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ฝ่าวิกฤตโควิด-19



ในปี 2565 เศรษฐกิจจีนประสบความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอก 
ดังเช่นค�ากล่าวท่ีทางการจีนได้สรุปในโอกาสต่าง ๆ ว่า “จีนเผชิญกับสถานการณ ์
ระหว่างประเทศและการแพรร่ะบาดของโรคท่ีไมเ่คยพบเจอมาก่อนในรอบศตวรรษ” 
ปัจจุบัน จีนยังคงบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19  
หรอื “dynamic zero-Covid” อยา่งเขม้งวดและเครง่ครดั การอยูร่ว่มกับสถานการณ์
โควิด-19 และการปรับตัวท่ามกลางตัวแปรต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่าเป็นภาวะ  
“New Normal” ท่ีมคีวามพเิศษส�าหรบัผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคในจีน อยา่งไรก็ดี 
ภายใต้การน�าของรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์จีน จีนสามารถรักษาโครงสร้างและ
พลวัตของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพสูง บนหลักการ “การพัฒนา 
เป็นกุญแจท่ีสามารถแก้ไขปัญหาทุกประการในจีน” โดยในระยะสั้น จีนยังให ้
ความส�าคัญกับการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ความมั่นคง 
ด้านอาหาร พลังงาน และการเงิน ในระยะยาว จีนจะผลักดันการด�าเนินการ 
ตามแนวคิดการพฒันาใหมข่องประธานาธบิดีส ีจ้ินผงิ ซึง่มุง่ใหน้วัตกรรมมบีทบาทน�า 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เร่งแก้ไขปัญหาการพัฒนาท่ีไม่สมดุล ปรับเปล่ียนรูปแบบ 
การพฒันาท่ีเปน็มติรต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเปดิเสรีภาคธรุกิจใหม ่ๆ  ใหกั้บนกัลงทุน 
ต่างชาติ เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อพัฒนาให้จีนสามารถบรรลุเป้าหมาย “100 ปี 2 ประการ” 
ของการสร้างชาติสังคมนิยมสมัยใหม่

ปจัจุบนั คงปฏิเสธไมไ่ด้ว่า ความรว่มมอืด้านเศรษฐกิจเปน็หวัใจของความสมัพนัธ์
ไทย - จีน โดยจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับท่ี 1 ของไทยต่อเนื่องกว่า 9 ปี นับต้ังแต่ 
ปี 2556 นอกจากนี้ จีนเป็นแหล่งนักท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดก่อนสถานการณ์โควิด-19 
และเปน็แหล่งเงินลงทนุอันดับต้น ๆ  ของไทย ปนีีค้รบรอบ 10 ป ีของการท่ีไทยและจีน 
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกัน และเป็นปีแรก 
ท่ีท้ังสองฝ่ายได้ประกาศเป็นประชาคมมี่มีอนาคตร่วมกัน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง  
และยั่งยืน จึงเป็นนิมิตหมายและโอกาสอันดีท่ีท้ังสองฝ่ายจะร่วมมือกันรักษา
พลวัตของความสัมพันธ์ไทย - จีนให้เจริญรุ่งเรือง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ในทศวรรษใหม่

ท้ังนี ้ปฏิเสธไมไ่ด้ว่า ท่ีผา่นมามาตรการการควบคมุโควิด-19 ของจีนได้สง่ผลกระทบ 
ต่อการแลกเปล่ียนและการไหลเวียนของคนและสินค้าระหว่างจีนกับต่างประเทศ 
กอปรกับการชะลอตัวของเศรฐกิจจีนมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อ 
ห่วงโซ่อุปทานและเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงประเทศไทย  
อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมาจีนเริ่มส่งสัญญาณผ่อนปรนนโยบาย “dynamic zero-Covid” 
เพื่ อหาจุดสมดุลระหว่างการควบคุมโควิด-19 กับการรักษาเสถียรภาพของ 
เศรษฐกิจ โดยมีการปรับปรุงนโยบายส�าหรับภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 
การผ่อนปรนมาตรการการเดินทางระหว่างมณฑล การเพิ่มจ�านวนเท่ียวบินภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ การปรับลดเวลากักตัวส�าหรับผู้ท่ีเดินทางมาจาก 
ต่างประเทศ การปรับปรุงมาตรการน�าเข้าอาหารผ่านห่วงโซ่ความเย็น เป็นต้น  
ซึ่งล้วนเอ้ือต่อการฟื้ นฟูการไปมาหาสู่และการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย - จีนในระยะต่อไป

ด้วยเหตุผลข้างต้น BIC Yearbook 2022 ฉบับนี้ จึงจัดท�าขึ้นภายใต้หัวข้อ  
“ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พิชิตโอกาสทางธุรกิจในแดนมังกร” โดยได้รวบรวมบทความ
และข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (ศูนย์ BIC) ท้ัง 10 แห่ง  
ในกรุงปกัก่ิง นครเซีย่งไฮ ้นครกว่างโจว นครซอีาน นครเฉงิต ูนครคนุหมงิ นครหนานหนงิ  
เมืองเซี่ยเหมิน เมืองฮ่องกง และเมืองชิงต่าว เพื่ อฉายภาพการเปล่ียนแปลง 
ของเศรษฐกิจจีน ชี้โอกาส และส่องกลยุทธ์การท�าธุรกิจในจีน รวมถึงน�าเสนอ
พฤติกรรมใหม่ ๆ ของผู้บริโภคชาวจีนในยุคโควิด-19 เพื่อเป็นข้อมูลในการแสวงหา
โอกาสและช่องทางการประกอบธุรกิจ ส�าหรับผู้ประกอบการไทยท่ีอยู่ในจีนอยู่แล้ว  
ตลอดจนผู้ประกอบการท่ีสนใจและประสงค์จะขยายธุรกิจในจีนในอนาคต

สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า BIC Yearbook 2022 ฉบับนี้ จะมีส่วน 
ช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านมีความต่ืนตัวและมีความเข้าใจเก่ียวกับสภาพแวดล้อม 
การประกอบธุรกิจในจีน และแนวโน้มการบริโภคของชาวจีนได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น  
ท้ังนี้ ศูนย์ BIC ประจ�าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ 
ท้ัง 9 แห่งในจีน มีความต้ังใจและมีความยินดีท่ีจะน�าเสนอข้อมูลและแบ่งปัน 
เกร็ดความรู้ท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านต่อไป

นายอรรถยุทธ ์ศรีสมุทร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง

สารจากเอกอัครราชทูตไทย
ประจ�าสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ปี 2565 นับเป็นอีกปี ท่ีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคง 
ส่งผลกระทบต่อโลกในวงกว้างและยังไม่มีทีท่าจะส้ินสุดในเร็ววัน การเรียนรู ้
ท่ีจะปรับตัวและอยู่ร่วมกับโควิด-19 จึงกลายเป็นทางเลือกจ�าเป็นส�าหรับ 
หลายประเทศ ส�าหรบัจีนนัน้ยงัคงยดึมัน่ในนโยบาย “Dynamic zero-COVID” 
และมีแนวทางการรับมือกับโควิด-19 ท่ีเป็นเอกลักษณ์ จึงเกิดค�าถามมากมาย
ตามมาว่า หากสถานการณ์ยืดเยื้อต่อไป สภาพแวดล้อมในการท�าธุรกิจในจีน 
จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด นกัลงทนุและนกัธรุกิจไทยจะฝา่วิกฤตเพื่อพชิติ
โอกาสในสมรภูมิท่ีซับซ้อนแห่งนี้ได้อย่างไร คัมภีร์ BIC Year Book 2022 ปีนี ้ 
จึงได้ต่อยอดจาก BIC Year Book 2021 ซึ่งได้พาทุกท่านร่วมกันสอดส่อง
ประเทศจีนในช่วงยุคโควิดแล้ว ให้มาร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด-19 และมาพิชิต 
โอกาสในแดนมังกรไปพร้อม ๆ กัน

ศูนย์ BIC ก่อต้ังขึ้นเมื่อ 15 ปีท่ีแล้ว โดยกระทรวงการต่างประเทศ  
มีจุดประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึกรายมณฑลผ่านเว็บไซต์  
www.thaibizchina.com ปัจจุบัน ศูนย์ BIC มีส�านักงานรวม 10 แห่ง 
ท่ัวประเทศจีน ได้แก่ กรุงปักก่ิง นครเซี่ยงไฮ้ นครคุนหมิง นครกว่างโจว  
นครเฉิงตู นครหนานหนิง นครซีอาน เมืองเซี่ยเหมิน เมืองชิงต่าว และ 
เมืองฮ่องกง หนังสือ BIC Year Book 2022 ภายใต้หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด-19 
พชิติโอกาสทางธรุกิจในแดนมงักร” เล่มนี ้จะชว่ยใหท่้านผูอ่้านเกาะติดกระแส
และทิศทางการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผูบ้รโิภคชาวจีน
ยุคใหม่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ผ่านบทความและเกร็ดภาพเล่าเรื่อง  
(infographic) ท่ีน่าสนใจมากมาย เช่น “ส่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ 
กับวิถีชีวิตของชาวจีนหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19” หรือ “10 อันดับ
เมืองท่ีมียอดการใช้จ่ายสูงท่ีสุดในจีน” และ “ส่องจีนในยุคเมตาเวิร์ส  

เทรนด์มาแรงท่ีน่าจับตามอง” ศูนย์ BIC ยังได้คัดสรรบทความท่ีจะน�าท่าน
ลงพื้นท่ีเพื่อบุกตลาดท้องถ่ินของจีน และท�าความรู้จักกับกับเขตเศรษฐกิจ 
ท่ีมีศักยภาพไม่เพียงในจีน แต่ในภูมิภาคนี้อีกด้วย เช่น “โอกาสของธุรกิจไทย 
ใน GBA” บทความ “เซี่ยงไฮ้ วงจรรวม AI และยาชีวภาพ สู่การขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจท่ียั่งยืนในเขต YRD ยุค New Normal” บทความ “ไทยกับโอกาส
การค้าในมณฑลซานตงและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภายใต้ความตกลง 
RCEP” และ “โอกาสการขนส่งสินค้าไทยข้ามแดนผ่านรถไฟจีน - ลาว 
เชื่อมรถไฟจีน - ยุโรป”

นอกจากนี ้ยงัมบีทความท่ีจะชว่ยช้ีโอกาสส�าหรบัสินค้าและภาคธรุกิจใหม ่ๆ   
ในจีน เช่น “ส่องตลาดล็อบสเตอร์น�าจืดในจีนกับโอกาสของภาคธุรกิจไทย” 
เรื่องของ “มะกอกกานซู แปรรูปเพิม่มลูค่าสูส่ง่ออกท่ัวโลก” บทความ “มณฑล
ฝูเจ้ียนเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมชีวการแพทย์” และ “ขยะ”... ขุมทรัพย์ของ 
การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในฮ่องกง” สุดท้ายนี้ ศูนย์ BIC ขอขอบคุณ 
ทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนเว็บไซต์ www.thaibizchina.com อย่างต่อเนื่อง  
ทุกท่านยังสามารถติดตามความเคล่ือนไหวของศูนย์ BIC ได้ผ่านทาง  
www.facebook.com/thaibizchina และ www.blockdit.com/thaibizchina 
เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกและครอบคลุมเก่ียวกับประเทศจีน รวมถึงข่าวสาร
และกิจกรรมท่ีศูนย์ BIC ท้ัง 10 แห่ง จะรายงานให้ทุกท่านทราบตลอดท้ังป ี
อีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ BIC Year Book 2022 เล่มนี้ จะมีส่วน 
ในการจุดประกายโอกาสทางธุรกิจ และเป็นสื่อกลางให้ท่านผู้อ่านเข้าถึง
ประเทศจีน ผู้บริโภคชาวจีน และโอกาสทางธุรกิจในแดนมังกรแห่งนี้ได้ 
ไม่มากก็น้อย

ค�าน�า
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และบริการไทยในตลาดจีน
เมื่อธันวาคม 2562

BIC YEAR BOOK 2021
ส่องจีนยุคโควิด-19  
กับโอกาสของธุรกิจไทย
เมื่อธันวาคม 2564

ผลงานเขียนร่วม 
โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
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สารบัญ
ศึกษาโอกาส
012 ว่าด้วยเรื่องของ “มัน”  

โอกาสและความท้าทายของ 
มันส�าปะหลังไทยในจีน

022 โอกาสการขนส่งสินค้าไทย 
ข้ามแดนผ่านรถไฟจีน - ลาว
เชื่อมจีน - ยุโรป

032 “เรือเล้ียงปลาอัจฉริยะ”  
โอกาสท่ีน่าจับตามองของ 
ภาคอุตสาหกรรมทางทะเล

040 อัปเดตพัฒนาการล่าสุด  
พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสของ
ธุรกิจไทยใน GBA

048 ไทยกับโอกาสการค้าในมณฑล
ซานตงและภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออก ภายใต้ความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP)

066 โอกาสตลาดผลไม้ไทย 
ในนครซีอาน

080 ส่องตลาด “ล็อบสเตอร์น�าจืด” 
ในจีน กับโอกาสของ 
ภาคธุรกิจไทย

เรียนจากผู้รู้
092 ส่องเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมใหม่กับวิถีชีวิตของ
ชาวจีนหลังการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19

106 10 อันดับเมืองท่ีมียอด 
การใช้จ่ายสูงท่ีสุดในจีน

116 นโยบาย Fintech 2025  
ของฮ่องกง

124 เมกะโปรเจกต์ “สวนโลจิสติกส์ 
ห่วงโซ่ความเย็น” ท่ีเมืองท่า
ฝางเฉิงก่าง รองรับผลไม้สด
และผลิตภัณฑ์สัตว์น�า โอกาส 
ท่ีธุรกิจไทยไม่ควรมองข้าม

132 ศักยภาพอุตสาหกรรม 
การแพทย์ของเมืองเซี่ยเหมิน
และโอกาสความร่วมมือกับไทย

138 มะกอกกานซูแปรรูปเพิ่มมูลค่า
สู่การส่งออกท่ัวโลก

เพ่งดูการเปลี่ยนแปลง
154 ส่องจีนในยุคเมตาเวิร์ส 

(Metaverse) เทรนด์มาแรง 
ท่ีน่าจับตามอง

164 เหลียวมองการพัฒนาเศรษฐกิจ
สีเขียวในเขตวงกลมเศรษฐกิจ
นครเฉิงตู - นครฉงชิ่ง  
กับการพัฒนาประเทศของไทย
ภายใต้ BCG Model

180 “เซี่ยงไฮ้” วงจรรวม AI และ
ยาชีวภาพสู่การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจท่ียั่งยืนของเขต
เศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแม่น�า
แยงซี (YRD)

192 ขยะ... ขุมทรัพย์ของการพัฒนา
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ในฮ่องกง

200 “เจียงซู” กับการเปล่ียนผ่าน 
ไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

212 อุตสาหกรรม Solar Cell  
เมืองซ่างเหราและโอกาส 
ความร่วมมือกับไทย

220 เทคโนโลยีพลังงานใหม่และ
โอกาสความร่วมมือกับไทย

40

164

132

80
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ศึกษาโอกาส

• ว่าด้วยเรื่องของ “มัน” 
โอกาสและความท้าทาย
ของมันส�าปะหลังไทย 
ในจีน

• โอกาสการขนส่งสินค้า
ไทยข้ามแดนผ่านรถไฟ
จีน - ลาว เช่ือมรถไฟ
จีน - ยุโรป

• “เรือเลี้ยงปลาอัจฉริยะ” 
โอกาสที่น่าจับตามอง
ของภาคอุตสาหกรรม
ทางทะเล

• อัปเดตพัฒนาการล่าสุด 
พร้อมเปิดประตูสู่โอกาส
ของธุรกิจไทยใน GBA

• ไทยกับโอกาสการค้า
ในมณฑลซานตงและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ภายใต้ความตกลง 
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (RCEP)

