยของผู ้บริโภคชาวเฉิงตู

จ ึงเพิ ่มจำนวนมากขึ ้นตามลำดับ  

     ขณะเดียวกัน ปัจจุบันธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ในจ ีนที ่กำล ังได ้ร ับความนิยมอย่าง

แพร่หลายนั ้น นำมาซึ ่งโอกาสทางการค้าต่อสินค้าไทย ทำให้เกิดตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทย

ที ่เป็นชาวจีนมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งใน Taobao เว ็บไซต์จำหน่ายสินค้าในโลกออนไลน์

ที ่ใหญ่ที ่ส ุดของจีนที ่สามารถเลือกสินค้าได้ทุกประเภท รวมถึงสินค้าของไทยด้วย ตลอดจน

ช่องทางซื ้อขายสินค้าออนไลน์ผ ่านทาง “Weixin หรือ WeChat” ที ่น ับวันเร ิ ่มเป็นที ่น ิยมใน

กลุ ่มผู ้บร ิโภคชาวจีนสมัยใหม่มากขึ ้น

     ย้อนกลับมาคำกล่าวที ่ว ่า “ถนนทุกสายมุ ่งสู ่จ ีน” แล้วผู ้ประกอบการไทยเตร ียมส ินค ้า

ของคุณพร้อมเปิดตัวในตลาดจีนแล้วหรือยัง......
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 กว่างซีกับ 

     นโยบายการต่างประเทศเชิงร ุกของร ัฐบาลจีนที ่ต ้องการผลักดันให้ "เขตฯ กว่างซีจ ้วง" เป็น

แม่ข ่ายความเชื ่อมโยงกับอาเซียน ด้วยเหตุไฉน...ทำไมรัฐบาลจีนจึงมอบหมายภาระกิจที ่หนักอึ ้ง

ให้เขตฯ กว่างซีจ ้วงรับหน้าที ่เป ็น ‘ผู ้เล ่น’ตัวหลักบนเกมส์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน

(แทนที ่จะเป็นยูนนาน)???

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

(Gateway to ASEAN)

 
ประตูสู ่
การเป็นอาเซียน
Key Success
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     เชื ่อว่าผู ้อ่านหลายท่านคงได้ยินคำว่า “ประตูสู ่อาเซียน” (Gateway to ASEAN) ผ่านหูผ่านตา

กันมาบ้างแล้ว 

     อันที ่จริงๆ แล้วคีย ์เว ิร ์ดนี ้เป็นนโยบายการต่างประเทศเชิงร ุกของรัฐบาลจีนที่ต้องการผลักดัน

ให้ "เขตฯ กว่างซีจ ้วง" เป็นแม่ข ่ายความเชื ่อมโยงกับอาเซียน ซึ ่งหากจะเปรียบให้เข ้าใจง ่าย ๆ ก็

คล้ายกับนโยบายที ่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าผลักดันการเป็น “ศูนย์กลางอาเซียน" นั ่นเอง

     แล้วด้วยเหตุไฉน...ทำไมรัฐบาลจีนจึงมอบหมายภาระกิจ(หนักอึ ้ง)ให้เขตฯ กว่างซีจ้วงรับ

หน้าที ่ เป ็น ‘ผู ้เล ่น’ ตัวหลักในการเดินเกมส์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซ ียน (แทนที ่จะ

เป็นยูนนาน)???

     ต้องขอบอกว่า...นี ่ไม ่ใช ่เร ื ่องบังเอิญหรือเป็นกระแสเศรษฐกิจในภูมิภาคเพียงเท่านั ้น แต่นั ่น

เป็นเพราะความตั ้งใจของรัฐบาลจีนที ่ต้องการมุ ่งสร้างความสัมพันธ์แบบรอบด้านกับอาเซียนด้วย

ปัจจัยเอื ้อหลายอย่าง

     "กว่างซี" หรือที ่คนไทยมักเร ียกติดปากว่า "กวางสี" นั ้น จริง ๆ แล้วเขามีช ื ่อเร ียกเป็นทางการ

ว่า "เขตปกครองตนเองกว่างซีจ ้วง" (Guangxi Zhuang Autonomous Region) จากความหลากหลาย

ทางเชื ้อชาติจึงได้ร ับการจัดตั ้งเป็น 1 ใน 5 เขตปกครองตนเองของจีน (เทียบเท่ามณฑล) ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ติดประเทศเวียดนาม และอ่าวเป่ยปู ้(หรือที ่แบบเรียนไทยเรียกว่า

"อ่าวตังเกี ๋ย")

นครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ ้วง
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     คงปฏิเสธไม่ได้ว ่า...ความได้เปรียบเชิงภูม ิศาสตร ์ (Geographical Advantage) ของกว่างซี

ที ่มณฑลอื ่นของจีนไม่ม ีหรือมีไม่เท่า (รวมถึงยูนนาน) เป็นจุดแข็งที ่ร ัฐบาลกลางเล็งเห็นว่ามณฑล

ชายขอบแห่งนี ้ม ีความเหมาะสมกับการเป็น "ประตูส ู ่อาเซียน" เฉือนชนะยูนนาน

     นั ่นก็ค ือ การมีช่องทางเชื ่อมต่อกับอาเซียนทั ้งทางถนน (ถนนอาร์ต่างๆ) ทางเรือ (ช่องทางออก

สู ่ทะเลเพียง 'หนึ ่งเดียว' ในภูมิภาคตะวันตก) และทางอากาศ ('ฮ ับ' การบินสู ่อาเซียน)

     ยิ ่งเมื ่อข้อตกลง "เขตการค้าเสรีจ ีน-อาเซียน" (China-ASEAN FTA) ที ่รอคอยมายาวนาน ได้ม ี

ผลบังคับใช้ต ั ้งแต่ 1 มกราคม 2553 กว่างซ ีย ิ ่งทว ีบทบาทความสำคัญที ่โดดเด่น (เหนือยูนนาน) 

ยิ ่งข ึ ้น อาเซียนกลายเป็นคู ่ค ้าอันดับ 1 ของกว่างซี เมื ่อปีที ่แล้ว (ป ี2559) การค้ากับอาเซียนของ

กว่างซีม ีม ูลค่าทิ ้งห่างคู ่แข่งอย่างยูนนานกว่า 1 แสนล้านหยวน หรือราว 5 แสนล้านบาท

   โจทย์ใหญ่ที ่ท ั ้งร ัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑลต่างเร ่งลงม ือเพื ่อสร้างแรงศรัทธาความเชื ่อว ่า

ตัวเองเป็น "ประตูส ู ่อาเซียน" ผ่านกลยุทธ ์ต ่าง ๆ นานา ก็ค ือการทำให้คำว ่า "อาเซียน" มองเห ็น

ได้จากสิ ่งรอบตัวและกลายเป็นเร ื ่องใกล้ต ัวชาวกว่างซี ธ ีมกิจกรรมต่าง ๆ ที ่จ ัดขึ ้นมักจะมีคำว ่า

"จีน-อาเซียน" พ่วงท้ายให้เห็นอยู ่เสมอๆ

     ประจ ักษ ์พยานชิ ้นสำค ัญ "มหกรรมแสดงสินค ้าจ ีน-อาเซ ียน" หร ือ China-ASEAN Expo 

(CAEXPO) งานระดับบิ ๊กบึ ่มของชาวประชาจีน-อาเซียนที ่จัดขึ ้นเป็นประจำทุกปีที ่นครหนานหนิง 

เมืองเอกของกว่างซ ีในทุก ๆ ปีจะมีผ ู ้นำระดับสูงจากประเทศภาคีสมาชิกเข้าร ่วมกันอย่างคับคั ่ง

โดยเม ื ่อสองปีก ่อน (ปี 2558) ประเทศไทยเราได ้ เป ็น "Country of Honor" และปีน ี ้ (ปี 2560)

กำลังจะจัดขึ ้นปีที ่ 14 ระหว่างวันที ่ 12-15 กันยายนศกนี ้

     ด้วยปัจจัยเอื ้อและการชี ้นำเชิงนโยบายของรัฐบาลกลาง ทำให้ ณ ว ันน ี ้บทบาทของกว่างซีใน

ระบบโครงสร้างการค้าการลงทุน (กับอาเซียน) ของจีนม ีความสำคัญชัดเจนมากยิ ่งข ึ ้น นโยบาย

"เปิดสู ่ภายนอก" (Opening-up Policy) เพื ่อให้พ่อค้าแม่ขายของกว่างซีก ับอาเซ ียนทำการค้า

โดยตรงได้อย่างสะดวกยิ ่งข ึ ้น

     ที ่ผ ่านมา มีการเปิดด่านชายแดนสากลและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน (เวียดนาม)หลายแห่ง

มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐานของท่าเร ือน้ำลึกและท่าเร ือแม่น้ำ การขยายเส้นทางเดินเรือ

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของระบบงานศุลกากรและงานตรวจสอบกักกันโรค (CIQ) และ 

การพัฒนางานขนส่งสินค้าและผู ้โดยสารข้ามแดน (พิธ ีสารฯ กับเวียดนาม)

     กลยุทธ์ "เง ินหยวน" กับอาเซียนเป็นอีกฟังก์ช ั ่นที ่ใช ้เพื ่อเติมเต็มนโยบายการเป็น "ประตูส ู ่

อาเซียน" ซ ึ ่งกว ่างซ ีได ้ร ับแรงสนับสนุนจากร ัฐบาลกลางในการปฏิร ูปภาคการเง ินอย ่างเต ็มท ี ่

เพื ่อส่งเสริมการใช้สกุลเง ิน “หยวน” ในการค้าการลงทุนในภูมิภาคใกล้เคียง

     พ ัฒนาการที ่น ่าสนใจเร ิ ่มจากกว ่างซ ี (และย ูนนาน) ได ้เป ็น “จุดทดลองการชำระเง ินด้วย

สกุลเง ินหยวนในการทำการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน” และการเป ิด “เขตนำร่องการปฏิร ูป

การเง ินตามแนวชายแดนของกว่างซี” มีการเปิดเคาท์เตอร์แลกเปลี ่ยนโดยตรงระหว่างหยวน

กับสกุลเง ินในอาเซียน และการอนุญาติให ้"ชำระบัญชีการค้าด้วยสกุลเง ินหยวนสำหรับบัญชี

ส ่วนบุคคล" และการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเง ินอื ่นๆ เช่น "กองทุนสกุลเง ินหยวนเพื ่อการลงทุน

และสินเชื ่อในต่างประเทศ" ที ่ม ุ ่งเป้าไปยังอาเซียนเป็นหลัก

     ในบริบทของการ 'อิ ่มตัว' ทางเศรษฐกิจในพื ้นที ่ภาคตะวันออกของจีนจากการที ่ค ่าแรงและ

ค่าครองชีพพุ ่งส ูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เก ิดเป ็นกระแสการเคล ื ่อนย ้ายเง ินท ุนอ ุตสาหกรรมสู ่

ภาคตะวันตก 

     หากพิจารณาจากทำเลที ่ต ั ้งแล้ว กว่างซีเป็นจุดหมายการลงทุนแห่งใหม่ของพ่อค้านักลงทุน

จากปัจจัยความพร้อมหลายประการ โดยเฉพาะทำเลที ่ต ั ้งที ่ม ีท ่าเร ือน้ำลึกขนาดใหญ่เพ ียงแห่ง

เดียวในภูมิภาคตะวันตก และมีนิคมอุตสาหกรรมที ่ใช ้รองรับการลงทุนพร้อมแพคเกจการลงทุน

ที ่น ่าเร ้าใจ

     ผลงานชิ ้นโบแดงของกว่างซีที ่ต ้องพูดถึงคงหนี ้ไม ่พ้น "นิคมคู ่แฝดระดับชาติ" ที ่ร ัฐบาลจีน

กับมาเลเซียตกลงปรงใจและปักหมุดลงทุนในเมืองชินโจว (Qinzhou City) ของกว่างซีและเมือง

กวนตัน (Kuantan) ร ัฐปะหังของมาเลเซียพร ้อมด้วยส ิทธ ิประโยชน์ส ่งเสริมการลงทุนมากมาย 

เช่น การลดหรือยกเว้นภาษี การใช้ที ่ด ิน และการให้เง ินชดเชยเง ิน/เง ินอุดหนุนอีกหลายรายการ

แถมยังมี 'ไซด์เอฟเฟกต์' แรงไปถึงเมืองต่างๆ ในกว่างซีพาก ันล ุกข ึ ้นมาเขียนโปรเจกต์การสร้าง

นิคมคู ่แฝดจับคู ่ก ับชาติสมาชิกอาเซียนกันอย่างแข็งขัน สำหรับประเทศไทยมีอยู ่สองราย (สถานะ

ปัจจุบันยังไม่ได้ร ับการรับรองเป็นนิคมระดับชาติ) ก็คือ นิคมอุตสาหกรรมจีน (เมืองฉงจั ่ว) -ไทย

และนิคมอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวและวัฒนธรรมจีน (เมืองยวี ่หลิน)-ไทย ซึ ่งการดำเน ินการของเขา

รุกเราน่าดู แม้ว ่าความคืบหน้าฝั ่งไทยอาจจะยังไม่แน่ชัดสักเท่าไหร่ก็ตาม

     ยุคจีนภิว ัฒน์ หากไม่พูดถึง “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที ่21” (21stCentury 

Maritime Silk Road) ก็ด ูจะตกเทรนไปสักเล็กหน่อย 

 

151150



     ยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐบาลกลางที ่กำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการสร้าง “ความเชื ่อมโยง”

(Connectivity) ทางทะเลกับประเทศเพื ่อนบ้าน (ตีความเป็น 'อาเซียน' ก็คงจะไม่ผิด) ซึ ่งสอดรับ

กับฐานะที ่กว่างซีได้ร ับการกำหนดบทบาทเป็น "ประตูส ู ่อาเซียน" 

    จึงกล่าวได้ว ่า สองยุทธศาสตร์ด ังกล่าวมีความเก ี ่ยวพัน (โดยสายเล ือด) แบบตัดไม ่ขาด

    กว่างซีถ ือว่ามี 'เอ ี ่ยว' กับเง ินมูลค่า 4 หมื ่นล้านดอลลาร ์สรอ.ที ่ร ัฐบาลจีนได้จ ัดสรรเพื ่อจัดตั ้ง

“กองทุนเส้นทางสายไหม” เพื ่อใช้สนับสนุนการ "ก้าวออกไป" ขยายความร่วมมือในต่างประเทศ

(รวมถึงไทย) โดยเฉพาะการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐาน การพัฒนาแหล่งทร ัพยากร

และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม

     และยังม ีกองทุน (ให้เปล่า) หมื ่นล้านดอลลาร์ สรอ. อีกตัวท ี ่ม ีช ื ่อว ่า "กองทุนความร ่วมมือ

ด้านการลงทุนจีน-อาเซียน"  ต้องขอบอกว่า...กองทุนนี ้ร ัฐบาลจีนเขาจัดตั ้งขึ ้นก็เพื ่อพวกเราชาว

อาเซียนโดยเฉพาะ สำหรับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐานและอื ่นๆ แบบฟรี ๆ

     นอกจากนี ้ ร ัฐบาลกว่างซีได้ม ีการจัดตั ้ง "กองทุนเพื ่อการลงทุนระบบโครงสร้างพื ้นฐานด้าน

อุตสาหกรรม" เพื ่อส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนจากภายนอกเข้ามาในพื ้นที ่ขุมพลังทางเศรษฐกิจ

ของกว่างซีอย่าง "เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู ้" โดยเน้นที ่น ิคมอุตสาหกรรมระดับพรีเมี ่ยมที ่ม ีทำเล

ที ่ต ั ้งช ั ้นยอดในนครหนานหนิง เมืองชินโจว เมืองเป๋ยไห่ และเมืองฝางเฉิงก่าง

     แม้ว ่า “เขตทดลองการค้าเสรีอ่าวเป่ยปู ้” จะตกขบวนรถไฟ ไม่ต ิดโผบัญชีรายชื ่อเขตทดลอง

การค้าเสรีในประเทศที ่ร ัฐบาลกลางประกาศรายชื ่อมาแล้ว 3 ชุด แต่ย ังไม่หมดหวัง...กว่างซีย ัง

คงตั ้งหน้าตั ้งตารอลุ ้นบัญชีรายชื ่อชุดต่อไป หวังอยู ่ล ึกๆ ว่าร ัฐบาลกลางจะ 'เซย์เยส' เมื ่อว ันนั ้น

มาถึง 'อ ่าวเป่ยปู ้ ' จะเป็นพื ้นที ่ท ี ่ม ีพลวัตทางเศรษฐกิจสูงที ่ส ุดแห่งหนึ ่งในภูม ิภาคตะวันตกและ

ประเทศจีนสมดั ่งที ่ร ัฐบาลกลางคาดหวังเป็นแน่แท้

     ผลจากนโยบายช่วยให้เศรษฐกิจกว่างซีเต ิบโตแบบก้าวกระโดดจากที ่เป็นมณฑลด้อยพัฒนา

รั ้งท้ายประเทศได้ 'เช ิดหน้าชูตา' มาอยู ่ในระดับแนวหน้าของมณฑลทางภาคตะวันตกและระดับ

กลางของประเทศ

     ป ี2559 เศรษฐกิจของกว่างซีร ักษาระดับการเติบโตได้ที ่8.5%  มีมูลค่าราว ๆ 2.55 แสนล้าน

ดอลลาร์ สรอ. (เกือบ 70% ของ GDP ไทย) ในส ่วนสถานการณ์การค ้าต่างประเทศมีการเติบโตที ่

23.5% และการค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty trade border area) มีการเติบโตสูงถึง 28%

ซึ ่งตัวเลขข้างต้นมีการขยายตัวสวนกระแสเศรษฐกิจสูงกว่าค่าเฉลี ่ยทั ้งประเทศทั ้งสิ ้น

    

     ความเปลี ่ยนแปลงทางกายภาพที ่เห็นได้ชัดเจนก็คือ 'การขยายตัวของเมือง'  (Urbanization) 

ตึกรามบ้านช่อง อาคารสูงระฟ้า และสถาปัตยกรรมใหม่ๆ ผุดขึ ้นเป็นดอกเห็ด โครงการก ่อสร ้าง

ระบบสาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกเห็นได้ทั ่วเมือง

     การขยับเข้าใกล้ 'ส ังคมเส ี ่ยวคัง' จากการที ่ประชากร 'อยู ่ดีก ินด ีมีรายได้เพิ ่ม' การเพ ิ ่มข ึ ้น

ของกลุ ่มชนชั ้นกลางในสังคม กำลังซื ้อที ่ เพิ ่มสูงขึ ้น ช่องว่างรายได้ที ่ขยับเข้าใกล้มณฑลทางฝ ั ่ง

ตะวันออกมากขึ ้น สภาพแวดล้อมทางการลงทุนดีข ึ ้น ทำให้กว่างซีเป็น 'ตลาดใหม่' ที ่กำลังเตะตา

นักลงทุนทั ้งในและต่างประเทศ

     แล้ว ประเทศไทย จะใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์ "ประตูส ู ่อาเซ ียน" ของกว ่างซ ีอย ่างไร???

