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ท่านผู้อ่านทุกท่าน
ป ี2564 นบัเปน็ปท่ีีท่ัวโลกยงัได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 

ซึ่งส่งผลต่อท้ังระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ ซึ่งจีนเป็นประเทศแรก ๆ ท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากวิกฤตนี้  แต่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว  
รวมถึงมีการผลักดันนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการท้ังรายเล็กและรายใหญ่  
และภาคธุรกิจเองต่างมีกลยุทธ์และการปรับตัวในยุคโควิด-19 ส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจฟื้ นตัวอย่างรวดเร็วและภาคการบริโภคทยอยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง  
จึงเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจส�าหรับนักธุรกิจไทย

ถึงแม้วิกฤตดังกล่าวจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจจีนจากมาตรการควบคุม 
โรคโควิด-19 ท่ีเพิ่มข้อจ�ากัดในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การลด 
การสัมผัสและเว้นระยะห่างในกิจกรรมทางสังคม การท�างานท่ีบ้านและปิดสถานท่ี 
บางแห่งชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่จีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีและ 
การผลักดันประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ e-commerce  
การจ่ายเงินออนไลน์ Blockchain และ Big data ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส�าคัญ 
ท่ีท�าให้จีนสามารถฝ่าฟันช่วงวิกฤตดังกล่าวและฟื้ นฟูเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว  
ซึ่งนอกจากเทคโนโลยแีละระบบดิจิทัลจะเปน็เครื่องมอืส�าคัญในการเชื่อมภาคธรุกิจ 
เข้ากับผู้บริโภคในช่วงการแพร่ระบาดแล้ว ยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการควบคุม 
การแพร่ระบาดของภาครัฐอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เช่น Health Code  
และระบบการตรวจสอบย้อนกลับของการน�าเข้าผลิตภัณฑ์โซ่ความเย็น มีส่วนช่วย 
เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น

นอกจากพฤติกรรมการบรโิภคของชาวจีนและโครงสรา้งทางธรุกิจท่ีเปล่ียนแปลง 
ไปตามวิกฤตแล้ว นโยบายจากภาครัฐจีนท่ีปัจจุบันสนับสนุนธุรกิจท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อมและผลักดันผลิตภัณฑ์แบรนด์จีนสูร่ะดับเวทีโลกมากขึน้ จากแผนพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2564 - 2568) ท่ีจีนได้เริ่มใช ้
ในปี 2564 ก็มีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ โดยเศรษฐกิจและธุรกิจในจีน 
จะถูกผลักดันไปในทิศทางส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง ส่งเสริมการลงทุนใน R&D  
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และการพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น

สารจากเอกอัครราชทูตไทย
ประจ�าสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ด้วยตลาดผู้บริโภคของจีนมีขนาดใหญ่และมีการจับจ่ายใช้สอยในระดับสูง  
รวมท้ังจีนได้มุ่งปรับสภาพแวดล้อมเพื่อรับการลงทุนจากต่างประเทศ และผลักดัน 
Cross border e-commerce มากขึ้น การผลักดันการด�าเนินตามนโยบายเศรษฐกิจ 
วงจรคู่ขนาน (dual circulation) ท่ีประกาศเมื่อป ี2563 เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ 
ของการผลิตและตลาดภายในประเทศควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก  
การติดตามความเคล่ือนไหวและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจีนท่ีเปล่ียนไปจะช่วยให้ 
นักธุรกิจไทยท่ีต้องการลงทุนในจีน คิดค้นกลยุทธแ์ละสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
ทางเทคโนโลยีของจีนให้เข้ากับเอกลักษณ์ของธุรกิจตน เพื่อเป็นแรงผลักดัน 
ให้ธุรกิจไทยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสส�าคัญส�าหรับสินค้าและบริการของไทยในจีน

ด้วยเหตุนี้ BIC Yearbook 2021 ฉบับนี้จึงจัดท�าขึ้นภายใต้หัวข้อ “ส่องจีน 
ยุคโควิด-19 กับโอกาสของธุรกิจไทย” ซึ่งได้รวบรวมบทความและข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีเก่ียวข้องเพื่ อน�าเสนอแก่ผู้อ่านทุกท่าน โดยศูนย์ข้อมูลเพื่ อธุรกิจไทยในจีน 
ท้ัง 10 แห่ง (กรุงปักก่ิง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว นครซีอาน นครเฉิงตู นครคุนหมิง 
นครหนานหนงิ  เมอืงเซีย่เหมนิ  เมอืงฮอ่งกง  และเมอืงชงิต่าว)  ต่างมคีวามต้ังใจน�าเสนอ 
ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับการผลักดันเศรษฐกิจจีนและกลยุทธ์ธุรกิจจีน รวมถึง 
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
เพื่อเป็นข้อมูลในการแสวงหาโอกาสและช่องทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการไทย 
ท่ีอยู่ในตลาดจีนอยู่แล้ว หรือผู้ประกอบการไทยท่ีสนใจเข้ามาลงทุนในตลาดจีน

สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า BIC Yearbook 2021 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ส�าหรับผู้อ่าน ทุกท่านให้เข้าใจตลาดจีนและผู้บริโภคชาวจีนให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  
รวมท้ังเปน็ลูท่างของธรุกิจในการเจาะตลาดจีน ท้ังนี ้BIC ประจ�าสถานเอกอัครราชทตู  
ณ กรุงปักก่ิง และสถานกงสุลใหญ่ท้ัง 9 แห่งในจีนมีความยินดีและมีความพร้อม 
ท่ีจะให้บริการท่านเสมอ

นายอรรถยุทธ ์ศรีสมุทร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง
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ค�าว่า “วิกฤต” หรอื “危机 (WeiJi)” ในภาษาจีนประกอบขึ้นด้วยค�าสองค�า 
ท่ีมีความหมายตรงกันข้าม ได้แก่ ค�าว่า 危 (Wei) จาก 危害 (WeiHai) แปลว่า  
อันตราย และค�าว่า 机 (Ji) จาก 机会 (JiHui) แปลว่าโอกาส ซึ่งตรงกับวลี 
คุ้นหูอย่าง “ในวิกฤตย่อมมีโอกาส” โดยส�าหรับช่วงปี 2562 ถึงปี 2564 
ประเทศจีนประสบวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่สามารถ 
กอบกู้สถานการณ์และฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาดังกล่าวเศรษฐกิจ 
ของจีนในภาพรวมยังคงมีการขยายตัวและมีหลายธุรกิจของจีนท่ีสามารถ
เติบโตแบบก้าวกระโดด จีนมองหาโอกาสในวิกฤตครั้งร้ายแรงนี้ได้อย่างไร  
และเราสามารถถอดบทเรียนอะไรมาปรับใช้ได้บ้าง หนังสือ BIC Year Book 
ฉบับท่ี 8 ประจ�าปี 2564 นี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Thailand  
Business Information Center in China: BIC) ได้ต้ังใจคัดสรรบทความ 
และข้อมูลข่าวสารส�าหรับนักธุรกิจไทย นักเรียน นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจ 
ได้น�าไปศึกษาและท�าความเข้าใจจีนในยุคโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์ BIC ก่อต้ังขึ้นเมื่ อ 14 ปีท่ีแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศ  
มีจุดประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึกรายมณฑลผ่านเว็บไซต์  
www.thaibizchina.com ปจัจุบนั ศนูย ์BIC มสี�านกังาน 10 แหง่ท่ัวประเทศจีน 
ได้แก่ กรุงปกัก่ิง นครเซีย่งไฮ ้นครคนุหมงิ นครกว่างโจว นครเฉงิต ูนครหนานหนงิ 
นครซีอาน เมืองเซี่ยเหมิน เมืองชิงต่าว และเมืองฮ่องกง

หัวข้อของหนังสือ BIC Year Book 2021 เล่มนี้คือ “ส่องจีนยุคโควิด-19 
กับโอกาสของธุรกิจไทย” ซึ่งจะช่วยใหท่้านผูอ่้านได้เข้าใจจีนยุคใหม ่ภาพรวม 
เศรษฐกิจ และเทรนด์ตลาดบริโภคจีนผ่านบทความและเกร็ดภาพเล่าเรื่อง  
(infographic) ท่ีน่าสนใจ เช่น เกาะติดพฤติกรรมบริโภคจีนท่ีเปล่ียนแปลงไป 
“จับให้ได้ ไล่ให้ทัน” ผลกระทบโควิด-19, ส่องพฤติกรรมการใช้จ่ายของ 
ชาวซานตงในยุคโควิด-19, ฝเูจ้ียนมุง่พัฒนา EV ยานยนต์แหง่อนาคต ต่อยอด
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเจาะลึก “เทศกาลชอปปิง 
11.11” กับการถอดรหัสแนวโน้มตลาด e-commerce ของจีนในยุคโควิด-19

ค�าน�า
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นอกจากนี้ ยังมีบทความเก่ียวกับพัฒนาการและศักยภาพทางธุรกิจ 
ของเมืองต่าง ๆ ในจีน เช่น ส�ารวจเป้าหมายการพัฒนาเซี่ยงไฮ้: เส้นทาง 
สู่วิสัยทัศน์ปี 2035, “ฉางอันห้าว” แรงไม่หยุด โควิด-19 ก็ฉุดไม่อยู่, มณฑล 
เจียงซี: ผู้น�าด้านอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีน, GBA กับ Dual Economy 
และเทคโนโลยี Blockchain ของกว่างซีกับโอกาสความร่วมมือของไทย  
พรอ้มด้วยบทความเก่ียวกับโอกาสทางธรุกิจท่ีนา่สนใจ รวมถึงชอ่งทางการน�า 
สินค้าไทยบุกตลาดจีน เช่น Girls’ Power เจาะลึกพลังชอปปิงของสาวจีน 
และโอกาสของสินค้าไทยในแดนมังกร, จับตา: นครเฉิงตูจะเชื่อมกับ EEC  
ของไทยได้หรือไม่, กุ้ยโจวเร่งพัฒนา Big Data และโอกาสสร้างความร่วมมือ 
กับไทย และโครงการ HKTDC Transformation Sandbox (T-box) โอกาส 
ท่ีนักธุรกิจไทยไม่ควรพลาด

สุดท้ายนี้  พวกเราชาว BIC ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้การสนับสนุน 
และติดตามเว็บไซต์ www.thaibizchina.com มาโดยตลอด นอกจากนี้ 
ทุกท่านยังสามารถติดตามพวกเราผ่าน www.facebook.com/thaibizchina  
และ www.blockdit.com/thaibizchina เพื่อรับข้อมูลเก่ียวกับประเทศจีน 
ท่ีน่าสนใจท้ังในแบบบทความ infographic และคลิปวิดีโอ รวมถึงข่าวสาร 
กิจกรรมทางธุรกิจท่ีศูนย์ BIC ท้ัง 10 แห่ง จะรายงานให้ทุกท่านทราบ 
ตลอดท้ังปีอีกด้วย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ BIC Year Book 2021 เล่มนี้จะเป็นส่วนเล็ก ๆ  
ในการจุดประกายโอกาสทางธุรกิจ และเป็นสื่อกลางให้ท่านผู้อ่านเข้าใจ 
และเข้าถึงประเทศจีน ผู้บริโภคชาวจีน และโอกาสทางธุรกิจในตลาด 
อันกว้างใหญ่แห่งนี้ไม่มากก็น้อย
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“หลากมุมมอง...  
จับจ้องเศรษฐกิจจีน”
นานาบทความเจาะลึก
เศรษฐกิจจีนในวันนี้
เมื่อพฤษภาคม 2551

“หั่งเซ้งจีนกับโอกาส 
ของผู้ประกอบการไทย”
รวมบทความเก่ียวกับ
ทิศทางเศรษฐกิจ  
และประสบการณ์ 
ในการท�าธุรกิจในจีน
เมื่อกันยายน 2554

แฟ้มข้อมูลรายมณฑล 
ของจีน
เมื่อกรกฎาคม 2555

BIC YEAR BOOK
ศึกษาโอกาส เรียนจากผู้รู้ 
เพ่งดูการเปล่ียนแปลง 
2014
เมื่อกันยายน 2557

BIC YEAR BOOK
ศึกษาโอกาส เรียนจากผู้รู้ 
เพ่งดูการเปล่ียนแปลง 
2017
เมื่อกันยายน 2560

BIC YEAR BOOK 2018
INNOVATIVE 
E-COMMERCE
รู้ให้ลึก ผนึกกลยุทธ ์ 
เจาะตลาดจีน
เมื่อตุลาคม 2561

BIC YEAR BOOK 2019
CONSUMPTION 
UPGRADE
โอกาสใหม่ของสินค้า 
และบริการไทยในตลาดจีน
เมื่อธันวาคม 2562

ผลงานเขียนร่วม 
โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
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ศึกษาโอกาส
014 เกาะติดพฤติกรรมบริโภคจีน 

ท่ีเปล่ียนไป.. “จับใหไ้ด้.. ไล่ใหทั้น” 
ผลกระทบโควิด-19

022 ถอดรหสัแนวโนม้ 
ตลาด e-commerce จีน  
และโอกาสของสินค้าไทย

032 Girls’ Power! เจาะลึกพลัง 
ชอปปงิของสาวจีน และโอกาส
ของสินค้าไทยในแดนมงักร

040 เทคโนโลย ีBlockchain ของกว่างซี 
กับโอกาสความร่วมมอืของไทย

050 จับตา: นครเฉิงตูจะเชื่อมกับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ของไทยได้หรือไม่

064 Cross border c-commerce  
ของยูนนาน เนน้ตลาดประเทศ
เพื่อนบ้าน แมม้ลูค่ายังนอ้ย  
แต่แนวโนม้เติบโตแรง

078 กรอบความร่วมมอื 
กวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า  
กับเศรษฐกิจวงจรคู่ขนาน

086 BUD Fund โอกาสความร่วมมอื
ทางธรุกิจระหว่างฮ่องกงกับไทย
และ ASEAN

สารบัญ
40

126

50

234
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เรียนจากผู้รู้
094 เตรียมตัวอย่างไรในการเข้าร่วม

งาน China-ASEAN Expo  
ในยุคโควิด-19

102 การพัฒนาเมอืงสาธารณะ
ต้นแบบของนครเฉิงตู 
กับการพัฒนาประเทศ 
ตาม BCG Model ของไทย

116 ส่องพฤติกรรมการใช้จ่าย 
ของชาวซานตงในยุคโควิด-19

126 กานซูเจ้าแหง่ศาสตร์การแพทย์
สมนุไพรจีน ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

144 มณฑลเจียงซี:  
ผูน้�าด้านอุตสาหกรรม 
การแพทย์แผนจีน

152 รู้จักกับตลาด Telemedicine  
ของจีนและโอกาสของไทย

160 โครงการ HKTDC 
Transformation Sandbox 
(T-box) โอกาสท่ีนกัธุรกิจไทย 
ไมค่วรพลาด

เพ่งดูการเปลี่ยนแปลง
170 เศรษฐกิจดิจิทัลของจีน 

โตสวนกระแสวิกฤตโควิด-19
180 ส�ารวจเปา้หมายการพัฒนา

เซี่ยงไฮ้: เส้นทางสู่วิสัยทัศน ์
ป ี2035

190 30 ปเีขตผูต่งเซี่ยงไฮ้..  
การพัฒนาเปล่ียนแปลง 
ครั้งยิ่งใหญ่ของจีน

200 “ฉางอันหา้ว” แรงไมห่ยุด  
โควิด-19 ก็ฉุดไมอ่ยู่

210 เจาะลึกหนทางโดรนในจีน 
สู่เกษตรอัจฉริยะกับ XAG  
บริษัทโดรนเกษตรท่ีใหญ่ 
ท่ีสุดในจีน

226 ฝเูจ้ียนมุง่พัฒนา EV ยานยนต์
แหง่อนาคต ต่อยอดเปา้หมาย
การอนรุักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม

234 เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง 
กลไกการผลักดันยุทธศาสตร์ 
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
ในภมูภิาคจีนตะวันตก
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เกาะติดพฤติกรรม
บริโภคจีนที่เปลี่ยนไป.. 
“จับให้ได้.. ไล่ให้ทัน” 
ผลกระทบโควิด-19
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครเซี่ยงไฮ้

015ส่องจีนยุคโควิด-19 กับโอกาสของธุรกิจไทย



การแพรร่ะบาดไวรสัโควิด-19 ในจีน 
ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจหลาย 
ภาคส่วน ท้ังภาคการค้าปลีก สินค้า 
อุปโภคบริโภค (ร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต 
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารฯลฯ) และ 
ภาคของการท่องเท่ียวและการพกัผอ่น  
(สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ สวนสนุก 
จุดท่องเท่ียว ชมทัศนียภาพ ฯลฯ)

นักวิเคราะห์จากศูนย์แลกเปล่ียน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน 
(China Center for International 
Economic Exchanges, CCIEE)  
ได้ประเมินเบื้องต้นว่า ช่วงไตรมาสแรก
ของป ี2563 ธรุกิจอาหารและเครื่องด่ืม 

จะได้รับความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
เป็นมูลค่าถึงกว่า 500,000 ล้านหยวน

ถึงแม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตไวรัส 
โควิด-19 แต่ชีวิตยังคงต้องเดินหน้า 
ต่อไป ความต้องการปัจจัย 4 มิได้ 
หดหายโดยเฉพาะสินค้าอาหารและ
ของใชป้ระจ�าวัน เพยีงแต่ได้ปรบัเปล่ียน 
รูปแบบสนองความต้องการดังกล่าว 
เท่านั้น

พฤติกรรมปรับเปลี่ยนไป..  
จาก “ออฟไลน์” สู่ “ออนไลน์”

ในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัส 
โควิด-19 ในเซีย่งไฮ ้แมว่้ารา้นสะดวกซื้อ 
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หรือซูเปอร์มาร์เก็ตจะเปิดให้บริการ
ตามปกติ แต่คนส่วนมากก็ให้ความ 
ร่วมมือตามท่ีภาครัฐรณรงค์ให้อยู่บ้าน  
และออกมาขา้งนอกตามท่ีจ�าเปน็เท่านัน้ 
เพื่อลดความเสีย่งจากการติดเชื้อท่ีอาจ 
มาจากการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก 
เมื่อผู้คนจะต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน 
เป็นหลัก ดังนั้น พฤติกรรมการจับจ่าย 
จึงปรับเปล่ียนเป็นการใช้แพลตฟอร์ม
หรือแอปพลิเคชั่นออนไลน์แทนท่ี

เพื่ อให้สอดรับกับพฤติกรรมการ
บรโิภคท่ีเปล่ียนแปลงไป รา้นสะดวกซื้อ 
และซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ จึงได้ปรับ 
กลยุทธ์ใหม่ โดยให้คลิกสั่งออนไลน ์

และจัดส่ ง ให้ ถึ ง ชุมชนท่ีพักอาศัย 
จากความสะดวก ความรวดเร็วในการ 
จัดส่งและราคาท่ีไม่ไ ด้แพงไปกว่า 
การออกไปหาซื้อด้วยตนเอง จึงท�าให้ 
แมก้ระท่ังกลุม่แมบ่า้นหรอืผูส้งูอายุก็ยงั
ได้หันมาเรียนรู้การสั่งสินค้าผ่านระบบ 
ออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการสั่ง
อาหารสดมาปรุงเองในบ้าน

ส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีมิได้ปรุง 
อาหารเอง ถึงแม้จะต้องเก็บตัวในบ้าน  
และร้านอาหารต่าง ๆ ก็ไม่สามารถ 
เปิดให้ลูกค้าเดินทางมารับประทาน 
ถึงร้านได้ตามมาตรการป้องกันและ 
ควบคุมท่ีภาครัฐก�าหนด แต่ก็สามารถ
สั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ อย่างเอ้อเลอเมอ（饿了么) 

หรือเหม่ยถวนว่ายม่าย（美团外卖) 

โดยร้านอาหารหลายแห่งก็ได้ปรับเซ็ท
เมนูใหม่เพื่ อให้สอดคล้องกับการสั่ง 
ออนไลน์และจัดส่งให้ลูกค้า

ถึงแม้จะต้องเผชิญกับ
วิกฤตไวรัสโควิด-19  
แต่ชีวิตยังคงต้องเดินหน้า
ตอ่ไป ความตอ้งการปัจจยั 
4 มิได้หดหาย โดยเฉพาะ
สินค้าอาหารและของใช้
ประจ�าวันเพียงแต่ได้ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
สนองความต้องการ 
ดังกล่าวเท่านั้น
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ทุกอย่างเป็น “ออนไลน์”.. 
วิถีชีวิตแบบใหม่ในจีน

นอกจากพฤติกรรมการจับจ่าย 
ในช่วงป้องกันและควบคุมการแพร ่
ระบาดไวรสัโควิด-19 ของจีนจะเปล่ียน 
เป็นแบบออนไลน์แล้ว กิจกรรมอ่ืน ๆ 
ในวิถีชีวิตก็ปรับเปล่ียนไปด้วย ท้ังการ
ท�างานออนไลน์ การศึกษาออนไลน ์ 
กิจกรรมบนัเทิงออนไลน ์หรอืแมก้ระท่ัง 
การให้ค�าปรึกษาทางการแพทย์ผ่าน
ระบบออนไลน์

Good Business Research Center 
ร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ  
ได้รวบรวมผลส�ารวจความนิยมการใช้ 
แพลตฟอรม์และแอปพลิเคชนัออนไลน์
ของผู้บริ โภคจีนในช่วงวิกฤตไวรัส 
โควิด-19 ซึ่ ง เป็นหนึ่ ง ในกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันสิทธิผู้บริโภคสากล  
(15 มีนาคม 2563) สรุปข้อมูลได้ ดังนี้
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รูปแบบพฤติกรรม ชื่อแพลตฟอร์ม/ชื่อแอปพลิเคชัน

อ งออนไ น     1919

สังสินคาสดออนไ น Missfresh, Hema Fresh, JD Daojia, DingDong

จ่าย งินออนไ น Huawei Pay, 1qianbao (壹钱包), Alipay,  
Wechat Pay, Best Pay (翼支付）

รียนออนไ น www.xueersi.com, www.100tal.com,  
www.yuanfudao.com, VIPKID

ทางานออนไ น Tencent Meeting, Dingding, WPS, Zoom, Canva

การ ทยออนไ น www.dxy.com, www.jk.cn,  
www.chunyuyisheng.com, SoYoung.com

การบริโภคผ่านออนไลน์ ท่ี เพิ่ม 
มากขึ้นอย่างกระทันหัน เป็นผลให้ 
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องมีเพิ่มขึ้นตามล�าดับ
เชน่กัน จากขอ้มลูการรอ้งเรยีนเก่ียวกับ
การบริโภคผ่านแพลตฟอร์มออนไลน ์
ระหว่างช่วงวันท่ี 20 มกราคม – 29 
กุมภาพันธ ์2563 จากสมาคมผู้บริโภค
ประเทศจีนพบว่า  การซื้ อของใช้ 
ประจ�าวัน อาหารสด และวัสดุป้องกัน 
ไวรัสฯ ยังคงมีปัญหา ดังนี้

(1) สินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ  
โดยอาหารบางส่วนไม่มีความสดใหม ่
บรรจุภัณฑ์ไม่ดีพอ

(2) ข้อมูลท่ีร้านออนไลน์ระบุไว้ 

ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น ประกาศ
ขายสินค้าท้ัง ๆ ท่ีไม่มีสต็อกคงเหลือ

(3) รายการสั่งซื้อสะสมจ�านวนมาก 
ส่งผลให้จัดส่งได้ล่าช้า

(4) กระบวนการจัดส่งท่ีขาดการ
ระวังป้องกัน เป็นผลให้สินค้าได้รับ
ความเสียหาย

(5) ความยากล�าบากเรื่องการสง่คืน
สินค้าหรือเปล่ียนสินค้าใหม่

4 พฤติกรรมที่ต้องเกาะติด.. 
หลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านไป

ห ลั ง จ า ก ท่ี ช า ว จี น ต้ อ ง เ ก็ บ ตั ว 
ในบ้านเป็นเวลานาน ความอัดอ้ัน 
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ในการอุปโภคบริโภคบางส่วนได้ถูก
สะสมไว้และรอวันท่ีจะปลดปล่อย 
ประกอบกับพฤติกรรมความเคยชิน 
รู ป แ บ บ ใ ห ม่ ใ น ช่ ว ง ป้ อ ง กั น แ ล ะ 
ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 
สื่ อมวลชนฮ่องกงจึงได้คาดการณ์ว่า  
ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดในจีน
สิ้นสุดลงแล้ว ภาคการบริโภคโดยรวม
จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้น และพฤติกรรม
การบริโภคใน 4 ลักษณะนี้ยังจะคง 
ปรากฏให้เห็น ได้แก่

(1) การซื้อขายออนไลนจ์ะเติบโตขึน้ 
จากเดิม โดยวิกฤตโควิด-19 อาจกระตุ้น 
ใหเ้ศรษฐกิจดิจิทัลของจีนเติบโตเรว็ขึ้น 
กว่าเดิม เนื่องด้วยมีผู้บริโภคในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุและกลุ่มพื้นท่ีชนบทเข้ามา 
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนมากขึ้น

(2) การประยุกต์ใช้ AI และหุ่นยนต์ 
ท่ีเพิ่มขึ้นมากขึ้นในช่วงป้องกันและ 
ควบคุมการแพร่ระบาด เป็นผลให้ 
ผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้จัดจัดหน่าย 
เห็นถึงศักยภาพและประโยชน์ท่ี AI  
และหุ่นยนต์ช่วยอ�านวยความสะดวก 
ในชีวิตได้มากขึ้น จึงอาจเป็นผลให้

เทคโนโลยี ท่ี เ ก่ียวข้องในจีนได้รับ 
การพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

( 3 )  ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า ใ ก ล้ ชุ ม ช น  
(ซูเปอรม์าเก็ตขนาดเล็ก/รา้นสะดวกซื้อ) 
จะมีบทบาทต่อผู้บริโภคจีนมากขึ้น 
ซึ่งเป็นตามไปนโยบายของจีนในช่วง 
ป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่ งมุ่งเน้น
ให้ผู้บริโภคจีนหันมาจับจ่ายในร้าน 
ใกล้ชุมชน แทนการเดินทางไปซื้อสนิค้า  
ณ ซูเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ และร้าน 
ใกล้ชุมชนต่างก็ปรับกลยุทธ์อ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น  
ด้วยการจัดสง่ถึงท่ีพกัแบบไมม่ค่ีาใชจ่้าย

(4) ผู้บริโภคจีนตระหนักรู้ถึงความ
ปลอดภัยในอาหารมากขึ้น เนื่องจาก

วิกฤตโควิด-19 อาจกระตุ้นให้
เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนเติบโต
เร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องด้วย 
มีผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุ 
และกลุ่มพ้ืนที่ชนบทเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
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สถานการณ์แพร่ระบาดของ SARS  
และโควิด-19 ได้สันนษิฐานว่ามต้ีนเหตุ 
จากอาหารในตลาดสินค้าสดซึ่งอาจ
บริหารจัดการเรื่ องความปลอดภัย 
ได้ไม่ดีพอ ในอนาคตจึงคาดการณ์ว่า 
ผู้บริโภคจีนจะให้ความส�าคัญเรื่ อง 
สุขภาพและความปลอดภัยในสินค้า
อาหารมากขึ้นตามล�าดับ

ถึงแม้วิกฤตไวรัสโควิด-19 ในจีน 
จะเริม่คล่ีคลายไปบา้งแล้ว แต่ภาคธรุกิจ 
ยังจะต้องเผชิญกับผลกระทบสืบเนื่อง 
ไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งคงจ�าเป็นจะต้อง 
รบีปรบักลยุทธแ์บบ “จับใหไ้ด้.. ไล่ใหทั้น” 
พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนท่ีเริ่ม 
เปล่ียนแปลงไป
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ถอดรหัส 
แนวโน้มตลาด 
e-commerce จนี 
และโอกาส 
ของสินค้าไทย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ กรุงปักก่ิง
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีเร่งให ้
ผู้บริโภคชาวจีนปรับพฤติกรรมและ
หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน ์
(e-commerce) มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให ้
มูลค่าตลาด e-commerce ของจีน
เติบโตแบบพุ่งทะยานต่อเนื่อง

ในป ี 2563  ยอดค้าปลีกสนิค้าออนไลน ์
ของจีนมีมูลค่ากว่า 9.8 ล้านล้านหยวน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จากปีก่อนหน้า  
ท�าให้จีนยังคงต�าแหน่งตลาดค้าปลีก 
สินค้าออนไลน์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก 
ต่อเนื่องกันเป็นปีท่ี 8 ส่วนในปี 2564 นี้
คาดการณ์ว่าตลาด e-commerce จีน 
จะยังคงขยายตัวอย่างโดดเด่น โดยมี

เทรนด์และกลยุทธส์�าคัญ ๆ  ท่ีผู้ท่ีสนใจ 
รวมถึงผู้ประกอบการไทยควรศึกษา 
และจับตามองอย่างใกล้ชิด เพื่อท่ีจะ 
ไม่พลาดโอกาสในการส่งสินค้าไทย 
มาบุกตลาดจีนแห่งนี้

Livestreaming จะเป็นเครือ่งมอื 
ทางการตลาดที่ขาดไม่ได้

Livestreaming จะเป็นอาวุธ 
ทางการตลาดท่ีส�าคัญอย่างมากและ 
มีแนวโน้มท่ีร้านค้าต่าง ๆ จะหันมาท�า  
l ivestreaming เอง แทนการจ้าง 
Key Opinion Leaders หรือ KOLs  
เนื่องจาก (1) ต้นทุนต�ำกว่ำ การจ้าง 
KOLs 1 ครั้ง ร้านค้าต้องจ่ายค่าจ้าง 
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ของกำรไลฟไ์ด้มำกขึ้น รา้นค้าสามารถ 
จัดไลฟ์ได้เท่าท่ีต้องการ โดยไม่ต้อง 
กังวลว่า KOLs จะมสีลอตเวลาใหห้รอืไม ่
โดยแบรนด์อย่าง Adopt A Cow  
(认养一头牛) ซึง่เปน็แบรนด์ท่ีมยีอดขาย 
อันดับต้น ๆ  ในหมวดสนิค้าผลิตภัณฑ์นม 
บนแพลตฟอรม์ Tmall ได้จัดต้ังทีมงาน 
เพื่ อไลฟ์ขายสินค้าเองโดยเฉพาะ 
และท�าการไลฟ์ทุก ๆ  วัน ต้ังแต่มีนาคม 
2563 เป็นต้นมา ซึ่งในช่วงเทศกาล 
ชอปปิง 11.11 มียอดผู้ชมรวมกว่า 
400,000 ครั้ง ท้ังนี้ KPMG ร่วมกับ  
Ali  Research ซึ่ ง เป็นหน่วยวิ จัย 
ของ Alibaba คาดการณ์ว่า ในปี 2564 
ตลาด livestreaming e-commerce 
ของจีนจะเติบโตต่อเนื่อง และมีมูลค่า
รวมกว่า 2 พนัล้านล้านหยวน เติบโตถึง 
ร้อยละ 384 จากปี 2562

และอาจรวมถึงค่าคอมมิชชันจาก 
การขายให้กับ KOLs เช่น หนึ่งใน KOLs  
ชื่อดังของจีนอย่าง Austin Li คิดค่าจ้าง  
60,000 หยวน และค่าคอมมิชชัน 
ร้อยละ 20 จากการท�า livestreaming 
ใหกั้บขนมขบเค้ียวยีห่อ้หนึ่งในเทศกาล 
ชอปปิง 11.11 ในปี 2563 ท่ีผ่านมา 
(2) ควำมเข้ำใจและกำรแนะน�ำสินค้ำ 
ท่ีลึกซึ้ง KOLs มักจะแนะน�าสินค้า 
หลายชนดิในการไลฟ ์1 ครัง้ ซึ่งสง่ผลให ้
ไม่สามารถแนะน�าสินค้าแบบลงลึกได้
เท่าท่ีควร  เชน่  เมื่อวันท่ี  20  ตลุาคม  2563 
Viya อีกหนึ่ง KOLs ชื่อดังได้แนะน�า 
ขายสินค้าถึง 149 ชนิดในระยะเวลา 
การไลฟ ์ 8  ชัว่โมง  (3)  สำมำรถเพิม่ควำมถ่ี 

า กา า ส าโ อ  
อ า า  

ที่มาภาพ: Taobao Live
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แพลตฟอร์มวีดีโอสั้น 
จะแบ่งส่วนแบ่งตลาด 
e-commerce ได้มากขึ้น

แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นท่ีก�าลังฮิต 
ติดลมบนอย่างโ ต่วอิน (Douyin)  
หรือ TikTok และ ไคว่โฉ่ว (Kuaishou)  
เติบโตอย่างมากในช่วงสถานการณ ์
ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ค วิ ด - 1 9  
โดยข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563  
Douyin มีผู้ใช้รวมกว่า 524 ล้านคน 
เติบโตร้อยละ 8.5 YoY ส่วน Kuaishou 
มีผู้ใช้รวมกว่า 408 ล้านคน เติบโต 
ร้อยละ 20.4 YoY และแพลตฟอร์ม 
เ ห ล่ า นี้ ก� า ลั ง แ ย่ ง ส่ ว น แ บ่ ง ต ล า ด  
e-commerce  จากเ จ้า เ ก่าอย่ าง  

Al ibaba JD.com และพินตัวตัว 
(Pinduoduo) จากกลยุทธ์ผนวกรวม  
user-generated content และ 
การชอปปิงเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ 
เมื่ อวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 Douyin  
เริ่มแบนการขายของผ่านแพลตฟอร์ม
ของ Alibaba และบังคับให้ผู้ท่ีต้องการ 
ขายของต้องขายผ่ านเสี่ ยว เ ต้ียน 
(Xiaodian) ซึ่งเปน็ชอ่งทางการขายของ  
Douyin เอง ซึ่งยอดขายของ Xiaodian 
ในช่วงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน  
2563 เพิ่มขึ้น 44.9 เท่า และมีร้านค้า 
เปิดใหม่เพิ่มขึ้น 17.3 เท่า เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน

า า อ อ า า ศกา อ อ  
ที่มา: www.sina.com
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ก า ส อ า ก อ า ศกา อ
อ  

ที่มา: www.china-briefing.com

กลยุทธ์ “เทศกาลชอปปิง”  
จะเป็นกจิกรรมหลกัทีด่งึดดูลกูคา้ 
ในตลาด e-commerce ได้ดี

ในปี 2563 เทศกาลชอปปิงยังคง
ดึงดูดลูกค้าและกระตุ้นยอดขายได้ 
เป็นอย่างดี ซึ่งเทศกาลชอปปิง 11.11  
ของ  A l ibaba  มีมู ล ค่ ายอดขาย 
รวมทุกช่องทาง (GMV) อยู่ท่ี 4.982 
แสนล้านหยวน สูงกว่ายอดขายรวม 
ของปี 2562 กว่า 1 เท่าตัว โดยหนึ่งใน 
ปัจ จัย ท่ีท� า ให้ยอดขายพุ่ งทะยาน 
เป็นเพราะ Alibaba จัดงานติดต่อกัน 
11 วัน (1 - 11 พฤศจิกายน 2563)  
ไม่ได้จัดเพียงวันเดียวเหมือนปีก่อน ๆ 
ท้ังนี้ ในปัจจุบันหลาย ๆ แพลตฟอร์ม 
ได้สร้างเทศกาลชอปปิงของตัวเอง 

ขึ้นมา เชน่ เทศกาล 616 ของ Kuaishou 
และเทศกาล Chongfen ของ Douyin  
เป็นต้น

โอกาสของสินค้าไทย 
ในตลาด e-commerce จีน

ในตลาด e-commerce ของจีนนั้น
สินค้าไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเภทสินค้า 
ท่ีได้รบัความนยิมในหมูผู่บ้รโิภคชาวจีน 
ซึ่งในป ี2563 มผีูบ้รโิภคชาวจีนมากกว่า  
2 ล้านคนซื้อสนิค้าไทยบนแพลตฟอรม์ 
e-commerce ของ Alibaba โดยความ
ต้องการสินค้าไทยท่ีมีคุณภาพสูงยังคง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดจาก  
(1) ตัวเลขใน 3 ไตรมาสแรกของป ี2563  
สินค้าไทยบนแพลตฟอร์ม Alibaba  
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ในจีนมียอดขายรวม 1.3 หมื่นล้านบาท 
(ประมาณ 430 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  
(2 )  ช่ วง เทศกาลชอปปิ ง  11 .11  
ของจีน (1 - 11 พฤศจิกายน 2563)  
สินค้าไทยมียอดขายท้ังหมด 1.5  
พันล้านบาท (ประมาณ 50 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) และ (3) มีร้านค้า
แบรนด์ไทยรายใหม่เข้าร่วมใน Tmall 
และ Tmall Global เพิ่มขึ้นร้อยละ 30  
เมื่อเทียบกับปี 2562

า ก
ที่มา: www.douban.com

ท้ังนี้  Al ibaba มีการจัดอันดับ
หมวดหมู่ของสินค้าไทยยอดนิยม 
บนแพลตฟอร์ม  Tmal l  Global  
ใ น ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล ช อ ป ปิ ง  1 1 . 1 1  
ของปี 2563 เช่น ท่ีนอนยางพารา 
หมอนยางพารา ครีมกันแดด รังนก  
และเครื่องส�าอาง เป็นต้น
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รังนก
รังนกไทยถือเป็นท่ีนิยมอย่างมาก

ในตลาดจีน และยังจัดอยู่ในสินค้าไทย 
ท่ีขายดีเป็นอันดับ 1 บนแพลตฟอร์ม
ของ  Tmall  ในชว่งเทศกาลชอปปงิ  11.11 
ของจีนในปีท่ีผ่านมา ตามความเชื่อ 
ในศาสตร์แพทย์แผนจีนท่ียกย่องว่า  
รังนกนางแอ่นเป็นอาหารบ�ารุงสุขภาพ 
ชั้น ดี  ไม่ ว่ าจะเป็น วัย รุ่นไปจนถึง 
ผู้สู งอายุ ก็สามารถรับประทานได้ 
จึงท�าให้ เป็นท่ีนิยมในหมู่ผู้บริ โภค 
ชาวจีนเป็นอย่างมาก

อยา่งไรก็ดี ปจัจุบนัเริม่มผีูบ้รโิภคจีน 
ต้ั งข้อสงสัย ในคุณภาพของรั งนก 
ส�าเร็จรูป ส่งผลให้ผู้ผลิตรังนกบางแห่ง 
ต้องส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบคุณภาพ  
แ ล ะ พ บ ว่ า ส่ ว น ผ ส ม ใ น รั ง น ก นั้ น 
มี ส่ ว น ผ ส ม เ ป็ น ซู โ ค ร ส ถึ ง ร้ อ ย ล ะ  
4.8 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 5 และมี 
รังนกผสมอยู่ไม่ถึง 2 กรัม นอกจากนี ้ 
ทางส�านักงานบริหารก�า กับตลาด 
แหง่ชาติจีน (The State Administration 
for Market Regulation: SAMR)  
ยั งตรวจ เข้ม ด้านคุณภาพอาหาร  
โดยล่าสุดมีการสอบสวนบริษัทท่ีขาย 
รังนก livestreaming และปรับเงิน 
จ�านวน 900,000 หยวน โทษฐาน 
ท่ีมีการส่งเสริมการขายและโฆษณา 
เกินจริงในขณะเดียวกัน บริษัทผู้ผลิต 
รั ง น ก ยี่ ห้ อ นี้ ก็ ถู ก ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ 
ถูกตรวจพบปัญหาของฉลากสินค้า 

ท่ีผิดกฎหมาย โดยถูกลงโทษโดยการ 
ปรับเงินจ�านวน 2 ล้านหยวน ซึ่งกรณี 
ของท้ังสองบริษัทล้วนมีพฤติกรรม 
การโฆษณาชวนเชื่อท่ีท�าให้ผู้บริโภค 
เข้าใจผิด และยังละเมิด “กฎหมาย 
ของจีนว่าด้วยต่อต้านการแข่งขัน 
ท่ีไม่เป็นธรรม”

จากกรณีข้างต้น ผู้ประกอบการ
ธุร กิจรั งนกของไทยท่ีสนใจลงทุน 
ในตลาดจีนจึงควรให้ความส�าคัญกับ 
คุณภาพมาตรฐานของรังนกและศึกษา
กฎหมายอย่างละเอียดก่อนการลงทุน

ที่นอนและหมอนยางพารา
ปัจจุบัน จีนถือเป็นตลาดน�าเข้า 

ยางพาราจากไทยรายใหญ่ รวมถึง 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ท� า ม า จ า ก ย า ง พ า ร า 
ของไทยก็มีชื่ อเสียงในจีนอย่างมาก  
โดยเฉพาะหมอนและท่ีนอนยางพารา  
ซึ่ ง จั ด ว่ า เ ป็ น สิ น ค้ า ท่ี มี คุ ณ ภ า พ 
ท่ีผู้บริโภคชาวจีนต้องมีติดบ้านหรือ 
แม้แต่นักธุรกิจจีนยังซื้อเป็นของฝาก 
ให้ลูกค้าในวาระโอกาสต่าง ๆ และ 
ตามสถิติของ Alibaba พบว่าในช่วง 
เ ท ศ ก า ล ช อ ป ปิ ง  1 1 . 1 1  ห ม อ น 
และท่ีนอนยางพาราของไทยได้รับ 
ความนิยมสูงเป็นอันดับ 2 รองจาก
ผลิตภัณฑ์รังนก

นอกจากนี้ หมอนยางพาราและ 
ท่ีนอนยงัขายดีเปน็อันดับ 1 ในประเภท
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน ซึ่งยอดขาย 
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มีมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านหยวน อย่างไร 
ก็ตาม ในปัจจุบันมีการผลิตยางพารา
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ม อ น ห รื อ ท่ี น อ น
ยางพาราในประเทศจีนแล้ว จึงเป็น
ความท้าทายของนักธุรกิจชาวไทย 
ในการวิจัยต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ห รื อ ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ยางพาราให้มีเอกลักษณ์และสามารถ 
แข่งขันในตลาดจีนและตลาดโลกได้

ครีมกันแดดและเครื่องส�าอาง
ผู้บริโภคจีนมีความมั่นใจในครีม 

กันแดดและเครื่ องส�าอางของไทย 
ในระดับนึง หากถามว่าเหตุใดผู้บริโภค
ชาวจีนเลือกซื้อเครื่องส�าอางของไทย
ส่วนหนึ่งมาจากราคาท่ีเป็นมิตรและ
เมื่อได้ทดลองใช้แล้วพบว่าเป็นสินค้า 
ท่ีมีคุณภาพดี รวมถึงคุณสมบัติท่ีกันน�า 
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้บริโภคส่วนหนึ่ง 
เชื่อว่าเครื่องส�าอางท่ีมคีุณสมบัติกันน�า 
หรือครีมกันแดดต้องยกให้ไทยซึ่งเป็น 
ประเทศเขตร้อน ครีมกันแดดหรือ 
พวกเครื่องส�าอางกันน�าอยา่งท่ีเขยีนค้ิว 
ท่ีปัดขนตาจึงเป็นท่ีนิยมอย่างยิ่งในจีน 
อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บางส่วนมีความเห็นว่า 
การออกแบบหรือสีสันของบรรจุภัณฑ์ 
อาจยังปรับปรุงให้สวยงามเหมาะสม 
กับรสนิยมผู้ ใช้ ชาว จีนไ ด้มากขึ้ น 
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถศึกษาความ 
ต้องการของผู้บริ โภคชาวจีนและ 
ปรับปรุงดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับ 
ความต้องการต่อไป

สินค้าไทยหลายประเภทเป็นท่ีรู้จัก
และเป็นท่ีนิยมในตลาดของผู้บริโภค
ชาวจีนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นช่วงปกติ
หรือช่วงเทศกาลพิเศษ อย่างไรก็ดี 
ปัจจุบันการแข่งขันระหว่างร้านค้า 
และสนิค้ายีห่อ้ต่าง ๆ  ก็เขม้ขน้ตามไปด้วย 
ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง ท่ีจะช่วย 
ส่ ง เสริมการขายบนแพลตฟอร์ม 
e-commerce ให้ประสบความส�าเร็จ 
ได้คือการติดตามกระแสความนิยม 
ของผู้บริโภคชาวจีน โดยเฉพาะกลุ่ม

า อ า โ ษ า อ า า า 
อ

ที่มา: www.taobao.com
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เป้าหมายรวมถึงแนวทางโฆษณา  
วิธีการโฆษณาท่ีเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น 
ท่ีจะท�าให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง 
ยิ่งขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์สินค้า 
ผ่านการlivestreaming ซึ่งเป็นวิธีการ 
โฆษณาท่ีเป็นท่ีนิยมและเกิดอิมแพค 
ในวงกว้าง เช่น เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน  
2563 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 
ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ รั ฐ ม น ต ร ี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วม 
ส่งเสริมการขายผลไม้ไทยผ่านการ 
livestreaming ประชาสมัพนัธก์ารขาย 
ผลไม้และอาหารไทยบนแพลตฟอร์ม 
Tmall ของ Alibaba ของจีน ซึง่มผีูเ้ขา้ชม 
ประมาณ 9 ล้านคนและสามารถสร้าง 
ยอดขายผลไม้ได้จ�านวนไม่น้อย เช่น 
ทเุรยีน 12,000 ลกู มะพรา้ว 30,000 ลกู
ขา้วสาร 20,000 แพค และกุง้ 10,000 ตัว

อาจกล่าวได้ว่า สถานการณก์ารแพร่ 
ระบาดของโควิด-19 ในปี  2563  
ท่ีผา่นมาเปน็ท้ังความท้าทายและโอกาส  
ในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นตัวเร่งส�าคัญ 
ท่ีท�าให้ตลาด e-commerce และ 
พฤติกรรมผู้บริโภคจีนเปล่ียนแปลง
ไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นโจทย์
ส�าคัญของผู้ประกอบการไทยและ 
ผู้ท่ีสนใจบุกตลาดจีน ท่ีจะต้องปรับตัว 
ปรับกลยุทธแ์ละปรับใช้เทคโนโลยีใหม ่
เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
แ ล ะ ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขั น ใ น ต ล า ด จี น 
ได้อย่างยั่งยืน

า กา าส
กา า ส า อา า  

อ โ า
กษ ศษ อ า ก  

ากา ก า
อ า   

ที่มาภาพ: Alibaba-Thailand 
Cooperation

า ส า อ  
อ  

ศกา อ
ทีม่าภาพ: Alibaba-Thailand 
Cooperation

หมวดหมู่สินค้าไทย 
ยอดนิยมบนแพลตฟอร์ม 
Tmall Global

• รังนกและผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ

• ท่ีนอน
• หมอน
• ครีมกันแดด
• เครื่องส�าอาง
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Girls’ Power! 
เจาะลึกพลัง 
ชอปปิงของ 
สาวจีน และ
โอกาสของ 
สินค้าไทย 
ในแดนมังกร
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ กรุงปักก่ิง
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แมใ้นป ี2563 ท่ีผา่นมา โลกของเรา
จะประสบกับความท้าทายจากการแพร่ 
ระบาดของโควิด-19 แต่นักช้อปสาว
ชาวจีนยังคงมุ่งมั่นชอปปิงกันอย่าง 
ต่อเนื่อง โดย CBNData บริษัทวิจัย 
ชื่อดังของประเทศจีน รายงานว่าในป ี 
2563 ท่ีผ่านมา ตลาดของผู้บริโภค 
หญิงชาวจีนมีการเติบโตสู่มูลค่ากว่า  
10 ล้านล้านหยวน (1.53 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) นับเป็นตลาดผู้บริโภค
ท่ีมขีนาดใหญเ่ปน็อันดับ 3 ของโลกและ
มีขนาดใหญ่เกือบเท่ากับมูลค่าตลาด
ผู้บริโภคของประเทศอังกฤษ เยอรมนี
และฝรั่งเศสรวมกัน

รู้จักกับ “นักช้อปสาว
แห่งแดนมังกร”

จากข้อมูลของ Accenture เผยว่า 
ในปัจจุบัน จีนมีผู้บริโภคหญิงในช่วง
อายุ 20 - 60 ปี เกือบ 400 ล้านคน  
แ ล ะ มี มู ล ค่ า ก า ร บ ริ โ ภ ค ร ว ม ก ว่ า  

10 ล้านล้านหยวนต่อปี โดยช่องทาง 
ออนไลน์ยังคงเป็นแหล่งช้อปส�าคัญ 
ของผู้หญิงชาวจีนและมีการเติบโต
ของช่องทางนี้ อย่ า ง ก้าวกระโดด 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ในปีท่ีผ่านมา นอกจากนี้ Mob Tech  
เผยว่า จ�านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
หญิงชาวจีนยังเติบโตอย่างต่อเนื่ อง 
โดยในปี  2563 มีจ�านวนรวมกว่า  
530 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 45.4  
ของจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เนตท้ังหมด  
เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้การชอปปิง 
ผา่นแพลตฟอรม์ e-commerce ของจีน 
ยังมี โอกาสเติบโตอย่างแข็งแกร่ ง 
ต่อไปท้ังนี้ Questmobile รายงานว่า 
ณ เดือนมกราคม 2564 แพลตฟอร์ม 
e-commerce หลัก ท่ี เป็นท่ีนิยม 
ในหมู่ผู้บริ โภคหญิงชาวจีน ได้แก่ 
( 1 )  Ta o b a o  ( 2 )  P i n d u o d u o  
(3) JD.com (4) VIP shop (5) Taobao  
Tejia (6) Xianyu และ (7) Suning 
ตามล�าดับ ซึ่ งแพลตฟอร์มเหล่านี้
ต่างไม่พลาดโอกาสท่ีจะใช้ โอกาส 
ของวันท่ี 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็น 
วันสตรีสากล จัด เทศกาลชอปปิ ง 
ส�าหรับตลาดผู้หญิงโดยเฉพาะ เช่น 
เทศกาล 3.8 Festival (天猫3.8节) 

ของ  Tmal l  เทศกาล  B le ss ed  
Women (福女节) ของ Pinduoduo  
และเทศกาล Her Festival (她的节) 
ของ JD.com
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“ซื้อ ซื้อ ซื้อ… สินค้า 
ที่ผู้หญิงชาวจีนชอบซื้อ”

Mob Tech ยั ง เผยอีกด้วยว่า 
ผูห้ญงิจีนชอปปงิเฉล่ียเดือนละ 7.2 ครัง้ 
และมีร้อยละ 6 ของผูห้ญิงจีนท่ีชอปปิง 
เปน็ประจ�าทกุวัน สงูกว่าผูช้ายท่ีชอปปงิ 
เฉล่ียเพยีงเดือนละ 5.5 ครัง้ โดยสว่นหนึง่ 
ของสินค้าท่ีผู้บริโภคหญิงจีนนิยม เช่น 
เครื่ องส�าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 
เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

เครื่องส�าอาง 
และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

แมป้ ี2563 ท่ีผา่นมาจะมโีรคระบาด 
แต่ยอดขายเครื่องส�าอางของจีนยังคง 

โตไม่หยุด โดยบริษัทวิจัย iiMedia  
R e s e a r c h  ข อ ง จี น  ร า ย ง า น ว่ า 
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดขาย
เครื่ องส�าอางในจีนมีมูลค่าถึง 1.32 
หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.59 
จากเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า

หากลงลึกในรายประเภทสินค้า 
จะพบว่า ครีมกันแดดและครีมบ�ารุงผิว 
เติบโตอย่างโดดเด่นท่ีร้อยละ 59 และ
ร้อยละ 34 ส่วนเครื่องส�าอางส�าหรับ 
ดวงตา ผิวหน้า และริมฝีปากเติบโต 
ร้อยละ 11 ร้อยละ 10 และร้อยละ 3 
ตามล�าดับ ท้ังนี้ ยังพบอีกว่าชาวจีน 
นิยมแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจาก 
ต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 

า ศกา อ าก อ า ก า  
า ที่มาภาพ: http://tech.china.com.cn
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แบรนด์ L’Oreal Estee Lauder  
และ Lancôme ซึ่ งครองส่วนแบ่ง 
ตลาดสูงเป็น 3 อันดับแรกท่ีร้อยละ 5.4 
ร้อยละ 4.6 และร้อยละ 4.4 ตามล�าดับ 
นอกจากนี้  จากการจัดอันดับ 20 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ล ผิ ว ข า ย ดี ข อ ง จี น 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ท่ีมาจาก 
ต่างประเทศและมเีพยีง 5 แบรนด์ท่ีเปน็ 
ของจีนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาส 
ส�าคัญของแบรนด์จากต่างประเทศ 
รวมถึงแบรนด์ของไทยในตลาดนี้
เครื่องประดับ

ผู้หญิ ง กับของสวย ๆ  งาม  ๆ  
ถือเป็นของคู่ กันอย่างปฏิเสธไม่ได้  
แม้ในอดีตเครื่ องประดับจะเปรียบ 
เสมือนเครื่ องแสดงฐานะทางสังคม  

แต่ส�าหรบัสาวจีนในปจัจุบนั เครื่องประดับ 
ถือเป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีจะช่วยเพิ่มเติม 
ความสมบูรณแ์บบใหกั้บชวิีต โดยบรษัิท 
วิจัย iiMedia Research รายงานว่า 
ในปัจจุบันผู้หญิงชาวจีนนิยมเครื่ อง 
ประดับท่ีท�ามาจากทองค�าแท้และ 
แพลตตินัมเป็นอย่างมาก และนิยม
การออกแบบท่ีเรียบง่ายไม่ซับซ้อน 
นอกจากนี้ ส�าหรับช่องทางการขาย 
ร้านค้าของแบรนด์บนแพลตฟอร์ม 
ออนไลนไ์ด้รบัความนยิมสงูไมแ่พร้า้นค้า 
ออฟไลน์และเคาน์เตอร์ของแบรนด์ 
ตามห้างสรรพสินค้าและแหล่งชอปปิง 
ต่าง ๆ ท้ังนี้ ในช่วงเทศกาลชอปปิง 
11.11 ของป ี2563 ท่ีผา่นมา 10 แบรนด์ 
เครื่องประดับขายดีท่ีสดุบนแพลตฟอรม์ 

ก า ส อ า อ สาอา อ ศ กา ศ กา
ที่มา: iiMedia Research
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ก า ส ส กา า อ  
อ อ ศ กา า ที่มา: iiMedia Research

Tmall ได้แก่ (1) Chow Tai Fook  
(2) Chow Sang Sang (3) Chow 
Tai Seng (4) Swarovski (5) CHJ 
Jewelry (6) Caibai Jewelry (7) Cartier  
(8) Pandora (9) Lukfook Jewellery 
และ (10) Laomiao

ในขณะเดียวกัน ตลาดเครื่องประดับ 
ของจีนยังมีโอกาสท่ีจะเติบโตอีกมาก 
โดยจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่าง ๆ  
จากภาครฐัจะสง่ผลใหเ้กิดการยกระดับ 
รายได้ของผู้บริโภคชาวจีนโดยเฉพาะ 
เมอืงรอง (Lower-tier cities) รวมถึงการ 
เกิดขึ้นของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ท่ีเกิด 
ในยุคดิจิทัลอย่าง Gen Z  ณ สิ้นปี 2563 
มีสัดส่วนการบริโภคคิดเป็นร้อยละ 40 
ของก�าลังการบริโภคของจีนท้ังหมด 
และก�าลังจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลัก 
ของจีนในอนาคต ดังนั้น แบรนด์ต่าง ๆ  
ควรเร่งพัฒนาสินค้าและช่องทางการ 

จัดจ�าหน่ายท่ีสามารถตอบสนองความ 
ต้องการใหม ่ๆ  ท่ีก�าลังเกิดขึน้ในตลาดจีนนี ้

ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก
ในปัจจุบัน ผู้หญิงท่ีเกิดในยุค 80s  

และ 90s เปน็ก�าลังบรโิภคหลักของตลาด 
ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กจีน โดยช่องทาง 
การชอปปิงออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ 
แม่และเด็กก�าลังเ ติบโตอย่างมาก  
ซึ่งในปี 2562 ตลาด e-commerce 
ของผลิตภัณฑ์แม่และเ ด็กของจีน 
มีมูลค่ารวมกว่า 9.11 แสนล้านหยวน  
และมีอัตราการเข้าถึง (penetration  
rate) ท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท 
วิจัย WJS (网经社 หรือ 100ce.cn) 
ร า ย ง า น ว่ า ใ น ปี  2 5 6 3  ผู้ ใ ช้ ง า น 
แพลตฟอร์ม e-commerce ในตลาด 
ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของจีนมีจ�านวน
กว่า 245 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 25 มาจาก 
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เมืองรองระดับ 2 (second-tier) และ 
ร้อยละ 30 มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 30 ป ี
ส�าหรับแพลตฟอร์ม e-commerce  
ท่ี ไ ด้รับความนิยมในตลาดนี้ ไ ด้แก่ 
Kidswant (孩子王)  Beibei .com  
(贝贝网) Mia.com (蜜芽) Babytree  
(宝宝树) และ Davdian.com (大V店) 

ท้ั งนี้  ด้ วยสภาพเศรษฐ กิจสั งคม 
ท่ีพัฒนาขึ้นรวมถึงระดับการศึกษา 
และก�าลังซื้อท่ีสูงขึ้นของคุณแม่ยุคใหม่ 
ส่งผลให้ เ กิดการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมและทิศทางการบริโภคท่ี
แตกต่างไปจากอดีตซึ่งถือเป็นโอกาส
และความท้าทายส�าคัญของผู้เล่นท้ัง
รายเก่าและรายใหม่ในตลาดนี้