• โอกาสตลาดผลไม้ไทย 
ในนครซีอาน

• ส่องตลาด “ล็อบสเตอร์
น�้าจืด” ในจีน กับโอกาส
ของภาคธุรกิจไทย
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ว่าด้วยเรื่องของ  
“มัน” โอกาสและ 
ความท้าทายของ 

มันส�าปะหลังไทยในจีน
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน  

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ศึกษาโอกาส
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ในบทความฉบับนี้  บีไอซี จะมา
พูดถึงเรื่ องของ “มัน” มันท่ีว่าก็คือ  
“มันสําปะหลัง” พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ
ของประเทศไทย ท่ีพบการปลูกท่ัวไป
ในทุกภาคโดยเฉพาะในภาคอีสาน  
ภาคกลาง และภาคเหนือ

หากจะพูดถึงประเทศไทยในเวที
การค้ามันสําปะหลังของโลก วลีท่ีว่า 
“ประเทศไทย... ไม่แพ้ชาติใดในโลก” 
เห็นจะอธิบายออกมาได้อย่างชัดเจน
ท่ีสุด ประเทศไทยได้ชื่ อว่าเป็นผู้นํา 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก 
มันสําปะหลังของโลก และท่ีสําคัญ 
ไทยเรามีผลผลิตจากมันสําปะหลัง 
มากเป็นอันดับท่ี 3 ของโลก และ  
“ยืนหนึ่ง” ในฐานะผู้ส่งออกรายใหญ่ 
ท่ีสุดของโลก

หากไทยเราเป็นเบอร์หนึ่งผู้ส่งออก  
แล้วมนัสาํปะหลังไทยเราสง่ออกไปไหน 
เช่ือว่าท่านผู้อ่านคงจะเดาได้ไม่ยาก  
นัน่ก็คือ “จีนแผน่ดินใหญ”่ ตลาดเปา้หมาย 
การส่งออกของไทย

ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า.... “จีน” 
ถือเป็นประเทศผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ 
มันสําปะหลังรายใหญ่ ท่ีสุดในโลก  
ท่ีผ่านมา “ประเทศไทย” เกาะเก้าอ้ี 

ประเทศแหล่งนําเข้ารายใหญ่ของจีน 
อย่างเหนียวแน่นมาโดยตลอด แม้ว่า 
มันสําปะหลังจะเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ท่ีสําคัญของประเทศจีน (รองจากอ้อย) 
แต่การผลิตมันสําปะหลังในจีนส่อแวว 
หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ท้ังพื้นท่ีปลูก 
และปรมิาณผลผลิต โดยพื้นท่ีจีนตอนใต้ 
อย่าง “เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง” 
ถือเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสําปะหลัง 
และแอลกอฮอล์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
ของประเทศ คิดเป็นราวร้อยละ 60  
ของท้ังประเทศ โดยโรงงานแปรรูป 
มันสําปะหลังส่วนใหญ่จะ ต้ังอ ยู่ ท่ี 
นครหนานหนงิ เมอืงชนิโจว เมอืงเปย๋ไห ่
เมืองกุ้ยก่าง และเมืองฉงจ่ัว และ 
มีการนําเข้ามาจากเมืองท่าเป๋ยไห ่ 
เมืองท่าชินโจว (นํา เข้าจากไทย) 
และเมืองกุ้ยก่าง ซึ่ งมีท่าเรือขนส่ง 
ทางแม่น�าเ ช่ือมจากนครกว่างโจว 
มณฑลกวางตุ้ง

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
ไ ด้ถูกนํ า ไปใช้อย่ างก ว้างขวางใน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
อาหาร พลังงาน แอลกอฮออล์ และ 
อาหารสัตว์ท่ีเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ทําให้ตลาดจีนขาดแคลนวัตถุ ดิบ 
เปน็จํานวนมาก ข้อมลูท่ีนา่สนใจพบว่า 
ช่ ว ง ห ล า ย ปี ม า นี้  กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต 
แป้งสตาร์ชของจีนลดลงเฉล่ียมากกว่า 
ร้อยละ 30 และมีการนําเข้าเฉล่ียปีละ
กว่า 2 ล้านตัน

ความต้องการใช้มันสําปะหลัง 
ในประเทศท่ี “พุง่” สงูข้ึนอยา่งต่อเนื่อง 
ท้ังหัวมันสด มันเส้น รวมถึงแป้งดิบ 
และแป้งดัดแปร หรือโมดิฟายด์สตาร์ช 
สวนทางกับปริมาณผลผลิตในประเทศ 
ท่ีมีแนวโน้มลดลง นํามาซึ่ง “โอกาส” 
ของผู้ส่งออกมันสําปะหลังไทย

สถติเิกีย่วกบัการน�าเขา้ผลติภณัฑ ์
มันส�าปะหลังของจีน ในปี 2564

การน�าเข้ามนัส�าปะหลังแหง้ (พกัิด 
07141020) หรือพวกมันเส้น ปริมาณ 
5.51 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 9,918 
ล้านหยวน

• 5 มณฑลท่ีนาํเขา้มนัสาํปะหลังแหง้ 
เป็นจํานวนมากท่ีสุด ได้แก่ มณฑล 
ซานตง มณฑลเจียงซู มณฑลอันฮุย 
เขตฯ กว่างซีจ้วง และกรุงปักก่ิง

มันส�าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญ 
ของไทย ที่พบการปลูกทั่วไป โดยเฉพาะ 
ในภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคเหนือ
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• 5 แหล่งนําเข้ามันสําปะหลังแห้ง
ท่ีสาํคัญ ได้แก่ ไทย (มลูค่านาํเข้า 8,780  
ล้านหยวน ร้อยละ 88.48) เวียดนาม 
กัมพูชา อินโดนีเซีย และแทนซาเนีย

ก า ร น� า เ ข้ า แ ป้ ง ส ต า ร์ ช จ า ก 
มันส�าปะหลัง  (พิ กัด 11081400) 
ปริมาณ 3.48 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 
10,820 ล้านหยวน

• 5 มณฑลท่ีนําเข้าสตาร์ชจาก 
มันสําปะหลังมากท่ีสุด ได้แก่ มณฑล 
ฝูเ จ้ียน กรุงปักก่ิง มณฑลเจ้อเจียง 
มณฑลเจียงซู และมณฑลซานตง

• 5 แหล่งนําเข้ามันสําปะหลัง 
ท่ีสาํคัญ ได้แก่ ไทย (มลูค่านาํเข้า 7,977  
ล้านหยวน ร้อยละ 73.72) เวียดนาม 
อินโดนเีซีย สปป.ลาว และกัมพูชา

ผู้อ่านอาจจะสงสัยว่า จีนมีพื้นท่ี
กว้างใหญ่ไพศาลแล้วทําไมไม่ปลูกเอง 
นั่นก็เพราะว่าการปลูกและเก็บเก่ียว 
มันสําปะหลังให้ผลตอบแทนทาง 
เศรษฐกิจต�า (มี ต้นทุนค่าแรงท่ีสูง  
แรงจูงใจต�า) ไม่สามารถใช้เครื่องจักร 
แทนแรงงานคน (เกษตรกรจึงนิยม 
หนัไปปลกูผลไม ้ซึง่ผลตอบแทนสูงกว่า) 
การใช้ประโยชน์จาก “ของเหลือ” 
ในกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง 
ยังทําได้ไม่สมบูรณ์และก่อมลพิษสูง 
(ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กากเหลือท้ิง  
เศษฝุ่นละออง  น� า เสีย ท่ี เ กิดจาก
กระบวนการผลิต) รวมถึง “ภาษีศูนย์” 
จากความตกลง China-ASEAN FTA 
(แต่ยังต้องเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือ VAT 

อยู่ในอัตราร้อยละ 9 สําหรับหัวมันดิบ 
และมันเส้น และอัตราร้อยละ 13 
สําหรับแป้งสตาร์ช) ทําให้ จีนเน้น 
นําเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก

โอกาสย่อมมากับความท้าทาย 
โจทย์หนึ่งท่ีชวนให้ธุรกิจมันสําปะหลัง 
ของไทยจะต้องครุ่นคิดและติดตาม 
สถานการณ์ในตลาดจีน คือ “เราจะ 
รักษาฐานท่ีมั่นในตลาดจีนไว้ได้นาน
แค่ไหน” (Defending Market Share) 
เมื่อ “พระรอง” อย่างเวียดนามและ 
กัมพชูาอยากจะขยับมาเปน็ “พระเอก”  
ในตลาดจีน สถานการณ์ท่ีเพื่อนบ้าน
เดินเกมรุก ชิงส่วนแบ่งในตลาดจีน 
“ไทยจะทําอย่างไรเมื่ อผลิตภัณฑ์ 
มันสําปะหลังของผู้ท้าชิงกําลังตีต้ืน 
ท้ั ง ใ น เ รื่ อ ง คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ร า ค า ท่ี 
ใกล้เคียงหรืออาจจะถูกกว่าผู้นําตลาด
อย่างเรา”

อย่างเมื่อปีท่ีแล้ว กัมพูชาได้ชูธง 
น โ ย บ า ย มั น สํ า ป ะ ห ลั ง แ ห่ ง ช า ติ 
ฉบับใหม่ เพื่ อกระตุ้นการผลิตและ 
ส่งออก โดยต้ังเป้าขยายการส่งออก 

ไปตลาดจีนเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อเร็ว ๆ นี ้
กลุ่มบรษัิท Guangxi Rural Investment 
Group (广西农村投资集团) กับบริษัท
เกษตรของกัมพูชา เพิ่งปิดดีลสั่งซื้ อ 
มันสําปะหลังเส้นของกัมพูชา ปี 2565 
ท่ีจํานวน 4 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า
เกือบ 700 ล้านหยวน ซึ่งเป็นดีลใหญ่ท่ี 
เกิดขึ้นในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ  
(MOU) ว่าด้วยการกระชบัความรว่มมอื 
ทางการค้าภายใต้กรอบความตกลง 
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  
หรอื RCEP ผา่นระบบออนไลน ์ระหว่าง
กรมพาณิชย์ก ว่างซี กับสํ านักงาน 
ส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
กัมพูชา

ไทยจะท�ำอย่ำงไร 
เมื่อผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
ของผู้ท้ำชิงก�ำลังตีตื้น 
ทั้งในเรื่องคุณสมบัติและ
รำคำที่ใกล้เคียงหรืออำจจะ
ถูกกว่ำผู้น�ำตลำดอย่ำงเรำ
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แถมจีนเองก็คิดจะเป็น “ผู้เล่น” 
ในตลาดมันสําปะหลังด้วย เพื่อสร้าง 
ความมัน่คงด้านวัตถดิุบใหอุ้ตสาหกรรม
ของตนมากยิ่งขึ้น อันท่ีจริงเมื่อ 10 ป ี
ท่ีแล้ว State Farm ผู้เล่นยักษ์ใหญ ่
ด้านการเกษตรของกว่างซี (จีน) ได้เริ่ม
เขา้ไปลงทนุโปรเจกต์มนัสาํปะหลังและ 
แป้งสตาร์ชในเวียดนาม ยังมีบริษัทจีน
รายใหญ่รายน้อยท่ีเข้าไปทํา Contract  
Farming และส่งนักวิจัยออกไปร่วม
ปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยี
การเก็บเก่ียวมนัสําปะหลังในเวียดนาม  
สปป.ลาว และอินโดนีเซียด้วย

นอกจากสิทธิประโยชน์การยกเว้น
ภาษีนําเข้าจากกรอบ China-ASEAN 
FTA แล้ว ความได้เปรียบจากการ 
เป็นประเทศเพื่ อนบ้านระหว่างจีน  
(กว่างซีและยูนนาน) กับเวียดนาม 
ทําให้ช่องทาง “การค้าชายแดน”  
เป็นอีกความท้าทายของการส่งออก 
สนิค้ามนัสําปะหลังไทย เพราะอัตราภาษี 
การค้าชายแดน (ท่ีต�ากว่าภาษี VAT) 
ดึงดูดใจสําหรับผู้นําเข้าจีนไม่น้อย 

อย่างในจุดผ่อนปรนตลาดการค้า
ชายแดนในอําเภอระดับเมืองตงซิง   
(ตรงข้ามกับจังหวัด Quang Ninh 
ประเทศเวียดนาม โดยมแีมน่�าเปย่หลนุ 
เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติ) ในช่วง
สถานการณ์ปกติก่อนเกิดโควิด-19  
แต่ละวันจะเหน็การลําเลียงแปง้สตารช์ 
ด้วยเรือหางยาวขา้มฟากและรถบรรทกุ 
ข้ามสะพานทุ่นลอยจากฝั่ งเวียดนาม 
มาขึ้นท่ีเมืองตงซิงเป็นจํานวนมาก

อย่างท่ีทราบกันดีว่า มันสําปะหลัง 
เป็นสิน ค้าการเกษตร ท่ี ก่อให้ เ กิด 
ฝุ่นละอองสูงมาก การดําเนินนโยบาย 
“Go Green” ของรัฐบาลจีน เป็นอีก 
หนึ่ งความท้าทายสําหรับผู้ ส่งออก 
มันสําปะหลังไทย ในปี 2563 ท่าเรือ 
ในจีนเริม่กวดขนัเรื่องรูปแบบการขนสง่
มันสําปะหลังมากขึ้น (อาจใช้ไม้แข็ง 
ในอนาคต) โดยแนะให้ผู้ ค้าเปล่ียน 
มาใช้ตู้คอนเทนเนอร์แทนการขนส่ง 
แบบสินค้าเทกอง (Bulk) ซึ่งการขนส่ง
ดังกล่าวจะมีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น การท่ี 
หัวมันดิบและมันเส้นของไทยมักพบ 
ปัญหาการปะปนของดิน หิน และ 
ฝุ่นละอองจํานวนมาก จีนเคยประกาศ 
ห้ามการนําเข้ามันเส้นจากไทยมาแล้ว  
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวทําให ้
ผูน้าํเขา้จีนบางสว่นหนัไปนาํเขา้มนัเส้น 
สับมือจากกัมพูชาและเ วียดนาม  
ซึ่งมีฝุ่นละอองน้อย และมีมาตรการ 
การทําความสะอาดท่ีดีกว่า

ควำมได้เปรียบจำกกำรเป็น
ประเทศเพ่ือนบ้ำนระหว่ำง 
จีน (กว่ำงซีและยูนนำน)  
กับเวียดนำม ท�ำให้ช่องทำง 
“กำรค้ำชำยแดน” เป็นอีก 
ควำมท้ำทำยของกำรส่งออก 
สินค้ำมันส�ำปะหลังไทย 

บริษัทจีนรายใหญ่รายน้อย 
ที่เข้าไปท�า Contract Farming 
และส่งนักวิจัยออกไป 
ร่วมปรับปรุงพันธุ์ 
และพัฒนาเทคโนโลยี
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ดังนั้น เกษตรกรไทยควรเร่งหา
แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการผลิต
มันสําปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่  
ลดต้นทุนการผลิต และลดฝุ่นละออง  
รวม ท้ังการสร้ างสรร ค์น วัตกรรม 
การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
มันสําปะหลังแปรรูปให้หลากหลาย 
ในการผลิตเชงิอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 
ในผลิตภัณฑ์เก่ียวกับอาหาร ยา และ 
เครื่ องสําอาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาส 
ของสินค้าในตลาดจีนได้มากย่ิงขึ้น  
และช่วยลดแรงปะทะจากการแข่งขัน
ด้านราคา และลดความเส่ียงจากความ 
ผันผวนของตลาดส่งออกมันสําปะหลัง
และแป้งสตาร์ชของไทย