หากพูดในแง่ของ 'สินค้าเกษตรไทย' ที ่มีศักยภาพสูงมากในตลาดจีน เขตฯ กว่างซีจ้วงได้ชื ่อว่าเป็น

มณฑลหนึ ่งที ่ม ีการนำเข้าผลไม้จากอาเซียนมากที ่ส ุดของประเทศจีน ฉะนั ้น ร ัฐบาลกลางจ ึงมอบ

นโยบายต่าง ๆ เพื ่อสนับสนุนมณฑลแห่งนี ้มาโดยตลอด

     อย่างในกรณี ผลไม้ไทย ที ่ฮ ็อตสุดๆ ในตลาดจีน ต้องบอกว่า "กว่างซี" เป็นช่องทางที ่น ่าสนใจ 

หลายปีมานี ้ ร ัฐบาลกลางโปรยสิทธิการเป็นด่านนำเข้าผลไม้ให้กับด่าน 7 แห่งในกว่างซีชนิดที ่ว ่า

ครอบคลุมทุกมิต ิของการขนส่งทั ้งทางบก(ผ่านถนนอาร ์9 อาร ์12)  ทางทะเล(ท่าเร ือช ินโจวและ

ท่าเร ือฝางเฉิงก่าง) และทางอากาศ (สนามบินของเม ืองกุ ้ยหลิน) สะท้อนถึงการด ูแลเอาใจใส่ที ่

ร ัฐบาลกลางมีให้ก ับกว่างซีมากเป็นพิเศษ

     ตลอดจนการเปิด “ด่านนำเข ้าข้าวและธัญพืช” ในเมืองท่าหลายแห่งของจ ีน ซึ ่งกว่างซ ีได ้

3 ที ่นั ่งในบัญชีรายชื ่อการอนุมัต ิของรัฐบาลกลาง คือ ท่าเร ือเมืองชินโจว ท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง

และท่าเร ือแม่น้ำเมืองอู ๋โจว

     และล่าสุด ร ัฐบาลกลางเพิ ่งเปิด “ด่านนำเข้าสัตว์น้ำ(มีชีวิต)” ของท่าอากาศยานนานาชาติ

อู ๋ซวีนครหนานหนิง (Nanning Wuxu International Airport)เป็นด่านแห่งแรกของมณฑล โดยมี

ก ุ ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) ของไทยเป็นตัวชิมลางล็อตแรก

     จุดแข็งด้านการเป็น "ประตูสู ่อาเซียน" ได้พัฒนาโอกาสด้าน "ธุรกิจการศึกษา" ในกว่างซีและ

ถือเป็นอีกหนึ ่งธ ุรกิจที ่ม ีแนวโน้มเติบโตได้ด ี ตามเป้าหมายที ่ร ัฐบาลกลางประกาศว่าจะส่งเสริม

แผนการแลกเปลี ่ยนนักศึกษาระหว่างจีนกับอาเซียนฝ่ายละแสนคน 

     ปัจจุบัน นักศึกษาจากอาเซียนในกว่างซี คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของทั ้งประเทศ กว่างซีถ ือว่า

มีช ื ่อเสียงในประเทศจีนในฐานะแหล่งผลิตบุคลากรที ่ม ีความเชี ่ยวชาญด้านภาษาในชาติอาเซียน

สถาบันการศ ึกษาในกว่างซีให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านการศึกษาและงานว ิจ ัยในหัวข้อ

เกี ่ยวกับอาเซียน
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     กว่างซีม ีสถาบันการศึกษาที ่เปิดสอนภาษาไทยมากที ่ส ุดในประเทศจีน นักศึกษากว่างซี(จ ีน)

ให้ความสนใจเรียน “ภาษาไทย” อย่างมาก แต่ละปีม ีน ักศึกษากว่างซีไปเรียนที ่ไทยหลายพันราย

และมีนักศึกษาไทยมาเรียนที ่กว่างซีนับพันรายเช่นกัน

     ในรอบหลายปีที ่ผ ่านมา ได้มีการรังสรรค์ "ตลาดค้าส่งหรือศูนย์กระจายสินค้าจีน-อาเซียน"

ต่าง ๆ ขึ ้นทั ่วทั ้งกว่างซี เพื ่อรองรับนโยบายประตูส ู ่อาเซียน

     อย่างในนครหนานหนิงมีตลาดค้าส่งผักและผลไม้อาเซียนไฮกรีน หรือที ่ชาวจีนทั ่วไปเรียกว่า

"ห่ายจี ๋ซิง" (海吉星)ซึ ่งเขาวางเป้าหมายสูงเทียบชั ้นตลาดเจียงหนานของนครกว่างโจวเลยทีเดียว

แล้วยังมีไชน่า-อาเซียนพลาซ่าที ่ภาษาจีนเร ียกว่า "หัวหนาน เฉิง" (华南城) เป็นศูนย์ค ้าส่งสินค้า

จีน-อาเซียนที ่จ ีนพยายามปลุกปั ้นให้เป็นเหมือนตลาดอี ้อ ูของมณฑลเจ้อเจียง รวมถึงเขตธ ุรก ิจ

จีน-อาเซียนที ่จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) แห่งใหม่ของภูมิภาค

บทสรุป 

     ความใกล้ช ิดทางภูมิศาสตร์ของเขตฯ กว่างซีจ ้วงกับชาติอาเซียนเป็นปัจจ ัยเอ ื ้อของการเป็น 

"ประตูส ู ่อาเซียน" และเป็นตลาดเกิดใหม่ที ่น ่าสนใจ เนื ่องจากยังมีผ ู ้ประกอบการไม ่มาก ทำให ้

มีโอกาสแจ้งเกิดได้ง่ายกว่ามณฑลที ่ม ีการแข่งขันสูง ความพร้อมทางกายภาพ(โครงสร ้างพ ื ้นฐาน

และสิ ่งอำนวยความสะดวก) ตลอดจนนโยบายพิเศษดึงดูดการลงทุนสำหรับภาคตะวันตกของจ ีน

หากมองในแง่ของ 'โอกาส' 

     กล่าวได้ว ่า เขตฯ กว่างซีจ ้วงเปรียบเสมือน...."เพชรในตม (ของคนกล้าลงทุน)"  

 

บริษัทต่างชาติ

ที่ลงทุนในจีน
กับเศรษฐกิจ

“New Normal”

     ในยุคที ่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง โดยเน้นการเติบโตที ่ม ีเสถ ียรภาพ ไม่ส ูงมากแต่เต ิบโตใน

ระดับปานกลาง อาจฟังดูไม่น ่าสนใจหรือน่าดึงด ูดเหมือนแต่ก ่อน นอกจากนี ้ ผลกำไรของบาง

บริษัทหรือยอดจำหน่ายที ่ลดลง ย่อมลดความน่าดึงดูดของตลาดจีนลงไปอีก 

     อย่างไรก็ตาม ภายใต้ภาวะ “New Normal” หรือ ดุลยภาพใหม่ ย่อมมีทั ้งความท้าทายซึ ่ง

บริษัทต่างๆ ต้องปรับตัวรวมถึงแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ที ่เก ิดขึ ้นในช่วงการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ

ของจีน

----------------------------------------------------------
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     ในปี 2558 ยอดจำหน่ายของบริษัท Carlsberg และบริษัท Heineken ในตลาดจีนปรับลดลง

โดยบริษัท Carlsberg มีกำไรลดลง 8.4% เม ื ่อเท ียบกับปี 2557 และขาดทุน 2,512 ล ้านหยวน 

ในส่วนบริษัท  Heineken ถึงแม้ม ีกำไรเพ ิ ่มข ึ ้น แต ่เน ื ่องจากในช่วงคร ึ ่งหล ังของปี 2558 มียอด

ขายในตลาดจีนลดลง ทำให้รายได้ของบริษัท Heineken ในปี 2558 แทบไม่ได้เพิ ่มขึ ้น 

     การที ่ท ั ้งสองบริษัทดังกล่าวมียอดจำหน่ายที ่ลดลงนั ้น ส่วนหนึ ่งมาจากตลาดน้ำเมา(เบียร์)จ ีน

ที ่ซบเซาลงด้วย โดยในปี 2558 ปริมาณการผลิตเบียร์ของจีนอยู ่ที ่47 ล้านกิโลลิตร ลดลง 5.06%

จากปี 2557 และน้อยที ่ส ุดในรอบ 5 ปีมานี ้

ผลประกอบการธุรกิจของบริษัทต่างประเทศบางส่วนลดลง

     บริษัท Volkswagen เข้าตลาดจีนมาได ้30 กว่าป ี

และเป็นหนึ ่งในบริษัทต่างชาติที ่ประสบความสำเร็จ

ในตลาดจีน อย ่างไรก ็ด ี ในปี 2558 ม ียอดจำหน่าย

รถยนต ์3.55 ล้านคัน น ับเป ็นคร ั ้งแรกในรอบ 30 ปี

ท่ ียอดจำหน่ายลดลง

     ในภาคอุตสาหกรรม บริษัทต่างประเทศที ่ลงทุน

ในจีนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง

อาท ิบริษัท United Technologies Corporation ซึ ่งผลิตลิฟท์และอุปกรณ์การทำความเย็นของ

สหรัฐอเมริกา ได้คาดการณ์ว ่า ยอดจำหน่ายในปี 2559 จะลดลงอย่างต่อเนื ่อง

     หอการค้าญี ่ป ุ ่นในจีนระบุว่าในป ี2558 ญี ่ปุ ่นลงทุนในจีนมีม ูลค่า 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ลดลง 25.9% จากปี 2557 และเป็นการลดลงต่อเนื ่อง 3 ปี และผลสำรวจขององค์กรการฟื ้นฟู

การค้าของญี ่ป ุ ่นพบว่า มีเพียง 38.1% ของบริษัทญี ่ป ุ ่นท ี ่ลงทุนในจ ีนที ่ม ีแผนการขยายธุรกิจ

ภายใน 1-2 ปีข้างหน้า ในขณะที ่เมื ่อป ี2554 พบว่า 66.8% ของบริษัทญี ่ป ุ ่นที ่ลงทุนในจีนมีแผน

การขยายธุรกิจในจีน 

     หอการค้าสหรัฐอเมริกาในจีนและบริษัท Bain & Company ได้ร ่วมประกาศรายงานสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจของจีน โดยได้สัมภาษณ์บริษัทต่างชาติที ่ลงทุนในจีนเกือบ 500 บริษัท พบว่า

40% มีรายได้ในปี 2558 เท่ากับหรือน้อยกว่าป ี2557 และมีเพียง 64% ของบริษัทต่างประเทศ

ที ่ลงทุนในจีนที ่ไม ่ขาดทุน ซึ ่งเป็นสัดส่วนที ่ต ่ำที ่ส ุดในรอบ 5 ปีที ่ผ ่านมา

บริษัทต่างประเทศที่ลงทุนในจีน’ปรับตัว’เข้ากับสภาพเศรษฐกิจใหม่ 

และ’ค้นหา’โอกาสทางการค้าใหม่

     ปัจจุบัน เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง ต้นทุนแรงงานของจ ีนเพ ิ ่มมากขึ ้น การแข่งขันทางตลาด

ทวีความรุนแรงมากขึ ้น ทำให ้บร ิษ ัทต ่างประเทศที ่ลงท ุนในจ ีนม ีผลประกอบการต่ำกว่าท ี ่ ได ้

คาดการณ์ไว ้ 

     นอกจากนี ้ ในช่วงหลายปีที ่ผ ่านมา บางบริษัทต่างประเทศยังถูกตรวจสอบการผ ูกขาดทาง

ตลาด อาทิ บร ิษ ัท Microsoft และบริษ ัท Daimler Group และบางบร ิษ ัทถ ูกตรวจสอบด้าน

การคอร์ร ัปชั ่น อาทิ บริษัท GlaxoSmithKline และบริษัท Mead Johnson 

     อย่างไรก็ด ี การประกอบธุรกิจและการลงทุนในจีนภายใต้การกำกับด ูแลที ่ เข ้มงวดมากขึ ้น

สะท้อนให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจจีนกำลังพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากยิ ่งข ึ ้น

     เมื ่อเดือน พ.ค. 2559 บริษัท FAW-Volkswagen เริ ่มก่อสร้างฐานการผลิตที ่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือในเขตการพัฒนาของมหานครเทียนจิน โดยใช้เง ินทุน 19,500 ล้านหยวน โดย CEO 

ของบริษัท Volkswagen China ระบุว ่า บริษัทมีความเชื ่อมั ่นสูงในตลาดจีนและต้องการจะบุก

ตลาดจีนอย่างต่อเนื ่อง จึงเป็นที ่มาของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในคร ั ้งน ี ้ โดยจะมีการลงทุน

ในปี 2559 เท่ากับ 4,000 ล้านยูโร และการลงทุนในจำนวนนี ้ในหลายปีข ้างหน้า 

     นอกจากนี ้ จะให้ความสำคัญกับทิศทางการพัฒนาใหม่ อาทิ การว ิจ ัยและการประยุกต ์ใช ้

เทคโนโลยีใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ ้น โดยจ ีนน ับเป ็นแหล่งบ ่มเพาะ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของบริษัทที ่จะเผยแพร่ไปทั ่วโลกต่อไป

     บริษัท Tesla วางให้จ ีนเป็น 1 ในตลาดที ่ม ีความสำคัญมากที ่ส ุดในโลก ในไตรมาส 1/2559

 ยอดจำหน่ายในตลาดจีนของบริษัท Tesla เพิ ่มขึ ้น 300% จากช่วงเดียวกันในปี 2558 

     ส่วนบริษัท PPG แสดงความเชื ่อมั ่นต่อตลาดจีน โดยมีแผนขยายโรงงานอีกหลายแห่งเพ ื ่อ

พัฒนากำลังการผลิตให้ส ูงขึ ้น  

     สมาชิกหอการค้าสหรัฐอเมริการะบุว ่า60% ของสมาชิก มองจีนเป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของ

แหล่งการลงทุนของตนเอง และ 25% ของสมาชิกถือว่าจีนเป็นแหล่งการลงทุนอันด ับที ่ 1 โดย

มีความเชื ่อมั ่นเกี ่ยวกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในอนาคต การดำเนินการของ

รัฐบาลจีนในการขจัดปัญหาสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการปกป้องล ิขส ิทธ ิ ์และทร ัพย ์ส ิน

ทางปัญญาและการปราบปรามทุจริตคอร์ร ัปชั ่น
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3 ที่ได้รับความสนใจจากบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในจีนอุตสาหกรรม

     บริษัทต่างชาติปรับกลยุทธิ ์การลงทุนในจีน โดยกำหนดทิศทางการลงทุนที ่ชัดเจนมากขึ ้น และ

ให้ความสนใจกับอุตสาหกรรม 3 ประเภทดังต่อไป

1) อุตสาหกรรมการผลิต

   อุปกรณเ์ครื่องจักรกลชั้นสูง

     เมื ่อปี 2557 ศูนย์กลางการบำรุงซ่อมแซม

เคร ื ่องบ ิน Bombardier เร ิ ่มก ่อสร ้างในเขต

การค้าเสรีของนครเทียนจิน มีม ูลค่าการลงทุน 30 ล้านดอลลาร ์สรอ. ตั ้งแต่ป ี2553 เป็นต้นมา

ตลาดเครื ่องบินธุรกิจของจีนได้เต ิบโตอย่างก้าวกระโดด ยอดจำหน่ายเครื ่องบินธุรกิจเพิ ่มขึ ้น

54.7% ต่อปี 

     บริษัท Bombardier คาดว่า ใน 10 ปีข ้างหน้า ตลาดเครื ่องบินธุรกิจของจีนจะมีศักยภาพ

ในการพัฒนามาก โดยจีนจะมีเครื ่องบินธุรกิจ 6,000 ลำภายในปี 2576 บริษัทต่างชาติที ่ เห ็น

โอกาสดังกล่าวได้เร ่งบุกตลาดเครื ่องบินธุรกิจของจีน ซึ ่งครอบคลุมตั ้งแต ่การผลิตเคร ื ่องบิน

ธุรกิจการบำรุงร ักษา จนถึงการสอบใบขับขี ่ของนักบิน

     ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการก่อสร้างของจีนมีเทคโนโยลีที ่ล ้าหลัง ใช้อ ุปกรณ์ท ี ่ล ้าสม ัยและ

อันตราย จึงมีความจำเป็นที ่จะต้องพัฒนาเครื ่องมืออุปกรณ์การก่อสร้างให ้ด ีข ึ ้น บริษัท JLG 

ผู ้ผลิตเครื ่องมือการก่อสร้างที ่ใหญ่ที ่สุดในโลกเล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดจีน โดยเฉพาะ

เครื ่องมือการก่อสร้างในที ่ส ูง จ ึงเร ่งพ ัฒนาเคร ื ่องม ือการก ่อสร ้างเพ ื ่อรองร ับความต้องการ

ดังกล่าวในรูปแบบใหม่สำหรับตลาดจีน 

     ผู ้ เช ี ่ยวชาญระบุว ่า อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื ่องจักรกลชั ้นสูงมีค่าตอบแทนสูง และ

มีความต้องการอันมหาศาลในตลาดจีน ในขณะเดียวกัน ยังขาดเทคโนโลยีชั ้นสูงที ่เพียงพอ ซึ ่ง

บริษัทต่างประเทศมีความได้เปรียบมากกว่า และมีโอกาสที ่จะประสบความสำเร็จในตลาดจีน

สูงกว่า

2) อุตสาหกรรมการผลิตยา

    และชีวภาพ

     อุตสาหกรรมการผลิตยาและชีวภาพเป็น

อุตสาหกรรมที ่ใช ้เทคโนโลยีเข ้มข ้น ปัจจุบัน 

บริษัท GSK ของอังกฤษ บริษัท Bayer ของเยอรมัน และบร ิษ ัท Novozymes ของเดนมาร์ก 

ซึ ่งเป็นบริษัทผลิตยาและชีวภาพชั ้นนำของโลกได้เร ่งขยายการลงทุนในจีน 

     โดยในอดีต บริษัทผลิตยาของต่างชาติที ่ก ่อตั ้งศูนย์ว ิจ ัยและการพัฒนาในจีนเน้นการให้

บริการหลังการจำหน่ายแต่ในรอบหลายปีที ่ผ ่านมา ศูนย์ว ิจ ัยดังกล่าวเร ิ ่มว ิจ ัยและพัฒนายา