นอกจากสินค้าท่ีกล่าวข้างต้น ยังม ี
โอกาสอีกมากมายในตลาดผูบ้รโิภคหญงิ 
ชาวจีน โดย JD Big Data Research  

า ส ึ อ ศ า ก อ  
ที่มาภาพ: Qianzhan Industry Research Institute

เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน จ�านวนผู้บริโภค 
หญงิชาวจีนบนแพลตฟอรม์ของ JD .com 
ก�าลังเติบโตแซงหน้าผู้บริโภคชาย
และยังเป็นผู้ซื้ อหลักส�าหรับของใช้
ภายในครอบครัวและของใช้ส่วนตัว  
ซึ่งสอดคล้องกับขอ้มลูจาก MediaCom 
ท่ีเปิดเผยว่ากว่าร้อยละ 75 ของการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในจีนมาจากผู้หญิง  
และผู้หญิงเป็นก�าลังบริโภคส�าคัญของ 
สินค้าในหลากหลายประเภทท้ังเครื่อง 
ส�าอาง ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กสินค้าหรู 
แอลกอฮอล์ รถยนต์ และเกมสอ์อนไลน ์ 
เป็นต้น ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควร 
จับตาและคอยศึกษาตลาดผู้บริโภค 
หญงิจีนอยา่งใกล้ชดิ เพื่อจะได้ไมพ่ลาด 
โอกาสในตลาดนักช้อปสาวแห่งแดน 
มังกรนี้
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เทคโนโลยี 
Blockchain  
ของกว่างซี 
กับโอกาสความ 
ร่วมมือของไทย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครหนานหนิง
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วลีท่ีว่า “โลกเปล่ียน เมื่อจีนขยับ” 
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทความส�าคัญ 
ของจีนยุคใหมใ่นเวทีโลก ท่าทีสนบัสนนุ 
ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี บ ล็ อ ก เ ช น 
(Blockchain) ของรฐับาลจีนเมื่อปท่ีีแล้ว 
ไ ด้สร้ า งความ ต่ืน ตัว ให้ กับวงการ  
Blockchain ท่ัวโลกเนื่องจากบล็อกเชน 
ใ น จี น เ ป็ น ก ร ณี ศึ ก ษ า ด้ า น ก า ร ใ ช้ 
Blockchain ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก

รัฐบาลจีนได้ชูความส�าคัญของ 
เทคโนโลยี Blockchain การพัฒนา
เทคโนโลยี Blockchain การเร่งผลักดัน
การพฒันาและสรา้งสรรค์อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี Blockchain รวมถึง 
การใช้ประโยชน์จาก Blockchain  
ด้วยการเชื่ อมโยง Blockchain กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ  ไมว่่าจะเปน็ 
เทคโนโลยี AI, Big Data และ Internet  
of things (IoT) ในประเทศ ซึ่งจะช่วย 
เพิ่มประสิทธภิาพในการแบ่งปันข้อมูล 
ลดต้นทุนการด�าเนนิงาน เพิ่มผลิตภาพ 
ทางธุรกิจ และสร้างระบบท่ีน่าเชื่อถือ 
โดยสื่ อยักษ์ใหญ่จากอังกฤษอย่าง  
Financial Times เคยระบุว่า จีนเป็น 
ประเทศท่ีมีการจดสิทธบิัตรเทคโนโลยี 
Blockchain จ�านวนมากท่ีสุดในโลก 
แสดงให้เห็นว่าจีนให้ความส�าคัญของ
เทคโนโลยี Blockchain มากเพียงใด

เทคโนโลยี Blockchain คืออะไร 
หากพูดให้เข้าใจง่าย ๆ Blockchain  
เปน็เทคโนโลยกีารเก็บและบนัทึกขอ้มลู 

แบบกระจายศนูย ์(Distributed Ledger  
Technology - DLT) ฐานขอ้มลูนีเ้รยีกว่า 
“บล็อก” (block) และฐานขอ้มลูเหล่านี้ 
จะถูกแบ่งปัน (share) ให้กับทุกคน 
ในเครือข่ายเสมือน “ห่วงโซ่” (chain) 
การท�าธรุกรรมใด ๆ ต่อฐานขอ้มลูหรือ  
“บล็อก” จะต้องประกาศให้ทุกคน 
ในเครือข่ายได้รับรู้ และเครือข่ายจะม ี
ระบบตรวจสอบความถกูต้องก่อนตอบรบั 
ข้อมูลด้วยการสร้าง “บล็อก” ใหม ่ 
แ ล ะ น� า ไ ป ต่ อ ห ลั ง บ ล็ อ ก สุ ด ท้ า ย  
ฐานข้อมูลนี้มี ลักษณะเป็นห่วงโซ่ 
ของบล็อกท่ีบันทึกธุรกรรมต่าง ๆ  
จึงเป็นท่ีมาของค�าว่า “บล็อกเชน” 
(Blockchain)

ท�ำไมเทคโนโลยี  Blockchain  
จึงได้รบักำรจับตำมองจำกภำครฐัและ 
ภำคธุรกิจของจีนและท่ัวโลก เมื่อวันท่ี 
25 เมษายน 2563 รัฐบาลจีนได้เปิดตัว 
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เครือข่าย Blockchain ท่ีมีชื่ อ ว่า 
Blockchain  Serv ice  Network  
หรือ BSN ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบ  
centralized เพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์ 
ในลักษณะ one-stop-shop ส�าหรับ 
บรษัิท องค์กร และบุคคลท่ัวไปท่ีต้องการ 
สร้างแอปพลิเคชัน  Blockchain  
และท่ีส�า คัญ เพื่ อน�าไปใช้ จัดเ ก็บ 
ฐานข้อมูลดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล 
ภายใต้แผนการสร้าง “เมืองอัจฉริยะ” 
(Smart Cities) ของจีนอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายคาดการณ์ว่า 
Blockchain จะกลายเป็นเทคโนโลย ี
ท่ีเขา้มาเปล่ียนแปลงโลกในศตวรรษใหม ่
เชน่เดียวกับปญัญาประดิษฐ ์(AI) และมี 

บทบาทส�าคัญในการเข้ามาพลิกโฉม 
อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงปฏิรูป 
กระบวนการทางธุรกิจในแบบด้ังเดิม 
โดยเฉพาะภาคการเงินและการค้า 
ระหว่างประเทศ ด้วยจุดเด่นของ  
Blockchain ท่ีปลอดภัย โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ ชว่ยยกระดับประสทิธภิาพ 
ในกระบวนการท�างานและลดต้นทุน 
การด�าเนินธุรกิจได้อย่างมาก

ความปลอดภัยของฐานข้อมูล  
การกระจายข้อมูลให้ กับเครือข่าย 
ในระบบท�าให้ไม่เกิดปัญหาระบบล่ม 
และท�าให้การโจรกรรมหรือสร้าง 
ข้อมูลปลอมท�าได้ยากกว่าการแฮก 
เครอืขา่ย Google Cloud หรอืระบบของ 
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กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเสียอีก 
เพราะแฮกเกอรจ์ะต้องแฮกคอมพวิเตอร์ 
จ�านวนมหาศาลของเครือข่ายและต้อง 
เชื่อมหว่งโซท้ั่งหมดใหม ่ซึ่งแทบจะเปน็ 
ไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ

สถาบันวิจัยชั้นน�า International 
Data Corporat ion ( IDC)  ชี้ ว่ า  
ในปี 2566 ร้อยละ 40 ของสถาบัน 
การ เ งิน จีนจะหันมาใช้ เครื อข่ าย 
Blockchain ในการช�าระบัญชีการค้า
ระหว่างประเทศแทนระบบ SWIFT 
และระบบธนาคารตัวกลางท่ีใช้อยู ่
ในปัจจุบัน และในปีเดียวกัน บริษัทจีน 

จะลงทนุในบรกิาร Blockchain เปน็เงิน 
มูลค่ากว่า 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ซึง่แนวโนม้ดังกล่าวสอดคล้องกับบรษัิท 
ใหค้�าปรกึษาชื่อดังอยา่ง PWC นอกจาก 
ธรุกิจการเงินการธนาคารแล้ว เทคโนโลยี 
Blockchain จะได้รับความนิยมอย่าง
แพรห่ลายในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
พลังงาน การแพทยแ์ละการดแูลสขุภาพ 
ระบบบริหารงานภาครัฐ การค้าปลีก 
และท่ีทุกคนก�าลังจับตามองอย่าง  
“เงินดิจิทัล” (digital currency)

เขตปกครองตนเองกว่ำงซีจ้วง 
กับกำรพัฒนำเทคโนโลยี Blockchain 
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ในปจัจุบนั กล่าวได้ว่า กว่างซเีปน็หนึง่ใน 
มณฑลแรก ๆ ท่ีรัฐบาลกลางสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain  
เมื่อป ี2562 รฐับาลกลาง โดยส�านกังาน 
ก� า กั บ ดู แ ล ก า ร ป ริ ว ร ร ต เ งิ น ต ร า 
ต่างประเทศ (State Administration  
of Foreign Exchange - SAFE)  
ได้อนุมัติให้กว่างซีเป็น “จุดทดลอง 
แพลตฟอรม์กำรใหบ้รกิำร Blockchain 
ด้ำนกำรเงินขำ้มแดน” (Cross - border 
Financial Blockchain Service 
Platform) เพื่ อช่วยแก้ไขปัญหา 
สภาพคล่องทางการเงินใหกั้บภาคธรุกิจ 
และการตรวจสอบเครดิตของภาคธรุกิจ 
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านการพัฒนา 

เทคโนโลยี Blockchain กับการเงิน 
เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Trade 
Financing) ของจีน โดยมธีนาคารกลาง 
และธนาคารท้องถ่ินหลายแหง่ได้เขา้รว่ม 
แพลตฟอร์มดังกล่าว

เดิมทีภาคธุรกิจมักประสบปัญหา 
สภาพคล่องทางการเงินจากความยุง่ยาก 
ซับซ้อนท่ีมาจากผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย 
การส่งต่อข้อมูลเอกสารท่ีเป็นกระดาษ 
ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบท่ีมัก 
ใช้เวลานาน แต่เทคโนโลยี Blockchain 
จะท�าให้รูปแบบการท�าธุรกรรมท่ีเรา 
คุ้นเคยในทุกวันนี้เปล่ียนไปโดยสิ้นเชิง  
การเข้ามาของเทคโนโลยี Blockchain  
ซึ่งใช้วิธกีารเก็บข้อมูลอ้างอิงแบบ real 
time มกีารตรวจสอบ และแชรข์อ้มลูให ้
บุคคลหรอืองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งในเครอืขา่ย 
ฐานข้อมูลจะมีการอัปเดตเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ จึงไม่จ�าเป็นต้องส่งต่อข้อมูล 
เอกสารท่ีเป็นกระดาษอีกต่อไป

ธนาคารสามารถติดตามและตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเอกสารหรือประวัติ 
เครดิตของลูกค้าได้ทันที โดยใช้เวลา 
ตรวจเอกสารการค้าจากเดิม 1 - 3 ชัว่โมง 
เหลือเพียง 2 นาที ธุรกรรมทางการเงิน 
เพื่อการค้าระหว่างประเทศท้ังกระบวนการ 
ใชเ้วลาสัน้ลงจากเดิม 1 - 2 วัน เหลือเพยีง 

การเชื่อมโยง Blockchain กับเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) บิ๊กดาต้า และอินเทอร์เน็ต 
ของสรรพส่ิง (IoT) ในประเทศ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการแบ่งปันข้อมูล
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15 นาที ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและ
ความโปร่งใสให้กับข้อมูลและธุรกรรม
ต่าง ๆ ประหยัดต้นทุนเวลา ค่าใช้จ่าย 
และทรัพยากรบุคคลในการด�าเนินการ  
สั่งจ่ายเงินของธนาคารและการเข้าถึง 
เงินทุนของภาคุรกิจ (ผู้ขาย) ท�าได้ 
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภิาพสูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับกระบวนการแบบด้ังเดิม

ประเทศฝั่ งเอเชียให้การยอมรับ
เทคโนโลย ีBlockchain อยา่งแพรห่ลาย 
มากขึ้น โดยจะมีการลงทุนรูปแบบ 
ใหม่เกิดขึ้นในไม่ช้านี้ เพื่อวางรากฐาน
ให้การพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain  
ในกว่างซเีกิดความก้าวหนา้อยา่งต่อเนื่อง 
และขบัเคล่ือนใหก้ว่างซก้ีาวสูค่วามเปน็ 
ดิจิทัล องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ในกว่างซีจึงได้ร่วมกันพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดต้ัง
สถาบันส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี 
Blockchain อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ 
แล้วมีฐานท่ี ต้ังอยู่ ในเขตเมืองใหม ่
อู่เซี่ยง (Wuxiang New District)  
ของนครหนานหนิง

เ มื่ อ เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 3  
ศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศ 
จีน - อาเซียน (China - ASEAN 
In format ion Harbor  -  CAIH)  
ร่วมกับสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลย ี
สมัยใหม่ชั้นน�าหลายแห่งของจีน จัดต้ัง 
“ห้องปฏิบัติกำรนวัตกรรมบล็อกเชน 
จีน-อำเซียน”  (China -  ASEAN  
Blockchain Application Innovative 
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Laboratory) เพื่อรว่มพฒันาเทคโนโลยี
แกนหลัก Blockchain และการประยุกต์ 
ใช้จริง รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มการ 
แบ่งปันและเชื่อมโยงทรัพยากรภายใน 
เครือข่าย โดยห้องปฏิบัติการแห่งนี้ 
จ ะ เ ป็ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ก า ร พั ฒ น า 
ความร่วมมือและการเปิดสู่ภายนอก
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีนกับ 
อาเซียน

ห้องปฏิบัติการบล็อกเชนดังกล่าว
มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี  Blockchain  
เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 
(Industrial Internet) บนแพลตฟอร์ม
เปิดอย่าง Blockchain-as-a-Service  
(BaaS) แบบ Plug and Play ท่ีให้ผู้ใช้ 
บรกิารในจีนและอาเซยีนสามารถสรา้ง 
และติดต้ังระบบ Blockchain ของตนเอง 
โดยโซลูชันนี้สามารถท�างานได้อย่าง 
สมบูรณกั์บ Blockchain สาธารณะและ 
ส่วนบุคคล ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ สามารถ 
น�าไปประยุกต์ใช้ในภาคเศรษฐกิจ 
ดิจิทัลได้อย่าง Blockchain กับการเงิน 
B l o c kc h a i n  กั บ ข้ อ มู ล ก า ร ค้ า  
Blockchain กับการช�าระบัญชีระหว่าง
ประเทศ และ Blockchain กับเครดิต 
ของภาคธรุกิจ ซึง่ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ 

การท�างาน ลดค่าใช้จ่าย ขจัดอุปสรรค 
การเขา้ถึงแหล่งเงินทนุ บรหิารความเสีย่ง 
และบริหารจัดการห่วงโซ่ อุปทาน 
ได้อย่างมีประสิทธผิล

ในเดือนเดียวกัน นครหนานหนิง 
ได้เปิดตัว “สวนนวัตกรรมเทคโนโลย ี
บล็อกเชนกว่ำงซ”ี (Guangxi Blockchain 
Innovation Technopark) ในเขตนิคม 
ไฮเทคนครหนานหนงิ เพื่อเปน็ศนูยร์วม 
บริษัทด้าน Blockchain โดยเฉพาะ  
และรองรับการขยายตัวในอนาคต 
ภายในสวนนวัตกรรมแห่งนี้ได้จัดสรร
พื้ นท่ีอาคารชุดไว้ส�าหรับภาคธุรกิจ 
ให้เข้าไปจัดต้ังส�านักงาน พร้อมท�า 
หน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงในการบ่มเพาะธุรกิจ 
(incubator) ท่ีส�าคัญ ยงัมสีทิธปิระโยชน ์
“ลด แลก แจก แถม” ให้ภาคธุรกิจ 
ท่ี เข้าไปจัดต้ัง ไม่ ว่าจะเป็นการให้ 
เงินรางวัลและเงินอุดหนุนประเภท 
ต่าง ๆ การลด/ยกเว้นภาษีเ งินได้ 
การใหบ้รกิารด้านทรพัยส์นิทางปญัญา 
และกฎหมายแบบเบ็ดเสร็จ การวาง 
โครงสรา้งผูถื้อหุน้ การบรหิารจัดการธรุกิจ 
การบรหิารจัดการและประเมนิความเสีย่ง 
การสรา้งแบรนด์ธรุกิจ การฝกึอบรมทักษะ 
ความรูใ้หกั้บพนกังาน การวางแผนด้าน

ประเทศฝ่ังเอเชียให้การยอมรับเทคโนโลยี Blockchain 
อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยจะมีการลงทุนรูปแบบใหม่เกิดขึ้น 
ในไม่ช้านี้เพ่ือวางรากฐานให้การพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain 

ในกว่างซีเกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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ภาษีอากร และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ล่าสุด เมื่อต้นเดือนกันยายน 2563 

รฐับาลกว่างซไีด้รว่มกับ INSPUR บรษัิท
ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายใหญ ่
ของจีน จัดต้ัง “ศนูยน์วัตกรรมบล็อกเชน 
จีน - อำเซียน” (China - ASEAN  
Blockchain Innovation Center)  
ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Blockchain 
ให้สาธารณชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
เข้าถึงและน�าเทคโนโลยี Blockchain 
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่าง
กว้างขวาง รวมถึงพัฒนาโซลูชันบริการ 
ต่าง ๆ เช่น การตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้า การวิจัยและพัฒนามาตรฐาน

สินค้า และการฝึกอบรมบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นอกจากนี้ บริษัท Digital Guangxi 
Group ได้จัดต้ัง “ห้องปฏิบัติกำร
นวัตกรรมบล็อกเชน 5G จีน - อำเซยีน”  
(China - ASEAN 5G Blockchain 
Application Innovative Laboratory) 
และร่วมมือกับพันธมิตรชั้นน�าในสาขา 
ต่าง ๆ รวมถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
ยักษ์ใหญ่ในจีน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 
Blockchain เข้ากับเทคโนโลยี 5G  
บิ๊กดาต้า รัฐบาลดิจิทัล เมืองอัจฉริยะ  
และการอพยพในกรณีเหตุฉุกเฉิน 
โดยมีเป้าหมายในการน�าเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี Blockchain ใช้วิธีการเก็บข้อมูลอ้างอิงแบบ real time 
มีการตรวจสอบ และแชร์ข้อมูลให้บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ในเครือข่ายฐานข้อมูลจะมีการอัปเดตเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
จึงไม่จ�าเป็นต้องส่งต่อข้อมูลเอกสารที่เป็นกระดาษอีกต่อไป
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Blockchain ไปสู่ธุรกิจในทุกภาคส่วน
บทสรุป Blockchain ไม่ได้เป็น 

เพียงเทคโนโลยีท่ีโดดเด่น แต่สามารถ 
ผนวกเขา้กับเทคโนโลยอ่ืีน อาทิปญัญา 
ประดิษฐ ์(AI) บิก๊ดาต้า และอินเทอรเ์นต็
ของสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่ งเป็นโอกาส 
และความท้าทายใหมข่องภาคธรุกิจไทย 
จุดแข็งของเทคโนโลยีในเรื่องประหยัด 
เวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยท�าให้กระบวน 
การท�างานมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ 
ปลอดภัย โปร่งใส อัปเดตได้ทันที 
(real-time) และสามารถน�าเอาข้อมูล 
ไปวิเคราะห์ เพื่ อต่อยอดทางธุรกิจ 
ได้อีกด้วย

ปัจจุบัน จีนเป็นเจ้าของสิทธิบัตร  
Blockchain  และมีบริ ษัทพัฒนา 
แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม  แ ล ะ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น 
B l o c k c h a i n  ม า ก ท่ี สุ ด ใ น โ ล ก  
ภาคธุรกิจไทยสามารถพัฒนาความ 
รว่มมอืและการแลกเปล่ียนเชงิวิชาการ 
เพื่ อเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนา
เทคโนโลยี Blockchain เชิงพาณิชย์ 
ของจีน โดยเริ่มต้นจากนครหนานหนิง 
เมืองเอกของเขตปกครองตนเอง 
กว่างซีจ้วง ซึ่งมีปัจจัยความพร้อมท้ัง 
โครงสร้างพื้ นฐานไปจนถึงนโยบาย 
ส่งเสริมการวิจัยและการลงทุนจาก 
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน
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จับตา: นครเฉิงตู 
จะเชื่อมกับ 
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(EEC) ของไทย 
ได้หรือไม่
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครเฉิงตู
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โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic 
C o r r i d o r :  E E C )  เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร 
ท่ีรัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเลือกพัฒนา 
เพื่อผลักดันให้เป็นส่วนส�าคัญในการ 
เติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
ภายใต้แนวคิดนโยบายประเทศไทย 4.0  
ซึ่งจะสามารถสร้างการเปล่ียนแปลง
ต่ อ ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  
เปน็ประตหูลักท่ีเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย 
ท้ังประเทศสูเ่ศรษฐกิจโลก ดึงดดูนกัลงทนุ 
ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศและ 
ผลักดันใหเ้ปน็ศนูยก์ลางในการกระจาย 
สินค้าหลักของอาเซียน

ห ลั ง จ า ก รั ฐ บ า ล จี น ไ ด้ เ ริ่ ม ใ ช้
นโยบาย “ข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง  
(Belt and Road Initiative: BRI)”  

มาต้ังแต่ปี 2556 ตามเจตนารมณ์ของ
ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง เพื่อประสาน 
เชื่ อมโยง และส่งเสริมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศจีนและประเทศ 
ตามแนวเส้นทางสายไหมในด้านต่าง ๆ   
อาทิ การพัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคม  
การขนส่งและโลจิสติกส์ ความร่วมมือ
ทางการค้าและการลงทุน ฯลฯ รวมท้ัง
เพื่อโน้มน้าวให้บริษัทต่างชาติเข้ามา
ลงทนุในพื้นท่ี รฐับาลไทยจึงได้พยายาม
ผลักดันให้ EEC สามารถเชื่อมโยงกับ 
นโยบาย BRI  ของ จีนเพื่ อ ดึ งดูด 
การลงทุนจากผู้ประกอบการชาวจีน 
ไมว่่าจะเปน็การเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม 
การผลิต การเรียนรู้และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีน  
และการเชื่ อมโยงด้านการคมนาคม 
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ขนส่งและโลจิสติกส์ในเส้นทางบก 
ได้แก่  ถนนและรถไฟความเร็วสูง 
และทางอากาศ ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา รวมถึงทางทะเล 
ผ่านท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือ 
ขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกของไทย 
เข้ากับการขนส่งตามแนวเส้นทาง 
สายไหม “เชื่อม EEC กับมณฑลเสฉวน 
ด้วยพาณชิยอิ์เล็กทรอนกิสข์า้มพรมแดน 
(Cross border e-commerce: CBEC)”

เพราะเหตุใดจึงต้องเชื่ อม EEC  
กับมณฑลเสฉวน เนื่ องจากมณฑล 
เสฉวนถือเป็นมณฑลท่ีมีความโดดเด่น 
ด้านภมูศิาสตร ์เปน็ประตสููภ่าคตะวันตก 
ของจีน และต้ังอยู่บนพื้นท่ีเหมาะแก่ 
การเปน็ศนูย์กลางในการขนส่งเส้นทาง 

ของประเทศในนโยบาย BRI โดยเฉพาะ 
การเป็นจุดเชื่ อมโยงระหว่างยุโรป 
กับอาเซียน นอกจากนั้น หลายปีมานี ้
มณฑลเสฉวนมุง่มัน่พฒันาทางเศรษฐกิจ 
มาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาด้าน
การค้าระหว่างประเทศและการลงทุน 
ในต่างประเทศตามนโยบาย “ก้าวออกไป” 
ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายส�าคัญตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคจีนตะวันตก 
เมื่อบูรณาการกับยุทธศาสตร ์“หนึง่แถบ 
หนึ่งเส้นทาง” แล้วยิ่งแสดงให้เห็นถึง 
การเปิดประตูการค้าและการลงทุน 
ระหว่างประเทศอยา่งเสร ีรฐับาลมณฑล 
เสฉวนใหค้วามส�าคัญกับตลาดอาเซยีน 
เป็นอย่างมาก โดยท้ังสองฝ่ายมีความ 
สมัพนัธอั์นดีและมคีวามรว่มมอืทางด้าน 
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การค้าการลงทนุอยา่งต่อเนื่อง อาเซยีน 
นบัเปน็คูค้่าขนาดใหญข่องมณฑลเสฉวน 
การร่วมมือกันจึงส่งผลต่อการเติบโต
ของวิสาหกิจท้ังสองฝ่าย หากได้รับการ 
ส่งเสริมวิสาหกิจของประเทศไทย
เองก็จะได้รับประโยชน์จากนโยบาย 
“ก้าวออกไป” ของมณฑลเสฉวนและ 
นโยบาย BRI ของจีนด้วยเช่นกัน ดังนั้น 
การสนับสนุนแนวคิดการท�างานและ 
นโยบายท่ีเชื่ อมโยงระหว่าง EEC  
กับประเทศในนโยบาย BRI รวมท้ัง 
การสร้างความร่วมมือระหว่างมณฑล
เสฉวนและ EEC จะช่วยสนับสนุนการ 
ขยายการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทนุ 
ให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ดร. มู ่เหล่ย (Dr. Mu Lei) อาจารยแ์ละ 
นักวิจัยของศูนย์วิจัยไทยศึกษามณฑล 
เสฉวน มหาวิทยาลัยเฉงิต ูซึ่งได้เขา้รว่ม 
โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการเชื่ อมโยง “ข้อริเริ่มแถบและ 
เส้นทาง” (BRI) ของจีนตะวันตก 

กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ตะวันออก (EEC) ของสถานกงสุลใหญ ่
ณ นครเฉิงตู ระหว่างวันท่ี 16 - 20 
ธันวาคม 2562 ได้ตีพิมพ์บทความ 
เรื่อง “การพฒันาพาณชิยอิ์เล็กทรอนกิส ์
(e-commerce) ของมณฑลเสฉวน  
ยุคทองส�าหรับการพัฒนา CBEC”  
เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2563 ท่ีผ่านมา 
ระบุว่าข้อดีของการเปิดเส้นทางรถไฟ 
ด่วนสายหรงโอว (เฉิงตู - ยุโรป) ท่ีช่วย 
ส่ ง เสริมการสร้ างช่องทางการค้า 
ระหว่างยุโรปและอาเซียน และช่วย 
ยกระดับด้าน CBEC ระหว่างมณฑล 
เสฉวนกับไทยและอาเซียนได้ โดยการ 
ปรับใช้ทรัพยากรและนโยบายท่ีมีอยู ่
ในการเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย BRI 
ของจีนและนโยบาย EEC ของไทย  
เพื่อสง่เสรมิด้าน CBEC รวมถึงการน�าเขา้ 
และสง่ออกแบบออฟไลนใ์นระดับทวิภาคี

ดร.มู่ฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม 
แก่ศนูยข์อ้มลูธรุกิจไทยในจีน นครเฉงิต ู
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ว่าการสรา้งชอ่งทางการค้าเพื่อเชื่อมโยง 
ยุโรปและอาเซียนผา่นการขนส่งท่ีผสม 
ผสานระหว่างทางทะเลและทางบก 
โดยประยุกต์ ใช้ข้อ ไ ด้ เปรียบจาก 
นโยบาย BRI และ EEC ในการสรา้งความ 
ร่วมมือด้าน CBEC กับประเทศไทย 
และภูมิภาคอาเซียน จะเป็นเวทีใหม ่
ส�าหรับการค้าพหุภาคีระหว่างประเทศ  
หากมองในแง่ของท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์  
มณฑลเสฉวนถือเป็นศูนย์กลางการ 
เชื่ อมต่อระหว่างยุโรปและอาเซียน 
โดยทางตอนเหนือสามารถขนส่งไปยัง 
ยุโรปได้ผ่านรถไฟด่วนสายหรงโอว 
(เฉงิต ู- ยุโรป) และทางตอนใต้ สามารถ 
ขนสง่ไปยงัอาเซยีนได้ผา่นเสน้ทางท่าเรอื 
ฝางเฉิง หรืออ่าวเป่ยปู้ ในเขตปกครอง 
ตนเองกว่างซีจ้วง เชื่อว่าช่องทางการ 
ขนส่งท่ีครอบคลุมและสะดวกสบาย 
ดั ง ก ล่ า ว จ ะ ท� า ใ ห้ ม ณ ฑ ล เ ส ฉ ว น 

กลายเป็นศูนย์กลางส�าคัญอีกแห่งหนึ่ง 
ของนโยบาย “ขอ้รเิริม่แถบและเสน้ทาง”

ในบทความดังกล่าว ดร.มู่ฯ ระบุ 
ด้วยว่า การสร้าง CBEC ระหว่างมณฑล
เสฉวนและไทยหรือภูมิภาคอาเซียน 
มขีอ้ดีคือ  (1)  จะท�าใหป้รมิาณบรรจุสนิค้า 
ของรถไฟด่วนสายหรงโอว (เฉงิต ู- ยุโรป) 
เ พิ่ ม ขึ้ น  ช่ ว ย ล ด ต้ น ทุ น แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพให้มากขึ้น และลดอัตรา
พื้นท่ีว่างตู้บรรจุสินค้า นอกจากนั้น ใน
ด้านวิธีการรวบรวมและขนส่งสินค้า  
หากสามารถเพิ่มปริมาณแหล่งสินค้า 
ท่ีมาจากไทยหรือสหภาพยุโรปได้  
ก็จะท�าใหก้ารขนสง่มคีวามหลากหลาย
และประสทิธภิาพดีขึ้น (2) ท�าใหม้ณฑล 
เสฉวนกลายเป็นศูนย์กระจายสินค้า 
ระหว่างอาเซียนและยุโรปไม่เพียงแต่ 
จะส่งผลดีต่อด้านเศรษฐกิจของมณฑล 
เสฉวนเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนา 
ไปถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องได้อาทิ 
อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว การจัดนทิรรศการ เปน็ต้น 
และ (3) ชว่ยขยายการค้าระหว่างประเทศ 
ของมณฑลเสฉวนให้กว้างมากขึ้น  
พร้อมท้ังช่วยกระตุ้นและช่วยส่งเสริม 
การเติบโตของ CBEC ของมณฑล
เสฉวนด้วย

หากกล่าวถึง  e-commerce  ในไทย 
สภาดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม 
ได้เผยข้อมูลภาพรวมและแนวโน้ม 
อุตสาหกรรมดิจิทัลท่ีส�าคัญของไทย
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ในปี 2563 พบว่า CBEC คือกลุ่มธุรกิจ 
มาแรงท่ีสดุในป ี2563 มมีลูค่าประมาณ 
748,000 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 1  
ในภูมิภาคอาเซียน โดยตลาดเติบโต
กว่าร้อยละ 20 - 30 ในปี 2560 - 2562

อีกท้ังได้มปีระกาศราชกิจจานเุบกษา 
ด้านการค้า CBEC ในพื้ น ท่ี  EEC  
โดยก�าหนดให้เป็นพื้ นท่ีปลอดภาษี 
เมื่อปลายป ี2562 ท�าใหส้ามารถน�าสินค้า 
เข้ามาไว้ในเขตปลอดอากรในพื้นท่ีได้ 
ถือเป็นการเชญิชวนใหผู้ป้ระกอบการค้า 
CBEC ระดับโลกเขา้มาลงทนุในเขต EEC 
และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กระจาย 
สินค้าของอาเซียนจากค�าประกาศ 
ดังกล่าว จึงท�าใหผู้น้�าตลาด e-commerce 
ของจีนอย่าง อาลีบาบา กรุ๊ป และ 
จิงตง กรุ๊ป สนใจมาลงทุนเพื่ อใช ้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมธุรกิจ 
CBEC โดยอาลีบาบา กรุ๊ป ได้ลงทุน 
เป็นมูลค่ากว่าหมื่ นล้านบาท จัดต้ัง 
ศนูยก์ระจายสนิค้าอัจฉรยิะในเขตพื้นท่ี 
EEC เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ลงนาม 
บันทึกความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ (1)  
การใช ้e-commerce เพื่อสง่ออกสนิค้า 
เกษตรและ OTOP (2) การพัฒนา 
SME เพื่อเข้าสู่ตลาด CBEC (3) การใช้ 
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่ อส่งเสริม 

การท่องเท่ียวในเมืองรอง และ (4)  
การลงทุน Smart Digital Hub ท�าให ้
CBEC เขา้มามบีทบาทต่อ EEC มากยิง่ขึน้

ในบทความ ดร.มู่ฯ ได้กล่าวถึง 
การพัฒนา CBEC ของมณฑลเสฉวนว่า 
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา มณฑลเสฉวน 
ได้รับการสนับสนุนท้ังด้านนโยบาย 
และเทคโนโลยีในการพัฒนา CBEC  
จึงท�าให้  CBEC ของมณฑลพัฒนา 
อย่างรวดเร็ว แม้ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ของมณฑลท่ีผา่นมาจะค่อนขา้งถดถอย 
ลงเมื่ อเทียบกับมณฑลชายฝั่ งทะเล  
แต่การพัฒนาด้าน CBEC เ ติบโต 
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการสร้างรถไฟ 
ด่วนสายหรงโอว ท�าให้ความแตกต่าง 
ด้านสภาวะทางเศรษฐกิจระหว่าง 
มณฑลเสฉวนและมณฑลชายฝั่ งค่อย ๆ  
ลดช่องว่างลง

ปัจจุบัน มณฑลเสฉวนได้มีการออก 
นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมผ่าน
เขตการค้าเสร ีเพื่อพฒันาอุตสาหกรรม 
CBEC ของมณฑลเสฉวน รวมถึงยกระดับ
การสรา้ง e-commerce ระหว่างมณฑล
เสฉวนกับประเทศไทยและอาเซียน  
โดยอาศยัความได้เปรยีบด้านการขนสง่ 
ของรถไฟด่วนสายหรงโอว และประยุกต์ใช ้
ทรัพยากรและนโยบายท่ีมีอยู่ส�าหรับ

สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เผยข้อมูลภาพรวม
และแนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ส�าคัญของไทยในปี 2563  
พบว่า CBEC คือกลุ่มธุรกิจมาแรงที่สุดในปี 2563 มีมูลค่า 

ประมาณ 748,000 ล้านบาทสูงเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน
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การสร้าง CBEC ระหว่างยุโรปและ 
ประเทศไทย/อาเซียน เพื่ อส่งเสริม 
การพัฒนาของอุตสาหกรรม CBEC  
ในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธภิาพ

จากสถานการณป์จัจุบนัจะเหน็ได้ว่า 
การพัฒนาอุตสาหกรรมของมณฑล 
เสฉวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครเฉิงต ู
มีบทบาทส�าคัญต่อการเชื่อมโยงด้าน 
การค้าตามแนวเส้นทาง “หนึ่งแถบ 
หนึง่เสน้ทาง” ผา่นรถไฟด่วนสายหรงโอว 
โดยในระยะแรก รถไฟสายนีย้งัคงมปีญัหา 
เรื่องประสิทธิภาพท่ียังไม่ดีเท่าท่ีควร 
และยังไม่ได้มาตรฐานสากล เนื่องจาก 

มาตรฐานสากลมีการก�าหนดให้บรรจุ 
ตู้ ค อ น เ ท น เ น อ ร์ ม า ก ก ว่ า  4 1  ตู้  
ในปัจจุบัน ได้ใช้รูปแบบรวมการขนส่ง 
เข้าด้วยกันเพื่อลดระยะเวลาส�าหรับ 
การจัดตู้คอนเทนเนอร ์ซึ่งช่วยยกระดับ 
การใช้งานของรถไฟด่วนสายหรงโอว 
ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ แต่ขณะเดียวกัน 
ก็มักประสบปัญหาได้รับผลกระทบ
จากการสั่งซื้อสินค้าบ้างจึงอาจท�าให ้
ไร้เสถียรภาพในการขนส่งบางครั้ง

นคร เฉิ งตู จะ เสริมสร้ า งความ 
ร่วมมือในระดับภูมิภาคตามแนวคิด 
“ ก า ร พั ฒ น า ไ ป ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก  
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ทิศใต้และทิศตะวันออก”สนับสนุน 
แนวคิดการท�างานและนโยบายท่ีเชื่อม 
ระหว่างประเทศในนโยบาย BRI  
กับมณฑลเสฉวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างนครเฉิงตูกับภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้  รวมท้ังการค้า 
กับประเทศไทย โดยขยายการเชื่อมโยง 
ด้านรถไฟด่วนสายหรงโอวใหค้รอบคลมุ 
และเหมาะสมยิ่ งขึ้ น  แม้ปัจ จุบัน 
รถไฟสายนี้ ยั งคงมีปัญหาข้ าง ต้น 
แต่คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ดี 
ยิ่งขึ้นในอนาคต

บทความยงักล่าวด้วยว่า ปจัจัยส�าคัญ 
4 ประการ ในการพัฒนา CBEC ระหว่าง  
หรงโอว (รถไฟด่วนระหว่างเฉิงตู - 
ยุโรป) + ประเทศไทย + อาเซียน  
ควรให้ความส�า คัญกับการพัฒนา 

ร่วมกันระหว่างนโยบายข้อริเริ่มแถบ 
และเสน้ทาง (BRI) และระเบยีงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ในฐานะ 
ท่ี EEC เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ท�าให ้ 
EEC ถูกคาดหวังจากทุกฝ่ายอย่างมาก 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรอง 
นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เป้าหมายของ
การก่อสร้างระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ประกอบด้วย (1)  
ชว่ยดึงดดูการลงทนุจากต่างชาติในไทย 
มากข้ึน และ (2) สามารถเชื่ อมต่อ 
สู่ประเทศจีนท่ีเป็นตลาดการค้าใหญ่ 
ของโลกผ่านเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 
สายกรุงเทพฯ - ภาคเหนือของไทยได้ 
และท้ัง 2 เป้าหมายมีความสอดคล้อง 
กับการพัฒนาของนโยบาย  BR I  
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โดยหวังว่า จะสามารถผลักดันใหร้ะเบยีง 
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแห่งนี ้
กลายเปน็ศนูยก์ลางการขนสง่โลจิสติกส ์
และเป็นส่วนส�า คัญในการพัฒนา  
CBEC ระหว่างจีน - ประเทศไทย  
และอาเซียนได้

นอกจากนั้น ควรให้ความส�าคัญ
กับมูลค่าการค้าต่างประเทศของไทย  
จีน และอาเซียน ประเทศไทยเป็นหนึ่ง 
ในประเทศท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ท่ีส�าคัญของโลก ตามรายงานข้อมูล 
การค้าท่ัวโลกของ  WTO  ในเดือนเมษายน 
ระบุว่า ในปี 2562 มูลค่าการส่งออก 
ของสินค้าท่ัวโลกคิดเป็น 19.475  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ขณะท่ีมูล ค่า 
การน�าเข้าของสินค้าท่ัวโลกคิดเป็น  
19.867 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทางการค้า 
โดยรวมอยูท่ี่ 39.342 ล้านล้านดอลลาร์ 
สหรัฐ โดยในปี 2561 การค้าระหว่าง 
ประเทศของสินค้าไทย มีมูลค่าคิดเป็น  
502,000 ล้านดอลลารส์หรฐั การสง่ออก 
คิดเป็น 252,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของการส่งออกจาก 

ท่ัวโลก ซึ่งอยู่ในอันดับท่ี 24 ในขณะท่ี
มูลค่าการน�าเข้าสินค้าของไทยคิดเป็น  
250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 ของการน�าเข้าและส่งออก 
จากท่ัวโลก ซึ่ งอ ยู่ ในอันดับท่ี  21  
โดยรวมแล้วปริมาณการค้าของไทย 
อยู่ในล�าดับท่ีค่อนข้างสูงและมีบทบาท
ส�าคัญต่อการค้าต่างประเทศของโลก 
ในปี 2561 มูลค่าทางการค้าระหว่าง
จี น กั บ ไ ท ย แ ต ะ ร ะ ดั บ สู ง สุ ด เ ป็ น 
ประวัติการณ์ มูลค่าทางการค้าอยู่ท่ี 
79,930 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจีน
กลายเป็นผู้น�าเข้าอันดับ 1 ของไทย  
และเป็นผู้ส่งอันดับ 2 ของไทยและ 
ในป ี2563 แมก้ารค้าระหว่างไทยกับจีน
จะได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาด  
แต่ภายหลังจากท่ีรัฐบาลจีนได้เริ่ม 
ผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ภาคการ
ผลิตและธุรกิจของจีนเริ่มกลับมาเปิด 
ด�าเนินการ ความต้องการของสินค้า 

ปี 2561 การค้าระหว่างประเทศ
ของสินค้าไทย มีมูลค่าคิดเป็น 
502,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
การส่งออกคิดเป็น 252,000 
ลา้นดอลลารส์หรฐั คดิเป็นรอ้ยละ 
1.3 ของการส่งออกจากทั่วโลก 
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อุปโภคบริโภค และวัตถุดิบก็เพิ่มสูง
ขึ้นสถิติส่งออกของไทยไปจีนโดยรวม
ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 
มีมูลค่ากว่า 14,595.76 ล้านเหรียญ 
สหรัฐ ขยายตัวอยู่ ท่ีร้อยละ 5.82  
เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ช่ ว ง เ ว ล า เ ดี ย ว กั น 
ของปี 2562 ขณะท่ีความสัมพันธ ์
ระหว่างไทยกับจีนยังคงมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเขตการค้าเสรี
จีน - อาเซียน ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน เชื่ อว่าการค้าระหว่าง 
ไทย - จีน จะเติบโตและเข้มแข็ง 
มากขึ้นในอนาคต จีนถือเป็นคู่ ค้า 
อันดับหนึ่ งของอาเซียนติดต่อกัน  
9 ปี ส่วนอาเซียนถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ 
อันดับ 3 ของจีนติดต่อกัน 7 ป ีนอกจาก 
นั้น ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 
ปริมาณการค้าระหว่างมณฑลเสฉวน
กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพิ่มขึ้ นร้อยละ 30 เมื่ อ เ ทียบกับ 
มูลค่าทางการค้าของทุกมณฑล ท�าให้
อาเซียนได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ท่ีสุด
ของมณฑลเสฉวน

ข้อจ�ากัดส�าหรับแผนการค้า
ระหว่างประเทศของไทยกับยุโรป

ในฐานะท่ีการค้า ต่างประเทศ 
ของไทยมีบทบาทส�าคัญระดับโลก  
คู่ ค้าท่ีส�าคัญของไทย 3 อันดับแรก  
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น  
ซึ่ ง ในปี  2561  การส่ งออกไปยั ง  

3 ประเทศนี้มีมูลค่าคิดเป็น 8,800  
ล้านดอลลารส์หรฐั 6,700 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และ 6,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของการ 
สง่ออกท้ังหมดของไทย โดยการสง่ออก 
ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ในขณะท่ีการส่งออกไปจีนและญี่ปุ่น 
กลับลดลงร้อยละ 7.7 และร้อยละ 2.1 
ตามล�าดับ ท้ังนี้ คู่ค้าท่ีส�าคัญของไทย 
ส่วนใหญ่อยู่ ท่ีเอเชียตะวันออกและ 
เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ นบัต้ังแต่ป ี2561 
สถานการณก์ารสง่ออกของไทยไปยงัยุโรป 
มากท่ีสุดคือประเทศเยอรมนี ซึ่งอยู่ใน 
อันดับท่ี 13 และรองลงมาคือประเทศ 
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ในอันดับท่ี 15

BIC YEAR BOOK 2021060

ศึกษาโอกาส



เป็น ท่ีทราบกันดี ว่า  ปี  2561 
สถานการณ์การส่งออกของไทยลดลง
อย่างมาก ในบรรดาการส่งออกไป 15 
ประเทศแรก มีเพียง 3 ประเทศเท่านั้น 
ท่ีมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้นได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และอินเดีย 
ในขณะท่ีมูลค่าการส่งออกไปอีก 12 
ประเทศกลับลดลง

สินค้าของไทยประสบความส�าเร็จ
ในการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา จีน 
และญี่ปุ่น เนื่องจากมีคุณภาพสูงและ 
ได้มาตรฐาน ถือเป็นการวางรากฐานท่ี
ส�าคัญส�าหรับการค้าระหว่างประเทศ
ให้มีความมั่งค่ังและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้
ไทยจึงถือเป็นตลาดส�าคัญส�าหรับการ
เชื่อมต่อระหว่างอาเซยีนและยุโรปด้วย

ไ ท ย แ ล ะ อ า เ ซี ย น มี ก า ร พึ่ ง พ า 
ด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศร่วมกัน 
มาโดยตลอด ท่าเรือของสิงคโปร์เป็น 
ท่าเรือขนาดใหญ่และมีความส�าคัญ 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออก และถือเปน็ 
ท่าเรือระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียว 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเดือน 
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 2  ก า ร ท่ า เ รื อ 
แห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
ท่าเรือแหลมฉบังเป็นหนึ่งในท่าเรือ 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทยในขณะนี้สามารถ 
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากระเบียง 
เศรษฐกิจภาคตะ วันออก (EEC)  
ไปถึงท่าเรือฮ่องกง และประเทศอ่ืน ๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ปจัจุบนัท่าเรอืแหลมฉบงัก�าลังด�าเนนิการ 
ส�ารวจศักยภาพส�าหรับการเชื่อมโยง 
ด้านการขนส่งทางทะเลและทางบก 
กับท่าเรือชินโจวและท่าเรือฝางเฉิง  
หากช่องทางการขนส่งทางรถไฟและ 
เรือประสบความส�าเร็จ จะถือเป็นการ 
เปิดช่องทางขนส่งสินค้าไทยและสินค้า 

คู่ค้าที่ส�าคัญของไทย  
3 อนัดบัแรกไดแ้ก ่สหรฐัอเมรกิา 
จีน และญี่ปุ่น ซึ่งในปี 2561  
การส่งออกไปยัง 3 ประเทศนี ้
มีมูลค่าคิดเป็น 8,800  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 6,700  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 6,400  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ประการสุดท้าย สนับสนุนบทบาท 
จีน (เสฉวน) - ศูนย์ความร่วมมือการค้า 
เสรีอาเซียน ผ่านข้อตกลงการค้าเสรี - 
อาเซียน โดยพิจารณาสร้างการจัดการ 
ด้าน CBEC ระหว่างเสฉวน - ยุโรป 
และสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการ  
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน  
- อาเซียน จีน - ยุโรป รวมถึงสร้าง 
แพลตฟอร์มการค้าพหุภาคีส�าหรับ 
การจ�าหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ  
และปรบัปรุงประสทิธภิาพด้านโครงสรา้ง 
พื้นฐาน

หลังจากท่ีโลกได้เข้าสู่ยุคท่ีทุกอย่าง 
เชื่ อมโยงเข้าหากันด้วยอินเทอร์เน็ต 
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เริ่มปรับตัว
โดยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง 
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสินค้า
ของจีนได้น�าระบบการให้บริการแบบ 
e-commerce มาใช้มากขึ้น มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท� างาน 
ประสิทธิภาพการส่งสินค้าระหว่าง 
ผู้ขนส่งกับผู้บริโภค การลดต้นทุนและ 
ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ ดียิ่ งขึ้น 
ขณะเดียวกัน จีนได้ให้ความส�าคัญกับ
การท�าวิจัยและออกมาตรการรูปแบบ 
ใหม่ ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา CBEC 
ระหว่าง ยุโรป - ไทย - อาเซียน ด้วย

ในเอเชียตะวันออกเข้าสู่ตลาดยุโรป 
ท่ีมคีวามสะดวกมากยิง่ขึน้ และมบีทบาท 
ส�าคัญส�าหรับการสร้างศูนย์กระจาย 
สินค้า  CBEC สร้างการเชื่ อมโยง 
ไปยังประเทศตามนโยบาย BRI และ
สนับสนุนบทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท่ีมากยิง่ขึ้น

ดร.มู่ฯ ได้เสนอแนวทางการแก้ไข
ข้อจ�ากัดข้างต้น ดังนี้

ประการแรก ประสานงานกับ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือ 
ในกว่างซีและท่ารถไฟในประเทศ  
สร้างแบบจ�าลองการขนส่งทางรถไฟ  
และทางเรอื เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกกับเส้นทางรถไฟ
ด่วนสายหรงโอว

ประการท่ีสอง สนับสนุนเรื่ อง 
การแลกเปล่ียนระหว่างรัฐบาลมณฑล
เ ส ฉ ว น แ ล ะ ส� า นั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ภาคตะวันออกแห่งประเทศไทยอย่าง 
เป็นทางการ เพื่ อผลักดันนโยบาย  
Belt and Road Initiative อย่างเต็มท่ี 
ถือเป็นนโยบายท่ีส�าคัญและส�าหรับ 
การแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจและ 
การค้าระหว่างจีน - ไทย และสนับสนุน 
ใหเ้กิดการพฒันา CBEC

ท่าเรือแหลมฉบังเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของไทยในขณะนี้
สามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก (EEC) ไปถงึทา่เรอืฮอ่งกง และประเทศอืน่ ๆ 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
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Cross border 
e-commerce  
ของยูนนาน เน้นตลาด
ประเทศเพ่ือนบ้าน  
แม้มูลค่ายังน้อย  
แต่แนวโน้มเติบโตแรง
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครคุนหมิง
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ตลอดปี  2563 เศรษฐกิจของ 
ทุกประเทศท่ัวโลกต่างได้รับผลกระทบ
มากบ้างน้อยบ้างจากการระบาดของ 
โรคโควิด-19 แต่จีนกลับเป็นประเทศ
เดียวในโลกท่ีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเป็นบวก ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น

เนื่ องด้วยจีนมีปัจจัยเสริมหลาย
ประการ อาทิ การควบคุมและป้องกัน
โรคโควิด-19 ภายในประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประชากรท่ีมีก�าลังซื้อ 
จ�านวนมาก ซึ่งเป็นพลังส�าคัญท่ีช่วย 
กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ 
ตามนโยบายเศรษฐกิจวงจรคู่ (Dual  
Circulation) ของรัฐบาลจีน ตลอดจน

การด�าเนินมาตรการฟื้ นฟูและกระตุ้น
เศรษฐกิจอยา่งครอบคลมุและรอบด้าน 
เหล่านี้ ล้วนช่วยให้มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวม (GDP) ของ 30 จาก 31 มณฑล 
ของจีนในปี 2563 ขยายตัวเป็นบวก 
ยกเว้นมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
การระบาดของโรคโควิด-19 เพยีงมณฑล 
เดียวท่ีมี GDP ติดลบ เช่นเดียวกับ
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีน
ในปีท่ีผ่านมาก็ยังขยายตัวเป็นบวก 
เช่นกัน โดยอาเซียนได้ขยับขึ้นมาเป็น 
คู่ค้าอันดับหนึ่งของจีน

ส�าหรับมณฑลยูนนานท่ีรัฐบาลจีน 
ก�าหนดยุทธศาสตร์ให้เป็น “ประตู” 
ทางตอนใต้เพื่ อเชื่ อมโยงกับภูมิภาค 
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
นับเป็นช่องทางการค้าชายแดนและ 
การค้าข้ามแดนท่ีส�าคัญของจีนกับ 
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�าโขงและ 
อาเซยีน เนื่องจากยูนนานเปน็มณฑลเดียว 
ของจีนท่ีมีชายแดนทางบกติดต่อกับ 
ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้สามประเทศ ได้แก่ เวียดนาม 
ลาว และเมียนมา ซึ่งท่ีผ่านมาการค้า 
ชายแดนระหว่างจีนกับเ วียดนาม 
ผา่นด่านเหอโข่ว (Hekou Port) มคีวาม 
คึกคักเปน็อยา่งยิง่ ขณะท่ีการค้าชายแดน 
ระหว่างจีนกับลาวผ่านด่านโม่ฮาน  
(Mohan Port) รวมถึงการค้าชายแดน 
ระหว่างจีนกับเมียนมาผ่านด่านรุ่ยล่ี 
(Ruili Port) ก็เป็นช่องทางชายแดนท่ีม ี

ส า อ โ า
า ก ศอา  

า า า สา ก 
า ก า า โ า ก า  

า อโ ก า ึ
สา า อาศ อ า า
าก า

อ โ อ า 
ึ ศ
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มูลค่าการแลกเปล่ียนสูงท่ีสุดของจีน 
กั บ ป ร ะ เ ท ศ ท้ั ง ส อ ง ข้ า ง ต้ น  ท้ั ง นี ้ 
ในปี 2563 มณฑลยูนนานมีมูลค่า 
การค้ากับต่างประเทศคิดเป็น 38,942 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 
15.6 ซ่ึงนับเป็นอัตราการขยายตัว 
ในระดับท่ีสงูกว่าการค้าระหว่างประเทศ 
โดยรวมของจีน

ในส่วนของไทยได้ใช้ประโยชน์จาก
ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ท�าการค้า 
ข้ามแดนกับมณฑลยูนนาน มาเป็น 
เวลาช้านาน โดยเฉพาะช่องทางผ่าน 
ประเทศลาวตามทางหลวงนครคุนหมงิ 
- กรุงเทพฯ (Kunming - Bangkok  
Highway) หรือเป็นท่ีรู้จักกันในนาม 
“ถนนสาย R3A” รวมถึงการใชช้อ่งทางน�า 

ผา่นแมน่�าโขง ทางอากาศผา่นเครอืขา่ย 
เสน้ทางบนิท่ีเชื่อมโยงจุดหมายปลายทาง 
ส�าคัญของท้ังสองฝา่ยท่ีมอียูจ่�านวนมาก 
ตลอดจนระบบรางท่ีจะมีการเชื่อมโยง 
กันโดยโครงการรถไฟจีน - ลาว - ไทย 
ท่ีอยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยในปีท่ี
ผ่านมา ประเทศไทยกับมณฑลยูนนาน 
มีมูลค่าการค้าระหว่างกันคิดเป็น  
1,617 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 
ร้อยละ 2.2 โดยไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 6  
ของมณฑลยูนนาน

ในภาพรวม แม้ช่วงปีท่ีผ่านมาจะม ี
ปัจจัยลบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 
แต่มูลค่าการค้ากับต่างประเทศของ 
มณฑลยูนนานซึง่รวมถึงกับประเทศไทย 
ท่ียังขยายตัว ก็เป็นเครื่องสะท้อนถึง 
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บทบาทของมณฑลยูนนานในการเป็น 
ประตูของจีนท่ีเปิดกว้างสู่ภูมิภาค 
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
ท่ีใกล้ชิดระหว่างมณฑลยูนนานกับ
ประเทศอาเซียนในผืนแผ่นดินใหญ ่
และประเทศไทย อันเป็นผลสืบเนื่อง 
มาจากการมุ่งใช้ประโยชน์ด้านความ 
เชื่อมโยงระหว่างกัน

มาตรการควบคุมและป้องกัน 
โควิด-19 ดันต้นทุนการขนส่ง
ข้ามแดนพุ่งกระฉูด

แมม้ลูค่าการค้ากับต่างประเทศของ
มณฑลยูนนานจะยังสามารถขยายตัว
ในสถานการณ์โรคโควิด-19 แต่การ
ด�าเนินมาตรการควบคุมและป้องกัน 

โรคระบาดควบคู่ ไปกับการอ�านวย 
ความสะดวกการค้าชายแดนและการค้า 
ข้ามแดนในช่วงท่ีผ่านมา กลับกลาย 
เป็นประเด็นท้าทายส�าคัญของมณฑล 
ยูนนานและคู่ค้าอาเซียน โดยเฉพาะ
การปรับเปล่ียนวิธีการขนส่งข้ามแดน 
เพื่ อลดความเสี่ยงจากโรคระบาด  
ซึ่งมณฑลยูนนานได้ก�าหนดมาตรการ 
ให้ด่านชายแดนทุกแห่งปรับเปล่ียน 
วิธีการขนส่งข้ามแดนเป็นรูปแบบ  
“จุดต่อจุด” ท่ีมีลักษณะเป็นระบบปิด 
ต้ังแต่ควบคมุเสน้ทางเดินรถขนสง่สนิค้า 
ข้ามแดน ก�าหนดแยกบุคคลกับสินค้า  
พ่นน�ายาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงไม่อนุญาต 
ให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าข้ามแดน 
ไปยังฝั่ งตรงข้าม โดยก�าหนดให้ม ี
การรับช่วงส่งมอบรถขนส่งสินค้าให้แก่ 
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พนักงานขับรถของอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึง
ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่ง
ข้ามแดนท้ังหมดด�าเนินชีวิตในพื้นท่ี 
ปลอดโรคและปฏิบัติตามมาตรการ 
ทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

การเปล่ียนแปลงข้างต้นก่อให้เกิด 
อุปสรรคต่อการค้าชายแดนและการค้า 
ข้ามแดนในระยะแรกเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งสง่ออกสนิค้า 
ผลไมส้ดมายงัตลาดยูนนานจ�านวนมาก 
ต้องประสบกับปัญหาการปรับเปล่ียน
วิธีการขนส่งข้ามแดนอย่างกะทันหัน 
ท่ีท�าใหก้ระบวนการน�าเขา้สนิค้าเหล่านี้ 
มายังมณฑลยูนนานเกิดความล่าช้า 
และสง่ผลต่อคณุภาพของสนิค้า โดยยงั 
ไม่ รวมต้นทุนการขนส่ ง ท่ี เพิ่ มขึ้ น 
สืบเนื่องจากความจ�าเป็นในการว่าจ้าง 
ผูด้�าเนนิการขนสง่ “หลายต่อ” กล่าวคือ 
จากในช่วงสถานการณ์ปกติท่ีรถขนส่ง 
สินค้าไทยสามารถว่ิงออกจากด่าน