นอกจากนี้ นักลงทุนไทยสามารถ
มองหาลู่ทางพัฒนาความร่วมมือ 
ด้านการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลัง 
กับนกัลงทนุจีนในประเทศไทยเพื่อปอ้น 
ตลาดจีน หรือนักลงทุนไทยเลือกขยาย 
ฐานการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 
ท่ีมทีรัพยากรและแรงงานถูก เพื่อสร้าง 

ความได้เปรยีบในการแขง่ขนัการส่งออก 
สินค้าไปจีนก็ได้เช่นกัน

ยิ่งในช่วงสถานการณ์ความไม่ปกติ 
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19  
ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต การแปรรูป  
และส่งออกสินค้าเกษตรต้ังแต่ต้นน�า
จนถึงปลายน� า  จะ ต้องยกระ ดับ
มาตรการป้องกันการปนเปื้ อนของ 
เชื้อโควิด-19 ในสินค้าเกษตรส่งออก 
ให้มีความเข้มงวดรัดกุม เพื่อหลีกเล่ียง 
ความเสียหาย ท่ีอาจจะเ กิดขึ้ น ไ ด้ 
จากการถูกปฏิเสธท่ีด่านปลายทาง 
ในประเทศจีน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ระเบียบ
และหลักเกณฑ์การส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังและ 
แป้งสตาร์ชไปยังประเทศจีน”

ส�าหรับการส่งออก “ผลิตภัณฑ์ 
มันส�าปะหลัง”

• ผู้ ท่ี จะส่ งออกต้องเป็นผู้ ท่ี ไ ด้ 
จดทะเบียนเป็นผู้ ทําการค้าขาออก 
ซึ่ งสินค้ามาตรฐานต้องมีใบรับรอง 
มาตรฐานสนิค้ากํากับการสง่ออกทกุครัง้ 
และต้องขออนุญาตส่งออกทุกครั้ง

• การส่งออกไปยังประเทศจีน  
ภายใต้กรอบความตกลง ASEAN-
China FTA ต้องยื่นขอหนังสือรับรอง 
แหล่งกําเนิดสินค้าท่ีเรียกว่า Form E 
ให้ผู้นําเข้าจีนใช้เป็นเอกสารประกอบ
พิธกีารศุลกากรนําเข้า

• ผู้ ส่ งออกจะต้องติดตามและ
ศึกษาระเบียบของกระทรวงพาณิชย ์
ท่ีกําหนดไว้แต่ละปเีก่ียวกับการพจิารณา 
อนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
ออกไปนอกราชอาณาจักร

ส�าหรับการส่ งออก “แป้งมัน
ส�าปะหลัง”

• ผู้ส่งออกต้องเป็นผู้ท่ีจดทะเบียน 
เป็นผู้ ท่ี ทําการค้าขาออก ซึ่ งสินค้า
มาตรฐานและการส่งออกสินค้าต้องมี 
ใบรับรองมาตรฐานสินค้ากํากับทุกครั้ง

• การส่งออกไปยังประเทศจีน  
ภายใต้กรอบความตกลง ASEAN-
China FTA ต้องยื่นขอหนังสือรับรอง 
แหล่งกําเนิดสินค้าท่ีเรียกว่า Form E 
ให้ผู้นําเข้าจีนใช้เป็นเอกสารประกอบ 
พิธกีารศุลกากรนําเข้า

โอกาสมีไว้สําหรับ ‘ผู้พร้อมเสมอ’ 
ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ทุ ก ส ถ า น ก า ร ณ์ 
ความเปล่ียนแปลงในจีน ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.thaibizchina.com
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หลังจากเส้นทางรถไฟจีน - ลาว 
ได้เปิดใช้งานต้ังแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 
2564 โดยในส่วนของการขนส่ ง 
ผู้โดยสารยังคงแยกระหว่างช่วงภายใน 
มณฑลยูนนานกับชว่งภายใน สปป.ลาว 
เนื่องจากมาตรการควบคุมและปอ้งกัน
โควิด-19 ขณะท่ีการขนส่ง สินค้า 
ข้ามแดนระหว่างจีน - ลาว สามารถ
ดําเนินการได้อย่างสะดวกไร้รอยต่อ  
ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยมีความ
สนใจอย่างกระตือรือ ล้นถึงความ 
เป็นไปได้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากรถไฟ
จีน - ลาว ในการขนส่งสินค้าไทยไปจีน  
โดยเฉพาะผลไมไ้ทยในชว่งฤดเูก็บเก่ียว
และกําลังประสบปัญหาด้านการขนส่ง 
ท้ังทางบกและทางทะเล

โอกาสและความท้าทาย 
หลังเปิดหวูดรถไฟจีน - ลาว  
ครบรอบ 6 เดือน

โดยภายหลังเปิดใช้งานครบรอบ 
6 เดือน เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 
รถไฟจีน - ลาวมผีูโ้ดยสาร 3.27 ล้านคน  
แบ่งเป็นช่วงภายในมณฑลยูนนาน 
2.86 ล้านคน และช่วงภายในลาว  
4.1 แสนคน ขณะเดียวกัน ก็ได้ขนส่ง
สินค้ารวม 4.03 ล้านตัน ในจํานวนนี ้ 
เป็นการขนส่งสินค้าข้ามแดน 6.04 
แสนตัน โดยใช้ขบวนรถไฟขนส่งสินค้า
ข้ามแดน 1,288 ขบวน คิดเป็นมูลค่า 
รวม 6,470 ล้านหยวน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการขนส่ง
สินค้าข้ามแดนของเส้นทางรถไฟ 
จีน - ลาว ยงัคงขาดความสมดลุ กล่าวคือ 
ประ เภทและมูล ค่าสิน ค้าจาก จีน 
ไปลาวมีความหลากหลายมากกว่า 
เช่น ของเบ็ดเตล็ด ดอกไม้สด ผักสด 
ยางรถยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  
อะไหล่ ปุ๋ย อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องจักร  
เครื่องใช้ไฟฟ้า เวชภัณฑ์ป้องกันโรค 
ระบาด กระเบื้อง และแผงโซลาร์เซลล์  
เป็นต้น ขณะเดียวกัน ปริมาณสินค้าท่ี 
สง่ออกจากลาวไปจีนมนี�าหนกัมากกว่า  
เนื่ องจากเป็นสินค้าประเภทเทกอง 
เปน็หลัก เชน่ แรเ่หล็ก ยางพารา ถ่านไม ้ 
เบียร์ แป้งมันสําปะหลัง และลูกเดือย  
เป็นต้น

ขณะท่ีผลไม้ไทยยังคงไม่สามารถ
ขนส่งเข้า จีนผ่านรถไฟจีน -  ลาว 
ได้โดยตรง เนื่องจากด่านรถไฟโม่ฮาน 
ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการตรวจโรคพืชและ
สัตว์ เพื่อขออนุมัติเป็นด่านจําเพาะ 
เพื่อการนําเข้าผลไม้ในอนาคต รวมท้ัง
ด่านจําเพาะเพื่อการนําเข้าสัตว์น�าเพื่อ 
การบริโภค ด่านจําเพาะเพื่อการนาํเข้า 
สินค้าประมงแช่เย็น และด่านจําเพาะ
เพื่อการนําเข้าธัญพืช เป็นต้น ซึ่งล้วน 
เปน็สินค้าส่งออกหลักของไทยท้ังสิ้น

โดยในระหว่างท่ียงัไมส่ามารถขนสง่
ผลไม้ไทยเข้าจีนผ่านรถไฟจีน - ลาว
โดยตรงได้ ผู้ประกอบการไทยจึงได้ 

ดําเนินการทดลองขนส่งผลไม้ไทยใน 
รูปแบบ “ราง+ถนน”  โดยเริ่มต้นจาก 
การสง่ออกผลไมไ้ทยผา่นด่านหนองคาย 
ท้ังทางรถไฟและทางรถบรรทุก ไปขึ้น 
ขบวนรถไฟจีน - ลาวท่ีสถานีรถไฟ
เวียงจันทน์ใต้ ลากไปถึงสถานีนาเตย 
ก่อนเปล่ียนเปน็รถบรรทกุเพื่อผา่นด่าน 
บ่อเต็น-โม่ฮานเข้าจีนต่อไป

ตัวอย่างการทดลองขนส่งสินค้า 
ผ่านรถไฟจีน - ลาวเชื่อมรถไฟ
จีน - ยุโรปเป็นครั้งแรก

เส้นทางรถไฟจีน - ลาวไม่เพียง
สร้างโอกาสทางการค้าระหว่างจีนกับ
ประเทศในภมูภิาคอาเซียน แต่สามารถ 

ต่อยอดประโยชน์โดยการเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายรถไฟจีน - ยุโรป ครอบคลุม  
3 เขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก 
ท้ังอาเซียน จีน และยุโรป โดยล่าสุด  
เมื่ อ วัน ท่ี  18  พฤษภาคม 2565  
ตู้ คอนเทนเนอร์บรรทุกผลิตภัณฑ์
ยางพาราจากเวียดนาม 5 ตู้  ขนส่ง 
โดยรถไฟจีน - ลาว ถึงเขตคลังสินค้า 
ทัณฑ์บนนครกุย้หยาง ได้รว่มขบวนรถไฟ 
ขนส่งสินค้าจีน - ยุโรป  “นครกุ้ยหยาง 
มณฑลกุ้ยโจว - กรุงบูดาเปสต์ประเทศ 
ฮังการี” รวมท้ังหมด 50 ตู้ ออกจาก 
ศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติบก - ทะเล 
ตูลาหยิงนครกุ้ยหยาง ซึ่งจะใช้เวลา 
ในการขนส่งประมาณ 15 วัน ไปยัง 
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ถนนสาย R3A เส้นทางรถไฟจีน - ลาว 
(เมื่อจีนอนุญาตให้น�าเข้าผลไม้สด

ผ่านด่านรถไฟโม่ฮาน)

การขนส่งหลากหลายรูปแบบ 
ของ บจก. เกา้เจรญิเทรนทรานสปอรต์ 
ชว่งวนัที ่26 มนีาคม - 7 เมษายน 2565

ข้อสังเกตต่อการขนส่งของ  
บจก. เก้าเจริญเทรนทรานสปอร์ต

 มการ นแ งรา อ ดใ รั รอง อด ัตรพช 
 C  C  ร ุ สนทางการ นสง

สินคา พิม ติม
 ตอง น า ร แ การ นสง า ครัง
 การแจกคิวร รรทุก ามแดนจากดาน อ ตน ัง 
ดานโม าน น ตามกา นด องฝ่า าว

 ตองรอคิว ามแดน ังดานโม านรวมกั ร รรทุกสินคา 
คันอนท นสง าน นนสา  R A ตาม กติ โด ม ดรั  
สิทธิพิ ดานการตอคิว งอาจกอใ กิด า คอ วด   
าก กิด อติด ัดใด  ในกร วนการตรวจสอ อ

 ตอง นพนักงานคน ั ร แ ัว ากร   
ตามมาตรการ นสง ามแดนร ดในชวงส านการ  
โควิด-19 องดานโม าน

 ตองรอคิวพน า า ชอโรค นสินคานา าจากตาง ร ท

รวมเวลาการขนส่ง 2 -  วัน นกั ส านการ โควิด-19 2 -  วัน 1 -1  วัน

การเปลี่ยนถ่าย 
รูปแบบการขนส่ง

มตอง นแ งร แ การ นสง 
แตอาจตอง น ัวร าก 

ตามมาตร านการ นสง ามแดน 
ในชวงส านการ โควิด-19

1 - 2 ครงั โด อาจ อกใชร รรทกุ 
รอร ในการ นสง จ นองคา
งัทา ก ทานาแ ง แ ตอง นสง 
สินคาจากทา กทานาแ ง ัง 

ส าน ว งจันทรใตโด ร รรทุก

อ างนอ   ครัง ดแก 
 1  น า จากร ังร รรทุกสินคาในชวงทา กทานาแ ง ังส าน ว งจันทรใต  

2  น า จากร รรทุก นร ทส าน ว งจันทรใต  
 น า จากร ร รรทุก มอดินทาง งส านนา ต

ช่องทาง 
การขนส่ง

ประเทศ

กรุงเทพ

ด่านเชียงของ จ.เชียงราย

ด่านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

ด่านโม่ฮาน มณฑลยูนาน

ด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน�้าทา

มณฑลอื่นในจีน

มาบตาพุด

จ.หนองคาย

ออกจากมาบตาพุด (26 มี.ค.)

จ.หนองคาย

ถึงท่าบกท่านาแล้ง (27 มี.ค.)

ถึงสถานีเวียงจันทร์ใต้ (28 มี.ค.)

ออกจากสถานีเวียงจันทร์ใต้ (28 มี.ค.)

ถึงสถานีนาเตย (1 เม.ย.)

ถึงด่านโม่ฮาน (2 เม.ย.)

ออกจากด่านโม่ฮาน (5 เม.ย.)

ถึงนครหนานหนิง 
(7 เม.ย.)

ถึงนครกว่างโจว 
(7 เม.ย.)

ถึงสถานีบ่อเต็น (1 เม.ย.)

ท่าบกท่านาแล้ง

สถานีเวียงจันทร์

ด่านรถไฟโม่ฮาน มณฑลยูนาน

ด่านรถไฟบ่อเต็ม แขวงหลวงน�้าทา

มณฑลอื่นในจีน

866 กม. 
ไม่เกิน 24 ชม.

สะพานมิตรภาพ 
ไทย - ลาว แห่งท่ี 4

247 กม. 
ประมาณ 1 วัน

นิยมขนส่งต่อโดย 
รถบรรทุกเป็นหลัก/ 
รถไฟอาจเป็น 
ทางเลือกในอนาคต

นิยมขนส่งต่อโดยรถไฟ 
หรือรถบรรทุก/ 
กระจายสินค้า 
จากชุมทางรถไฟ 
โดยรถบรรทุก

414 กม. 
(รถไฟรางเด่ียว) 
ประมาณ 24 ชม.

28 กม. 
มีแผนงานสร้าง 
ทางรถไฟเชื่อม

สะพานมิตรภาพ 
ไทย - ลาว แห่งท่ี 1

718 กม. 
ประมาณ 14 - 18 ชม.