ประเภทใหม่เพื ่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจีนมากขึ ้น

3) ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบใหม่

     สถิต ิจากกรมการท่องเที ่ยวแห่งชาติจ ีน

ระบุว ่า ในปี 2559 จำนวนนักท่องเท ี ่ยวจีน

ที ่เด ินทางไปต่างประเทศ 122 ล้านคน/ครั ้ง

ยอดรวมการใช้จ ่ายในการท่องเที ่ยวในต่างประเทศของชาวจ ีน 109,800 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

โดยนักท ่องเท ี ่ยวจ ีนท่องเท ี ่ยวภายในประเทศมากถึง 4,440 ล้านคน/ครั ้ง มีรายได้จากการ

ท่องเที ่ยว 3.9 ล้านล ้านหยวน แสดงให ้เห ็นว ่า ตลาดท่องเท ี ่ยวของจ ีนย ังม ีศ ักยภาพในการ

ขยายตัวสูงมาก บริษัทต่างชาติหันมาให้ความสนใจกับธุรกิจการท่องเที ่ยวในจีน 

     เมื ่อปี 2558 Universal Parks ของสหรัฐอเมริกาลงนามสัญญากับกรุงปักกิ ่งในโครงการ

ก่อสร้าง Universal Parks ที ่ เขตทงโจว กรุงปักกิ ่ง ซึ ่งมียอดการลงทุนถ ึง 5 หมื ่นล ้านหยวน

และคาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื ่อนเศรษฐกิจใหม่ของกรุงปักกิ ่ง 

     นอกจากนี ้เมื ่อป ี2559 Disneyland ได้เปิดให้บริการที ่มหานครเซี ่ยงไฮ ้ส่วนบริษัท Rovio

ของฟินแลนด์ได้ประกาศการก่อสร้าง Angry Birds Park ทั ้งหมด 9 แห่งในจีนใน 4 ปีข้างหน้า
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รัฐบาลจีนผ่อนคลาย ‘กฎการเข้าถึงตลาด’ (market access) 

ของบริษัทต่างชาติ อำนวยความสะดวกการลงทุนในอุตสาหกรรม

ที่จีนให้การส่งเสริม

     เมื ่อเดือน ม.ค.2560 ที ่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ 20 มาตรการเพื ่อส่งเสริมนโยบาย

การเปิดประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาต ิโดยมุ ่งเน้นการสร้างสิ ่งแวดล้อมทางการแข่งขัน

ที ่เป ็นธรรมและการปรับลดต้นทุนของบริษัททุนต่างชาติที ่ เก ิดจากส่วนกลาง 

     นอกจากนี ้กระทรวงพาณิชย์จีนก็ได้ปรับปรุงรายการสาขาธุรกิจสำหรับต่างชาติลงทุนในจีน

(Catalogue for Guiding Foreign Investment in Industry) ซึ ่งลดรายการต่าง ๆ จาก 93 เหลือ

62 รายการ เช่น ในด้านอุตสาหกรรมการผลิต จีนได้ยกเลิกการจำกัดการลงทุนจากต่างชาติ ใน

อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การคมนาคมที ่เป็นระบบราง อุตสาหกรรมการผลิตรถมอเตอร์ไซค์

อ ุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์ที ่ เป ็นเชื ้อเพลิง และอุตสาหกรรมการแปรร ูปน ้ำม ัน เป ็นต ้น 

     คณะกรรมการเพื ่อการพัฒนาและปฏิร ูปแห่งชาติจ ีน (NDRC) ดำเนินมาตรการ 4 มาตรการ

เพื ่อส่งเสริมให้บริษัทต่างประเทศลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ ้น ได้แก่

     1) กำหนดให้บริษัทต่างชาติที ่ลงทุนในจ ีนร ับส ิทธ ิ ์ประโยชน์เท่าเทียมกับบริษ ัทจ ีนภายใต้

นโยบาย 'Made in China 2025' 

     2) เปิดภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้บริษัทต่างชาติมากขึ ้น

     3) นโยบายการอุดหนุนเพื ่อส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ ่นที ่ให้ความสำคัญกับโครงการ

ในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ ้น

     4) โครงการที ่ร ัฐบาลสนับสนุนให้บริษัทต่างชาติลงทุน รัฐบาลท้องถิ ่นจะจัดสรรที ่ด ิน และ

ให้ราคาพิเศษแก่บริษัทต่างชาติที ่ เข ้าข่าย

     ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจ “New Normal” ของจีน บริษัทต่างชาติที ่ลงทุนในจีนพบทั ้งโอกาส

และความท้าทาย ในช่วงการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงนี ้บริษัทที ่สามารถปรับตัว

ได้ทัน และติดตามนโยบายของภาครัฐก็จะได้เปรียบและสามารถประสบความสำเร็จในตลาดจีน

ในยุค “New Normal” ได้ 

     ปัจจุบัน จีนครองสัดส่วน 1 ใน 3 ของมูลค่าการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกและจะครองสัดส่วน

ดังกล่าวอีกระยะหนึ ่ง หากจีนปฏิร ูปได้สำเร็จ จะมีส ่วนช่วยเศรษฐกิจโลกได้มากยิ ่งขึ ้นในอนาคต

 

Blue Silicon Valley

เมืองแห่งวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีทางทะเล
ของเมืองชิงต่าว

     พญามังกรอย่างจีนได้นำเอาแนวคิด Blue Silicon Valley จากสหรัฐอเมริกามาจัดตั ้งในจีน

โดยเลือกให ้เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง เป็นที ่ต ั ้งของเม ืองแห่งว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

ทะเล

     การจัดตั ้ง Blue Silicon Valley รัฐบาลจีนหวังอะไร? ทำไมต้องเมืองชิงต่าว? ความเคลื ่อนไหว

ดัวกล่าวมีนัยสำคัญต่อประเทศจีนอย่างไร?? 

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

มารู้จัก...
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     หลาย ๆ ท่านคงจะคุ ้นเคยกับ Silicon Valley ซึ ่งเป็นแหล่งรวมบร ิษ ัทด ้านเทคโนโลย ีท ี ่ม ี

ช ื ่อเสียงนับร้อย ไม่ว ่าจะเป็น Facebook, Google, Microsoft, Apple และอื ่น ๆ อีกมากมาย

ซึ ่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ม ีบทบาทสำคัญยิ ่งในการจัดตั ้ง Silicon Valley ทางตอนใต ้ของ

อ่าวซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 

     นอกจากนี ้ ในบริเวณใกล้เคียงในอ่าวมอนเทอเรย์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยังเป็นสถานที ่ตั ้งของ

เขตอนุร ักษ์และรักษาพันธุ ์ส ัตว์ทะเลชั ้นนำมอนเทอเรย์ โดยที ่แห่งนี ้ถ ูกเร ียกว่า ‘Blue Silicon

Valley’ ซึ ่งครอบคลุมพื ้นที ่ทางทะเลกว่า 6,000 ตารางไมล์ และอยู ่ภายใต้การดูแลขององค์การ

บร ิหารสม ุทรศาสตร ์และบรรยากาศแห ่งชาต ิสหร ัฐอเมร ิกา หร ือ National Oceanic and 

Atmospheric Administration – NOAA 

     ล่าสุด พญามังกรอย่างจีน จึงได้นำแนวคิด Blue Silicon Valley ดังกล่าวเข้ามาจัดตั ้งในจีน

เช่นเดียวกัน โดยเลือกให้เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง เป็นแหล่งที ่ต ั ้งของเมืองแห่งวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางทะเล โดยมีช ื ่ออย่างเป็นทางการว่า Qingdao Oceantec Valley หรือที ่ใน

ภาษาจีนเร ียกว่า  “ชิงต่าวหลานกู ่” ( ) 

     Qingdao Oceantec Valley ถือเป็นโครงการสำคัญระดับชาติของจีน โดยเมื ่อเร ็ว ๆ นี ้ได ้

เร ิ ่มเปิดศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลแห่งชาติอย่างเป็นทางการแล้ว

เพื ่อไม่ให้เป็นการตกกระแส ศูนย์ข ้อมูลธุรกิจไทยในจีน (BIC) ขอนำท่านผู ้อ ่านไปทำความรู ้จัก

Blue Silicon Valley ของจีน

青岛蓝谷

Blue Silicon Valley คืออะไร

     Blue Silicon Valley คือ พื ้นที ่ท ี ่รวมเอาศ ูนย ์ปฏิบ ัต ิการทางวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี

สถาบันว ิจ ัยและพัฒนาทางทะเลระดับชาติ  สถาบันการศึกษาทางทะเลที ่ม ีช ื ่อเส ียงของจ ีน

แหล่งบร ิการ Outsource รวมถึงแหล่งคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางทะเลมารวม

ไว้ด ้วยกัน โดยมีโครงการระยะยาวในการพัฒนาสร ้างเม ืองท ี ่อย ู ่อาศัยใหม่ข ึ ้นด้วยอีก 5 เมือง

(เมืองอ๋าวซานเว่ย เมืองต้าเร ิ ่นเหอ เมืองหลิงไห่ซ ิน เมืองเวินเฉวียนซิน เมืองเกาอวี ๋ซ ิน)  ซึ ่งจะ

เสร็จสิ ้นอย่างสมบูรณ์ในป ี2573 

     ประกอบด้วยสิ ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า แหล่งธ ุรกิจ

การเง ิน และแหล่งท่องเที ่ยวเชิงนิเวศชายฝั ่งทะเล ไว้คอยบริการและอำนวยความสะดวกให้

ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ นักวิชาการ ประชาชนในพื ้นที ่และนักท่องเที ่ยว

ความเป็นมาของ Blue Silicon Valley เม ืองชิงต่าว

     นายหู จ ิ ่นเทา อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เด ินทางมาสำรวจมณฑล

ซานตงเมื ่อปี 2552 และได้เล ็งเห็นถึงศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของมณฑลซานตง ซึ ่งเป็นมณฑล

ที ่ม ีพ ื ้นที ่กว ่าครึ ่งเป็นคาบสมุทร โดยมีพื ้นที ่ชายฝั ่งทะเลรวมเป็นระยะทางยาวกว่า 3,000 กม. 

และมีอ ่าวกว่า 200 แห่ง จึงเห็นควรเสนอให้มีการสร้างเขตเศรษฐกิจสีฟ้าบนคาบสมุทรซานตง

ดังกล่าว

     มณฑลซานตงจึงได้ย ื ่นเสนอ “แผนเขตเศรษฐกิจสีฟ้าคาบสมุทรซานตง” ต ่อร ัฐบาลกลางจ ีน 

และได้ร ับการอนุมัต ิในป ี2554 โดยกำหนดอยู ่ในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทางทะเลของจีน

     ต่อมาในปี 2555 เมืองชิงต่าวได้ประกาศ “แผนพัฒนาโครงการ Blue Sil icon Valley” โดย

กำหนดทิศทางในการพัฒนาสู ่ China Blue Silicon Valley และเมืองแห่งระบบนิเวศชายฝั ่งทะเล

โดยเริ ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอย่างเป็นทางการในปี 2556 มาจนถึงปัจจุบัน 
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     เมืองชิงต่าว เป็นเมืองที ่ม ีช ื ่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลมาอย่างยาวนาน เป็นที ่ต ั ้งของ

มหาวิทยาลัยทางทะเลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Ocean University of China) ซึ ่งเป็นสถาบัน

การศึกษาที ่ม ีช ื ่อเสียงในด้านสมุทรศาสตร์ มีสถาบันว ิทยาศาสตร ์และห้องปฏิบัต ิการทางทะเล

ทั ้งระดับประเทศและระดับมณฑลรวมกว่า 25 แห่ง 

     อีกทั ้งย ังมีผ ู ้ เช ี ่ยวชาญระดับสูงด้านสมุทรศาสตร์ค ิดเป็น 30% ของประเทศ และนักว ิชาการ

ทางทะเลคิดเป็น 70% ของทั ้งประเทศ ที ่ร ับผิดชอบดำเนินโครงการวิจ ัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล

มากกว่าครึ ่งหนึ ่งของประเทศจีน

     บุคลากรด้านการศึกษาและว ิจ ัยทางทะเลของเมืองชิงต่าว ได้ร ับการวางรากฐานมาต ั ้ งแต ่

ภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะในด้านการเพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ำและพืช

ทะเล รวมถึงการสำรวจทางทะเล 

     ดังนั ้น จึงไม่น่าแปลกใจที ่เม ืองชิงต่าว จะเป็นจุดเร ิ ่มต้นในการสร ้างโครงการ Blue Silicon

Valley และได้ถ ูกเลือกให้จ ัดตั ้งศูนย์ปฏิบัต ิการและศูนย์ว ิจ ัยที ่สำคัญระดับชาติ

ทำไมจึงสร้างที ่ ‘ชิงต่าว’ ?     

1. ศูนย์ปฏิบัต ิการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลแห่งชาติ เมืองชิงต่าว

    (Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology)

 

     ศูนย์ปฏิบัต ิการทางทะเลแห่งนี ้ได ้ร ับอนุมัต ิจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

ให้ดำเนินงานด้านการสาธิตและนำร่องการปฏิรูปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลเชิงลึก

รวมถึงการคิดค้นระบบการจัดการและกลไกการดำเนินงานรูปแบบใหม่ ซึ ่งมีพื ้นที ่ในการก่อสร้าง

 200,000 ตร.ม.รวมมูลค่าเง ินลงทุนในโครงการทั ้งส ิ ้น 3,000 ล้านหยวน โดยได้ก ่อสร้างเสร็จสิ ้น

ในปี 2556 และได้เปิดปฎิบัต ิการอย่างเป็นทางการแล้วในปี 2558

     ศูนย์ ช ั ้นนำแห่งนี ้จะถูกพัฒนาให้เท ียบเท่าระดับนานาชาติ โดยมุ ่งเน้นที ่

การพัฒนาการเรียนรู ้ทางทะเลไปสู ่การวางแผนและการจัดการทางทะเล รวมทั ้งมีเป้าหมายที ่จะ

ทำให ้‘จีน’ กลายเป็นประเทศชั ้นนำของโลกในด้านการปฏิบัติการทางทะเลด้วย โดยที่เมืองชิงต่าว

ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื ่องมือทางน้ำที ่สำคัญ อาท ิเรือสำรวจขนาดใหญ ่เรือดำน้ำ หุ ่นยนต์

ดำน้ำ เพื ่อให้ศ ูนย์ปฏิบัต ิการฯ เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีทางทะเลของประเทศ เพื ่อการศึกษาวิจัย

ทางทะเลในด้านต่าง ๆ และเป็นฐานข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลที ่มีประสิทธิภาพที ่สุดของจีน

ปฏิบัต ิการทางทะเล

     Blue Silicon Valley ตั ้งอยู ่ในเมืองจี ๋โม ่ (即墨市) 

ซึ ่งเป็นเม ืองช ั ้นรอง (อำเภอระดับเม ือง) ที ่อยู ่ภายใต้

การกำกับดูแลของเมืองชิงต่าว มณฑลซานตง ม ีพ ื ้นท ี ่

รวมกว่า 443 ตร.กม. แบ่งเป็นพื ้นที ่บนบก 218 ตร.กม. 

พื้นที่ทะเล 225 ตร.กม. ซึ ่งเป็นเขตพื ้นที ่ในบริเวณทะเล

เหลืองของจีน มีระยะทางห่างจากสนามบินนานาชาติ

หลิวถิง 15 กม.ห่างจากท่าเร ือช ิงต ่าว 40 กม. ม ีรถไฟ

ใต้ดินสาย 11 วิ ่งผ ่านเข ้าใน เขต Blue Silicon Valley 

มากกว ่า 5 สถานี และสามารถเด ินทางไปย ังใจกลาง

เมืองชิงต่าวได้ภายในเวลาเพียงครึ ่งช ั ่วโมง

โครงการสำคัญใน Blue Silicon Valley เม ืองชิงต่าว

     ล่าสุด เมื ่อว ันที ่ 22 พฤษภาคม 2560 ได้ม ีพิธ ิเปิดใช้งาน ศูนย์ว ิจ ัยทะเลซีกโลกใต้ระดับสากล

อย่างเป็นทางการ ซึ ่งเป็นความร่วมมือของศูนย์ปฏิบัต ิการฯ เมืองชิงต่าวกับ Commonwealth 

Scientif ic and Industrial Research Organization หรือ CSIRO ซึ ่งเป็นองค ์กรการว ิจ ัยด ้าน

วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมที ่ใหญ่ที ่ส ุดในออสเตรเลีย โดยศูนย์ด ังกล่าว ตั ้งอยู ่ในนครโฮบาร์ต

(Hobart) เมืองหลวงของรัฐแทสมาเนียที ่อยู ่ทางใต้ส ุดของออสเตรเลีย
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2. ศูนย์ว ิจ ัยทะเลน้ำลึกแห่งชาติ 

    (National Deep Sea Center)

 

     เป็นศูนย์วิจัยทะเลน้ำลึกเพียงแห่งเดียวในประเทศจีน และเป็นแห่งที ่5 ของโลก ต่อจากรัสเซีย

สหรัฐอเมริกา ฝรั ่งเศส และญี ่ป ุ ่น มีม ูลค่าการลงทุนรวม 1,500 ล้านหยวน บนพื ้นที ่93,600 ตร.ม.

     การก่อสร ้างหลัก ค ือ ห ้องปฏิบ ัต ิการจำลองทะเลน้ำลึก และท่าเทียบเรือที ่สามารถจอดเร ือ

สำรวจที ่มีน้ำหนัก 6,000 ตันพร้อมกันได้จำนวน 2 ลำ ซึ ่งเป็นท่าเทียบเรือสำรวจที ่ใหญ่ที ่ส ุดในจ ีน

     ศูนย์ว ิจ ัยทะเลน้ำลึกแห่งนี ้ ใช ้เป็นฐานสำหรับการวิจ ัย การทดลอง และการฝ ึกอบรม รวมทั ้ง

เป ็นฐานสนับสนุนในการปฏิบ ัต ิการเร ือดำน้ำเพ ื ่อการสำรวจทะเลน้ำล ึกท ี ่ม ีมน ุษย ์บ ังค ับ อาทิ

เรือดำน้ำ “เจียวหลง” (蛟龙号)  เรือดำน้ำ “ไห่หลง 2” (海龙二号)  เรือดำน้ำ “เฉี่ยนหลง 1” (潜龙一号) 

เรือดำน้ำแบบไร้มนุษย์บังคับและเรือสำรวจทะเล “เคอเสวีย” (科学号) 

     ทั ้งนี ้ เร ือดำน้ำสำรวจทะเลน้ำลึก 3 ลำข้างต้น มีผลงานด้านการสำรวจที ่ไม ่ธรรมดา โดยเฉพาะ

เรือดำน้ำ“เจียวหลง” ที ่ทุบสถิติโลกด้วยการดำดิ ่งลงสู ่ร ่องลึกก้นสมุทรมาเรียนา (Mariana Trench) 

ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกด้วยความลึกถึง 7,062 เมตร 

     ส่วนเรือดำน้ำ “ไห่หลง 2” เคยลงสำรวจใต้ทะเลในระดับความลึก3,500 เมตร และเร ือดำน้ำ

“เฉี ่ยนหลง 1” สำรวจในระดับความลึก 6,000 เมตร

3. ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ทางทะเลแห่งชาติ 

   (National Marine Equipment Quality Inspection Center)

     ศูนย์ตรวจสอบแห่งนี ้ม ีม ูลค่าการลงทุนราว 586 ล้านหยวน พื ้นที ่การก่อสร้าง 50,000 ตร.ม.