เชียงของในจังหวัดเชียงรายมาจนถึง 
ด่านบอ่เต็นในแขวงหลวงน�าทาของลาว 
และเปล่ียนถ่ายการขนส่งต่อไปยัง 
รถขนสง่สนิค้าจีนเพื่อขา้มไปด่านโมฮ่าน 
ซึ่งการขนส่งด้วยรูปแบบ “จุดต่อจุด” 
ท�าใหร้ถขนสง่สนิค้าไทยต้องเปล่ียนถ่าย 
การขนสง่ไปยงัรถขนสง่สนิค้าลาวท่ีด่าน 
ห้วยทรายก่อน จากนั้นต้องท�าการ 
เปล่ียนถ่ายสินค้าอีกครั้งตามมาตรการ 
ของด่านบอ่เต็นและด่านโมฮ่าน เหล่านี ้
ล้วนเปน็สาเหตท่ีุท�าใหต้้นทนุการขนสง่ 
ผ่านถนนสาย R3A เพิ่มสูงขึ้นอีก 
เฉล่ียคันละ 20,000 หยวน จากเดิมที 
มีต้นทุนการขนส่งประมาณ 20,000 - 
30,000 หยวน

สภาพการณข์า้งต้นจึงเปน็สาเหตใุห้
มลูค่าการค้ากับต่างประเทศของมณฑล 
ยูนนานลดลงในช่วงไตรมาสแรกถึง 
ต้นไตรมาสท่ีสองของป ี2563 ก่อนท่ีจะ 
ฟื้ นตัวเป็นล�าดับเมื่ อผู้ประกอบการ 
เริ่มสามารถปรับตัวเข้ากับวิธกีารขนส่ง
ข้ามแดนแบบใหม่นี้ได้แล้ว จนสามารถ 
ท่ีจะจบปีด้วยการมีมูลค่าการค้ากับ 
ต่างประเทศขยายตัวเป็นบวก อย่างไร 
ก็ ดี ยั ง มี ปั จ จั ย ส� า คั ญ ซึ่ ง นั บ เ ป็ น 
“นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ” ท่ีชว่ยสง่เสรมิ 
มลูค่าการค้ากับต่างประเทศของมณฑล 
ยูนนานในปี่ ท่ีผ่านมา ได้แก่ พาณิชย์
อิ เ ล็กทรอนิกส์ข้ ามแดน (Cross-
border e-commerce: CBEC) หรือ 
“อีคอมเมิร์ซข้ามแดน” ซึ่ งได้ช่วย 
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สร้างโอกาสใหม่ของการมีปฏิสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างมณฑลยูนนาน 
กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในช่วง 
สถานการณโ์รคโควิด-19 ท่ีสรา้งขอ้จ�ากัด 
ต่อการแลกเปล่ียนทางกายภาพท้ังใน 
กิจกรรมการค้าชายแดนและการค้า 
ขา้มแดน ท้ังนี ้ในป ี2563 มณฑลยูนนาน 
มีมูลค่าการน�าเข้า - ส่งออกในรูปแบบ 
CBEC รวม 1,350 ล้านหยวน แม้คิดเป็น 
สัดส่วนเพียงร้อยละ 0.5 ของมูลค่า 
การค้ากับต่างประเทศในปีเดียวกัน แต่
ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2562 สูงถึง 
13.1 เท่า

ในส่วนต่อไป บีไอซีนครคุนหมิง
ขอแนะน�าให้ ท่านผู้ อ่านได้รู้ จักกับ 
นวัตกรรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-commerce) ในแต่ละด่านชายแดน 
ส�าคัญของมณฑลยูนนาน เพื่ อเป็น
ก ร ณี ศึ ก ษ า แ น ว ป ฏิ บั ติ ท่ี เ ป็ น เ ลิ ศ 
(best practices) และโอกาสส�าหรับ 
ผู้ประกอบการไทย ดังนี้

ด่านเหอโข่วใช้ CBEC  
ส่งเสริมการค้าชายแดน 
ยูนนาน - เวียดนาม

ในส่วนของด่านเหอโข่วซึ่งเชื่ อม 
กั บ ด่ า น ห ล่ า ว ก า ย ข อ ง เ วี ย ด น า ม  
เป็นด่านชายแดนกับเวียดนามท่ีใหญ ่
ท่ีสุดของมณฑลยูนนาน และเป็นด่าน 
ชายแดนของมณฑลยูนนานท่ีใกล้ 
กับนครคุนหมิงมากท่ีสุด ห่างจาก 

นครคุนหมิงประมาณ 400 กิโลเมตร  
ใช้ระยะเวลาเ ดินทางโดยรถยนต์
ประมาณ 5 ชั่วโมง และเดินทางโดย
รถไฟประมาณ 4 ชั่วโมง ด่านเหอโข่ว 
มีจุดเด่นท่ีมีจุดผ่านแดน 3 จุดแยกกัน
ได้แก่ (1) จุดผา่นแดนส�าหรบัประชาชน 
โดยในช่วงปกติจะมีประชาชนผ่าน 
เข้า - ออกเฉล่ียวันละ 10,000 คน  
และใชเ้ปน็ชอ่งทางรถจักรยานขนสนิค้า 
ข้ามแดน ซึ่งเป็นการค้าชายแดนท่ีใช ้
แรงงานชาวเวียดนามจ�านวนมาก 
ข้ามแดนไป - กลับ เพื่อขนสินค้าด้วย 
รถจักรยานท่ีดัดแปลงให้บรรทุกสินค้า 
ได้ 1 - 2 ตัน (2) จุดผ่านแดนส�าหรับ 
ยานพาหนะและสนิค้า หรอื “ลานสนิค้า 
เป่ยซาน” (Beishan Goods Yard) 
โดยยานพาหนะและสินค้า ท่ีผ่ าน 
เข้า - ออกลานสินค้าเป่ยซานแบ่งเป็น 
รถขนสง่สนิค้าท่ัวไปและรถขนสง่สนิค้า
ชายแดนประเภทสินค้าเกษตร และ  
(3) จุดผ่านแดนส�าหรับรถไฟขนสินค้า 

ก า อ า  
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เป็นรถไฟขนาดราง 1 เมตร แต่รถไฟ 
ท่ีจีนใช้ขนาดราง 1.435 เมตร จึงต้อง
เปล่ียนถ่ายสินค้าไปใส่บนรถไฟของ 
เวียดนามท่ีสถานีรถไฟเหอโข่วเหนือ 
ก่อนข้ามจากเหอโข่วไปยังหล่าวกาย 
โดยมีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก
ส�าหรับเคล่ือนย้ายสินค้า เช่น รถเครน

ล่าสุด ด่านเหอโข่วได้ปิดช่องทาง 
ส�าหรับรถจักรยานขนสินค้าข้ามแดน
ชั่วคราว โดยเปิดใช้ “นิคมโลจิสติกส์ 
CBEC จีน (เหอโข่ว) - อาเซียน” 
(China (Hekou) - ASEAN Cross 
- border e-commerce Logistics 
Park) อย่างเป็นทางการเมื่ อเดือน 
มกราคม 2563 ซึ่งระยะแรกใช้เป็น 
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าจีนท่ีจะส่งออก 

ไปยงัเวียดนามด้วยสทิธกิารค้าชายแดน 
คนละไม่ เ กิน 8,000 หยวนต่อวัน  
โดยมีสิน ค้าผ่ านศูนย์แห่ งนี้ วันละ  
30,000 - 50,000 ชิ้น ส�าหรับสินค้า 
ท่ีส่ งออกไปยังเ วียดนามผ่านนิคม 
แห่งนี้  ส่วนใหญ่เป็นเสื้ อผ้า อาหาร
ส�าเร็จรูป สินค้าเบ็ดเตล็ด และของเล่น 
ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการจดทะเบียน 
จัดต้ังบริษัทภายในนิคมฯ 146 ราย 
ประกอบด้วยผู้ให้บริการโลจิสติกส์  
และผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน ์ 
ท้ั ง บ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ข อ ง จี น แ ล ะ
แพลตฟอร์มในต่างประเทศ เช่น 
Lazada และ Shopee โดยผู้ซื้ อ 
เพียงสั่งซื้ อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม 
ออนไลน์และยื่นท�าการขอตรวจผ่าน 
แอปพลิเคชนั ซึง่ชว่ยลดต้นทนุการขนสง่ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจปล่อย 
และยังสามารถป้องกันโรคระบาดได้  
ในระยะต่อไปนิคมแห่งนี้จะพัฒนา 
เขตปลอดอากร และแพลตฟอร์ม 
CBEC อย่างเต็มรูปแบบ โดยในปี 2563 
นวัตกรรม CBEC “อินเทอร์เน็ต+ 
การค้าชายแดน” ของนคิมฯ มสีว่นชว่ย 
เพิ่มการส่งออกจากมณฑลยูนนาน 
ไปยังเวียดนามถึงร้อยละ 37.5

โ ส กส อโ  
อา

ปี 2563 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการน�าเข้า - ส่งออกในรูปแบบ CBEC 
 รวม 1,350 ล้านหยวน แม้คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.5  
ของมูลค่าการค้ากับต่างประเทศในปีเดียวกัน แต่ก็ขยายตัว 

เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 สูงถึง 13.1 เท่า
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ด่านโม่ฮานน�าเข้าสินค้าจาก
ประเทศไทยผ่านรูปแบบพัสดุ
ด่วนระหว่างประเทศ

ในส่วนของด่านโม่ฮานซึ่งเชื่อมกับ
ด่านบ่อเต็นของลาวเป็นด่านหลักของ 
มณฑลยูนนานในการน�าเข้าผลไม้ไทย 
ตาม “พิธีสารว่าด้วยข้อก�าหนดในการ 
กัก กันโรคและตรวจสอบส� าหรับ 
การสง่ออกและน�าเขา้ผลไม ้ผา่นประเทศ 
ท่ีสามระหว่างราชอาณาจักรไทยและ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยผ่าน 
ถนนสาย R3A ซึ่งมีระยะทางจากด่าน 
เชียงของในจังหวัดเชียงรายผ่านลาว 
จนถึงด่านโมฮ่านในเขตฯ สบิสองปนันา 
ของมณฑลยูนนานประมาณ 247 
กิโลเมตร นอกจากการขนสง่ทางบกแล้ว 
ในปลายป ี2564 ด่านโมฮ่านจะกลายเปน็ 
หน้าด่านของเส้นทางรถไฟจีน - ลาว 
ต่อไปยังไทยในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่ม 
ศักยภาพและเป็นทางเลือกใหม่ในการ
ขนสง่สนิค้าขา้มแดนผา่นด่านโมฮ่านด้วย

นอกจากผลไม้แล้ว ด่านโม่ฮาน
ยังเป็นช่องทางในการน�าเข้าสินค้า 
ประเภทอ่ืนจากไทยผ่านศูนย์ควบคุม 
พัสดุด่วนระหว่างประเทศด่านโม่ฮาน  
(Mohan Port International Express 
Supervision Center) ซึ่งเป็นช่องทาง 
น�าเข้า - ส่งออกสินค้ากับต่างประเทศ
ผ่านรูปแบบพัสดุ ด่วนประเภท B 
( ป ร ะ เ ภ ท ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น บุ ค ค ล )  
โดยในปี 2563 ศูนย์แห่งนี้มีปริมาณ 
พัสดุ ด่วนระหว่างประเทศท้ังหมด  
728,600 ชิ้น แบ่งเป็นพัสดุขาเข้า 
725,200 ชิน้ เพิม่ขึ้นถึงรอ้ยละ 100.89  
ส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย โดยเป็น
สินค้าประเภทอาหาร เครื่ องส�าอาง 
ของใชใ้นชวิีตประจ�าวัน เครื่องแต่งกาย 
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และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา  
ขณะท่ีมีพัสดุขาออก 3 ,400 ชิ้น  
โดยนบัเปน็ปแีรกท่ีมพีสัดขุาออกนบัแต่ 
การเปดิศนูยฯ์ เมื่อเดือนมถินุายน 2561

ด่านรุ่ยลี่ใช้ CBEC เชื่อม 
ก้าวสุดท้ายในการส่งสินค้า 
ถึงมือผู้บริโภคชาวเมียนมา

ด่ า น รุ่ ย ล่ี ซึ่ ง เ ชื่ อ ม กั บ ด่ า น มู เ ซ 
ของเมียนมาเป็นด่านชายแดนของ 
ม ณ ฑ ล ยู น น า น ท่ี มี มู ล ค่ า ก า ร ค้ า 
ยูนนาน - เมียนมามากท่ีสุด นอกจากนี ้
ในอนาคต ด่านรุ่ยล่ียงัจะเปน็จุดเชื่อมต่อ 
ของเสน้ทางรถไฟจีน - เมยีนมา ไปจนถึง 
ท่าเรือจ้าวผิวก์ในเมียนมาภายใต้ 
ระเบยีงเศรษฐกิจจีน - เมยีนมา (China-

Myanmar Economic Corridor: 
CMEC) ท�าให้จีนมีทางออกทางทะเลสู่ 
มหาสมุทรอินเดียท่ีมีระยะทางสั้นท่ีสุด  
โดยเมื่อเดือนมกราคม 2563 บริษัท 
China Railway Eryuan Engineering  
Group จ�ากัด ได้ยื่นผลการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างเส้นทาง 
รถไฟสายมเูซ - มณัฑะเลย์แก่กระทรวง 
คมนาคมและการสื่อสารเมียนมาแล้ว  
ล่าสุดเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2564 ได้ม ี
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมัณฑะเลย์ -  
จ้าวผิวก์ ท่ีกรุงเนปยีดอ

ปจัจุบนั มผีูใ้หบ้รกิารขนสง่พสัดดุ่วน 
ข้ามแดนในเมืองรุ่ยล่ีกว่า 30 ราย 
โดย Ruili Jiegao Ziqiang Freight 
Information Department ซึ่งเป็น 
ผู้ให้บริการขนส่งข้ามแดนรายใหญ่
ท่ีสุดในเมืองรุ่ยล่ีได้ร่วมมือกับบริษัท 

กา ส ส า  
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ขนส่งพัสดุด่วนของเมียนมาเปิดจุด 
ให้บริการในเมียนมากว่า 30 แห่ง  
เพื่อให้บริการขนส่งพัสดุด่วนข้ามแดน  
โดยเฉพาะสนิค้า e-commerce จากจีน  
ซึ่งวัยรุ่นเมียนมาส่วนใหญ่นิยมสั่งซื้อ 
ผ่านแพลตฟอร์มชอปปิงออนไลน ์
ของจีน ได้แก่ เถาเป่า (Taobao) เจดี  
(JD.com) และพินตัวตัว (Pinduoduo) 
แต่ท่ีผา่นมา บรษัิทขนสง่จีนไมส่ามารถ 
ส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคชาวเมียนมา 
ได้โดยตรง โดยบริการใหม่นี้จะช่วยให ้
สามารถจัดส่งสินค้า e-commerce จีน 
ไปถึงมือผู้บริโภคเมียนมาได้ภายใน 
หนึ่งสปัดาห ์รวมถึงผูบ้รโิภคยงัสามารถ 
ท่ีจะตรวจสอบสถานะของการขนส่ง 
แบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย ในแต่ละวันม ี
ปรมิาณการขนสง่พสัด ุ2,000-3,000 ชิน้  
ในจ�านวนนี้มีสินค้ากลุ่มเครื่องแต่งกาย 
กลุ่มเครื่องส�าอาง และของใช้ในชีวิต 
ประจ�าวัน รวมถึงกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ครองสัดส่วนร้อยละ 60 ร้อยละ 30 
และร้อยละ 10 ตามล�าดับ ล่าสุด 
เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ ์2564 มณฑล 
ยูนนานได้ประกาศแผนด�าเนินงาน 
“เขตทดลอง CBEC จีน (เต๋อหง)”  
(China Dehong) Cross-border 
e-commerce Comprehensive Pilot 

Zone) บนพื้ นฐานของเขตการค้า 
เ ส รี น� า ร่ อ ง จี น  ( ม ณ ฑ ล ยู น น า น ) 
(Dehong Sub-area  of  Ch ina 
(Yunnan) Pilot FreeTrade Zone)
และระเบียงเศรษฐกิจจีน - เมียนมา 
โดยก�าหนดบทบาทแบบ “1+1+3” 
กล่าวคือ ใหเ้มอืงรุ่ยล่ีเปน็พื้นท่ีแนวหนา้ 
เมืองหมางซือเป็นพื้นท่ีส�าคัญตลอดจน 
อ�าเภอหยิ่นเจียง อ�าเภอหล่งชวน และ 
อ�าเภอเหลียงเหอ เปน็พื้นท่ีเสรมิภายใต้ 
แนวคิด “CBEC+ ลักษณะพิเศษของ
พื้นท่ีชายแดน” โดยก�าหนดเป้าหมาย 
มูลค่าของการน�าเข้า - ส่งออกผ่าน 
รูปแบบ CBEC ทะลุหลัก 10,000  
ล้านหยวนภายในปี 2568

โอกาสของไทยในการส่งออก
สินค้ามายังผ่านมณฑลยูนนาน
ในรูปแบบ CBEC

ในภาพรวม แม้มูลค่าของการค้า 
CBEC ของมณฑลยูนนานจะยังม ี
ปริมาณท่ีไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับ 
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศแบบ 
ด้ังเดิม แต่ก็น่าจับตามองเพราะมี 
อัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมท้ัง 
มีอนาคตท่ีสดใสเมื่ อพิจารณาจาก 
พฤติกรรมของผู้ประกอบการ และ

แม้มูลค่าการค้า CBEC ของมณฑลยูนนานจะยังมีปริมาณไม่มาก  
เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม  
แต่ก็น่าจับตามองเพราะมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
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ผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีปรับแนวทางการ 
ประกอบธุรกิจและนิยมจับจ่ายใช้สอย 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ขณะเดียวกัน 
ด้วยปรมิาณการขนสง่ท่ีเพิม่ขึน้ กอปรกับ 
การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านระบบคมนาคมอย่างต่อเนื่องท่ีม ี
ส่วนช่วยให้ต้นทนุการขนสง่ของ CBEC  
มีแนวโน้มลดลง ก็ยิ่งท�าให้ผู้บริโภค 
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง  
CBEC เพิ่มมากขึ้น

หากพิจารณาระหว่างด่านชายแดน 
ท้ัง 3 ด่านจะพบว่า CBEC ของด่าน 
เหอโข่วและด่านรุ่ยล่ีเน้นการส่งออก 
สินค้าจากจีนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

แต่ CBEC ของด่านโม่ฮานมีปริมาณ 
การน�าเข้ามากกว่าการส่งออก โดยม ี
แหล่งน�าเข้าส�าคัญมาจากประเทศไทย  
รวมท้ังเมื่ อพิจารณาในแง่ของท่ีต้ัง  
พบว่าเสน้ทางขนสง่ท่ีสะดวกท่ีสดุส�าหรบั 
CBEC จากไทยไปจีนคือถนนสาย R3A 
ซึง่เชื่อมด่านเชยีงของในจังหวัดเชยีงราย 
กับด่านโม่ฮานในเขตฯ สิบสองปันนา 
ของมณฑลยูนนานผ่านประเทศลาว 
โดยผู้ประกอบการไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายการขนส่ง
หลากหลายรูปแบบ ส่งออกสินค้า 
e-commerce มายังจีนผ่านเส้นทาง 
ดังกล่าว เนื่ องจากขณะนี้มีการเปิด 

ส่องจีนยุคโควิด-19 กับโอกาสของธุรกิจไทย 075



BIC YEAR BOOK 2021076

ศึกษาโอกาส



ใช้งาน “ศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบการ 
ขนส่งสินค้าเชียงของ” ระยะแรก 
ท่ีจังหวัดเชียงราย ซึ่งนับเป็นหน้าด่าน 
การขนส่งจากภาคเหนือของไทยไปยัง 
มณฑลยูนนานด้วยถนนสาย R3A  
และแม่น�าโขง นอกจากนี้ โครงการ 
ก่อสร้างรถไฟรางคู่ “เด่นชัย -เชียงราย  
- เชียงของ” ท่ีมีก�าหนดแล้วเสร็จในป ี
2568 ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย 
นอกภาคเหนือสามารถเข้าถึงและใช ้
ประโยชนจ์ากความเชื่อมโยงระหว่างไทย 
กับมณฑลยูนนานผ่านเส้นทางข้างต้น 
ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ท้ังนี้ จากสถิติการส่งออกของ 
ประเทศไทยไปยังมณฑลยูนนานในป ี 
2563 พบว่ามีสินค้าประเภท CBEC  
มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 
ร้อยละ 187.8 จากปี 2562 และ 
ครองสัดส่วนร้อยละ 3 ของมูลค่า 
การส่งออกจากประเทศไทยไปยัง 
มณฑลยูนนาน โดยจัดอยู่ในอันดับท่ี 6  
ของรายการสนิค้าท้ังหมดท่ีไทยสง่ออก 
ไปยังมณฑลยูนนานในปี 2563

ในแง่ของแพลตฟอรม์ พบว่า CBEC 
ท่ีเน้นการส่งออกจากจีนไปยังประเทศ 

เพื่ อนบ้าน มี ท้ัง ท่ีผู้ซื้ อในประเทศ 
เพื่อนบา้นสัง่ซื้อสนิค้าผา่นแพลตฟอรม์ 
ของจีน เช่น เถาเป่า (Taobao) เจดี 
(JD.com) และพินตัวตัว (Pinduoduo) 
และมีท้ังท่ีผู้ขายของจีนเข้าไปอยู่ใน 
แพลตฟอร์มท้อง ถ่ินของประเทศ 
เพื่อนบ้าน เช่น Lazada และ Shopee  
แต่ส�าหรับ CBEC ท่ีเน้นการน�าเข้าจาก 
ประเทศเพื่อนบ้าน ยกตัวอย่างไทยเอง 
ยั ง ไม่มีแพลตฟอร์มให้ผู้ ซื้ อ ในจีน 
เข้าไปซื้อสินค้าได้โดยตรง แต่ส่วนใหญ่
สั่งซื้อผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

ดังนั้น ผู้ประกอบไทยท้ังผู้น�าเข้า 
และสง่ออกระหว่างไทยกับจีน ควรท่ีจะ 
ศึกษาข้อมูลธุรกิจ CBEC ท้ังเ ร่ือง 
ช่องทางการซื้อขาย ช่องทางการขนส่ง  
และกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า 
รวมท้ังกฎระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้ง ในเบื้องต้น 
อาจทดลองใช ้CBEC เปน็ทางเลือกหนึ่ง 
ในการประกอบธุรกิจ เพิ่มเติมจาก 
การน�าเข้า - ส่งออกในรูปแบบด้ังเดิม 
ซึ่งในอนาคต CBEC อาจจะพัฒนา
เป็นธุรกิจหลักของท่านเองก็เป็นได้  
ไมว่่าจะในแง่ของผูผ้ลิต ผูค้้า ผูใ้หบ้รกิาร 
แพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการขนส่ง

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมอย่างต่อเนื่อง 
ที่มีส่วนช่วยให้ต้นทุนการขนส่งของ CBEC 

มีแนวโน้มลดลง ก็ยิ่งท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
ผ่านช่องทาง CBEC เพ่ิมมากขึ้น
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กรอบความ 
ร่วมมือกวางตุ้ง - 
ฮ่องกง - มาเก๊า 
กับเศรษฐกิจ 
วงจรคู่ขนาน
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครกว่างโจว

BIC YEAR BOOK 2021078

ศึกษาโอกาส



ส่องจีนยุคโควิด-19 กับโอกาสของธุรกิจไทย 079



รู้จัก GBA เข้าใจ  
Dual Circulation

กรอบความร่วมมือ GBA เป็นกรอบ 
ความร่วมมือท่ีครอบคลุม 9 เมือง 
ในมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่ นครกว่างโจว 
( G u a n g z h o u )  เ มื อ ง เ ซิ น เ จ้ิ น 
(Shenzhen) เมืองจูไห่  (Zhuhai) 
เมืองฝอซาน (Foshan) เมืองฮุ่ยโจว 
(Huizhou) เมืองตงก่วน (Dongguan) 
เมืองจงซาน (Zhongshan) เมือง 
เจียงเหมิน (Jiangmen) เมืองจ้าวชิ่ง 
(Zhaoqing) กับเขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง  
และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ซึ่งเดิม 
อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือพื้ นท่ี 
สามเหล่ียมปากแม่น�าจูเจียง (Pearl 
River Delta) ปจัจุบนั GBA เปน็กลุม่เมอืง 
ท่ีมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 
ด้ า น ก า ร ค้ า แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น กั บ 
ต่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้าน

ต่าง ๆ อุตสาหกรรมการผลิตและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มณฑลกวางตุ้งซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจ 
ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของจีนติดต่อกันเป็น 
เวลา 32 ปี และเมื่อปี 2563 มณฑล
กวางตุ้งมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศ 
1.03 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มากท่ีสุด 
ของจีนติดต่อกันเป็นเวลา 35 ป ี 
โดยเขต GBA มีบทบาทส�าคัญในการ
ผลิตสินค้าเพื่ อการส่งออกจนได้ชื่ อ 
ว่าเป็น “โรงงานของโลก” ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 39.2 ของ GDP ของมณฑล 
กวางตุ้ง โดยตัวเลขมูลค่าการค้ากับ 
ต่างประเทศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
เศรษฐกิจของมณฑลกวางตุ้งพึ่งพา 
ก า ร ค้ า กั บ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ป็ น ห ลั ก  
และในชว่งสถานการณค์วามไมแ่นน่อน 
ทางเศรษฐกิจ ท่ี เ กิดจากการแพร ่
ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสาเหต ุ

า อก า อ ก า กา
อ กาศ อ ก า  

โ ก กา อ ส
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ท�าใหห้ว่งโซอุ่ตสาหกรรมต้องหยุดชะงัก 
เศรษฐกิจชะลอตัว และก่อให้เกิดวิกฤติ 
ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ กอปรกับ 
สถานการณค์วามตึงเครยีดของสงคราม 
การค้าจีน - สหรฐัฯ ยิง่ท�าใหม้ณฑลกวางตุง้ 
โดยเฉพาะเมืองใน GBA ต้องฉุกคิดและ
หาหนทางท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจให้มี
เสถียรภาพและยั่งยืนมากกว่าเดิม

GBA กับ “เศรษฐกิจวงจร 
คู่ขนาน” จากความท้าทาย 
กลายเป็นโอกาส

เศรษฐกิจวงจรคู่ขนาน หรือ Dual 
Circulat ion ซึ่ งรัฐบาลจีนได้เริ่ม
ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกรฎาคม 2563  
ประกอบด้วย การหมุนเวียนเศรษฐกิจ 
ในประเทศ (Internal Circulation) และ 
การหมุนเวียนเศรษฐกิจต่างประเทศ  
(External Circulation) เปน็แนวทางภายใต้ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ี 14 
(ปี 2564 - 2568) โดยเศรษฐกิจวงจร 

คู่ขนานเปน็ท้ังความท้าทายและโอกาส
ของ GBA ท่ีต้องรักษาเสถียรภาพ 
ของการค้ากับต่างประเทศเอาไ ว้  
ในขณะเดียวกัน GBA จะต้องหันมา 
มุ่งเน้นตลาดผู้บริโภคในจีน รวมถึง 
การพึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ของจีนเองมากขึ้นกว่าเดิม เพื่ อให ้
เศรษฐกิจของ GBA เติบโตต่อไปอย่าง
ยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต

ธุรกิจต้องปรับตัว โอกาส 
ที่ต้องคว้า และความท้าทาย 
ที่ต้องเผชิญ

เมืองในมณฑลกวางตุ้งท่ีอยู่ภายใต้
กรอบ GBA เป็นท่ีต้ังของโรงงานผลิต
สินค้ามากมายท่ีมุ่งเน้นการด�าเนิน 
ธรุกิจผลิตสนิค้าเพื่อการสง่ออกเปน็หลัก 
(export-oriented business model) 
“ภาคธรุกิจใน GBA จะปรบัตัวอยา่งไร” 
จึงน่าจะเป็นหนึ่งในค�าถามท่ีถูกถาม 
มากท่ีสุดในเวลานี้
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นาย Liu Sui ผู้บริหารระดับสูงของ
บรษัิท Guangdong Xinbao Electrical 
Appliances และยังเป็นผู้จัดการท่ัวไป
ของบริษัท KCB (บริษัทลูกของบริษัท 
Xinbao) โดยบริษัทด�าเนินธุรกิจผลิต 
เครื่องใชไ้ฟฟา้ภายในบา้นเพื่อจ�าหนา่ย
ในตลาดจีนให้สัมภาษณ์กับ SCMP  
ของฮ่องกงว่าในอดีตบริษัท Xinbao  
มุ่งเน้นผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อส่งออก 
ไปยังตลาดผู้บริโภคในยุโรป สหรัฐฯ 
และประเทศในเอเชยีแปซฟิกิซึง่คิดเปน็ 
ร้อยละ 80 ของยอดจ�าหน่ายสินค้า 
ท้ังหมดของบรษัิท อยา่งไรก็ดีสถานการณ ์
ความไม่แน่นอนของตลาดต่างประเทศ
ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 บริษัท 
จึงหันมาลงทุนอย่างหนักเพื่อพัฒนา 
สินค้าส�าหรับตลาดภายในประเทศ
จีนและสังเกตว่าตลาดสินค้าเครื่องใช้
ไฟฟา้ส�าหรบักลุม่ผูบ้รโิภครุน่ใหมก่�าลัง
เติบโตต่อเนื่อง

โดยคาดว่า ยอดจ�าหน่ายสินค้า 
ในตลาดภายในจีนจะคิดเปน็รอ้ยละ 80 
ของยอดจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของ 
บริษัท และหวังว่าภายหลังสถานการณ์
โควิด-19 ตลาดต่างประเทศจะกลับมา 

คึกคักอีกครั้ง นอกจากนี้บริษัท KCB 
ยังลงทุนกว่า 10 ล้านหยวน (1.5  
ล้ านดอลลาร์สหรั ฐ )  เพื่ อพัฒนา 
ระบบ live-streaming โปรโมตสินค้า 
และใช้ big data ศึกษาพฤติกรรม 
ของผู้บริโภคในจีนเพื่ อน�าไปพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีกด้วย โดยนาย 
Liu มองว่า ตลาดภายในจีนคือโอกาสท่ี 
ต้องไขว่คว้าไว้แต่การปรับรูปแบบ 
ธุรกิจจากการเน้นการส่งออกมาเป็น 
ธุร กิจ ท่ี เน้นตลาดภายในประเทศ 
ถือเปน็ความท้าทายเปน็อยา่งมาก ท้ังนี ้
ความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต 
ของ GBA ก�าลังจะหายไป ดังนั้น 
วิสาหกิจใน GBA จึงต้องหันมาให้ความ 
ส�าคัญกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมากขึ้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถ
เดินหน้าไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลง
ได้อย่างมั่นคงมากขึ้น

รฐับาลกวางตุง้พยงุธรุกจิสง่ออก 
เปิดทางเข้าสู่ตลาดภายในจีน

รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้เล็งเห็นถึง
โอกาสและความท้าทายของนโยบาย
เศรษฐกิจวงจรคู่ขนาน โดยหน่วยงาน 
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มณฑลกวางตุ้งมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศ 1.03 ล้านล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ มากที่สุดของจีนติดต่อกันเป็นเวลา 35 ปี  

โดยเขต GBA มีบทบาทส�าคัญในการผลิตสินค้า 
เพ่ือการส่งออกจนได้ชื่อว่าเป็น “โรงงานของโลก” 

ท่ีเก่ียวข้องได้ออกนโยบายท่ีช่วยเหลือ
ธุรกิจส่งออกสามารถท�าตลาดสินค้า 
ในจีนได้สะดวกมากยิ่ งขึ้น รวมถึง 
เปดิตัวโครงการสง่เสรมิการขยายตลาด 
สินค้าของมณฑลกวางตุ้ง นอกจากนี ้
เพื่ อเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย 
เศรษฐกิจวงจรคู่ขนานมณฑลกวางตุ้ง 
ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) การรักษาความมั่นคงของ 
ห่วงโซ่อุปทานเพื่อกระตุ้นการพัฒนา
อุตสาหกรรม(2) การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านโลจิสติกสใ์หส้มบูรณย์ิง่ขึ้น
เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดภายในจีน  
และ (3) ส่งเสริมการรวมตัวของเมือง
เพื่ อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ท่ีต่อเนื่องมากขึ้น

เ มื่ อ วั น ท่ี  1 5  ตุ ล า ค ม  2 5 6 3  
กรมพาณิชย์  มณฑลกวางตุ้ ง  และ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอีก 9 หน่วยงาน 
ของมณฑลกวางตุ้งได้ร่วมกันประกาศ  
“นโยบายเปล่ียนสินค้าส่งออกมา 
จ�าหน่ายในจีน” โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือธุรกิจท่ีผลิตสินค้าเพื่อ 
การส่งออกให้สามารถจ�าหน่ายสินค้า 
ในตลาดจีนได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย
นโยบาย 5 ด้าน ได้แก่ (1) ช่วยเหลือ 

ธรุกิจปรบัมาตรฐานสนิค้าเพื่อจ�าหนา่ย 
ในตลาดผูบ้รโิภคจีน เชน่ การอนญุาตให ้
บริษัทท่ีผลิตสินค้าส่งออกให้สามารถ 
ท่ีจะติดฉลากสินค้าภาษาจีนชั่วคราว 
เพื่อจ�าหน่ายในตลาดจีนได้และการย่น 
ระยะเวลาการขอใบอนญุาตท่ีเก่ียวขอ้ง 
เปน็ต้น (2) สง่เสรมิการสรา้งแพลตฟอรม์ 
ออนไลน์ เช่นเว็บไซต์จ�าหน่ายสินค้า 
แพลตฟอร์ม live-streaming และ 
การจัดต้ังexperience store เป็นต้น  
(3)  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 
ผู้ผลิตสินค้าและผู้จ�าหน่ายสินค้า เช่น 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีถนน 
คนเดินความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต 
สินค้ากับห้างสรรพสินค้า เป็นต้น (4) 
สร้างสภาพแวดล้อมการจ�าหน่ายท่ีดี 
เช่น อ�านวยความสะดวกการยื่นข้อมูล
ภาษีออนไลน์และการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า รวมถึงขยายเวลา 
การยื่นภาษี เป็นต้น (5) สนับสนุนการ 
รับประกันทางการเงิน เช่น การประกัน 
สินเชื่ อการค้า และผลิตภัณฑ์ทาง 
การเ งินอ่ืน ๆ ให้แก่ธุร กิจส่งออก 
ท่ีต้องการจ�าหน่ายสินค้าในจีน เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 
2564 กรมพาณิชย์มณฑลกวางตุ้ ง 
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ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการ
สินค้ากวางตุ้ งสู่ผู้บริโภคจีน” หรือ  
粤贸全国 (Yùe Mào Qúan Gúo)  
โดยมวัีตถปุระสงค์เพื่อใหก้ารสนบัสนนุ
บริษัทในมณฑลกวางตุ้งขยายตลาด 
สินค้าภายในประเทศ ยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันและชื่ อเสียง
ของสินค้าท่ีผลิตในมณฑลกวางตุ้ ง 
ประกอบด้วยมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ 
(1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  
เช่น งานแสดงสินค้า กิจกรรมส่งเสริม 
การขาย เป็นต้น (2) การส่งเสริม 
การขยายเครือข่ายการจ�าหน่ายสินค้า  
เช่น นครกว่างโจวกับเมืองเซินเจ้ิน 
ร่วมกันจัดต้ังศูนย์การบริ โภคและ 
การกระจายสินค้า  การยกระดับ 
คุณภาพสินค้า สร้างแพลตฟอร์ม
กระจายสินค้าครบวงจร จ�าหน่าย 
สินค้าผ่านทางออนไลน์และ live-
streaming เป็นต้น (3) การส่งเสริม
ขีดความสามารถด้านดิจิ ทัล เช่น  
น�าเทคโนโลยี Cloud Blockchain  
และ 5G มาใช้ยกระดับการบริการ 
ขยายช่องทางจ�าหน่ายสินค้าผ่าน 
ทางออนไลน์ เป็นต้น (4) การพัฒนา
แบรนด์ท้องถ่ิน เช่น การจัดกิจกรรม
สง่เสรมิภาพลักษณแ์ละประชาสมัพนัธ ์

สินค้าท้องถ่ินและ (5) การจัดต้ังกลไก
สนับสนุน เช่น กรมพาณิชย์มณฑล
กวางตุ้ ง กับหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง 
จัดต้ังกลไกประสานงานสนับสนุน 
ด้านการเงินและนโยบาย และจัด
ต้ังกลุ่มพันธมิตรสนับสนุนกิจกรรม 
ภายใต้โครงการโครงการสนิค้ากวางตุ้ง 
สู่ผู้บริโภคจีน เป็นต้น

อนาคตของ GBA ภายใต้ 
บริบทเศรษฐกิจวงจรคู่ขนาน

ท่ีผ่านมาเมือง GBA ในมณฑล 
กวางตุง้มบีทบาทส�าคัญในการหมนุเวียน 
เศรษฐกิจกับต่างประเทศ (External  
Circulation) ท้ังในด้านการค้า 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น
และการ ท่ียั ง เป็น ท่ี ต้ั งของ
เ ข ต ท ด ล อ ง ก า ร ค้ า เ ส ร ี

GBA ในมณฑลกวางตุ้งมีบทบาทส�าคัญในการหมุนเวียน 
เศรษฐกิจกับต่างประเทศ (External Circulation)  

ทั้งในด้านการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน
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มณฑลกวางตุ้ง (China (Guangdong) 
Pilot Free Trade Zone) 3 แห่งได้แก่  
เขตการค้าเสรีหนานซา นครกว่างโจว 
(Nansha Area of Guangzhou)  
เขตการค้าเสรีเฉียนไห่เมืองเซินเจ้ิน 
(Q ianha i  &  Shekou Area  o f  
Shenzhen) และเขตการค้าเสรีเหิงฉิน 
เมืองจูไห่ (Hengqin New Area of 
Zhuhai) เมื่อรวมเข้ากับฮ่องกงและ 
ม า เ ก๊ า ก็ ค า ด ว่ า จ ะ ยั ง ค ง ส า ม า ร ถ 
ขับเคล่ือนการหมุนเวียนเศรษฐกิจกับ 
ต่างประเทศได้ เพิ่มมากขึ้ น  ท้ั งนี ้ 
ในส่วนของการหมุนเวียนเศรษฐกิจ 

ในประเทศ ถึงแม้ว่ามณฑลกวางตุ้ง 
ซึ่งเป็นเมืองผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
เป็นหลัก และธุรกิจส่งออกหลายราย 
อาจไม่คุ้นเคยตลาดภายในจีนมากนัก 
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี  ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ด้ า น 
เทคโนโลยีการผลิต กอปรกับการ 
สนับสนุนด้านนโยบายของรัฐบาล 
ท้ อ ง ถ่ิน อ ย่ า ง แ ข็ ง ขั น จ ะ ส า ม า ร ถ 
เป็นแรงขับเคล่ือนส�าคัญท่ีจะท�าให้
ภาคธุรกิจในเมือง GBA ในมณฑล
กวางตุง้สามารถหนัหวัเรอืเพื่อน�าสนิค้า 
มุ่งหน้าไปสู่ตลาดผู้บริโภคภายในจีน 
ได้เรว็และสะดวกยิง่ขึน้ ดังนัน้ การพฒันา 
เศรษฐกิจวงจรคู่ขนานจึงเป็นการ 
ช่วยการกระจายความเสี่ยง (r isk 
diversification) ทางเศรษฐกิจ และชว่ย 
ใหก้รอบ GBA สามารถพฒันาเศรษฐกิจ 
ได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ อาเซียน
ซึ่งได้กลายเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของจีน 
แทนท่ียุโรป ได้เป็นสัญญาณท่ีน่า 
สนใจว่าเข็มทิศของการหมุนเวียน 

เศรษฐกิจกับต่างประเทศหรือ  
External Circulation จะเบน 

เข้าอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
ร ว ม ถึ ง โ อ ก า ส ข อ ง ไ ท ย ท่ี
จ ะ พั ฒ น า ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ด้านการค้าและการลงทุน

ร ะ ห ว่ า ง เ ข ต พั ฒ น า 
พิเศษภาคตะวันออก 

หรือ EEC กับ GBA 
ของจีนด้วย
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BUD Fund โอกาส 
ความร่วมมือทางธรุกิจ
ระหว่างฮ่องกงกับไทย 
และ ASEAN
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ เมืองฮ่องกง
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เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 รัฐบาล 
เขตบริหารพิ เศษฮ่องกงได้เปิดตัว
กองทุนพิเศษ “เพื่ อการสนับสนุน 
ผู้ประกอบการ ส�าหรับการพัฒนา 
แบรนด์การยกระดับ และการขยาย 
การขายในประเทศ (มีชื่อย่อว่า BUD 
Fund หรือกองทุนพิ เศษ BUD)”  
ตามแผนยุทธศาสตร์ฮ่องกง ฉบับท่ี 12 
เพื่ อสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในฮ่องกง  
(SMEs) หรือกลุ่มผู้ประกอบการใหม ่
ท่ีต้องการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ให้สามารถมีทุนทรัพย์ท่ีจะยกระดับ 
ธุรกิจและมาตรฐานของสินค้าของตน 
ให้สูงขึ้น โดยมีมูลค่ารวมท้ังสิ้น 1 พัน
ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2561  
(ค.ศ. 2018) รัฐบาลเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงได้ขยายโครงการโดยเพิ่มพื้นท่ี 

ส�าหรับการใช้ประโยชน์กองทุนพิเศษ  
BUD เพื่อการลงทุนในตลาดประเทศ 
สมาชิกอาเซียน รวมท้ังอัดฉีดเงินทุน 
รวม 1.5 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง  
ใน  “โครงการอาเซียน” ภายใ ต้  
“กองทนุเพื่อการสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 
ส�าหรบัการพฒันาแบรนด์ การยกระดับ  
และการขยายการขายในประเทศ” 
เพื่อสนับสนุนบริษัทท่ีได้จดทะเบียน 
ในฮ่องกงให้สามารถเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขง่ขนัในตลาดอาเซยีน 
โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับ 
เ งินทุนสนับสนุนได้สูงสุด 1 ล้าน
ดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งโครงการดังกล่าว 
ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ได้แก่ 
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว 
มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และเวียดนาม
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ผู้ที่มีสิทธิ 
ได้รับเงินทุน

ร กอบการทีขนท บียนธุรกิจ าย ก าย 
ของ ข บริ าร ิ ่องกง

เงินทุนต่อโครงการ สงสุด 1 านดอ าร ่องกง

จ�านวนโครงการ 
ต่อผู้ประกอบการ

สงสุด 1  โครงการ งินทุนรว ทงัสินไ ่ กิน  
1 านดอ าร ่องกง

การใช้จ่ายเงินทุน 
(ผู้ประกอบการ
สามารถเลือก
แนวทางจาก 
ข้อใดข้อหนึ่ง)

1. กร รีบั งนิทนุกอน รกกอ่นดา นนิโครงการ ร กอบการ
อง ดบั ี า สา รับโครงการทจี ขอรับ 

การสนับสนุนจากกองทุน  อ สดง นการบริ าร
จัดการ งินทุนดังก ่าว ทังน ี ร กอบการจ สา าร
ดา นินธุรกิจได ังจากไดรับ งินทุน ว ท่านนั

2. กร ีรับ งินทุนกอน รก าย ังจากดา นินโครงการ  
ร กอบการยังไ ่จา น อง ดบั ีสา รับ 

การบริ ารจัดการ งินทุน  สา าร ดา นินธุรกิจ 
ได ย ังจากส่ง บส ัคร

โครงการอาเซียน

ระยะเวลาด�าเนิน
โครงการ

รายงานความก้าวหน้า
โครงการและการตรวจสอบ
บัญชีประจ�าปี

รายงานผลและการตรวจ
สอบบัญชีขั้นสุดท้าย 
ของโครงการ

กร ี 1  ดอน 
รอนอยกว่า

- ยนส่ง าย น  ดอน  
ังจาก สรจสินโครงการ

ากกว่า 
1  ดอน  

่ไ ่ กิน  
 ดอน

รายงาน การดา นินการ
ควา กาว นาของโครงการ
นร ย  1  ดอน รวจ
สอบบั ี ร จา  าย น  
1 ดอน ังจากครบ ดอน 
ที 1  ของโครงการ

ยนส่ง าย น  ดอน  
ังจาก สรจสินโครงการ

การติดตามการด�าเนินโครงการ
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วิธีการจัดสรร
เงินทุน

กรณีรับเงินทุนก้อนแรก
ก่อนด�าเนินโครงการ

กรณรีบัเงนิทนุกอ้นแรก 
ภายหลงัจากด�าเนนิโครงการ

กร ี 1  ดอน 
รอนอยกว่า

• งินทุนกอน รก   
รั บา จัดสรร  
รอย   ของวง งิน 
ทีไดรับอนุ ั ิทงั ด

• งินทุนกอนทีสอง   
ไ ่ ีการ บิกจ่าย

• งินกอนสุดทาย   
รั บา จัดสรร งินทุน
า รายจ่ายจริง าย ัง

โครงการ สรจสิน

• งินทุนกอน รก   
ไ ่ ีการ บิกจ่าย

• งินกอนทสีอง   
ไ ่ ีการ บิกจ่าย

• งินกอนสุดทาย   
รั บา จัดสรร 

าย นวง งิน 
ทีไดรับอนุ ั ิทงั ด

ากกว่า 1  
ดอน ่ไ ่ กิน 
 ดอน

• งินทุนกอน รก   
รั บา จัดสรร  
รอย   ของวง งิน 
ทีไดรับอนุ ั ิทัง ด

• งินทุนกอนทีสอง  รั บา
จัดสรร รอย   
ของวง งินทไีดรับอนุ ั ิ
ทัง ด โดยขนอย่กับ
ควา กาว นา คา่ จา่ย 
จริงของโครงการ

• งินทุนกอนสุดทาย  
รั บา จัดสรร งินทุน
า รายจ่ายจริง าย ัง

โครงการ สรจสิน
• าย ุ การจัดสรร งิน

ทุน กิดขน าย ัง 
ทีรั บา ไดรับรายงาน
ควา กาว นาโครงการ

การ รวจสอบบั ี
ร จา

• งินทุนกอน รก   
ไ ่ ีการ บิกจ่าย

• งินทุนกอนทสีอง   
รั บา จัดสรร รอย  

 ของวง งินทไีดรับ
อนุ ั ิทงั ด โดยขนอย่
กับควา กาว นา  
คา่ จา่ยจรงิของโครงการ

• งินทุนกอนสุดทาย  
รั บา จัดสรร งินทุน
า รายจ่ายจริง าย ัง

โครงการ สรจสิน
• าย ุ การจัดสรร 

งินทุน กิดขน าย ัง 
ทีรั บา ไดรับรายงาน
ควา กาว นาโครงการ

การ รวจสอบบั ี
ร จา

การติดตามการด�าเนินโครงการ
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ข้อแนะน�าส�าหรับผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการ

1. โครงการ BUD Fund ไม่มีการ
ขอเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ควรพึงระวัง
บุคคลท่ีแอบอ้างใช้ชื่อของโครงการฯ 
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
จากผู้สมัคร

2. พึงระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง
เป็นบริษัทตัวแทนท่ีสามารถช่วยเหลือ
ในการด�าเนินการโครงการนี้กับทาง
รัฐบาล หากท่านพบเจอกลุ่มมิจฉาชีพ
เหล่านี้สามารถติดต่อหรือร้องเรียน
ทางส�านกังานเลขาธกิารโครงการ BUD 
Fund ได้

3. ห้ามผู้ประกอบการใช้เอกสาร
ห รื อ ส� า เ น า ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส มั ค ร ท่ี
บิดเบือนข้อมูลจริง หากละเมิดจะโดน
ด�าเนินคดีตามกฏหมาย

ข้อแนะน�าในการยื่นเอกสาร
ควรศึกษารายละเอียดการเตรียม

เอกสารให้เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพราะส�านักงานเลขาธิการโครงการ 
BUD Fund จะไม่รับเรื่องการขอเงิน
ทุนสนับสนุนหากรายละเอียดเอกสาร
ไม่สมบูรณ์ตามข้อก�าหนด และจะเริ่ม

กระบวนการพิจารณาการสมัครฯ ได้
เมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

1. เอกสารฉบับสมบูรณ์ ส่งในรูป
แบบของ MS word (ภาษาจีนหรอืภาษา
อังกฤษ)

2. เอกสารฉบบัสมบูรณ ์พรอ้มลาย
เซน็และตราประทับของบริษัท

3. เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ
• ส�าเนาเอกสารรับรองการจด

ทะเบียนของบริษัท
• ส�าเนาเอกสารแสดงหลักฐาน

การเป็นเจ้าของและผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

• ส�าเนาเอกสารแสดงหลักฐาน
การด�าเนินธุรกิจในฮ่องกง
ของบริษัท

• ส�าเนาเอกสารแสดงหลักฐาน
การลงทุนของบริษัทฮ่องกง
ในประเทศอาเซียน

จะมีการเปิดรับสมัครตลอดท้ังปี
โดยจะมีการรวบรวมและพิจารณา
เอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัครทุก ๆ  
3 เดือน ท้ังนี้  ผู้สมัครสามารถยื่ น 
ใบสมัครได้จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม  
2562 (ค.ศ.2019) ก่อนเวลา 18.00 น.