แผนผังการขนส่งหลากหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)  
ระหว่างไทยกับจีนผ่านมณฑลยูนนาน: กรณีการขนส่งผลไม้สดจากประเทศไทยผ่านมณฑลยูนนาน
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ปลายทางท่ีกรุงบูดาเปสต์ ประเทศ 
ฮังการี นับเป็นการทดลองขนส่งสินค้า
ผ่านเส้นทางรถไฟจีน - ลาว เชื่อมกับ 
เส้นทางรถไฟจีน - ยุโรป เป็นครั้งแรก

สินค้าเวียดนามดังกล่าวใช้วิธีการ
ขนส่งหลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มต้น 
ด้วยการขนส่งทางบกจากเวียดนามใต้ 
สู่ลาว แล้วเปล่ียนเป็นขนส่งระบบราง 
โดยเส้นทางรถไฟจีน - ลาว ผ่านนคร
คุนหมิงถึงนครกุ้ยหยาง เพื่อเชื่อมกับ 
เส้นทางรถไฟจีน - ยุโรป จากนั้น 
จึงออกเดินทางจากจีนท่ีด่านรถไฟ 
ฮั่วเอ่อร์ ก่ัวซือ (Khorgos) ในเมือง  
Khorgos เขตปกครองตนเองซินเจียง 
ผา่นประเทศคาซคัสถาน อาเซอร์ไบจาน 
จอรเ์จีย โรมาเนยี ไปยงัสถานปีลายทาง 
ท่ีกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ในภาพรวมรถไฟขนสง่สนิค้าระหว่าง 
จีน - ยุโรปทุกเส้นทาง มชี่องทางเดินรถ
ออกจากจีนผ่านด่านชายแดน 5 แห่ง 
ประกอบด้วย 1) ช่องทางด้านตะวันตก  
สองแห่ง ได้แก่ ด่านฮั่วเอ่อร์ ก่ัวซือ 

และด่านอาลาซานโข่ว (Alashankou)  
ในเขตฯ ซินเจียง ซ่ึงมีชายแดนติดต่อ
กับคาซัคสถาน 2) ช่องทางตอนกลาง 
1 แห่ง ได้แก่ ด่านเอ้อร์เหลียนฮ่าวเท่อ 
(Erenhot) ในเขตฯ มองโกเลียใน ซึ่งม ี
ชายแดนติดต่อกับมองโกเลีย และ  
3) ช่องทางด้านตะวันออก 2 แห่ง ได้แก่  
ด่านหมา่นโจวหล่ี (Manzhouli) ในเขตฯ  
มองโกเลียใน และด่านสุยเฟินเหอ  
(Suifenhe) ในมณฑลเฮยหลงเจียง  
ซึ่งมีชายแดนติดต่อกับรัสเซีย

ท้ังนี้  เส้นทางรถไฟขนส่งสินค้า
จีน - ยุโรป กว่าร้อยละ 90 จะเดินทาง 
ออกจากจีนผา่นด่านฮั่วเอ่อรก่ั์วซอืและ
ด่านอาลาซานโข่วในเขตฯ ซินเจียง 
ท่ีมีชายแดนติดต่อกับคาซัคสถาน  
ไปสู่ภูมิภาคเอเชียกลาง รัสเซีย ยุโรป
ตะวันออกไปจนถึงยุโรปตะวันตก  
ซึง่หลายมณฑลของจีนได้เปดิเดินขบวน 
รถไฟขนส่งสินค้าจีน - ยุโรป โดยอาศัย

เครือข่ายระบบรางภายในประเทศจีน 
ท่ีเชื่อมโยงถึงกันได้สะดวก โดยขบวน
รถไฟจีน-ยุโรปช่วงภายในจีนส่วนใหญ่ 
นิยมเดินรถผ่าน 3 เมืองหลัก ได้แก่  
นครซีอานของมณฑลส่านซี นครเฉิงต ู
ของมณฑลเสฉวน และนครฉงชิ่ ง  
ซึ่งเปน็ขอ้ต่อ (node) สาํคัญก่อนเดินรถ
ต่อไปยังด่านชายแดนในเขตฯ ซินเจียง 
ท่ีติดกับคาซัคสถาน

สําหรับมณฑลยูนนาน ไ ด้ เปิด 
เดินรถไฟไปยุโรปครั้งแรกเมื่อปี 2558  
โดยขนส่งกาแฟไปยังรอตเทอร์ดาม 
ประเทศเยอรมน ีสว่นขากลับได้ขนสง่ไวน ์
และอาหารมายงันครคุนหมงิ  ในปจัจุบัน 
เนื่ องจากปริมาณสินค้าท่ีจะขนส่ง 
ด้วยรถไฟจากนครคุนหมิงไปยังยุโรป
ยังมี จํานวนท่ีน้อย ผู้ประกอบการ 

ส่ วนใหญ่ จึงนิยมขนส่ง สินค้าจาก 
นครคุนหมิงไปร่วมขบวนรถไฟขนส่ง
สินค้าจีน - ยุโรป ท่ีมี ต้นทางจาก 
นครฉงชิ่งหรือนครเฉิงตูซึ่งมีปริมาณ
สินค้าจํานวนมากอยู่แล้ว

ความคุ้มค่าของการขนส่งสินค้า
ไทยขา้มแดนผา่นรถไฟจนี - ลาว 
เชื่อมรถไฟจีน - ยุโรป

สําหรับกรณีท่ีไทยจะใช้ประโยชน์
จากเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว ในการขนส่ง
สินค้าไทยต่อไปยังยุโรป มีประเด็น 
ท่ีต้องพิจารณา ดังนี้

1. ประเภทสินค้าส่งออกของไทย
ไปยังยุโรป ซึ่งจะมีความเก่ียวข้องกับ
ประเภทสินค้าท่ีจีนอนุญาตให้นําเข้า 
ผา่นด่านรถไฟโมฮ่านโดยรถไฟจีน - ลาว  
เพื่ อขนส่งผ่านจีนไปยังยุโรปต่อไป  
โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าควบคุม 
ก็จําเป็นต้องรอความคืบหน้าในการ 
ก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการ 
กัก กันสิน ค้าสํ าหรับการ เป็น ด่าน
จําเพาะเพื่อการนําเข้าสินค้าประเภท
ต่าง ๆ ท่ีด่านรถไฟโม่ฮาน

2. ด่านขาออกจากจีนของเส้นทาง
รถไฟจีน - ยุโรปท่ีขบวนรถไฟขนส่ง
สินค้าจีน - ยุโรป ส่วนใหญ่นิยมเลือก 
ชอ่งทางด้านตะวันตกผา่นเขตฯ ซนิเจียง  
ซึ่ งมีชายแดนติดต่อกับคาซัคสถาน  
โดยโครงสร้างพื้นฐานของคาซัคสถาน
ท่ีมอียูใ่นขณะนีไ้มส่ามารถรองรบัความ 

ศูนย์ตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ 
รถไฟนครคุนหมิง ในสถานีรถไฟ 
ขนส่งสินค้าหวังเจียหยิง

ภาพรวมสถานีรถไฟโม่ฮานและด่านโม่ฮาน

มณฑลยูนนำนเปิด 
เดินรถไฟไปยุโรปครั้งแรก 

ในปี 2558 โดยขนส่งกำแฟ 
ไปรอตเทอร์ดำม ประเทศ

เยอรมนี ส่วนขำกลับ 
ได้ขนส่งไวน์และอำหำร 

มำยังนครคุนหมิง
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ต้องการของรถไฟขนสง่สนิค้าจีน - ยุโรป
ได้อย่างเพียงพอ ผนวกกับสถานการณ ์
โควิด-19 ยิ่งทําให้การขนส่งสินค้า 
ด้วยรถไฟจีน -  ยุ โรป มี ลักษณะ 
ไม่สมดุลมากขึ้น กล่าวคือ จีนมีปริมาณ 
รถไฟขาออกมากกว่าขาเข้า จึงส่งผล 
ให้การตรวจปล่อยท่ีด่านชายแดน 
จีน -  คาซัคสถาน มีความล่าช้ า 
จนเป็นภาวะปกติในขณะนี้

3. ค่าใชจ่้ายในการขนสง่ ขึน้อยูกั่บ 
ความเชี่ยวชาญของบริ ษัทขนส่ง 
ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ เช่น  
ตู้คอนเทนเนอร์แบบ Carrier Owned 
Container หรือตู้คอนเทนเนอร์แบบ 
Shipper Owned Container รวมถึง
ประเภทและปริมาณสินค้าท่ีขนส่ง  
โดยจะใช้เวลาขนส่งประมาณ 30 วัน

4. ปจัจุบนั มณฑลยูนนานอยูร่ะหว่าง 
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 
เชื่ อมกับนครเฉิงตูและนครฉงชิ่ ง 
โดยตรง ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ในปี 2567 ทําให้การท่ีมณฑลยูนนาน 
จะเข้าสู่ เครือข่ายรถไฟจีน - ยุโรป
ในปัจจุบัน ยังต้องใช้เส้นทางรถไฟ
ความเร็วธรรมดาเชื่ อมกับนครเฉิงตู

แผนท่ีเส้นทางรถไฟจีน - ยุโรป

และนครฉงชิ่ง หรือหากจะขนส่งโดยใช้ 
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็ต้องเดินรถ
อ้อมผ่านมณฑลกุ้ยโจวเพื่อเชื่ อมกับ 
นครเฉิงตูและนครฉงชิ่งต่อไป

โดยภาพรวม การขนส่งสินค้าไทย
ข้ามแดนผ่านรถไฟจีน - ลาว เชื่อมกับ 
รถไฟขนส่งสินค้าจีน - ยุโรป ถือเป็น 
ทางเลือกท่ีผู้ประกอบการไทยอาจ
พิจารณาทดลองใช้ได้เพื่ อทดแทน 
ในกรณีท่ีเส้นทางขนส่งไทย - ยุโรป 
แบบด้ังเดิมมปีญัหา อยา่งไรก็ดี ปจัจุบนั
ประเภทสินค้าท่ีอนุญาตให้นําเข้า
ผ่านด่านรถไฟโม่ฮานได้ยังคงจํากัดท่ี 
ประเภทเทกองเป็นหลัก เช่น ยางพารา 
สินแร่ ซ่ึงในระหว่างท่ีต้องรอด่านรถไฟ 
โม่ฮานพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 
เพื่อใหส้ามารถนําเขา้สนิค้าได้หลากหลาย 
มากข้ึนอยู่นั้น ผู้ประกอบการไทยอาจ 

พิจารณาเลือกขนส่งสินค้าไทยโดยการ
ขนส่งรูปแบบอ่ืนไปยังจีนก่อน เพื่อใช้ 
รถไฟขนส่งสินค้าจีน - ยุโรป ซึง่มต้ีนทาง
ในหลายเมืองของจีน เช่น การขนส่ง 
สินค้าไทยผ่านถนนสาย R3A เข้าจีน
ผ่านด่านโม่ฮานและขึ้นรถไฟขนส่ง 
สนิค้าจีน-ยุโรปต้นทางจากนครคนุหมงิ  
หรือการขนส่งสินค้าไทยทางทะเล 
ไปยังท่าเรือชินโจวในเขตฯ กว่างซีและ
ขึน้รถไฟขนสง่สนิค้าจีน - ยุโรป ในเมอืง 
ตามแนวระเบียงการค้าบก - ทะเล
นานาชาติสายใหม ่(New International 
Land-Sea Trade Corridor: NILSTC)  
เป็นต้น อย่างไรก็ดี รูปแบบการขนส่ง 
ท่ีหลากหลาย ทุกเส้นทางล้วนมีปัจจัย 
ในเรื่องของเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่าย  
ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาความคุ้มค่า 
และตัดสนิใจของผูป้ระกอบการไทยเอง

ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน - ยุโรป “นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว - กรุงบูดาเปสต์  
ประเทศฮังการี” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

กำรขนส่งสินค้ำไทยข้ำมแดน 
ผ่ำนรถไฟจีน - ลำว เชื่อมกับ 
รถไฟขนส่งสินค้ำจีน - ยุโรป  
เป็นทำงเลือกที่ผู้ประกอบกำร 
ชำวไทยอำจพิจำรณำทดลอง
ใช้ได้ เพ่ือทดแทนในกรณีที ่
เส้นทำงแบบดั้งเดิมมีปัญหำ
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“เรือเลี้ยงปลา
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ที่น่าจับตามองของ
ภาคอุตสาหกรรม

ทางทะเล
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว
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เป็นท่ีทราบกันดีว่าอุตสาหกรรม
ทางทะเลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก 
ของประเทศไทย และอีกหลาย ๆ  
ประเทศ อุตสาหกรรมทางทะเลได้สรา้ง 
รายได้มหาศาลให้กับนานาประเทศ  
แต่ในขณะท่ีอุตสาหกรรมทางทะเล 
กํ า ลั ง เ ฟ่ื อ ง ฟู  แ ต่ ใ น ท า ง ก ลั บ กั น 
กลับค่อย ๆ  สง่ผลกระทบต่อระบบนเิวศ
ไม่มากก็น้อย ดังนั้น ท่ัวโลกจึงหันมา 
ให้ความสนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
ดูแลระบบนิเวศ องค์กรและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง 
ปัจเจกบุคคลต่างหันมาให้ความสนใจ 
ในปัญหาท่ีเกิดขึ้นเหล่านี้ มีการคิดค้น 
นโยบายด้านต่าง ๆ  มาตรการ แนวทาง 
ในการรักษาและฟื้ นฟูระบบนิเวศ  
มีการบูรณาการให้ เข้ า กับวิ ถีชี วิต 
ของคนในแต่ละพื้ น ท่ี ไปพร้อม ๆ  
กับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน อาทิ 
แนวคิดเศรษฐกิจสีน� า เ งิน  (Blue 
Economy) ผู้อ่านหลาย ๆ ท่านอาจจะ 
เคยได้ยินมาบ้างแล้ว แต่อาจจะยัง 
ไมท่ราบว่า “แนวคิดเศรษฐกิจสนี�าเงิน” 
หรือภาษาอังกฤษท่ีเรียกว่า “Blue 
Economy” นั้น คืออะไร เพราะอะไร
จึงต้องมีแนวคิดนี้ขึ้นมา วันนี้  BIC  
ชิงต่าว สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว 
จะพาผู้อ่านทุก ๆ ท่านมาทําความรู้จัก 
กับแนวคิดเศรษฐกิจสีน�าเงิน หรือ  
Blue Economy ให้มากขึ้น

แนวคดิเศรษฐกจิสนี�า้เงนิคอือะไร
“แนวคิดเศรษฐกิจสีน�าเงิน (Blue 

Economy)” เป็นประเด็นท่ีได้รับ 
ความสนใจเมื่อไม่นานมานี้ และยังมิได้ 
มี ก า ร กํ า ห น ด คํ า นิ ย า ม ท่ี แ น่ ชั ด  
แต่ความหมายท่ีเข้าใจอย่างแพร่หลาย 
หมายถึง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรทะเล 
และชายฝั่ งอย่างยั่งยืน โดยให้ความ 
สําคัญกับท้องถ่ินและชุมชน เพื่อให้ม ี
การดํารงชีพและดําเนินธุรกิจได้อย่าง
ยั่ ง ยืน แนวทางดังกล่าวถูกคิดข้ึน 
เพื่อแก้ไขปัญหาของนักเศรษฐศาสตร ์
ท่ีพบว่า นักลงทุนและผู้ประกอบการ 
มักคํานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน ์
ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้คํานึง 
ถึงมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับ 
สิ่งแวดล้อมและประโยชน์ส่วนรวม  
ซึ่งการกระทําดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุน

ในการแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจ 
ความมั่นคง และระบบนิเวศ เช่น 
ปัญหาเรื่องมลภาวะ หรือความสูญเสีย 
ทางทรพัยากรธรรมชาติ ตกอยูกั่บสงัคม 
หรือส่วนรวม ดังนั้น เศรษฐกิจสีน�าเงิน 
จึงถูกนํามาปรับใช้เพื่ อสร้างสมดุล 
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้รุ่งเรือง 
ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน กล่าวคือ ส่งเสริมให้ม ี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีไมส่ง่ผลกระทบ 
ทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมริมชายฝั่ งและทะเล

ในยุคปัจจุบันแนวคิดเศรษฐกิจ
สีน�าเงิน (Blue Economy) ได้รับความ 
สนใจจากนานาประเทศอยา่งกว้างขวาง 
เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวใหค้วามสําคัญ 
ต่อการสรา้งความยัง่ยนืของระบบนเิวศ
ทางทะเล และเน้นให้กลุ่มคนในพื้นท่ี 
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ งได้ ซึ่งความยั่งยืน 
ทางทะเลเปน็ปจัจัยสาํคัญต่อการรบัมอื 
ความท้าทายใหม่ ๆ ท่ีกําลังเกิดขึ้น 
ในปัจจุบัน ท้ังในเรื่องของความมั่นคง
ทางด้านอาหาร (Food Security) 
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Change) โดยในหลายประเทศ 
ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจสีน�าเงินท่ีครอบคลุม 
หลากหลายแง่มุม ท้ังในด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ ด้านพลังงาน ด้านการประมง 
ด้านการขนส่ง ด้านการเปล่ียนแปลง 
ทางภูมิอากาศ ด้านการท่องเท่ียว  
ด้านการรักษาความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ รวมไปถึงด้านความมั่นคงของ 
ประเทศ เป็นต้น