พ ัฒนาขึ ้นเพื ่อเป็นศ ูนย ์ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ทางทะเลระดับส ูง ในการสนับสนุนทางด้าน

เทคโนโลยีและทดสอบคุณภาพอุปกรณ์กับผู ้ผลิตอุปกรณ์ทางทะเลภายในประเทศ

B lue Silicon Valley นัยสำคัญต่อประเทศจีน

     ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิระยะ 5 ป ีฉบับที ่13 ฉบับล ่าส ุดของจีน ได้ระบุว ่า 

การที ่ประเทศจีนต้องการจะก้าวขึ ้นมาเป็นผู ้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทะเล

และการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที ่21 นั ้น ประเทศจีนจะต้องใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ ่งการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งพัฒนาวิทยาศาสตร์

4. Qingdao Blue Center

     เป็นอ ีกโครงการหนึ ่งท ี ่น ่าสนใจใน Blue Silicon Valley มีการลงทุนรวม 1,200 ล้านหยวน 

พื ้นที ่การก่อสร้าง 200,000 ตร.ม.โดยจะมีที ่ทำการสำนักงาน ศูนย์ธ ุรกิจและโรงแรม โดยการใช้

เทคโนโลย ีสม ัยใหม่ในการก่อสร้าง มีความทันสมัยและความเป็นสากล เป็นมิตรต ่อส ิ ่งแวดล้อม

และประหยัดพลังงานอีกด้วย

     นอกจากนี ้ยังมีมหาวิทยาลัยที ่ม ีช ื ่อเสียงจากมณฑลอื ่นของจีนเข้าร ่วมลงนามข้อตกลงในการ

ลงทุนสร้างสถาบันการศึกษาวิทยาเขตชิงต่าว และจัดตั ้งสถาบันวิจ ัยใน Blue Silicon Valley เช่น

      มหาวิทยาลัยซานตง วิทยาเขตชิงต่าว กำลังจะเปิดการเรียนการสอนในเดือนกันยายน 2560

      วิทยาลัยซิโน-เยอรมน ีโดยมหาวิทยาลัยซานตงและสถาบันวิจ ัยเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz)

        ในประเทศเยอรมนี

      สถาบันวิจ ัยวิศวกรรมทางทะเล โดยมหาวิทยาลัยเทียนจิน

      อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิ ้น

     และสถาบันวิจัยด้านต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยเสฉวน มหาวิทยาลัยถงจี ้(เซี ่ยงไฮ้) มหาวิทยาลัย

เป่ยหัง และวิทยาลัยวิจ ิตรศิลป์แห่งชาติจ ีน (ปักกิ ่ง)

• 

• 

• 

• 

ใต้ทะเลน้ำลึกจะเป็นหนึ ่งในแรงผลักดันเพื ่อเสริมสร้างแพลตฟอร์มของนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง

ทะเลให้แข็งแกร่งขึ ้น รวมทั ้งสามารถยกระดับอุตสาหกรรมทางทะเลและการพัฒนาอย่างยั ่งย ืน

ของเศรษฐกิจชายฝั ่งทะเลต่อไป

     ศูนย์ปฏิบัต ิการและศูนย์ว ิจ ัยต่าง ๆ ที ่ต ั ้งอยู ่ใน Blue Silicon Valley จึงเป็นส่วนสำคัญที ่จะ

ช่วยผลักดันความก้าวหน้าทางทะเลของจีน ผ่านการสำรวจวิจัย การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีใหม่ เพื ่อนำมาช่วยส่งเสริมปรับปรุงการดำเนินงานต่าง ๆ ทางทะเลให้มีประสิทธิภาพ
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เพิ ่มมากยิ ่งข ึ ้น ไม่ว ่าจะเป็นด ้านการประมงและการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ำด้วยเทคโนโลย ีสม ัยใหม่ 

การสำรวจทรัพยากรพลังงานใต้ทะเล เภสัชกรรมชีวภาพทางทะเล การผลิตเครื ่องจักรกลทางทะเล

รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวทางทะเล และการขนส่งโลจิสติกส์ทางทะเล

     นอกจากนี ้ เมืองอื ่น ๆ ตามแนวชายฝั ่งทะเลของจีน อย่างเช่นเมืองเซี ่ยเหมิน มณฑลฝูเจ ี ้ยน 

เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) และเม ืองเป ๋ยไห ่ เขตปกครอบตนเองกว่างซีจ ้วง ต่างก ็ม ี

แผนในการสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจทางทะเลให้เป็น Blue Silicon Valley เพื ่อร ่วมผลักดัน

ให้จ ีนก้าวขึ ้นมาเป็นผู ้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทะเลระดับชั ้นนำของโลก

ได้ในเร็วว ันด้วยเช่นกัน

บทส่งท้าย 

     ปัจจุบัน จีนได ้เร ิ ่มห ันมาผลักด ันเร ื ่องการเชื ่อมโยงทร ัพยากรทางทะเลและห้วงมหาสมุทร

มากขึ ้น ซึ ่งเป็นส่วนต่อเนื ่องมาจากการยกข้อริเร ิ ่มยุทธศาสตร์ “หนึ ่งแถบ หนึ ่งเส้นทาง” หร ือ

One Belt One Road โดยสร้างความเชื ่อมโยงทางทะเลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล

นับเป็นรูปแบบและรากฐานทางการพัฒนาที ่สำคัญ 

     ขณะเดียวกัน จีนยังมีเป้าหมายที ่จะก้าวขึ ้นมาผู ้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางทะเล ทำให้ประเทศจีนหันมาสนับสนุนการวิจ ัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางทะเลอย่างจริงจัง เพื ่อยกระดับนว ัตกรรมเทคโนโลย ีทางทะเล ซึ ่ง Blue Sil icon Valley ที ่

เม ืองชิงต่าวก็จะเป็นโครงการนำร่องการพัฒนาทางทะเลในด้านต่าง ๆ ของจีนที ่สำค ัญ เพ ื ่อให้

สามารถนำไปใช้ให้เก ิดประโยชน์ต่อประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรล ุ“ความฝัน

ของจีน” (Chinese Dream) ต่อไป

     จากนี ้เราคงจะต้องต ิดตามกันต ่อไปว ่า Blue Silicon Valley ที ่ประเทศจีนตั ้งใจจะผลักดัน

ให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลชั ้นนำในระดับนานาชาตินั ้นจะประสบผลสำเร็จ

ตามเป้าหมายที ่ต ั ้งไว ้ และ ‘จีน’ จะก้าวขึ ้นมาเป็นผู ้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทะเลได้หรือไม่ ซึ ่งศูนย ์BIC จะรายงานความคืบหน้าและนำเสนอแก่ท่านผู ้อ ่านในโอกาสต่อไป

     ปัจจุบัน มณฑลเสฉวนให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาเส ้นทางการขนส่งโลจ ิสต ิกส ์

ระบบรางที ่ถ ือว่าเป็นหนึ ่งในเป้าหมายหลักของรัฐบาลที ่จะสามารถกระตุ ้นให้เศรษฐกิจเติบโต

ได้อย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ ‘ระบบราง’ เชื ่อมโยงกับต่างประเทศ 

ซึ ่งหนึ ่งในความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการพัฒนาเส ้นทางโลจิสติกส์ระบบรางของมณฑล

เสฉวนเชื ่อมต่อกับต่างประเทศ คือ “หรงโอว” รถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ย ุโรป

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

ส่อง!! 
พัฒนาการ 

“รถไฟสินค้า
เฉิงตู-ยุโรป” 

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของมณฑลเสฉวน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์

“One Belt One Road”
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     “One Belt One Road” หรือหนึ ่งแถบหนึ ่งเส้นทาง คือ ยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจและสังคมระหว่างจ ีนก ับประเทศในเอเช ีย ย ุโรปและแอฟริกา บนแนวพื ้นที ่เศรษฐกิจ

เส้นทางสายไหมที ่กำลังได้ร ับการจับตามองจากทั ่วโลกเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ ่งย ุทธศาสตร์

ด ังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก ับภูมิภาคจีนตะว ันตก

โดยเฉพาะมณฑลเสฉวน ที ่ม ีเม ืองเอกชื ่อว ่า ‘นครเฉิงตู’ รับบทบาทแม่ทัพในการขับเคลื ่อนและ

กำหนดทิศทางการเดินหน้าพัฒนาทางเศรษฐกิจ

     มณฑลเสฉวนมีข ้อได ้เปร ียบหลาย ๆ ด้าน ทั ้งการเป็นมณฑลที ่ม ีศ ักยภาพและกำลังทางด้าน

เศรษฐกิจแห่งจีนตะวันตก มีรากฐานอุตสาหกรรมในพื ้นที ่ท ี ่โดดเด่นและทันสมัย มีสาธารณูปโภค

พื ้นฐานของโครงข่ายการคมนาคมที ่ค่อนข้างสมบูรณ ์กอปรกับการเป็นเมืองบนเส้นทางผ่านสำคัญ

ของเส้นทางสายไหมตอนใต้ และเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาภายใต้นโยบายเขตเศรษฐกิจบน

แนวแม่น้ำแยงซีเกียง   

     ปัจจุบัน มณฑลเสฉวนให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาเส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์

ระบบรางที ่ถือว่าเป็นหนึ ่งในเป้าหมายหลักของรัฐบาลที ่จะสามารถกระตุ ้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้

อย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ระบบรางเพื ่อการเชื ่อมโยงกับต่างประเทศ

เปรียบเสมือนช่องทางการติดต่อและสานสัมพันธ์กับต่างประเทศในด้านการค้าการลงทุน ซึ ่งหนึ ่ง

ในความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการพัฒนาเส้นทางขนส่งและโลจิสติกส์ระบบรางของมณฑล

เสฉวนเชื ่อมต่อกับต่างประเทศ คือ “หรงโอว” รถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ย ุโรป

ทำความรู ้จ ักกับ “หรงโอว” (蓉欧) 

รถไฟขนส่งสินค้าระบบรางเฉิงตู-ยุโรป

     “หรงโอว” รถไฟขนส่งส ินค ้าระบบรางเฉิงตู-ย ุโรป คือหนึ ่งในผลงานชิ ้นโบว ์แดงของมณฑล

เสฉวนที ่สอดรับกับนโยบาย One Belt One Road ของจีน นับเป็นนวัตกรรมการขนส่งโลจิสติกส์

ระบบรางเส้นทางใหม่ส ู ่ด ินแดนยุโรปทดแทนการขนส่งสินค้าทางทะเลที ่ใช้มาอย่างยาวนาน และ

ที ่สำค ัญได ้ร ับการจ ับตามองเป็นอย่างมากจากทั ่วโลกในฐานะ  “เส้นทางเศรษฐกิจโลจ ิสติกส์

สายสำคัญที ่เช ื ่อมระหว่างจีนตะวันตกเฉียงใต้ส ู ่ภาคพื ้นยุโรป”

     ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ยุโรป ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื ่อวันที ่27 เมษายน

2556 มีจ ุดเร ิ ่มต้นจากสถานีช ิงไป ๋เจ ียง นครเฉ ิงต ู ม ุ ่งหน้าส ู ่ เม ืองอาลาซานโข่ว เขตฯ ซินเจียง 

เพื ่อออกนอกประเทศ ผ่านเข้าส ู ่สาธารณรัฐคาซัคสถาน สหพันธรัฐร ัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส 

และสิ ้นสุดที ่สถานีปลายทาง เมืองลอดซ์ (Lodz) สาธารณรัฐโปแลนด ์รวมระยะทาง 9,826 กม.

     รถไฟขนส่งส ินค้าเฉิงตู-ย ุโรปใช้ระยะเวลาการขนส่งประมาณ 10-12 วัน ประหยัดเวลากว ่า

การขนส่งทางทะเลสู ่ย ุโรปถึง 2 เท่าและมีค่าใช้จ ่ายเพียง 1/4 ของการขนส่งทางอากาศเท่านั ้น

เมื ่อขบวนรถไฟมาถึงสถานีเม ืองลอดซ์ภายใน 1-3 วันก็จะทำการขนถ่ายสินค้า “เมดอินไชน่า” 

เพื ่อส่งต ่อไปย ังหลายประเทศปลายทางในทวีปยุโรป อาท ิกรุงลอนดอน กรุงปารีส กรุงเบอร์ลิน 

และกรุงโรม โดยระบบรางต่อไป 

     เมื ่อว ันที ่ 6 กันยายน 2558 รถไฟขนส่งสินค้า “ยุโรป-เฉิงตู” เที ่ยวกลับ เคล ื ่อนขบวนถ ึง

นครเฉิงตู โดยรถไฟขบวนดังกล่าว ออกเดินทางจากเมืองลอดซ์ต ั ้งแต่ว ันที ่ 18 สิงหาคม 2558

พร้อมกับบรรทุกสินค้าจากยุโรปกลับมาทั ้งหมด 41 โบกี ้ ซ ึ ่งส ินค้าที ่บรรทุกกลับมา ได้แก ่ไวน์

จากฝรั ่งเศส เบียร์ย ุโรป ผลิตภัณฑ์จากนม และสินค้าขนมขบเคี ้ยว 

     และเมื ่อว ันที ่ 15 ธันวาคม 2558 รถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ย ุโรป ได้ขยายเส้นทางขนส่งจาก

เมืองลอดซ์ ประเทศโปแลนด์ไปถึงเมืองนูเรมเบิร ์ก (Nuremberg) สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว

ซึ ่งส ินค้าที ่ขนส่ง ได้แก่ ส ินค้าอิเล ็กทรอนิกส์ หมวก รองเท้า เครื ่องจักร เป็นต้น
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     กรมศุลกากรนครเฉิงตู เผยสถิต ิว ่า ในป ี2559 รถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ย ุโรป “หรงโอว” มีการ

ขนส่งสินค้าจากนครเฉิงตูส ู ่ย ูโรป (เที ่ยวไปและเที ่ยวกลับ) แล้วทั ้งสิน้ 453 เที ่ยว ซึ ่งมีจำนวนเที ่ยว

การขนส่งสินค้ามากที ่ส ุดในบรรดารถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป 

     สินค้าที ่ขนส่งมีม ูลค่ากว่า 1,507 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำแนกเป็นเที ่ยวขาไป 287 เที ่ยว มีมูลค่า

การขนส่งสินค้า 1,365 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเที ่ยวขากลับจำนวน 166 เที ่ยว มีม ูลค่าการขนส่ง

สินค้า 142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

     ทั ้งนี ้ น ับตั ้งแต่เริ ่มเปิดให้บริการรถไฟขนส่ง

สินค้าเฉิงตู-ย ุโรป  เมื ่อเด ือนเมษายน 2556 ถึง

เดือนธันวาคม 2559 เส ้นทางด ังกล ่าวได ้ม ีการ

ขนส่งสินค้าแล้วทั ้งส ิ ้น 632 เที ่ยว (ป ี2556 รวม

31 เที ่ยว, ปี 2557 รวม 45 เท ี ่ยว, ป ี 2558 รวม

103 เที ่ยว และในปี 2559 รวม 453 เท ี ่ยว) โดย

สินค ้าท ี ่ขนส่งเส้นทางเฉิงตู-ย ุโรป (เที ่ยวขาไป) 

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำพวกอิเล็คทรอนิกส์และ

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ สำหรับสินค้าขนส่งเส้นทางยุโรป-เฉิงตู (เที ่ยวขากลับ) ส่วนใหญ่เป็น

สินค้าจำพวกเครื ่องใช้ประจำวัน อาหาร และรถยนต์ โดยคาดว่าในปี 2560 นี ้ รถไฟขนส่งส ินค้า

เฉิงตู-ย ุโรป (เที ่ยวขาไปและขากลับ) จะให้บริการขนส่งประมาณ 1,000 เที ่ยว 

     นอกจากนี ้ เส ้นทางโลจิสติกส์ “หรงโอว” ยังส่งผลให้มณฑลเสฉวน มีศ ักยภาพสามารถดึงดูด

การลงทุนจากทั ้งในและต่างประเทศ โดยสิ ้นสุดป ี2559 บริษัท 500 อันดับแรกของโลกได้เข ้ามา

ลงทุนในมณฑลเสฉวนแล้วทั ้งส ิ ้น 321 ราย โดยเป็นบริษัทต่างชาติจำนวน 232 ราย เพิ ่มข ึ ้นจาก

ปี 2558 จำนวน 22 ราย โดยบริษัทหน้าใหม่ที ่ เข ้ามาลงทุนในมณฑลเสฉวนทั ้ง 22 รายนี ้ ม ีม ูลค่า

การลงทุนรวมทั ้งสิ ้น 8,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   

     ขณะเดียวกัน ปัจจุบัน ด่านศุลกากรรถไฟเฉิงตู ได้ร ับการอนุมัต ิจากรัฐบาลกลางให้เป็นด่าน

ที ่นำเข้าสินค้าประเภทเนื ้อสัตว์ รถยนต์หรู และอาหารแช่แข็งแล้ว และกำลังเดินเรื ่องเพื ่อขอรับ

การอนุมัต ิจากรัฐบาลกลางให้เป็นด่านนำเข้าสินค้าประเภทผลไม้ และเครื ่องไม้ต ่อไป

“หรงโอว” เช ื ่อมรางตรงสู ่เมืองทิลบูร ก์

และเมืองรอตเทอร ด์าม เมืองท่าที ่ ใหญ่ที ่ส ุดในยุโรป

     รถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ย ุโรป ประสบความสำเร็จขึ ้นอีกขั ้น เมื ่อในวันที ่2 พฤศจิกายน 2559

ร ัฐบาลนครเฉ ิงต ูและร ัฐบาลเมืองทิลบูร ์ก ได้ร ่วมก ันจ ัดพิธ ี เร ิ ่มต ้นการขยายเส้นทาง

การขนส่งสินค้าระบบรางจากนครเฉิงตูไปสู ่เม ืองทิลบูร ์ก และเมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในระหว่างการประชุมความร่วมมือด้านโลจิสติกส์

เศรษฐกิจและการค้าผ่านด่านนำเข้า-ส่งออกสากล ครั ้งที ่2 ที ่จัดขึ ้น ณ นครเฉิงต ูมณฑลเสฉวน 

     รถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-เมืองทิลบูร ์ก-เมืองรอตเทอร์ดาม จะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ

13 วัน โดยรถไฟขนส่งสินค้าเที ่ยวขาไปจากนครเฉิงตูจะบรรทุกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ ้นส่วน

เครื ่องจักรกลมุ ่งหน้าตรงสู ่เมืองทิลบูร ์กและเมืองรอตเทอร์ดาม ในขณะที ่รถไฟขนส่งสินค้าเที ่ยว

ขากลับจากเมืองรอตเทอร์ดามและเมืองทิลบูร ์ก จะบรรทุกสินค้าประเภทชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ไวน์ เบียร์ และนมผงสู ่นครเฉิงตู ซ ึ ่งรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-เมืองทิลบูร ์ก-เมืองรอตเทอร์ดามจะ

ให้บริการขนส่งเที ่ยวไปและเที ่ยวกลับอย่างละ1 เที ่ยวต่อสัปดาห์

     นายเฉิน เจี ๋ย รองผู ้จ ัดการใหญ่บริษัทโลจิสติกส ์“หรงโอว” กล่าวว่า “เมืองรอตเทอร์ดามนั ้น 

เป็นเมืองท่าที ่ใหญ่ที ่ส ุดในยุโรป  โดย “หรงโอว” รถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ย ุโรป ได้ขยายเส้นทาง

ขนส่งโลจิสติกส์ระบบรางจากเมืองลอดซ ์(Lodz) สาธารณรัฐโปแลนด์ ต่อไปถึงเมืองทิลบูร ์กและ

เมืองรอตเทอร์ดาม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นั ้น จะช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมการค้าระหว่าง

ประเทศระหว่างจีนกับประเทศในยุโรปมากขึ ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมเมืองต้นทาง คือ นครเฉิงตู

มณฑลเสฉวนให้มีศักยภาพและแรงดึงดูดทางด้านการลงทุน และที ่สำคัญการขยายเส้นทางขนส่ง

โลจิสติกส์ด ังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์“One Belt One Road” ของจีน”

     นาย Maxime Verhagen  รองนายกรัฐมนตรี และร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงเศรษฐก ิจของ

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด ์ให้ความเห็นว่า “ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จะกลายจุดนำเข้าสินค้า

เข้าสู ่ตลาดยุโรปของจีน และช่วยให้ว ิสาหกิจจีนและสินค้าจีนเข้าถึงผู ้บร ิโภคชาวยุโรปได้สะดวก

และทั ่วถึงมากยิ ่งขึ ้น หวังว่าการขยายเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ย ุโรป ถึงเมืองทิลบูร ์กและ

เมืองรอตเทอร์ดาม จะสามารถผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง

สองประเทศให้ก ้าวหน้าขึ ้นไปอีกขั ้น”

(Tilburg) 
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ทิศทางการพัฒนา “หรงโอว” 
ภายใต้ย ุทธศาสตร  ์“One Belt One Road”

     ร ัฐบาลมณฑลเสฉวนได้กำหนดให ้“หรงโอว” รถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ยุโรป เป็นหนึ ่งในตัวแปร

สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการค ้าระหว่างประเทศ ซึ ่งทำหน้าท ี ่ เป ็นโครงข่ายโลจิสติกส์

ระบบรางเพื ่อเป็นช่องทางเชื ่อมต่อทางการค้าระหว่างจีนกับทวีปยุโรป โดยมีนครเฉิงตู เมืองเอก

ของมณฑลเสฉวนเป็นจุดศูนย์กลาง 

     นายเฉ ิน ชงเหว ่ย ผ ู ้อำนวยการสำนักงานโลจ ิสต ิกส ์นครเฉิงต ูให้ข้อมูลว่า ร ัฐบาลนครเฉ ิงต ู

ได้วางแผนโครงข่ายเส้นทางโลจิสติกส์ระบบรางของ “หรงโอว” ไว้ ด ังนี ้  

     1) เส้นทางขนส่งสายกลาง คือ นครเฉิงตู-เม ืองลอดซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ เร ิ ่มต้นให้บริการ

ขนส่งตั ้งแต่เดือนเมษายน 2556 สินค้าส่งออกที ่สำคัญได้แก่ ส ินค้าอิเล ็กทรอนิกส ์อะไหล่รถยนต์

เครื ่องใช้ไฟฟ้า และสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ ไวน์ เนื ้อสัตว ์รถยนต์และเครื ่องอุปโภคบริโภค โดย

ในขณะนี ้เส ้นทางโลจิสติกส์ระบบรางสายนี ้ ได้ขยายเส้นทางไปสู ่เมืองคุทโน (Kutno) สาธารณรัฐ

โปแลนด์, เมืองนูเรมเบิร ์ก สหพันธรัฐเยอรมนี, เมืองทิลบูร ์ก เมืองรอตเทอร์ดาม ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์ 

     2) เส้นทางขนส่งสายใต้ คือ นครเฉิงตู-กรุงอิสตันบล ูสาธารณรัฐตุรก ีได้ทดลองวิ ่งไปแล้วเมื ่อ

เดือนกันยายน 2559 และหลังจากปรับปรุงระบบโครงสร้างการวิ ่ง การบริการขนส่ง การกำหนด

จุดพักรถและจุดกระจายสินค้าที ่แน่นอนแล้ว ได้กำหนดที ่จะให้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

ในช่วงกลางป ี2560 โดยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเส้นทางเฉิงตู-อิสตันบลูมีจุดเร ิ ่มต้นจากนครเฉิงต ู

ผ่านเขตฯ ซินเจียง และออกนอกประเทศจีนที ่ด่าน Khorgas จากนั ้นเข้าสู ่สาธารณรัฐคาซัคสถาน

สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน สาธารณรัฐจอร์เจีย ถึงสถานีปลายทางที ่กร ุงอิสตันบล ูสาธารณรัฐตุรกี

ม ีระยะทางการขนส่งราว 13,000 กิโลเมตร ใช้เวลาการขนส่งประมาณ 15-16 วัน และในอนาคต

จะขยายเส้นทางโดยเชื ่อมต่อไปถึงสาธารณรัฐอิหร่าน   และสาธารณรัฐจอร์เจ ีย 

     3) เส้นทางขนส่งสายเหนือ คือ นครเฉิงตู-ร ัสเซีย-เบลารุส (เส้นทางสายเหนือ) รอบพิเศษได ้

ทดลองวิ ่งแล้ว ซึ ่งมีระยะทาง 8,866 กิโลเมตร และใช้เวลาการขนส่งสินค้าประมาณ 12 วัน โดย

สินค้าหลักที ่ม ีการขนส่ง ได้แก ่ชิ ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ที ่ขนส่งมากจากเมืองหนิงโป และคาดว่า

อ ีกไม ่นานรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ย ุโรป (สายเหนือ) เที ่ยวปฐมฤกษ์จะเป ิดให ้บร ิการอย่างเป็น

ทางการเช่นกันนครเฉิงตู-กรุงมอสโก สหพันธรัฐร ัสเซีย และในอนาคตจะมีการขยายเส้นทางโดย

เชื ่อมต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ในแถบยุโรปตะวันออก
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     คาดว่าในป ี2560 จะมีขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ย ุโรป (เที ่ยวขาไปและขากลับ) ในแต่ละ

เส้นทางประมาณ 1,000 เที ่ยว และในปี 2563 จะเพิ ่มจำนวนขึ ้นเป็น 3,000 เที ่ยว ซึ ่งคาดว่าจะ

สามารถสร้างรายได้จากการนำเข้า-ส่งออกให้มณฑลเสฉวนได้มากถึง 150,000 ล้านหยวน 

     ขณะเดียวกัน เพื ่อความสมบูรณ์ในการพัฒนาขนส่งโลจิสติกส์ระบบราง “หรงโอว” นครเฉิงตู

กำล ังเด ินหน้าขยายความสัมพันธ ์ก ับเม ืองท ี ่ เป ็นทางผ ่านของเส้นทางรถไฟดังกล่าว เพื ่อก่อตั ้ง

สำนักงานโลจิสติกส ์“หรงโอว” ขึ้นเพื ่อให้บริการด้านข้อมูลที ่เก ี ่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการ

การรวบรวมและกระจายสินค้า 

     ปัจจุบัน นครเฉิงตูได้ก ่อตั ้งสำนักงานโลจิสติกส์ “หรงโอว” ขึ ้นแล้วในกรุงวอร์ซอ (Warsaw) 

สาธารณรัฐโปแลนด์, นครแฟรงก์เฟิร ์ต (Frankfurt) สหพันธรัฐเยอรมนี และที ่กร ุงอัมสเตอร์ด ัม 

(Amsterdam) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

     และวางแผนว่าภายในปี 2561จะก่อตั ้งสำนักงานโลจิสต ิกส ์ข ึ ้นในต่างแดนอีกกว่า 10 เม ือง 

อาทิ เม ืองค ุทโน สาธารณรัฐโปแลนด์ , เม ืองน ูเรมเบ ิร ์ก สหพันธร ัฐเยอรมนี และเม ืองท ิลบ ูร ์ก 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 

     อย่างไรก็ด ี มีหลายฝ่ายสังเกตุเห็นว่า ปัจจุบัน รถไฟขนส่งสินค้า “หรงโอว” ให้บริการขนส่ง

ทุกวัน โดยที ่เที ่ยวไป (เฉิงตู-ย ุโรป) บรรทุกสินค้าเต็มตู ้คนเทนเนอร ์ขณะที ่เที ่ยวกลับ (ยุโรป-จีน) 

บรรทุกสินค้าค่อนข้างน้อย จึงเกิดเป็นคำถามที ่ว ่า ‘คุ ้มค่าต่อการขนส่งแต่ละเที ่ยวหรือไม่?’ 

     ในเรื ่องนี ้นายเฉิน ชงเหว่ยฯ ได้ให้ความเห็นว่า บทบาทสำคัญของ “หรงโอว” คือ การกระตุ ้น

เศรษฐกิจการค้า และการผลิตระหว่างประเทศให้ก ับนครเฉิงตูและจีนตะวันตก เน้นการส่งออก

สินค้าจีนไปยังตลาดต่างประเทศ สำหรับข้อกังวลเกี ่ยวกับการขนส่งสินค้าเที ่ยวกลับ(ยุโรป-จีน)

ที ่ม ีจำนวนน้อยคงเป็นเพียงปัญหาชั ่วคราว เพราะรัฐบาลเฉิงตูกำลังเร ่งเจรจาเพื ่อขออนุมัติเป็น

ด่านนำเข้าสินค้าประเภทอื ่น ๆ เช่น ผลไม ้เครื ่องไม ้ซึ ่งเช ื ่อว่า อีกไม่นานการขนส่งเที ่ยวกลับจะมี

ส ินค้าบรรทุกกลับมาเต็มตู ้คอนเทนเนอร์อย่างแน่นอน

     สำหรับการพัฒนางานขนส่งโลจิสติกส์ระบบราง “หรงโอว” เชื ่อมต่อภายในประเทศ ปัจจุบัน 

นครเฉิงต ูได ้ดำเน ินนโยบายเชื ่อมโยงการขนส่งระบบรางกับหัวเมืองสำคัญทั ่วประเทศจีน อาทิ

เมืองหนิงโป เมืองเซินเจิ ้น เมืองเซี ่ยเหมิน นครคุนหมิง และนครหนานหนิงแล้ว ซึ ่งเส ้นทางขนส่ง

ดังกล่าวจะสามารถเชื ่อมช่องทางขนส่งและกระจายสินค้าต่อไปยังอาเซียน ญี ่ปุ ่น เกาหลีใต ้ฮ่องกง

มาเก๊า และไต้หวันได้อีกด้วย 

     นอกจากนี ้นครเฉิงตูกำลังเร่งยกระดับคุณภาพในด้านต่าง ๆ ของการขนส่งโลจิสติกส์ระบบราง

“หรงโอว” โดยเฉพาะการบริการพิธีศุลกากร (การตรวจสอบสินค้านำเข้าส่งออก) โดยเตรียมทดลอง

ใช้ระบบ “One Stop Service” ที ่สามารถลงทะเบียนตรวจสอบ และอนุมัต ิได้ในหน่วยงานเพียง

แห่งดียว ซึ ่งช ่วยลดขั ้นตอนการเดินเร ื ่องเอกสารที ่ม ีความยุ ่งยากซับซ้อน เพิ ่มความสะดวกและ

รวดเร็ว เพื ่อรองรับการเติบโตของการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านระบบรางในอนาคต

บทส่งท้าย 

     “เส้นทางขนส่งโลจ ิสติกส์ระบบรางเฉ ิงตู-ย ุโรป เสมือนเป็นการพลิกโฉมบทบาทการขนส่ง

ระหว่างประเทศ จากเดิมที ่อาศัยการขนส่งทางน้ำเป็นหลัก เปลี ่ยนมาเป ็นการขนส่งทางรถไฟ

ทำให้เห็นว่า ข้อเสียเปรียบในเรื ่องที ่ตั ้งของนครเฉิงตูที ่ไม ่ม ีพื ้นที ่ต ิดต่อกับทะเล (Landlocked) 

ไม่ได้สร้างปัญหาในการพัฒนาและยกระดับด้านโลจิสติกส์ของนครเฉิงตูแต่อย่างใด” 

     ณ วันนี ้ได้เป็นที ่ประจักษ์ก ันแล้วสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ “หรงโอว” รถไฟขนส่ง

สินค้าเฉิงตู-ย ุโรปที ่ล ่าสุดได้ม ีการขยายเส้นทางไปถึงเมืองเมืองทิลบูร ์ก และเมืองรอตเทอร์ดาม

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด ์และมีแผนการที ่จะขยายเส้นทางไปทั ่วทวีปยุโรปในอนาคต 

     การเปิดใช้เส ้นทางโลจิสติกส์ระบบรางเฉิงตู-ย ุโรปสายนี ้ ถ ือเป็นการขยายช่องทางและเปิด

โอกาสให้ภาคธ ุรก ิจการค้าระหว่างประเทศของจีนและยุโรป เป็นการผลักดันความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจการค้า และการลงทุนระหว่างสองฝ่าย ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นพื ้นฐานโลจิสติกส์ของ

นครเฉิงตูที ่ได ้ยกระดับขึ ้นสู ่ระบบโลจิสติกส์สากล 

     ที ่สำคัญยิ ่งกว่าคือ จากนี ้ไป “หรงโอว” รถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ย ุโรปจะกลายเป็นสัญลักษณ์

ของความร ่วมมือทางเศรษฐกิจการค ้าและโลจิสติกส์ในมิต ิใหม ่ระหว่างจีน-ยุโรป ภายใต้กรอบ

ยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” ของจีนและส่งผลให้นครเฉิงตู มณฑลเสฉวนก้าวขึ ้นเป็น

“ศูนย์กลางการขนส่งโลจิสติกส์ระบบรางจากจีนสู ่ยุโรป” และ “ศูนย์กลางกระจายสินค้ายุโรป

แห่งจีนตะวันตก” ในอนาคตอันใกล้นี ้

   

     

     สำหรับ “ประเทศไทย” ในฐานะที ่เคยเป็นส่วนหนึ ่งของ “เส้นทางสายไหมตอนใต้” ในอดีต 

และเป็นหนึ ่งในกลุ ่มประเทศเป้าหมายของนโยบาย “One Belt One Road” ของจีนในปัจจุบัน

ควรเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื ่อรองรับการรุกของจีนจากมณฑลเสฉวนเข้าสู ่ด ินแดนไทย

โดยเฉพาะในด้านการขนส่งโลจิสติกส์ระบบรางจากจีน ซึ ่งเป็นทั ้ง “โอกาส” และ“ความท้าทาย”

สำหรับผู ้ประกอบการไทย
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     สำหรับเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ยุโรป “หรงโอว” ที ่กำลังเดินหน้าพัฒนาอย่างเต็มกำลัง

ในการเชื ่อมโยงโครงข่ายระบบรางเส้นทางระหว่างประเทศและภายในประเทศของจ ีนด ังกล่าว 

โดยที ่ขณะนี ้รถไฟ “หรงโอว” ได้เชื ่อมระบบรางเข้ากับเมืองหนิงโป เมืองเซินเจิ ้น นครหนานหนิง

และนครคุนหมิง ซึ ่งจะสามารถเช ื ่อมโยงการขนส่งสินค้าทางบกและทางทะเลต่อไปยังประเทศ

ญี ่ป ุ ่น เกาหลีใต้ ฮ ่องกง และประเทศในอาเซียน ซึ ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย 

     ดังนั ้น ประเทศไทยสามารถอาศัยเส้นทางดังกล่าวเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าที ่ม ีค ุณภาพ

ของไทย อาทิ ข ้าว ผลไม ้ อาหารแปรร ูป อาหารทะเลแช่แข ็ง และไม ้ตกแต่งบ้านเข้าสู ่ตลาดจีน

ได้อย่างสะดวกยิ ่งข ึ ้น อีกทั ้งย ังมีโอกาสขนส่งสินค้าคุณภาพของไทยดังกล่าวต่อไปยังตลาดยุโรป

ตามเส้นทางที ่รถไฟแวะจอดขนถ่ายสินค้าอีกด้วย

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

สำรวจ 
เขตโลจิสติสน์านาชาต ิ

นครหลานโจว
“ท่าเรือบก” 
แห่งใหม่ของจีน

ตะวันตกเฉียงเหนือ

     ท่ามกลางกระแสการเปิดตัวขบวนขนส่งสินค้านานาชาติในหลายพื้นที ่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดล

ดังกล่าวมีส ่วนช่วยพัฒนาความเจร ิญในพื ้นที ่ที ่ไม่มีทางออกสู ่ทะเล (Landlocked) โดยเฉพาะ

ในด้านการค้าการลงทุนที ่ได ้ร ับอานิสงส์โดยตรงจากเส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติ 

     ว ันนี ้ ศ ูนย์ข ้อมูลเพื ่อธ ุรกิจไทยจีน (BIC) จะขอนำทุกท่านไปทำความร ู ้จ ักก ับเขตโลจ ิสต ิกส ์

นานาชาตินครหลานโจว (International Land Port of Lanzhou) มณฑลกานซู ่ท่าเรือบกแห่งใหม่

ของจีนตะวันตกเฉียงเหนือ
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ความเป็นมาของ ‘เขตโลจิสติกส น์านาชาตินครหลานโจว’

     เขตโลจิสติกส์นานาชาตินครหลานโจว (International Land Port of Lanzhou) เป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษที ่ได ้ร ับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการเพื ่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาต ิ(NDRC) เมื ่อป ี2555 

ให้เป็นศูนย์ขนส่งสินค้านานาชาติและเป็นจุดเชื ่อมโยงสำคัญระหว่างประเทศจีนกับกลุ ่มประเทศ

เอเชียกลาง เอเชียใต ้และยุโรป ผ่านการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง 