บริษัทที่ได้จดทะเบียนในฮ่องกงสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันในตลาดอาเซียน โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับ 

เงินทุนสนับสนุนได้สูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
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• เตรียมตัวอย่างไร 
เพ่ือเข้าร่วมงาน 
China-ASEAN Expo  
ในยุคโควิด-19

• การพัฒนาเมืองสาธารณะ
ต้นแบบของนครเฉิงต ู
กับการพัฒนาประเทศ 
ตาม BCG Model ของไทย

• ส่องพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของชาวซานตงในยุค 
โควิด-19

• กานซูเจ้าแห่งศาสตร ์
การแพทย์สมุนไพรจีน  
ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

• มณฑลเจียงซี:  
ผู้น�าด้านอุตสาหกรรม 
การแพทย์แผนจีน

• รู้จักกับตลาด 
Telemedicine ของจีน 
และโอกาสของไทย

• โครงการ HKTDC 
Transformation  
Sandbox (T-box)  
โอกาสที่นักธุรกิจไทย 
ไม่ควรพลาด

เรียนจากผู้รู้

เรียนจากผู้รู้
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เตรียมตัวอย่างไร
เพ่ือเข้าร่วมงาน
China-ASEAN 
Expo ในยุค 
โควิด-19
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครหนานหนิง

เรียนจากผู้รู้
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สื่อดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้นในสังคม 
ยุคปัจจุบัน ท้ังในชีวิตความเป็นอยู่ 
และการท�างาน  ก่อนวิกฤติโควิด-19  
กระแสการเปล่ี ยนแปลงท่ีเกิดจาก 
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัลก็มาแรงอยู่แ ล้ว  
แต่สถานการณ์โควิด-19 เปรียบเสมอืน 
“ยากระตุน้” เรง่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
รูปแบบการท�าธุ รกิจโดยให้เร็วยิ่งขึ้น  
ใช้ออนไลน์ ใช้ดิจิทัลมากขึ้น

ทางรอด คือ “กา รปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งให ม่อยู่เสมอ” ธุรกิจจ�าเป็น 
ต้องพัฒนาและคิ ดค้นวิธีแก้ไขและ 
ก้าวผ่านข้อจ�ากัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ 
ประสบการณ์ใหม่ท่ีดีขึ้นกว่าเดิม ธุรกิจ 
ด้ังเดิมหลายประ เภทจึงต้องปรับตัว 
จากการมีหน้าร้า นไปสู่แพลตฟอร์ม 
ออนไลน์

ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 การจัด 
งานแสดงสินค้าจีน - อาเซียน หรือ 
China - ASEAN Expo (CAEXPO)  
ครั้ ง ท่ี  17 เมื่ อปี  2563 ไ ด้มีการ 
ปรับเปล่ียนในหลายเรื่องท้ังช่วงเวลา 
การจัดงาน จากเ ดิม ท่ีก�าหนดจัด 
ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ได้ปรับ
เล่ือนเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 

เพื่อจัดแจงความพร้อมในการป้องกัน
โรคระบาด รวมท้ังปรับเปล่ียนรูปแบบ
การจัดงานไปสู่รูปแบบผสม offline 
+ online

ก่อนอ่ืน เรามาพูดถึงการจัดงาน  
offline กับ Pavilion สินค้าอาเซียน 
กันก่อน ด้วยข้อจ�ากัดเรื่องการเดินทาง 
และเพื่ อป้อง กันการแพร่ ระบาด 
จากผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุด  
คือ พื้นท่ีออกบูธสินค้าของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนได้ถูกลดขนาดลงจาก 
ปก่ีอน ๆ  โดยผูจั้ดงานเปดิโอกาสใหเ้ฉพาะ
ผู้ประกอบการอาเซียนท่ีมีบริษัทลูก 
หรือมีตัวแทนในจีนเข้าร่วมออกบูธ 
จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าเท่านั้น

ส�าหรับ Pavilion ไทย ถึงแม้จะ 
ถูกย่อขนาดเหลือ 50 บูธ (ปีก่อน ๆ 
ไทยเหมาฮอลล์สิน ค้า  156  บูธ )  
แต่..สีสันและบรรยากาศก็ยังคงคึกคัก 
เช่นเคย นึกถึงเพลงเชียร์... ไทยแลนด์
น่ารัก คึกคักเวลาลงเล่น ไทยแลนด์ 
ใจเยน็ ๆ  เวลาลงเล่นคึกคัก ๆ  การท่ีกว่างซ ี
“การ์ดไม่ตก” และสามารถควบคุม 
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 

เรียนจากผู้รู้
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ได้อยู่หมัดมาโดยตลอด ท�าให้จ�านวน 
ผูเ้ขา้ชมงานและบรรยากาศภายในงาน 
มีความคึกคัก และ Pavilion ไทย  
ยังคงเป็น Pavilion ท่ีได้รับความนิยม 
จากผู้เข้าชมงานเช่นเคย

ปรากฏการณ์ใหม่ ท่ี เ กิดขึ้นเพื่ อ 
รับมือวิกฤติโควิด-19 คือ การจัดงาน  
online โดยผู้จัดได้พัฒนาแพลตฟอร์ม  
online ไว้ให้กับผู้ประกอบการจาก
อาเซียน คือ (1) เว็บไซต์จัดแสดง
สินค้า https://wap.caexpo.org/ 
h o m e  ( ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ )  เ พื่ อ ใ ห้ 
ผู้ประกอบการอาเซียนได้อัปโหลด 
ภาพของสินค้า รายละเอียด และวิธ ี
การติดต่อลงบนเ ว็บไซต์ ดังกล่าว  
และ (2) แพลตฟอร์ม Live Streaming 
เพื่อไลฟ์สดแนะน�าบริษัทและสินค้า 
top item ให้กับคู่ ค้าชาวจีน โดยมี 
พิธีกรด�าเนินรายการให้ประเทศละ  
1 ชั่วโมง

ก่อนเข้าสู่ประเด็นวิธีการเตรียมตัว 
ในการเข้าร่วมงาน China - ASEAN 
Expo ในยุคโควิด-19 ศูนย์ BIC ขอให ้
ผู้ประกอบการไทยปรับโลกทัศน์ท่ีม ี
กับจีนแผ่นดินใหญ่เสียก่อน เพราะ
หากท่านยังมองภาพจีนสมัย 30 ปีก่อน  
จีนคงไม่ใช่ค�าตอบทางธุรกิจของท่าน

จากประสบการณ์การใช้ชีวิตในจีน
ของผู้เขียน ต้องบอกว่า... ในบริบท 
“เศรษฐกิจดิจิทัล” จีนก�าลังก้าวเข้าสู ่
ช่วง post-digital era หรือโลกหลัง 
ยุคดิจิทัลแล้ว การใช้ชีวิตของชาวจีน 
ได้ถูกหล่อหลอมให้เข้ากับเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเทอร์เน็ต รูปแบบ 
ก า ร ท� า ธุ ร กิ จ แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง 
ผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปสู่โลกออนไลน์

ตัวเลขท่ีน่าสนใจจากศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 
แหง่ชาติจีน (CNNIC) ระบุว่า ในป ี2563 
จีนมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (netizen)  

ตัวเลขที่น่าสนใจจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
แห่งชาติจีน (CNNIC) ระบุว่า ในปี 2563จีน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 

(netizen) พุ่งแตะ 989 ล้านคน คิดเป็นกว่า 1/5 ของผู้ใช้งานทั่วโลก 
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พุ่งแตะ 989 ล้านคน คิดเป็นกว่า 1/5 
ของผูใ้ชง้านท่ัวโลก และจ�านวนมากกว่า 
ประชากรไทยท้ังประเทศถึง 14.1 เท่า 
และ netizen เหล่านี้มีสัดส่วนการใช ้
งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนสูงถึง 
99.7% หรือเท่ากับ 986 ล้านคน

นอกจากนี้ บัญชีผู้ใช้งานไลฟ์สด  
วิดีโอสั้น และการค้าปลีกออนไลน ์ 
มจี�านวนเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
ผูใ้ชง้านไลฟส์ดมจี�านวน  616.8  ล้านราย 
เพิม่ขึน้จากชว่งครึง่ปแีรก  307.8  ล้านราย 
การไลฟ์สดเป็น internet application 
ท่ีเติบโตสงูสดุในป ี2563 ขณะท่ีผูใ้ชง้าน 
ค้าปลีกออนไลนม์จี�านวน 782.4 ล้านคน 
คิดเป็นสัดส่วน 79.1% ของผู้ใช้งาน 
อินเทอรเ์นต็ และตลาดค้าปลีกออนไลน์
ของจีนมขีนาดใหญท่ี่สดุในโลก 7 ปซีอ้น

ลองคิดดูง่าย ๆ ว่า...หากธุรกิจท่าน
สามารถขายสินค้าผ่านระบบออนไลน ์
ได้เพยีง 1% ของ netizen จีน เท่ากับว่า 
คุณอาจจะขายสินค้าได้ 9.89 ล้านชิ้น 
ดังนัน้ ผูป้ระกอบการไทยลองต้ังค�าถาม
ให้ตนเองดูว่า...ตลาดออนไลน์ในจีน
เปน็ “โอกาส” ส�าหรบัท่านมากขนาดไหน

กลับมาท่ีวิธีการเตรียมตัวในการ 
เข้าร่วมงาน China - ASEAN Expo 
ในยุคโควิด-19 การออกบูธในงาน 
แสดงสินค้าในต่างประเทศเป็นหนึ่งใน 
กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีผู้ประกอบการ 
ส า ม า ร ถ น� า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ไ ป 
ประชาสัมพันธ์หรือทดลองตลาด  
และเป็นจุดนัดพบเพื่ อเจรจาจับคู่ 
ทางการค้าหรือหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ  
แต่ในบรบิทท่ีสถานการณโ์ลกไมอ่�านวย  
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ทางเลือก “ออนไลน์” กลายเป็นโจทย์ 
ส�าคัญของผูป้ระกอบการซึง่เปน็ชอ่งทาง 
ในการท�าตลาดท่ีมปีระสทิธภิาพสูงกว่า 
แถมน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ค้าจีน 
เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มของรัฐ

นา่เสยีดายว่า...งาน China - ASEAN  
Expo ในป ี2563 ท่ีผา่นมา ผูป้ระกอบการ 
ในไทยยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับ 
การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากนัก  
ตามค�าบอกเล่าจากฝ่ายผู้จัดท่ีต้ังใจ 
สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ไว้ให้กับ 
ผู้ประกอบการอาเซียน พบว่า จ�านวน
ผู้ประกอบการไทยบนแพลตฟอร์ม 
มอียูน่อ้ยราย แถมท่ีมอียูน่อ้ยรายก็เปน็ 
ตัวแทนในจีนท่ีกระตือรือร้นเข้าไป 
อัปโหลดภาพและรายละเอียดสินค้า  
(แอบยกนิว้ใหกั้บผูป้ระกอบการเวียดนาม 
ท่ีใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มนี้อย่าง 
เต็มท่ีจรงิ ๆ )  ดังนัน้  ผูป้ระกอบการไทย 

ต้องเร่งปรับตัวให้เข้ากับสังคมดิจิทัล
ให้เร็วขึ้นกว่านี้

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น หากน�ามา
วิเคราะห์ร่วมกับตัวเลขสถิติข้างต้น
พอจะกล่าวได้ว่า...ผู้ประกอบการไทย 
“เสียโอกาส” ทางธุรกิจไปมากทีเดียว 
การน�าธุรกิจก้าวสู่การแข่งขันในยุคนี ้
ผู้ประกอบการไทยจ�าเป็นต้องปรับ  
mindset ในการเข้าร่วมงาน China- 
ASEAN Expo ต้องปรับตัวให้เท่าทัน 
กับการเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค  
(ในจีน) การหอบสินค้าเข้ามาขายแล้ว 
หอบเงินกลับบ้านคงไม่ใช่วิธีท่ียั่งยืน  
โดยเฉพาะในสถานการณ์ความไม่ปกติ 
จากโควิด-19 ท่ีมีทีท่าลากยาวข้ามป ี
การเตรียมความพร้อมเพื่ อปรับตัว
ใ ห้ เ ข้ า กั บ สั ง ค ม ดิ จิ ทั ล ใ น จี น ผ่ า น 
แพลตฟอร์มออนไลนจึ์งเปน็ทาง (รอด)  
ของธุรกิจในปัจจุบัน

...ไมเ่ปน็ไร เรามาเริม่ต้นใหมใ่นงาน 
China-ASEAN Expo ปีนี้... ผู้จัดงาน
แสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China - 
ASEAN Expo - CAEXPO) ได้ก�าหนด 
การจัดงาน China - ASEAN Expo  
ครั้งท่ี 18 ระหว่างวันท่ี 10-13 กันยายน 
2564 โดยยังคงรูปแบบผสมผสาน  
“ออนไลน์+ออฟไลน์” เช่นปีท่ีผ่านมา

แผนของการจัดงานในภาพรวม  
ทุกอย่างยังเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ  
การขยายความร่วมมือสู่กรอบความ 
ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
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ภูมิภาค หรือ RCEP(10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน + จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ภายใต้
สถานการณ์ใหม่ของเศรษฐกิจโลก 
งาน China - ASEAN Expo ครั้งท่ี 18  
จึงเป็นโอกาสส�าหรับอาเซียนในฐานะ 
คู่ค้ารายใหญ่ของจีน รวมถึงประเทศ 
พนัธมติรภายในกรอบความตกลง RCEP 
ในการพฒันาความรว่มมอืทางเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุนระหว่างกัน

ผู้ประกอบการไทยไม่ควรพลาด
โอกาสดังกล่าว  ส� าหรับผู้ ท่ีสนใจ  
ท่านต้องด�าเนินการตามเง่ือนไข ดังนี้

1. เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริม
การ ค้าระห ว่างประเทศ  (D ITP )  
ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมฯ จะเป็น 
ผู้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน  
รายละเอียดการเข้าเป็นสมาชิกกรมฯ 
สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีหมายเลข 
โทรศัพท์ 02-507 8381 และอีเมล 
caexpo.ditp@gmail.com

2. โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบ
การไทยผ่านแพลตฟอร์ม Online + 
Offline

• แพลตฟอร์ม Online ผู้จัด 
ได้พัฒนาเว็บไซต์ส�าหรับ 
ผู้ประกอบการท่ีเป็นสมาชิก 
กรมฯ เพื่ออัปโหลดรูปสินค้า
และข้อมูลการติดต่อ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการควรเตรียม
โปรไฟล์บริษัทท่ีน่าเชื่อถือ 

การออกบูธใน 
งานแสดงสินค้า 
ในต่างประเทศ 

เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 
ทางการตลาด 

ที่ผู้ประกอบการ 
สามารถน�าสินค้าและ

บริการไปประชาสัมพันธ์ 
หรือทดลองตลาด  
และเป็นจุดนัดพบ 

เพ่ือเจรจาจับคู่ทางการค้า
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รูปถ่ายสินค้าท่ีน่าดึงดูด  
และรายละเอียดสินค้า 
ให้ครบถ้วน

• แพลตฟอร์ม Offline 
เนื่องจากข้อจ�ากัดเรื่อง 
การเดินทางเข้าประเทศจีน  
ผู้จัดงานจึงเปิดโอกาสให้
เฉพาะผู้ประกอบการท่ีมี
บริษัทลูกหรือมีตัวแทนใน
จีนเข้าร่วมออกบูธจัดแสดง
และจ�าหน่ายสินค้าเท่านั้น  
โดยผู้ประกอบการท่ีเป็น 
สมาชิกกรมฯ สามารถ
พิจารณาจัดต้ังบริษัทลูก 

หาตัวแทนท่ีมีความน่าเชื่อถือ
ในจีนไว้ก่อน

ศนูย ์BIC ขอเนน้ว่า...ในงาน China-
ASEAN Expo ปีนี้ อย่าพลาดโอกาส 
การท�าธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์
ท่ีผู้จัดงานได้เตรียมไว้ให้เป็นอันขาด  
โดยผู้ประกอบการไทยสามารถติดตาม 
ความคืบหน้าผ่านศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ 
ไทยในจีน (BIC) ทางเว็บไซต์ www.
thaib izchina.com หรือติดตาม 
รายละเอียดเง่ือนไข/ข้อก�าหนดในการ
เข้าร่วมงานและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณิชย์
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การพัฒนาเมืองสาธารณะต้นแบบ
ของนครเฉิงตูกับการพัฒนาประเทศ
ตาม BCG Model ของไทย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครเฉิงตู
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เมื่ อการพัฒนาเมือง ท่ีมีขนาด 
เศรษฐกิจใหญ่ของจีนในปัจจุบันต้อง 
เผชิญกับปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม 
มลภาวะ ความแออัดของประชากร  
ส่งผลให้จีนพยายามแสวงหาแนวทาง 
เพื่อการพัฒนารูปแบบใหม่ท่ีมีความ 
ยั่งยืนท้ังด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณค่า 
ทางนิเวศวิทยา ควบคู่ไปกับการยก 
ระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
เมื่อวันท่ี11 กมุภาพนัธ ์2561 นายส ีจ้ินผงิ 
ประธานาธิบดีจีน ได้เดินทางเยือน 
มณฑลเสฉวนและกล่าวถึงการพัฒนา 
เมืองต้นแบบ “เมืองสวนสาธารณะ 
(Park City)” เป็นครั้งแรก โดยชี้ให ้
เหน็ว่าในชว่งหลายปท่ีีผา่นมา จีนได้เดิน 
ตามแนวทางการพัฒนาสีเขียวและ 
การพัฒนาการวางผังเมืองร่วมกัน 
โดยใชเ้มอืงสวนสาธารณะเปน็จุดเริม่ต้น 
ส�าคัญในการสง่เสรมิใหจี้นเปน็ประเทศ 
ท่ีสวยงาม ท้ังนี้  การพัฒนารูปแบบ 
ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการสร้างสวน 
สาธารณะในเมืองเท่านั้น แต่เป็นการ
แก้ปัญหา “โรคของเมืองขนาดใหญ่”  
ท่ีเกิดขึ้นเมื่ อมีการพัฒนาเมืองใหญ่ 
รวมถึงความต้องการในการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมด้วย ในเดือน
มกราคม 2563 นายสีฯ ได้ยืนยัน 
เจตจ�านงทางการเมืองอย่างชัดเจน 
ในการผลักดันให้นครเฉิงตูกลายเป็น 
พื้นท่ีส�าคัญในการพัฒนาตามแนวคิด  

“Park City Demonstration Zone” 
หรือเขตสาธติเมืองสวนสาธารณะ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สมดุลตาม BCG Model

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ตามแนวคิด “Park City” ของนครเฉิงตู 
ท่ีเน้นการพัฒนาเมืองและแหล่งท่ีอยู่ 
อาศยั ควบคูไ่ปกับการรกัษาสิง่แวดล้อม 
และการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 
ผา่นการน�าเทคโนโลยแีละกระบวนการ 
ใหม่  ๆ  น�ามาปรับใช้  โดยเชื่ อ ว่า 
ประสิทธิผลของการรักษาระบบนิเวศ 
และสิ่ งแวดล้อมส่งผลโดยตรงต่อ 
คุณภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ เมือง 
แ ล ะ ก า ร ด� า ร ง ชี พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  
สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยใช้ BCG Model (Bio-Circular-
Green Economy)

เรียนจากผู้รู้

BIC YEAR BOOK 2021104



โมเดลเศรษฐกิจการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ของไทย ซึ่งให้ความส�าคัญกับการสร้าง 
ความสมดุลระหว่างการดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติกับการสร้างมูลค่า (value  
creation) หรือกล่าวได้ว่าเป็นการน�า 
เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ให้กับเศรษฐกิจใน 4 สาขาหลัก ได้แก่ 
(1) สาขาเกษตรและอาหาร (2) สาขา
พลังงานและวัสด ุ(3) สาขาสขุภาพและ 
การแพทย์ และ (4) สาขาการท่องเท่ียว 
และบริการ เพื่ อสร้างความยั่ งยืน 
แก่การพัฒนา มีการรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบมลพิษ  
เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สร้างความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ  
และพลังงานเพื่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน

นครเฉิงตูกับแผน Park City  
ที่เป็นรูปธรรม

ในชว่ง 3 ปท่ีีผา่นมา (ป ี2560 - 2563) 
นครเฉิงตู ไ ด้ยืนหยัดในการปฏิบั ติ 
ตามเจตนารมณ์ของนายสีฯ เพื่อเป็น 
ผู้น�าด้านการพัฒนาเมืองท่ียึดหลัก 
การท่ีมนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ 
ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว 
มอีารยธรรมทางนเิวศวิทยาท่ีหลากหลาย 
ควบคู่ ไปกับการยึดประชาชนเป็น 
ศูนย์กลาง สร้างแหล่งชุมชนและสวน 
สาธารณะ และมุ่งมั่นสู่การเติบโต 
ทางเศรษฐกิจแบบเปิด เพื่อเป็นการแก้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองขนาดใหญ่

เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2555 รัฐบาล
มณฑลเสฉวนได้ประกาศแผนพัฒนา
เขตใหมเ่ทียนฝู ่นครเฉงิต ูมณฑลเสฉวน 
โดยการจัดต้ังกองทุนพิเศษส�าหรับ 
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การพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าวด้วยเงินทุน 
2,000 ล้านหยวน และได้รับการอนุมัติ 
ใหเ้ปน็เขตส�าหรับพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
เมื่อเดือนตุลาคม 2557 เพื่อเป็นพื้นท่ี
เปิดส�าหรับการลงทุน การสร้างความ 
รว่มมอื การเปน็เมอืงทันสมยั และการม ี
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน พื้นท่ี 
ดังกล่าวถือเปน็สว่นส�าคัญต่อการพฒันา 
นโยบายข้อริ เริ่มแถบและเส้นทาง 
เขตเศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแม่น�า 
แยงซีและรองรับการพัฒนาของ 
เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง

คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ 
นครเฉงิต ูได้ต้ังเปา้ว่า  พื้นท่ีสาธารณะใหม่ 
จะต้องแล้วเสรจ็ในป ี 2568  และยกระดับ 
ให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรส�าคัญ 
กลายเป็นพื้ น ท่ีส� า คัญเพื่ อรองรับ 
การพัฒนาแบบ One Growth Pole 

& Two Centers ของจีน โดยในป ี
2578 นครเฉิงตูจะกลายเป็นเมือง 
สวนสาธารณะสาธิตแห่งใหม่ท่ีเป็น 
ต้นแบบระดับประเทศและเป็นประตู
สู่สากล พร้อมด้วยระบบห่วงโซ่มูลค่า 
ด้านการเงินการค้า การลงทนุศนูยก์ลาง
เครอืขา่ยทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
ท่ีครบครันเพื่อเป็นส่วนช่วยผลักดัน
บทบาทของเขตวงกลมเศรษฐกิจ 
เฉิงตู - ฉงชิ่ง ในเวทีระดับโลก

จากการท่ีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย 
ในจีนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู  
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม The 2nd 

Park City Forum ณ Western China 
International Expo City เขตใหม่ 
เทียนฝู่ นครเฉิงตู เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 
2563 จัดขึ้นโดยรฐับาลนครเฉงิต ูและมี 
ผู้ เข้ าร่วมประชุมจากสถาบันวิ จัย  
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นครเฉิงตูจะกลายเป็นเมืองสวนสาธารณะสาธิตแห่งใหม่ 
ที่เป็นต้นแบบระดับประเทศและเป็นประตูสู่สากล พร้อมด้วยระบบ 
ห่วงโซ่มูลค่าด้านการเงิน การค้า การลงทุน ศูนย์กลางเครือข่าย 

ทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ครบครัน

หนว่ยงานภาครฐัและเอกชนกว่า  300  คน 
ศนูย์ข้อมลูฯ ได้ทราบว่า รัฐบาลท้องถ่ิน 
ได้พยายามมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน 
นิ เวศวิทยาและความเป็นอ ยู่ของ 
ประชาชนท่ีมีคุณภาพ หลักการส�าคัญ
ของการพัฒนาเมืองสวนสาธารณะ 
ของนครเฉงิตคืูอ การประยุกต์ใชน้โยบาย 
การพัฒนาแบบ Park City + TOD 
(Transit-Oriented Development)  
โดยมีสถานีขนส่งมากขึ้น เช่น สถาน ี
รถไฟใต้ดินเป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบ 
ไ ป ด้ ว ย พื้ น ท่ี ส� า ห รั บ ส� า นั ก ง า น  
ท่ีพักอาศัย  รวมถึงแหล่งชอปปิ ง  
โดยพื้นท่ีดังกล่าวจะมีระยะห่างจาก 

สถานขีนสง่มวลชนประมาณ 600 เมตร 
หรือใช้เวลาเดินระหว่างพื้นท่ีดังกล่าว
ไปยังสถานีขนส่งเพียง 10 นาทีเท่านั้น  
นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยพื้นท่ี
อเนกประสงค์และพื้นท่ีส�าหรับความ 
บันเทิง เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในพื้ น ท่ี  นครเฉิงตู 
นับได้ว่าเป็นอีกเมืองท่ีมีการพัฒนา  
TOD อย่างรวดเร็วแห่งหนึ่งในโลก  
ในช่วงปี2560 นโยบายการพัฒนา 
ดั งก ล่าว เริ่ ไ ด้ รับการผลัก ดันจาก 
รัฐบาลท้องถ่ินมากขึ้น และเมื่อเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ทางการ
ของส�านักงานวางแผนและจัดการ 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ น ค ร เ ฉิ ง ตู  
ได้ประกาศแผนออกแบบเมืองแบบ 
บูรณาการ TOD ท่ีส�าคัญหลายโครงการ  
โดยโครงการท่ีเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญ 
คือ Luxiao Station TOD (陆肖站TOD) 
จัดอยู่ในโครงการ TOD ชุดแรก ต้ังอยู ่
บริเวณถนนจงเหอ ในเขตไฮเทคโซน 
ประกอบไปด้วย ย่านใจกลางธุรกิจ 
Central Business District (CBD)  
ต้าหยวน ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตก  
ม ีXinchuan Science and Technology  
Park อยูท่างทิศใต้ และมสีถานรีถไฟฟา้
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ใต้ดินสาย 6 (ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง) 
และสาย 22 (แผนการระยะยาว)  
ท่ีห่างจากใจกลาง Luxiao Station  
TOD (陆肖站TOD) 400 เมตร

การพัฒนาของ TOD ถือเป็นการ 
ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองท่ียั่งยืน การคมนาคมในระบบ 
TOD นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเดินทางให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี
แล้วยังเป็นการสร้างระบบการขนส่ง 
สีเขียวเพื่ อบรรเทาความแออัดของ 
เมืองและลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน  
ก็ เป็นการสร้ าง รูปแบบเมือง ใหม ่ 
บนพื้ นฐานของนวัตกรรมและการ 
จัดสรรทรัพยากรในพื้นท่ี กล่าวได้ว่า 

TOD จะเปน็การเติมเต็มระบบการขนสง่ 
สีเขียวท่ีมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
อัจฉริยะในระบบขนส่ง เป็นรูปแบบ 
การคมนาคมขนส่งท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy Development) และเป็น
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง 
ยั่งยืนของนครเฉิงตู ซึ่งเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม 
และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
โดยรัฐบาลนครเฉิ งตู ไ ด้ เน้นย�า ถึง 
การพัฒนาพลังงานใหม่ การปกป้อง 
สิ่ งแวดล้อม อุตสาหกรรมสี เขียว 
การขนส่ งสี เขียว  สวนสาธารณะ 
สีเขียว ฯลฯ นอกจากนั้น การพัฒนา 
สีเขียวยังมุ่งเน้นไปท่ีการแก้ปัญหา 
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ด้านนวัตกรรม การค้าและการเงิน 
โดยคาดว่าในปี  2565 นครเฉิงต ู
จะกลายเป็นเมืองชั้นน�าในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสีเขียว  
รวมถึงเปน็เมอืงท่ีมปีรมิาณคารบ์อนต�า 
ในประเทศจีน

ความส�าเร็จในการพัฒนา
นิเวศวิทยาและรักษาสิ่งแวดล้อม

ดังท่ีได้กล่าวข้างต้นว่า การพัฒนา
เมืองสาธารณะจะต้องส่งเสริมท้ังด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ 
และคุณค่าทางนิเวศวิทยาด้วย รัฐบาล 
นครเฉงิตไูด้ใหค้วามส�าคัญในการรกัษา 
สิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างโครงสร้าง 
พื้นฐาน โดยก�าหนด 10 มาตรการ

การพัฒนาสีเขียวในปี 2559 - 2578  
เพื่อพฒันาโครงการส�าคัญ อาทิ เรง่สรา้ง 
ถนนเทียนฝูส่เีขยีว สรา้งสวนสาธารณะ 
หลงฉวน ฟื้ นฟูพันธุ์พืช ลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก�ามะถัน  
ลดมลพิษทางอากาศระหว่างการ 
ก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
ต่าง ๆ ควบคุมการใช้น�ามันในการ 
ประกอบอาหาร สุ่มตรวจรถบรรทุก  
ส่งเสริมการผลิตรถยนต์พลังงานใหม ่
ด�าเนินโครงการป้องกันและควบคุม
มลพิษทางน�า ด�าเนินโครงการป้องกัน 
และควบคุมระ ดั บมลพิษของ ดิ น 
ในพื้นท่ีการเกษตร เร่งสร้างโรงบ�าบัด
น�าเสียและโรงงานก�าจัดขยะมูลฝอย  
ปลูกป่าให้มี อัตราครอบคลุมพื้ น ท่ี 
ร้อยละ 39.5 ใช้พลังงานสะอาด 
ในอุตสาหกรรม และลดการใช้ถ่านหิน 
และเชื้อเพลิง เป็นต้น

ปัจจุบัน โครงการสร้างถนนสีเขียว
ได้สร้างแล้วเสร็จเป็นระยะทาง 4,081 
กิโลเมตร โครงการ “สวนสาธารณะ 
ร้อยแห่ง” ได้สร้างส�าเร็จแล้ว 35 แห่ง 
ได้มีการปรับปรุงป่าไม้บริเวณภูเขา 
หลงฉวนแล้ว 66,667,000 ตารางเมตร 
นับเป็นพื้ นท่ีสี เขียว ร้อยละ 39.9  
รวมถึงจัดวางนวัตกรรมระบบนิเวศ 
แบบใหม่ ถึ ง  14 แห่ ง  และมี เขต
อุตสาหกรรมสีเขียว 66 แห่ง
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ความส�าเร็จในการควบคุม
มลพิษของนครเฉิงตู

เนื่ องจากนครเฉิงตูต้ังอยู่บริเวณ
แอ่งกะทะ ท�าให้การระบายอากาศ 
และการก�าจัดมลพิษไม่ดีเท่าท่ีควร  
จากการวิจัยแสดงใหเ้หน็ว่า การเพิม่ขึ้น 
ของต้นไม้และป่าไม้  จะท�าให้รังสี 
ความร้อนเกิดการกระจายตัวมากขึ้น  
ช่วยเพิ่มความชื้น และลด PM 2.5  
โดยนายจาง เหรนิเหอ นกัวิชาการประจ�า  
Chinese Academy of Sciences กล่าวว่า 
นครเฉิงตูควรส่งเสริมการหมุนเวียน 
ระบบอากาศผ่านการออกแบบการ 
เพาะปลูกพันธุ์พืช และใช้สายลม 
ในอากาศเป็นตัวกลางในการปรับ 
สภาพอากาศ อาทิ การวางต้นไม้ไว้ 
บนหลังคาอาคารสูง การทาสีขาว 
บรเิวณหลังคา นครเฉงิตมูกีารด�าเนนิการ 
สนับสนุน ให้ลดการปล่อยมลพิษ 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณมลพิษ 
ทางอากาศในนครเฉิงตูค่อย ๆ ลดลง 
ดัชนคีวามรอ้นมกีารกระจายตัวมากขึ้น 
โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 28 องศา
เซลเซยีส/14 ชัว่โมง ปรมิาณหมอกควัน
ต่อวันระหว่างปี 2556 - 2562 ปรับตัว 
ดีขึ้น นอกจากนั้น ค่า PM 2.5 ระหว่างป ี
2556 - 2562 เฉล่ียลดลงเหลือเพียง  
11.34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ป ี
(มาตรฐานไม่ควรเกิน 25 ไมโครกรัม/
ลกูบาศก์เมตร/ป)ี ในชว่งไมก่ี่ปท่ีีผา่นมา 
คุณภาพอากาศของนครเฉิงตู ดีขึ้น 

อยา่งเหน็ได้ชดั โดยในป ี 2562  จ�านวนวัน 
ท่ีมีคุณภาพอากาศดี 287 วัน โดยเฉล่ีย 
เพิม่ขึน้  15  วันจากป ี 2561  และในไตรมาส 
ท่ี 4 ของปี 2563 นครเฉิงตูมีดัชน ี
คณุภาพอากาศ (Air Quality Index:  AQI)  
คุณภาพเยี่ยม 32 วัน และคุณภาพดี 
44 วัน คิดเปน็รอ้ยละ 82.6 นอกจากนัน้ 
ในปี 2562 คุณภาพน�าของนครเฉิงตู 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 
90.7 เมื่อเทียบกับปี 2559

แม้จะประสบความส�าเร็จในระดับ 
หนึ่งแล้ว นครเฉิงตูจะยังคงส่งเสริมการ
ลดคาร์บอนอย่างจริงจังผ่านโครงการ  
“Carbon Benefit Tianfu” โดยใชไ้ฟฟา้ 
ทดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหิน  
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จ�าแนกขยะ และใช้ทรัพยากรอย่าง
ครอบคลุม ฯลฯ สร้างแพลตฟอร์ม 
ท่ี เป็นประโยชน์ต่อการวัดปริมาณ 
คาร์บอน ให้การสนับสนุนเพื่อสร้าง 
แรงจูงใจในการลดคารบ์อนของประชาชน 
และองค์กรต่าง ๆ

จากขอ้มลูขา้งต้น เหน็ได้ว่า เปา้หมาย 
ในการควบคุมมลพิษของนครเฉิงตูม ี
ความคล้ายคลึงกับของไทย  ซึง่ขบัเคล่ือน 
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไปสูก่ารสรา้ง
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ  
การแก้ไขปญัหา PM 2.5 ขยะ น�าเสยี  และ 

โลกร้อนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
สนับสนุนการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
เพราะธรรมชาติเป็นแหล่งก�าเนิดของ
มนษุยแ์ละสตัว์บนโลก และเปน็พื้นฐาน 
ความกินดีอยู่ดีของผู้คนในประเทศ

ความร่วมมือกับ Huawei  
เพ่ือสร้างเมืองอัจฉริยะ 
แบบบูรณาการ

นครเฉิ งตู ไ ด้ ร่ วมมือ กับบริ ษัท 
Huawei Technologies Co. , Ltd.  
ในโครงการ Artificial Intelligence  
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Big  Data  Center  เพื่อสรา้งเมอืงอัจฉรยิะ 
แบบบูรณาการในรูปแบบ One Center 
and Three Platforms โดย One Center 
คือ ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับ 
บูรณาการในระดับชาติผา่น 3 Platforms 
ได้แก่ (1) City Brain Platform  
(2) แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ปัญญา 
ประดิษฐช์ั้นน�าของโลก (E-level) และ 
(3) แพลตฟอร์มนวัตกรรมการจัดเก็บ 
ขอ้มลูอัจฉรยิะระดับโลก เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการในเมอืงอัจฉรยิะ ประยุกต์ใช้ 
ในกระบวนการอุตสาหกรรม การบรหิาร 
จัดการเมอืงและการด�ารงชวิีต นอกจากนัน้ 
ยงัได้รว่มมอืกับมหาวิทยาลัย Electronic 
Science and Technology มณฑลเสฉวน 
มหาวิทยาลัยเสฉวน และมหาวิทยาลัย  
Southwest Jiaotong เพื่อจัดฝึกอบรม 
บุคลากร นักศึกษา และจัดการศึกษา
นอกห้องเรียน Huawei ยังได้มีการ 
สร้างระบบนิเวศส�าหรับอุตสาหกรรม 
คอมพิวเตอร์ในนครเฉิงตู รวมไปถึง 
ระบบนเิวศส�าหรบัฮารด์แวร ์คอมพวิเตอร ์
และปฏิบัติการฐานข้อมูล เพื่อรักษา 
ความปลอดภัยของห่วงโซ่การผลิต 
ดังกล่าว อีกท้ังได้มีการจัดต้ังศูนย ์
นวัตกรรมระบบนิเวศ Kunpeng และ 
ห้องปฏิบัติการ Huawei Kunpeng 
T ian fu  ในนครเฉิ งตู เพื่ อ ให้ การ
สนับสนุนผู้ เชี่ ยวชาญด้านเทคนิค  
ตลอดจนการเชื่ อมต่อระหว่างธุรกิจ
ต่าง ๆ และการพัฒนาระบบนิเวศของ

อุตสาหกรรมท้ังหมด เชื่อว่าในอนาคต 
ทุกสิ่งอย่างจะเชื่อมเข้าหากันในเมือง 
อัจฉริยะ เราสามารถรับรู้ ถึงสภาพ
แวดล้อมโดยรอบของมนุษย์ได้ผ่าน 
การเชื่อมต่อในระบบดิจิทัลหลายแสน 
ล้านครั้งเหล่านี้  ท�าให้ทราบข้อมูล 
ต่าง ๆ ท่ีส่งผลดีต่อการปกครองและ 
พัฒนาเมือง ท�าให้เทคโนโลยีดิจิทัล 
จะกลายเปน็การประมวลผลรูปแบบใหม่ 
ท่ีกลายเปน็เทคโนโลยหีลักในการพฒันา 
เมืองอัจฉริยะ

ปัจจุบัน หลายจังหวัดของไทยก็ได้ 
พยายามพฒันาเมอืงอัจฉรยิะเชน่กัน  อาทิ 
ภเูก็ต ขอนแก่น เชยีงใหม ่ชลบุร ี(พทัยา) 
ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพฯ 
ซึ่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการ
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พัฒนาแบบ BCG ของไทยเป็นแนวทาง 
คู่ขนานท่ีส�าคัญในการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน เมืองอัจฉริยะเป็นการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 
ในการรับรู้ วิเคราะห์ และรวมข้อมูล 
ส�าคัญต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติการ 
ของเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ท่ีหลากหลาย อาทิ การด�ารงชี วิต 
ของผู้คน การป้องกันสิ่ งแวดล้อม  
ความปลอดภัยของการปกครอง  
การพฒันาเมอืง และกิจกรรมเศรษฐกิจ

ท้ังนี ้การบูรณาการการพฒันาแบบ 
ผสมผสานของเมืองอัจฉริยะและ
การพัฒนาแบบ BCG เข้าด้วยกัน  
จะสามารถพฒันาสรา้งความยั่งยนืของ 
ฐานทรัพยากรและความหลากหลาย

ทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่าง
การอนรุกัษ์และการใชป้ระโยชน ์พฒันา 
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม็แขง็ 
ด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิด
สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 
และยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้เศรษฐกิจ BCG ใหส้ามารถแขง่ขนั 
ได้อย่างยั่งยืน

การยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน

แน่นอนว่าการพัฒนารูปแบบเมือง 
แห่งสวนสาธารณะ จะช่วยเติมเต็ม 
คุณภาพชีวิตของประชาชนรอบด้าน 
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้ นฐาน  
ในช่วงไม่ ก่ีปี ท่ีผ่านมา คนหนุ่มสาว 
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จ�านวนมากเลือกปักหลักในนครเฉิงตู 
โ ด ย ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ว่ า เ ป็ น ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต 
ในเมืองท่ีเรียบง่าย บนพื้นฐานของ 
ก า ร ก้ า ว ก ร ะ โ ด ด ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
และความมั่งค่ัง เมื่ อปลายปี 2563 
ส�านักงานการก่อสร้างเมืองแห่งสวน
สาธารณะนครเฉิงตู ได้วิเคราะห์สถิติ 
การพัฒนารอบด้านในการกลายเป็น 
เมอืงสวนสาธารณะ โดยจากการส�ารวจ
พบว่าประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีหลัก
ในการพัฒนารูปแบบดังกล่าว มีรายได้ 
ต่อหวัเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 51.25 ระบบนเิวศ 
สี เขียวในชุมชนท่ีอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 50 โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 46.13 ผูไ้ด้รบัระบบประกันสงัคม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นท่ีเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 35.63 
ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 34.38 ผู้คนเข้าถึงระบบขนส่ง 
สาธารณะเพิ่มขึ้ นร้อยละ 33 .75  
อีกหนึ่งสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เศรษฐกิจ 
ในพื้ นท่ีพัฒนาแบบสวนสาธารณะ 
ของนครเฉิงตูยกระดับขึ้น เนื่องจากมี 
การสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ ่
เพิ่มมากขึ้น และผลักดันให้ร้านกาแฟ 
หรอืโรงน�าชาในสวนสาธารณะกลายเปน็ 
แ ห ล่ ง พั ก ผ่ อ น แ ล ะ แ ห ล่ ง เ ช็ ค อิ น 
แห่งใหม่ท�าให้มีประชาชนท้ังในนคร 
เฉิงตูและต่างเมืองเข้าถึงได้ง่ายและ 
ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียว 
ให้แก่คนในพื้นท่ี

ท้ังนี้ ในสิ้นปี 2563 ระบบนิเวศ 
สีเขียวของนครเฉิงตูได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
65.63 ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.25 สิ่ งอ�านวย 
ความสะดวกขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 
41.88 เมื่อเดือนมีนาคม 2564 เขตใหม ่
เทียนฝู่มีการปรับปรุงรูปแบบเมือง 
ต า ม แ น ว คิ ด เ มื อ ง แ ห่ ง ส า ธ า ร ณ ะ  
โดยปรับลดพื้ นท่ีอุตสาหกรรมจาก 
ร้อยละ 27.2 เป็นร้อยละ 20.6 พื้นท่ี 
อยู่อาศัยจากร้อยละ 25.6 เพิ่มเป็น 
ร้อยละ 34.1 และสัดส่วนของพื้นท่ี
สีเขียวจากร้อยละ 65.7 เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 70.1 และได้ปรับปรุงถนนและ
ตรอกซอกซอย 2,059 แห่ง ปรับปรุง 
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ปญัหาโรคของเมอืงขนาดใหญท่ี่เกิดขึ้น 
ในกรุงเทพฯ และหลายจังหวัดใหญใ่นไทย 
นอกจากนั้น การประยุกต์การพัฒนา 
เมืองอัจฉริยะ โดยใช้นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยเีขา้มาชว่ยในระบบปฏิบติัการ 
ของเมืองในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน ยังถือเป็น 
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร น� า แ น ว คิ ด ท า ง 
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  
มาปรับใช้ในการยกระดับการแข่งขัน 
อย่างยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจ BCG ด้วย  
โดยภาครัฐอาจร่วมมือกับภาคเอกชน 
ปรับปรุงจากพื้นฐานโครงสร้างเมือง 
ในปัจจุบันเป็นท่ีต้ัง การประยุกต์ใช้
แนวคิดเมืองสวนสาธารณะร่วมกับ 
นโยบายการพัฒนาแบบ BCG Model 
ยังสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา 
เ มื อ ง ใ ห ม่ ห รื อ ก่ อ ส ร้ า ง เ ข ต พื้ น ท่ี
เศรษฐกิจใหม่ในอนาคตได้อีกด้วย

นอกจากนั้น โดยท่ีนโยบายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของไทยและจีนมีความ
สอดคล้องกันในหลายด้าน BCG จึงเปน็ 
กระบวนทัศนใ์หมท่ี่ไทยและจีนสามารถ 
ร่วมมือกันเพื่อใช้ในการฟื้ นฟูสภาวะ 
เศรษฐกิจและสรา้งความสมดลุของการ 
เติบโตท่ียั่งยืนของโลกหลังสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

สนามหญ้า 600 แห่ง สร้างชุมชน 
สวนสาธารณะ 70 แหง่ โดยตระหนกัถึง 
การผสมผสานรูปแบบสวนสาธารณและ 
วิถีชวิีตของชุมชนอยา่งเปน็ธรรมชาติ

นับได้ว่านครเฉิงตูจะเป็นจุดเริ่มต้น
การเปน็เมอืงเศรษฐกิจสเีขยีวท่ีสามารถ 
แก้ไขปัญหาด้านนิเวศวิทยาและความ 
เปน็อยูข่องประชาชนตามนโยบายและ
เจตนารมณ์ท่ีประธานาธิบดีสี จ้ินผิง 
ได้ให้ไว้ โดยอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วนในการผลักดันให้ประสบ 
ความส�าเร็จ

บทส่งท้าย
เมืองสวนสาธารณะต้นแบบของ 

นครเฉิงตู ถือเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
ส�าหรับประเทศไทยท่ีปัจจุบันก�าลัง
เกิดปัญหาโรคของเมืองขนาดใหญ่  
มีประชากรแฝงในเมืองท่ีเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ปัญหามลภาวะ PM2.5 และ 
ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งแออัด  
ซึ่งปัญหาส่วนนี้สามารถน�าหลักการ 
หรือแนวคิดข้างต้นมาประยุกต์ใช้ 
ร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - 
เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio - Circular - Green Economy: 
BCG Model) ของไทย เพื่อลดหรอืแก้ไข 

นับได้ว่านครเฉิงตูจะเป็นจุดเริ่มต้นการเป็นเมืองเศรษฐกิจสีเขียวที่
สามารถแก้ไขปัญหาด้านนิเวศวิทยาและความเป็นอยู่ของประชาชน

ตามนโยบายและเจตนารมณ์ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ให้ไว้
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ส่องพฤติกรรม 
การใช้จ่ายของ 
ชาวซานตง 
ในยุคโควิด-19
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ เมืองชิงต่าว
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ปี 2563 ท่ีผ่านมา นับว่าเป็นปีท่ี 
หนกัหนว่งส�าหรบัทกุคนท่ีต้องเผชญิกับ 
ความยากล�าบากในการใชช้วิีต เนื่องจาก 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงแม้ว่า 
ปจัจุบนัการแพรร่ะบาดฯ ในสาธารณรฐั 
ประชาชนจีนจะทเุลาลงแล้ว แต่ผลกระทบ 
ท้ังต่อเศรษฐกิจ สังคมและสภาพจิตใจ 
ของผูค้นยงัคงอยู ่อีกท้ังยงัสง่ผลใหต้ลาด 
ผู้บริโภคมีความเปล่ียนแปลงไปด้วย  
การเปล่ียนแปลงของตลาดผูบ้รโิภคมผีล 
มาจากพฤติกรรมการบรโิภค ความเคยชนิ 
ใ น ก า ร บ ริ โ ภ ค แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์
การบริ โภคของผู้บริ โภค รวมถึง 
โซเชียลมีเดีย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-commerce) การขายสินค้าผ่าน 
ไลฟ์สด การขายสินค้าปลีกในท้องถ่ิน
และสินค้าอ่ืน ๆ ซึ่งนับเป็นการบริโภค 
รูปแบบใหม ่ท่ีสามารถสรา้งพลังผลักดัน 
ในการซื้อสินค้าในกลุ่มผู้บริโภคได้

เป็นท่ีทราบกันดีว่า ในทุก ๆ ป ี
จีนจะมีกิจกรรมวันพิเศษส�าหรับการ 
ชอปปิง อย่างเช่น วันคนโสด 11.11 
(วันท่ี 11 พฤศจิกายน) ของทีมอลล์ 
(Tmall - 天猫) และเถาเป่า (Taobao 
- 淘宝) วัน 6.18 (วันท่ี 18 มิถุนายน) 
ของ JD.com (Jingdong - 京东) ซึ่งเปน็
วันฉลองครบรอบประจ�าปีของบริษัท  
วัน  4.19  (วันท่ี 19 เมษายน)  ของ  VIP.com 
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(Weipinhui - 唯品会) ซึ่งเป็นวันท่ี 
บริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์  
นอกจากนี้  ยั งมี วันส� า คัญต่าง  ๆ  
ท่ีทุ กแพลตฟอร์มพร้อมใจ กัน จัด
กิจกรรมลดราคา เช่น วัน 3.8 (วันท่ี  
8 มีนาคม) หรือวันสตรีสากล วัน 5.20  
(วันท่ี 20 พฤษภาคม) หรือวันแห่งการ 
บอกรักของจีน กิจกรรมลดราคา 
เหล่านี้เป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ได้เป็นอย่างดี และยังท�าให้ผู้บริโภค
เพลิดเพลินกับการใช้จ่ายได้เป็นระยะ 
ตลอดท้ังปี จนบางรายต้องกลับมา 
ค รุ่น คิ ด ว่ า เ งิ น เ ดื อน ท่ี ไ ด้ มา ใช้ ไป 
กับอะไรบ้าง ส�าหรับผู้ประกอบการ 
ถือเป็นโอกาสอันดีในการจับทิศทาง
ใหม่และมองหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ 
ในตลาดผู้บริโภค

จากข้อมูลของส� านักงานสถิ ติ
มณฑลซานตง ในปี  2563 GDP  
ข อ ง ม ณ ฑ ล ซ า น ต ง มี ข น า ด ใ ห ญ่ 
เป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมีมูลค่า 
สูงถึง 7,312,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.6 และยอดการค้าปลีกสินค้า 
อุปโภคบริ โภคอยู่ ท่ี  2 ,924 ,800  
ล้านหยวน สูงเป็นอันดับ 3 ของจีน  
(รองจากมณฑลกวางตุ้ง และมณฑล 
เจียงซู) รายได้เฉล่ียต่อหวัของประชากร 
อยู่ท่ี 32,886 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.1 และรายจ่ายเฉล่ียต่อหัวอยู่ ท่ี  
20,940 หยวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาด 

ผู้บริโภคในมณฑลฯ แม้ในช่วงการแพร่ 
ระบาดของโควิด-19 ท้ังนี้ ศูนย์วิจัย 
ด้านการตลาดของ Qilu Evening  
News ได้ท�าการส�ารวจผู้บริโภคใน  
16 เมืองของมณฑลซานตง และใช้ผล 
การส�ารวจวิเคราะหแ์นวโนม้การบรโิภค 
ของชาวซานตงในปี 2563 ศูนย์วิจัยฯ 
ได้ส�ารวจชาวซานตงท่ีมีอายุระหว่าง 
19 - 60 ปี ในกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลาย 
เช่น นกัเรียน ครูอาจารย์ แพทย์ วิศวกร 
พนักงานขาย โดยสัดส่วนเพศชาย 
รอ้ยละ 40 เพศหญงิรอ้ยละ 60 โดยสรุป 
ผลการส�ารวจ ดังนี้

1. รายจ่ายของชาวซานตง
จากการส�ารวจพบว่า ในปี 2563 

ชาวซานตงมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่า 
ร้อยละ 67.44 มีรายจ่ายเท่าเดิม 
ร้อยละ 15.81 และมีรายจ่ายลดลง 
ร้อยละ 16.74 ส�าหรับการใช้ จ่าย 
ในแต่ละเดือน คนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 
ต่อเดือนประมาณ 2,000 - 5,000 หยวน 
คิดเป็นร้อยละ 48.84 คน ท่ีมีค่าใช้จ่าย 
ต่อเดือน 5,000 หยวนขึ้นไปร้อยละ 
19.07และต�ากว่า 2,000 หยวน ร้อยละ 
21.4 เห็นได้ว่า ชาวซานตงมีรายจ่าย 
ไม่น้อยเลยและยังเคยมีคนบ่นบน 
อินเทอร์เน็ตว่า คิดว่าในปีท่ีต้องเผชิญ 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 จะใช้เงินน้อยลงเพราะต้อง 
อยูใ่นบา้น แต่สดุท้ายกลับใชเ้งินเยอะขึน้
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2. รายจ่ายที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 
จนมีสัดส่วนลดลงจากเดิม

โครงสร้างการบริโภคในปี 2563  
มีความเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน  
โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียว การเล้ียง 
สังสรรค์ และภาพยนตร์/การแสดง 
ลดลงมากถึงร้อยละ 72.09 58.6 และ  
58.14 ตามล�าดับ ขณะเดียวกันด้าน 
ท่ีได้รับผลกระทบน้อยคือการบริโภค 
ในชีวิตประจ�าวัน เช่น เครื่องส�าอาง 
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว และด้านการเรียน

3. รายจ่ายที่ไม่ลดลง
แต่กลับเพ่ิมขึ้น

เศรษฐกิจขี้เกียจ (Lazy economy) 
เป็นเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ท่ีถูก 
ขับเคล่ือนด้วยกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการ 
ความสะดวกสบายมากขึ้น โดยใช ้
บริการเดลิเวอรี่และการบริการถึงบ้าน
เป็นหลัก เช่น บริการส่งอาหารและ 
เครื่องด่ืม บริการซื้อของแทน บริการ
ท�าความสะอาดบ้าน บริการท�าอาหาร

ให้ท่ีบ้าน ซึ่งมีอัตราการเติบโตท่ีสูงขึ้น
และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

จาการส�ารวจพบว่า บรกิารสง่อาหาร 
ถึงบ้าน (Waimai - 外卖) เพิ่มขึ้นถึง 
ร้อยละ 47.91 การท�าอาหารเองท่ีบ้าน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ท้ังนี้  ผู้บริโภค
มากกว่าร้อยละ 25 มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 
ในด้านการเรยีนออนไลน ์อาหารทานเล่น 
ของใชใ้นบา้น การเล้ียงดบุูตร และถึงแม ้
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะท�าให ้
ไมส่ามารออกจากบา้นได้ แต่คนจ�านวน 
ไม่น้อย ก็มีความสุขในการอยู่บ้าน และ 
ให้ความส�าคัญกับท้ังวัตถุและจิตใจ

อีกประเด็นหนึง่ท่ีนา่สนใจ หลังจากท่ี 
ผา่นชว่งเวลาการแพรร่ะบาดอยา่งหนกั 
ของโควิด-19 ความต้องการของ 
ผู้บริโภคส�าหรับการบริโภคท่ีเก่ียวข้อง
กับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จาก 
รายจ่ายในการซื้อประกันภัย/ประกัน 
สุขภาพ และการดูแลรักษาสุขภาพ 
ท่ีเพิ่มขึ้น
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4. ปรมิาณการซือ้สนิคา้ออฟไลน์ 
(ซึ่งใกล้เคียงกับการซื้อสินค้า
ออนไลน์)

ชาวซานตงจ�านวนไมน่อ้ย ยงัเลือกใช้ 
บริการท่ีร้านสะดวกซื้ อและซูเปอร์
มารเ์ก็ตใกล้บา้น สนิค้าท่ีซื้อแบบออฟไลน ์
(ซื้อจากหน้าร้าน) มากท่ีสุด 5 อันดับ 
ได้แก่ ผักและผลไม้สดร้อยละ 68.37 
อาหารและเครื่ องด่ืมร้อยละ 62.33 
ของใช้ในชีวิตประจ�าวันร้อยละ 58.14 
ของใชส้�าหรบัเด็ก และเสื้อผา้/กระเปา๋/
รองเท้ารอ้ยละ 20 เท่ากัน ท้ังนี ้อาจเปน็ 
เพราะผูบ้รโิภคยงัคงต้องการหาความสขุ 
ในการออกไปนอกบ้าน และผ่อนคลาย 
ความเครยีด ความกังวลหรอืความเหงา 
ผ่านการซื้ อสินค้าจากหน้าร้านเพื่ อ 
ตอบสนองอารมณ์และความต้องการ 
มีส่วนร่วมในสังคมของตน

5. แพลตฟอร์ม e-commerce
และโซเชียลมีเดียที่ชาวซานตง
นิยมซื้อสินค้า

ในปี 2563 แพลตฟอร์มขายสินค้า
ออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่
เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2563 
การค้าปลีกออนไลนท่ั์วประเทศเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 11.5 อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 
อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปี 2562 
จากการส�ารวจ ชาวซานตงมากกว่า 
ร้อยละ 78.61 มีประสบการณ์การซื้อ
สินค้าออนไลน์ ซึ่งในจ�านวนนี้มีจ�านวน
ร้อยละ 23.26 ท่ีซื้ อสินค้าออนไลน์ 
เป็นประจ�า

ในบรรดาแพลตฟอรม์ e-commerce 
และโซเชียลมีเดียของจีนนั้น เว็บไซต์
จิงตง (JD.com) ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้บริโภคมากท่ีสุดร้อยละ 71.16 
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รองลงมาคือ Tmall ร้อยละ 63.26 
และ Taobao ร้อยละ 58.6 นอกจากนี ้
มีคนจ�านวนร้อยละ 1.4 ท่ียังคงไม่ไว้ 
วางใจการซื้อสินค้าออนไลน์ เนื่องจาก 
ไม่สามารถจับต้องสินค้าก่อนซื้อ ท�าให ้
ไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้า

6. ชาวซานตงนิยมสั่งซื้อสินค้า
ผ่านการดูไลฟส์ด

ในปี 2563 ตลาดผู้บริโภคออนไลน์
เติบโตอยา่งแขง็แกรง่ จากผลการส�ารวจ 
ชาวซานตงมากกว่าครึ่งเคยซื้อสินค้า 
ผ่านการดูไลฟ์สด มีผู้บริโภคร้อยละ 
15.81 ซื้ อสินค้าผ่านการดูไลฟ์สด 
อยู่เป็นประจ�า ส�าหรับไลฟ์สดท่ีดึงดูด 
ชาวซานตงมากท่ีสดุ คือ รา้นออฟฟเิชยีล 
แบรนด์ต่าง ๆ ผู้ท่ีสมัครใจดูและสั่งซื้อ
สินค้ามีมากถึงร้อยละ 70.7

ท้ังนี ้ไลฟส์ดท่ีม ีKOL (Key Opinion 
Leader) หรือผู้ท่ีมีอิทธพิลต่อความคิด 
และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเรียกกัน
ท่ัวไปว่า Influencer เป็นผู้ขายสินค้า  
เช่น หล่ี เจียฉี (Austin - 李佳琪) ราชา 
แห่งลิปสติก และเวยย่า (Viya - 薇娅) 
เจ้าแม่ขายของออนไลน์ชื่อดัง สามารถ 
ดึงดูดชาวซานตงได้ร้อยละ 19.07  
ในขณะเดียวกัน ยงัมคีนอีกรอ้ยละ 49.3  
ท่ีไม่เคยซื้ อสินค้าจากการดูไลฟ์สด  
โดยให้เหตุผลว่าไม่ชอบดูเพราะคิดว่า 
เสียเวลา ไม่น่าไว้วางใจ และเคยชินกับ
การเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองมากกว่า

7. ลักษณะเฉพาะของผู้บริโภค
ยุคใหม่

ผู้บริโภคยุคใหม่ร้อยละ 66.51  
ให้ความส�าคัญกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
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และความเรยีบง่าย ส�าหรบักลุ่มท่ีคิดว่า 
เวลาคือสิ่ งมี ค่า  ต้องการแสวงหา 
ความสะดวกสบายมีร้อยละ 50.7  
กลุ่มท่ีชอบการแบ่งปันและการเข้า 
สังคมมีร้อยละ 46.51 อย่างไรก็ดี  
พฤติกรรมการบริโภคของชาวซานตง
นั้นค่อนข้างมีเหตุมีผล ชอบการบริโภค 
ท่ีให้ความส�าคัญกับสุขภาพเรียบง่าย 
และสะดวก และในขณะเดียวกันก็ชอบ 
ท่ีจะแบ่งปัน ชอบความสุขสนุกในการ 
แนะน�าสนิค้าใหผู้อ่ื้น และเต็มใจท่ีจะให้
ผู้อ่ืนแนะน�าสินค้าให้

บทส่งท้าย
จากการส�ารวจครั้งนี้  เห็นได้ว่า  

ผู้บริโภคในมณฑลซานตงมีแนวโน้ม
ท่ีจะซื้ อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น  

เนื่องจาก ผู้บริโภคมีความเคยชินจาก 
การพฤติกรรมการบริ โภคในช่วง 
การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ดังนั้น 
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค ว ร เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง 
การลงทุน กับการตลาดออนไลน ์
โดยไม่ต้องลังเล แต่ในขณะเดียวกัน 
ก็ ไ ม่ ค ว ร ม อ ง ข้ า ม ก า ร ต ล า ด แ บ บ 
ออฟไลน์เพื่อกระจายสินค้าไปให้ท่ัวถึง 
และมโีอกาสเกิดการซื้อจากทกุชอ่งทาง  
อาจพิจารณาใช้ช่องทางสื่อออนไลน ์
ท่ีก�าลังได้รับความนิยมในขณะนี้ เช่น
การไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน Taobao 
Live Douyin (Tiktok) Xiaohongshu 
(RED) หรือ Kuaishou

นอกจากนี ้ควรพฒันาตัวสนิค้าและ 
แผนการตลาดให้มีความน่าสนใจ 
เพื่อดึงดูดผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีให้ความ 
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ส�าคัญกับเรื่ องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
และความเรียบง่าย เช่น การเปล่ียน 
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุพลาสติกเป็นวัสดุ 
กระดาษ การใช้วัสดุท่ีย่อยสลายง่าย 
และน�ากลับมาใช้ซ�าได้ การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์เพื่อใหน้�าไปใชป้ระโยชนอ่ื์น
ต่อได้ ส�าหรับผู้ประกอบการหน้าใหม ่
ท่ี เพิ่ ง เริ่มจะเข้าไปท�าตลาดในจีน 
โดยเฉพาะในมณฑลซานตงควรหา
โอกาสไปออกบูธในงานแสดงสินค้า 
ต่าง ๆ  เพื่อส�ารวจตลาดผูบ้รโิภค รวมถึง 
คู่แข่ง และน�ากลับไปปรับปรุงพัฒนา 
สินค้าและแผนการตลาดให้เหมาะกับ 
ผู้บริโภคจีนมากยิ่งขึ้น

ท้ังนี้ หากผู้อ่านต้องการรับข้อมูล
ขา่วสาร ความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน ตลอดจนด้านอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับมณฑลซานตง สามารถ 
ศึกษาได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ 
ไทยในจีน www.thaibizchina.com 
โดยเลือก “มณฑลซานตง” ในการ 
ค้นหาและเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่  
ณ เมืองชิงต่าว www.thaiembassy.
org/Qingdao ในหัวข้อ “ข่าวความ
เคล่ือนไหวมณฑลซานตง” นอกจากนี ้ 
ยังสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร  
ความเคล่ือนไหวของสถานกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองชิ ง ต่าว  ไ ด้ ท่ี เพจเฟซบุ๊ก 
facebook.com/Thaiqingdao
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“กานซู” เจ้าแห่งศาสตร์ 
การแพทย์สมุนไพรจีน
ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครชีอาน
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มณฑลกานซู มีพื้ นท่ีกว้างใหญ่
เป็นล�าดับ 6 ของจีน พื้นท่ีประมาณ 
425,000 ตร.กม.  เป็นรองเพียง 
เ ข ต ป ก ค ร อ ง ต น เ อ ง ม อ ง โ ก เ ลี ย 
ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์  
เขตปกครองตนเองทิเบต มณฑลชิงไห ่
และมณฑลเสฉวน แต่มีความหนาแน่น 
ของประชากรอยู่ในระดับท่ีต�ามาก 
เมื่อเทียบกับขนาดพื้นท่ี และด้วยสภาพ 
ภูมิประเทศท่ีมีแม่น�าเหลืองไหลผ่าน 
กลางเมือง สภาพอากาศท่ีเหมาะแก่ 
การท�าเกษตร ท�าให้ประชากรกว่า 
ร้อยละ 70 ของมณฑลกานซูยึดอาชีพ
เกษตรกร

สมนุไพรจีน  เปน็หนึง่ในอุตสาหกรรม 
ท�าเงินส�าคัญของมณฑลกานซูมาชา้นาน 
มีพื้ นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรมากกว่า  
4.6 ล้านหมู่ (หรือราว 2.06 ล้านไร่)  
มีพืชสมุนไพรมากกว่า 1,500 ชนิด  
นอกจากนี้  ยั ง เป็นแหล่ง วัตถุ ดิบ
สมุนไพรจากสัตว์ 214 ชนิด และ 
จากแร่ธาตุอีก 43 ชนดิ โดยในจ�านวนนี้ 
ไ ด้ รั บ ก า ร บ ร ร จุ ล ง ใ น บั ญ ชี ต� า รั บ
สมุนไพร ถึง 276 ชนิดจากท้ังหมด 
363 ชนิด หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
76 ของรายการบัญชีสมุนไพรแห่งชาติ 
โดยสมุนไพรท่ีกานซูผลิตได้มากท่ีสุด 
5 ล�า ดับแรก เป็นพืชตระกูลโสม  
ได้แก่ ตังกุย ตังเซิน หวงฉี ชะเอม และ
ต้าหวง