“จีน” ก็เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมี
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสีน�าเงิน  
มกีารบูรณาการใหเ้ขา้กับภาคสว่นต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง มกีารกําหนดนโยบายระดับ 
ชาติไปจนถึงนโยบายท้องถ่ิน และ 
ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีทางทะเล 

จีนเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่มีแนวคิดกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจสีน�้ำเงิน  
มีกำรบูรณำกำรให้เข้ำกับ
ภำคส่วนต่ำง ๆ มีกำร
ก�ำหนดนโยบำยระดับชำติ 
ไปจนถึงนโยบำยท้องถ่ิน
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สมัยใหม่ รวมท้ัง เน้นการมีส่วนร่วม 
ของกลุม่ผลประโยชนแ์ละชุมชนในพื้นท่ี

หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า 
รัฐบาลจีนได้กําหนดให้มลฑลซานตง 
เป็นเขตเศรษฐกิจสีน�าเงินแห่งแรก 
ของจีนในชื่อ “เขตเศรษฐกิจสีน�าเงิน 
คาบสมุทรซานตง หรือ Shandong 
Peninsula Blue Economic Zone”  
วันนี้ BIC ชิงต่าวจะพาทุกท่านมาชม 
ผลงาน “การสร้างเรอืเล้ียงปลาอัจฉรยิะ” 
ของจีนในพื้นท่ีเมอืงชิงต่าว มณฑลซานตง 
ซึ่งเปน็ผลงานทางเทคโนโลยนีวัตกรรม 
ชิน้โบว์แดงของมณฑลฯ และเปน็ผลลัพธ ์
จากนโยบายเศรษฐกิจสีน�าเงินของจีน
นั่นเอง

รู้จักกับเรือเลี้ยงปลาอัจฉริยะ
“เรือเล้ียงปลาอัจฉรยิะ” ท่ีหลายท่าน 

รู้จักมีช่ือเรียกว่า เรือ “The Conson  
No 1” หรอื “ก๋ัวซิน่ 1” เปน็เรอืเล้ียงปลา 
อัจฉริยะลําแรกของโลก มีมูล ค่า  
450 ล้านหยวน หรือประมาณ 2.31  
พันล้านบาท โดยมีบริษัท Qingdao 
Conson Development Group  
เป็นผู้ลงทุน และมีการใช้งานครั้งแรก 
เมื่ อ วัน ท่ี  20  พฤษภาคม 2565  
ท่ีผ่ านมา  โดยเรื อ เ ล้ียงปลาลํ านี ้
ถกูออกแบบใหม้คีวามยาว 249.9 เมตร 
ความกว้าง 45 เมตร ความสงู 21.5 เมตร  
เรอืกินน�าลึก 12 เมตร มนี�าหนกับรรทกุ  
1.3 แสนตัน มกีระชงัเล้ียงปลา 15 กระชงั 

แต่ละกระชังมีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่า 
ของสระว่ายน�า พื้นท่ีเชงิปรมิาตรของน�า 
โดยรวมประมาณเ กือบ 90 ,000 
ลูกบาศก์เมตร เรือลํานี้มีจุดประสงค์ 
ในการสร้ า งห่ ว ง โซ่ อุตสาหกรรม 
การเพาะเ ล้ียงสัตว์ทะเลน�าลึกท่ีม ี
ผ ล ผ ลิ ต สู ง ต่ อ ปี ป ริ ม า ณ ม า ก ก ว่ า  
2 แสนตัน รวมมูลค่าปลาท่ีเพาะเล้ียง 
มากถึง 11,000 ล้านหยวน หรือ
ประมาณ 50,000 ล้านบาท นอกจากนี ้
ในด้านการวิจัยและพัฒนาประเทศ  
โครงการนี้ยังมีเป้าหมายในการสร้าง 

ให้เป็นโครงการสาธิตการเพาะเล้ียง
สัต ว์น�าในทะเลน�า ลึกระดับสากล  
อีกท้ังยงัชว่ยแก้ไขปญัหาการขาดแคลน 
ทรัพยากรประมง และการเสื่ อม
สภาพของสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ 
การเพาะเ ล้ียงสัตว์น�าในจีนท่ีเป็น
ปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมทางทะเล 
ของจีนในปัจจุบัน

เรือเลี้ยงปลาอัจฉริยะ 
มีความพิเศษอย่างไร

เรือเล้ียงปลาอัจฉริยะลํานี้มีการ 
ควบคุมแบบรวมศูนย์  2 ,108 จุด 
บ น เ รื อ  ค ว บ คุ ม แ ส ง  อ อ ก ซิ เ จ น  
คุณภาพน�า (ซ่ึงใช้ทรัพยากรน�าทะเล 

คุณภาพสูง) และให้อาหารปลาแบบ 
เรียลไทม์ ย่นวงจรชีวิตได้ 1 ใน 4  
ความหนาแนน่ของปลาในแต่ละกระชงั 
สูงกว่ากระชังแบบด้ังเดิม 4 - 6 เท่า  
เ ล้ียงปลาได้หลายสายพันธุ์  อาทิ  
ปลาเก๋า ปลาแซลมอนแอตแลนติก และ 
ปลาจวดเหลืองใหญ ่มผีลผลิตประมาณ 
3,700 ตันต่อปี เท่ากับผลผลิตปลา 
ของทะเลสาบฉากาน เมืองซงหยวน 
มณฑลจ๋ีหลิน หนึ่งในทะเลสาบน�าจืด 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน เรือลํานี้สามารถ
หลบหลีกพายุใหญ่หรือใต้ฝุ่นได้อย่าง 
ไร้ปัญหา รวมถึงภัยพิบัติระดับสีแดง
และสีอ่ืน ๆ ด้วยความเร็ว 10 นอต  
หรอืประมาณ 18.52 กิโลเมตรต่อชัว่โมง

กำรสร้ำงเรือเลี้ยงปลำ
อัจฉริยะของจีนในพ้ืนที ่
เมืองชิงต่ำว มณฑลซำนตง 
ซึ่งเป็นผลงำนทำงเทคโนโลยี
นวัตกรรมชิ้นโบว์แดง และ
เป็นผลลัพธ์จำกนโยบำย
เศรษฐกิจสีน�้ำเงินของจีน
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เหลียวมองไทย 
กับเศรษฐกิจสีน�้าเงิน

ในประเทศไทยมีการนําแนวคิด
ท่ีเข้าข่ายเศรษฐกิจสีน�าเงิน (Blue 
E c o n o m y )  ม า ป รั บ ใ ช้ ใ น ภ า ค
อุตสาหกรรมทางทะเล ท่ีครอบคลุม 
ไปถึงการท่องเท่ียวและการประมง 
เพื่อนําไปสู่การสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน  
และแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร 
ในอนาคต โดยส่งผลกระทบต่อระบบ 
นเิวศนอ้ยท่ีสุด เพียงแต่ในประเทศไทย  
แนวคิดนี้ยังมีการนํามาปรับใช้เพียง 
แค่ในวงท่ียังไม่กว้างมาก อีกท้ังยงัไมม่ ี
การนําเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช ้

ในการขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าว 
อย่างเต็มดังเช่นกรณีของจีน ท้ังนี ้ 
จากข้อมูลพบว่า  ประ เทศไทยม ี
อาณาเขตทางทะเลกว่า 320,000 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 
60 ของอาณาเขตทางบก และมคีวามยาว 
ของชายฝั่ งทะเลกว่า 3,100 กิโลเมตร 
ครอบคลุม 23 จังหวัด ทําให้ทรัพยากร
ทางทะเลสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างมาก 
คณะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
เพื่ อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
ทําการศึกษาพบว่า ประเทศไทย 
มีมูลค่าผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

ไมน่อ้ยกว่า 24 ล้านล้านบาท โดยมลูค่า 
ทางเศรษฐกิจดังกล่าวเกิดมาจาก 
กิจกรรมการท่องเท่ียว การทําประมง
และการเพาะเล้ียงสัตว์น�า เป็นต้น  
ซึ่งการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามา
ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา 
ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของชายฝั่ งทะเล แต่จะ 
สามารถทําให้ประเทศไทยพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจชายฝั่ งได้โดยไม่สร้าง
ความบอบช�าแก่ระบบนิเวศได้ด้วย

บทส่งท้าย
แนวคิดเศรษฐกิจสีน�าเงินมีจุดร่วม 

กับ “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 

และ “แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
ซึ่งสองแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น 
เป็นแนวคิดท่ีท้ังภาครัฐ เอกชน รวมถึง 
ปั จ เจกบุคคลล้วนมีความคุ้ น เคย 
ในการนําไปปรับใช้ในการดําเนินงาน 
หรือการใช้ชีวิตอยู่บ้างแล้ว BIC ชิงต่าว  
เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมทางทะเล
ข อ ง ไ ท ย ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ต้ น แ บ บ
การนําแนวคิดเศรษฐกิจสีน� า เ งิน  
และเทคโนโลยีท่ีใช้ในอุตสาหกรรม
มาบูรณาการให้เข้ากับประเทศไทย 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสีน�าเงินของ 
ประเทศ โดยอาจถอดบทเรียนและ 
เสริมสร้างความร่วมมือเพื่ อต่อยอด 
การวิจัยพัฒนาร่วมกับจีนในด้านนี ้ 
ท่ีครอบคลุมอุตสาหกรรมทางทะเล 
ของไทย อาทิ การประมง การท่องเท่ียว 
เป็นต้น เพื่ อนําไปสู่การสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนโดยกระทบ 
ต่อระบบนิเวศน้อยท่ีสุด หากมีการนํา 
เทคโนโลยีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับ 
ภาคอุตสาหกรรมทางทะเลของไทย  
คงเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
อย่ า งยั่ งยืน ท่ีมีมู ล ค่า ไม่น้ อยและ 
ยงัสามารถรกัษาระบบนเิวศใหดี้ได้ต่อไป 
โดยคนไทยและเพื่ออนาคตของไทย

ไทยมีอำณำเขตทำงทะเลกว่ำ 320,000 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
ประมำณร้อยละ 60 ของอำณำเขตทำงบก และมีควำมยำวของ
ชำยฝ่ังทะเลกว่ำ 3,100 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด ท�ำให้
ทรัพยำกรทำงทะเลสำมำรถสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงมำก
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อัปเดตพัฒนาการ
ล่าสุด พร้อมเปิด
ประตูสู่โอกาสของ
ธุรกิจไทยใน GBA

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

ศึกษาโอกาส
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เป็นเวลากว่า 5 ปีท่ีคณะกรรมการ 
พัฒนาและปฏิ รูปจีน (Nat ional 
D e v e l o p m e n t  a n d  R e fo r m 
Commission) รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง  
รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ
รัฐบาลเขตบริหารพิ เศษมาเก๊าได้ 
ร่วมลงนาม “กรอบความตกลงว่าด้วย 
ความร่วมมือเชิงลึกระหว่างกวางตุ้ง -  
ฮ่องกง - มาเก๊า ในการพัฒนาพื้นท่ี 
อ่าวมหานคร1 (Framework Agreement 
on Deepening Guangdong - Hong 
Kong - Macao Cooperation in the 
Development of the Greater Bay 
Area: GBA) เพื่อจัดสรรงบประมาณให ้
เมืองต่างๆ ใน GBA และออกนโยบาย
เพื่ อเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ การปฏิรูปรอบด้าน และ 
การเช่ือมโยงพื้นท่ีระหว่าง 3 พื้นท่ี  
ในวันนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
ประจําสถานกงสลุใหญ ่ณ นครกว่างโจว 
จะมาอัปเดตพัฒนาการล่าสุด และ
โอกาสของธุรกิจไทยใน GBA ดังนี ้

ภาพรวมเศรษฐกิจ GBA  
ขยายตัวต่อเนื่อง

ภาพรวมเศรษฐกิจของ GBA ในช่วง 
ท่ีผ่านมาขยายตัวต่อเนื่ อง ถึงแม้ว่า 
จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
โควิด-19 โดยเมื่อปี 2564 GBA มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) 12.6 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 14.55 โดยมูลนิธิการวิจัย
เพื่ อการพัฒนาแห่งชาติจีน (China 
Development Research Foundation)  
คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของ GBA  
จะมีมูลค่ากว่า 14.76 ล้านล้านหยวน 
(228,837 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ
จะแซงหน้า GDP ของเขตอ่าวโตเกียว 
(Tokyo Bay) ของญ่ีปุ่น ภายในปี 2565

ท้ังนี้  ขนาดเศรษฐกิจของ GBA  
คิดเป็นร้อยละ 11 ของ GDP ท้ังหมด
ของจีน ถึงแม้ GBA จะมีประชากร 
คิดเป็นร้อยละ 6 ของประชากรท้ังหมด

ของจีน นอกจากนี ้ธนาคารโลก (World  
Bank) ระบุว่า ปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจ
ของ GBA ใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจของ 
เกาหลีใต้ 1.2 เท่า และใหญ่กว่าขนาด 
เศรษฐกิจของรัสเซีย 1.3 เท่า 

สถานะล่าสุดของการพัฒนา 
คณะกรรมการพรรคคอมมวินสิต์จีน  

คณะรัฐมนตรีจีน และรัฐบาลมณฑล
กวางตุ้ง ได้จัดสรรงบประมาณและ 
ออกนโยบายท่ีเก่ียวข้องเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาความเชื่อมโยงกับฮ่องกง

และมาเก๊าตามกรอบ GBA เปน็รูปธรรม 
มากขึ้น โดยเมื่อป ี2564 GBA ได้ดําเนนิ
นโยบายและโครงการท่ีสําคัญ ได้แก่

1. ด้านนโยบาย ในช่วงท่ีผ่านมา 
คณะรัฐมนตรีจีนประกาศนโยบาย 
เพิ่มเติมเพื่ อให้เป็นไปตาม “กรอบ
แผนพัฒนาเขตความร่วมมือกวางตุ้ง -  
ฮ่องกง - มาเก๊า” ท่ีประกาศเมื่อวันท่ี  
18 กมุภาพนัธ ์2562 โดยในชว่งป ี2564 -  
2565 รัฐบาลกลางจีนได้ประกาศ
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม 
การเคล่ือนย้ายบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
(Talents) ผู้เชี่ยวชาญ เงินทุน ศุลกากร 
แ ล ะ ก า ร ผ ลั ก ดั น ค ว า ม คื บ ห น้ า 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยม ี
นโยบายท่ีสําคัญ ได้แก่ 1) แผนการ
พัฒนาเขตความร่วมมือเชิงลึกระหว่าง
มณฑลกวางตุ้งกับมาเก๊าท่ีเขตเหิงฉิน  
ประกาศเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2564  
มีสาระสําคัญเพื่อจัดต้ังคณะกรรมการ
บรหิารเขตเหงิฉนิ พฒันาระบบศลุกากร  
และสนบัสนนุกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับ
มาเก๊า 2) แผนการส่งเสริมการปฏิรูป 