     ต่อมาเมื ่อเดือนธันวาคม 2558 รัฐบาลนครหลานโจวและรัฐบาลเขตซีกู ่ได้ร่วมกันก่อตั ้งบริษัท 

International Land Port Investment เพื ่อพัฒนาพื ้นที่ก่อสร้างและควบคุมการดำเนินงานภายใน

เขตโลจิสติกส์ฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านหยวน 

     เขตโลจิสติกส์แห่งนี้เป็นหนึ่งในต้นแบบของการพัฒนาระบบงานขนส่งและโลจิสติกส์ระบบราง

แบบครบวงจรของพื ้นที ่ Landlocked และเป ็นต ัวจ ักรสำคัญที ่จะช่วยขับเคลื ่อนการพัฒนาใน

ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยตรงจากเส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติ 

     เขตโลจิสติกส์ฯ ตั ้งอยู ่ที ่หมู ่บ้านซีกู ่เขตตงชวน (Dongchuan District) นครหลานโจว เมืองเอก

ของมณฑลกานซู ่ ซ ึ ่งเป็นหมู ่บ ้านที ่ม ีความสำคัญของเส้นทางสายไหมในอดีตกาล โดยเป็นพื ้นที ่

แลกเปลี ่ยนการค้าระหว่างประเทศจีนกับกลุ ่มประเทศยุโรปและเอเชีย ทำให้ร ัฐบาลมณฑลกานซู ่

เล ือกหมู ่บ ้านแห่งนี ้ เป ็นที ่ต ั ้งของเขตโลจิสติกส์ฯ เพราะนอกจากจะมีทำเลที ่ต ั ้งที ่ เหมาะสมแล้ว

ยังมีนัยสำคัญทางประวัต ิศาสตร์อ ีกด้วย

     นอกจากนี ้เขตโลจิสติกส์ฯ ยังมีอาณาเขตติดต่อกับเขตใหม่หลานโจว (เขตเศรษฐกิจใหม่ระดับ

First State-Level แห่งที ่ 5 ของจีนและแห่งแรกของจีนตะวันตกเฉียงเหนือ) ทำให้ทั ้งสองพ ื ้นท ี ่

ม ีความเชื ่อมโยงกัน ทั ้งในด้านระบบสาธารณูปโภคและเส้นทางการขนส่งสินค้า

มารู ้จ ักเขตโลจิสติกส น์านาชาตินครหลานโจว 
(การก่อสร้างระยะที ่ 1 เสร็จสิ ้นปี 2563)

     ปัจจุบัน เขตโลจิสติกส์ฯ ได้มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐาน รวมถึงการก่อสร้าง

ศูนย์อำนวยการต่าง ๆ ที ่ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังนี ้ 

     1. ศูนย์คอนเทนเนอร์ที ่ขนส่งสินค้าด้วยระบบราง 

        (Lanzhou Railway Container Center)  

        ปัจจุบัน ศูนย์คอนเทนเนอร์แห่งนี ้ได ้ร ับการจัดให้เป็น 1 ใน 18 ศูนย์คอนเทนเนอร์ที ่ขนส่ง

สินค้าด้วยระบบรางที ่ม ีมาตรฐานระดับชาติ มีพื ้นที ่สำหรับการบรรจุและขนถ่ายส ินค ้าสำหรับ

การขนส่งระบบรางราว 1,400 หมู ่ (574 ไร ่) มูลค่าการลงทุน 2,800 ล้านหยวน

        ปัจจุบัน เปิดให้บริการในบางช่วงเส้นทางที ่เก ี ่ยวข้องกับเส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติ 

“หลานโจวห้าว” (兰州号) หากก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะมีศ ักยภาพในการรองรับสินค้าได้ราว ๆ

30 ล้านตัน/ป ีรองรับตู ้คอนเทนเนอร์ได้มากถึง 4 ล้าน TEUs และเป็นศูนย์บรรจุและขนถ่ายสินค้า

ที ่ขนส่งด้วยระบบรางที ่ม ีขนาดใหญ่ที ่ส ุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนอีกด้วย  

     ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย 1) เขตคลังสินค้าทัณฑ์บน (ประเภท B) ครอบคลุมพื ้นที ่ 50 หมู ่ 

(307 ไร่) ให้บริการด้านการตรวจสอบของศุลกากร การตรวจสอบคลังสินค้า และการตรวจสอบ

สินค้านำเข้าและส่งออก 2) ศูนย์การขนส่งสินค้าแบบบูรณาการ (Multiple Transport Center)

ให้บริการการขนส่งทั ้งในและระหว่างประเทศ

     2. ศูนย์คอนเทนเนอร์ที ่ขนส่งสินค้าทางถนน 

        (Lanzhou Highway Container Center)  

        พื ้นที ่รองรับสินค้าและขนส่งสินค้าทางถนน ปัจจุบันอยู ่ในระหว่างการก่อสร้างด้วยมูลค่า

การลงทุนมากถึง 60,000 ล้านหยวน ประกอบด้วย 1) ศูนย์จ ัดแสดงสินค้าเพื ่อการนำเข้าส่งออก 

2) ศูนย์โลจิสติกส์ส ินค้าแปรรูปเพื ่อการส่งออก 3) ศูนย์โลจ ิสต ิกส ์สำหร ับส ินค ้าที ่ต ้องการเก็บ

รักษาด้วยความเย็น (Cold Chain Logistics Center) และ 4) ศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Hub 

Logistics Information Center) โดยมีว ิสาหกิจสนใจเข้าลงทุนแล้วจำนวน 34 โครงการ 

        คณะกรรมการพัฒนาเขตโลจิสติกส์ฯ คาดการณ์ว ่า เมื ่อเสร็จสิ ้นงานก่อสร ้างในปี 2563 

เขตโลจิสติกส์แห่งนี ้จะมีม ูลค่าผลผลิตมวลรวมไม่ต ่ำกว่า 100,000 ล้านหยวน และจะมีม ูลค ่า

การค้าระหว่างประเทศไม่ต ่ำกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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     3. ท่าเร ือบกหลานโจว

        แม้ว ่าการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและอาคารที ่ทำการต่าง ๆ ในเขตโลจิสติกส์ฯ จะยัง

ไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่การเปิดทำการในส่วนที ่เก ี ่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางการขนส่ง

สินค้านานาชาติ “หลานโจวห้าว” นั ้น แสดงว่าร ัฐบาลมณฑลกานซู ่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา

เขตโลจิสติกส์ฯ อย่างมาก 

        ปัจจุบัน ท่าเร ือบกหลานโจวเป็นที ่ตั ้งของสำนักงานกักกันและตรวจสอบโรค และสำนักงาน

ศุลกากรนครหลานโจว ให้บริการแก่ว ิสาหกิจที ่นำเข้าและส่งออกสินค ้าผ ่านเส ้นทางการขนส่ง

สินค้านานาชาติตลอด 24 ชั ่วโมง นอกจากนี ้ ท่าเร ือบกหลานโจวได้ร ับอนุม ัต ิให ้เป็นด่านนำเข้า

สินค้าประเภทรถยนต์ประกอบสำเร็จ เนื ้อสัตว์ ข ้าวและธัญพืช และสินค้าประเภทไม้ได้โดยตรง

จากต่างประเทศแล้ว โดยคณะกรรมการบริหารเขตโลจ ิสต ิกส ์ฯ คาดการณ์ว ่าโครงการระยะที ่ 1 

เสร็จสิ ้น จะมีอาคารที ่ทำการและระบบสาธารณูปโภคที ่พร้อมใช้งานครอบคลุมพื ้นที ่14 ตร.กม. 

(จากพื ้นที ่ท ั ้งหมด 73 ตร.กม.)

เส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาต ิ “หลานโจวห้าว” ในวันนี ้

     “หลานโจวห้าว” เป็นอีกหนึ ่งตัวอย่างของการผลักดันแผนพัฒนาพื ้นที ่เศรษฐกิจบนเส้นทาง

สายไหมทางบกที ่เป็นรูปธรรม รัฐบาลมณฑลกานซู ่ให้ความสำคัญเนื ่องจากเป็นเครื ่องมือสำคัญ

ในการยกระดับเศรษฐกิจในพื ้นที ่ นอกจากนี ้เส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาต ิ“หลานโจวห้าว”

ยังมีความได้เปรียบในการขนส่งเพ ื ่อขยายตลาดและกระจายสินค้าไปสู ่ประเทศในเอเช ียกลาง

รวมถึงยุโรป อาทิ

จ ุดเด่นทางด ้านภูมิศาสตร์ นครหลานโจวตั ้งอยู ่บร ิ เวณตอนกลางค่อนไปทางเหนือของจีน

       มีระยะทางเชื ่อมต่อกับกลุ ่มประเทศเอเชียกลางและยุโรปใกล้กว่ามณฑลทางภาคตะวันออก

       ทำให้ได้ร ับอานิสงส์จากแผนการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางรถไฟของรัฐบาล 

       •

ปัจจุบัน “หลานโจวห้าว” แบ่งออกเป็นสองเส้นทาง ได้แก่

1.  เส ้นทางขนส ่งนครหลานโจว-เอเช ียกลาง (เม ืองอ ัลมาต ี สาธารณร ัฐคาซ ัคสถาน) / ย ุโรป

     (เมืองฮัมบูร ์ก สหพันธรัฐเยอรมนี) 

     “หลานโจวห้าว” (หลานโจว-อัลมาตี) เป็นเส้นทางขนส่งส ินค ้าระหว่างประเทศเส ้นทางที ่ 9

ของประเทศจีน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื ่อวันที ่5 กรกฎาคม 2558 โดยการขนส่งในเที ่ยว

ปฐมฤกษ์ได้บรรทุกสินค้าของจีน ได้แก่ เครื ่องจักรกลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์รวม 2,500 ตัน

มูลค่า 3 ล้านหยวน จากนครหลานโจวไปยังเมืองอัลมาต ีสาธารณรัฐคาซัคสถาน 

     เมื ่อวันที ่21 สิงหาคม 2558 รัฐบาลนครหลานโจวได้เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

“หลานโจวห้าว” (หลานโจว-ฮัมบูร์ก สหพันธรัฐเยอรมนี) โดยมีการต่อยอดจากเส้นทางเดิมข้างต้น

การขนส่งรอบปฐมฤกษ์เป็นการขนส่งสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื ่องจักร ล้อยางรถยนต์ อุปกรณ์

สร้างความอบอุ ่น และอิฐทนไฟ (Burnt Stone) รวม 646.36 ตัน มูลค่า 2,591 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

     เมื ่อว ันที ่ 21 กันยายน 2558 ขบวนขนส่งสินค้านานาชาติหลานโจวห้าวได ้ออกจากจุดปล่อย

ขบวนรถที ่เม ืองฮัมบูร ์ก สหพันธรัฐเยอรมนี มายังนครหลานโจวเป็นครั ้งแรก

     “หลานโจวห้าว” (เส้นเอเชียกลาง) เร ิ ่มออกจากสถานีเขตใหม่หลานโจวเหนือ (Lanzhou New

Area, North) ซึ ่งเป็นสถานีหลักที ่อยู ่ในเขตใหม่หลานโจว ผ่านเมืองอู ่ เวย เม ืองเจ ียยว ี ่กวน และ

นครอูรุมช ีเขตปกครองตนเองซินเจียง ก่อนจะเข้าสู ่สาธารณรัฐคาซัคสถานทางด่านอาลาซานและ

ผ่านเม ืองอ ัลมาต ี คาซัคสถาน - กรุงมอสโก สหพันธร ัฐร ัสเซ ีย - กรุงมินสก ์สาธารณรัฐ

เบลารุส - กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด ์และสิ ้นสุดที ่เมืองฮัมบูร์ก สหพันธรัฐเยอรมนี ระยะทาง

ทั ้งส ิ ้น  8,961 ก.ม.รวมเวลาการขนส่ง 15 วัน

สาธารณรัฐ

มีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวพื ้นท ี ่แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก

       โดยเฉพาะด้านการค้า วัฒนธรรม และการท่องเที ่ยว ปัจจุบัน มณฑลกานซู ่มีแหล่งท่องเที ่ยว

       ที ่อยู ่บนเส้นทางสายไหมที ่ได ้ร ับการขึ ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว (The Silk Road: The 

       Routes Network of Chang'an – Tian – Shan Corridor) 

มีเขตเศรษฐกิจ Lanzhou New Area เป ็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท ี ่สามารถรองรับการ

       ขยายตัวของเศรษฐกิจในพื ้นที ่และจากต่างประเทศได้

       

       

•

•

183182



2.  เส้นทางขนส่งนครหลานโจว-เอเชียใต ้(กรุงกาฐมาณฑ ุสหพันธสาธารรัฐประชาธิปไตยเนปาล)

     ปัจจุบัน “หลานโจวห้าว” (เส้นเอเชียใต้) ถือเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าที ่สำคัญของจีนไปยัง

เอเชียใต้ โดยนอกจากจะมีส ินค้าจากจีนตะวันตกแล้ว ยังมีสินค้าจากเมืองทางฝั ่งตะวันออกด้วย

เช่น เมืองอี ้อ ู และนครกว่างโจว

     ทั ้งนี ้ ขบวนรถไฟขนส่งดังกล่าวเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายหลังการทดลองเดินรถครั ้งแรก

เมื ่อเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงปัจจุบัน ขนส่งสินค้าไปแล้วกว่า 120 ตู ้มูลค่ากว่า 200 ล้านหยวน

ใช้เวลาในการขนส่งเพียง 10 วัน ซึ ่งสามารถร่นระยะเวลาจากการขนส่งทางถนนและทางเรือได้

มากถึง 10 และ 35 วัน ตามลำดับ 

     นอกจากนี ้ ส ินค้าที ่ผ ่านพิธ ีศ ุลกากร ณ เขตขนส่งระบบรางและโลจ ิสต ิกส ์นานาชาติตงชวน

ไม่ต ้องผ่านการตรวจสอบ ณ จุดเปลี ่ยนถ่ายส ินค ้าอีก สามารถบรรทุกคอนเทนเนอร ์เพ ื ่อขนส่ง

ต่อไปยังพื ้นที ่เป ้าหมายได้ทันที

     ขบวนรถไฟขนส่งเร ิ ่มจากเขตขนส่งระบบรางและโลจิสติกส์นานาชาติตงชวน (Dongchuan

Railway Logistics Center) ผ่านเมือง Xigaze (หรืออีกชื ่อ Shigatse) และอำเภอ Gyirong ใน

จังหวัดชิกัตเซ ่(Gzhis ka rtse sa khul) ของเขตปกครองตนเองทิเบต และสิ ้นสุดที ่กร ุงกาฐมาณฑุ

สหพันธสาธารรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระยะทางรวม 3,155 กิโลเมตร

     ขบวนขนส่งดังกล่าวมีความแตกต่างจากการขนส่งลักษณะเดิม คือ เป็นการขนส่งแบบใช้รถไฟ

และรถบรรทุกร่วมกัน (Highway and Railway Freight Trains) โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่

       

       

       

•

•

•

ช่วงที ่1 การขนส่งด้วยระบบรางจากนครหลานโจว มณฑลกานซู ่ไปยังเมือง Xigaze ระยะทาง

       2,431 กิโลเมตร

ช่วงที ่ 2 การขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านทางหลวงจากเมือง Xigaze ไปยัง ด่านอำเภอ Gyirong

       ในจังหวัดชิก ัตเซ่ของเขตปกครองตนเองทิเบต ระยะทาง 564 กิโลเมตร โดยจะขนถ่ายสินค้า

       มาจากรถไฟมาเป ็นรถบรรทุก ณ เมือง Xigaze ซึ ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของเขตฯ ทิเบต

       รองจากนครลาซา

ช่วงที ่3 การขนส่งด้วยรถบรรทุกจากด่านอำเภอ Gyirong ไปยังกรุงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล

       ระยะทาง 160 กิโลเมตร ทั ้งนี ้ ร ัฐบาลจีนมีแผนการเชื ่อมต่อเส้นทางรถไฟจากเมือง Xigaze 

       (ที ่เปิดให้บริการแล้ว) ไปยังอำเภอ Gyirong ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที ่สำคัญระหว่างประเทศจีน

       กับประเทศเนปาลให้แล้วเสร็จภายในป ี2563 อีกด้วย
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เป ้าหมายระยะที ่ 2 : สร้างเขตโลจิสติกส น์านาชาตินครหลานโจว   

                        ให้เป ็น “พื ้นที ่อยู ่อาศัยจริง” ของชาวหลานโจว

     ร ัฐบาลมณฑลกานซู ่ได ้วางแผนการพัฒนาเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครหลานโจวเป็น 3 ระยะ 

โดยแผนการพัฒนาฯ ระยะที ่2 จะมุ ่งเน้นการพัฒนาเขตที ่พักอาศัยให้เสร็จสมบูรณ ์มีรายละเอียด

ที ่น ่าสนใจ ดังนี ้ 

แผนพัฒนาฯ ระยะที ่1 (ป ี2557-2559) รัฐบาลนครหลานโจวเป็นหัวเร ือหลักในการวางแผน

ก่อสร้างและการวางระบบต่างๆ ของเขตโลจิสติกส์ฯ ผ่านภายใต้โมเดล 1 เขต 4 นิคมอุตสาหกรรม 

(一中心，四大产业区) โดยปัจจุบัน เขตโลจิสติกส์ฯ ได้เร ิ ่มงานก่อสร้างศูนย์ต ่างๆ รวมถึงระบบ

สาธารณูปโภคแล้ว โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปลายปี 2560 

แผนพัฒนาฯ ระยะที ่2 (ป ี2560-2561) ร ัฐบาลนครหลานโจวจะเร่งพัฒนาพื ้นที ่โดยรอบของ

เขตโลจิสติกส์ฯ เพื ่อยกระดับให้สามารถเป็นพื ้นที ่อยู ่อาศัยได้จริงด้วยการเร่งสร้างเขตที ่พ ักอาศัย

และสิ ่งอำนวยความสะดวกภายในพื ้นที ่ อาทิ โรงพยาบาล โรงเร ียน และห้างสรรพสินค ้า เป็นต้น 

นอกจากนี ้ ร ัฐบาลมณฑลกานซู ่ย ังได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างแหล่งประกอบสัมมาอาชีพ

       

       

       

•

•

เพื ่อให้ประชาชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์จากพื ้นที ่ด ังกล่าวได้ โดยมีแผนที ่จะพัฒนาพื ้นท ี ่ 

3 หมู ่บ ้าน (หมู ่บ ้านเหอโข่ว ต๋าชวน และหลิวเฉวียน) ให้เป็น “Dachuanxiang Wetland Park”

ขนาด 10,000 หมู ่ (4,098 ไร่) เพื ่อเป็นสถานที ่ท ่องเที ่ยวพักผ่อนและแหล่งการค้าแห่งใหม่ของ