แหล่งผลิตสมุนไพรส�าคัญ 
ของกานซู

ข้อมูลจากส�านักงานสถิติมณฑล
กานซูระบุว่า ในปี 2562 มณฑลกานซู 
มีพื้นท่ีการเพาะปลูกสมุนไพรจีนรวม 
4.65 ล้านหมู่ (ราว 1.9 ล้านไร่) ปริมาณ
ผลผลิตท้ังปี 1.3 ล้านตัน มีโรงงาน 
การผลิตและแปรรูปสมนุไพรถึง 40 แหง่ 
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต  
(Good Manufacturing Practices:  
GMP) มีก�าลังการผลิตยาสมุนไพรจีน 
ชนิด อัดเม็ด ถึง  600 ,000 ตัน/ป ี 
คิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านหยวน  
โดยมแีบรนด์ท้องถ่ินท่ีได้รบัการยอมรบั
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ให้เป็นแบรนด์สมุนไพรจีนชั้นน�าของ 
ประเทศ อาทิ ฝูเจ้ิง (扶正- Fuzheng) 
อีฟาง (一方 - Yifang ) หมินไห่ (岷海  
- Minhai) ฝอเหริน (佛仁  -  Foren)  
และเหอเซิง่ถัง (和盛堂 -  Heshengtang) 
เมืองต้ิงซี (定西市) ถือเป็นเมืองหลัก 
อันดับต้นของมณฑลกานซูและของ
ประเทศจีนในการผลิตและแปรรูป 
สมุนไพรโดยเฉพาะผลผลิตจากอ�าเภอ
หล่งซี (陇西县) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
20 ของปริมาณผลผลิตสมุนไพร  
ท้ังประเทศ และหากจ�าแนกเป็นชนิด 
สมุนไพร อ�าเภอหล่งซีสามารถผลิต  
และแปรรูปสมุรไพรตังกุย ต้าหวง 

ชะเอม ไฉห ู(ฉา่โอ๊ว) และปา่นหลานเกิน 
ได้มากถึงรอ้ยละ 50 ของปรมิาณท่ีผลิต
ได้ท้ังประเทศ

ปัจจุบันอ�าเภอหล่งซีเป็นฐานท่ีต้ัง 
ของสาขาวิสาหกิจผู้ผลิตยาขนาดใหญ่ 
ของประเทศ อาทิ Qianjin Group  
Guangzhou Pharmaceut ica l 
Holdings และ China TCM นอกจาก
นี้ยังมีวิสาหกิจท้องถ่ินและคลังวัตถุดิบ
สมุนไพร กว่าอีก 30 แห่ง

นอกจากอ�าเภอหล่งซี เมืองต้ิงซี 
แล้วปัจจุบัน มณฑลกานซูยังขยาย 
อุตสาหกรรมสมนุไพรออกไปครอบคลมุ 
กว่า 10 เมือง 51 อ�าเภอ 508 หมู่บ้าน 
สามารถสร้างงานและรายได้ให้แก่ 
เกษตรกรมากถึง 239,000 คน โดยรายได้ 
จากอุตสาหกรรมสมุนไพรคิดเป็น 
สัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของรายได้สุทธิ
ต่อหัวของเกษตรกรตลอดหลายปี 
ท่ีผา่นมา ส�านกังานเกษตรมณฑลกานซู 
สนบัสนนุการท�าตลาดผา่นตลาดก�าหนด 

ตลาดค้าส่งสมุนไพรแห่งหนึ่ง 
ของอ�าเภอหล่งซี

ส่องจีนยุคโควิด-19 กับโอกาสของธุรกิจไทย 129



ราคากลาง 5 แหง่ ท่ีกระจายไปอยูแ่หล่ง 
เพาะปลูกสมุนไพรของพื้ นท่ีนั้น ๆ 
ในมณฑลกานซู ได้แก่ (1) ศูนย์แลก 
เปล่ียนสมุนไพรจีนโส่วหยาง (首阳中药 

材交易市场) แหง่เมอืงต้ิงซ ี(2) ศนูยแ์ลก 
เปล่ียนสมุนไพรจีนเว่ยสุ่ย (渭水源中药

材贸易中心) อ�าเภอเว่ยหยวน เมอืงต้ิงซี 
(渭源县) (3) ศูนย์แลกเปล่ียนสมุนไพร 
จีนหุ้ยชวน (会川中药材市场) อ�าเภอ
เว่ยหยวน (渭源县) (4) ศนูยแ์ลกเปล่ียน 
สมุนไพรตังกุยอ�าเภอหมิน เมืองต้ิงซี  
(岷县当归城中药材交易市场 )  และ  
(5) ศนูยแ์ลกเปล่ียนสมนุไพรจีนอันหนงิ 
(兰州安宁药材批发市场) นครหลานโจว 
( 兰 州 市 )  เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ม ณ ฑ ล  
โดยท้ังหมดเป็นศูนย์กลางกระจาย 
สินค้าสมุนไพรของมณฑลกานซูกว่า  
1.2 ล้านตันสร้างรายได้กว่า 23,000 
ล้านหยวนในปี 2562 (เป็นการส่งออก
ไปต่างประเทศเพยีง 20.29 ล้านหยวน)

นอกจากนี้ ข้อมูลจากส�านักงาน 
การต่างประเทศมณฑลกานซูเมื่อวันท่ี 
1 มีนาคม 2564 ระบุว่า ในปัจจุบัน 
ม ณ ฑ ล ก า น ซู ยั ง มี วิ ส า ห กิ จ ด้ า น 
อุตสาหกรรมสมุนไพรจีน “ตังกุย” ท่ีม ี
ก�าลังการผลิตระดับ 1,000 ตัน/ปี
มากถึง 35 ราย ส่งเสริมให้มณฑล 
กานซูกลายเป็น 1 ในฐานผู้ผลิตและ 
แปรรูปตังกุยท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคจีน 
ตอนเหนือ (Northern China Area)

ท้ังนี้ คาดการณ์กันว่า ตลาดสินค้า
สมุนไพรจีนจะเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
และจะท�ารายได้มากถึง 844,000  
ล้านหยวนภายในปี 2566 เนื่องจาก 
แนวโน้มความต้องการยาสมุนไพรจีน
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 6 ในปี 2562  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ท่ีมีอัตรา 
การเติบโตเพียงร้อยละ 2.1

ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ 
เสริมศักยภาพอุตสาหกรรม
ยาสมุนไพรจีน

ไม่นานมานี้ บริษัท Deshangtang 
Pharmaceutical (德生堂) วิสาหกิจ
ท้องถ่ินของมณฑลกานซู ผู้จ�าหน่าย 
ผลิตภัณ์ยารักษาโรคจากสมุนไพรจีน 
และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีมีสาขา

คลังสินค้าและระบบการคัดแยก
สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาส�าเร็จรูป
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มากกว่า 600 แหง่ท่ัวประเทศ ได้เปดิตัว 
ค ลั ง สิ น ค้ า ส มุ น ไ พ ร จี น อั จ ฉ ริ ย ะ 
โดยเป็นฐานการจัดการคลังสมุนไพร 
จีนและผลิตภัณฑ์ยาแห่งแรกท่ีน�า
นวัตกรรมคลังสินค้าอัจฉริยะมาใช ้
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารลกูค้า 
ให้รวดเร็วขึ้น

คลังสินค้าสมุนไพรจีนอัจฉริยะ 
มีพื้นท่ีครอบคลุม 20,000 ตร.ม. ต้ังอยู ่
ณ นครหลานโจว เมืองหลวงของ 
มณฑลกานซู แบง่เปน็โซนจัดเก็บสนิค้า 
สมุนไพรจีนและคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ 
ยาส�าเรจ็รูป ซึ่งเปน็คลังสนิค้าระบบเยน็ 
ท้ั งหมด ติด ต้ังระบบและอุปกรณ์ 
การคัดแยกประเภทของสมนุไพร ระบบ 

ท�าความเย็นและรักษาระดับความชื้น 
ในอากาศอัตโนมติั ระบบค�านวณน�าหนกั 
บนชั้นสินค้า ระบบสายพานจ�าแนก 
พัสดุค�านวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ในการคัดแยกชนิดสินค้า ได้น�าระบบ 
จ�าแนกประเภทสินค้าด้วยบาร์โค้ด  
และระบบการค�านวณน�าหนักบนชั้น 
สินค้ามาใช้  เพื่ อให้ทราบว่าสินค้า 
บนชัน้วางได้ถกูจ�าหนา่ยไปแล้วเท่าไหร่ 
ท� า ให้ทราบจ� านวนชิ้นสิน ค้า ท่ีจะ 
ต้องเติมบนชั้นวางได้อย่างรวดเร็ว 
และแม่นย�า อีกท้ังยังประหยัดเวลา 
และแรงงานด้วย จึงถือเป็นก้าวแรก
ของการน�าระบบการจัดการคลังสินค้า
อัจฉริยะ มาปรับใช้ในอุตสาหกรรม

คาดการณ์กันว่า ตลาดสินค้าสมุนไพรจีนจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และจะท�ารายได้มากถึง 844,000 ล้านหยวน ภายในปี 2566 
เนื่องจากแนวโน้มความต้องการยาสมุนไพรจีนขยายตัวสูง
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การผลิตและจัดจ�าหน่ายสมุนไพรจีน 
ของมณฑลกานซู นอกจากการน�า 
ระบบอัตโนมัติและระบบจัดเก็บข้อมูล
ด้วย Cloud มาปรับใช้แล้ว ปัจจุบันยังมี
การน�าระบบบันทึกข้อมูลและประวัติ 
การรบัรองความปลอดภัยจากส�านกังาน 
มาตรฐานอาหารและยาแหง่ชาติ รวมถึง 
การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีมี 
ชื่ อ เสียงของสินค้าแต่ละประเภท  
เพื่ อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค  
โดยเฉพาะในกลุ่มสมุนไพรจีนท่ีได้น�า 
ระบบติดตามข้อมูลต้ังแต่การรับรอง 
มาตรฐานฟาร์มเพาะปลูก การรบัรอง 
มาตรฐานจากหนว่ยงานต่าง ๆ  รวมไปถึง 
วิธีการปรุงยา และสถานะการจัดส่ง 
จนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค

จากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน ท�าให้
วิสาหกิจผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพร 
ของมณฑลกานซู ได้เริ่มมีการปรับตัว 

โดยน�านวัตกรรมสมยัใหมม่าผสมผสาน 
กับธุรกิจด้ังเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 
ในการแปรรูปและจัดเก็บสนิค้ามากขึ้น 
โดยยังคงเน้นการคัดเลือกวัตถุ ดิบ  
การท�าความสะอาด และการอบแห้ง 
สมุนไพรแบบด้ังเดิม แต่น�าระบบ 
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการ 
ตัดซอย หรือบดสมุนไพร รวมไปถึง 
การคัดเเยกขนาดของสมุนไพร และ 
การบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อร่นระยะเวลา
การท�างานโดยใช้แรงงานคน

แยกกันท�า รวมกันขาย
ในช่วงท่ีผ่านมา วิสาหท้องถ่ิน 

ผู้ ผ ลิ ต แ ล ะ แ ป ร รู ป ส มุ น ไ พ ร จี น  
ได้ร่วมกันจัดต้ัง “สมาพันธต์ลาดค้าส่ง 
สมุนไพรแห่งมณฑลกานซู” โดยเป็น
ความร่วมมือกันระหว่างตลาดค้าส่ง 
สมุนไพรขนาดใหญ่ 5 แห่งของมณฑล 
ส่านซี ได้แก่ (1) Longxi Wenfeng 
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(2) Longxi Shouyang (3) Weiyuan 
Weishuiyuan (4) Huichuan และ (5) 
Danggui City Market ซึ่งตลาดค้าส่ง
ท้ัง 5 แห่งนี้มีก�าลังรองรับการจัดเก็บ 
สมุนไพรจีนได้ 35 คลังสินค้า หรือราว 
1  ล้ า น ตั น  ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ต ล า ด ค ลั ง
สมุนไพรจีนและสินค้าสมุนไพรแปรรูป 
ท่ี ใ ห ญ่ ท่ี สุ ด ใ น ภู มิ ภ า ค เ ห นื อ ข อ ง
ประเทศจีนอีกด้วยการรวมตัวก่อต้ัง 
สมาพันธฯ์ นี้ แม้อาจถูกมองว่าเป็นการ 
ผูกขาดตลาดการค้าสมุนไพรในพื้นท่ี  
เพราะสามารถก�าหนดราคากลาง 
ในการรับซื้ อสมุนไพรจากเกษตรกร 
ท้องถ่ินได้ แต่การรวมตัวในลักษณะนี้ 
ก็มขีอ้ดีคือ มอี�านาจต่อรองราคาขายสง่ 
วัตถุดิบไปยังโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่
ต่างมณฑล รวมถึงสามารถน�าแนวคิด  
“สินค้าเกษตรท้องถ่ินมณฑลกานซู” 
มาท�าการตลาดได้อย่างเป็นเอกภาพ  
ท่ามกลางการแข่งขันจากวิสาหกิจ 

ผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพรจีนจาก 
มณฑลอ่ืน ๆ

น อ ก จ า ก ก า ร ร ว ม ตั ว กั น ข อ ง
วิสาหกิจท้องถ่ินแล้ว รัฐบาลมณฑล 
กานซูยังได้ ต้ังเป้าพัฒนาศักยภาพ 
การเพาะปลกูสมนุไพรจีนของเกษตรกร 
ใหไ้ด้รบัการรบัรอง Good Agricultural  
Practices (GAP) มากขึ้น ปัจจุบัน  
กานซูมีฐานเพาะปลูกสมุนไพรจีน 
ขนาดใหญ่ 8 แห่งท่ีได้รับการรับรอง 
GAP แล้ว และมีสมุนไพรจีน 18 ชนิด 
ได้รับการรับรอง อาทิ  โสมตังกุย 
ของอ�าเภอหมิน โสมตังเซินสีขาว 
ของอ�าเภอเว่ยหยวน โสมหวงฉีของ
อ�าเภอหล่งซี เก๋าก้ีของอ�าเภอกวางโจว

ตั้งเป้าต่อยอดพัฒนา
ความร่วมมือกับต่างประเทศ

แม้การปลูกและแปรรูปสมุนไพร
จะได้รับความนิยมและเป็นอาชีพ 
ท่ีสรา้งรายได้แก่เกษตรกรท้องถ่ินก็ตาม  
แต่อุตสาหกรรมสมุนไพรของมณฑล 
กานซูยังขาดการวิจัยและพัฒนาเชิง 
พาณิชย์  อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
แก่สมุนไพร การท�าเป็นผลิตภัณฑ์ 
ส า ร ส กั ด เ พื่ อ ส่ ง อ อ ก สู่ ต ล า ด โ ล ก  
และการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรท่ี ดี เพื่ อให้ผลิตผล 
ได้มาตรฐานปลอดภัยตามเกณฑ์ GAP)  
เนื่องจากปัจจุบัน มีโรงงานผลิตและ 
แปรรูปสมุนไพรของมณฑลกานซู 
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เพียง 104 โรงงาน ท่ีได้รับมาตรฐาน 
GAP การส่งเสริมการรับรู้และเข้าถึง 
อุตสาหกรรมสมนุไพรไปยงัต่างประเทศ 
ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก 
หน่วยงานภาครัฐของมณฑลกานซู  
อาทิ การจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรม 
การแพทย์แผนจีน China (Gansu)  
Traditional Chinese Medicine 
Industry Expo (中国（甘肃）中医

药产业博览会) ซึ่งจัดมาแล้ว 3 ครั้ง
โดยเริ่มจัดในปี 2561 เรื่อยมาจนถึงปี 
2563 (จัดแบบออนไลน์) โดยถือเป็น
เวทีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และ 
การค้าสมุนไพรท่ีส�าคัญยิ่งของเมือง 
ต้ิงซี มณฑลกานซู มีส่วนส�าคัญท่ีส่งให ้
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรม
สมุนไพรจีนรวมถึงศาสตร์การแพทย์
แผนจีนเป็นท่ีรับรู้กว้างขวางมากขึ้น 
ในต่างประเทศ

ส่งออกสารสกัดสมุนไพร 
สู่ตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรก

เมื่ อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 

ส�านักงานศุลกากรนครหลานโจว
รายงานการส่งออกสารสกัดสมุนไพร 
ส่งขายยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก 
ของมณฑลกานซู ถือเป็นความส�าเร็จ 
ครั้งแรกในการวิจัยและพฒันาสารสกัด 
สมุนไพรเชิงพาณิชย์เพื่อก้าวสู่ตลาด 
ต่างประเทศ เนื่องจากการผลิตสารสกัด
สมุนไพรจ�าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลย ี
และองค์ความรู้ เพื่อให้ได้สกัดสารท่ีได้ 
ประสิทธภิาพและมีความบริสุทธิส์ูงสุด  
ท่ีส�าคัญคือ คุ้มค่าต่อต้นทุนการผลิต
และเพิม่มลูค่าใหแ้ก่สนิค้าสมนุไพร ท้ังนี ้
คาดการณ์ว่า ตลาดความนิยมสารสกัด 
สมุนไพรท่ัวโลกมีแนวโน้มเติบโตขึ้น  
เนื่องจากผูบ้รโิภคหนัมาใหค้วามส�าคัญ
กับสุขภาพ เน้นรักษาสุขภาพด้วยวิธ ี
ท่ีปลอดภัยและมาจากธรรมชาติ

การสง่ออกสารสกัดสมนุไพรครัง้แรก 
ของมณฑลกานซู เป็นการส่งออก 
สารสกัดจากราก “หลูเกิน (芦根)”  
(Reed Rhizome หรือท่ีนิยมเรียก 
เปน็ภาษาไทยว่า “โหล่วกึง” ในภาษาจีน 
แ ต้ จ๋ิ ว )  มี ฤ ท ธิ์ เ ย็ น  ช่ ว ย ดั บ ร้ อ น  

ราก “หลูเกิน” และภายหลังสกัดเป็นผงเข้มข้น

เรียนจากผู้รู้

BIC YEAR BOOK 2021134



แก้กระหาย และสารสกัดจากหวงฉี  
(黄芪) ซึ่งเป็นพืชตระกูลโสมชนิดหนึ่ง  
ในลักษณะผงเข้มข้น (Concentrated 
powder) น�าหนักรวม 1.3 ตัน ไปยัง
ประเทศพม่า ท้ังนี้ ส�านักงานศุลกากรฯ  
ยังระบุว่า การส่งออกสารสกัดสมุนไพร 
ในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณท่ีดีในการ 
ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท่ีแปรรูปแล้วให้
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งออกได้ 
มากกว่าการเน้นส่งเสริมการส่งออก 
วัตถุดิบสมุนไพรเหมือนในอดีต และยัง 
แสดงใหเ้หน็ถึงมาตรฐานการเพาะปลกู 
และแปรรูปของมณฑลกานซูท่ีได้รับ
การยอมรับจากต่างประเทศ ปัจจุบัน  
โรงงานแปรรูปสมุนไพรของมณฑล
กานซูได้รับการยอมรับ GAP แล้ว 
กว่า 104 แห่ง และได้รับการยอมรับ 
ใ น ม า ต ร ฐ า น ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก แ บ บ 
ไร้มลพิษ (the origin of pollution- 
free agricultural products) มากกว่า 
1,000 แห่ง

การผลิตสารสกัดสมุนไพร ถือเป็น 
อีกหนึ่งอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลมณฑล 

กานซูให้การสนับสนุนมาโดยตลอด 
การส่งออกสารสกัดสมุนไพรในครั้งนี ้
นอกจากสะท้อนใหเ้หน็ถึงประสทิธภิาพ 
ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ส่ ง อ อ ก ส า ร ส กั ด 
สมุนไพรได้ด้วยตนเองแล้ว ยังสะท้อน 
ถึงความก้าวหน้าของระบบการขนส่ง 
สินค้าของมณฑลกานซูซึ่งไร้ทางออก 
สู่ทะเลท� าให้มีข้อจ� า กัดการขนส่ง 
ทางทะเลและมีเท่ียวบินขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศไม่มากนัก  ท้ั งนี ้
มณฑลกานซูมีเส้นทางรถไฟขนส่ง 
สินค้าระหว่างประเทศภายใต้ชื่ อ 
“หลานโจวหา้ว” (兰州号) เชื่อมต่อกลุม่ 
ประเทศในเอเชียกลางและเอเชียใต้ 
รวมถึงยังเป็นหนึ่งในสมาชิกเส้นทาง 
การค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับ 
ทางทะเลสายใหม่ China-Singapore 
Demonstration  Initiative  on  Strategic 
Connectivity (ILSTC) ท่ีใช้ประโยชน ์
จากเส้นทางรถไฟนครหลานโจว - 
นครฉงชิ่ง ซึ่งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 
ครั้ งแรกเมื่ อเดือนกันยายน 2559  
โดยขนส่งสินค้าผ่านนครฉงชิ่ง มณฑล
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กุ้ยโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
และไปสิน้สดุยงัประเทศสงิคโปร ์ซึง่เปน็ 
แหล่งกระจายสนิค้าท่ีส�าคัญของมณฑล 
กานซู ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน

บันได 6 ขั้นของการพัฒนา
อุตสาหกรรมสมุนไพรกานซู 
สู่ตลาดโลก

บันไดขั้นท่ี 1: เป้าหมายชัดเจน
รัฐบาลเมืองต้ิงซีซึ่งเป็นฐานการ

ผลิตสมุนไพรท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑล 
กานซูมเีปา้หมายท่ีชดัเจนในการสง่เสรมิ 
อุตสาหกรรมสมุนไพรท่ีครอบคลุม 
ท้ั งมณฑล โดยในปี2563 มีพื้ น ท่ี 
เพาะปลกูสมนุไพรมากถึง 1.22 ล้านหมู่ 
(ราว 500,000 ไร่) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 
ประมาณ 105,000 หมู ่(ราว 43,032 ไร)่ 
ให้เป็นฐานกระจายองค์ความรู้และ
สินค้าออกไปยังพื้นท่ีข้างเคียง

นอกจากนี้  ยังเสริมทัพด้วยการ
เร่งขยายความเจริญและช่องทาง 
การกระจายสินค้าสมุนไพรสู่ เมือง 
ข้างเคียง อาทิ เมอืงหล่งหนาน (陇南市) 
ซึ่งมีพื้นท่ีปลูกสมุนไพรเป็นอันดับ 2  
ของมณฑล (มากกว่า 1.08 ล้านหมู ่
หรือราว 442,622 ไร่) ให้เป็นฐาน 

การผลิตสมุนไพรรอง และผลักดัน 
นครหลานโจวเปน็ศนูยก์ลางการรวบรวม 
และกระจายสินค้าไปยังต่างมณฑล 
และต่างประเทศ

บันไดขั้นท่ี 2: ช่วยเพิ่มศักยภาพ
เกษตรกร

เพื่ อให้เกษตรกรสามารถรับมือ 
ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ต่ อ สู้ กั บ ค ว า ม
ผันผวนของราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง  
โดยก�าหนดให้มีการประกันราคาและ 
มาตรการอุดหนุนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
หรือประสบปัญหาราคาตกต�า ท้ังนี ้
รัฐบาลมณฑลกานซูจะให้การอุดหนุน
สมนุไพรตระกลูโสมไมเ่กิน 840,000 หมู่ 
(ราว 344,262 ไร่ )  และสมุนไพร 
ชนิดอ่ืน ๆ รวมกันไม่เกิน 1.15 ล้านหมู ่
(ราว 471,311 ไร่)

บันไดขั้นท่ี 3: สานสัมพันธ์ด้วย
สมุนไพรจีน (Soft Diplomacy)

โดยเฉพาะกับประเทศบนแถบ 
เสน้ทางสายไหม เพื่อสะท้อนวัฒนธรรม 
การแพทย์ของมณฑลท่ีลึกซึ้งและมี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน รวมท้ังเป็น 
การเพิม่คณุค่า (Value Added) ใหส้นิค้า
สมุนไพรและบริการแพทย์แผนจีน 
โดยมณฑลกานซูเริ่มให้ทุนสนับสนุน

มณฑลกานซูได้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ประวัติและคุณค่าสมุนไพรจีน 
รวมถึงแสวงหาช่องทางการส่งออกไปสู่ต่างประเทศ โดยก่อตั้ง 
ศูนย์การแพทย์แผนจีนในประเทศต่าง ๆ 16 แห่ง อาทิ ฮังการี  
รัสเซีย ฝรั่งเศส บราซิล มาดากัสการ์ คีร์กิซสถาน และไทย
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ก า ร ก่ อ ต้ั ง วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ย์ 
ในประเทศบนแถบเส้นทางสายไหม
เป็นครั้งแรกต้ังแต่ ปี 2557 ณ ประเทศ 
ยูเครน โดยเป็นการสนับสนุนร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลมณฑลกานซู วิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนมณฑลกานซู (甘肃

中医学院) และสถาบันการศึกษาหรือ 
หน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องกับประเทศ 
กลุ่มเป้าหมายภายใต้ชื่ อ “วิทยาลัย 
การแพทย์ฉีหวง” (岐黄中医学院)  
ให้ทุนการศึกษานักศึกษาศึกษาต่อ 
ในแขนงท่ีสนใจ อาทิ การนวดแผนจีน
ท่ีเรยีกว่าทยุหนา (推拿) และการฝงัเขม็

บนัไดขั้นท่ี 4: คณุค่าและประโยชน์
ของสมุนไพรจีนท่ีต้องประชาสัมพันธ์
เพื่อการส่งออก

ม ณ ฑ ล ก า น ซู ไ ด้ เ พิ่ ม ก า ร 
ประชาสัมพันธ์ประวัติและคุณค่า 
สมุนไพรจีน รวมถึงแสวงหาช่องทาง 
การส่งออกไปสู่ต่างประเทศ โดยก่อต้ัง 
ศูนย์การแพทย์แผนจีนในประเทศ 
ต่าง ๆ 16 แห่ง อาทิ ฮังการี รัสเซีย 

ฝ รั่ ง เ ศ ส  บ ร า ซิ ล  ม า ด า กั ส ก า ร์  
คีร์ กิซสถาน และไทย ภายใต้ชื่ อ  
“ ศู น ย์ ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น จี น ฉี ห ว ง ”  
(Overseas Qihuang Traditional 
Chinese Medicine Center) 6 แห่ง  
และวิทยาลัยแพทย์แผนจีนฉีหวง  
(Qihuang College of Traditional 
Chinese Medicine) นอกจากนี้ ยังม ี
วิสาหกิจท้องถ่ินท่ีออกไปลงทุนด้าน
สมนุไพรยงัต่างประเทศแล้วรวม 96 ราย

บันไดขั้นท่ี 5: สร้างคลังจัดเก็บ
สมุนไพรขนาดใหญ่

ปัจจุบันอ�าเภอหล่งซี เมืองต้ิงซี
ของมณฑลกานซู เป็นฐานการจัดเก็บ 
สมนุไพรกว่า 80 ชนดิจากพื้นท่ีตะวันตก 
เฉียงเหนือ รวมไปถึง เขตปกครอง 
ตนเองซินเจียงอุยกูร์  เขตปกครอง
ตนเองทิเบต และเขตปกครองตนเอง 
มองโกเลียใน จึงต้ังเป้าดึงดูดการลงทุน
ในพื้นท่ีเพิม่ โดยเนน้การมคีวามรว่มมอื
กับมณฑลผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพร
เพื่ อสร้างเครือข่ายภายในประเทศ  
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และมีเป้าหมายขั้นต่อไปในปี 2564 คือ 
การมุง่บรรลเุปา้หมายการเปน็คลังจัดเก็บ 
และกระจายสินค้าสมุนไพรจากทาง 
ตอนใต้ของจีนเพิ่มเติม อาทิ โกฐหัวบัว  
โกฏเขมาขาว แปะเจียก และตังพ้วย

รัฐบาลอ�าเภอหล่งซี  จึงให้การ
สนับสนุนการก่อสร้างคลังจัดเก็บ 
สมุนไพรจีนเพื่อการส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในประเทศเนื่ องจากมีข้อได้เปรียบ 
ในด้านสภาพอากาศท่ีแห้ง ความชื้น 
ในอากาศต�า ส่งผลดีต่อการเป็นแหล่ง
จัดเก็บสมุนไพรในปริมาณมาก ๆ

ปัจจุบัน เริ่มมีวิสาหกิจโลจิสติกส์
เข้าลงทุนก่อสร้างคลังจัดเก็บสมุนไพร 
บ้างแล้วราว 23 ราย โดยมีพื้นท่ีรองรับ 
การจัดเก็บสมนุไพรได้ราว 130,000 ตร.ม 
หรอืราว 150,000 ตัน แต่ยงัไมเ่พยีงพอ 
ต่อความต้องการ เพราะในแต่ละปี 
มีปริมาณสินค้าสมุนไพรหมุนเวียน 
มากถึง 500,000 ตัน รัฐบาลท้องถ่ิน 
จึงได้ต้ังเป้าขยายพื้นท่ีคลังสมุนไพร 
และดึงดูดวิสาหกิจเข้าลงทุนเพิ่มเติม  
โดยมีโครงการสร้างทางด่วนพิเศษ 
เทียนต้ิง (天定高速公路) ถึงหมู่บ้าน 
อันเจียเหมิน (安家门村) ซึ่งเป็นท่ีต้ัง 
ของคลังจัดเก็บสมุนไพรเหวินเฟิง  
(文峰药材交易城) ท่ีรฐับาลอ�าเภอหล่งซ ี
ได้เข้าไปลงทุนขยายพื้นท่ีคลังสินค้า 
เพิ่มอีก 1,500 หมู่  (ราว 614 ไร่)  
ให้สามารถขนส่งสินค้าสู่นครหลานโจว 
ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

บันไดขั้นท่ี 6: ปฏิรูประบบจัดการ
คลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีทันสมัย

ดัง ท่ี ไ ด้ก ล่าวมาแล้วข้าง ต้นว่า 
บรษัิท Deshangtang Pharmaceutical 
วิสาหกิจท้องถ่ินของมณฑลกานซู 
ได้ริเริ่มน�าระบบคลังสินค้าสมุนไพรจีน 
อั จ ฉ ริ ย ะ ม า ใ ช้ ต้ั ง แ ต่ ก า ร คั ด แ ย ก 
สมุนไพร สายพานการผลิตไปจนถึง 
การจ�าแนกสินค้าบนชั้นวางจ�าหน่าย  
ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงาน
เป็นอย่างมากรัฐบาลมณฑลกานซู
จึงสนับสนุนให้ วิสาหกิจผู้ผลิตและ 
แปรรูปสมุนไพรของมณฑล ปรับตัว 
โดยการน�านวัตกรรมสมัยใหม่มาเพิ่ม 
ประสทิธภิาพในการแปรรูปและจัดเก็บ 
สนิค้ามากขึน้ รวมถึงการน�าระบบ cloud 
มาใช้บันทึกข้อมูลและประวัติการ 
รับรองมาตรฐานความปลอดภัย  
เพื่ อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค  
โดยน�าระบบติดตามข้อมูลต้ังแต่การ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะปลูก 
ขั้นตอนการปรุงยา จนถึงมือผู้บริโภค

บันไดขั้นท่ี 7: เพิ่มแหล่งกระจาย
สินค้าในต่างประเทศ

ปัจจุบัน มณฑลกานซูมีเจ้าหน้าท่ี 
การตลาดด้านสมุนไพรจีนมากกว่า 
30,000 คน และมตัีวแทนในต่างประเทศ 
ราว 2,000 คน โดยมีแผนจะขยาย 
จ�านวนตัวแทนในกลุ่มประเทศท่ีมี 
ความคล้ายคลึงในศาสตร์การแพทย์ 
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ทางเลือกด้วยสมุนไพร โดยเฉพาะ 
ในประเทศแถบเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 
ท่ียงัไมค่รอบคลมุ  นอกจากนี ้ ยงัเรง่พฒันา 
แพลตฟอรม์ใหม้คีวามเปน็สากลมากขึน้

สมุนไพรจีนกับโควิด-19
ในชว่งการระบาดของไวรสัโควิด -19 

สมุนไพรจีนมีบทบาทในการรักษา
เชิงสนับสนุน กล่าวคือ ช่วยบ�ารุงและ 
ฟื้ นฟูร่างกายผู้ป่วย ท้ังนี้ มณฑลกานซู 
เป็นเมืองหน้าด่านในการรับแรงงาน 
ชาวจีนกว่า 300 คนท่ีเดินทางกลับจาก 
ประเทศอิหร่าน และเป็นผู้ ติดเชื้ อ 
โควิด-19 ถึง 37 ราย

ขอ้มลูจากการแพทยแ์ผนจีนแหง่ชาติ 
ระบุว่ากานซูก�าหนดให้สถาบันทาง 
การแพทย์ท้ังหมดในพื้นท่ี ผสมผสาน 

ศาสตร์การรักษาระหว่างการแพทย ์
แผนจีนและตะวันตก เพื่อใหค้�าปรึกษา 
ทางคลินิกผ่าน Video Conference  
แก่แพทย์แผนจีนท่ีท�าการรักษาอยู่ 
แนวหน้าร่วมกับแพทย์ ด้านอ่ืน ๆ  
พรอ้มท้ังเผยแพรต่�ารบัการรกัษาผูป้ว่ย  
โ ด ย จ� า แ น ก เ ป็ น เ พื่ อ ก า ร ป้ อ ง กั น  
และเพื่อการรักษาฟื้ นฟู จากการรักษา 
แบบผสมผสานดังกล่าว พบว่า ผู้ป่วย
กว่าร้อยละ 97.8 มีอาการดีขึ้น และ 
ร้อยละ 93.4 หายป่วยจนสามารถ 
ออกจากโรงพยาบาลได้

ขอ้มลูเพิม่เติมจาก คณะกรรมาธกิาร 
สขุภาพมณฑลกานซูระบุว่า ภายหลังใช ้
ยาสมุนไพรจีนร่วมในการรักษาอาการ
ของผู้ป่วยปอดอักเสบ พบว่า สามารถ 
เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น รวมท้ัง 
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กลุ่มเพ่ือการป้องกัน (1) บ�ารุงร่างกาย ได้แก่ เห็ดหูหนูขาว เมล็ดบัว ไป่เหอ 
(กลีบกอลิลลี่) ซี่โครงหมู ซานเย้า ตุ๋นรวมกันกับน�า้สะอาด
ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง รับประทานแต่น�า้

(2) เพ่ือป้องกันและบ�ารุงร่างกายให้กับผู้ที่มีความเส่ียง
ต่อการติดเชื้อง่าย ได้แก่ แครอท แห้ว ฟองเต้าหู้ ไป่เหอ 
(กลีบกอลิลลี่) หวงฉี พุทราเชื่อม ตุ๋นรวมกันกับน�า้สะอาด
ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง รับประทานแต่น�า้

(3) ส�าหรับผู้ที่เป็นหวัดหรือผู้ที่มีความเส่ียงในการติดเชื้อฯ 
สูง ได้แก่ เกาลัด เนื้อหมูไม่ติดมัน ลูกเดือย เปลือกส้ม 
เกลือ ขิง และเต้าซี่ ตุ๋นรวมกันกับน�า้สะอาด ไม่น้อยกว่า  
3 ชั่วโมง รับประทานแต่น�า้

(4) เพ่ือป้องกันการติดเชื้อฯ ในกลุ่มคนทั่วไป ได้แก่ ก้วนจ้ง
ซูเกิ่ง เต้าซี่ จิ่วต้าหวง ชางซู่ ตุ๋นรวมกันกับน�า้สะอาด  
500 มล. เคี่ยวจนเหลือ 200 มล. รับประทานแต่น�า้

(5) เพ่ือป้องกันและบ�ารุงร่างกายให้กับกลุ่มเส่ียงต่อ 
การติดเชื้อฯ ได้แก่ หวงฉี เฉ่าไป๋ซู่ ฝางเฟงิ เฉียงหัว  
เพ่ยหลาน และขิงสด ตุ๋นรวมกันกับน�า้สะอาด 500 มล. 
เคี่ยวจนเหลือ 200 มล. รับประทานแต่น�า้

กลุ่มเพ่ือการรักษา (1) ส�าหรับผู้ที่เป็นหวัดหรือผู้ที่มีความเส่ียงในการติดเชื้อฯ 
สูง ได้แก่ หวงฉี เฉ่าไป๋ซู่ ฝางเฟงิ เฉียงหัว เพ่ยหลาน  
และขิงสด ตุ๋นรวมกันกับน�า้สะอาด 500 มล.  
เคี่ยวจนเหลือ 200 มล. รับประทานแต่น�า้

(2) ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ต�า่ ไอแห้ง ปวดหัว คลื่นไส้จากการ
ติดเชื้อฯ ที่ปอด แนะน�าให้ใช้ จือหมาหวง อัลมอนต์  
เจียงโหวผู่ เฉากั่ว หมาก ดักแด้หนอนไหม เหลียนเฉียว 
เฉียงหัว ชางซู่ เปลือกส้ม และจิ่วต้าหวง

(3) ผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูงไม่ลด ไอและมีเสมหะสีเหลือง 
เล็กน้อย แน่นหน้าอก หายใจไม่เต็มปอด ท้องผูก ท้องอืด
จากการติดเชื้อฯ ที่ปอด แนะน�าให้ใช้ อัลมอนต์ ยิปซัม  
ตั่นหนานซิง จิ่วต้าหวง ถิ่งลี่จื่อ สุยหนิวเจี่ยว วอลนัท  
ฉือเส้า และชะเอมเทศ
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สร้างความสมดุลแก่ร่างกายผู้ป่วยได้
โดยผู้ป่วย (1) มีไข้ลดลงภายในเวลา 
เฉล่ีย 2.91 วัน (2) อาการไอลดลง 
จนหายดีในเวลาเฉล่ีย 3.11 วัน และ  
(3) อาการแน่นหน้าอก หายใจติดขัด
ทุเลาลงในเวลาเฉล่ีย 3.66 วัน

ความร่วมมือด้านสมุนไพร 
ไทย - กานซู: ศึกษา  
เรียนรู้ ต่อยอด เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

ความรว่มมอืระหว่างกันยงัมไีมม่าก 
โดยเมื่ อเดือนมีนาคม 2561 บริษัท 
ถั งหมิ ง  กรีน เฮล ท์  (Tangming 
Thailand) ได้ลงนามความร่วมมือกับ 
คณะกรรมการวางแผนครอบครัว 
และสาธารณสุขมณฑลกานซู จัดต้ัง 
ศูนย์การแพทย์แผนจีน “Qihuang  
การแพทยแ์ผนจีนประจ�าประเทศไทย”  
ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 
เพื่อฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย ์
และแลกเปล่ียนประสบการณก์ารรกัษา
ด้วยแพทย์แผนจีน นอกจากนี้ ในเดือน 
ตุลาคม 2561 คณะกรรมการวางแผน 
ครอบครัวและสาธารณสุขมณฑล 
กานซูยังได้ลงนามความร่วมมือกับ 
กองการแพทย์ทางเลือก การแพทย์ 
แ ผ น ไ ท ย  ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  
ในโครงการแลกเปล่ียน/ฝึกอบรม
บุคลากรทางการแพทย์ทางเลือกและ
ความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีน 

โดยความรว่มมอืในด้านการแลกเปล่ียน 
ฝึกอบรมบุคลากรข้างต้นหยุดชะงักลง 
ด้วยวิกฤติการแพรร่ะบาดของโควิด-19

จากการท่ีไทยและจีนต่างมีศาสตร์ 
การแพทย์แผนโบราณท่ีใช้สมุนไพร 
ในการปอ้งกันและรกัษาโรคมอีงค์ความรู้ 
เก่ียวกับสมุนไพรท่ีพบได้ในหลักฐาน 
ต�าราแพทย์ ท้ังการแพทย์สมุนไพรไทย 
ก็มีคุณภาพไม่แพ้ท่ีใดในโลกจนท�าให้ 
รัฐบาลไทยได้ออกแผนแม่บทแห่งชาติ  
5 ปีว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 
(ปี 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นก้าวแรก
ของการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยอย่างจริงจัง 
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ให้มีศั กยภาพสามารถแข่ งขัน กับ 
ต่างประเทศ และสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้ best 
practice จากมณฑลกานซูท่ียกระดับ 
อุตสาหกรรมสมุนไพรจนสามารถ 
พลิกชี วิตเกษตรกรให้มีรายได้และ 
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท้ังยังขยายไปสู่ 
การเป็นสินค้าส่งออกท่ีมีศักยภาพ  
เป็นสิ่งท่ีฝ่ายไทยสามารถเรียนรู้และ 
น�ามาปรบัใชไ้ด้ เพื่อพฒันาต่อยอดและ 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าสมุนไพรไทย 
จนกลายเป็นสิน ค้า อุตสาหกรรม 
ท่ีสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ 
รวมท้ังยั งสามารถรักษา สืบสาน  

และต่อยอดการแพทย์สมุนไพรไทย 
ท่ีทรงคุณค่าให้สามารถคงอยู่ได้ในยุค
การแข่งขันท่ีรุนแรงดังเช่นในปัจจุบัน

เร่งต่อยอดความร่วมมือใหม่ 
ภายหลังการแพร่ระบาด
ของโควิด-19

ล่าสดุ เมื่อวันท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดี 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขหวัหนา้ 
ผูแ้ทนฝา่ยไทย และนาย Yang Longjun 
(杨陇军) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ 
ประจ�าคณะกรรมการสาธารณสุข 
มณฑลกานซู หัวหน้าผู้แทนฝ่ายจีน  
ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยความ 
ร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา 
ยาแผนโบราณ (关于传统医药研究和发 

展的合作谅解备忘录) ระหว่าง นพ. ปยิะ 
เนตรวิเชียร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 
เกษมราษฎร์ และนาย ZhangZhiming 
(张志明) ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 
แห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน 
แห่งมณฑลกานซู (甘肃中医药大学附

属医院) ซึ่งจัดเป็นรูปแบบออนไลน ์ 
โดยบันทึกความเข้าใจนี้ ท้ังสองฝ่าย 
ยินดีส่งเสริมความร่วมมือด้านการ 
แพทย์แผนไทย - จีนในระยะยาว  
เพื่อสืบสานเจตนารมย์และองค์ความรู้ 
การแพทย์แผนโบราณระหว่างกัน
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มณฑลเจียงซี:  
ผูน้�าดา้นอตุสาหกรรม 
การแพทย์แผนจีน
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ เมืองเซี่ยเหมิน
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มณฑลเจียงซีเป็นต้นตออารยธรรม
ของศาสตร์การแพทย์แผนจีนท่ีส�าคัญ 
แห่งหนึ่งของจีน โดยเป็นแหล่งวัตถุดิบ
สมุนไพรท่ีหลากหลายกว่า 3,000 ชนิด  
และมคีวามโดดเด่นในกระบวนการผลิต 
ยาแพทยแ์ผนจีนต�ารบัยา “เจ้ียนชางปาง” 
และ “จางซูป่าง” รวมถึงการรมยาตามแบบ 
แพทยแ์ผนโบราณจีนซึ่งเปน็เอกลักษณ์ 
เฉพาะของมณฑลเจียงซี

ปัจจุบันมณฑลเจียงซีถูกก�าหนด 
เปน็ 1 ใน 5 เขตการพฒันาอุตสาหกรรม
แพทย์แผนจีนแห่งชาติของจีน และ 
รัฐบาลมณฑลเจียงซีได้ด�าเนินตาม 
นโยบายของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง 

ซึ่ ง ไ ด้ เ ดินทางเยือนมณฑลเ จียงซี 
และเยี่ยมชมอุตสาหกรรมการแพทย์ 
แผนจีนเมื่ อเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
และพฤษภาคม  2562  โดยใหค้วามส�าคัญ 
กับการสง่เสรมิการพฒันาอุตสาหกรรม
การแพทย์แผนจีนซึ่ ง เป็นหนึ่ ง ใน 
อุตสาหกรรมหลักของมณฑลเจียงซี

อุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีน
ของมณฑลเจียงซี

ในปี 2561 อุตสาหกรรมการแพทย์ 
ของมณฑลเ จียงซีมีมู ล ค่ า เ ท่ า กับ  
1.2 แสนล้านหยวน โดยประมาณ 1 ใน 3 
หรือประมาณ 4.14 หมื่นล้านหยวน  
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มาจากอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีน
ขณะท่ีในปี 2562 มณฑลเจียงซีมีมูลค่า 
การผลิตในอุตสาหกรรมการแพทย์
แผนจีนกว่า 5.06 หมื่ นล้านหยวน  
โดยมีการผลิตเครื่องจักรท่ีใช้ในการ
ผลิตยาแพทย์แผนจีนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางการตลาดของ 
วิสาหกิจด้านการแพทย์กว่า 265 แห่ง
ใน 20 มณฑลท่ัวประเทศ และยงัสง่ออก 
เครื่ องจักรดังกล่าวไปยังยุโรปและ 
สหรัฐฯ โดยมีมูล ค่าการจ� าหน่าย 
รวมท้ังสิ้นกว่า 386 ล้านหยวน

นอกจากนี้ นครหนานชางซึ่งเป็น 
นครเอกของมณฑลเจียงซียังเป็นแหล่ง 
ท่ีต้ังของบริษัทผลิตเวชภัณฑ์และยา 
ชนิดต่าง ๆ กว่า 300 บริษัท หน่วยงาน 
ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ย า แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย์ ก ว่ า  
16,000 หน่วยงาน บุคลากรในสาขา 
เภสชักรรมและการแพทยก์ว่า 80,000 คน 
และปริมาณการผลิตเครื่ องมือและ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ของหนานชาง 
คิดเปน็รอ้ยละ 80 ของปรมิาณการผลิต 
ท่ัวมณฑลเจียงซ ีและมปีรมิาณการผลิต 
อุปกรณก์ารแพทยท่ี์ใชค้รัง้เดียวมากท่ีสดุ 
ในจีน โดยนครหนานชางเป็นฐานท่ีต้ัง 
ของบริษัทยาและบริษัทผลิตเครื่องมือ 
อุปกรณท์างการแพทยร์ายใหญท่ี่มรีายได้ 
เกินหลักพนัล้านหยวนหลายบรษัิท เชน่ 
บริษัทยา Jemincare Group บริษัทยา 
CR Jiangzhong บริษัทผลิตเครื่องมือ 
ทางการแพทย์  J iangxi Hongda 

Medical Equipment Group และ 
บริษัทผลิตเครื่ องมือทางการแพทย์ 
Yikang Group เป็นต้น

การรักษาโรคโควิด-19 ด้วยยา
แพทย์แผนจีนของมณฑลเจียงซี

ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในป ี2563 แมว่้ามณฑลเจียงซี 
เป็นมณฑลท่ีมีจ�านวนผู้ติดเชื้ อไวรัส 
โคโรนาสูงสุดใน 10 อันดับแรกของจีน 
แต่ด้วยข้อได้เปรียบและความโดดเด่น 
ด้านการแพทย์แผนจีน ท�าให้มณฑล 
เจียงซีเป็นมณฑลหนึ่งท่ีมีอัตราการ 
รักษาผู้ป่วยหายสูงเป็นอันดับต้น ๆ  
ของจีนโดยมณฑลเจียงซมียีอดผูติ้ดเชื้อ 
สะสมท้องถ่ินท้ังสิ้น 930 ราย (สถานะ
วันท่ี 8 มีนาคม 2564 โดยไม่มีรายงาน 
พบผู้ ติดเชื้ อท้องถ่ินรายใหม่ ต้ังแต่ 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2563) และมีอัตรา 
การรักษาผู้ป่วยหายสูงถึงร้อยละ 99 
จากยอดผู้ติดเชื้อท้ังหมด และมีผู้ป่วย 
ท่ีได้รับการรักษาด้วยสูตรยาแพทย ์
แผนจีนร่วมกับยาแพทย์แผนปัจจุบัน 
เปน็จ�านวนถึงรอ้ยละ 98 ซึง่ผูอ้�านวยการ 
คณะกรรมการสาธารณสุขของมณฑล
เจียงซรีะบุว่า หวัใจส�าคัญของการรกัษา 
ด้วยสูตรยาแพทย์แผนจีนคือการยก 
ระดับภูมิคุ้มกันร่างกาย มิใช่การก�าจัด
เชื้อไวรัสโดยตรง

ส�าหรับแผนการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ 
โควิด-19 นัน้ คณะกรรมการสาธารณสขุ 
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ของมณฑลเจียงซีร่วมกับศูนย์ควบคุม 
และป้องกันโรคของมณฑลเจียงซี และ
กรมการบริหารการแพทย์แผนจีนของ 
มณฑลเจียงซีจัดต้ังโครงการวิจัยวิธ ี
การรกัษาเชื้อไวรสัโคโรนา พรอ้มก�าหนด 
แนวทางวินิจฉัย รักษา และป้องกันเชื้อ 
ไวรัสโคโรนาด้วยการแพทย์แผนจีน  
โดยก�าหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่ง 
ในมณฑลเจียงซีท่ีเป็นจุดรักษาผู้ป่วย 
ติดเชื้ อไวรัสจะต้องมีแพทย์แผนจีน
อย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมการรักษา
ตลอดกระบวนการควบคู่กับการแพทย์
แผนปัจจุบัน

นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลเจียงซี
ออกนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจในสาขา 
การผลิตยาแพทยแ์ผนจีนท่ีมผีลต่อการ 
รักษาเชื้อไวรัสโคโรนา เช่น ยาแพทย์
แผนจีนชื่ อ  “ เ จียงจงโห่วกูหมี่ซี ”  
ของบรษัิท เจียงจง กรุป๊ ซึ่งเปน็วิสาหกิจ 
ผลิตยาแพทยแ์ผนจีนรายใหญท่ี่สดุของ 
มณฑลเจียงซี โดยยาชนิดนี้มีสรรพคุณ
ในการแก้ไขความผิดปกติของระบบ 
ทางเดินอาหาร มา้ม ปอด และกระเพาะ 
อาหาร และได้รับรางวัลความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยอัีนดับ 1 ของมณฑลเจียงซี 
บริษัท เจียงจง กรุ๊ป ยังได้บริจาคยา 
ชนิดดังกล่าวจ�านวนกว่า 1 หมื่นกล่อง 
เพื่อสนบัสนนุการรกัษาผูป้ว่ยในมณฑล 
หเูปย่ ขณะท่ีกรมการบรหิารการแพทย ์
แผนจีนลงทนุงบประมาณ  500,000  หยวน 
หรือประมาณ 2.25 ล้านบาท ในการ 

ก่อสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย 
การรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19  
ด้วยการแพทย์แผนจีน เช่น การใช้
ความร้อนและสมุนไพรจีนในการขจัด
ความเยน็รา่งกายเพื่อรกัษาโรค เปน็ต้น

กรมการบริหารการแพทย์แผนจีน 
ข อ ง ม ณ ฑ ล เ จี ย ง ซี ยั ง ไ ด้ จั ด ต้ั ง ที ม 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน 
เพื่อพัฒนาและวิจัยยาแพทย์แผนจีน
ชื่อ “ยาปอ้งกันเชื้อไวรสัโคโรนาเจียงจง 
หมายเลข 1” และ “ยาป้องกันเชื้ อ 

วิธีการรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา
ดว้ยการรมยาตามแบบแพทยแ์ผนจนี 
โดยบุคลากรทางการแพทย์ของ 
โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนจนีมณฑลเจยีงซี
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ไวรัสโคโรนาเจียงจงหมายเลข 2”  
โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีน 
มณฑลเจียงซไีด้ทดสอบการรกัษาด้วยยา 
ชนิดดังกล่าวแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
จ�านวน 23 ราย และปรากว่ามีผู้ป่วยท่ี
รกัษาหายรวม 21 ราย โดยผูป้ว่ย 19 ราย 
รักษาด้วยยาแพทย์แผนจีนควบคู่ 
กับยาแพทย์แผนปัจจุบัน และผู้ป่วย 
2 รายรักษาด้วยยาแพทย์แผนจีน
เท่านั้น นอกจากนี้รัฐบาลมณฑลเจียงซ ี
ยังจัดต้ังกองทุน 160 ล้านหยวนหรือ 
กว่า 720 ล้านบาทส�าหรบัโครงการวิจัย
และพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการประยุกต์ใช้
ในการแพทยแ์ผนจีนอีกด้วย

การยกระดับอุตสาหกรรม 
การแพทย์แผนจีนของ 
มณฑลเจียงซี

ประสิทธภิาพของยาแพทย์แผนจีน
ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้ช่วย
ยกระดับการพฒันาอุตสาหกรรมแพทย์
แผนจีนของมณฑลเจียงซไีปอีกขั้นหนึ่ง 
โดยเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2563 รัฐบาล
เจียงซีได้จัดการประชุมเพื่ อก�าหนด 
มาตรการส�าคัญในการส่งเสริมและ 
ผลักดันการพฒันาอุตสาหกรรมการแพทย ์
แผนจีน ได้แก่

1) ยกระดับคุณภาพการปลูกพืช 
สมนุไพรจีน สง่เสรมิการผลิตและพฒันา 
ตลาดยาสมุนไพรจีน โดยต้ังเป้าหมาย 
ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกกว่า 1.25 ล้านไร่  
ปรมิาณการผลิตกว่า 800,000 ตันต่อป ี
และมลูค่าการผลิตกว่า 2 หมื่นล้านหยวน 
ต่อปี เพื่อพัฒนามณฑลเจียงซีให้เป็น 
พื้นท่ีน�าร่องการผลิตยาสมุนไพรจีน 
แห่งชาติ

2) ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ
น�าร่องในสาขาอุตสาหกรรมการแพทย์ 
แผนจีนชั้นน�า และสร้างยี่ห้อยาแพทย ์
แผนจีนท่ีมีชื่ อเสียงระดับแนวหน้า 
ของประเทศ โดยต้ังเป้าหมายมูลค่า 
การผลิตของอุตสาหกรรมการแพทย์

ในปี 2561 อุตสาหกรรมการแพทย์ของมณฑลเจียงซีมีมูลค่า 
เท่ากับ 1.2 แสนล้านหยวน โดยประมาณ 1 ใน 3 หรือประมาณ  
4.14 หมื่นล้านหยวน มาจากอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีน
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แผนจีนของมณฑลให้สูงกว่า 1 แสน
ล้านหยวนต่อปีภายในปี 2566

3) เร่งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
จีนโดยน�าแนวทางการปฏิบัติทางการ 
เกษตรท่ีดี  (Good Agr icultural 
Practices: GAP) มาประยุกต์ใช้ใน
พื้นท่ียากจน และพื้นท่ีภูเขาของเจียงซี  
โดยต้ังเป้าท่ีจะมีมูลค่าการผลิตและ
พื้ นท่ีเพาะปลูกเกินกว่าร้อยละ 50  
ของประเทศภายในป ี2568 และสง่เสรมิ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา 
สมุนไพรจีนให้เป็นอุตสาหกรรมท่ีเพิ่ม 
รายได้สุทธิให้แก่เกษตรกรในพื้ นท่ี 
ยากจน

4) จัดต้ังศนูย์การฝกึอบรมบุคลากร
ท่ีมีทักษะและประสบการณ์ในการ 
ปลูกพืชสมุนไพรจีนในพื้นท่ียากจน  
และจัดต้ังกองทนุเพื่อสง่เสรมิการพฒันา 
เทคโนโลยีด้านการปลูกและผลิตยา
สมุนไพรจีนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5) ส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการ
แพทย์แผนจีน อาทิ การใช้ความร้อน
และสมุนไพรจีนในการขจัดความเย็น 
ของร่างกายเพื่ อรักษาโรคโควิด-19  
เชน่ “การรมยาตามแบบแพทยแ์ผนจีน” 
และสง่เสรมิการประยุกต์ใช ้“การรมยา 
ตามแบบแพทยแ์ผนจีน” ในโรงพยาบาล 
แพทย์แผนจีนของมณฑลเจียงซีอย่าง 
แพร่หลาย เป็นต้น

ความร่วมมือด้านการแพทย์
แผนจีนกับต่างประเทศ

ภายใต้นโยบายส่งเสริมการพัฒนา 
อุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีนของ 
มณฑลเจียงซีและตาม “ข้อก�าหนด 
เก่ียวกับอุตสาหกรรมยาแพทย์แผนจีน 
ของมณฑลเจียงซ”ี ซึ่งเริม่มผีลบงัคับใช ้
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 รัฐบาล 

จีนและไทยต่างมีศักยภาพ
ทางการแพทย์ที่มีแบบฉบับ
เฉพาะซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถ
พัฒนาและแลกเปลี่ยน 
ความร่วมมือด้านการแพทย์ 
โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 
การแพทย์แผนจีนในไทย  
และศูนย์เรียนรู้การแพทย์ 
แผนไทยในจีน 
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มณฑลเจียงซียังให้ความส�าคัญกับ 
การด�าเนินความร่วมมือด้านแพทย ์
แผนจีนกับต่างประเทศด้วย ซึ่งจนถึง 
ปัจจุบันมณฑลเจียงซีมีความร่วมมือ 
ด้านการแพทยแ์ผนจีนกับประเทศต่าง ๆ  
แล้วกว่า 20 ประเทศ อาทิ การก่อสร้าง 
ศูนย์การแพทย์แผนจีนท่ีประเทศ 
โปรตเุกส สวีเดน และตนูเิซยี และความ 
ร่วมมือในการก่อสร้างสถาบันวิจัย 
การแพทย์แผนจีน - อุซเบกิสถาน 
เปน็ต้น

ขณะเดียวกัน มณฑลเจียงซยีงัจัดต้ัง 
“เขตทดลองการศึกษาการแพทย์ 
แผนจีนนานาชาติระดับประเทศ  
(หนานชาง)” แห่งแรกของประเทศ  
เพื่ ออบรมบุคลากรต่างชาติในสาขา 
การแพทย์แผนจีน  และส่ ง เสริม 
ความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีน 

ระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันมณฑล 
เ จี ย ง ซี เ ป็ น ท่ี ต้ั ง ข อ ง ส ถ า บั น วิ จั ย 
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
แห่งชาติสาขานครหนานชาง ศูนย์การ 
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยาแพทย์
แผนจีนแห่งชาติ และห้องปฏิบัติการ 
การวิจัยผลิตเครื่องจักรผลิตยาแพทย์ 
แผนจีนรุ่นนวัตกรรม

โอกาสของไทย จีนและไทยต่างมี 
ศั ก ย ภ า พ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ท่ี มี แ บ บ 
ฉบับเฉพาะ ซึ่งท้ังสองฝ่ายสามารถ 
พัฒนาและแลกเปล่ียนความร่วมมือ 
ด้านการแพทยโ์ดยการจัดต้ังศนูยเ์รยีนรู ้
การแพทยแ์ผนจีนในไทยและศนูยเ์รยีนรู ้
การแพทย์แผนไทยในจีน เพื่อส่งเสริม
การศึกษาการแพทย์แผนโบราณของ 
กันและกัน โดยปจัจุบนั สถาบนัการศกึษา 
หลายแห่งในไทยก็มีการเปิดหลักสูตร 
แพทย์แผนจีนและมีการแลกเปล่ียน 
นักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวกับ 
สถาบันการศึกษาในจีน นอกจากนี ้
ภาคเอกชนของไทยยังสามารถขยาย 
ความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรม 
การแพทย์กับวิสาหกิจด้านการแพทย ์
ท่ีมศีกัยภาพของมณฑลเจียงซซีึง่จะชว่ย 
ยกระดับขีดความสามารถในด้านการ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์
แผนโบราณและส่งเสริมเป้าหมาย 
ในการพัฒนาให้ไทยเป็น medical hub  
ของภูมิภาค
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รู้จักกับตลาด 
Telemedicine 
ของจีนและ 
โอกาสของไทย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ กรุงปักก่ิง
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การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ก่อให ้
เกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีการด�าเนิน 
ชวิีตสู ่new normal อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 
แต่ในวิกฤตย่อมมี โอกาส ส�าหรับ 
ประเทศจีนแล้วการแพร่ระบาดครั้งนี ้
เปิดโอกาสให้เกิดการน�าระบบสื่อสาร 
ทางไกลไปใช้ในหลาย ๆ ภาคส่วน  
โดยเฉพาะระบบ Telemedicine หรือ 
โทรเวชกรรมซึ่งเป็นระบบการแพทย ์
ทางไกลท่ีชว่ยใหแ้พทยส์ามารถวินจิฉยั 
และรกัษาคนไขไ้ด้แมจ้ะไมไ่ด้อยูด้่วยกัน 
ซึ่งภาคธุรกิจ Telemedicine ของจีน
มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 
ของการแพร่ระบาดของโควิด-19  
ท่ีผา่นมา และมแีนวโนม้จะเติบโตต่อไป 
ในอนาคตแม้สถานการณ์การระบาด 
ในจีนจะคล่ีคลายไปมากแล้วก็ตาม

รู้จักกับตลาด 
Telemedicine ของจีน

คณะกรรมาธกิารด้านสาธารณสขุจีน 
(National Health Commission: NHC) 
เผยว่าการพัฒนาทีมงานแพทย์ของจีน 
ยังเผชิญความท้าทายหลายประการ 
เช่น  การขาดแคลนบุคลากรทาง 
ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว 
ท่ีไมส่มดุล กล่าวคือ ส่วนมากกระจุกตัว 
อ ยู่ ท่ี โ ร ง พ ย า บ า ล ใ น เ มื อ ง ใ ห ญ่ 
ต่าง ๆ ของจีน ขณะท่ีเขตชานเมือง 
และเขตชนบทมีจ� านวนบุคลากร 
ทางการแพทย์น้อยมาก นอกจากนี ้ 
ต า ม ส ถิ ติ ล่ า สุ ด อั ต ร า ส่ ว น แ พ ท ย์ 
ต่อประชากร 1 ,000 คนของจีน  
อยู่ ท่ี  2.59 คน ซึ่ งต�ากว่าประเทศ 
พฒันาแล้ว เชน่ เยอรมน ีและออสเตรยี  

มูลค่าตลาด Telemedicine ของจีน (พันล้านหยวน) ที่มา: iiMedia Research
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ซึ่งอยูท่ี่ระดับมากกว่า 4 คน ท้ังนี ้ปญัหา 
การขาดแคลนแพทย์ของจีนส่งผลให้ 
การนัดหมายแพทย์ เป็นเรื่ องยาก 
ต้องรอคิวนาน และมปีญัหาแพทยป์ลอม 
หรือไม่ได้มาตรฐานด้วยเหตุนี้จึงเป็น
ปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้ในช่วง 10 ป ี
ท่ีผ่านมา ตลาด Telemedicine ของจีน 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก
บริษัทวิจัยของจีน iiMedia Research 
พบว่า ในปี 2563 ตลาด Telemedicine 
ของจีนมมีลูค่ากว่า 5.45 หมื่นล้านหยวน 
เติบโตจากปี 2554 ท่ีมีมูลค่า 1.58  
พนัล้านหยวนอยา่งมนียัส�าคัญ และยงัม ี
การคาดการณ์ว่า จะเติบโตแตะระดับ
กว่า 6 หมื่นล้านหยวนภายในสิน้ป ี2564 
ในขณะเดียวกันป ี2563 จ�านวนผูใ้ชง้าน 
Telemedicine ของจีนมีจ�านวนกว่า 

661 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 
687 ล้านคนภายในปี 2564

นอกจากนี ้จากการส�ารวจ โดย Bain 
&Company พบว่า ในปี 2562 มีเพียง 
ร้อยละ 24 ของกลุ่มตัวอย่างชาวจีน
ท่ีเคยใช้บริการการแพทย์ทางไกล 
อย่างไรก็ดี กว่าร้อยละ 64 คาดว่าจะใช ้
บริการนี้ภายใน 5 ปี ในขณะเดียวกัน 
ร้อยละ 97 มีความสนใจท่ีจะทดลอง
ใช้บริการ Telemedicine ถ้าหาก 
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการรับบริการ 
จากบริษัทประกันหรือท่ีท�างานได้  
โดยจากข้อมูล ณ เดือน ส.ค. 2564  
ของ NHC พบว่า ในปัจจุบันจีนมี
โรงพยาบาลอินเทอร์เน็ต (Internet  
Hospital) กว่า 1,600 แห่ง และมี
ชาวจีนกว่า 49 ล้านคนท่ีใช้บริการ

จ�านวนผู้ใช้งาน Telemedicine ของจีน (พันล้านคน) ที่มา: iiMedia Research
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การแพทย์ทางไกลในปี 2563 ท้ังนี ้ 
จากอิทธิพลของการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ความต้องการเข้าถึงบริการ 
ด้านการแพทย์และสุขภาพได้อย่าง 
รวดเร็วและมีมาตรฐานของผู้บริโภค
ชาวจีน การพัฒนาของเทคโนโลยี  
และท่ีส�าคัญคือนโยบายสนับสนุน 
จากภาครัฐ ภาคธุรกิจ Telemedicine  
ของจีนจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจ
ท่ีมีอนาคตท่ีสดใส และควรจับตา 
มองอย่างใกล้ชิด

กรณีศึกษา: Ping An Good 
Doctor (平安健康)

ด้วยปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเร่ง 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 ในช่วงปลายปี 2562  

ส่งผลให้แอปพลิเคชัน Ping An Good  
Doctor (PAGD) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์รายใหญ่ในจีน  
มีจ� านวนผู้ ใช้ งานรายใหม่ เพิ่มขึ้ น 
ถึงร้อยละ 900 ในช่วงเดือนธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีผ่านมา  
และ ณ สิน้ป ี2563 มจี�านวนผูใ้ชบ้รกิาร
ลงทะเบียนในระบบประมาณ 372.8  
ล้านราย โดยเปน็ Monthly Active Users 
(MAU) ประมาณ 72.6 ล้านราย และม ี
การใช้บริการเฉล่ียวันละ 9 แสนครั้ง 
ขณะเดียวกันผู้เล่นรายอ่ืน ๆ  ในตลาดนี ้
อย่าง Ding Xiang Yuan (丁香园)  
และ Chunyu Doctor (春雨医生)  
ก็มีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

ท้ังนี้ PAGD เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 
2558 และในปัจจุบันได้กลายเป็น

การส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคชาวจีนต่อการใช้บริการ Telemedicine
ที่มา: Bain&Company

เรียนจากผู้รู้

BIC YEAR BOOK 2021156



การเติบโตของผู้ให้บริการ Telemedicine ของจีนในช่วงเดือน ธ.ค. 2562 - ม.ค. 2563
ที่มา: Bain&Company

แพลตฟอร์มให้บริการด้านสุขภาพ 
แบบครบวงจรท่ีส�าคัญของจีน และมี 
บริการส�าหรับกลุ่มคนหลากหลาย
ประเภทท้ังส�าหรับผู้ ท่ีมีสุขภาพดี  
ผู้ป่วย รวมไปถึงผู้ ท่ียังอยู่ระหว่าง 
การรักษา โดยมีบริการด้านสุขภาพ 
ท่ีหลากหลาย เช่น บริการตรวจสุขภาพ 
บริการเสริมความงาม บริการ fitness  
การประกันสุขภาพ กายภาพบ�าบัด  
ร้านขายยา และโรงพยาบาล และมี
การน�าเทคโนโลยี AI และอินเทอร์เน็ต
มาผนวกกับทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อใหบ้รกิารแบบระยะไกลแก่ผูใ้ชง้าน 
จากท่ัวประเทศจีน

ในปัจจุบัน PAGD มี เครือข่าย 
ผู้ให้บริการครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ี
ในจีน โดย ณ สิ้นปี  2563 PAGD  

มแีพทยแ์ละพยาบาลประจ�า 2,247 คน 
เครื อข่ ายแพทย์และผู้ เ ชี่ ยวชาญ 
ด้านสุขภาพชั่วคราว 21,116 คน  
เครือข่ายคลินิก 49,000 แห่ง เครือข่าย 
รา้นขายยา 110,000 แหง่ และเครอืขา่ย 
หนว่ยตรวจรา่งกาย 2,000 แหง่ เปน็ต้น 
นอกจากนี้ PAGD ยังมีการขยายการให ้
บรกิารไปยงัต่างประเทศ เชน่ รว่มมอืกับ 
Grab และ SoftBank ในประเทศ 
อินโดนเีชยี และเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ 
(BDMS) ในประเทศไทย เพื่อพัฒนา
ระบบ Telemedicine ท่ีเหมาะกับตลาด
ของประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะ

อย่างไรก็ดี ยังมีความท้าทายท่ีอาจ 
เปน็อุปสรรคของการขยายตัวของธรุกิจ 
ในตลาดนี้  โดยคุณเจสสิกา แทน  
Co-CEO ของบรษัิท Ping An Insurance 
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(Group) Company of China, Ltd.  
ได้ให้สัมภาษณ์ McKinsey ในประเด็น
นี้และกล่าวว่ามี 3 ความท้าทายส�าคัญ 
ได้แก่

(1) มาตรการก�ากับดูแลของรัฐ 
ท่ี เข้มงวด เนื่ องด้วยการให้บริการ 
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข 
มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ 
ของประชากรส่วนใหญ่โดยตรง ดังนั้น 
ทางการจีนจึงยังคงต้องใช้ความระมัด 
ระวังอย่างมาก ส่งผลให้มาตรการท่ีมี 
ในปัจจุบันอาจจะยังไม่ เ อ้ือต่อการ 
ขยายตัวของตลาดนี้เท่าท่ีควร

(2) ความคุน้เคยของผูบ้รโิภคชาวจีน 
ท่ีผ่านมาการบริการด้านการแพทย ์
เป็นอีกหนึ่งบริการท่ีชาวจีนเชื่ อมั่น 
ในการไปพบแพทย์ด้วยตนเองมากกว่า 
การคุยกับแพทย์ผ่านช่องทางสื่อสาร 

ต่าง ๆ แต่ด้วยโรคระบาดท่ีก่อให้เกิด 
ข้อจ�ากัดในการเดินทาง ส่งผลให้ 
ชาวจีนหันมาเริ่มทดลองใช้บริการ
ทางการแพทย์ผ่าน Telemedicine 
มากขึ้นในช่วงท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี  
จากสถานการณ์โรคระบาดในจีน 
ท่ีคล่ีคลายขึ้นมากแล้ว จึงเป็นโจทย ์
ส�า คัญของภาคธุร กิจนี้ ท่ี จะ ดึงดูด 
ผู้ บ ริ โ ภ ค ช า ว จี น ใ ห้ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร 
การแพทย์ทางไกลต่อไป

(3) การยอมรับของแพทย์ การให ้
บริการทางไกลส่งผลให้แพทย์ต้อง 
เปล่ียนแปลงวิถีการท�างานในหลาย
ด้านโดยเฉพาะการปรับใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ อาทิ เทคโนโลยี Artificial 
Intelligence (AI) ซึ่งเป็นตัวช่วยส�าคัญ 
ท่ีท�าให้แพทย์สามารถท�างานได้ง่าย
และรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ดี แพทย์บาง
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ส่วนอาจจะไม่คุ้นชิน หรือยังไม่เชื่อมั่น
ในลักษณะการท�างานแบบใหม่นี้รวม
ถึงอาจต่อต้านการใช้เทคโนโลยี AI 
เนื่องจากความกังวลว่า เทคโนโลยี AI 
อาจจะมาทดแทนแพทย์ในอนาคต

โอกาสของไทย
ในปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจ Healthcare 

เป็น mega trend ท่ีน่าจับตามอง และ 
เป็นโอกาสส�าหรับการลงทุนระยะยาว
ท่ีน่าสนใจ โดยส�าหรับประเทศไทย 
โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ได้มผีูป้ระกอบการเขา้มาพฒันา 
ระบบ Telemedicine เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการภายในประเทศมากขึ้น
เรื่อย ๆ เช่น Doctor A to Z, Doctor 
Anywhere, ChiiWii ,  Ooca และ  
Samitivej Virtual Hospital อยา่งไรก็ดี  

ด้วยประเทศจีนก�าลังมีความต้องการ 
ทางการแพทย์ทางไกลมากขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง รวมถึงยังมีอัตราส่วนจ�านวน 
ผู้สู งอายุ ท่ี เพิ่มขึ้นและยังมีปัญหา 
จ�านวนแพทย์ไม่ เพียงพอต่อความ 
ต้องการ และเนื่องจากประเทศไทย
ถือเป็นประเทศท่ีได้รับการยอมรับ 
ในคณุภาพของการบรกิารทางการแพทย์ 
จึงอาจเป็นโอกาสของการแพทย์ไทย
ท่ีจะศึกษาแนวทางการบุกตลาดจีน 
ทางไกลผ่าน Telemedicine ซึ่งช่วยให ้
แพทย์สามารถติดตามอาการผู้ป่วย 
และใหค้�าปรกึษาผา่นชอ่งทางออนไลน์
แบบไร้พรมแดนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์บริการ
ทางการแพทย์ไทยให้เป็นท่ีรู้จักในวง
กว้าง ซึ่งอาจน�าไปสู่การเดินทางมา
ประเทศไทยเพื่ อรับบริการทางการ
แพทย์และสุขภาพและอาจเป็นอีก
เครื่องมือส�าคัญท่ีช่วยผลักดันให้ไทย
สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็น
ศนูยก์ลางทางด้านการแพทยแ์ละธุรกิจ
บริการสุขภาพของโลก (Thailand 
M e d i c a l  H u b )  ไ ด้ ใ น อ น า ค ต 
นอกจากนี้  ผู้ประกอบการไทยท่ีมี
ศักยภาพและมีความสนใจอาจคอย
ติดตามพัฒนาการของภาคธุร กิจ 
Telemedicine รวมถึงศึกษาความ
ต้องการของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ 
ทางการแพทยท่ี์เก่ียวเนื่องกับการขยายตัว 
ของภาคธุรกิจนี้ได้เช่นกัน
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โครงการ HKTDC 
Transformation 
Sandbox (T-box) 
โอกาสที่นักธุรกิจไทย 
ในฮ่องกงไม่ควรพลาด
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ เมืองฮ่องกง
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โครงการ HKTDC Transformation 
Sandbox  (T-box)  จัดต้ังขึน้เพื่อชว่ยเหลือ 
และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมท่ีจดทะเบียนบริษัทภายใต้ 
กฎหมายฮ่องกง โดยมีจุดประสงค์ 
เพื่อพัฒนาและยกระดับในด้านต่าง ๆ  
อาทิ ตราสินค้า (branding) พาณิชย์ 
อิเล็กทรอนกิส ์(e-commerce) การยา้ย 
ฐานการผลิต  (manufactu r ing  
relocation) และตลาดใหม่ (new-
markets) เพื่อยกระดับความสามารถ
ในด้านการแข่งขัน

ซึง่โครงการ  HKTDC  Transformation 
Sandbox (T-  box)  จะมีการจัด 
กิจกรรมการฝึกอบรมให้กับสมาชิก 
ของ T-box เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลักษณะของ 
การฝึกอบรมนั้นจะประกอบด้วย  

ที่มาภาพ: hktdc.com/ncs/smecentre/en/s/T-box.html

การให้ค�าปรึกษา (advisory service)  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshops) 
ข้อมูลด้านเงินทุนสนับสนุนของรัฐบาล 
(government-funding information)  
ความรู้ด้านการตลาด และการสร้าง
เครอืขา่ย (marketing  knowledge  and 
networking  opportunities)  โดยเนื้อหา 
ของการฝกึอบรมใหกั้บสมาชกิจะกล่าวถึง 
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเก่ียวกับ 
เรื่ องธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์  
การตลาด  การขอรับ ใบอนุญาต 
การบริหารจัดการสินเชื่ อเพื่ อการ 
ส่งออก การศุลกากรและระบบภาษี  
รวมท้ังข้อมูลเก่ียวกับด้านการตลาด 
ในต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตะวันออกกลาง แอฟรกิา  
เป็นต้น

เรียนจากผู้รู้
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T-box มปีระโยชนอ์ยา่งไรตอ่คณุ
1. บริการให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ
โครงการ T-box ได้เชิญองค์กร 

ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอ�านวยความสะดวก
ต่อการประกอบธุรกิจ การค้าและ 
การลงทนุเขา้รว่มโครงการ อาทิ สถาบนั
วิชาชีพต่าง ๆ หอการค้า พันธมิตร 
ทางธุร กิจ  และหน่วยงานภาครัฐ  
โดยเจ้าหน้าท่ีของ T-box จะแนะน�า
องค์กรท่ีสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับ
โอกาสในด้านการลงทุน รวมท้ังแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในด้านค้าการลงทุน

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ อ
เสริมสร้างศักยภาพ

การสัมมนาและการฝึกอบรม 
เป็นส่วนท่ีส�าคัญของโครงการ T-box 

ศูนย์บริการ SME จะจัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการในหัวข้อท่ีแตกต่างกัน
ตามความต้องการของสมาชิก T-box 
และให้สมาชิกสามารถแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นกับผู้บรรยายเก่ียวกับ 
เป้ าหมาย และการเป ล่ียนแปลง  
เพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละทักษะทางธรุกิจ  
เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถทางธุรกิจ

3. ข้อมูลทางการตลาด (Market 
Information)

อ ง ค์ ก า ร ส ภ า พั ฒ น า ก า ร ค้ า
ฮ่องกง(Hong Kong Trade and 
Development Council: HKTDC) 
ได้ท�าการเผยแพร่บทความวิจัยกว่า  
2,500 บทความ ลงบนเว็บไซต์ HKTDC 
Research และ Hong Kong Means 
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Business ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบทความท่ี 
HKTDC ได้ท�าการวิจัย และบางส่วน 
เป็นบทความท่ี HKTDC ได้คัดสรรจาก 
แหล่งความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ SMEs 
เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าไปศึกษา
และติดตามข้อมูล ล่าสุด เ ก่ียว กับ 
อุตสาหกรรมท่ีตนสนใจรวมถึงเกาะติด 
ข้อมูลทางการตลาดในปัจจุบันได้โดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีทีมงานคัดเลือก 
เรื่องราวท่ีน่าสนใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
ข้อมูลท่ีทาง HKTDC ได้คัดสรรไว้

4. นโยบายสนบัสนนุจากทางภาครฐั 
(Government funding schemes)

รัฐบาลฮ่องกงได้จัดต้ังโครงการ 
ด้วยการช่วยเหลือทางการเ งินกับ 
ธุรกิจ SME กว่า 40 โครงการ โดยมี

จุดประสงค์เพื่อการพัฒนาและขยาย 
ธุรกิจ อาทิ กองทุนพิเศษเพื่ อการ 
สนับสนุนผู้ประกอบการ ส�าหรับ 
การพัฒนา ตราสินค้า การยกระดับ 
และการขยายการขายในประเทศ 
(Dedicated Fund on Branding,  
Upgrading and Domestic Sales  
BUD Fund) กองทุน เพื่อการส่งออก 
(Export Marketing Fund: EMF) 
ก อ ง ทุ น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ วิ จั ย 
เทคโนโลยี (Technology Voucher 
Programme: TVP) กองทุนสนับสนุน
ผู้ค้าปลีกในการน�าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยพัฒนาการบริหารความต้องการ 
ทรพัยากรมนษุย ์(Retail Technologies  
Adoption Assistance Scheme for 
Manpower Demand Management: 

เรียนจากผู้รู้
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ReTAAS) และกองทนุเพื่อการสนบัสนนุ 
การวิจัยและพฒันา (Enterprise Support 
Scheme: ESS)

นอกจากนั้น ยังมีทีมงานภายใต้ชื่อ 
SME One เพื่ อช่วยเหลือวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการให้ 
ข้อมูล คัดเลือก และตอบค�าถาม 
ท่ี เ ก่ียวข้องกับโครงการสนับสนุน 
ของภาครัฐต่าง ๆ

นับเป็นโอกาสของไทยท่ีจะดึงดูด 
กลุ่ม SMEs ของฮ่องกง ให้มาเข้าลงทุน
ในประเทศ โดยเฉพาะในโครงการ 
พั ฒ น า ร ะ เ บี ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economics  
Corridor: EEC) สอดรับกับการได้รับ
ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาล
ฮ่องกงในด้านการส่งเสริมการลงทุน

ในประเทศไทยและอาเซียน อีกท้ังยัง 
สามารถต่อยอดการเป็นหุ้นส่วนกัน
ในการสร้าง platformและ business 
matching ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ของไทยกับฮอ่งกง โดยเฉพาะกลุม่ SMEs 
และ Start-ups เพื่อส่งเสริมการค้า 
การลงทุนระหว่างกัน

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง 
ฮ่องกงได้จัดกิจกรรม “Meeting with 
the Consul -  General of the 
Kingdom of Thailand in Hong 
Kong: Connecting Opportunities 
with Thailand 4.0 and EEC”  
ซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดตัวในโครงการ  
Transformation Sandbox (T-BOX) 
ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นหุ้นส่วนกับ 
องค์การสภาพัฒนาการค้าและการ
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พฒันา ฮอ่งกง (HKTDC) มวัีตถปุระสงค์ 
เพื่อสนับสนุน SMEs และ start-ups  
ในฮ่องกง ในการศึกษาข้อมูลเพื่ อ 
ตัดสินใจประกอบธุรกิจและลงทุน 
ในประเทศไทยและการขยายตลาด 
สู่อาเซียน โดยผู้แทนกลุ่ม  SMEs  
และ Startups ฮอ่งกงท่ีเขา้รว่มกิจกรรม 
ดังกล่าว ซึ่ งล้วนประกอบธุรกิจใน 
อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย อาทิ 
อุตสาหกรรมดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
และนวัตกรรมด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เป็นต้น ได้แสดงความ
สนใจท่ีจะลงทุนหรือประกอบธุรกิจ 
ในประเทศไทย โดยเฉพาะใน EEC

ท้ั ง นี้  ส า ม า ร ถ รั บ ช ม วี ดิ ทั ศ น์
บรรยากาศของงานประชุม ไ ด้ ท่ี 
https://www.facebook.com/rtcghk/
videos/2763956960548892

เรียนจากผู้รู้
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ภาพบรรยากาศระหว่างการประชุมงาน Meeting with the Consul-General  
of the Kingdom of Thailand in Hong Kong: Connecting Opportunities 
with Thailand 4.0
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• เศรษฐกิจดิจิทัลของจีน 
โตสวนกระแสวิกฤตโควิด-19

• ส�ำรวจเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
เซี่ยงไฮ้: เส้นทำงสู่วิสัยทัศน์ 
ปี 2035

เพ่งดู 
การเปลี่ยนแปลง
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• 30 ปีเขตผู่ตงเซี่ยงไฮ้..  
กำรพัฒนำเปลี่ยนแปลง 
ครั้งยิ่งใหญ่ของจีน

• “ฉำงอันห้ำว” แรงไม่หยุด  
โควิด-19 ก็ฉุดไม่อยู่

• เจำะลึกหนทำงโดรนในจีน 
สู่เกษตรอัจฉริยะ กับ XAG 
บริษัทโดรนเกษตรที่ใหญ ่
ที่สุดในจีน

• ฝูเจี้ยนมุ่งพัฒนำ EV  
ยำนยนต์แห่งอนำคต  
ต่อยอดเป้ำหมำย 
กำรอนุรักษ์พลังงำน 
และสิ่งแวดล้อม

• เขตวงกลมเศรษฐกิจ 
เฉิงตู - ฉงชิ่ง กลไก 
กำรผลักดันยุทธศำสตร์ 
กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจ 
ในภูมิภำคจีนตะวันตก
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เศรษฐกิจดิจิทัลจีน
เติบโตสวนกระแส
วิกฤตโควิด-19
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ กรุงปักก่ิง

BIC YEAR BOOK 2021170
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ทุกวันนี้ ในประเทศจีนหากถาม 
คนจีนไปว่า “คุณใช้เงินสดครั้งล่าสุด 
เมื่อไหร่” คนจีนคนนั้นคงต้องใช้เวลา
สักพักในการนึกค�าตอบ และมักจะ 
ได้รบัค�าตอบเปน็มากกว่าครึ่งป ีบางคน 
อาจตอบเป็นมากกว่าหนึ่งปีด้วยซ้�า 
หรือแม้แ ต่ถามคนไทยท่ีอยู่ ในจีน 
ค�าถามเดียวกัน อาจได้รับค�าตอบว่า  
“ต้ังแต่ส่งแบงค์ 10 หยวนให้พนักงาน
ธนาคารเปดิบญัชตีอนมาจีนแรก ๆ  หลัง
จากนั้นใช้ Alipay และ Wechat Pay 
ตลอดเลยครับ”

คราวนี้ เป ล่ียนค�าถามและถาม 
คนจีนว่า “คณุใชบ้รกิารจากทางออนไลน ์
ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่” จะได้รับค�าตอบว่า 
“ อ๋ อ . . . แ ค่ วั น นี้ ก็ ใ ช้ ไ ป ห ล า ย ร อ บ
แล้วครับช่วงเช้าเรียกรถตีตี (DiDi)  
มาท�างาน กลางวันสั่งข้าวเท่ียงจาก 
เหม่ยถวน (Meituan) และเย็นนี้จะสั่ง 
ผักจากเหอหม่า (Hema) แถวบ้าน 
เพื่ อท�าข้าวเย็นครับ” นี่ คือมุมมอง
เล็ก ๆ ของ “Digital Life” ในชีวิต 
ประจ�าวันของคนท่ีอาศยัอยูใ่นจีน ตามท่ี 
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
มี ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ใ น จี น 
แม้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
การระบาดของโรคโควิด-19

สังคมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของโลก
ตามรายงานการพัฒนาเครือข่าย

อินเทอรเ์นต็จีนฉบบัล่าสดุ ประกาศโดย

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศจีน (CNNIC) 
ในเดือน มถินุายน 2564 จ�านวนผูใ้ชง้าน 
อินเทอรเ์นต็ของจีนอยูท่ี่ 1,011 ล้านคน 
ครอบคลมุถึงรอ้ยละ  71.6  ของจ�านวน 
ประชากรท้ังหมดของประเทศ และ
เพิ่มขึ้น 21.75 ล้านคนเมื่อเทียบกับ 
เดือนธนัวาคม 2563 โดยเฉพาะจ�านวน 
ผูใ้ชบ้รกิารสัง่อาหารออนไลน ์การท�างาน 
ออนไลน ์และการรกัษาพยาบาลออนไลน ์
อยู่ ท่ี  469 ล้านคน 381 ล้านคน  
และ 239 ล้านคน ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น  
49 .76  ล้านคน 35 .06  ล้ านคน  
และ 24.53 ล้านคน เมื่อเทียบกับเดือน 
ธันวาคม 2563 ตามล�าดับ ส่วนผู้ใช้ 
อินเทอร์ เน็ต ท่ีมีอายุ  50 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 28 ของจ�านวนผู้ใช้งาน 
อินเทอรเ์นต็ท้ังหมด นอกจากนี ้จ�านวน
ผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเขตชนบท 
ของจีนอยู่ท่ี 297 ล้านคนซ่ึ้งครอบคลุม 

ภำพกำรช�ำระเงินด้วยหยวนดิจิทัล 
(E-CNY) ในจีน
ที่มา: https://www.163.com

เพ่งดูกำรเปลี่ยนแปลง
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ถึงร้อยละ 59.2 ของจ�านวนประชากร 
ในเขตชนบท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 
เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2563 จึงท�าให้
จีนกลายเป็นสังคมดิจิทัลท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของโลก

ขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่
เป็นอันดับที่สองของโลก

สมดุปกขาวเศรษฐกิจดิจิทัล (digital 
economy) ของโลก ประกาศโดย 
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแห่งประเทศจีน (CAICT) ชี้ว่า 
แม้จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก 
การระบาดของโรคโควิด-19 ปี 2563  
เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนมีมูลค่า 5.4  
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
9.6 จากปี 2562 และจัดเป็นอันดับท่ี 

2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ นอกจากนี ้
ในปี 2563 มณฑล 13 แห่งในจีน 
มีปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล
คิดเปน็มลูค่ามากกว่า 1 ล้านล้านหยวน 
เช่น มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจียงซู้  
และมณฑลซ้านตง สว่นเมอืงท่ีมปีรมิาณ 
เศรษฐกิจดิจิทัลคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 
50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ได้แก่ กรุงปกัก่ิง และนครเซ่ี้ยงไฮ้

เศรษฐกิจดิจิทัลในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 14 และการก้าวสู่ 
“Digital China”

จีนให้ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์ 
“Digital China” โดยเห็นได้จากการ
ก�าหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป็นบทท่ี 5 (จากท้ังหมด 19 บท) 
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ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหง่ชาติ ระยะ 5 ป ีฉบบัท่ี 14  (ค.ศ. 2021-
2025) รวมท้ังได้ก�าหนดเป้าหมายว่า 
ในป ี2568 มลูค่าเพิ่มของ 7 สาขาธุรกิจ 
หลักด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจะคิดเป็น 
รอ้ยละ 10 ของ GDP จีนได้แก่ (1) Cloud  
Computing (2) Big Data (3) Internet 
of Things (IoT) (4) อินเทอร์เน็ต 
เพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Internet)
(5) Blockchain (6) ปัญญาประดิษฐ ์
(AI) และ (7) Virtual Reality (VR)  
และ Augmented Reality (AR)

นอกจากนี้ เศรษฐกิจดิจิทัลก�าลังมี 
บทบาทมากยิง่ขึน้ในชวิีตประจ�าวันของ 
ชาวจีน โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 14 
ได้กล่าวถึง 10 สถานการณ์การใช้งาน 
(application scenarios) แบบดิจิทัล 
เพื่อก้าวสู่ “Digital China” ในอนาคต 
ได้แก่

• การคมนาคมอัจฉริยะ (Smart 
Transportation) จะพัฒนารูปแบบ 

การให้บริการการเดินทางด้วยรถยนต์
ไรค้นขบั และการท�างานรว่มกันระหว่าง
ยานยนต์กับถนน (เช่น การติดต้ัง 
อุปกรณ์รับส่ งสัญญาณข้ างถนน)  
รวมท้ังขยายการใชง้านของการควบคมุ
ทางด่วน สัญญาณไฟจราจร และ 
การเดินทางของรถประจ�าทางแบบ 
อัจฉริยะท่ัวประเทศจีน ตลอดจน 
ผลักดันการสรา้งเสน้ทางรถไฟอัจฉรยิะ  
การบินอัจฉริยะ ทางเดินเรืออัจฉริยะ  
ท่าเรืออัจฉริยะ และสนามจอดรถยนต์
อัจฉรยิะ

• พ ลั ง ง า น อั จ ฉ ริ ย ะ  ( S m a r t 
Energy) จะผลักดันการยกระดับการ 
ท�างานแบบดิจิทัลของโครงการถ่านหนิ  
โรงไฟฟ้า และโครงการก๊าซ้ธรรมชาติ 
และน�ามัน  เช่น  การจัดเ ก็บและ 
การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้พลังงาน 
ออนไลน์  และการบริหารจัดการ 
พลังงานส�ารอง และอุปสงค์พลังงาน 
แบบอัจฉริยะ

• ระบบการผลิตอัจฉริยะ (Smart 
Manufacturing) เช่น ส่งเสริมการ 
เชื่ อมโยงระหว่างอุปกรณ์การผลิต 
ขัน้ตอนการผลิต และการท�างานรว่มกัน 
ใน supply chain

• การเกษตรและการจัดการน�า 
อัจฉริยะ (Smart Agriculture and 
Water Management) จะขยายการ 
เพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การใช้สารก�าจัด 
ศัตรูพืช และการเก็บเก่ียวท่ีแม่นย�า 

ภำพพนักงำนจัดส่งอำหำรในจีน 
ที่มาภาพ: https://copyfuture.com
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ไปยังท่ัวประเทศจีน รวมท้ังยกระดับ 
ขีดความสามารถในการคาดการณ์
สถานการณ์น�าและการบริหารจัดการ 
น�าในระดับภาพรวมของลุ่มแม่น�า

• การศึกษาอัจฉริยะ  (Smart 
Education) เช่น การจัดหลักสูตร
ออนไลน์คุณภาพสูงเข้าไปในระบบ 
การเรียนการสอน และผลักดันให้พื้นท่ี 
ชนบทและพื้นท่ีชายแดนสามารถเขา้ถึง 
หลักสตูรออนไลนค์ณุภาพสงูมากยิง่ขึ้น

• การแพทย์ อัจฉริยะ (Smart 
H e a l t h - c a r e )  โ ด ย จ ะ ป รั บ ป รุ ง 
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และ 
ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์แบบ 
รวมท้ังเร่งผลักดันการแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างโรงพยาบาลและการรักษา 
ทางไกล (Telemedicine) ตลอดจน

เพิ่มพูนขีดความสามารถในการใช้ 
Big Data เพื่อยกระดับการก�ากับดูแล
กิจกรรมการรักษาของโรงพยาบาล 
ต่าง ๆ

• วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว
อัจฉรยิะ (Smart Culture and Tourism) 
เช่น ผลักดันให้สถานท่ีท่องเท่ียวและ 
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การท่องเท่ียวออนไลน ์เชน่ หอจัดแสดง 
นทิรรศการออนไลน ์และการถ่ายทอดสด 
ในแบบ HD รวมท้ังสร้างแพลตฟอร์ม 
Big Data เพื่อติดตามและตรวจสอบ 
สถานะการใชง้านของอุปกรณใ์นสถานท่ี 
ท่องเท่ียวต่าง ๆ

• ชุ ม ช น อั จ ฉ ริ ย ะ  ( S m a r t 
Community) เช่น ระบบแจ้งเตือนภัย
อัจฉรยิะ ระบบกูภั้ยฉกุเฉนิอัจฉรยิะและ 
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ระบบให้บริการผู้สูงอายุแบบอัจฉริยะ  
รวมท้ังพัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบไร้ 
พนกังานจัดสง่ของ (เชน่ การใชหุ้น่ยนต์ 
ส่งของตามหมายเลขห้องพักในชุมชน)

• บ้านอัจฉริยะ (Smart Home)  
ใช้ เทคโนโลยีการควบคุมเครื่ องใช้
ไฟฟ้าในบ้า การควบคุมด้วยเสียงและ
การควบคุมระยะไกลในการพัฒนา
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะระบบแสงสว่าง
อัจฉริยะ ระบบการตรวจสอบความ
ปลอดภัยอัจฉริยะ ล�าโพงอัจฉริยะ และ
อุปกรณส์วมใสรู่ปแบบใหม ่เชน่ แว่นตา
อัจฉริยะ และขาเทียมอัจฉริยะ

• การให้บริการของภาครัฐแบบ 
อัจฉริยะ (Smart Governmental 
Services) เชน่ ขยายการใชใ้บจดทะเบยีน 
พาณชิยอิ์เล็กทรอนกิส ์(e-commerce) 
สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็้นอิเล็ก 
ทรอนิกส์ ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ และ 
ระบบขอ้มลูอิเล็กทรอนกิสท่ั์วประเทศจีน

เศรษฐกิจดิจิทัลกับการระบาด
ของโรคโควิด-19

เศรษฐกิจ ดิ จิ ทัลมีส่ วนช่ วยใน
การรับมือกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 ในจีน เช่น การใช้  
Big  Data  และ  Heal th  Code  
ในการป้องกันการระบาดและติดตาม 
ส ถ า น ะ ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ ส ถ า น ะ 
สุขภาพของประชาชน ส่วนการท�างาน 
ออนไลน์ การศึกษาออนไลน์ การรักษา 
ออนไลน ์การท�างานปกติของแพลตฟอรม์ 
e-commerce รวมถึงความบันเทิง 
ออนไลน์ ได้ช่วยภาคการผลิตและ
ชีวิตประจ�าวันของประชาชนฟื้ นฟูสู่
ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว ในอีกทางหนึ่ง 
สถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด-19 

ภำพรถยนต์ไร้คนขับของบริษัท Baidu 
บนรถไม่มีพวงมำลัยและเบรก 
ที่มา: https://www.maiche.com
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ก็ช่วยส่งเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล โดยมีบริษัทธุรกิจแบบด้ังเดิม 
เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของ 
การยกระดับธุรกิจไปในทางดิจิทัล 
เช่น ซู้เปอร์มาร์เก็ตท้องถ่ินเร่งเปิด 
บริการส่งของถึงบ้าน และการพัฒนา 
แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ข อ ง ต น เ อ ง เ พื่ อ ใ ช ้
ประโยชน์ของข้อมูลบริโภคและลด 
ต้นทุนในภาพรวม นอกจากนี้ State 
Information Center (SIC) ของจีน 
ระบุว่า ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ดิจิทัลในจีนมีแนวโน้ม เช่น

• เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นปัจจัยส�าคัญ
ท่ีกระตุ้นการฟื้ นตัวของการลงทุน  
การบริโภค และการส่งออกของจีน  
โดยช่วงครึ่งแรกของป ี2564 การลงทุน 

ด้านการให้บริการ e-commerce  
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และยอดค้าปลีก
สินค้าออนไลน์คิดเป็นร้อยะ 23.7 
ของยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 
ท้ังหมดของจีน นอกจากนี ้เดือนมกราคม 
ถึงพฤษภาคม 2564 มูลค่าการส่งออก
ของธุรกิจซ้อฟต์แวร์ได้ฟื้ นฟูสู่ระดับ 
ในช่วงเดียวกันของปี 2562

• ห ล า ย ม ณ ฑ ล / เ มื อ ง ข อ ง จี น
ก�าลังผลักดันการปฏิรูปเชิง ดิ จิ ทัล 
เพื่อสนับสนุนด้านนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล เช่น มณฑลเจ้อเจียง
เขตเมืองใหม่สงอัน (Xiongan New 
Area) มณฑลฝูเจ้ียน มณฑลกวางตุ้ง 
มณฑลเสฉวน และนครฉงชิ่ง
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• ความคืบหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัลช่วยกระตุ้นธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
โตสวนกระแสการระบาดของโรค 
โควิด-19 ซ้ึ่ งในช่วงครึ่ งแรกของป ี
2564 ปริมาณการผลิตหุ่นยนต์เพื่ อ 
อุตสาหกรรมและแผงวงจรรวม (IC) 
ของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.8 และ 
รอ้ยละ 48.1 จากชว่งเดียวกันของปก่ีอน 
ตามล�าดับ

ความท้าทาย...จากประเทศ
เศรษฐกิจดิจิทัลขนาดใหญ่  
สู่ประเทศเศรษฐกิจดิจิทัล 
แข็งแกร่ง

แนน่อนว่าจีนเปน็ประเทศเศรษฐกิจ 
ดิจิทัลขนาดใหญ่ แต่ถ้าจะพัฒนาไปสู ่
ประเทศเศรษฐกิจดิจิทัลแข็งเกร่ง  
นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่ งมองว่ายังคง 
เผชิญความท้าทาย เช่น การขาดแคลน 
เทคโนโลยีส�าคัญ (core technology)  
ซ้ึ่งเป็น “stranglehold problem” 
ท่ีจ� า กัดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยหากมอง 
ตามสาขาธุรกิจจีนยังขาดการพัฒนา 
ด้านชิป (ch ip)  ระดับสู ง  ระบบ 
ปฏิบัติการ (Operating System: OS) 
ของคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ 
ของโทรศัพท์มือถือเป็นต้น ซ้ึ่งปัจจุบัน 
ธุรกิจผลิตรถยนต์ ธรกิจผลิตโทรศัพท์ 
มือถือ แม้แ ต่ธุ ร กิจผลิตเครื่ องใช ้
ไ ฟ ฟ้ า ใ น ค รั ว เ รื อ น ใ น จี น ก็ เ ผ ชิ ญ 

ปัญหาขาดแคลนชิป และคาดว่า
ปัญหาดังกล่าวยังคงจะมีอยู่ ในอีก  
2 - 3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้  ยังคง 
จะมีความเหล่ือมล�าในการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลในด้านต่าง ๆ  เช่น 
ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 
ซ้ี่ งภาคตะวันออกของจีนมีระบบ 
สาธารณปูโภคขัน้พื้นฐานท่ีสมบูรณแ์บบ 
มากกว่า และประชาชนในภาคตะวันออก 
มีรายได้และระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 
ท�าให้ภาคตะวันออกมีส่วนร่วมด้าน 
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เศรษฐกิจดิจิทัลมากกว่าภาคตะวันตก 
เขตเมืองและเขตชนบท ณ สิ้นปี 2563 
จีนยังมีประชากรจ�านวน 416 ล้านคน 
ท่ีเป็น non-internet users โดยร้อยละ 
62.7 อยู่ในพื้ นท่ีชนบท นอกจากนี ้ 
นัก เรี ยนในพื้ น ท่ียากจนบางส่ วน 
ไม่สามารถด�าเนินการศึกษาออนไลน์ 
ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ 
ร ว ม ถึ ง ก า ร เ ข้ า ถึ ง  d i g i t a l  l i fe  
ของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยร้อยละ 46  
ของ non-internet users เป็นกลุ่ม 

ชาวจีนท่ีมีอายุ  60 ปีขึ้นไป ท้ังนี ้ 
จึงเป็นท่ีน่าติดตามว่า ในขั้นตอนต่อไป 
จีนจะพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร 
เพื่ อ เอาชนะความท้าทายต่าง  ๆ  
และพัฒนาสู่  “D ig i ta l  Ch ina”  
อย่างเต็มรูปแบบ ส่วนประสบการณ์
ของจีนในการเอาชนะความท้าทาย
ต่าง ๆ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวข้องของไทยเช่นกัน
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ส�ารวจเป้าหมาย 
การพัฒนาเซี่ยงไฮ้:  
เส้นทางสู่วิสัยทัศน์ 
ปี 2035
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครเซ้ี่ยงไฮ้
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ในขณะท่ีจีนได้มีวิสัยทัศน์ปี ค.ศ. 
2035 (พ.ศ. 2578) ออกมา นครเซ้ี่ยงไฮ้ 
ท่ีเป็นหัวหอกส�าคัญในการปฏิรูปและ 
เปิดประเทศและเป็นศูนย์รวมความ 
ทันสมัยและเป็นสากลของจีนเอง 
ก็ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลกลาง 
อยา่งรวดเรว็ ด้วยการก�าหนดเปา้หมาย 
ปี  ค.ศ.  2035 ส�าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของตนเองอย่าง
ชัดเจนเช่นกัน หลังจากท่ีประสบความ 
ส�าเรจ็ในการบรรลเุปา้หมายการพฒันา 
ตามท่ีได้วางไว้แล้วเกือบท้ังหมด อาทิ

• บรรลุเป้าหมายในการกระตุ้น 
ให้ภาคบริ การมีสั ดส่ วนใน  GDP  
ไม่ต�ากว่าร้อยละ 65 ภายในปี 2558  
(ภาคบริการของเซ้ี่ยงไฮ้มีสัดส่วน 
คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของ GDP ท้ังหมด 
ในปี 2558)

• บรรลเุปา้หมายใหอั้ตราการขยายตัว 
ของรายได้ต่อหวัประชากรสงูกว่าอัตรา 
การขยายตัวของ GDP ภายในปี 2558  
(GDP เซ้ี่ยงไฮ้ขยายตัวร้อยละ 6.9  
ขณะท่ีรายได้ต่อหัวประชากรของ 
เซ้ีย่งไฮข้ยายตัวรอ้ยละ 8.5 ในป ี2558)

• บรรลุเป้าหมาย GDP ต่อหัว
ประชากร 150,000 หยวนภายในป ี
2563 (GDP ต่อหวัประชากรของเซ่ี้ยงไฮ ้
ในปี 2562 เท่ากับ 157,800 หยวน)

• บรรลุเป้าหมายก่อสร้างเส้นทาง 
เดินเท้าท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวรวม 1,000 กม. 
ภายในปี 2563 (เซ่ี้ยงไฮ้มีเส้นทาง 
เดินเท้าท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวรวม 1,093 กม. 
ในเดือนกันยายน 2563)

• บรรลุเป้าหมายปรับปรุงท่ีพัก
อาศัยเสื่ อมโทรมได้ส�าเร็จล่วงหน้า 
ก่อนถึงก�าหนดเวลาในสิ้นปี 2563
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ความส�าเร็จที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับสากล

ในปี 2563 ซ้ึ่งเป็นปีสุดท้ายของ
แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
แหง่ชาติจีนฉบบัท่ี 13 ของจีน นครเซ่ี้ยงไฮ้ 
ก็มคีวามโดดเด่นเปน็ท่ียอมรบัท่ามกลาง 
มหานครต่าง ๆ ท่ัวโลกโดยการส�ารวจ 
และจัดอันดับของสถาบันระหว่าง 
ประเทศหลายแห่งได้ยกย่องเซ้ี่ยงไฮ้
เ รื่ อ งความสามารถในการรับมือ 
การระบาดของโควิด-19 ท่ีท�าให้การ 
ด�าเนินธุรกิจและการด�ารงชีวิตของ 
ประชาชนในภาพรวมแทบไม่ได้รับ 
ผลกระทบ และการน�าเทคโนโลยีใหม ่
และเศรษฐกิจดิจิทัลเข้ามาตอบสนอง 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พื้ น ฐ า น ข อ ง ธุ ร กิ จ 

และประชาชน ซ้ึ่งเป็นส่วนส�าคัญของ
นโยบายพฒันาเมอืงของเซ้ีย่งไฮม้ากว่า
ทศวรรษ

ท้ังนี้  ดัชนีการพัฒนาความเป็น
เมืองอัจฉริยะของเซ้ี่ยงไฮ้ได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ องตลอด 7 ปี ท่ีผ่านมา  
จากความครอบคลุมของเครือข่าย 
ดิ จิทัลท่ีกว้างขวางขึ้น การพัฒนา
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล  
และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI 
และ cloudcomputing โดยเซ้ี่ยงไฮ้ 
มีแผนจะเพิ่มความเร็วระบบ 5G  
ให้ดาวน์โหลดได้เร็วเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า  
(เปน็ 1 GB ต่อวินาที) และเพิม่ความเรว็ 
ระบบบรอดแบนด์ของครั ว เรื อน
ขึ้น 2 เท่า (ความเร็วดาวน์โหลดเป็น 
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100 MB ต่อวินาที) ภายในปี 2566 
และเมื่ อ เ ดือนพฤศจิกายน 2563  
ท่ีผ่านมา เซ่ี้ยงไฮ้ก็ได้รับเลือกให้เป็น 
เมือง อัจฉริยะแห่งปี  ค .ศ .  2020  
ในการประชุม Smart City Expo 
World Congress ไปสด ๆ ร้อน ๆ 
ขณะเดียวกัน เซ้ี่ยงไฮ้ได้ออกมาตรการ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
สร้างส�านึกในเรื่องวิถีชีวิตท่ีเป็นมิตร 

การส�ารวจและจัดอันดับ 
ของสถาบันระหว่างประเทศ
หลายแห่งได้ยกย่องเซี่ยงไฮ้ 
ในเรื่องความสามารถในการ
รับมือการระบาดของ โควิด-19 
ที่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจและ 
การด�ารงชวีติของประชาชน 
ภาพรวมแทบไม่ได้รับผลกระทบ

เพ่งดูกำรเปลี่ยนแปลง

BIC YEAR BOOK 2021184



กับสิ่งแวดล้อมเพื่ อส่งเสริมคุณภาพ 
ชวิีตในเขตเมอืง โดยประเด็นการอนรุกัษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติก็ได้กลายเป็น 
ตัวชี้วัดส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ

ความก้าวหน้าเหล่านี้  กอปรกับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ 
พลังงานท่ีก้าวหนา้กว่าประเทศตะวันตก 
หลายแห่ง ท�าให้เซ้ี่ยงไฮ้กลายเป็น 
เมอืงเดียวในจีนแผน่ดินใหญท่ี่ได้เขา้ไป 

อยู่ 1 ใน 10 ของเมืองท่ีน่าดึงดูดท่ีสุด 
ในโลก ในการจัดอันดับของ Global  
Power City Index ท่ีออกมาล่าสุด 
เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 แซ้งหน้า 
กระท่ังนครซ้ิดนีย์ของออสเตรเลีย  
โดยได้อันดับ 1 ในเรื่องการจ้างงาน  
และได้คะแนนสูงสุดในเรื่ อง GDP  
ท่ีเปน็ตัวเงิน (nominal GDP) และอัตรา 
เติบโตของ GDP ส่วนด้านความสะอาด 
ในเขตเมืองก็จัดอยู่ในอันดับ 4 ขณะท่ี
ในด้านเศรษฐกิจได้ขึ้นจากอันดับ 16  
ในปีท่ีแล้วมาอยู่ในอันดับ 11 ในปีนี้

ซ้ึ่งความส�าเร็จเหล่านี้เอง ก็จะเป็น 
รากฐานท่ีแข็งแกร่งส�าหรับแผน 5 ปี
ฉบับท่ี 14 (ปี ค.ศ. 2021 - 2025)  
ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ 
เซ้ี่ยงไฮ้ ท่ีจะให้มหานครแห่งนี้ เป็น 
เมืองท่ีน่าดึงดูดท้ังในด้านนวัตกรรม 
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 
ยังจะเป็นมหานครสังคมนิยมท่ีจะมี
อิทธพิลในระดับโลกภายในป ีค.ศ. 2035

เส้นทางสู่ความเป็น 
มหานครแห่งโลก

ปี 2564 (ค.ศ. 2021) จะเป็นปีแรก
ท่ีเซ่ี้ยงไฮ้เริ่มต้นด�าเนินงานตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 14 
(ค.ศ. 2021 - 2025) โดยมีเป้าหมาย 
การพัฒนาของเซี่ยงไฮ้เมื่อสิ้นสุดแผน 
14 คือ ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางระดับ
สากล 5 ด้าน ได้แก่ (1) เศรษฐกิจ 
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(2) การเงิน (3) การค้า (4) การขนส่ง
ทางเรือ และ (5) ด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท้ังนี้ ภายใน 
ระยะเวลา 5 ปขีา้งหนา้ เซ้ีย่งไฮม้ภีารกิจ
ส�าคัญท่ีต้องบรรลุให้ได้ อาทิ

1. ปรบัปรุงใหแ้ต่ละโซ้นของเซ้ีย่งไฮ้ 
มีบทบาทในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
อย่างเต็มท่ี ได้แก่

(1) พัฒนาให้ย่านใจกลางเมือง 
บรเิวณ The Bund ยา่นการเงินลู่เจียจุ่ย 
ย่านเซ้ี่ยงไฮ้เอ็กซ้์โป ย่านสวีฮุ่ย และ 
พื้นท่ีริมฝั่ งแม่น�าหวงผู่เป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจ

(2) พัฒนาเขตผู่ตงให้มีบทบาท 
น�าในการปฏิรูปและเปิดกว้างอย่างมี
คุณภาพสูง เน้นบทบาทการเป็นพื้นท่ี 
ทดลองของเขตหลินก่ัง ซ้ึง่เปน็เขตการค้า 
เสรีแห่งใหม่ (ทางฝั่ งตะวันออกของ 
เซ้ีย่งไฮ)้ และบทบาทการเปน็พื้นท่ีสาธติ 
ของเขตพฒันาเชงินเิวศแบบบูรณาการ 
ของเขตสามเหล่ียมปากแม่น�าแยงซ้ี 
(ทางฝั่ งตะวันตกของเซ้ีย่งไฮ)้ โดยต้ังเปา้ 
กระตุ้นให้  GDP ของเขตหลินก่ัง 
(เขตการค้าเสรีโซ้นใหม่ของเซ้ี่ยงไฮ้)  
สูงเป็น 4 เท่าของ GDP ในปี 2561  
มขีนาดอุตสาหกรรมเปน็มลูค่าประมาณ 

600,000 ล้านหยวน ก่อเกิดเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมขนาดแสนล้านหยวน
จ�านวน 3 - 5 กลุ่ม

(3 )  ขยายผลของงาน  Ch ina 
International Import Expo (CIIE) 
และบทบาทของเขตหงเฉียวในฐานะ 
ศนูยก์ลางการเปดิกว้างระหว่างประเทศ 
เพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าส�าหรับ 
สินค้าส่งออกและน�าเข้า ซ้ึ่งจะช่วย 
สง่เสรมิการค้าการลงทนุและการจัดสรร 
ทรัพยากรของโลก ซ้ึ่งจะเชื่อมโยงถึง 
การส่งเสริมเขตเศรษฐกิจปากแม่น�า
แยงซ้ใีหเ้ปน็หวัหอกส�าหรบัยุทธศาสตร์ 
“dual circulation” ของจีน ซ้ึ่งเน้น 

ความเป็นเมืองอัจฉริยะของเซี่ยงไฮ้ได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตลอด 7 ปี ที่ผ่านมา จากความครอบคลุมของเครือข่ายดิจิทัล 

ที่กว้างขวางขึ้น การพัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล 
และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI และ cloud computing
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ส่งเสริมการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายใน
ประเทศจีนเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

(4) พัฒนาให้เขตเมืองใหม่ 5 แห่ง 
ได้แก่ เจียต้ิง ชิงผู่ ซ้งเจียง เฟิ่ งเสียน 
และหนานฮุ่ย แสดงบทบาทส�าคัญใน
กลุ่มเมอืงของเขตเศรษฐกิจสามเหล่ียม 
ปากแม่น�าแยงซ้ี (ประกอบด้วยนคร
เซ้ี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู้  
และมณฑลอานฮุย)

(5) พัฒนาให้เขตเป่าซ้าน (ต้ังอยู่ 
ทางตอนเหนือของเซ้ี่ยงไฮ้) เป็นโซ้น 
เทคโนโลยสี�าหรบัมหาวิทยาลัย  และพฒันา
ให้เขตจินซ้าน (ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของ 
เซ้ี่ยงไฮ้) เป็นพื้นท่ีรองรับอุตสาหกรรม 
การผลิตท่ีทันสมัย

2. ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู ่
ประชาชนโดยการรื้อถอนชุมชนท่ีพัก

อาศัยเสื่อมโทรมท่ีอยู่ในย่านใจกลาง
เมืองได้ส�าเร็จเสร็จสิ้นท้ังหมด

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นด้วยการก�าหนดมาตรการควบคุม 
การปลดปล่อยมลพิษ และสร้างสวน 
ท่ัวท้ังเซ้ี่ยงไฮ้ ให้มีจ� านวนมากกว่า 
1,000 แหง่  (มากกว่าจ�านวนในปจัจุบนั 
ถึง 1.5 เท่า)

ส่วนในระยะยาวอีก 15 ปีข้างหน้า 
ในปี 2578 (ค.ศ. 2035) นอกจาก
ศูนย์กลาง 5 ด้านดังกล่าวจะยกระดับ
สมรรถนะและศักยภาพมากขึ้นแล้ว 
ก็ยังจะส่งเสริมความเป็นมหานคร 
แห่งวัฒนธรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย 
และผลักดัน “หน้าท่ี 4 ด้าน” ของเมือง 
ได้แก่ 

(1) การจัดสรรทรัพยากรของโลก 
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(2) เป็นผู้น�าในด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(3) ชี้แนะการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขั้นสูง 

(4) เป็นศูนย์กลางการเปิดประเทศ 
นอกจากนี้ เซ่ี้ยงไฮ้ยังจะเร่งส่งเสริม 
การน�าระบบดิจิทัลมาใชอ้ยา่งครอบคลมุ 
เพื่อช่วยเป็นแรงขับเคล่ือนหลักในการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ซ้ึ่งปัจจัยเหล่านี้ จะช่วยให้เซ่ียงไฮ้
กลายเป็นเมืองท่ีน่าดึงดูดท้ังในด้าน
นวัตกรรม ด้านคุณภาพชีวิต และ 
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังยังจะเป็น
มหานครสังคมนิยมท่ีจะมีอิทธิพล 
ในระดับโลกภายในปี ค.ศ. 2035  
(พ.ศ. 2578) โดยมีเป้าหมายส�าคัญ 
ท่ีจะต้องบรรลใุหไ้ด้ภายในป ี2578 อาทิ

1. แสดงบทบาทเปน็เมอืงศนูยก์ลาง
ของเขตเศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแมน่�า
แยงซ้ี มุ่งเน้นร่วมมือพัฒนากับเมือง 
โดยรอบเพื่ อผลักดันให้กลายเป็น 
กลุ่มเมืองระดับโลกท่ีมีบทบาทและ
อิทธพิลในระดับสากล

2. ควบคุมให้ประชากรท่ีพักอาศัย
ระยะยาวมจี�านวนประมาณ 25 ล้านคน 
เ พื่ อ ล ด ร ะ ดั บ ปั ญ ห า ค ว า ม ส ม ดุ ล 
ระหว่างทรัพยากรท่ีมีจ�ากัดกับการ
ขยายตัวของประชากร

3. ควบคุมการใช้พื้ น ท่ีส� าหรับ 
การก่อสร้างให้ไม่เกิน 3,200 ตร.กม. 
(เซ้ีย่งไฮม้พีื้นท่ีท้ังหมด 6,340.5 ตร. กม.) 
พยายามใหอั้ตราการขยายตัวของพื้นท่ี
ก่อสร้างเติบโตช้าลง และหันมาเพิ่ม 
อัตราการขยายตัวของพื้นท่ีนิเวศวิทยา
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4. สรา้งสถานท่ีสาธารณะคณุภาพสงู 
(ลานว่างสาธารณะ สวนสาธารณะ)  
ในวงรัศมีการเดินด้วยเวลา 15 นาที 
จากชุมชนพักอาศัย  รวมถึงสร้าง 
เส้นทางท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวส�าหรับเดิน/
ขี่จักรยานริมฝั่ งแม่น�ารวมระยะทาง 
2,000 กม.