1 กรอบความร่วมมือ GBA ครอบคลุม 9 เมือง
ในมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่ ได้แก่ นครกว่างโจว 
(Guangzhou) เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen)  
เมืองจูไห่ (Zhuhai) เมืองฝอซาน (Foshan)  
เมืองฮุ่ยโจว (Huizhou) เมืองตงก่วน  
(Dongguan) เมืองจงซาน (Zhongshan)  
เมืองเจียงเหมิน (Jiangmen) เมืองจ้าวชิ่ง 
(Zhaoqing) กับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  
และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
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เชงิลึกและเปดิกว้างของเขตความรว่มมอื 
ด้านอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่
ระหว่างเมืองเซินเจ้ินกับฮ่องกงท่ีเขต
เฉียนไห่ ประกาศเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 
2564 โดยมสีาระสาํคัญเพื่อขยายพื้นท่ี 
เขตเฉียนไห่ เปิดกว้างทางเศรษฐกิจ 
และสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่าง
ฮ่องกงกับเมืองเซินเจ้ิน และ 3) แผน 
ความร่วมมือมณฑลกวางตุ้ง - ฮ่องกง -  
มาเ ก๊าเพื่ อ เปิดสู่นานาชาติในเขต 
หนานซา นครกว่างโจว ประกาศเมื่อ 

วัน ท่ี  6  มิ ถุนายน  2565  โดยม ี
สาระสําคัญเพื่อพัฒนาความร่วมมือ 
ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การจ้างงาน และการเปดิกว้าง 
รอบด้าน 

2. โครงการพื้นฐานด้านคมนาคม
มณฑลกวางตุ้งยงัคงใหค้วามสาํคัญ 

กับโครงสร้างพื้ นฐานการคมนาคม 
ภายใต้นโยบายการเดินทางระหว่าง
เมืองในพื้นท่ี GBA ใน 1 ชั่วโมง (One-
hour Living Circle) เช่น 1) การก่อสรา้ง 

สะพานเซินเจ้ิน - จงซาน (Shenzhen -  
Zhongshan Bridge) ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การก่อสรา้ง โดยมกํีาหนดเปดิใหบ้รกิาร
ภายในปี 2567 และ 2) การก่อสร้าง
สะพานเซินเจ้ิน - จูไห่ (Shenzhen -  
Zhuhai Bridge) ซึ่งเป็นสะพานรถไฟ 
ค ว า ม เ ร็ ว สู ง ข้ า ม ท ะ เ ล ร ะ ห ว่ า ง 
เขตเฉียนไห่ เมืองเซินเจ้ิน กับเขต 
ความรว่มมอืเซินเจ้ิน - จูไห่ เมืองจูไห ่
โดยสามารถลดเวลาเดินทางจากเดิม  
2 ชั่วโมงให้เหลือเพียง 30 นาที 

3. โครงการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และนวัตกรรม เมื่ อป ี
2564 กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มณฑลกวางตุ้ งระบุ วิสาหกิจด้าน
เทคโนโลยีในมณฑลกวางตุ้งมีจํานวน 
กว่า 60,000 แห่ง มากเป็นอันดับ 1  
ข อ ง จี น ติ ด ต่ อ กั น เ ป็ น เ ว ล า  6  ป ี 
ซึ่ งแสดงให้ เห็น ถึงความพยายาม 
ของรัฐบาลจีนท่ีจะผลักดันการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยขีัน้สงูใหม้คีวามก้าวหนา้ 
มากขึ้น โดยท่ีผ่านมา รัฐบาลมณฑล
กวางตุ้งได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  
1) การก่อสร้างศนูย์ข้อมลูเมอืงเสากวน 
(Shaoguan Data Centre Cluster)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ ประมวล และ
โอนถ่ายข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเมือง
ใน GBA โดยเฉพาะนครกว่างโจวและ 
เมืองเซินเจ้ิน และ 2) การจัดต้ังอุทยาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีฮ่องกง - 

เซินเจ้ิน (Hong Kong - Shenzhen 
Innovation & Technology Park)  
ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีระหว่างเมืองเซินเจ้ิน 
กับฮ่องกง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 
ปี 2567 - 2570 

4. การพฒันาด้านการศกึษา ในชว่ง  
3 ปท่ีีผา่นมา มหาวิทยาลัยท้ังจากฮอ่งกง 
และมาเก๊ารวม 6 แห่ง ได้เข้ามาจัดต้ัง 
วิทยาเขตท่ี เมืองต่างๆ ในมณฑล
กวางตุ้ง ได้แก่ Chinese University 
of Hong Kong, Shenzhen, Hong 
Kong University of Science and 
Technology (Guangzhou), City 
University of Hong Kong, Dongguan, 
Hong Kong Polytechnic University 
Shenzhen Campus, Hong Kong 
Metropolitan University (Zhaoqing), 
Macau University of Science and 
Technology (Guangzhou)

โอกาสของไทยใน GBA 
ใ น ฐ า น ะ ท่ี ไ ท ย เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง

อุ ต ส า ห ก ร ร ม สํ า คั ญ ข อ ง ภู มิ ภ า ค 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์  
การบรกิารทางการแพทย ์อุตสาหกรรม 
เกษตร และการมีชื่ อเสียงในด้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในขณะท่ี 
GBA เป็นศูนย์กลางการค้า พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-
border e-commerce) และนวัตกรรม  
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ซึ่งหากเมืองใน GBA ในมณฑลกวางตุ้ง
สามารถผนึกกําลัง และมีการเชื่อมโยง 
ระหว่างพื้นท่ีท่ีดี พื้นท่ี GBA จะกลายเปน็ 
โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนสําหรับ  
นักธุรกิจไทย ดังนี ้

1. โอกาสในอุตสาหกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ท่ีผ่านมา  
นักธุรกิจไทยใช้ช่องทางการนําเข้า -  
ส่ ง อ อ ก  แ ล ะ ก า ร จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า 
ในจีนผ่านช่องทางธุรกิจแบบด้ังเดิม 
(Traditional Trade) ซึ่งนักธุรกิจไทย
ทําได้ดี และมีการขยายตัวต่อเนื่ อง  
อย่างไรก็ดี ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย
ประจําสถานกงสลุใหญ ่ณ นครกว่างโจว  
เหน็ว่า นกัธรุกิจและผูป้ระกอบการไทย 
สามารถใช้ประโยชน์จากพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-
border  e -commerce )  ซึ่ ง เป็น 
ช่องทางการนําเข้า - ส่งออก และ 
จําหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่ท่ีรวดเร็ว
กว่าการค้าแบบด้ังเดิม ครอบคลุม 
สนิค้ากว่า 1,000 รายการ โดยผูป้ระกอบการ  
SMEs ไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก
นโยบายดังกล่าวในการจําหน่าย
สินค้าอาหาร สินค้าตกแต่งบ้าน และ 
สิ น ค้ า สุ ข ภ า พ  ใ ห้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภ ค 
ชาวกวางตุ้งท่ีใหค้วามสําคัญกับสขุภาพ 
และการตกแต่งบ้าน

2. โอกาสในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ไฟฟ้าและยานยนต์อัจฉริยะ มณฑล 
กวางตุ้งและไทยมีโครงสร้างในด้าน 

อุตสาหกรรมท่ีคล้ายคลึงกัน โดยมณฑล 
กวางตุง้มคีวามก้าวหนา้ด้านอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ท่ีใชเ้ครื่องยนต์สันดาปภายใน 
(ICE) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งใน
เรื่องนี้ไทยสามารถเรียนรู้จากมณฑล 
กวางตุ้งได้มาก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่  
ณ นครกว่างโจว ได้ผลักดันส่งเสริม 
ในเรื่องนี ้และบรษัิทของไทยท่ีเก่ียวขอ้ง
กับ EV และหว่งโซอุ่ตสาหกรรมสามารถ 
มีความร่วมมือกันได้มากขึ้น ท้ังนี ้
มณฑลกวางตุ้ งเป็นท่ี ต้ังของบริษัท
ยานยนต์สาํคัญ ได้แก่ บรษัิท BYD จํากัด 
บริษัท GAC และบริษัท XPeng Motors 
และบริษัทห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 
ได้แก่ บริษัท EAST Group และบริษัท 
Zhuhai Enpower Electric เป็นต้น

3. โอกาสในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
ปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งจัดเป็นมณฑล 

ท่ีมีบริษัทหุ่นยนต์มากท่ีสุดในจีน โดยมี 
จํานวนกว่า 72,000 บริษัท ในจํานวนนี้
เปน็บริษัทหุน่ยนต์อุตสาหกรรม จํานวน 
34,004 บริ ษัทซึ่ ง จัด ว่ามากท่ีสุด 
ในจีนเช่นกัน โดยเมืองสําคัญ เช่น  
นครกว่างโจว เมืองเซินเจ้ินและเมือง
ฝอซาน เริ่มนําหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตร 
การผลิต และภาคบริการ ในเรื่ องนี ้ 
โดยท่ีไทยอยู่ ระหว่างการผลักดัน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ภายใต้นโยบาย 
“ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) 
บริษัทไทยในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อาจ
พจิารณากระชบัความรว่มมอืกับบรษัิท 
ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของมณฑล 
กวางตุง้มากขึน้ และนกัธรุกิจไทยรุ่นใหม่ 
อาจพจิารณาลงทนุในอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมแห่งอนาคตนี ้

4. โอกาสในอุตสาหกรรมการบรกิาร 
ทางการแพทย์ พื้นท่ี GBA มีประชากร 
ท่ีมีรายได้ปานกลางกําลังขยายตัว 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) 
กว่า 19,367 ดอลลาร์สหรัฐ หากมี
การพัฒนาตามแผน GBA ประชากร
ใ น  G B A  จ ะ มี ค ว า ม เ ป็ น อ ยู ่
ท่ีดีข้ึน กอปรกับความเชื่อมโยง GBA 
ของ 9 เมอืงในมณฑลกวางตุ้งกับฮอ่งกง
และมาเก๊า ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย 
ในจีนเห็น ว่า  GBA เป็นพื้ น ท่ี ท่ีมี
ศกัยภาพด้านการลงทุนด้านการแพทย์ 
โดยเฉพาะด้านการตรวจสุขภาพท่ัวไป  
(Medical Check-up) คลินกิเฉพาะทาง 
ธุรกิจผู้สูงอายุ สุขภาพจิต และการดูแล
สุขภาพเด็ก โดยเฉพาะนครกว่างโจว 
และเมืองเซินเจ้ิน GBA เป็นศูนย์กลาง
ด้านนวัตกรรมท่ีสําคัญระดับโลก และ
เป็นตลาดผู้บริโภคท่ีใหญ่ท่ีสุดในจีน  
นักธุรกิจไทยย่ิงจะต้องให้ความสนใจ
จับตามองและติดตามพัฒนาการอย่าง
ใกล้ชิด เพื่ อให้ธุรกิจไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากความเชื่ อมโยงพื้ นท่ี 
ระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับฮ่องกงและ
มาเก๊าในการเข้ามาตีตลาดจีนได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น ซึ่งศนูยข์อ้มลูเพื่อ
ธรุกิจไทยในจีน ประจําสถานกงสลุใหญ่ 
ณ นครกว่างโจวจะติดตามพัฒนาการ
ท่ีสําคัญและนําเสนอแก่นักธุรกิจไทย
อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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ไทยกับโอกาสการค้า 
ในมณฑลซานตงและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ภายใต้ความตกลง 

หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (RCEP)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว 
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ศูนย์ข้อมูลเพื่ อธุรกิจไทยในจีน  
ณ เมืองชิงต่าว ขอพาท่านมาทําความ
รู้จักกับความตกลงท่ีเป็นหมุดหมาย 
สําคัญของการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ ซึ่ งมีผลใช้บังคับเมื่ อวันท่ี  
1 มกราคม 2565 นั่นคือ ความตกลง 
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  
(Regional Comprehensive Economic 
Partnership – RCEP) ความตกลง 
ฉบับนี้ไม่เพียงแต่ผนวกภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออก อาเซียน และแปซิฟิก 
เข้าอยู่ภายใต้กลไกการค้าเดียวกัน1  
แต่ยังนับเป็นข้อตกลงทางการค้าเสรี 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีจํานวนประชากร
รวมกันถึง 2,300 ล้านคน คิดเป็น 
ร้อยละ 30 ของประชากรโลก มี GDP  
รวมกันเป็นมูลค่าถึง 28.5 ล้านล้าน 
เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 33.6  

ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวม 
10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 
ร้อยละ 30.3 ของมูลค่าการค้าของโลก  
โดยมปีระเทศไทยเปน็ 1 ใน 15 ประเทศ 
ท่ีร่วมก่อต้ัง

ในสว่นมหาอํานาจอยา่งประเทศจีน 
ได้มีการเตรียมการอย่างดีเพื่อต้อนรับ 
การมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ 
เช่นกัน โดยท้ังรัฐบาลกลางและมณฑล 
สําคัญของจีนต่างก็ไม่รอช้าท่ีจะทุ่มเท
กําลังเต็มท่ีในการกระตุ้นการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน  
เ พื่ อ เ ร่ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม น โ ย บ า ย 
ความตกลง RCEP ท่ามกลางสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ดังเหน็ได้ 
จากการเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีน - ลาว
อยา่งเปน็ทางการ เมื่อ 3 ธนัวาคม 2564 
เชื่ อมระหว่างนครคุนหมิง มณฑล

ยูนนาน ประเทศจีน กับนครหลวง 
เวียงจันทน์ ประเทศลาว เพื่อส่งเสริม 
และขับเคล่ือนการพัฒนาเส้นทาง
รถไฟจีน - ลาว เป็นช่องทางการขนส่ง 
ท่ีสําคัญระหว่างกลุ่มประเทศ RCEP 
และเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจใหมร่ะหว่าง 
จีนและอาเซียน โดยมณฑลซานตง 
มขีอ้ได้เปรียบทางยุทธศาสตรเ์มื่อเทียบ 
กับหลายมณฑล ท้ังในแง่ของจํานวน 
ประชากร ตําแหน่งท่ีต้ัง และกําลังผลิต 
อีกท้ังยงัมเีครอืขา่ยทางเรอืและทางราง 
ท่ีมีศักยภาพสูงในการกระจายสินค้า 
ท้ังภายในและระหว่างประเทศ สง่ผลให้ 
มณฑลซานตงเป็นมณฑลท่ีน่าจับตา 
ของจีนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ภายใต้ความตกลง RCEP

ในวันนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย 
ในจีน ณ เมืองชิงต่าว จึงขอนําเสนอ 

บทวิเคราะห์ใหม่ภายใต้โจทย์ท่ี ว่า  
เมื่อความตกลง RCEP มผีลใชบ้งัคับแล้ว 
ไทยจะใช้ประโยชน์จากมณฑลซานตง 
ในการเพิม่โอกาสทางธรุกิจในประเทศจีน  
และภมูภิาคเอเชียตะวันออกได้อย่างไร

1. ความตกลง RCEP  
ส่งผลต่อมณฑลซานตงอย่างไร

การค้าระหว่างประเทศของมณฑล
ซานตงกับกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP 
มีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการค้าระหว่าง 
ประเทศของมณฑลซานตง โดยเฉพาะ 
กับกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีจัดเป็น
ตลาดการค้าท่ีสําคัญ และเป็นอันดับ 1  
ของมณฑลฯ ในช่วง 11 เดือนแรกของ 
ปี 2564 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 

1 ประเทศสมาชิก RCEP ประกอบด้วย  
1) 10 ประเทศอาเซียน 2) จีน 3) เกาหลีใต้  
4) ญ่ีปุ่น 5) ออสเตรเลีย และ 6) นิวซีแลนด์
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ของมณฑลซานตงกับกลุ่มประเทศ 
สมาชิก RCEP มีมูลค่ารวม 937,190  
ล้านหยวน เพิ่มขึ้ นร้อยละ 35.4  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 
แบ่ ง เป็น สินค้าส่ งออก 537 ,480  
ล้านหยวน เพิ่มขึ้ นร้อยละ 28.9  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563  
และสินค้านําเข้า 399,710 ล้านหยวน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2 เมื่ อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปี 2563