นครหลานโจว แผนการก่อสร้างพื ้นที ่พ ักผ่อนริมสองฝั ่งแม่น้ำเหลืองเพื ่อปร ับปร ุงให ้เป ็นแหล่ง

ท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเชิงว ัฒนธรรมหมู ่บ ้านเหอโข่วกู ่ เป็นต้น   

แผนพัฒนาฯ ระยะที ่ 3 (ป ี2562-2563) ร ัฐบาลมณฑลกานซู ่วางแผนพัฒนาหมู ่บ ้านหม่าไถ

และหมู ่บ ้านจางเจียไถ ให้เป็นสวนอุตสาหกรรมชิ ้นส่วนอิเล ็กทรอนิกส์และฐานสาธิตเทคโนโลยี

ไฮเทค โดยครอบคลุมพื ้นที ่ราว 5,000 หมู ่(2,049 ไร่) และพัฒนาหมู ่บ ้านจาหม่าไถและหมู ่บ ้าน

ชิงสือไถให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และจะพัฒนาพื ้นที ่บางส่วน

ให้เป็นพื ้นที ่ท ่องเที ่ยวเชิงเกษตร รวม 6,000 หมู ่ (2,459 ไร่)   

     มณฑลกานซู ่ ถ ือเป็นมณฑลขนาดใหญ่ทางภาคตะว ันตกเฉียงเหนือของจีน มีทรัพยากรและ

พลังงานสะสมจำนวนมาก เป็นพื ้นที ่ท ี ่ร ัฐบาลจีนให้การสนับสนุนทั ้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และ

ระบบสาธารณูปโภคที ่พร้อมจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

    

       •

187186



     แม้ว ่าเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครหลานโจวจะยังอย ู ่ระหว ่างการก่อสร้างและมีความล่าช้า

ในบางโครงการ แต่รัฐบาลมณฑลกานซู ่ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโมเดลดังกล่าวอย่างมาก

เนื ่องจากถือเป็นเครื ่องมือสำคัญในการเชื ่อมโยงกับพื ้นที ่ต่างๆ ที ่จะช่วยยกระดับความก้าวหน้า

ของเศรษฐกิจและสังคมในพื ้นที ่ ซ ึ ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความเจริญในท้องถิ ่นที ่เน้น

การพัฒนาระบบขนส่งและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 

     ทั ้งนี ้ ศ ูนย์ข ้อมูลเพื ่อธ ุรกิจไทยในจีน (BIC) จะได้ต ิดตามพัฒนาการของเขตโลจิสติกส์แห่งนี ้

เพื ่อนำเสนอแก่ท่านผู ้อ ่านต่อไป

     ปฏิเสธไม่ได้ว ่า จีนในยุคปัจจุบันได้พัฒนาตัวเองจนก้าวขึ ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ 

ไม่ว ่าจะขยับไปทางไหนหรือจะทำอะไรก ็สะเท ือนไปทั ้งโลก ยิ ่งในช่วงไม่ก ี ่ป ีมานี ้ จ ีนมุ ่งปฏิร ูป

และเปิดกว้างทางเศรษฐกิจในหลายด้านที ่สร ้างความฮือฮาและเป็นที ่จ ับตาเป็นพิเศษ นั ่นก็ค ือ 

การจัดตั ้ง “เขตการค้าเสรีในประเทศ (Free Trade Zonesหรือ FTZs)” 

     บทความตอนนี ้ศูนย์ข ้อมูลเพื ่อธ ุรกิจไทยในจีน (BIC) จึงขอนำท่านผู ้อ ่านไปทำความรู ้จ ักกับ

‘เขตการค้าเสรี’ ของจีนกันเพื ่อจะได้อ ่านเกมจีนออกว่าเค้าวางกลยุทธ์ไว ้ไกลแค่ไหน....

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

ส่อง... 
เขตการค้าเสรี
มหานครเซี ่ยงไฮ้

เปิดกว้าง
เศรษฐกิจจีนสู่สากล
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FTZs คืออะไร และวางเป้าหมายการพัฒนาไว้อย่างไร

     เขตการค้าเสร ี(FTZs) คือ เขตที ่ก ่อตั ้งข ึ ้นเป็นพิเศษ มีกฎระเบียบ นโยบายการบริหารจัดการ

และควบคุมแตกต่างจากพื ้นที ่อื ่น ๆ ในจีน มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อส่งเสริมและเอื ้ออำนวยต่อการดำเนิน

ธุรกิจอย่างเสรี ในทางปฏิบัติม ีล ักษณะเสมือนเป็นพื ้นที ่นอกอาณาเขตของประเทศจีนที ่ม ีการให้

ส ิทธ ิประโยชน์ทางภาษี ผ่อนปรนด้านการค้าการลงทุน และการดำเน ินธุรกรรมการเง ินระหว ่าง

ประเทศ

     การจัดตั ้ง FTZs ถือเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติของจีน แสดงถึงความพยายามในการปฏิรูปและ

เปิดกว้างทางเศรษฐกิจสู ่ภายนอกเพื ่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและดึงดูดการค้าการลงทุน

จากต่างชาติ รวมถึงส่งต่อโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจสู ่พ ื ้นที ่ตอนในของจีน โดยมีพัฒนาการ

ที ่สำคัญดังนี ้

     รุ ่นท ี ่ 1 การนำร่อง : ได้มีการจัดตั ้ง “เขตการค้าเสรีมหานครเซี่ยงไฮ้” อย่างเป็นทางการแห่งแรก

บนแผ่นดินจีนเมื ่อวันที ่29 กันยายน 2556 มีพื ้นที ่ประมาณ 28.78 ตร.กม. โดยมุ่งเน้นการเปิดกว้าง

ด้านการค้า การลงทุน การเง ิน (แลกเปลี ่ยนเง ินตราต่างประเทศระหว่างกันได้อย่างเสรี) รวมทั ้ง

พัฒนากฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื ้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและ

ลดข้อจำกัดการไหลเวียนของเง ินทุน ดังนั ้น “เขตการค้าเสรีมหานครเซี ่ยงไฮ้” จึงเปรียบเสมือน

สนามทดสอบการปฏิร ูปเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน

     ร ุ ่นที ่ 2 ตามรอยความสำเร็จ : จากความสำเร็จของเขตการค้าเสรีมหานครเซี ่ยงไฮ้ที ่บร ิษัท

ต่างชาติให้ความสนใจหลั ่งไหลกันเข้ามาจดทะเบ ียนจ ัดตั ้งบริษัทเป ็นจำนวนมาก รัฐบาลกลาง

จึงได้อนุมัติให้ขยายพื ้นที ่เพิ ่มเป็น 120.72 ตร.กม.และเมื ่อเดือนธันวาคม 2557 ได้อนุม ัต ิจ ัดตั ้ง

เขตการค้าเสรีเพิ ่มอีก 3 แห่งที ่(1) มหานครเทียนจินมีพื ้นที ่119.9 ตร.กม. ซึ ่งจะเป็นเขตร่วมมือ

พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างพื ้นที ่กรุงปักกิ ่ง มหานครเทียนจิน และมณฑลเหอเป่ย (2) มณฑลกวางตุ ้ง

มีพื ้นที ่116.2 ตร.กม. ที ่จะมุ ่งส ่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างมณฑลกวางตุ ้งกับเขต

บริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า และ (3) มณฑลฝูเจ ี ้ยนมีพื ้นที ่118.04 ตร.กม. โดยจะมุ ่งพ ัฒนา

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน

     รุ ่นที ่ 3 ช่วงแพร่หลายต่อเนื ่อง : ทั ่วโลกต้องจับตามองพญามังกรอีกครั ้ง เมื ่อร ัฐบาลกลาง

ได้อนุม ัต ิการจัดตั ้งเขตการค้าเสรีเพิ ่มอีก 7 แห่งในมณฑลต่าง ๆ ของจีนเมื ่อเดือนสิงหาคม 2559

โดยม ี(1) มณฑลเหลียวหนิงทางภาคอีสานของจีน เน้นการปฏิรูปเชิงการตลาด เพื ่อปฏิรูปให้ฐาน

อุตสาหกรรมเก่าแก่กลายเป็นพื ้นที ่ท ี ่ม ีความสามารถในการแข่งขันมากขึ ้น (2) มณฑลเจ้อเจียง

ทางภาคตะวันออก เน้นผลักดันศักยภาพด้านการค้าสินค้าเสร ีและพัฒนาความสามารถในการ

กระจายสินค้าไปยังทั ่วโลก 

      ขณะที ่มณฑลเหอหนานในภูมิภาคจีนตอนกลางและมณฑลส่านซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

จะมุ ่งเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร ์‘หนึ ่งแถบ หนึ ่งเส้นทาง’ หรือ One Belt One Road - OBOR โดย

(3) มณฑลเหอหนานเน้นพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่งโลจิสติกส์ รวมทั ้งการส่งเสริม

การเป็นศูนย์กลางคมนาคมภายใต้ย ุทธศาสตร์ดังกล่าว ขณะที ่ (4) มณฑลส่านซีจะมุ ่งเน้นปฏิรูป

พื ้นที ่ตอนในของจีน และแสวงหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ

ตามแนว OBOR  (5) มณฑลหูเป่ยในภาคกลาง จะพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช ั ้นสูง 

รวมถึงผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจบริเวณแถบลุ ่มแม่น้ำแยงซีเก ียง (6) มหานครฉงชิ ่ง และ

(7) มณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ เน้นส่งเสริมการพัฒนาให้เมืองในพื ้นที ่ภาคตะวันตก 
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เปิดกว้างด้านการค้าการลงทุน เพื ่อขับเคลื ่อนการดำเนินยุทธศาสตร์เปิดกว้างภาคตะวันตกและ

เปิดเสรีทางเศรษฐกิจพื ้นที ่ตอนในของจีน

     จะเห็นได้ว ่า เพียงแค่ไม่ก ี ่ป ี จ ีนได้พัฒนาเขตการค้าเสรีต ่าง ๆ และจะเปิดเพิ ่มอีกหลายแห่ง

โดยแต่ละแห่งม ีจ ุดเด ่นท ี ่แตกต่างกันตามปัจจัยทางสภาพภูมิศาสตร์และพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ

เพื ่อประโยชน์ส ูงสุดของการปฏิร ูปเศรษฐกิจจีนทั ้งประเทศนั ่นเอง

รู ้จ ักกับเขตการค้าเสรีมหานครเซ ี ่ยงไฮ้

     เขตการค้าเสรีมหานครเซี ่ยงไฮ้ หรือ China

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone (SFTZ) 

เป็นเขตการค้าเสรีนำร่องแห่งแรกในแผ่นดินจีน

และเป ็นต ้นแบบในการนำไปประย ุกต ์ ใช ้ก ับ

เขตการค้าเสรีในเมืองอื ่น ๆ ของจีน

     โดยมหานครเซี ่ยงไฮ้ใช้เวลาทำการบ้านนาน

เกือบ 4 ปีในการพัฒนา “เขตการค้าเสรี” แห่งนี ้

โดยเริ ่มต้นเมื ่อปี 2552 ด้วยการรวม 3 เขตคลังสินค้าทัณฑ์บน [1] ที ่สำคัญของนครเซี ่ยงไฮ ้ เข ้าไว ้

ด ้วยกัน และทุกสิ ่งทุกอย่างเร ิ ่มเห็นภาพชัดเจนขึ ้นในปี 2554 เมื ่อนครเซี ่ยงไฮ้ย ื ่นขออนุมัต ิจาก

รัฐบาลกลางเพื ่อการจัดตั ้ง “พื ้นที ่การค้าเสรีจ ีน” ในเขตสินค้าทัณฑ์บนดังกล่าว จวบจนกระทั ่ง

เมื ่อเดือนมีนาคม 2556 นายกรัฐมนตรีหลี ่ เค ่อเฉียง ได้ช ี ้แนวทางเรื ่องการจัดต ั ้งเขตการค้าเสรี

ข ึ ้นที ่นครเซี ่ยงไฮ ้ซึ ่งเป็นแรงขับเคลื ่อนสำคัญของการจัดตั ้ง “เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี ่ยงไฮ้” 

อย่างเป็นทางการเมื ่อว ันที ่ 29 กันยายน 2556

 

[1] เขตสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Area) หมายถึง พื ้นที ่ท ี ่สามารถกักเก็บสินค้าได้เป็นระยะเวลานาน ควบคุมดูแลและ

     บริหารจัดการโดยสำนักงานศุลกากร หรือได้ร ับการอนุมัต ิจดทะเบียนจากกรมศุลกากร ทั ้งนี ้ ส ินค้าที ่นำเข้ามายัง

     เขตสินค้าทัณฑ์บนสามารถดำเนินการกักเก็บ ปรับเปลี ่ยนบรรจุภัณฑ์แยกประเภท ผสมรวม จัดแสดง และนำไป

     แปรรูปได้ แต่ต ้องอยู ่ภายใต้ขอบเขตการควบคุมดูแลของกรมศุลกากร

----------------------------------------------------------
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     เขตการค้าเสรีมหานครเซี ่ยงไฮ้ (SFTZ) มีพื ้นที ่ 28.78 ตร.กม. ครอบคลุมเขตสินค้าทัณฑ์บน

(bonded area) สำคัญ 4 แห่ง ได้แก ่(1) เขตสินค้าทัณฑ์บนไว่เกาเฉียว (Waigaoqiao Free Trade

Zone) (2) เขตโลจิสติกส์ส ินค้าทัณฑ์บนไว่เกาเฉียว (Waigaoqiao Free Trade Logistics Park)

(3) เขตสินค้าทัณฑ์บนท่าเรือหยางซาน (Yangshan Free Trade Zone Area) และ (4) เขตสินค้า

ทัณฑ์บนสนามบินผู ่ตง (Pudong Airport Free Trade Zone) โดยเขตสินค้าทัณฑ์บนทั ้งหมดนี ้

อยู ่ภายใต้การบริหารจัดการพิเศษของสำนักงานศุลกากรนครเซี ่ยงไฮ้ เป็นสนามทดลองนโยบาย

การปฏิร ูปของร ัฐบาล การปฏิร ูปทางการเง ิน นวัตกรรมทางธุรกิจ การลงทุนต่างชาติ และภาษี

รวมถึงการส่งสินค้ากลับออกไป (re-export) และการดำเนินธุรกิจนอก (offshore business) 

     ต่อมาเมื ่อว ันที ่ 28 ธันวาคม 2557 รัฐบาลจีนได้อนุม ัต ิการขยายพื ้นที ่ของ SFTZ เพิ ่มขึ ้นเป็น 

120.72 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที ่เพิ ่มเติม ได้แก่ 

     (1) เขตธุรกิจการเงินลู ่เจียจุ ่ย (Lujiazui Financial Area) มีพื ้นที ่34.26 ตร.กม.เป็นศูนย์กลาง

ทางการเงินของนครเซี ่ยงไฮ้ เพื ่อพัฒนาการบริการที ่ท ันสมัยและดึงดูดการก่อตั ้งสำนักงานใหญ่

ระดับภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ โดยปรับปรุงขั ้นตอนการทำธุรกิจให้ง ่ายขึ ้น มีการใช้นวัตกรรม

ในการบร ิหารจัดการ เพื ่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที ่สอดคล้องกับกฎระเบียบของจีนและ

มาตรฐานสากล

     (2) เขตอุตสาหกรรมเพื ่อการส่งออกจินเฉียว (Jinqiao Export Processing Zone) มีพื ้นที ่

20.48 ตร.กม.เป็นพื ้นที ่อ ุตสาหกรรมการผลิตที ่ท ันสมัย บริการด้านการผลิต และอุตสาหกรรม

เพื ่อการพัฒนาแนวใหม่ที ่ม ีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ (strategic new-growth industries) 

และเป็นพื ้นที ่ต ัวอย่างของอุตสาหกรรมที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม มีการใช้นวัตกรรมทางการเง ิน

และการบริหาร เพื ่อสร้างสิ ่งแวดล้อมที ่เหมาะต่อการพัฒนาการค้าการลงทุน และอุตสาหกรรม

     (3) เขตนิคมเทคโนโลยีชั ้นสูงจางเจียง (Zhangjiang High Tech Park) เพื ่อขยายการทดลอง

การปฏิร ูปเศรษฐกิจให้กว้างขวางมากขึ ้น มีพื ้นที ่รวม 37.2 ตร.กม.เป็นพื ้นที ่หล ักในการดำเน ิน

ยุทธศาสตร ์ระด ับชาต ิเพื ่อยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนานวัตกรรม โดยพัฒนาควบคู ่ไปกับ

เขตการค้าเสรีนครเซี ่ยงไฮ้และเขตสาธิตนวัตกรรมระดับชาติจางเจียง (Zhangjiang National 

Innovation Demonstration Zone) นอกจากนี ้ จะมีการจ ัดต ั ้งศ ูนย ์ว ิทยาศาสตร ์ระด ับชาต ิ

จางเจียง (Zhangjiang Comprehensive National Science Center) ด้วยเช่นกัน

การดำเนินงานของ SFTZ เป ็นอย่างไร?