5. น�าพื้นท่ีเกษตรกรรมและท่ีดิน
ท้ังหมดท่ีเป็นมลพิษกลับมาใช้งาน
อย่างปลอดภัย พัฒนาให้มีพื้นท่ีป่าไม ้
และพื้นท่ีแหล่งน�าคิดเป็นร้อยละ 23 
และร้อยละ 10.5 ของพื้นท่ีท้ังหมด  
สัดส่วนพื้ น ท่ีสวนสาธารณะต่อหัว 

ประชากรเท่ากับ 13 ตร.ม. และควบคุม 
ระดับ PM2.5 เฉ ล่ียต่อปี ให้อ ยู่ ท่ี  
25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

และโดยท่ีนโยบายพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของจีนมีทิศทางท่ีชัดเจน  
มีความต่อเนื่ องและปฏิบั ติ ไ ด้ เห็น 
ผลจริง พยายามพัฒนาก้าวไปทีละขั้น 
จนส�าเร็จ จึงเชื่อได้ว่าเป้าหมายใหม ่
ท่ีเซ้ี่ยงไฮ้ต้ังขึ้นก็น่าจะไม่ไกลเกินเอ้ือม  
โดยอีก 15 ปีข้างหน้าคงจะได้เห็น 
เซ้ี่ยงไฮ้ โฉมใหม่ ท่ี ก้าวหน้าล�าสมัย
และมีบทบาทในระดับสากลมากขึ้น 
กว่าปัจจุบัน

เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่น่าดึงดูดทั้งในด้านนวัตกรรม  
ด้านคุณภาพชีวิต และด้านส่ิงแวดล้อม รวมทั้งยังจะเป็น 

มหานครสังคมนิยมที่จะมีอิทธิพลในระดับโลกภายในปี ค.ศ. 2035
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30 ปีเขตผู่ตงเซี่ยงไฮ้... 
การพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่ของจีน
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครเซ้ี่ยงไฮ้
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เ มื่ อ พู ด ถึ ง เ ซ้ี่ ย ง ไ ฮ้  ห ล า ย ค น 
คงนึกถึง“The Bund” ซ้ึ่ ง เป็นจุด 
ชมทัศนียภาพอันดับหนึ่ งริมแม่น�า 
หวงผู่ท่ีสามารถมองเห็น “หอไข่มุก”  
ต้ังโดดเด่นอยู่ตรงด้านหน้า พร้อมกับ
ตึกสงูตระหง่านรูปทรงทันสมยัเรยีงราย 
ตลอดแนวแม่น�าหวงผู่ ซ้ึ่งเป็นแม่น�า 
สายหลักท่ีแบ่งเ ซ่ี้ยงไฮ้ออกเป็นฝั่ ง 
ตะวันตกและฝั่ งตะวันออก โดยฝั่ ง  
The Bund คือ พื้นท่ีฝั่ งตะวันตกของ 
แม่น�า ซ้ึ่งคนท้องถ่ินมักเรียกกันว่า 
“เขตผู่ซ้ี” ขณะท่ีฝั่ งตรงข้ามเรียกว่า  
“เขตผู่ตง” เป็นพื้นท่ีฝั่ งตะวันออกของ 
แม่น�าหวงผู่

ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ 30 ปีท่ีแล้ว
เขตผู่ตงแทบจะเป็นพื้ นท่ีว่างเปล่า 
ท่ีคนท้องถ่ินเซ้ี่ยงไฮ้ยังไม่อยากข้ามไป 
อยู่อาศัยจนมีค�ากล่าวกันว่า “ขอพื้นท่ี 
1 เตียงในเขตผู่ซ้ี.. ยังดีกว่าบ้าน 1 หลัง 
ในเขตผู่ตง”ในขณะนั้นจะมีสักก่ีคน 
ท่ีคาดคิดว่า เขตผู่ตงในวันนี้จะมีความ 
ก้าวหน้าล�าสมัยและมีพื้นฐานความ 
พร้อมสู่การก้าวเป็นศูนย์กลางระดับ

เพ่งดูกำรเปลี่ยนแปลง
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สากลถึง 4 ด้าน ได้แก่ ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ ศูนย์กลางการเงิน ศูนย์กลาง 
การค้า และศูนย์กลางการเดินเรือ ท้ังนี ้
ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ความมุ่งมั่น 
ต้ังใจจริง และความกล้าท่ีจะปฏิรูปของ 
ผู้น�าจีนในยุคสมัยนั้น จึงท�าให้เขตผู่ตง 
กลายเปน็พื้นท่ีน�าร่องอันดับแรกของจีน 
และเปน็แบบอยา่งในด้านการเปดิกว้าง
สู่ต่างประเทศ

จาก “0” ในวันนั้น..  
มุ่งสู่ฝัน “30” ในวันนี้

ช่วงต้นทศวรรษ 1990 เป็นยุคสมัย
ท่ีสถานการณโ์ลกหลายด้านอยูร่ะหว่าง
การเปล่ียนแปลง อาทิ เหตุการณ์
การปฏิวัติในยุโรปตะวันออก การล่ม 
สลายของสหภาพโซ้เวียต และโครงสรา้ง 
อุตสาหกรรมท่ัวโลกปรบัเปล่ียน เปน็ต้น 
ด้วยเหตนุีท้�าใหจี้นตัดสนิใจปฏิรูปประเทศ 
ครั้งใหญ่เพื่ อรับมือกับสถานการณ์ 
ดังกล่าว โดยเมื่ อวันท่ี 18 เมษายน  
ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ได้ประกาศให้
เขตผู่ตงของเซ้ี่ยงไฮ้เป็นพื้นท่ีแห่งแรก 
ในจีนท่ีจะพฒันาและ “เปดิประต”ู สูส่ากล

เขตผู่ตงในยุคเริ่มแรกนั้นเป็นเพียง
พื้นท่ีการเกษตรด้ังเดิมท่ีไม่มีอาคารสูง 
แต่ผู้น�าจีนมองว่าพื้นท่ีแห่งนี้จะเป็น  
“ไพใ่บส�าคัญ” ท่ีสามารถดึงดดูใหต่้างชาติ 
ก้าวเข้ามาลงทุน โดยได้มุ่งเน้นบุกเบิก 
พัฒนาธุรกิจการเงินเปน็ล�าดับแรกแล้ว 
ตามด้วยการพัฒนาธุรกิจการค้าและ
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การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การปฏิรูป
พัฒนาในครั้งนี้ท�าให้เขตผู่ตงได้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ หลายอย่างท่ีไมเ่คยม ี
มาก่อนในจีน จนได้รบักล่าวขานว่าเป็น 
จุดก�าเนิด “No. 1 in China” อาทิ

• เขตการเงินการค้าแหง่แรกของจีน 
(ลู่เจียจุ่ย)

• เขตแปรรูปสนิค้าเพื่อการสง่ออก
แห่งแรกของจีน (จินเฉียว)

• เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนแห่งแรก
ของจีน (ไว่เกาเฉียว)

• เขตทดลองการค้าเสรีแห่งแรก
ในจีน

• ธนาคารเงินทุนต่างชาติแห่งแรก 
ในจีน (HSBC) บริษัทเทรดด้ิงเงินทุน 
ต่างชาติ 100% แหง่แรกในจีน (ITOCHU) 
และธุรกิจผลิตรถยนต์เงินทุนต่างชาติ  
100% แห่งแรกในจีน (Tesla) เป็นต้น

ระยะเวลา 30 ปีท่ีเขตผู่ตงเดินหน้า 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ัง GDP 
ขยายตัวจากเดิมถึง 200 เท่า จากเดิมท่ี 
6,000 ล้านหยวนในป ี2533 เพิม่ขึน้เปน็ 
1.27 ล้านล้านหยวนในปี 2562 และม ี
GDP ต่อหวัท่ี 229,100 หยวน (ประมาณ 
33,200 ดอลลาร์สหรัฐ) ท้ังนี้ ถึงแม ้
เขตผู่ตงจะมีพื้นท่ีคิดเป็น 1 ใน 8,000  

ของพื้นท่ีประเทศจีน แต่กลับสามารถ 
สร้างมูลค่า GDP ได้ถึง 1 ใน 80 ของ  
GDP ท่ัวท้ังจีน และมีมูลค่าการน�าเข้า 
และสง่ออกสนิค้าคิดเปน็ 1 ใน 15 ของจีน 
สะท้อนใหเ้หน็ถึงผลส�าเรจ็ของการปฏิรูป 
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นต้นแบบท่ีพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของจีน
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ต่อไป

บุกเบิกนวัตกรรม...  
คือ “ผู้น�า”ความส�าเร็จในจีน

ตลอดช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา เขตผู่ตง 
ได้แสดงบทบาทเปน็พื้นท่ีน�ารอ่งของจีน 

เขตผู่ตงในยุคเริ่มแรกนั้นเป็นเพียงพ้ืนที่การเกษตรดั้งเดิม 
ที่ไม่มีอาคารสูงแต่ผู้น�าจีนมองว่าพ้ืนที่แห่งนี้จะเป็น 

“ไพ่ใบส�าคัญ” ที่สามารถดึงดูดให้ต่างชาติก้าวเข้ามาลงทุน
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โดยภาครัฐได้ทดลองด�าเนินนโยบาย 
ใหม ่ๆ  มาโดยตลอด จนปจัจุบนัได้พฒันา 
กลายเปน็ผูน้�าความส�าเรจ็ในหลากหลาย 
ด้านของจีน อาทิ

1. ต้ังพื้นท่ีลู่เจียจุ่ย เปิดกว้างด้าน
การเงิน

ลู่ เ จีย จุ่ยเป็นย่านธุรกิจการเ งิน 
แหง่แรกของจีนท่ีได้รบัอนมุติัใหจั้ดต้ังขึน้ 
หลังจากท่ีรัฐบาลจีน “เปิดไฟเขียว” 
ปฏิรูปพฒันาเขตผูต่ง โดยต้ังเปา้พฒันา 
ลู่เจียจุ่ยให้มีความทัดเทียมกับฮ่องกง 
ซ้ึ่งได้มีการต้ังตลาดหลักทรัพย์เซ้ี่ยงไฮ้ 
(Shanghai Stock Exchange: SSE) 
ทันทีในปแีรกท่ีประกาศนโยบายปฎิรูป 
เขตผูต่ง อยา่งไรก็ดี ชว่งเริม่แรกนัน้ยงัม ี
ความยากท่ีจะดึงดดูธนาคารและสถาบนั 
การเงินเข้ามาลงทุนในย่านลู่เจียจุ่ย

หลังจากการกระตุ้นพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง ธนาคารและสถาบันการเงิน 
จากท้ังในจีนและต่างประเทศก็เริม่ทยอย 
เข้ามาจดทะเบียนและต้ังส�านักงานใน
ยา่นลูเ่จียจุ่ยมากขึน้ อีกท้ังได้เริม่ด�าเนนิ 
ธุรกรรมการซ้ื้อขายเงินตรา (Money 
Broking) ครั้งแรกในจีนเมื่อปี 2548 
ท้ังนี้ ภายหลังท่ีรัฐบาลจีนมีนโยบาย
เปิดกว้างส�าหรับธุรกิจการเงินมากขึ้น 
ตามล�าดับ จนกระท่ังต้ังแต่ปี 2560 
เปน็ต้นมา ยา่นลูเ่จียจุ่ยได้แสดงบทบาท
เป็น “Global RMB asset pricing 
center（全球人民币资产定价中心）” 
แทนท่ีฮ่องกง

ปัจ จุบันย่ านลู่ เ จีย จุ่ยมีอาคาร
ส�านักงานรวม 285 อาคาร มีบริษัท 
จดทะเบียนในพื้ น ท่ีก ว่า  43,000  
บริษัท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม Licensed  
financial institution (ธนาคาร/ทรสัต์/ 
ลิสซ้ิ่ง) 870 บริษัท และกลุ่ม Emerging 
financial institution อีกกว่า 5,000 
บริษัท อาจเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการเงินระดับแนวหน้าของโลก

2. ต้ังเขตการค้าเสร ีดึงดดูการลงทนุ 
จากต่างชาติ

เขตผูต่งเปน็พื้นท่ีแหง่แรกของจีนท่ี
รฐับาลประกาศใหก่้อต้ัง “เขตคลังสนิค้า 
ทัณฑ์บน” เมื่อปี 2535 และได้พัฒนา 
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เป็น “เขตโลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บน”  
แห่งแรกของจีนเมื่อปี 2547 จนกระท่ัง 
ได้ยกระดับขึ้นเป็น “เขตการค้าเสร ี
แห่งแรกของจีน” เมื่อปี 2556 โดยม ี
“Negative list” ซ้ึ่งเป็นนวัตกรรมใหม ่
ท่ีเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกเพ่ือผ่อนคลาย 
ข้อจ�ากัดด้านการลงทุนส�าหรับธุรกิจ 
ต่างชาติในจีน (ดึงดูดให้ธุรกิจต่างชาติ 
เข้ามาลงทุนได้ง่ายขึ้น) และในเวลา 
ต่อมาหลายพื้ นท่ีของจีนก็ได้ทยอย 
ก่อต้ังเขตการค้าเสรขีึ้นอยา่งแพรห่ลาย 
โดยยึดเซ้ี่ยงไฮ้เป็นแบบอย่างส�าคัญ

จากผลส� า เร็ จของการด� า เนิน
นโยบายเขตทดลองการค้าเสรีดังกล่าว
ของเขตผู่ตง รัฐบาลจีนจึงได้อนุมัติ 
ให้พื้ นท่ีหลินก่ังในเขตผู่ตงเพิ่มเป็น 
อีกหนึ่งเขตทดลองการค้าเสรีเมื่อเดือน 
สิงหาคม 2562 โดยผลงานชิ้นโบว์แดง  
คือ ดึงดูดให้ บริษัท Tesla เข้ามาลงทุน 
ก่อต้ังโรงงานผลิตรถยนต์พลังงาน 
ไฟฟ้าด้วยเ งินทุนต่างชาติ 100%  
ได้ส�าเร็จ (เป็นฐานการผลิตแห่งแรก 
ของบริษัท Tesla ในต่างประเทศ)

เพ่งดูกำรเปลี่ยนแปลง
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3. พฒันานคิมจางเจียง เนน้เทคโนโลยี 
ขั้นสูง

นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
จางเจียง (Zhangjiang Hi-tech Park) 
ก่อต้ังขึ้นเมื่ อปี  2535 ในเขตผู่ตง  
เริม่ต้นด้วยการคิดค้นพฒันาเก่ียวกับยา 
ล่าสุดจนถึงปี 2562 นิคมจางเจียง 
ได้คิดค้นและผลิตยาแล้วกว่า 400 ชนดิ  
ปั จ จุ บั น นิ ค ม จ า ง เ จี ย ง มี ชื่ อ เ สี ย ง 
ด้านการผลิตยาระดับแนวหน้าของจีน  
เป็นศูนย์รวมธุรกิจยาชีวภาพมากกว่า  
1,000 บรษัิท ธรุกิจการผลิตยาขนาดใหญ่ 
กว่า 20 บริษัท และองค์กรด้านการวิจัย
ประเภทต่าง ๆ กว่า 100 ราย

นอกจากนี้  นิคมจางเ จียงยั งมี 
ชื่ อเสียงเก่ียวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
และ chip โดยมีสัดส่วนการผลิต  
sensor chip และ smart chip คิดเป็น 
รอ้ยละ 25 และรอ้ยละ 50 ของการผลิต
จากท่ัวโลก

4. พัฒนาท่าเรือ เชื่อมโยงการค้า
ท่ัวโลก

ท่าเรือเซ้ี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในท่าเรือ
ส� า คัญของ จีน ท่ีน� า เข้ าสิน ค้าจาก 
ต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ 
สินค้าประเภทเครื่องส�าอางและไวน ์ 
จนมีค�ากล่าวกันว่า “เครื่ องส�าอาง 
ต่างประเทศท่ีวางขายในตลาดจีน 3 ชิน้ 
จะมี 2 ชิ้นท่ีน�าเข้าจากท่าเรือเซ้ี่ยงไฮ้” 
ท้ังนี้ ท่าเรือเซ่ี้ยงไฮ้ในเขตผู่ตงได้รับ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจนกระท่ัง 

ปจัจุบนักลายเปน็ท่าเรอืท่ีมปีริมาณขน
ถ่ายตู้คอนเทนเนอร์มากท่ีสุดในโลก 
ติดต่อกันเปน็เวลา 10 ป ีโดยเมื่อป ี2562 
มีปริมาณขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ถึง  
43.30 ล้าน TEU

ไม่หยุดแค่วันนี้.. ปธน. สีฯ  
ชี้นโยบายพัฒนาเขตผู่ตง

ปี 2563 เป็นปีท่ีเขตผู่ตงครบรอบ 
30 ปี แห่งการบุกเบิกพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
ประธานาธบิดี สี จ้ินผิง ได้เยือนเซ้ี่ยงไฮ้ 
เพื่อเปน็ประธานการประชุมวาระครบรอบ 
ดังกล่าว พรอ้มได้มอบแนวทางว่าเขตผูต่ง 
จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
เศรษฐกิจจีนสู่สากล ต้องพัฒนาให้เป็น 
แบบอยา่งและเปน็ผูน้�ารอ่งประเทศสงัคม 
นิยมสมัยใหม่ท่ีมีระดับการเปิดกว้าง 
ยิ่งขึ้นและมีมาตรฐานท่ีสงูขึ้น โดยต้อง 
พยายามบรรลเุปา้หมายดังนี้

ส่องจีนยุคโควิด-19 กับโอกาสของธุรกิจไทย 197



เพ่งดูกำรเปลี่ยนแปลง

198 BIC YEAR BOOK 2021



1. ต้องเพิ่มระดับการสร้างสรรค์ 
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซ้ึ่งเป็นพื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่แล้ว

2. ต้องเป็นผู้น�าการทดลองปฏิรูป
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และสร้างสภาพ
แวดล้อมการด�าเนินธุรกิจท่ียอดเยี่ยม
และมีความเป็นสากล

3. ต้องพยายามสง่เสรมิการเปดิกว้าง 
ในกฎระเบียบและการบริหารจัดการ 
ตลอดจนด�าเนนิมาตรการท่ีชว่ยอ�านวย
ความสะดวกต่อการดึงดูดบุคลากร
คุณภาพสูง รวมถึงใช้ประโยชน์อย่าง 
เต็มท่ีจากเขตทดลองการค้าเสรเีซ่ี้ยงไฮ้
แห่งใหม่ (เขตหลินก่ัง)

4. ต้ อ ง พ ย า ย า ม ท� า ห น้ า ท่ี เ ป็ น
จุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจจีนเพื่ อ 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ “สองหมุนเวียน  
(dual circulation)” โดยเน้นส่งเสริม
การหมนุเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ 
จีนเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

5. ต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมแก่การพกัอาศยัเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

เหน็ได้ว่า ระยะเวลาสัน้ ๆ  เพยีง 30 ป ี
จี น ไ ด้ พ ลิ ก ผั น พื้ น ท่ี เ ก ษ ต ร ก ร ร ม 
ด้อยค่าให้กลายเป็น “ท่ีดินผืนทอง”  

ทางเศรษฐกิจระดับแนวหน้าของจีน 
เขตผู่ตงในวันนี้เป็นท่ีจับจ้องของธุรกิจ 
ท่ัวโลก  และยงัคงบทบาทเปน็พื้นท่ีน�ารอ่ง 
ท่ีจีนจะทดลองเปิดกว้างทางนโยบาย 
มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นี่คือตัวอย่าง
ความส�าเร็จ ท่ีสะท้อนถึงศักยภาพ 
การพัฒนาของรัฐบาลจีนยุคสมัยใหม ่
ซ้ึ่งได้พยายามสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและ
ความมั่นใจให้แก่นานาประเทศท่ัวโลก 
ท้ังนี้ เป็นท่ีน่าภูมิใจว่าธุรกิจไทยก็ถือว่า 
มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นท่ีเขตผู่ตงนี้ด้วย 
โดยเครือ CP ได้เป็นนักลงทุนต่างชาติ
รายแรก ๆ  ท่ีเขา้ไปลงทนุและพฒันาพื้นท่ี 
ในเขตผูต่งด้วยการสรา้งหา้งสรรพสนิค้า 
Super Brand Mall ซ้ึ่ งยังถือเป็น 
landmark ส�าคัญแห่งหนึ่งของย่าน 
ลู่เจียจุ่ยมาจนถึงปัจจุบันนี้

ระยะเวลาส้ัน ๆ เพียง 30 ปี จีนได้พลิกผันพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ด้อยค่าให้กลายเป็น “ที่ดินผืนทอง” ทางเศรษฐกิจระดับแนวหน้า 

ของจีน และยังคงบทบาทเป็นพ้ืนที่น�าร่องที่จีนจะทดลอง
เปิดกว้างทางนโยบายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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“ฉางอันห้าว” แรงไม่หยุด 
โควิด-19 ก็ฉุดไม่อยู่
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
ณ นครชีอาน



“ฉางอันห้าว” (中欧班列长安号)  
เปน็ชื่อระบบขนสง่สนิค้าทางราง เกิดขึน้ 
ภายใต้แแผนการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาเส้นทางการขนส่ง  
ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาระบบ 
การขนส่งสินค้าทางรางจากรัฐบาลจีน 
เนื่องจากมณฑลส่านซ้ีเป็นพื้นท่ีไม่ติด 
ทะเล ไม่มีท่าเรือขนส่งสินค้านานาชาติ 
ไปยงัทวีปยุโรป เอเชยีกลาง และเอเชยีใต้ 
โดยตรง เส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ 
ฉางอันหา้ว (China-Euro Freight train 
Chang’An Hao) จึงเป็นกลไกส�าคัญ 
ในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง 
มณฑลส่ านซ้ี กับประเทศบนแถบ 
เส้นทางสายไหม โดยมีเขตโลจิสติกส ์
นานาชาติซีอาน (Xi’an International 
Trade and Logistics Park: ITL)  

เป็นพื้ น ท่ีรองรับการเดินรถขบวน
ฉางอันห้าว  เนื่ องจากนครซ้ีอาน 
หรือ “ฉางอาน” ในอดีต เป็นท่ีต้ัง 
ของเมืองหลวงเก่าของจีนกว่า 13 
ราชวงศ์  และเป็น จุด เริ่ ม ต้นของ 
เส้นทางสายไหม จึงมีบทบาทส�าคัญ 
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือ 
บนเส้นทางสายไหม (Belt and Road 
Initiatives: BRI) และจากการท่ีพื้นท่ี
ดังกล่าวเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีเป็นพื้นท่ี
เชื่อมต่อกับต่างประเทศ จึงประกอบ 
ไปด้วยระบบขนสง่ท่ีได้รบัการสนบัสนนุ 
จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

“ฉางอันห้าว”: ก�าเนิดและเติบโต
ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการ 

(ปี  2556) มีการเดินขบวนรถจาก

เพ่งดูกำรเปลี่ยนแปลง
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นครซ้ีอานจนถึงประเทศคาซ้ัคสถาน  
เพื่ อ เชื่ อมต่อไปยั งประเทศต่าง  ๆ  
โดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่

เส้นท่ี 1 สถานีซ้ีอานซิ้นจู้（西安

新筑站）- ซ้ินเจียง (ด่านอาลาซ้าน: 
阿拉山口)  -  คาซ้ัคสถาน  -  รัสเซ้ีย  -  
เบลารุส - โปแลนด์ - เยอรมนี  - 
เนเธอร์แลนด์ (เมืองรอทเทอร์ดาม) 
รวมระยะทาง  9 ,850 กิ โล เมตร  
ใช้ระยะเวลาขนส่ง 18 วัน

เส้นท่ี 2 สถานีซ้ีอานซ้ินจู้ - ซ้ินเจียง 
ด่านอาลาซ้าน - คาซ้ัคสถาน - รัสเซ้ีย 
รวมระยะทาง 7,251 กิโลเมตร ใช้ระยะ
เวลาขนส่ง 14 วัน

จากช่วงแรกท่ีมีการเปิดเดินรถ
เพียง 2 เส้นทาง ผ่านไปเพียง 7 ปีเศษ 
“ฉางอันหา้ว” ได้กลายเปน็กลไกส�าคัญ 
ในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง 

มณฑลสา่นซ้กัีบประเทศบนแถบเสน้ทาง 
สายไหม โดยมีกว่า 15  เส้นทางหลัก 
และเสน้ทางยอ่ยหรอืเสน้ทางเฉพาะกิจ
อีกมากมาย รวมท้ังยงัมคีวามรว่มมอืกับ
ท่าเรือขนาดใหญ่ของจีน อาทิ ท่าเรือ 
ชิงต่าว หนิงโป และเหลียนหยุนก่าง  
ในการส่งต่อสินค้าต่อไปยังเอเชียกลาง 
เอเชียใต้ และทวีปยุโรป

“ฉางอันห้าว”: บทบาทส�าคัญ
ในช่วงโควิด-19

ในช่วงการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง
ของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ท�าให้หลาย
ประเทศในเอเชียกลางและยุโรป 
ต่างด�าเนินมาตรการปิดน่านฟ้า ท�าให้
มีข้อจ� า กัดในการขนส่งสินค้าทาง 
อากาศ รวมถึงมีมาตรการจ�ากัดการ 
เดินทางเขา้ - ออกประเทศในทกุรูปแบบ  

“ฉางอาน” ในอดีต เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่าของจีน 
กว่า 13 ราชวงศ์และเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหม จึงมีบทบาท
ส�าคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือบนเส้นทางสายไหม 
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(lockdown) “ฉางอันห้าว” กลับแปร
วิกฤตเป็นโอกาส โดยมีบทบาทส�าคัญ 
ในการบรรทุกอุปกรณ์ทางการแพทย์
และอุปกรณ์ป้อง กันการติดเชื้ อฯ  
น�าหนักกว่า 80,000 ตัน ไปยังประเทศ
เหล่านั้นรวมถึงบรรทุกสิ่งของให้ความ 
ช่วยเหลือเพื่ อต่อสู้ วิกฤตโควิด-19  
แก่เนปาลในเดือนพฤษภาคม 2563 
แ ล ะ ไ ด้ ข ย า ย เ ส้ น ท า ง เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก  
3 เส้นทางหลัก ได้แก่

เส้นทางท่ี 16 สถานีซ้ีอานซ้ินจู้  
ไปยังกรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย 
ระยะทางรวม 9,702 กิโลเมตร ใช้เวลา
ขนส่งสินค้าราว 8 วัน เนื่องจากเล็งเห็น 
ถึงศักยภาพของประเทศลิทัวเนีย 
ซ้ึ่งต้ังอยู่กลางทวีปยุโรป โดยสามารถ
กระจายสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ   
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ บ อ ล ติ ก  
(เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย)  
ท่ีปัจจุบันฉางอันห้าวยังไม่มีเส้นทาง 
การขนส่งโดยตรงไปยังกลุ่มประเทศ 
ข้างต้น และยังสามารถใช้ประโยชน์ 
จ า ก ป ร ะ เ ท ศ โ ป แ ล น ด์  เ บ ล า รุ ส 
เยอรมนี และรัสเซี้ย ในการขนถ่ายหรือ 
ปรับเปล่ียนเท่ียวการขนส่งสินค้าได้ 

ไม่ยากนัก เนื่ องจากมณฑลส่านซ้ี 
มีเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านประเทศ
ดังกล่าวอยู่แล้ว

เส้นทางท่ี 17 สถานีซ้ีอานซ้ินจู้  
ผ่านคาซ้ัคสถาน มุ่งตรงไปยังเมือง 
ร็อสท็อค (Rostock) เมืองใหญ่ท่ีสุด 
ของรัฐเมคเลนบวร์ค - ฟอร์พ็อมเมิร์น  
ทางตอนเหนอืของเยอรมน ีจากนัน้แยก 
การขนส่งออกไป 2 เส้นทาง คือ (1)  
ไปกรุงสต็อกโฮล์ม และเมอืงกอเทนเบริก์ 
ของสวีเดน (2) ไปเมืองเวโรนา ท่ีอยู่ 
ทางตอนเหนือของอิตาลี

โดยเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน ์
ศักยภาพจากการขนส่งสินค้าหลัก 
ของเมืองต่าง ๆ  อาทิ เมืองร็อสท็อค  
ซ้ึ่งต้ังอยูบ่นฝั่ งแมน่�าวารโ์นว์ (Warnow) 
บนชายฝั่ งทะเล บอลติค ปากน�าวารโ์นว์ 
ถือเป็นท่าเรือน�าลึกท่ีมีความส�าคัญ 
ต่ อ ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า ข อ ง เ ย อ ร ม น ี 
โดยในปี 2561 มีปริมาณการขนส่ง 
สิ น ค้ า ท า ง น� า ม า ก ถึ ง  5 5 0 , 0 0 0  
คอนเทนเนอร์ และยังสามารถรองรับ 
การขนส่งทางบกและทางรถได้อีกราว  
130,000 - 140,000  ตัน/ป ี“ฉางอันหา้ว” 
ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางไปยังเมือง 
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ร็อสท็อคจากนั้นจึงค่อยกระจายสินค้า 
ต่อไปยังเมืองหลักต่าง ๆ ในประเทศ 
นอร์เวย์ เดนมาร์ก และอิตาลี

เส้นทางท่ี 18 สถานีซ้ีอานซ้ินจู้  
ไปยังกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 
เป็นเส้นทางหลักล่าสุดท่ีเปิดการขนส่ง
สินค้าเท่ียวปฐมฤกษ์เมื่อ 26 เมษายน 
2563 ซ้ึ่งส�านักงานพาณิชย์มณฑล 
สา่นซ้รีะบุว่า การขนสง่สนิค้าฯ ในครัง้นี ้
เป็นการขนส่งสินค้าผ่านค� าสั่ งซ้ื้ อ 
ออนไลน์ข้ามแดน (Cross border 

e-commerce) ร่วมกับการส่งออก
สินค้ากลุ่มท่ีก�าลังขาดแคลนในพื้นท่ี 
ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 อาทิ  
วัสดุทางการแพทย์ กระดาษช�าระ  
สมุดจดบันทึก และผลิตภัณฑ์ท่ีท�า 
จากกระดาษ รวมท้ังสิ้น 625 ตัน และ
การขนส่งครั้งนี้ ใช้รูปแบบการขนส่ง 
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal  
Transportation) โดยเริ่มจากขนส่ง 
ด้วยรถไฟจากสถานีขนส่งสินค้าซ้ินจู้  
เขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซี้อาน  
ไปยงัด่านอาลาซ้าน เขตปกครองตนเอง 
ซ้ินเจียงอุยกูร์ ผ่านคาซ้ัคสถานและ 
ไปสิ้นสุดยังเมืองดุยส์บูร์ก เยอรมน ี 
จากนั้นจะขนส่ งสิน ค้า ต่อ ด้วยรถ 
บรรทุกไปยังกรุงลอนดอน ใช้เวลา 
ขนส่งประมาณ 19 - 22 วัน

นอกจากเส้นทางขนส่งสินค้าไปยัง 
ประเทศในยุโรปแล้ว “ฉางอันห้าว”  
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ยังเคยทดลองเดินขบวนรถขนส่งสินค้า
ไปยังกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล  
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 โดยเป็น 
การบรรทุกสิ่งของให้ความช่วยเหลือ 
เพื่ อต่อสู้ วิกฤตโควิด-19 ซ้ึ่งถือเป็น 
การทดลองการขนสง่ไปยงักลุม่ประเทศ
เอเชยีใต้เปน็ครัง้แรกของ “ฉางอันหา้ว” 
อย่ าง ไร ก็ ดีการขนส่ งสิน ค้า ไปยั ง 
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ยังจ�าเป็นต้อง 
อาศัยการขนส่งหลากหลายรูปแบบ  
(Mult imodal Transportat ion)  
โดยขนส่งด้วยระบบรางจากสถาน ี
ขนส่งสินค้าซ้ินจู้ของนครซ้ีอานไปยัง 
อ�าเภอจ๋ีหลง (吉隆县  -  Gyirong  
County) ซ้ึ่งเป็นเมืองหน้าด่านท่ีส�าคัญ
ระหว่างจีนกับเนปาล จากนั้นขนถ่าย 
สินค้าเพื่อขนส่งด้วยรถยนต์จากด่าน
อ�าเภอ Gyirong ไปยังกรุงกาฐมาณฑุ 
ซ้ึ่งในอนาคตอาจมีการพิจารณาเปิด 
เส้นทางขนส่งสินค้า “ฉางอันห้าว”  
ไปยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้หากมี 
แนวโน้มต้องการสินค้าท่ีผลิตในจีน 
มากขึน้ เนื่องจากใชร้ะยะเวลาการขนสง่ 
เพียง 7-9 วัน

ไม่ใช่เพียงการเปิดเส้นทางหลัก 
ใหม่ ๆ เท่านั้น “ฉางอ้นห้าว” ยังขยาย 
เส้นทางขนส่งรองไปยังเมืองต่าง ๆ  
ท้ังในและนอกมณฑลส่านซี้ รวมอีก  
12 เสน้ทาง โดยในจ�านวนนีเ้ปน็เสน้ทาง 
การขนสง่สนิค้าจากเมอืงรองขนาดใหญ ่
ของมณฑลส่านซ้ี 3 เส้นทาง ได้แก่
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“อันซ้ีโอว (安西欧)” เริ่มต้นจาก 
เมอืงอันคัง ทางตอนใต้ของมณฑลสา่นซ้ี

“ยวีซ้ีโอว (榆西欧)” เริ่มต้นจาก
เมอืงยวีหลิน ทางตอนเหนอืของมณฑล
ส่านซ้ี

“เว่ยซ้ีโอว (渭西欧)” เริ่มต้นจาก
เมืองเ ว่ยหนานทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือของมณฑลส่านซ้ี

ซ้ึ่ งสามารถตอบโจทย์ วิสาหกิจ 
ท้องถ่ินในการเพิ่มช่องทางการขนส่ง
สินค้าไปต่างประเทศได้โดยตรง ไม่ต้อง 
ผ่านเมืองหน้าด่านอีกต่อไป

“ฉางอนัหา้ว”: ประโยชนท์ีจ่บัตอ้งได้
การส่งออกสินค้าจีนไปยังกลุ่ม

ประเทศบนแถบเส้นทางสายไหม 
โดย “ฉางอันห้าว” เติบโตขึ้นอย่าง 
สม�าเสมอ โดยในป ี2562 “ฉางอันหา้ว” 
ส่งออกสินค้าไปกว่า 2,133 เท่ียว 
(10,044 ขบวนโบก้ี) เพิม่ขึน้จากป ี2561 
ราว 1.7 เท่า บรรทุกสินค้าไปแล้วกว่า 
1.8 ล้านตัน ในปี 2563 “ฉางอันห้าว” 
มีการขนส่ งสิน ค้ า เพิ่ ม  1 .7  เ ท่ า  
เช่นเดียวกันโดยมีการขนส่งสินค้า
กว่า 3,720 เท่ียว (เพิ่มขึ้นจากปี 2556  
ซ้ึ่งเป็นปีแรก 80 เท่า) เฉพาะในเดือน 
ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้นกว่า 279 เท่ียว 
คิดเป็นน�าหนักสินค้ากว่า 2.81 ล้านตัน

ส�าหรับความถ่ีของการเ ดินรถ  
ในปี 2563 ขึ้นอยู่กับปริมาณความ
ต้องการสินค้า โดยในบางช่วงเปิด 
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เดินรถเฉล่ีย 9 - 10 เท่ียว/วัน และสูงสุด  
13 เท่ียว/วัน ในช่วงวิกฤติโควิด-19 
และเมื่ อสิ้นปี 2563 “ฉางอันห้าว”  
มีสถิติการเดินรถเฉล่ียวันละ 2 รอบ  
(ท้ังขาไป - กลับ) การขนส่งสินค้า
ตามค�าสั่งซ้ื้อออนไลน์ ก็มีส่วนส�าคัญ 
ในการกระตุ้นให้มีการขนส่งสินค้าผ่าน 
“ฉางอันห้าว” เพิ่มมากขึ้น เพราะช่วย 
ลดภาระต้นทุนด้านคลังจัดเก็บสินค้า 
ในต่างประเทศ ส่งผลให้ในปี 2563  
“ฉางอันห้าว” ทุบสถิติการส่งออก 
มากเปน็อันดับ 1 ของประเทศจีน

โดยท่ีการขนสง่สนิค้าด้วยระบบราง 
มีต้นทุนท่ีต�ากว่า และสามารถบรรทุก 
ได้เปน็จ�านวนมาก จึงเปน็อีกหนึง่โมเดล 
ส�าคัญท่ีรัฐบาลมณฑลส่านซี้เร่งให ้
การสนับสนุน เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งกลไก 
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจในพื้นท่ีผ่านการส่งออก 
สินค้าไปท่ัวโลก

“ฉางอนัหา้ว”: เป้าหมายในปี 2564
ข้อมูลล่าสุดจากส�านักงาน The 

China Railway Express ระบุว่า ต้ังแต่

เดือนมกราคม ถึง 22 กุมภาพันธ ์2564 
“ฉางอันห้าว” ได้ขนส่งสินค้าไปแล้ว 
423 เท่ียว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 
ของป ี2563 กว่า 1.68 เท่า โดยมุง่ขนสง่ 
สินค้าไปยังเยอรมนี โปแลนด์ ลิทัวเนีย 
และประเทศในทวีปยุโรป โดยมีสินค้า 
ส่งออกหลักคือ แผ่นโซ้ลาร์ เซ้ลล์  
ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถบรรทุก เครื่องใช ้
ไฟฟ้า ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน และ 
อุปกรณ์ป้องกัน

ในปี 2564 “ฉางอันห้าว” ยังคง
มุ่งพัฒนาบริการการขนส่งสินค้าให้ม ี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับมีบทบาท 
ในการให้บริการขนส่งสินค้าแก่ท่าเรือ/ 

การขนส่งสินค้าด้วยระบบราง 
มีต้นทุนที่ต�า่กว่า และสามารถ
บรรทุกได้เป็นจ�านวนมาก  
จึงเป็นอีกหนึ่งโมเดล
ส�าคัญที่รัฐบาลมณฑลส่านซี 
เร่งให้การสนับสนุน 
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ศูนย์กระจายสินค้าจากเมืองอ่ืน ๆ  ด้วย  
(Public Freight Train) อย่างรอบด้าน 
เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการกระตุ้น 
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

นอกเหนอืจากแผนการพฒันาเสน้ทาง 
การขนสง่สูเ่อเชยีกลางและทวีปยุโรปแล้ว 
ITL ยังมีแผนการขยายฐานโลจิสติกส์ 
ทางรถไฟเพิ่ ม เ ติม  เพื่ อยกระดับ 
การเชื่ อมต่อเข้ากับเขตโลจิสต์ติกส ์
ระดับชาติ (National Demonstration 
Logistics Park) ของเมืองต่าง  ๆ   
ท่ัวประเทศอีกด้วย โดยวางตัวศูนย ์
บูรณาการโลจิสติกส์ทางรถไฟซิ้นจู้ 
(Xi’an XinzhuRailway Integrated 

Logistics Center) ซ้ึ่งต้ังอยู่ใน ITL 
ให้เป็นฐานหลักในการเชื่ อมโยงกับ 
เมืองต่าง ๆ ตามแผนด�าเนินการหลัก 
ของเส้นทางขนส่งสินค้าทางบกและ 
ทางทะเลสายใหม่ (Master Plan of 
New International Land-Sea Trade 
Corridor- ILSTC) ระหว่างปี 2563 
- 2568 (ค.ศ. 2019 - 2025) ท่ีก�าหนด 
ใหเ้สน้ทางนีเ้ปน็หนึง่ในกลไกการพฒันา 
เศรษฐกิจท่ีส�าคัญของภูมิภาคตะวันตก  
ท่ีคณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูป 
แห่งชาติ (NDRC) ท่ีประกาศไว้เมื่ อ
เดือนสิงหาคม 2563
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เจาะลึกหนทางโดรน 
ในจีนสู่เกษตรอัจฉริยะ 
กับ XAG บริษัทโดรน
เกษตรที่ใหญ่ที่สุดในจีน
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
ณ นครกว่างโจว



ผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ในปัจจุบัน 
มณฑลกวางตุ้งทางภาคใต้ของจีนเป็น 
ท่ีต้ังของบริษัท DJI ซ้ึ่งเป็นบริษัทผลิต 
โดรนเชงิพาณชิย ์(commercial drone) 
ท่ี ใหญ่ ท่ีสุดในโลก โดยมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดร้อยละ 70 ของตลาด
โดรนเชิงพาณิชย์ ท้ังหมดของโลก 
ปัจจุบันจีนได้น�าโดรนมาประยุกต์ใช้ 
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย 
เช่น อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  การรักษา
และดูแลสิ่งแวดล้อม การรักษาความ 
ปลอดภัย และอุตสาหกรรมเกษตร

วันนีศ้นูยข์อ้มลูเพื่อธรุกิจไทยในจีน 
ประจ�าสถานกงสลุใหญ ่ณ นครกว่างโจว 
(B IC )  ไม่ ไ ด้มาพูด ถึงบริ ษัท  DJ I  
แต่จะมาเล่าถึง อีกหนึ่งบริษัทท่ีด�าเนิน 
ธุรกิจเก่ียวกับโดรนการเกษตรท่ีใหญ่ 
ท่ีสุดในจีน นั้นคือ บริษัท XAG ซ้ึ่งเป็น
บริษัทโดรนด้านเกษตรน้องใหม่ท่ีน่า 
จับตามอง โดยเติบโตจากการเป็น 
สตาร์ทอัพ (start-up) (เช่นเดียวกัน 
กับบริษัท DJI) จนปัจจุบันสามารถ 
กลายเป็นบริ ษัทเทคโนโลยี โดรน 
การเกษตรท่ีใหญท่ี่สดุในจีนได้ และล่าสดุ 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัท  
XAG ยังได้รับเงินจากการระดมทุน 
ระดับซ้ีรีย์ C (series c funding) ซ้ึ่งม ี
มูลค่ามากถึง 182 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 5,558 ล้านบาท) จากบริษัท  
Baidu และ บรษัิทซ้อฟท์แบงค์วิชัน่ฟนัด์ 

(Softbank Vision Fund) ซ้ึ่งนับเป็น 
การระดมทนุในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
การเกษตรท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุดในจีน 
เท่าท่ีเคยมีมา อย่างไรก็ดี ก่อนท่ีศูนย์ 
BIC จะพาทุกท่านไป ท�าความรู้จักกับ
บรษัิท XAG มากกว่านี ้เราขอพาทกุท่าน 
ไปท�าความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมา 
ของอุตสาหกรรมโดรนและนโยบาย 
ท่ีมีส่วนในการผลักดันการใช้งานโดรน
ในภาคการเกษตร

เพ่งดูกำรเปลี่ยนแปลง

BIC YEAR BOOK 2021212



จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรม 
โดรนในจีน

จีนเริ่มใช้โดรนครั้งแรกเมื่อช่วงป ี
1950 และเริ่มผลิตโดรนของตนเอง 
เมื่ อปี 1966 ซ้ึ่งในช่วงแรกจีนได้รับ
การสนับสนุนเทคโนโลยีจากสหภาพ 
โซ้เวียต แต่ภายหลังเมื่อสหภาพโซ้เวียต 
ยกเลิกโครงการสนับสนุน รัฐบาลจีน 
จึงหันมาพัฒนาเทคโนโลยีโดรนของ 
ตนเองใหม่ ท้ังหมดอีกครั้ ง  ซ้ึ่ ง เมื่ อ 
ชว่งป ี1980 - 1999 เปน็ชว่งท่ีเทคโนโลยี
โดรนด้านการทหารของจีนเติบโต 
อย่างรวดเร็ว

ในสว่นของการพฒันาอุตสาหกรรม
โดรนเชงิพาณชิย ์(commercial drone) 
ในจีนเริ่ ม เ ด่นชัดขึ้ น เมื่ อปี  2012  
โดยบรษัิท DJI ได้เปดิตัวโดรนเชงิพาณชิย ์
แบบหลายใบพัดรุ่น S800 ซ้ึ่งขณะนั้น
นับเป็นโดรนถ่ายภาพทางอากาศท่ีมี 
ความเสถียร ท่ีสุดล� าหนึ่ งของโลก  
ต่อมาอุตสาหกรรมโดรนเชิงพาณิชย์ 
ในจีนเริ่มมีการพัฒนาและการแข่งขัน 
ท่ีเติบโตสูงขึ้น จึงกล่าวได้ว่าการเปิดตัว 
โดรนของบริษัท DJI ครั้งนั้นกลายเป็น
จุดเริ่มต้นยุคทองของอุตสาหกรรม 
โดรนเชิงพาณิชย์ของจีน

เมื่ อปี 2013 อุตสาหกรรมโดรน 
เชิงพาณิชย์ของจีนมีมูลค่า 4,900  
ล้านหยวน และเมื่อปี 2019 มีมูลค่า 
23,880 ล้านหยวนซ่ึ้งเพิ่มขึ้นกว่า 
ร้อยละ 260 โดยเมื่ อปี 2019 จีน

เมื่อปี 2013 อุตสาหกรรม
โดรนเชิงพาณิชย์ของจีน
มีมูลค่า 4,900 ล้านหยวน 
และเมื่อปี 2019 มีมูลค่า 
23,880 ล้านหยวน  
ซึ่งเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 260 
โดยเมื่อปี 2019 จีนมี 
มูลค่าการส่งออกโดรน 
18,000 ล้านหยวน
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มีมูลค่าการส่งออกโดรน 18,000  
ล้านหยวน โดยในจ�านวนดังกล่าว 
ส่งออกโดยบริษัทโดรนท่ีต้ังอยู่ท่ีเมือง 
เซ้ินเจ้ินร้อยละ 60

ภาครัฐเร่งสนับสนุน 
โดรนเกษตร

ถึ ง แ ม้ ว่ า จี น จ ะ น� า โ ด ร น ม า ใ ช้ 
ในอุตสาหกรรมการเกษตรต้ังแต่เมื่อป ี
2013 แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศ 
ท่ีมีอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ เช่น 
สหรฐัฯ และญีปุ่น่แล้ว การน�าโดรนมาใช้ 
ในอุตสาหกรรมเกษตรของจีนนั้น 
นับว่าช้าอยู่มาก อย่างไรก็ดี จีนมีอัตรา 
การเติบโตของโดรนในอุตสาหกรรม
เกษตรท่ีถือว่ารวดเร็ว ซ้ึ่งแน่นอนว่า 
รฐับาลจีนมบีทบาทส�าคัญในการผลักดัน 
การเติบโตดังกล่าวอย่างมีนัยส�าคัญ

เมื่อปี 2013 โดรนเกษตรปรากฏ 
ในแนวทางการเร่งเสริมสร้างระบบ 
คุ้มครองแรงงานท่ีทันสมัยท่ีประกาศ
โดยกระทรวงเกษตรและชนบทของจีน 
ซ้ึ่งนับเป็นส่งเสริมการใช้โดรนเกษตร 
เชงินโยบายของจีนครั้งแรก โดยระบุว่า 
รฐับาลจะสนบัสนนุพื้นท่ีท่ีมคีวามพรอ้ม 
ใหน้�าโดรน เฮลิคอปเตอร ์และอากาศยาน 
ปีกคงท่ี (fixed-wing aircraft) มาใช ้
ในพื้นท่ีเกษตรเพื่อการฉดีพน่ยาปอ้งกัน 
แมลงศัตรูพืชได้ และเมื่ อปี  2014  
คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศแนวทาง
เก่ียวกับการปฏิรูปชนบทและการเร่ง 
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การปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัย  
โดยระบุว่ารัฐบาลจะส่งเสริมสร้าง 
การบินท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตรต่อไป

กระท่ังเมื่อป ี2017 กระทรวงเกษตร
และชนบทจีนได้ประกาศนโยบายมอบ 
เงินอุดหนุนแก่กลุ่มเกษตรกรท่ีจัดซ้ื้อ 
โดรนเพื่ อการเกษตร โดยนโยบาย 
ดังกล่าวถูกใช้ในพื้นท่ีเกษตรน�าร่อง 
ใน 6 มณฑล ได้แก่ มณฑลกวางตุ้ง
มณฑลเจ้อเจียง มณฑลอันฮุย มณฑล
เจียงซี้ มณฑลหูหนาน และนครฉงชิ่ง  
ซ้ึง่มอบเงินอุดหนนุสงูสดุ 30,000 หยวน 
ต่อโดรน 1 เครื่อง ต่อมาได้ขยายนโยบาย 
ให้ครอบคลุมทุกมณฑลของจีนในป ี 
2018 และล่าสุด เมื่อปี 2019 กระทรวง 
เกษตรและชนบท และส�านักงาน 

คณะกรรมการความมั่นคงไซ้เบอร ์
ประกาศแผนพัฒนาเกษตรและชนบท 
ดิจิทัล ประจ�าป ี2019 - 2025 โดยระบุว่า 
จะส่งเสริมสร้างการใช้โดรนปัญญา 
ประดิษฐ์ในด้านการเกษตรมากขึ้น 
อีกด้วย

รัฐบาลจีนจึงนับว่ามีบทบาทส�าคัญ
ในการส่งเสริมการใช้โดรนเกษตร 
ในจีนซ่ึ้งได้สะท้อนแนวทางการพัฒนา 
อุตสาหกรรมเกษตรของจีนให้ก้าวสู่ 
ก า ร เ ป็ น  “ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 
อัจฉริยะ” มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ท่ามกลางสถานการณ์แรงงานด้าน
การเกษตรท่ีมีจ� านวนน้อยลงและ 
ความพยายามท่ีจะสร้างความมั่นคง 
ทางอาหารส�าหรับอนาคตอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มำของข้อมูล Frost & Sullivan
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สถานการณ์ปัจจุบัน 
ของโดรนเกษตรในจีน

นับต้ังแต่โดรนได้รับการผลักดัน
และสนับสนุนจากรัฐบาลจีนท้ังในด้าน
นโยบายและด้านการเงิน ปจัจุบนั โดรน
ได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 
ไม่เฉพาะด้านการเกษตร แต่เข้าไปม ี
บทบาทในหลายอุตสาหกรรม เช่น  
การตรวจสอบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้า 
และท่อขนสง่น�ามนั การบรกิารชว่ยเหลือ 
ฉกุเฉนิ การส�ารวจทรพัยากรการท่องเท่ียว 
การแพทย์ ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 
การคมนาคม การตรวจสอบสภาพอากาศ 
และการเกษตร เป็นต้น

โดยเมื่อปี 2020 บริษัท Frost & 
Sullivan ซ้ึ่งเป็นบริษัทท่ีปรึกษาทาง 
ธุรกิจและการวิจัยและวิเคราะห์ตลาด 
และมีส�านักงานใหญ่อยู่ท่ีนครนิวยอร์ก  
สหรฐัฯ ได้วิเคราะหม์ลูค่าของตลาดโดรน 
ส�าหรับอุตสาหกรรมในจีน ซ้ึ่งประกอบ 
ด้วยตลาดฮาร์ดแวร์ และตลาดบริการ 
โดยค�านวณจากยอดสั่งซ้ื้อ โดยระบุว่า 
เมื่อปี 2019 มูลค่าของโดรนในภาค 
การเกษตรของจีนมีมากถึง 4,543  
ล้านหยวน และคาดว่าในปี 2024  
โดรนในภาคการเกษตรจะมีมูลค่า 
มากถึง 31,875 ล้านหยวน

นอกจากนี ้บรษัิท Frost & Sullivan 
ยังระบุด้วยว่า มูลค่าของโดรนท่ีใช้ 
ในภาคการเกษตรของจีนมีอัตราการ 
เติบโตของพอร์ตเฉล่ียต่อปีแบบทบต้น 
(Compound Annual Growth Rate) 
ระหว่างปี 2015 - 2019 มากถึงร้อยละ  
30.28 และคาดว่าช่วงปี 2020 - 2024 
มูลค่าโดรนท่ีใช้ ในภาคการเกษตร 
ของจีนจะเติบโตมากขึ้นกว่าร้อยละ 
47.20 อย่างไรก็ดี บริษัท Frost & 
Sullivan คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2020 
- 2024 เทคโนโลยีโดรนจะถูกท�ามาใช้ 
ในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจีน 
เพิ่มมากขึ้นโดยคาดการณ์ว่าจะมอัีตรา
การเติบโตมากถึงร้อยละ 200

ปัจจุบัน เทคโนโลยีโดรนเกษตร
ของจีนนับว่ามีการพัฒนาอยู่ในระดับ

บริษัท XAG เป็นบริษัทผลิตโดรนส�าหรับการเกษตรที่ใหญ่ 
ที่สุดของจีน โดยมีส่วนแบ่งตลาดโดรนส�าหรับการเกษตร  

ร้อยละ 50 ของตลาดโดรนส�าหรับการเกษตรของจีน
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ท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี
โดรนส�าหรบัอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  อยา่งไร 
ก็ดีในอนาคต ความก้าวหน้าทางด้าน 
เทคโนโลยี  5G ปัญญาประดิษฐ ์ 
(AI) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoTs) 
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
computing) และข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) จะกลายเป็นแรงขับเคล่ือน 
ส� า คัญ ท่ีจะผลัก ดันการพัฒนาโด
รนเกษตรให้ ก้าวหน้ารวดเร็วแบบ 
ก้าวกระโดด ซ้ึง่ในตอนต่อไป ศนูยข์อ้มลู 
เพื่อธุรกิจไทยประจ�าสถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครกว่างโจวจะมาเล่าถึงบรษัิท XAG 
บริษัทเทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตร 
ม้ามืดท่ีปัจจุบันกลายเป็นบริษัทโดรน 
เกษตรท่ีใหญ่ ท่ีสุดในจีนและได้น�า 
เทคโนโลยีข้างต้นมาใช้กับโดรนกับ 
วิสัยทัศน์ท่ีจะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ของการเกษตรส�าหรับในอีก 100 ปี
ข้างหน้าจะเป็นเช่นไรนั้นโปรดติดตาม
ตอนต่อไป

ท�าความรู้จัก XAG
บริษัท XAG ก่อต้ังเมื่ อปี 2007  

โดยนาย เผิง ปิน (Peng Bin) และ 
นาย กง เจ่ียชิน (Justin Gong) แต่เดิม 
บริษัท ชื่อ XAIRCRAFT ต่อมาเมื่อป ี
2014 เปล่ียนเปน็ XAG เนื่องจากต้องการ 
เน้นการพัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร 
โดยเฉพาะ ปัจจุบัน มีส�านักงานใหญ ่
ต้ังอยู่ท่ีนครกว่างโจว ปัจจุบันบริษัท 
XAG เป็นบริษัทผลิตโดรนส�าหรับ
การเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน โดยมี
ส่วนแบ่งตลาดโดรนส�าหรับการเกษตร 
ร้อยละ 50 ของตลาดโดรนส�าหรับ
การเกษตรของจีน ปัจจุบันจ�าหน่าย
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สินค้าและบริการให้แ ก่ เกษตรกร
จ�านวน 9.31 ล้านคน ครอบคลุม
พื้นท่ีการเกษตรกว่า 520,000 ตาราง
กิโลเมตร ใน 42 ประเทศท่ัวโลก 
นอกจากนี้  โดรนของ บริษัท XAG  
สามารถช่ วยประหยัดน� าส� าหรับ 
การเพาะปลูก 4.29 ล้านตัน และลด 
การใชย้าฆา่แมลงและปุย๋ได้ 18,600 ตัน