ปัจจุบัน บริษัทจากกลุ่มประเทศ 
สมาชิก RCEP เข้ามาลงทุนในเมือง 
ชิงต่าวกว่า 1.7 หมื่นบริษัท ในช่วง  

11 เดือนแรกของปี 2564 มูลค่าการค้า 
ระหว่างประเทศของเมืองชิ ง ต่าว 
กั บ ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก  R C E P  
รวม 291,980 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ข อ ง ปี  2 5 6 3  โ ด ย มี เ งิ น ทุ น จ า ก 
กลุ่มประเทศสมาชิก RCEP (ใช้จริง)  
อยู่ท่ี 510 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 93.8 ซึ่งอาเซียนเป็นตลาด 
การค้าและการลงทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดของ 
เมืองชิงต่าว นอกจากนี้ กลุ่มประเทศ 
สมาชิก RCEP ยังเป็นกลุ่มตลาดส่งออก 
ท่ี สํ า คัญของประเทศไทยเช่น กัน  

ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564  
มูลค่าของการส่งออกสินค้าจากไทย 
ไปยังกลุ่มประเทศสมาชิก  RCEP  
รวม 132,704 ล้านเหรียญสหรัฐ  
เพิ่มขึ้ นร้อยละ 18 เมื่ อ เ ทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปี  2563 คิดเป็น 
ร้อยละ 53.3 ของปริมาณการส่งออก
สนิค้าท้ังหมดของไทย โดยกลุม่ประเทศ 
ส่งออกหลัก ได้แก่  เกาหลีใต้  จีน  
และญีปุ่น่ ซึ่งเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 38.8, 25.9  
และ 10.4 ตามลําดับ

2. ศักยภาพของมณฑลซานตง
ภายใต้ความตกลง RCEP

ม ณ ฑ ล ซ า น ต ง เ ป็ น ม ณ ฑ ล ท่ี มี
จํานวนประชากรมากท่ีสุดมณฑลหนึ่ง 
ของจีน (มากกว่า 100 ล้านคน)  
ท้ังยังมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม มีอาณาเขตทางทะเลติดต่อ
กับเกาหลีใต้และญ่ีปุ่น มณฑลซานตง 
จึงสามารถใชข้อ้ได้เปรยีบทางการตลาด 
จากจํานวนประชากร และข้อได้เปรียบ 
ทางยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ดังนี้

1) มีการพัฒนาและทุ่มเทกําลัง 
อย่างเต็มท่ีเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ซึ่ งมณฑลซานตงเป็นมณฑลเดียว 
ของจีนท่ีมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่
ครบท้ัง 41 ประเภท2 ซึ่งจะนําโอกาส 
และผลกําไรเข้าสู่แวดวงอุตสาหกรรม  
องค์กร และผู้บริโภคในมณฑลซานตง 

จากภายใต้ความตกลง RCEP เนื่องจาก
ได้รับส่วนลดทางภาษีในการส่งออก
สินค้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถ 
ลดต้นทุนการผลิต ได้รับผลประโยชน์ 
และสามารถขยายกําลังการผลิตและ 
ตลาดการค้ามากขึ้นระหว่างมณฑล 
ซานตงกับประเทศสมาชิก RCEP  
ส่งผลให้มณฑลซานตงมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น นอกจากนี ้ประชาชน 
ในมณฑลซานตงยังสามารถได้รับสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวโดยตรง เนื่องจาก 
เมื่อสินค้านําเข้าภายใต้ความตกลงฯ 
ลดภาษีเหลือ 0% แล้ว จะสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาท่ีต�าลง 
อย่างมีนัยสําคัญ

2) สร้าง “ช่องทางทองคํา” สําหรับ
โลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ 
ท่ีเชื่อมโยงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ 
ทางตะวันออกของจีน ยุโรป และเอเชีย  

2 อตุสาหกรรมขนาดใหญข่องจนี มทีัง้หมด 41 ประเภท 
แบง่เปน็ 3 หมวด ไดแ้ก่  
(1) อตุสาหกรรมเหมืองแร ่เช่น ถ่านหิน น้ํามัน 
ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ โลหะด�า โลหะที่ 
ไม่ใช่เหล็ก และอโลหะ  
(2) อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป เช่น อาหาร 
ชา สุรา เครื่องดื่ม ยาสูบ เสื้อผ้า รองเท้า หมวก 
สิง่ทอ ไม ้เฟอร์นเิจอร ์กระดาษ สิง่พิมพ์ เครือ่งเขยีน 
อุปกรณ์กีฬา ปิโตรเลียม เผาถ่านหิน เชื้อเพลิง 
นิวเคลียร์ เคมีภัณฑ์ ยาและการรักษา ยางพารา 
พลาสตกิ หลอมอโลหะ โลหะด�า และโลหะทีไ่มใ่ชเ่หลก็ 
ผลิตอุปกรณ์ทั่วไปและเฉพาะทาง วัสดุและอุปกรณ์ 
ไฟฟา้ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
อปุกรณส์�านกังาน ของทีร่ะลกึ รไีซเคลิ เคร่ืองจกัร  
เครื่องยนต์  
(3) พลังงานไฟฟา้ พลังงานความร้อน น้ํา และ 
แก๊สหุงต้ม
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ซึ่งอยู่ทางตะวันตก ตลอดจนแผ่ความ 
เชื่อมโยงลงสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เห็นได้จากขบวนรถไฟขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ The Qilu และล่าสุด 
ท่ีมีการเริ่มเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้า 
ระหว่างประเทศ The Qilu China - Laos  
ขบวนแรกของมณฑลซานตงของบรษัิท  
Shandong High-Speed Group  
เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 ส่งผลให้ 
มณฑลซานตงเป็นจุดเชื่อมต่อท่ีสําคัญ 
บนเส้นทางในการเคล่ือนย้ายสินค้า
บริการ และความร่วมมือด้านต่าง ๆ 
จากอาเซียน โดยเฉพาะไทยและลาว 
มายังจีน ต่อไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีใต้  
รวมถึงสมาชิก RCEP อ่ืน ๆ อันเป็น 
จุดเชื่อมต่อสําคัญท่ีจะพัฒนาศกัยภาพ 
ของระบบโลจิสติกส์ในการค้าทางบก 
ระหว่างประเทศไทยมายังจีนในอนาคต  
และการมีผลใช้บังคับของความตกลง  
RCEP จะก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีสําคัญ 
ต่อการพัฒนาท่าเรือในมณฑลซานตง  

เนื่องจากมณฑลซานตงมีแนวชายฝั่ ง 
ทะเลขนาดใหญ ่และมท่ีาเรอืหลายแหง่ 
ปริมาณการค้าระหว่างประเทศท่ีเพิ่ม 
สงูขึน้ จึงจะนําไปสูก่ารพฒันาเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรม
ท่าเรือเพ่ือเพิ่มศักยภาพของระบบ 
โลจิสติกส์ของมณฑล

3)  สง่เสรมิการบูรณาการอยา่งลึกซึง้ 
ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทาน
ระดับภูมิภาค

4) รองรับการขยายความร่วมมือ 
กับประเทศสมาชกิ RCEP ในด้านต่าง ๆ  
ได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง เมื่อม ี
การเริ่มผลใช้บังคับความตกลง RCEP 
จะช่ วยส่ ง เสริมและพัฒนาปัจ จัย
แวดล้อมทางการค้าของมณฑลซานตง 
ให้ดีขึ้น เนื่องด้วยความตกลง RCEP  
ได้สรา้งมาตรการท่ีมจุีดประสงค์จะทําให ้
สิง่แวดล้อมทางการค้าดีขึน้ มณฑลซานตง 
สามารถใชโ้อกาสนี ้ปฏิบติัตามมาตรการ 
ดังกล่าวใหส้งูขึน้ ส่งเสรมิการแลกเปล่ียน 
ปรับปรุง และพัฒนามาตรการเหล่านั้น
ให้มีความทันสมัย เพื่อความก้าวหน้า

นอกจากการเชื่อมโยงเรื่องระบบ 
โลจิสติกส์ทางบกแล้ว อย่างท่ีทราบกัน 
ดีว่ามณฑลซานตงต้ังอยู่ทางตะวันออก 
ของจีน มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจทาง 
ทะเลท่ีแข็งแกร่ง และมีท่าเรือท่ีสําคัญ 
ระดับโลก โดยมีพื้นท่ีชายฝั่ งทะเลยาว 
3,024.4 กิโลเมตร คิดเป็นประมาณ 
1 ใน 6 ของชายฝั่ งทะเลท้ังหมดของจีน 
ทําให้มณฑลซานตงกลายเป็นสถานท่ี 
ท่ีเหมาะสมและมีศักยภาพสําหรับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจการท่าเรือและ 
การขนสง่ ท้ังยงัดําเนนิการบรหิารจัดการ 
โดยรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีน  
คือ บริษัท Shandong Port Group

3. บริษัท Shandong Port 
Group รฐัวสิาหกจิบรหิารทา่เรอื 
ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลซานตง

บริษัท Shandong Port Group  
ท่ีบริหารท่าเรือหลักในมณฑลซานตง 
4 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือชิงต่าว ท่าเรือ 
เยียนไถ ท่าเรือรื่อจ้าว และท่าเรือปั๋ วไห ่
เผยสถิติการขนสง่สนิค้าประจําป ี2564 
มีมากกว่า 1,500 ล้านตัน ขยายตัวขึ้น 
ร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปี 2563 ครองอันดับ 1 ของโลก 
และมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขนส่ง 
สินค้ารวม 34 ล้าน TEUs ขยายตัวขึ้น
ร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปี 2563 ติดอันดับ 3 ของโลก 

มณฑลซำนตง 
ตั้งอยู่ทำงตะวันออก 
ของจีน มีศักยภำพ 
ด้ำนเศรษฐกิจทำงทะเล 
ที่แข็งแกร่ง และมีท่ำเรือ
ที่ส�ำคัญระดับโลก

ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พิชิตโอกาสทางธุรกิจในแดนมังกรBIC YEAR BOOK 2022054 055

ศึกษาโอกาส



(เฉพาะท่าเรือชิงต่าว มีมากกว่า 657  
ล้านตัน มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ 
รวม 24.8 ล้าน TEUs) จนถึงปัจจุบัน 
มเีส้นทางการเดินเรือรวม 317 เส้นทาง 
แบ่งเป็น เส้นทางระหว่างประเทศ  
222 เส้นทาง (อยู่ท่ีเมืองชิงต่าว 210 
เส้นทาง) และในปี 2564 บริษัทได้เปิด 
เส้นทางใหม่ในการเดินเรือสําหรับ 
การค้าระหว่างประเทศ 25 เส้นทาง  
(อยู่ท่ีเมืองชิงต่าว 22 เส้นทาง) และม ี
การพัฒนาเส้นทางการขนส่งต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบ ประเภท Sea-rail  
Combined Transport รวม 72 เสน้ทาง 
(อยู่ท่ีเมืองชิงต่าว 62 เส้นทาง) โดยมี
ปริมาณการขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์
มากกว่า 2.5 ล้าน TEUs ขยายตัวรอ้ยละ  
19.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

เส้นทางการเดินเรือระหว่างมณฑล
ซานตงกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
รวม 46 เสน้ทาง โดยสถิติการขนสง่สินค้า 
ระหว่างมกราคมถึงพฤศจิกายน 2564  
แบ่งเป็นสินค้านําเข้ารวม 7 แสน TEUs  
สง่ออกรวม 1.4 ล้าน TEUs ขยายตัวจาก 
ปี 2563 ร้อยละ 14.31

ท่ีผ่านมา บริษัท Shandong Port 
Group ได้เพิ่มความพยายามในการ
พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลท่ีแข็งแกร่ง 
มุ่งสู่การเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ระดับโลก  
เพิม่ความพยายามในการพฒันาเสน้ทาง 
เดินเรือ และท่าเรือใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
เพื่ อให้มั่นใจว่า ห่วงโซ่อุปทานหรือ 

เครือข่ายโลจิสติกส์จะมีเสถียรภาพ  
และเป็นท่าเรือท่ีพร้อมขับเคล่ือนด้วย 
นวัตกรรม มุ่งสู่เป้าหมายในการสร้าง
ศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
การเป็นท่าเรือทางทะเลระดับโลก

ต้ั ง แ ต่ เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 5  
เปน็ต้นมา มเีสน้ทางเดินเรือ 11 เสน้ทาง 
ระหว่างมณฑลซานตงกับแหลมฉบัง 
ประเทศไทย ใช้เวลาในการเดินทาง  
5 -  8 วัน

4. เมืองชิงต่าวใช้หนังสือรับรอง
ถิ่นก�าเนิดและออกใบส่วนลด 
ภาษีส่งออกแห่งแรกในจีน 
ภายใต้ความตกลง RCEP

เมืองชิงต่าวในฐานะเมืองท่าและ
ศูนย์รวมโลจิสติกส์ สํา คัญของจีน 
ได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนภายใต้
บริบทของ RCEP เป็นอย่างดี โดยเมื่อ 
วันท่ี 1 มกราคม 2565 นับเป็นวันแรก
ท่ีเริ่มมีผลใช้บังคับของความตกลง  
RCEP รัฐบาลเมืองชิงต่าวได้ร่วมมือกับ 
กระทรวงพาณิชย์  มณฑลซานตง  

จัดพิธี เนื่ องในโอกาสการเริ่มมีผล 
ใช้บังคับของความตกลง RCEP และ 
การเปดิเส้นทางเดินเรอืใหม ่“Qingdao 
(Ch ina)  to  Tokyo-Yokohama 
Metropolitan Area in Kanto Region  
(Japan)” ณ ท่าเรือสําราญนานาชาติ
เมอืงชงิต่าว เพื่อใช้โอกาสท่ีความตกลง  
RCEP ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าเสร ี
ท่ี ใหญ่ ท่ี สุดในโลก มีผลใช้บั ง คับ  
ในการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนา 
การค้าระหว่างประเทศให้มีคุณภาพสูง 
และพัฒนามณฑลซานตงให้ เป็น 
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ศูนย์กลางการแลกเปล่ียนทางการค้า 
และศูนย์กลางโลจิสติกส์ระหว่าง 
ประเทศท่ีแข็งแกร่ง และมีศักยภาพสูง 
ใ น เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  
ซึ่งในโอกาสนี้ ทางการชิงต่าวได้เชิญ
ให้กงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองชิงต่าว  
(นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล) เข้าร่วม 
ก ล่าวสุนทรพจน์ ให้ความเห็น ต่อ 
การเริ่มมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ 
ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความเชื่อมั่น
ว่าความตกลงฯ นี้จะนําความเจริญ 
รุ่งเรืองมาสู่ภูมิภาคประเทศสมาชิก  
และเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจโลก

อาจกล่าวได้ว่า เสน้ทางเดินเรอืใหม ่
“Qingdao (China) to Tokyo - 
Yokohama Metropolitan Area  
in Kanto Region (Japan)” นับเป็น 
การส่ งออกสิน ค้าทาง เรื อ ลําแรก 
ของจีนท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ภายใต้ความตกลง RCEP ดําเนินการ
โดยบริษัท Qingdao Haiwan Group 
จากเมืองชิงต่าวสู่ประเทศญี่ปุ่น และ 
นับเป็นการประกาศใช้หนังสือรับรอง
ถ่ินกําเนิดฉบับแรกของจีนภายใต้ 
ความตกลง RCEP โดยเปน็การส่งออก 
แคลเซยีมออกไซด์ จํานวนกว่า 2,800 ตัน  
และเมื่อสินค้าถึงญี่ปุน่ จะได้รับส่วนลด 
ภาษีจากปกติร้อยละ 3.3 เป็นร้อยละ 3 
(ลดลงเกือบ 1 หมื่นหยวน) คาดว่า 
ในปีแรกของการเริ่มมีผลใช้บังคับ
ความตกลง RCEP การส่งออกสินค้า 