     นับตั ้งแต่การก่อตั ้ง SFTZ มาจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลจีนพยายามชูบทบาท SFTZ ในฐานะของ 

“ผู ้บุกเบิก” การปฏิรูปและการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจจีน โดยมีเป้าหมายมุ ่งเน้นพัฒนาใน 4 ด้าน

คือ การลงทุน การค้า การเงิน และการบริหารจัดการของภาครัฐ ซึ ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที ่ผ่านมา

รัฐบาลจีนได้ออกนโยบายและมาตรการใหม่ ๆ เพื ่อทดลองใช้ก ับ SFTZ โดยเฉพาะ ก่อนที ่จะนำ

ประสบการณ์และผลสำเร ็จไปประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างให้ก ับพื ้นท ี ่อ ื ่นของจ ีนได ้เด ินตามรอย

ต่อไปในอนาคต ดังนี ้

     1. ด้านการลงทุน 

         (1) ผ่อนคลายข้อจำกัดทางด้านการลงทุน ในปี 2556 ซึ ่งเป ็นป ีแรกของการจ ัดต ั ้ง SFTZ 

ร ัฐบาลจีนได้ประกาศใช้ Negative List หรือรายการสาขาธ ุรก ิจต ้องห ้ามจำนวน 190 รายการ 

(สาขาธุรกิจที ่ไม ่ได้ระบุใน Negative List บริษัทต่างชาติสามารถลงทุนได้อย่างเสรี) ต่อมาเพื ่อ

ดึงดูดการลงทุนในพื ้นที ่SFTZ มากขึ ้น ได้ปรับลด Negative List ในป ี2557 และป ี2558 ลงเหลือ

139 และ 122 รายการ ตามลำดับ เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร ้าง ยกเล ิกรายการ “การลงทุนใน

ด้านการก่อสร้างและการดำเนินการของเครือข่ายทางรถไฟสายหลักที ่ต้องให้ฝ่ายจีนควบคุมการ

ถือหุ ้น” และอุตสาหกรรมการผลิต ยกเลิกรายการ “จำกัดการลงทุนในการผลิตไวน์เหล ืองและ

ไวน์ขาวคุณภาพสูง (ฝ่ายจีนควบคุมการถือหุ ้น)” เป็นต้น
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         ทั ้งนี ้ Negative List ฉบับป ี2558 ยังถูกนำไปใช้ก ับเขตการค้าเสรีอ ื ่นอีก 3 แห่งที ่ต ั ้งข ึ ้นใน

ภายหลัง ได ้แก ่ เขตการค้าเสร ีมหานครเท ียนจ ิน เขตการค้าเสร ีมณฑลกวางต ุ ้ง และเขตการค้า

เสรีมณฑลฝูเจ ี ้ยน

         นอกจากนี ้ ย ังมีการให้ส ิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาต ิเทียบเท่าบริษัทสัญชาติจีน หรือ

ที ่เร ียกว่า Pre-Establishment National Treatment รวมถึงการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการอนุมัต ิ

ธ ุรกิจ จากเดิมในรูปแบบ Approval System ที่ต ้องได้ร ับการพิจารณาอนุม ัต ิจากทางการจีนก่อน

จึงจะสามารถเริ ่มดำเนินธุรกิจได ้มาเป็นรูปแบบ Registration System ที่จดทะเบียนแล้วสามารถ

ดำเนินธุรกิจได้เลย

         (2) ปฏิร ูประบบการจัดการการลงทุนนอกประเทศ มีการใช้ระบบการจัดการบันทึกจัดเก็บ

ข้อมูลการลงทุนนอกประเทศ ปรับปรุง Platform เพื ่อส่งเสริมการบริการการลงทุนนอกประเทศ

และทำให้การลงทุนนอกประเทศง่ายขึ ้น

         (3) เปิดกว้างธุรกิจภาคบริการ มีมาตรการเปิดกว้างธุรกิจภาคบริการ ที ่ในอดีตมีบางสาขา

ซึ ่งร ัฐบาลจีนเคยจำกัดไม่ให้ชาวต ่างชาต ิถ ือห ุ ้นหร ือทำธ ุรก ิจ ได ้แก ่ ด้านการเง ิน ด ้านการขนส่ง

ทางเรือ ด้านการค้าและพาณิชย์ ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ด้านวัฒนธรรม และด้านบริการสาธารณะ

โดยระงับหรือยกเลิกมาตรการบางอย่างเกี ่ยวกับคุณสมบัติของนักลงทุน สัดส่วนในการลงทุน และ

ขอบเขตการดำเนินธุรกิจ เพื ่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ

     2. ด้านการค้า                               

         (1) จ ัดตั ้งระบบ Single Window สำหรับการค้าระหว่างประเทศ เป็นการสร้าง Platform 

การให้บริการแบบบูรณาการโดยรวมหลายหน่วยงานเข้าด ้วยก ัน ป ัจจ ุบ ันม ีหน ่วยงานที ่ เข ้าร ่วม

มากถึง 20 แห่ง เช่น สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (CIQ) สำนักงานศุลกากร 

สำนักงานตรวจคนเข ้าเม ือง เป ็นต ้น โดยบร ิษ ัทสามารถยื ่นข ้อม ูลและเอกสารที ่ เก ี ่ยวข ้องเพ ียง

คร ั ้งเด ียวผ ่าน Single Window หลังจากนั ้นแผนกควบคุมด ูแลต ่าง ๆ จะแจ้งผลการดำเน ินการ

กลับมายังบริษัทและแชร์ข ้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Single Window ซึ ่งช ่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลา

ในการดำเนินธุรกรรมของบริษัท

         (2) พัฒนาระบบการควบคุมดูแลการค้าในเขตบริหารจ ัดการพิเศษของกรมศุลกากร มีการ

ดำเนินการควบคุมจัดการแยกประเภทของสินค้า เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็ว

ในการจัดการสินค้า มีการใช้ระบบควบคุมดูแลแบบ “Frontier Opening, Second-tier Effective

and Efficient Control” [2] ทำให้ส ินค้าผ ่านเข ้าออกด่านได ้เร ็วรวดขึ ้น ลดต้นทุนของการขนส่ง

[2] Frontier Opening, Second-tier Effective and Efficient Control กล่าวค ือ คำว่า Frontier Opening หมายถึง
     สินค้านอกประเทศสามารถเข้าออกเขต FTZ ได้เสร ีโดยไม่ถูกควบคุมจากสำนักงานศุลกากรและไม่ต้องจ่ายภาษีศุลกากร
     ส่วน Second-tier Effective and Efficient Control หมายถึง สินค้าจาก FTZ เข้าเขตพื ้นที ่อ ื ่นในจีนจะเทียบเท่ากับ
     การนำเข้าจากต่างประเทศ จึงต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ และจ่ายภาษีตามกฎระเบ ียบของ
     สำนักงานศุลกากร

 

[3] Enter First, Declare Later หมายถึง บริษัทสามารถอาศัยข้อมูลในใบรายการสินค้าที ่ทำการขนส่ง นำส ินค ้าเข ้ามา
     ในเขต FTZ ก่อนได้ หลังจากนั ้นค่อยไปสำแดงสินค้าต่อกรมศุลกากร
[4] Self-transportation หมายถึง จากเดิมที ่กรมศุลกากรจะควบคุมยานพาหนะที ่ใช ้ในการขนส่ง เปลี ่ยนมาเป็นบริษัท
     สามารถเลือกยานพาหนะที ่เหมาะสมกับความต้องการในการขนส่งส ินค ้าเองได ้เพ ื ่อทำการขนส่งส ินค ้าในเขต FTZ 

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

และกรมศุลกากรก็สามารถเพิ ่มการควบคุมการตรวจสอบสินค้าที ่ เข ้าในประเทศได้อย่างเข้มงวดขึ ้น

ท ั ้ งน ี ้ ย ั งม ีการผล ักด ันมาตรการอ ื ่น ๆ อ ีก 31 รายการ อาทิ   “Enter First ,Declare Later” [3]  

และ “Self-transportation” [4]  เป็นต้น เพื ่ออำนวยความสะดวกทางการค้า
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     3. ด้านการเง ิน

         (1) ผล ักด ันนว ัตกรรมที ่ เป ิดกว ้างทางการเง ิน โดยจ ัดต ั ้งระบบ Free Trade Account [5] 

เพื ่อบริหารจัดการเง ินหยวนและเงินตราต่างประเทศ ปัจจุบันมีผ ู ้ เป ิดบัญชีแล้วกว่า 6 หมื ่นบัญชี

การพัฒนานวัตกรรมทางการเง ิน อาทิ การชำระเง ินหยวนข้ามพรมแดน การจัดการเง ินท ุนอ ัตรา

แลกเปลี ่ยนระหว่างประเทศของสำนักงานบริษัทข้ามชาต ิและการบริหารจัดการกองทุนเงินหยวน

และเงินตราต่างประเทศแบบสองทาง ตลอดจนการปฏิรูประบบการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน

ระหว่างประเทศ 

         (2) เปิดกว้างตลาดการเง ินและการบริการด้านการเง ิน ผลักดันการสร้าง Platform ในการ

ทำธุรกรรมทางการเง ินระหว่างประเทศ เร ิ ่มดำเนินการ Shanghai-Hong Kong Stock Connect 

และจัดตั ้ง Shanghai Gold Exchange ในรูปแบบ Gold International Board เพื ่อให้นักลงทุน

ต่างชาติสามารถเข้าลงทุนในตลาดทองคำจีนได้ 

         (3) เพ ิ ่มการควบคุมด ูแลและป้องก ันความเส ี ่ยงด ้านการเง ิน โดยสร ้างระบบการควบคุม

ดูแลด้านการเง ินที ่สอดคล้องกับการผลักดันนวัตกรรมทางการเง ิน สร้างกลไกการควบคุมเง ินทุน

ข ้ามพรมแดนและการประสานงานฉุกเฉ ินข ้ามหน่วยงาน รวมถึงสร ้างร ูปแบบการควบคุมด ูแล

ทางการเง ินเชิงบูรณาการในด้านการแบ่งปันข้อมูล

     4. ด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ

         (1) ลดอุปสรรคในการเข ้ามาลงทุนของบร ิษ ัท โดยปฏิร ูประบบการจดทะเบียนธุรกิจและ

กฎระเบ ียบเง ินท ุนจดทะเบ ียน และเร ่งพ ัฒนาปร ับปร ุงระบบ Single Window ให้สมบูรณ์แบบ

มากขึ ้น

         (2) ปฏิร ูประบบการบริหารจัดการของภาคร ัฐ ผลักด ันการสร ้างระบบการบร ิหารจ ัดการ

ที ่สอดคล้องกับมาตรฐานกฎระเบียบการค้าการลงทุนระดับสากล  สร้างระบบการควบคุมและ

[5] Free Trade Account มีจ ุดเด่น คือ (1) การตรวจสอบธุรกรรมการซื ้อขายเง ินตราต่างประเทศของบริษัทจากเดิมที ่
     คณะกรรมการบริหารเขตการค้าเสรีฯ (Management Committee of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone) 
     จะควบคุมก่อนดำเนินการ เปลี ่ยนมาเป็นควบคุมในระหว่างและหลังดำเนินการ และ (2) บริษัทสามารถเลือกอัตรา
     ดอกเบี ้ยสินเชื ่อ และอัตราซื ้อขายเง ินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี กล่าวคือ ในอดีต หลังจากที ่บริษัทได้ร ับเง ินตรา
     ต่างประเทศแล้ว ไม่สามารถนำเง ินไปฝากในบัญชีธนาคารในประเทศได้โดยตรง ต้องทำการแลกเงินเป็น RMB ก่อน 
     แต่ปัจจุบันหลังจากมีการใช้ Free Trade Account ให้บริการเง ินตราต่างประเทศ บริษัทสามารถนำเงินที ่ได้ร ับจาก
     ต่างประเทศฝากไว้ในบัญชี Free Trade Account ก่อน โดยสามารถเลือกได้ว ่าจะแลกเปลี ่ยนเป็น RMB ในเวลาใด 
     ซึ ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเง ินของบริษัทและสามารถบริหารจัดการความเส ี ่ยงอ ัตราแลกเปลี ่ยนเง ินตราได ้ด ีข ึ ้น

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

 

ตรวจตราในระหว่างการดำเนินการและหลังการดำเนินธุรกิจ ผลักดันการสร้าง Platform ด้าน

การควบคุมตรวจสอบข้อมูลเชิงบูรณาการ  เพิ ่มการติดตามการบริหารจัดการ และการควบคุม

ดูแลกิจกรรมของบริษัทที ่จดทะเบียนใน SFTZ ซึ ่งไปดำเนินงานนอกเขต SFTZ ตลอดจนยกระดับ

ความโปร่งใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ ส่งเสริมการมีส ่วนร่วมขององค์กรทางสังคมและ

การบริการสาธารณะ

         (3) พัฒนากฎระเบ ียบให้เอ ื ้ออำนวยต่อการดำเน ินธ ุรก ิจ เร ่งพ ัฒนาระบบการบังคับใช้

กฎหมายในการควบคุมตรวจสอบตลาดที ่เกี ่ยวกับเทคโนโลย ีอาหารและยา ทรัพย์สินทางปัญญา

อุตสาหกรรมและพาณิชย ์ ภาษีอากร ยกระดับการค ุ ้มครองส ิทธ ิประโยชน์ของนักลงทุน และ

จัดตั ้งระบบการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขข้อพิพาทด้านทรัพย์ส ินทางปัญญา

3 ปีแห่งการก่อตั ้ง SFTZ บทสรุปน่าพอใจหรือไม่?

     หากมองในภาพรวมสำหร ับร ัฐบาลจีน ถือว่า SFTZ ทำผลงานได ้ด ีและประสบความสำเร ็จ

ตามเป้าที ่วางไว้ในระดับหนึ ่ง เนื ่องจากตลอดระยะเวลา 3 ปีที ่ผ ่านมา SFTZ ได้ออกมาตรการ

และพัฒนากฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอ ื ้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื ่อง มีแนวคิดการ

ปฏิร ูปและผลสำเร็จของนวัตกรรมทางระบบกว่า 100 รายการที ่ได ้ร ับการผลักดันให้นำไปเพื ่อ

ประย ุกต ์ใช ้ท ั ่วประเทศ ม ีบร ิษ ัทใหม่ท ี ่จดทะเบ ียนในเขต SFTZ แล้วประมาณ 40,000 บริษัท

ซึ ่งส ูงกว่าจำนวนรวมของบริษัทที ่ได ้จดทะเบียนในพื ้นที ่ด ังกล่าวในช่วง 20 ปีที ่ผ ่านมาก่อนจะ

มีการจ ัดต ั ้ง SFTZ โดยเป ็นบร ิษ ัทที ่ลงท ุนโดยต่างชาต ิมากกว ่า 7,300 แห่ง นอกจากนี ้ SFTZ 

ซึ ่งต ั ้งอย ู ่ ในเขตผู ่ตงใหม่ครอบคลุมพื ้นท ี ่ เพ ียง 1/50 ของนครเซ ี ่ยงไฮ้ แต่สร้างมูลค่า GDP ให้

นครเซ ี ่ยงไฮ ้ได ้ถ ึง 1/4 ของยอดรวม GDP สะท้อนว่า การปฏิร ูประบบของ SFTZ สามารถเป็น

แรงขับเคล ื ่อนที ่จะผล ักด ันเศรษฐกิจได้ในระยะยาว อีกทั ้งย ังบ่งบอกถึงการเป็นที ่ยอมรับของ

ต่างชาติซึ ่งเข้ามาลงทุนเพิ ่มมากขึ ้น ทั ้งหมดนี ้เป็นกุญแจสำคัญที ่จะเปิดประตูส ู ่ความเป็นสากล

ให้ก ับนครเซี ่ยงไฮ้แห่งนี ้

     อย่างไรก็ด ีสำหรับบริษัทที ่เข้าไปจัดตั ้งและจดทะเบียนในเขต SFTZ นั ้น ในทางปฏิบัติอาจยัง

ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษที ่เด่นชัด แต่ในแง่การอำนวยความสะดวกด้านการจดทะเบียนจัดตั ้ง

บริษัทนั ้นสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ ้น ทำให ้SFTZ ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องให้เกิด
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ความสมบูรณ์แบบขึ ้นไปในทุก ๆ ด้าน อาทิ (1) การเร่งพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้ม ีมาตรฐานที ่ส ูงขึ ้น

อย่างต่อเนื ่อง ไม่ว ่าจะเป็นระบบการบริหารจัดการการลงทุน ระบบการควบคุมด ูแลทางการค้า 

ระบบการจ ัดเก ็บภาษี และระบบการป้องกันความเส ี ่ยงท ี ่สอดร ับก ับการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ 

(2) การเร่งสร้างระบบนวัตกรรมทางการเง ินที ่ สนับสนุนให้สกุลเง ินหยวนเป็นสกุลเง ินสากลและ

การเปิดเสรีบัญชีทุน (3) การใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื ่อน โดยอาศัยเขตการค้าเสรีและการสร้าง

ศูนย ์กลางทางนว ัตกรรมและว ิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีเป ็นแรงผลักด ันการพัฒนา (4) การพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  (5) การเพิ ่มการพัฒนา SFTZ 

ที ่ควบคู ่ไปกับการดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยเฉพาะการเชื ่อมโยงกับการพัฒนานครเซี ่ยงไฮ้

ให้เป็น 4 ศูนย์กลางที ่สำคัญ ได้แก ่ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การค้าการลงทุน  และการขนส่งทางเรือ

ภายในปี 2563 (หรือ ค.ศ. 2020) รวมถึงย ุทธศาสตร ์ One Belt, One Road และการพัฒนาแถบ

เศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีเก ียง 

     3 ปีแห่งการก่อตั้ง SFTZ เป็นข้อพิส ูจน์ให้เห็นแล้วว่า SFTZ ยังจะสามารถพัฒนาไปได้อ ีกไกล 

ซึ ่งจ ีนไม่ม ีทางมองข ้ามหมากตัวน ี ้แน ่นอน เพื ่ออนาคตที ่จ ีนต ั ้งเป ้าจะก้าวสู ่ความเป็นสากลและ

เพิ ่มบทบาทการเป็นผู ้นำบนเวทีเศรษฐกิจโลก
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1.ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

    น.ส.มานิกา  เมฆประยูรทอง (กงสุลฯ)

    นายคุณากร  เหวิน

    น.ส.บุษกร  หลี่

    น.ส.ไพลิน  สิริวัชระกุล

2. ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

    น.ส.ศรีสุรัตน ์ สุขวโรดม (กงสุลฯ)

    นายสรศักด ์ิ บุญรอด

    น.ส.จุฑามาศ  สิงห์บำรุง

3. ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

    น.ส.จุฑาธัช  จันทรพงศ ์(กงสุลฯ)

    น.ส.ธิดารัตน ์ วนพฤกษาศิลป์

    นายโกสินทร ์ บุณยวัฒนโนภาส

4. ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

    ดร.จุฑาภรณ ์ เฟิลแคร ์(กงสุลฯ)

    นายธวัช  มหิตพงษ์

    น.ส.แขลดาพร  แสงจันทร์ศิวดล

5. ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

    น.ส. พรชนก  สระสรม (กงสุลฯ)

    นายธราพงษ ์ จำนงค์ลักษณ ์(กงสุลฯ) 

    น.ส. ตรีชฎา  ขันตยานุวงศ ์

                               
6. ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้

    น.ส.เกศริน  พนารังสรรค ์(กงสุลฯ)

    น.ส.ปิยะนุช  ลือพงศ์ลัคณา

    น.ส.ศิวิมล  มโนภานนท์

    นายกองพล  กำจรสุขรุจี

7. ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

    นายวรวุธ  เชวงเกียรต ิ(กงสุลฯ)

    นายกฤษณะ  สุกันตพงศ์

    น.ส.นิราวรรณ  จันทร์วิวัฒนากูล

8. ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว

    น.ส.วรกาญจน ์ ตัณฑรัตน์เจริญ (กงสุลฯ)

    น.ส.ชญาน ี วิสาละ 

    น.ส.นรินทร  แซ่อ๋อง

9. ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

    นายมงคล  สินสมบูรณ ์(รองกงสุลใหญ่ฯ)

    น.ส.สุพรรณิกา  จีนะ

10. ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง

    นายปัฐม ์ ปัทมจิตร (รองกงสุลใหญ ่ฯ)

    น.ส.ศิรินันท ์ มุติตาภรณ์

    น.ส.ฐิติมา  เก้าพรพงศ์

คณะผู ้จ ัดทำ
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