บริษัท XAG มุ่งเน้นการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี ด้านการเกษตร
แม่นย�า (Precision Agriculture) และ 
การสร้างระบบการเกษตรอัจฉริยะ  
(Smart Agriculture Ecosystem) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับ
การเกษตรของจีนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและสามารถควบคุมผลผลิต 
ได้อย่างแม่นย�า บริษัท XAG ยังม ี

วิสัยทัศน์ท่ีจะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ของการเกษตรส�าหรับในอีก 100 ปี
ข้างหน้าอีกด้วย โดยในงานการประชุม
ประจ�าปี ของบริษัท XAG ท่ีจัดขึ้น 
เมื่อเดือน ธนัวาคม 2020 นาย เผิง ปิน 
(Peng Bin) ประธานและผู้ ก่อต้ัง
บริษัท XAG ได้กล่าวว่า “จีนได้ก้าว 
เ ข้ า สู่ ยุ ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร ท่ี ม ี
ความแม่นย�าสูงแล้ว และคาดว่าจีน 
จะมีพื้นท่ีเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent  
Farming) เพิ่มขึ้น 400,000 - 500,000 
ตารางกิโลเมตร ภายในอีก 3 - 5 ปี
ข้างหน้า” ซ้ึ่งเป็นการตอกย�าว่า XAG 
จะเป็นหมากส� า คัญในการน� าพา
อุตสาหกรรมเกษตรของจีนเข้ าสู่ 
การเป็นเกษตรอัจฉริยะได้

โดรนฉีดพ่นของเหลว 
และหว่ำนเมล็ด

โดรนส�ำรวจพ้ืนที่เกษตร รถหุ่นยนต์ฉีดพ่น
ของเหลวขับเคลื่อน

อัตโนมัติ

อุปกรณ์ IoT ส�ำหรับ
กำรเกษตร

คอนโซลรถขับเคลื่อน
อัตโนมัติ

ระบบเกษตรอัจฉริยะ
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XAG ไม่ได้มีดีแค่โดรน
ดังท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้วว่า บริษัท 

XAG มีวิสัยทัศน์ท่ีจะสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานของการเกษตรส�าหรับในอีก  
100 ปีข้างหน้า แน่นอนว่าบริษัท XAG 
จึงไม่ได้มีแค่โดรนซ้ึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ 
หลักเพยีงอยา่งเดียว ปจัจุบนับรษัิท XAG 
มผีลิตภัณฑ์ท้ังหมดแบ่งเปน็ 6 ประเภท  
ได้แก่ (1) โดรนฉีดพ่นของเหลวและ 
เมล็ดพืช (Agricultural UAS) (2)  
โดรนส�ารวจพื้นท่ีเกษตร (Survey UAS) 
เก็บข้อมูลพื้นท่ีการเกษตรด้วยปญัญา 
ประดิษฐ์เพื่ อน�าข้อมูลไปประมวล 
เป็นแผนท่ี 3 มิ ติ  (3) รถหุ่นยนต์ 

ฉีดพ่นของเหลวขับเคล่ือนอัตโนมัติ 
(Unmanned Ground Vehicle) 
(4) อุปกรณ์ IoT ส�าหรับการเกษตร 
เช่น กล้องวงจรปิดตรวจวัดการเจริญ 
เติบโตของพืช อุปกรณ์วัดความชื้นของ 
ดิน กล้องบนัทึกภาพการเติบโตของพชื 
และกล้องตรวจวัดและพยากรณอ์ากาศ  
เป็นต้น (5) คอนโซ้ลรถขับเคล่ือน
อัตโนมั ติ  (Autopi lot  Console) 
โดยเป็นระบบคอนโซ้ลขับเคล่ือน
อัตโนมัติส�าหรับรถเก็บเก่ียวผลผลิต 
หรือรถท่ีใช้ในพื้นท่ีการเกษตร และ 
(6) ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Agriculture System) ซ้อฟต์แวร์
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ระบบประมวลผลแบบครบวงจร 
ท่ี ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ ์ 
โดยเปน็ท้ังระบบประมวลผล เก็บขอ้มลู 
และควบคุมการบินของโดรน รวมถึง 
อุปกรณ์ IoT ในพื้นท่ีเกษตร

XAG กับการแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน 
ภาคการเกษตร 
สู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ

แรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญ 
ในอุตสาหกรรมการเกษตร อย่างไรก็ดี 
ภาคการเกษตรของจีนเริ่มประสบ
ปัญหาแรงงานในชนบทย้ายเข้าไป 
ท�างานในเมืองมากขึ้น จนท�าให้จ�านวน
แรงงานในภาคการเกษตรบางส่วน 
ลดลง โดยข้อมูลจากส�านักงานสถิติ 
แหง่ชาติจีนระบุว่า เมื่อป ี2562 แรงงาน 
ในภาคเกษตรของจีนมีจ�านวน 2.14 
ล้านคน ลดลงกว่าร้อยละ 25.37 

เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ จ� า น ว น แ ร ง ง า น ใ น
ภาคการเกษตรของปี  2558 ซ้ึ่ งม ี
จ�านวน 2.87 ล้านคน อย่างไรก็ดี  
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้ 
เทคโนโลยี เข้ามาทดแทนแรงงาน 
อาจเป็นอีกหนทางหนึ่งท่ีจะสามารถ
บรรเทาปญัหาดังกล่าวได้ โดยเมื่อเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีจีน 
ได้ประกาศความเหน็เก่ียวกับการพฒันา
อุตสาหกรรมการเกษตร โดยให้รัฐบาล 
ท้องถ่ินออกมาตรการสนับสนุนการ 
พัฒนาด้านการเกษตรรูปแบบใหม่ 
3 ประการ ได้แก่  (1)  เร่งพัฒนา 
เทคโนโลยีส�าคัญด้านการเกษตร (2)  
สนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนา 
นวัตกรรมด้านการเกษตร และ (3) 
ส่งเสริมนวัตกรรมเมล็ดพันธุ์ชีวภาพ  
เครื่ องจักรทางการเกษตร เกษตร
อัจฉริยะ และการเกษตรท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลจีนนับว่ามีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการใช้ 
โดรนเกษตรในจีน ซึ่งได้สะท้อนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรของจีนให้ก้าวสู่การเป็น “อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ”
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เ มื่ อ เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 3 
กระทรวงเกษตรและชนบทของจีน
ได้จัดท�ารายงานสถานะอุตสาหกรรม
ก า ร เ ก ษ ต ร แ บ บ ไ ร้ ม นุ ษ ย์ ข อ ง จี น  
โดยรายงานดังกล่าวระบุว่า การเกษตร 
แบบไร้มนุษย์ (autonomous farm)
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูล 
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการใช้ 
ทรพัยากรน�า ดิน ปุย๋ และแรงงานใหเ้กิด 
ประโยชน์สูงสุดคือ แนวทางการพัฒนา 
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีส�าคัญของจีน  
และระบุด้วยว่าปัจจุบันจีนมีพื้ น ท่ี 
เกษตรอัจฉริยะมากถึง 70,000 ตาราง
กิโลเมตร มากท่ีสุดในโลก

บริ ษัท  XAG วิ จัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ท่ีสามารถแก้ไขปัญหา 
ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 

ในจีนในอนาคต โดย XAG มีความ
โดดเด่นกว่าผู้ผลิตโดรนรายอ่ืน ๆ  
โดยเฉพาะในเรื่ องการบริการธุรกิจ 
ด้านเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร 
(XAG Smart Agriculture Solutions) 
โดยแบ่งประเภทการบริการโซ้ลูชัน 
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การสร้าง
โครงสร้ างพื้ นฐานส� าหรับ เกษตร
อัจฉริยะ (Build Digital Farming 
Infrastructure) ประกอบด้วยเครอืขา่ย 
การรังวัดพื้นท่ีด้วยดาวเทียมแบบจลน์ 
(Real Time Kinematics หรือ RTK 
network) โดรนส�ารวจพื้นท่ีเกษตร 
(XMission Survey UAS) และอุปกรณ์ 
IoT ส�าหรับการเกษตร (Agriculture 
IoT System) ซ้ึ่งเปน็การสรา้งโครงสรา้ง
พื้ นฐานส�าหรับรองรับระบบเกษตร 
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อัจฉริยะอัตโนมั ติความแม่นย�าสูง  
(2) การพฒันาอุปกรณเ์กษตรแมน่ย�าสงู 
(Develop Prec is ion  Farming 
Equipment) ประกอบด้วยโดรนฉดีพน่ 
ของเหลวและหว่านเมล็ด  (XAG 
Agricultural UAS) รถหุ่นยนต์ฉีดพ่น 
ของเหลวขับเคล่ือนอัตโนมัติ (XAG 
Unmanned Ground Vehicle) และ 
ค อ น โ ซ้ ล ร ถ ขั บ เ ค ล่ื อ น อั ต โ น มั ติ 
(XAG Autopilot Console) ซ้ึ่งเป็น
อุปกรณ์ท่ีสามารถตอบโจทย์การลด
แรงงานในพื้นท่ีเกษตรและปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการท�าการเกษตร และ 
(3) การสร้างระบบนิเวศส�าหรับเกษตร 
อัจฉริยะ (Create Smart Agriculture 
Ecosystem) ประกอบด้วยระบบเกษตร 
อัจฉริยะ (XAG Smart Agriculture  
System) ปัญญาประดิษฐ์ประมวลผล 
พื้นท่ีเกษตร (AI cropmodeling) และ 
ขอ้มลูขนาดใหญด้่านเกษตร (Agriculture 
b i g  d a t a )  โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
ท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของเกษตร 
อัจฉริยะให้มีความแม่นย�ามากขึ้น

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า XAG คือ  
ผู้ผลิตโดรนเกษตรส�าคัญท่ีสามารถน�า
เทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยเฉพาะเทคโนโลยี 

5G ปัญญาประดิษฐ ์ (AI) อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (IoTs) การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ (cloud computing)  
และข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) มาใช้ 
เป็นพื้นฐานเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ซ้ึ่งบริษัท XAG ไม่เพียงแต่ผลิตโดรน 
ท่ี ใช้ ในการเกษตรเท่านั้น แต่ยังม ี
ผลิตภัณฑ์ท่ีครอบคลุมท้ังระบบนิเวศ 
(ecosystem) ท่ีครบวงจรและหาตัวจับ 
ได้ยากอีกด้วย กอปรกับรัฐบาลท้องถ่ิน 
ท่ีให้การสนับสนุนท้ังในเชิงนโยบาย 
รวมถึงสนับสนุนด้านการเงินแก่เกษตร
ผู้ ใช้โดรนจึงยิ่งเป็นการ ตอกย�าว่า
อนาคตของเกษตรอัจฉริยะในจีน 
จะมีชื่อ XAG ควบคู่กันไปอย่างแน่นอน

อยา่งไรก็ดี ถึงแมป้จัจุบนั ผลิตภัณฑ์
โดรนของบริษัท XAG ยังไม่ได้น�าสินค้า 
เข้าไปจ�าหนา่ยในไทย เนื่องจากยังมขี้อ
จ�ากัดทางกฎหมายเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ดี 
เมื่ อ วัน ท่ี  23  กุมภาพันธ์  2564  
สถานกงสลุใหญ ่ณ นครกว่างโจวรว่มกับ 
ทีมประเทศไทย ณ นครกว่างโจวได้แก่ 
ฝ่ายการเกษตร และส�านักงาน BOI 
ได้จัดหารือออนไลน์ระหว่างบริษัท  
XAG เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลและหารือ 
ลู่ทางความร่วมมือกับหน่วยงานไทย 

 XAG คือ ผู้ผลิตโดรนเกษตรส�าคัญที่สามารถน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเทคโนโลย ี5G ปัญญาประดษิฐ ์(AI) อนิเทอรเ์นต็ของสรรพส่ิง 
 (IoTs) การประมวลผลแบบกลุม่เมฆ (cloud computing) และขอ้มลู 
ขนาดใหญ่ (big data) มาใช้เป็นพ้ืนฐานเทคโนโลยีด้านการเกษตร
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ท่ีเก่ียวข้องท้ังนี้ บริษัท XAG สนใจท่ีจะ 
เข้าไปท�าธุรกิจในไทย โดยการหารือ 
ครั้งนี ้สถานกงสลุใหญ ่ณ นครกว่างโจว 
ยังได้เชิญหน่วยงานไทยท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
เ ข ต พั ฒ น า พิ เ ศ ษ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก  
(EEC) ส�านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ 
การลงทุน (BOI)  คณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ส�านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย (กพท.) ส�านักงาน
พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี อ ว ก า ศ แ ล ะ 
ภมูสิารสนเทศ (GISTDA) และมหาวิทยาลัย 

เกษตรอัจฉริยะจะเป็น 
ค�าตอบให้กับโจทย์ปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อม ปัญหา
แรงงานในภาคเกษตร 
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร 
ของไทยให้ยั่งยืนต่อไป 
ในอนาคต
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เกษตรศาสตร ์เขา้รว่มซ่ึ้งฝา่ยไทยได้เล็ง 
เหน็ว่า บรษัิท XAG มปีระสบการณแ์ละ
ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะ 
(smart agriculture) และการบริการ
โซ้ลูชันท่ีเก่ียวข้องจะเป็นประโยชน ์
ต่อการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของไทย

“การเกษตรอัจฉริยะ” อาจเป็น
รถไฟความเร็วสูงขบวนส�าคัญของจีน 
ท่ีมีสถานีปลายทางเป็นความก้าวหน้า 
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและความมัน่คง 
ด้านอาหาร โดยรถไฟขบวนดังกล่าว 
มี ภ า ค เ อ ก ช น ใ น ม ณ ฑ ล ก ว า ง ตุ้ ง  
โดยเฉพาะบริษัท XAG ท�าหน้าท่ีเป็น 
พลังขับเคล่ือนส�าคัญ และมีรัฐบาล 
ท้องถ่ินของจีนท�าหนา้ท่ีเปน็ผูส้นบัสนนุ 

ไทยในฐานะเป็นประเทศเกษตรกรรม
และมีผลผลิตทางการ เกษตร ท่ีม ี
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือระดับโลก
จึงไม่อาจหลีกเล่ียงกระแสการพัฒนา 
เกษตรด้ังเดิมไปสู่ เกษตรอัจฉริยะ  
ซ้ึ่งเกษตรอัจฉรยิะจะเปน็การเสรมิพลัง 
(empower)ให้กับเกษตรกรของไทย 
ให้สามารถมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพและ
แมน่ย�าจนสามารถแขง่ขนักับเกษตรกร 
ในตลาดโลกได้ ยิ่งไปกว่านั้น เกษตร 
อัจฉริยะจะเป็นค�าตอบให้กับโจทย ์
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาแรงงาน
ในภาคเกษตรท่ีลดลงอย่างต่อเนื่ อง  
รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
ของไทยให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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มณฑลฝูเจี้ยน 
มุ่งพัฒนา EV  
ยานยนต์แห่งอนาคต 
ต่อยอดเป้าหมาย 
การอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ เมืองเซ้ี่ยเหมิน
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เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 รัฐบาล 
มณฑลฝูเจ้ียนประกาศแผนปฏิบัติการ 
ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ เพื่อเร่งผลักดันการพัฒนา
ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV (Electric 
Vehicles) ในช่วงระยะ 3 ปี (ปี 2563 
- 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม 
ก�าลังการผลิตของยานยนต์ไฟฟ้าและ
แบตเตอรีกั่กเก็บพลังงาน แผนดังกล่าว
มีเป้าหมายส่งเสริมการสร้างมูลค่า 
ของอุตสาหกรรมพลังงานใหมท่ั่วมณฑล 
ฝเูจ้ียนใหไ้ด้มากกว่า 2.8 แสนล้านหยวน 
และเพิ่มจ�านวนยานยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า 560,000 คัน เพื่อให้มีสัดส่วน 
ครองอันดับ 1 ของโลกภายในปี 2565 

ท้ังนี้ เป้าหมายดังกล่าวเป็นการเพิ่ม
ขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับก�าลังการผลิต
ในปัจจุบัน

มณฑลฝู เ จ้ียนมีความโดดเ ด่น 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ กับ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนา 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็น 
หนึ่งในนโยบายส�าคัญล�าดับต้นของ 
ฝู เ จ้ียนเพื่ อ ต่อยอดเป้าหมายการ 
อนุรั ก ษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม  
แผนปฏิบั ติการระยะ 3 ปีข้างต้น  
มีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สาขาดังกล่าวอย่างครบวงจรและ 
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
โดยมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 
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(1) ส่งเสริมการสร้าง “ต�าบลผลิต
แบตเตอรี่ลิเทียม” “นิคมอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร” 
“นิคมอุตสาหกรรมแปรรูปแร่ธาตุ
หายาก” (2) สนับสนุนการพัฒนา 
วิสาหกิจในสาขาการผลิตยานยนต์ 
รายใหญ่เพื่อผลักดันการเพิ่มปริมาณ
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ บริษัท  
SAIC MOTOR สาขาเมืองหนิงเต๋อ 
บริษัท KING LONG สาขาเมืองจางโจว 
นิคมอุตสาหกรรมยานยนต์ชิงโคว่  
นครฝูโจว (3) สนับสนุนวิสาหกิจ
น�าร่องในสาขาการผลิตเรือ เครื่องจักร
วิศวกรรม เครื่องจักรทางการเกษตร  
เครื่องจักรวิศวกรรมพลังงานใหม่ และ 
เครื่องจักรทางการเกษตรพลังงานใหม ่
(4) สง่เสรมิการใชย้านยนต์พลังงานใหม่ 
อย่างแพร่หลายในสถานท่ีสาธารณะ 
เช่น แหล่งท่องเท่ียว นิคมอุตสาหกรรม
ท่าเรอื สวนโลจิสติกส ์(5) สนบัสนนุการ
พฒันาเกาะเหมยโจวใหเ้ปน็ “เขตสาธติ 
การใชย้านยนต์พลังงานใหม”่ และสง่เสรมิ 
ให้แต่ละเมืองก่อสร้าง “เขตสาธิต 
การใช้ยานยนต์พลังงานใหม่” จ�านวน  
3 - 5 แห่ง ตามความเหมาะสมของ 
แต่ละท้องถ่ินและ (6) องค์กรรัฐบาล 
หนว่ยงานราชการ และวิสาหกิจภาครัฐ 

ทุกแห่งของมณฑลฝูเจ้ียนจะเปล่ียนไป 
ใชร้ถยนต์พลังงานใหม ่รวมท้ังรถโดยสาร 
ประจ�าทางและรถท�าความสะอาดเมอืง  
ขณะเดียวกันส่งเสริมให้ประชาชนซ้ื้อ 
รถยนต์พลังงานใหม่เพื่อให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานแหง่ชาติในการปล่อยไอเสยี 
ระดับ 6 เพื่อลดการปล่อยมลพิษของ 
ยานยนต์ทุกประเภท ซ้ึ่งมีผลบังคับใช ้
ท่ัวประเทศต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

เมืองต่าง ๆ ของมณฑลฝูเจ้ียนมี 
นโยบายสง่เสรมิการพฒันาอุตสาหกรรม 
ยานยนต์พลังงานใหม่ในระดับเมือง
เช่นกัน เช่น เมืองเซ้ี่ยเหมินได้ประกาศ 
ใชร้ถโดยสารประจ�าทางพลังงานไฟฟา้ 
อัจฉริยะ 5,000 คัน เพื่ อทดแทน 
รถโดยสารประจ�าทางท่ัวไปต้ังแต่เดือน 

มณฑลฝูเจี้ยนมีความโดดเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ควบคู่กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นหนึ่งในนโยบายส�าคัญล�าดับต้นของฝูเจี้ยน
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ตลุาคม 2563 โดยรถโดยสารประจ�าทาง 
พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า อั จ ฉ ริ ย ะ ดั ง ก ล่ า ว 
ใช้ยางรถยนต์อัจฉริยะท่ีมีการติดต้ัง 
ชิปอัจฉริยะซ้ึ่งสามารถวัดความลึก 
และอุณหภูมิของดอกยาง รวมท้ัง 
สามารถประเมินคุณภาพพื้นผิวถนน 
ได้ด้วยระบบเซ้็นเซ้อร์ท�าให้สามารถ 
แจ้งเตือนผู้ขับได้ทันท่วงทีเมื่ อยาง
รถยนต์ได้รับความเสียหาย นอกจากนี ้ 
ยางรถยนต์อัจรยิะยงับรรจุขอ้มลูต่าง ๆ  
และสภาพของยางรถยนต์ในระบบ 
ออนไลน์ เช่น ราคา วันท่ีผลิต ระยะ
ท่ีใช้งาน วันท่ีซ้่อมแซ้ม วันหมดอายุ 
ระยะเวลาประกัน และอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธภิาพในการใช้งานรถยนต์และ
เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

นอกจากนี ้เซ่ี้ยเหมนิยงัมกีารน�ารอ่ง 
การเดินรถโดยสารประจ�าทางพลังงาน 
ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี  5G  
ไร้คนขับท่ีเขตหูหล่ีของเมืองเซ้ี่ยเหมิน 
โดยคนขับจริงเป็นเพียง “ตัวส�ารอง” 
ซ้ึ่งผู้ขับไม่ต้องเหยียบเบรคและคันเร่ง 
และไม่ต้องบังคับพวงมาลัยของรถ  
โดยรถโดยสารประจ�าทางพลังงานไฟฟา้ 
อัจฉรยิะจะขบัเคล่ือนด้วยระบบอัตโนมติั 
หยุด เปล่ียนช่องทางเดินรถ หลีกเล่ียง 
สิ่งกีดขวางด้วยระบบเซ็้นเซ้อร์และ
กล้องท่ีติดต้ังท้ังภายในและนอกตัวรถ 
ในช่วงทดลองนี้  ผู้โดยสารสามารถ 
ใช้แอปพลิเคชัน “รถเมล์เซ่ี้ยเหมิน”  
เพื่อจองรถโดยสารประจ�าทางไรค้นขบั 
ได้ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

ม ณ ฑ ล ฝู เ จ้ี ย น ยั ง เ ร่ ง ส่ ง เ ส ริ ม 
อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่เพื่อ 
รองรบัปรมิาณการใชง้านยานยนต์ไฟฟา้ 
โดยเมืองหนิงเต๋อเป็นฐานการพัฒนา 
ท่ีส�าคัญในฐานะของ “ฐานการผลิต 
แบตเตอรีลิเทียมไอออนพอลิเมอร ์
(Polymer Lithium-ion Battery)” 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ้ึ่งขับเคล่ือนโดย 
บริษัท Contemporary Amperex  
Technology Co., Ltd. (CATL) บริษัท 
CATL ประกอบธุรกิจด้านการผลิต 
รถยนต์พลังงานใหม่และแบตเตอรี
พลังงานใหม่รายใหญ่ของจีน และ 
ปัจจุบัน มีปริมาณการผลิตแบตเตอรี
พลังงานสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก 

ชิปอัจฉริยะในยำงรถโดยสำรประจ�ำทำง 
ไร้คนขับ ที่ใช้เทคโนโลยี 5G ที่เขตหูหลี่
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คิด เป็นร้ อยละ  28  ของปริมาณ 
การผลิตท่ัวโลก

ปัจจุบัน บริษัท CATL มีความร่วม
มือกับ Tesla, Volkswagen, BMW, 
Hyundai และมีลูกค้าหลักภายใน
ประเทศ เช่น BAIC Motor Corp  
ผู้จ�าหน่ายรถยนต์รายใหญ่ท่ีสุดของจีน 
และ Zhengzhou Yutong Group  
ซ้ึ่งเป็นบริษัทผลิตรถบัสรายใหญ่ท่ีสุด 
ของโลก บริษัท CATL ถือเป็น industry 
champion ของจีนในสาขายานยนต์
พลังงานสะอาดโดยได้รับการส่งเสริม
จากรัฐบาลจีนควบคู่ไปกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม EV ตามนโยบายของ 
รัฐบาลท่ีมุ่งลดการพึ่งพาการน�าเข้า
น� ามันในระยะยาวและลดมลพิษ  
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ 4.58  

หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.6  
เมื่อเทียบกับปก่ีอนหนา้และในจ�านวนนี้ 
โดยคิดเป็นรายได้จากการจ�าหน่าย 
แบตเตอรีสูงถึง 3.86 หมื่นล้านหยวน 
ท้ังนี้ การก่อต้ังบริษัทฯ ท่ีเมืองหนิงเต๋อ 
ในป ี2554 ชว่ยสรา้งงานในท้องถ่ินและ 
มีส่วนพัฒนาให้เมืองหนิงเต๋อท่ีเคย 
ติดอันดับเมืองยากจนท่ีสุดของมณฑล 
ฝเูจ้ียนหลดุพน้จากสถานะความยากจน 
ในปี 2562

โอกาสของไทย มณฑลฝู เ จ้ียน 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีไทยสามารถ
ส�ารวจความร่วมมือในด้านการพัฒนา 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต์ ส มั ย ใ ห ม่ 
ซ้ึง่เนน้พลังงานสะอาดและการประหยดั 
พลังงาน ไทยซ้ึ่งประสบกับภาวะมลพษิ 
ทางอากาศและเรง่สง่เสรมิอุตสาหกรรม 

ส่องจีนยุคโควิด-19 กับโอกาสของธุรกิจไทย 231



เพ่งดูกำรเปลี่ยนแปลง

BIC YEAR BOOK 2021232



การผลิตรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีรถโดยสาร 
พลังงานไฟฟ้ากับจีน โดยเฉพาะเมือง
เซ้ี่ยเหมินซ้ึ่งปัจจุบันเป็นเมืองเดียว
ของจีนท่ีได้รับการอนุมัติจากกระทรวง 
คมนาคมจีนให้ด�าเนิน “โครงการสาธติ
เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะรถโดยสาร 
ประจ�าทางพลังงานไฟฟา้เมอืงเซ่ี้ยเหมนิ” 
และ “โครงการใชเ้ทคโนโลยรีะบบอัจฉรยิะ 
การจราจรน�ารอ่ง” ไทยเองซ่ึ้งเริม่พฒันา 
และทดสอบรถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ 
ในโครงการ City Transit E-buses ของ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
สามารถประยุกต์ใชแ้นวทางการพฒันา
ระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าของเมือง เซ้ี่ยเหมินได้

อย่างไรก็ตาม ยานยนต์ไฟฟ้า 
ทุกประเภทในไทยยั งมี ราคา ท่ีสู ง 
เนื่องจากแบตเตอรีไฟฟ้ายังมีราคาสูง 
ไทยจึงจ�าเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรม 
แบตเตอรไีฟฟา้ควบคูไ่ปด้วย โดยสามารถ 
ชักชวนการลงทุนการผลิตแบตเตอรี 
ลิเทียม-ไอออนจากบริษัทในมณฑล 
ฝูเ จ้ียนไปต้ังฐานการผลิตท่ีไทยได้  
โดยส่งเสริมให้เอกชนต่างประเทศท่ีม ี
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและตรงกับ 
เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ของไทยได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
และท่ีไม่ใช่ภาษี
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“เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง” 
กลไกการผลักดันยุทธศาสตร์การรวมตัว
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคจีนตะวันตก
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ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครเฉิงตู
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ท่ามกลางบริบทการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจท่ีรวดเร็วในจีน ก่อให้เกิด 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท้ังในระดับ 
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ 
นานาชาติอยา่งรวดเรว็ การรวมกลุม่เมอืง 
ให้เกิดเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจขนาดใหญ ่
หรอืท่ีเรยีกกันว่า “เขตวงกลมเศรษฐกิจ” 
การก่อสร้างเขตดังกล่าวพิจารณาจาก
นครหรือเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีบทบาท 
ต่อ GDP โดยรวมของประเทศและม ี
บทบาทต่อเศรษฐกิจโลก มคีวามสามารถ 
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้ เป็น 
ศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
เพื่อสง่เสรมิการลงทนุในพื้นท่ี เชื่อมโยง
การค้าและการลงทุนท้ังระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ปจัจุบนั การขยายตัวของเมอืงในจีน 
มีอัตราสูงถึงร้อยละ 60 เมืองต่าง ๆ 
ก�าลังขบัเคล่ือนการพฒันาไปสูก่ารเปน็ 
มหานคร รวมท้ังเกิดการรวมตัวกัน 
ของเมืองใหญ่หลายแห่ง โดยเชื่อว่า 
จะเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญในการขยาย

ที่มำภำพ: https://cbgc.scol.com.cn/getSubject?subjectId=676

อุปสงค์ภายในประเทศ รวมท้ังกระตุ้น
เศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ด้วย หลายปี 
ท่ีผา่นมาจีนได้ก�าหนดรูปแบบการพฒันา 
เมอืงในระบบ “1+4+6+7” โดย “1” คือ 
การสรา้งนโยบายหนึง่แถบหนึง่เสน้ทาง 
“4” คือการพัฒนาใน 4 ภูมิภาค ได้แก่  
ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก  
และภาคอีสาน “6” คือยุทธศาสตร ์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 6 ข้อ ได้แก่  
(1) เขตเศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแมน่�า
แยงซ้ ี(2) เขตเศรษฐกิจปกัก่ิง - เทียนจิน 
- เหอเปย่ (3) เขตเศรษฐกิจ อ่าวกวางตุ้ง 
- ฮ่องกง - มาเก๊า (4) เขตวงกลมเศรษฐ
กิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง (5) แผนพัฒนาและ
ปกป้องระบบนิเวศ ลุ่มแม่น�าฮวงโห
และ (6) ยุทธศาสตร์การบูรณาการ
แบบสามเหล่ียม “7” คือ พื้นท่ีพิเศษ 
7 ประเภท ได้แก่ (1) ปฏิรูปพื้นท่ีเก่า 
(2) พื้นท่ีชนกลุ่มน้อย (3) เขตชายแดน 
(4) เขตยากจน (5) พื้นท่ีระบบนิเวศ 
เสื่ อมโทรม (6) พื้นท่ีแห้งแล้ง และ  
(7) ฐานอุตสาหกรรมล้าสมัย
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เขตวงกลมเศรษฐกิจ 
เฉิงตู - ฉงชิ่ง

คณะกรรมการพรรคฯ มณฑล 
เสฉวน และนครฉงชิ่งได้ด�าเนินการ 
ตามเจตนารมณ์ของนายสี  จ้ินผิง 
ประธานาธิบดีจีน ในการผลักดันการ 
รวมตัวกันของนครเฉิงตูและนครฉงชิ่ง  
เพื่อเป็นเวทีส�าคัญส�าหรับการพัฒนา
ภูมิภาคตะวันตกในอนาคต รวมท้ัง
เป็นส่วนส่งเสริมการพัฒนาเมืองใหม่
โดยรอบ โดยมเีปา้หมายเพื่อรว่มปฏิรูป 
ท้ังด้านการพัฒนาและความมั่นคง  
ลดจุดอ่อนและสร้างจุดแข็งในระบบ 
เศรษฐกิจ รวมท้ังวางรากฐานการพฒันา 
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวกลยุทธ์
การพัฒนาของเขตวงกลมเศรษฐกิจ 
เฉิงตู - ฉงชิ่ง ท่ีส�าคัญแบ่งออกเป็น  

3 ช่วง ได้แก่ (1) เดือนธนัวาคม 2550  
คณะกรรมการพรรคฯ มณฑลเสฉวน  
ได้ออกกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และศักยภาพมนุษย์  
(2) เดือนพฤษภาคม 2556 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของมณฑลเสฉวนได้เกิด
การ เป ล่ียนแปลงจากการพัฒนา 
เพียงหนึ่งเมือง เป็นการพัฒนาเขต
และการพัฒนาร่วมระหว่างสองมณฑล 
ส่งผลให้ (3) ในเดือนมิถุนายน 2561 
ได้ออกนโยบายผลักดันการพัฒนา 
แบบเมืองหลักกระจายความเจริญ 
สู่เมืองโดยรอบ (一干多支) ซ้ึ่งเป็นจุด 
ก�าเนิดแนวคิดการก่อสร้างเขตวงกลม 
เศรษฐกิจ เฉิงตู - ฉงชิ่ง วิวัฒนาการ
การพัฒนาเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู - 
ฉงชิ่ง แบ่งโดยสังเขปได้ดังนี้
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• ปี 2540 - 2548 เขตพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง

• ปี 2549 - 2558 เขตเศรษฐกิจ
เฉิงตู - ฉงชิ่ง

• ปี 2559 - 2562 เขตพัฒนา 
กลุ่มเมืองเฉิงตู – ฉงชิ่ง

• ปี 2563 เขตวงกลมเศรษฐกิจ 
เฉิงตู - ฉงชิ่ง

เดือนเมษายน 2561 รัฐบาลได้ม ี
การอนมุติัใชแ้ผนการพฒันาเขตพฒันา 
กลุ่มเมืองเฉิงตู - ฉงชิ่ง จากนั้น ในเดือน 
กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนา 
และปฏิรูปแห่งชาติได้รายงานและ 
แสดงความเห็นเก่ียวกับความส�าคัญ 
ในการสร้างเขตพัฒนากลุ่มเมืองเฉิงตู  
- ฉงชิ่ง แก่รัฐบาลจีน ในเดือนกันยายน 
2562 รัฐบาลจีนได้ส่งผู้แทนมาส�ารวจ 
และวิจัยพื้ นท่ีในมณฑลเสฉวนและ 
นครฉงชิง่ และในวันท่ี 3 มกราคม 2563 
ในห้วงการประชุมของคณะกรรมการ 
เศรษฐกิจและการเงินจีน ครั้งท่ี 6 ได้ม ี
การลงนามการ จัด ต้ัง เขตวงกลม
เศรษฐกิจเฉิงตู  - ฉงชิ่ง  เพื่ อสร้าง 
ความร่วมมือในการพัฒนา 6 ด้าน 
ได้แก่ (1) การขนส่ง (2) การท่องเท่ียว 
(3) เกษตรกรรม (4) ความปลอดภัย 
(5) วัฒนธรรม และ (6) วิทยุโทรทัศน์ 
เนื่องจากมณฑลเสฉวนเปน็พื้นท่ีเหมาะแก่ 
การค้าระบบหมุนเวียนและมีศักยภาพ
ในการลงทุนด้านอุปโภคและบริโภค  
มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาโครงการ 

ด้านเศรษฐกิจของประเทศในหลาย 
โครงการ อาทิ (1) นโยบายขอ้รเิริม่แถบ 
และเส้นทาง ซ้ึ่งมณฑลเสฉวนให้ความ 
ส�าคัญกับการแลกเปล่ียนกับต่างประเทศ 
การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกด้าน 
การสื่ อสาร การสร้างความร่วมมือ 
ด้านการค้ากับต่างประเทศ และการ
สร้างความร่วมมือด้านมานุษยวิทยา  
(2) เขตเศรษฐกิจปากแม่น�าแยงซ้ี  
มณฑลเสฉวนจะพัฒนาระบบนิเวศ
สีเขียว สร้างศูนย์กลางการเชื่ อมต่อ 
สาธารณูปโภค พัฒนาพลังงานใหม ่
และผลักดันการสร้างความร่วมมือ
กับต่างประเทศ และ (3) นโยบายการ 
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พัฒนาภูมิภาคตะวันตก นอกจากนั้น 
ท้ังนครฉงชิ่งและนครเฉิงตูเป็นเขตท่ี 
มีประชากรหนาแน่น อุตสาหกรรม 
มีการกระจุกตัวอยู่มากท่ีสุดในภูมิภาค
ตะวันตกของจีน มีศักยภาพในการ 
พัฒนาด้านการค้า การลงทุนและ 
การท่องเท่ียว ภูมิประเทศค่อนข้างม ี
ความสมบูรณ์ ซ้ึ่งมีผลดีต่อการเติบโต 
ของเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตกและ 
เปน็ยุทธศาสตรส์�าคัญในการเปดิประเทศ 
นอกจากนั้น ท้ังสองพื้นท่ียังมีความ 
เก้ือกูลกันด้านเศรษฐกิจ โดยนครเฉิงต ู
มขีอ้ได้เปรยีบในด้านเทคโนโลย ีการค้า 
และมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา 

เมืองเล็ก ๆ โดยรอบ ส่วนนครฉงชิ่ง 
มีข้อได้เปรียบด้านการเป็นฐานผลิต 
อุตสาหกรรมส� า คัญของประเทศ  
สามารถผลักดันให้เป็นตลาดการค้า
แห่งใหม่และขนาดใหญ่ของประเทศได้

แนวทางการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง 
ของเขตวงกลมเศรษฐกิจอยา่งนครเฉงิตู 
และนครฉงชิง่จะมลัีกษณะพเิศษต่างกัน 
นครเฉงิตจูะใหค้วามส�าคัญกับการสรา้ง
เมืองแห่งสวนสาธารณะสาธิต พัฒนา
ระบบอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่และ 
ระบบการปกครอง สร้างศูนย์กลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กลาง
ด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศ รวมท้ัง
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สรา้งเมอืงแหง่ศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม 
ระดับนานาชาติ ส่วนนครฉงช่ิงจะให ้
ความส�าคัญกับการสร้างสังคมนิยม 
รูปแบบใหม่ สร้างเมืองท่ีมีความเป็น 
สากลเมืองสีเขียวเมืองอัจฉริยะ และ
เมอืงแหง่วัฒนธรรมมนษุย ์นอกจากนัน้ 
จะผลักดันใหเ้ปน็ฐานการผลิตแหง่ชาติ  
สร้างศูนย์กลางการลงทุนจากต่างชาติ  
และสร้างศนูย์กลางการคมนาคมระดับ 
นานาชาติด้วย

เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง 
มีประชากรโดยรวมจ�านวนกว่า 1.1 
รอ้ยล้านคน GDP ของนครฉงชิง่ป ี2562  
มากกว่า 2.36 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 
จากปี 2561 ร้อยละ 6.3 และ GDP  
ของนครเฉิงตูกว่า 1.70 ล้านล้านหยวน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เขตวงกลมเศรษฐ
กิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง มีพื้นท่ีรวมกว่า 18.5  
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 27 เขต 
ในนครฉงชิ่งและ 15 เมืองในมณฑล 
เสฉวน รูปแบบพื้นท่ีของเขตวงกลม
เศรษฐกิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง มีนครเฉิงตูและ 
นครฉงชิ่งเป็นศูนย์กลาง รวมท้ังเป็น
ศูนย์กลางกระจายการพัฒนาสู่ เขต 
และเมืองอ่ืน ๆ ได้แก่

(1) เขตเศรษฐกิจเฉิงตู ผลักดัน 
การพัฒนาสู่ฐานเทคโนโลยีล�าสมัย 
ฐานการประกอบอุปกรณ์ อัจริยะ  
แหล่งท่องเท่ียว ศูนย์ให้บริการล�าสมัย 
ท่ีครบวงจร สง่เสรมิใหเ้ปน็เขตเศรษฐกิจ 
และเมืองล�าสมัย

(2) เขตเศรษฐกิจเสฉวนตอนใต้ 
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ได้แก่ เมืองจ้ือกง เมืองหลูโจว เมือง 
เน่ยเจียง และเมืองอ๋ีปิน พัฒนาการ
ผลิตเหล้าขาว สร้างความร่วมมือกับ 
เขตเศรษฐกิจทางทิศตะวันตกของ 
นครฉงชิ่ง สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ร่วมกับมณฑล ยูนนานและมณฑล 
กุ้ยโจว และท�าหน้าท่ีเป็นปีกทางทิศใต้ 
ท่ีส� า คัญในการพัฒนาเขตวงกลม 
เศรษฐกิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง

(3) เขตเศรษฐกิจเสฉวนตะวันออก 
เฉียงเหนือ  ไ ด้แก่  เมืองหนานชง 
เมืองต๋าโจว เมืองกว่างอัน เมือง 
กว่างหยวน และเมืองปาจง เน้นการ 
พัฒนาระบบพลังงานสะอาด รักษา 
ระบบนเิวศ และเปน็แหล่งอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมสีแดง 

นอกจากนั้น สร้างศูนย์กลางการขนส่ง
จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 
พั ฒ น า ร่ ว ม กั บ ม ณ ฑ ล ส่ า น ซ้ี แ ล ะ 
มณฑลกานซู้ และท�าหน้าท่ีเป็นปีก 
ทางทิศเหนือท่ีส�าคัญในการพัฒนา 
เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง

(4) เขตเศรษฐกิจพานซี้ ได้แก่ 
เมืองพานจือฮวา และเขตปกครอง 
ตนเองชนชาติอ๋ี เหลียงซ้าน ท�าหน้าท่ี 
สร้างเขตสาธิตการพัฒนานวัตกรรม 
ด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ฐานสาธิต 
การเกษตรรูปแบบใหม่ และแหล่ง 
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพระดับประเทศ  
รวมท้ังเป็นแหล่งพลังงานสะอาดของ 
ประเทศ

การรวมกลุ่มเมืองให้เกิดเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือที่เรียกกัน
ว่า “เขตวงกลมเศรษฐกิจ” การก่อสร้างเขตดังกล่าวพิจารณาจาก
นครหรือเมืองขนาดใหญ่ที่มีบทบาทต่อ GDP โดยรวมของประเทศ 

และมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลก
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การวางต�าแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ
เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู  - ฉงชิ่ง  
มี ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ ส อ ง ศู น ย์ เ พื่ อ 
พฒันาเปน็ (1) ศนูยก์ลางด้านเศรษฐกิจ  
สร้างศูนย์กลางการลงทุนแห่งใหม ่
สร้างแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญท้ังใน
ระดับมณฑล ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติสร้างศูนย์อุปโภคบริโภค 
ระดับนานาชาติ และสร้างฐานข้อมูล 
เศรษฐกิจดิจิทัล และ (2) ศนูยก์ลางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ท่ีมีอิทธิพลระดับประเทศ สร้างเมือง
วิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคตะวันตก 
ท่ีนครเฉงิต ูและสรา้งเมอืงวิทยาศาสตร์
ระดับประเทศท่ีเมืองเหมียนหยาง 
นอกจากนั้นเขตวงกลมเศรษฐกิจ 
ดั ง ก ล่ า ว  จ ะ ผ ลั ก ดั น ก า ร พั ฒ น า 
การเปิดสู่ภายนอก สร้างเขตสาธิต 
ด้านนวัตกรรม เขตลงทุนการค้าระดับ
นานาชาติส�าหรับภูมิภาคตะวันตก  
สร้างศูนย์กลางการแลกเปล่ียนระดับ 
นานาชาติ ร่วมสร้างศูนย์กลางการ 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกับ 

ประเทศในนโยบาย “ข้อริเริ่มแถบ 
และเส้นทาง” สร้างองค์กรเพื่อก�ากับ
ดูแลส�านักงานการต่างประเทศและ 
ส�านักงานกงสุล รวมท้ังมุ่งมั่นเป็น 
เจ้าภาพในการจัดประชุมด้านการทูต 
และการประ ชุมระ ดับนานาชา ติ 
ท่ีส�าคัญ รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อม 
ด้านการลงทุน และทัศนียภาพของ 
เมืองท่ีงดงามด้วย

ทิศทางการพัฒนาโครงการ
ส�าคัญในเขตวงกลมเศรษฐกิจ
เฉิงตู – ฉงชิ่ง

เมื่ อ วันท่ี  16 กันยายน 2563  
ศู น ย์ ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ไ ท ย ใ น จี น  
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้มี
โอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายสรุปเก่ียวกับ 
เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู  - ฉงชิ่ง 
โดยทิศทางการพัฒนาโครงการต่าง ๆ 
ท่ีรัฐบาลมณฑล เสฉวนและนครฉงชิ่ง 
ให้ความส�าคัญมีดังนี้

1. เร่งส่งเสริมการก่อสร้าง “ Five 
Centers and One Hub” ในนครเฉิงต ู
สรา้งศนูยก์ารเงินและศนูยวิ์ทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของภูมิภาคตะวันตก 
รวมท้ังพฒันาเปน็ศนูยก์ลางการบรโิภค
ระดับนานาชาติ

2. ผลักดันการก่อสร้างเขตใหม่
เทียนฝู่และเขตใหม่เฉิงตูตะวันออก  
เพื่อกระจายการพัฒนาไปท้ังทิศเหนือ 
ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก

(5) เขตสาธิตระบบนิเวศในเสฉวน
ตะวันตกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขตปกครอง
ตนเองอาป้าและเขตปกครองตนเอง 
ชนชาติทิเบตกานจือ ท�าหน้าท่ีเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว การท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมระดับนานาชาติ  
แหล่งพลังงานสะอาด ฐานเกษตรกรรม 
และการปศสุตัว์รูบแบบใหม่
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3. เร่งปรับปรุงและพัฒนาให้นคร 
เฉงิตกูลายเปน็ “หนึง่เมอืงสองสนามบนิ” 
กระชับความร่วมมือกับสนามบิน 
นานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย เพื่อร่วมสร้าง 
ศูนย์การบินระดับนานาชาติ

4. สร้างเมืองรูปแบบ “ท่ีอยู่อาศัย 
 + พื้นท่ีท�างาน + ชุมชนอุตสาหกรรม” 
รวม ท้ัง เร่ งสร้ าง เมืองใหม่บริ เ วณ 
ท่าขนส่ง เมืองใหม่เจ่ียนโจว (บริเวณ 
เมืองเจ่ียนหยาง) และ Tianfu Olympic 
Sports Park (นครเฉิงตู)

5. เร่งสร้างความร่วมมือในด้าน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ร ะ ห ว่ า ง น ค ร เ ฉิ ง ตู  
เมืองเต๋อหยาง เมืองเหมยซ้าน และ 
เมืองจือหยาง

6. สร้างระบบขนส่งท่ีครอบคลุม 
ท้ังในเมอืงและชนบท พฒันาใหน้ครเฉงิต ู
กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางราง  
เดินทางระหว่างเมืองใกล้เคียงใช้เวลา 
เพียง 1 ชั่ วโมง เ ดินทางระหว่าง
มณฑลใกล้เคียงใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง  
และสามารถเดินทางจากนครเฉิงตู 
ไปยังเขตเศรษฐกิจปักก่ิง - เทียนจิน  
-  เหอเป่ย  รวม ท้ัง เขตเศรษฐกิจ 
อ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า ได้ภายใน 
8 ชั่วโมง

7. ผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
เฉิงตู  เขตเศรษฐกิจเสฉวนตอนใต้  
(สร้ า งกลุ่ มพัฒนา เมือง อ๋ี ปินและ 
เมืองหลูโจว) เขตเศรษฐกิจเสฉวน
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สร้างกลุ่ม
พัฒนาเมืองหนานชงและเมืองต๋าโจว)  
เขตเศรษฐกิจพานซี้  (ยกระดับนวัตกรรม)
และเขตสาธิตระบบนิเวศในเสฉวน
ตะวันตกเฉียงเหนือ (พัฒนาระบบ 
นิเวศสีเขียว)
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8. สง่เสรมิการพฒันารว่มกันระหว่าง 
บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ 
มณฑลเสฉวน และทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือของนครฉงชิ่ง

9. สร้างเขตสาธิตว่านต๋าไคชวนหยู 
(万达开川渝) ครอบคลุมถึงเมืองต๋าโจว 
ในมณฑลเสฉวน เมืองว่านโจวและ 
เมืองไคโจวในนครฉงชิ่ง

10. สร้างเขตสาธิตการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองซุ่้ยหนิง มณฑล 
เสฉวน และเขตถงหนาน นครฉงชิ่ง

11. ผลักดันการสร้างเขตสาธิต 
รว่มกันระหว่างเมอืงหลโูจว เมอืงเนย่เจียง 
มณฑลเสฉวน และเขตหย่งชวน และ
เขตหรงชางในนครฉงชิ่ง

ปจัจุบนั เขตพฒันาเศรษฐกิจส�าคัญ 
ท่ีมีผลต่ออัตราการเติบโต GDP ของจีน 
ได้แก่ (1) เขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง 
- ฮ่องกง - มาเก๊า คิดเป็นร้อยละ 12 
ของ GDP ในประเทศจีน ถือเป็นเขต 
เศรษฐกิจอ่าวท่ีใหญเ่ปน็อันดับ 4 ของโลก 
(2) เขตเศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแมน่�า
แยงซ้ ีประกอบด้วย3 มณฑล และ 1 เมอืง 
รวมจ�านวนท้ังสิ้น 34 เมือง คิดเป็น 
ร้อยละ 24 ของ GDP ในประเทศจีน (3) 
เขตเศรษฐกิจปกัก่ิง - เทียนจิน - เหอเปย่ 
คิดเปน็รอ้ยละ 8 ของ GDP ในประเทศจีน 
(4) เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง  
คิดเปน็รอ้ยละ 7 ของ GDP ในประเทศจีน 
และ (5) เขตเศรษฐกิจอ่ืนท่ีมอัีตรา GDP 
รวมคิดเป็นร้อยละ 49 ของประเทศจีน

เพ่งดูกำรเปลี่ยนแปลง

BIC YEAR BOOK 2021244



ส่องจีนยุคโควิด-19 กับโอกาสของธุรกิจไทย 245



เพ่งดูกำรเปลี่ยนแปลง

BIC YEAR BOOK 2021246



ศูนย์ข้อมูลธุรกิจเพื่ อไทยในจีน 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูเชื่อว่า 
เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู  - ฉงชิ่ง 
จะสง่ผลดีต่อการสรา้งวงกลมเศรษฐกิจ
ท้ังในและนอกประเทศ เนื่ องจาก 
เขตดังกล่าวยังมีการพัฒนาในระดับ 
ต�ากว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจอ่ืนของจีน  
มีช่องว่างในการพัฒนาและยังมีตลาด 
การค้าในพื้นท่ีท่ีห่างไกลจากทะเลด้วย 
ต่ า งจาก เขตพัฒนา เศรษฐ กิ จ อ่ื น 
ท่ีสว่นใหญต้ั่งอยู่บรเิวณอ่าว นอกจากนัน้ 
มณฑลเสฉวนเป็นพื้ น ท่ี เหมาะแก่ 
การค้าระบบหมุนเวียนและเป็นพื้นท่ี 
มีศักยภาพในการลงทุนด้านอุปโภค 
และบริโภค สามารถผลักดันให้เป็น 
ตลาดการค้าแห่งใหม่และขนาดใหญ่

ตารางเปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจระหว่างเขตวงกลมเศรษฐกิจ 
เฉิงตู - ฉงชิ่ง กับเขตอื่น ๆ

เขตเศรษฐกิจ
เขตเศรษฐกิจ
อ่าวกวางตุ้ง 

ฮ่องกง มาเก๊า

เขตเศรษฐกิจ
สามเหลี่ยม 

ปากแม่น�้าแยงซี

เขตเศรษฐกิจ
ปักกิง่ เทยีนจนิ 

เหอเป่ย

เขตวงกลม
เศรษฐกิจ 

เฉงิต ู- ฉงชิง่

 รอย าน ยวน 11.3 23.7 8.5 7.0

นอที ร ก 5.6 35.8 21.6 18.5

ร ากร รอย าน 0.73 2.27 1.1 1.1

 ่อ ัว ร ากร 1 9 14,667 76,576 62,588

ของประเทศได้ การผลักดันการก่อสรา้ง
เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู  - ฉงชิ่ง  
จะท� า ให้ภูมิภาคตะวันตกของจีน 
ได้แสดงศักยภาพแก่ภายนอก ผลักดัน 
การพฒันารว่มกับพื้นท่ีในเขตลุม่แมน่�า 
หรือตามแนวอ่าว สร้างห่วงโซ้่อุปทาน 
อุตสาหกรรมในระดับประเทศ และ 
ส่งเสริมการหลอมรวมเข้ากับระบบ 
อุปโภคและบริโภคของโลก นอกจาก 
ด้านเศรษฐกิจการค้าแล้ว วงกลม 
เขตเศรษฐกิจเฉิงตู - ฉงชิ่ง ยังผลักดัน
การท่องเท่ียวและระบบนิเวศสีเขียว 
รวมท้ังสร้างเมืองสาธารณะสีเขียว  
เพื่ อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
และพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งยัง่ยนืด้วย
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ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ กรุงปักกิ่ง

น.ส. ปาจรีย์ วราทร (เลขานุการเอก)
นายเหวิน ปิน

น.ส. อังศุมา รัตนโกสินทร์
น.ส. พิมพ์ชนก ภัทรภูมิภักดี

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครกว่างโจว

น.ส. เนตรนภา คงศรี (กงสุลใหญ่)
นายพิชญพัฒน์ เบ็ญจาศิริโรจน์ (กงสุล)

นายสรศักดิ์ บุญรอด
น.ส. สุวิชญา กีปทอง

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครคุนหมิง

นายวีระธัน บุญประสงค์กิจ (กงสุล)
น.ส. ธิดารัตน์ วนพฤกษาศิลป์
นายโกสินทร์ บุณยวัฒโนภาส

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครเฉิงตู

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา 
(กงสุลใหญ่)

นางสาววรมน สินสุวรรณ 
(รองกงสุลใหญ่)

นางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ (กงสุล)
นายวิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง (กงสุล)

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครซีอาน

น.ส. สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล (กงสุลใหญ่)
น.ส. ฐิตาภา ภาตะนันท์ (กงสุล)

น.ส. ตรีชฎา ขันตยานุวงศ์
น.ส. จาง เคอซิน

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครหนานหนิง

น.ส. วัลยา รื่นบุตร (กงสุล)
นายกฤษณะ สุกันตพงศ์

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครเซี่ยงไฮ้

น.ส. ลดา ภู่มาศ (กงสุลใหญ่)
นายระพีพงศ์ บรรจงศิลป  

(รองกงสุลใหญ่)
นายโอภาส เหลืองดาวเรือง
น.ส. พรฤทัย ศักดิ์สกุลพรชัย

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ เมืองเซี่ยเหมิน

น.ส. รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม (กงสุล)
น.ส. เจิง หยวนเฉิง

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ เมืองชิงต่าว

นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล (กงสุลใหญ่)
น.ส. ชญานี วิสาละ
นายนคเรศ แก้ววงค์

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ เมืองฮ่องกง

นายตุลย์ ไตรโสรัส (กงสุลใหญ่)
นายสรยศ ค�าบรรลือ (รองกงสุลใหญ่)

น.ส. เทิดขวัญ แผ้วสว่าง

คณะผู้จัดท�ำ
BIC Year Book 2021



Thailand Business Information  
Center In China, Beijing
No. 21 Guang Hua Road, Chaoyang District, 
Beijing 100600
! (86-10) 8531-8728, 8531-8729, 8531-8730
" (86-10) 8531-8714
# bicbeijing@gmail.com

Thailand Business Information  
Center In China, Guangzhou
No. 36 Youhe Lu, Chigang Consular Area,  
Haizhu District, Guangzhou, Guangdong 
510310
! (86-20) 8966-0636
" (86-26) 8966-0639
# Guangzhou@Thaibizchna.com 
 Tbicguangzhou@Gmail.com

Thailand Business Information  
Center In China, Shanghai
No. 18 Wan Shan Road, Changning District, 
Shanghai 200336
! (86-21) 5260-9899
" (86-21) 5260-9898
# Tbicshanghai@Hotmail.com

Thailand Business Information  
Center In China, Kunming
18th Floor, Shuncheng Twin Towers,  
East Building, Dong Feng Xi Lu Road,  
Kunming, Yunnan 650032
! (86-871) 6316-6616
" (86-871) 6316-6891
# Kunming@Thaibizchina.com

Thailand Business Information  
Center In China, Chengdu
12th Floor, Fund International Plaza  
(Building C), No. 6, Hangkong Road,  
Chengdu, Sichuan 610041
! (86-28) 6689-7861 To 8035
" (86-28) 6689-7863
# Chengdu@Thaibizchina.com 
 thaiconsulate.ctu@mfa.mail.go.th

Thailand Business Information  
Center In China, Nanning
1st-2nd Floor, Orient Manhattan Building,  
No. 52-1, Jinhu Road, Qingxiu District,  
Nanning, Guangxi 530022
! (86-771) 552-6945 To 47
" (86-771)559-4997
# Nanning@Thaibizchina.com 
  Nanning@Hotmail.com

Thailand Business Information  
Center In China, Xi ‘An
No. 11, East Diamond Peninsula,  
Yannan 3rd Road, Quijiang New District,  
Xi’ An, Shanxi 700061
! (86-29) 893-12831
" (86-29) 893-12831
# Xian@Thaibizchina.com

Thailand Business Information  
Center In China, Xiamen
Building No. 3, City Hotel Xiamen,  
No. 16, Hu Yuan Road, Xiamen, Fujian 361003
! (86-592) 202-1259
" (86-592) 202-7981
# Xiamen@Thaibizchina.com 
 Tbicxiamen@Hotmail.com

Thailand Business Information  
Center In China, Qingdao
15th Floor, Unit 1504-1505, Shangri-La Hotel 
Centre, No. 9 Xiang Gang Zhong Road,  
Shinan District, Qingdao, Shandong 266071
! (86-532) 6887-7038 To 39
" (86-532) 6887-7036
# Bic.tao@Mfa.mail.go.th

Thailand Business Information  
Center In China, Hong Kong
Fairmont House, 8th Floor, 8 Cotton Tree 
Drive, Central, Hong Kong S.a.r.
! (852) 2532-5119
" (852) 2521-8629
# Bizhk@Thai-Consulate.org.hk

Contact Us
Thaibizchina.com