สู่ประเทศญี่ปุ่นตลอดท้ังปีของบริษัท 
Qingdao Haiwan Group จะได้รับ 
ส่วนลดทางภาษี ท้ังหมดประมาณ  
1 ล้านหยวน และจากมณฑลซานตง 
ส่งออกสินค้าสู่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 
380 ล้านหยวน นําเข้าประมาณ 900 
ล้านหยวน

5. RCEP (Shandong) 
Enterprise Service Center

เพื่ อให้การอํานวยความสะดวก
ทางการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
เมืองชิงต่าวได้ริเริ่มการจัดต้ัง RCEP 
(Qingdao) Enterprise Service 
Center เป็นแห่งแรกภายใต้กรอบ
ความตกลง RCEP เปิดให้บริการ 
อยา่งเปน็ทางการเมื่อวันท่ี 29 มถินุายน 
2564 และเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2565  
ได้เปล่ียนชื่อเป็น “RCEP (Shandong) 
Ente rp r i s e  Se rv i ce  Cente r”  
โดยร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน 
อาทิ  สภาส่ง เสริมการค้าระหว่าง
ประเทศแห่งประเทศจีน (CCPIT) 
สํานกังานศลุกากร สํานกังานสรรพากร  
เป็นต้น ให้บริการข้อมูลท่ีครอบคลุม
แบบ “One Stop Services” เก่ียวกับ
การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และ
ข้อมูลอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 1) ข้อมูล 
ทางกฎหมายพาณิชย์และการเดินเรือ  
(Commercial and Maritime Legal 
Services) 2) ข้อมูลด้านศุลกากร  

(Customs Serv ices)  3)  ข้อมูล 
ด้านภาษี (Taxation Services) 4) ขอ้มลู
ด้านกระบวนการและการขออนุญาต 
(Administrative Approval Services) 
5) บริการในส่วนงานบุคลากร (Talent 
Services) 6) บริการให้คําปรึกษา 
การจดทะเบียนการค้า  (Advisory  
Servicefor Commercial Certificate)  
7)  บริการด้านไปรษณีย์  (Postal 
Services) 8) บริการด้านประกัน 
(Insurance Services) 9) บริการ
ด้านการเงินหรือไฟแนนซ์ (Financial 
Services) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเปิดใช้ 

แอปพลิเคชันของศูนย์ เพื่ อง่ายต่อ 
การเข้าถึงประชาชนในการใช้บริการ 
โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียด 
และข้อมูลต่าง ๆ และยื่นเรื่องต่าง ๆ  
เก่ียวกับเอกสาร เช่น การขอหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิด เป็นต้น และพัฒนา 
ระบบให้ประชาชนสามารถดําเนินการ 
ต่าง ๆ  ผ่านออนไลน์ด้วยตนเองมากขึ้น

RCEP (Qingdao) Enterprise 
Service Center ได้ออกใบส่วนลด
ภาษีส่งออกให้กับบริษัท Qingdao  
Associated Textiles Group Import 
& Export Co., Ltd. เป็นฉบับแรก 
ของจีนภายใต้ความตกลง RCEP  
ซึ่งชําระรวม 2.06 ล้านหยวนอีกด้วย 
จะเหน็ได้ว่า ทกุระดับและทกุหนว่ยงาน 
ในเมืองชิงต่าวได้เตรียมการสําหรับ 
การดําเนินการภายใต้ความตกลง 
RCEP อย่างมีประสิทธิภาพ ทําหน้าท่ี 
อย่างแข็งขันและบูรณาการเข้ากับ 
ยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญ เพื่อก้าวสู่เมือง 
แมแ่บบของประเทศท่ีใชป้ระโยชนจ์าก
ความตกลง RCEP อยา่งมปีระสทิธภิาพ

6. สิ่งที่นักธุรกิจไทยควรรู้ 
เกี่ยวกับความตกลง RCEP  
กฎแหล่งก�าเนิดสินค้า

กฎท่ีสําคัญของความตกลง RCEP  
คือ กฎแหล่งกําเนิดสินค้า ท่ีสามารถ
เรยีกได้ว่าเปน็ “สญัชาติ” ของผลิตภัณฑ์ 
ซึ่ งเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ งของ

ตัวอย่างแอปพลิเคชันของศูนย์ RCEP 
สามารถเข้าได้ท่ีระบบ Wechat  

ค้นหาค�าว่า “RCEP 外贸实务查询”
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ตัวอย่างการก�าหนดราคาสินค้าจากถิ่นก�าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง RCEP 
เช่น การส่งออกเครื่องล้างจานจากจีนไปไทย หากถิ่นก�าเนิดสินค้าจาก 

กลุ่มประเทศ RCEP มีปริมาณถึงร้อยละ 40 ได้รับส่วนลดภาษีร้อยละ 20

ความตกลง RCEP เนื่ องจากกลไก 
ของความตกลงการค้าเสรีอ่ืน ๆ มักจะ 
กําหนดว่า หากผลิตภัณฑ์ของประเทศ 
สมาชิก A ใช้ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ
หรือวัตถุดิบจากประเทศสมาชิก B  
ท่ีมี จํานวนมากเกินไป ประเทศ A  
จะไม่สามารถอ้างได้ ว่าผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่าวผลิตในประเทศตน ส่งผลให ้
มีข้อจํากัดทางอัตราภาษีศุลกากร 
ท่ีกําหนดโดยประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ 
ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
และสิ่งทอ บริษัทหลายแห่งในมณฑล
ซานตงมี โรงงานแปรรูปในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีค่าแรงและ
ต้นทุนท่ีดินต�า แต่มีวัตถุดิบหลายอย่าง 
ท่ีไมส่ามารถผลิตได้ในเอเชยีตะวันออก 
เฉยีงใต้  เนื่องจากขอ้จํากัดทางด้านเทคนคิ 
หรือการผลิตท่ีด้อยกว่าในประเทศจีน 

ซึ่งเป็นปัจจัยในการถูกจํากัดของกฎ 
ถ่ินกําเนิดสินค้าในการผลิต เมื่อสินค้า 
ส่งออกไปยังประเทศญี่ ปุ่น บริษัท 
จึงต้องใช้วัตถุดิบจากเอเชียตะวันออก 
เฉยีงใต้ ซึ่งสง่ผลต่อหว่งโซอุ่ตสาหกรรม 
ของบริษัท ในขณะท่ีภายใต้กฎถ่ินกําเนดิ 
สินค้าของความตกลง RCEP ให้ถือว่า
ชิ้นส่วนใด ๆ ท่ีมาจากประเทศสมาชิก 
สามารถเปล่ียนเปน็วัตถุดิบหรอืชิน้สว่น 
เป็นของประเทศตนได้ และเมื่อส่งออก
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศ
สมาชิกก็จะสามารถใช้สิทธิรับส่วนลด
ทางภาษีได้ ซึ่งจะทําให้ปัญหาเหล่านี้ 
คล่ีคลายลง ท้ังยังทําให้ห่วงโซ่อุปทาน 
ของผลิตภัณฑ์ในภาพรวมมีความ 
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ภายใต้กฎดังกล่าว ประเทศสมาชิก 
RCEP จะสามารถรว่มมอือย่างใกล้ชดิข้ึน 

สามารถสร้างระบบเครือข่ายห่วงโซ ่
การผลิตแบบครบวงจร และจะทําให ้
ภูมิภาคอาเซียนกลายมาเป็นฐาน 
การผลิตสินค้าและวัตถุดิบท่ีสําคัญ 
ซึ่งสามารถสง่ออกไปยงัประเทศสมาชกิ
อ่ืนภายใต้ความตกลงฯ ได้อยา่งคล่องตัว 
มากยิ่งขึ้น

7. ไทยกบัโอกาสการคา้ในมณฑล 
ซานตง และภมูภิาคเอเชียตะวนัออก 
ภายใต้ความตกลง RCEP

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน RCEP 
เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 ท่ีผ่านมา 
ทําใหส้ามารถเริม่ใชส้ทิธปิระโยชนต่์าง ๆ  
จากความตกลง RCEP อาทิ สมาชิก  
RCEP ยกเลิกภาษีนาํเขา้ท่ีเก็บสนิค้าไทย 
จํานวน 39,366 รายการ โดยลด
ภาษีเหลือ 0% ทันที จํานวน 29,891  
รายการ ในส่วนของจีน และญ่ีปุ่น  
รวมท้ังเกาหลีใต้ (เมื่ อให้สัตยาบัน 
ความตกลงฯ แล้ว) จะลดและยกเลิก
ภาษีศลุกากรกับสนิค้าท่ีสง่ออกจากไทย 
เพิ่มเติมจากข้อตกลงการค้าเสรีอ่ืน ๆ  
ท่ีมีอยู่ในสินค้า เช่น ผลไม้สดและ 
แปรรูป สนิค้าประมง น�าผลไม ้ยางพารา
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง  ร ถ ย น ต์ แ ล ะ 
ส่วนประกอบ พลาสติก เคมีภัณฑ์  
ชิน้ส่วนอุปกรณ์ไฟฟา้ และคอมพวิเตอร ์
และส่วนประกอบ เป็นต้น นับเป็น 
ก้าวสําคัญในการเพิ่มโอกาสส่งออก 
สนิค้าไทย นอกจากนี ้ความตกลง RCEP 

จะช่วยอํานวยความสะดวกทางการค้า 
แก่สมาชิก อาทิ สินค้าท่ีเน่าเสียง่าย 
จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ต ร ว จ ป ล่ อ ย พิ ธี ก า ร
ศุลกากรภายใน 6 ชั่วโมง และสินค้า
ปกติภายใน 48 ชั่วโมง มีการนําระบบ
ดิจิทัลเข้ามาช่วยลดความซ�าซ้อน 
ด้านพิธีการศุลกากร และการขยาย 
โอกาสในธุ ร กิจบริการของไทยสู ่
ประเทศสมาชิก RCEP เช่น ก่อสร้าง  
ค้าปลีก สุขภาพ ภาพยนตร์และบันเทิง  
เป็นต้น นอกจากนี้  สําหรับสินค้า 
อุตสาหกรรมจะได้รับผลประโยชน์จาก 
RCEP เป็นอย่างมาก เช่น การส่งออก 
ชิน้สว่นรถยนต์ไฟฟา้ไปขายยังประเทศ 
จีนท่ีไม่เพียงแต่สะดวกง่ายดายแล้ว 
ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 90 
นอกจากนี้ ยังได้รับการลดภาษีนําเข้า
เหลือร้อยละ 0 อีกด้วย

แน่นอนว่าไทยสามารถใช้สิทธ ิ
ประโยชน์ข้างต้นในการทําการค้า 
กับจีน และสมาชิก RCEP อ่ืน ๆ ได้  
หากแต่สิง่ท่ีทําใหม้ณฑลซานตงโดดเด่น
และนา่จับตามองนอกเหนอืจากจุดเด่น 

สมำชิก RCEP สำมำรถ
สร้ำงระบบเครือข่ำยห่วงโซ่
กำรผลิตแบบครบวงจร  
และจะท�ำให้ภูมิภำคอำเซียน
กลำยมำเป็นฐำนกำรผลิต
สินค้ำและวัตถุดิบที่ส�ำคัญ

ไทย
ได้รับส่วนลด 

ทางภาษีภายใต้ 
ข้อตกลง RCEP 

ร้อยละ 20

เครื่องล้างจาน  
ราคา 100 เหรียญสหรัฐฯ

แหล่งวัตถุดิบกําเนิดสินค้า
จากนิวซแีลนด์ มูลค่า  

10 เหรียญสหรัฐ

แหล่งวัตถุดิบกําเนิดสินค้า
จากเวยีดนาม มูลค่า  

10 เหรียญสหรัฐ

แหล่งวัตถุดิบกําเนิดสินค้า
จากประเทศนอก 

ความตกลง RCEP มูลค่า  
60 เหรียญสหรัฐ

แหล่งวัตถุดิบกําเนิดสินค้า
และแปรรูปจากจนี  

เพิ่มมูลค่า 20 เหรียญสหรัฐ
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ทางยุทธศาสตร์และมูลค่าการค้ากับ 
ประเทศอาเซยีนท่ีสงู ก็คือศกัยภาพของ
มณฑลในด้านโลจิสติกส์ท่ีมีเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมสูงเพียงพอท่ีจะใช้เป็น
จุดกระจายสินค้าภายใต้ความตกลง 
RCEP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมืองชิงต่าว  
ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี 
ท่ีสําคัญในการรองรับระบบโลจิสติกส์
ท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือ 
อัจฉริยะซึ่งมีไม่ก่ีแห่งในประเทศจีน  
หรือการขนส่งระบบรางในเส้นทาง  
The Qilu ตลอดจน RCEP (Shandong) 
Enterprise Service Center ท่ีได้กล่าวมา 
ข้างต้น ซึ่งทําให้การขนส่งสินค้าไปยัง 
มณฑลอ่ืน ๆ ของจีน หรือแม้แต่ส่งต่อ 
ไปยังสมาชิก RCEP อ่ืน อาทิ ญ่ีปุ่น 
และเกาหลีใต้ มีความสะดวกยิ่งขึ้น  
ซึง่นกัธรุกิจไทยอาจพจิารณาใช้ประโยชน์ 
จากเส้นทางดังกล่าวได้ในอนาคต

อนึ่ง เมืองเยียนไถ มณฑลซานตง 
เป็นฐานผลิตผลไม้ท่ีมีชื่ อเสียงท่ีสุด 
ในภาคเหนือของจีน และขึ้นชื่อว่าเป็น
เมอืงแหง่ผลไม ้ไมว่่าจะฤดไูหนก็มผีลไม ้
ผลิตออกมาท้ังปี โดยเฉพาะแอปเปิล
และสาล่ี โดยแอปเปิลท่ีผลิตในเมือง 

เยียนไถครองตลาดผลไม้คุณภาพดี  
ท้ังตอนเหนอืและตอนใต้ของจีน และมี
การส่งออกแอปเปิลไปยังต่างประเทศ 
มากมาย อีกท้ัง เมืองเหวยฟาง มณฑล
ซานตง ยังเป็นแหล่งผลิตหัวไชเท้า
สีเขียวท่ีมีความสด มีรสหวานและ 
กรอบ (ชาวจีนเรียกหัวไชเท้าชนิดนี้
ว่าเป็นผลไม้ไม่ใช่ผัก) เมื่อความตกลง 
RCEP มีผลใช้บังคับ สินค้าการเกษตร 
ของไทยและมณฑลซานตงจะสามารถ
แลกเปล่ียนระหว่างกันมากขึน้ นอกจาก 
จะเปน็อีกหนึ่งชอ่งทางในการหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ โดยใช้สิทธิส่วนลดทาง 
ภาษีดังกล่าวแล้ว คนไทยยังสามารถ
ซื้อผลไม้คุณภาพดีจากจีนได้ในราคา 
ท่ีถูกลงด้วย

บทส่งท้าย
ความตกลง RCEP ช้ีให้ เห็นถึง 

ความเชื่ อมโยงของเครือข่ายการค้า 
การลงทุนพหุภาคี อันจะสร้างพลวัต
ให้เกิดการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงภาพรวมการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตของประเทศ 
สมาชกิ RCEP ตลอดจนสะท้อนถึงระดับ 

เมื่อควำมตกลง RCEP มีผลใช้บังคับ สินค้ำทำงกำรเกษตร 
ของไทยและมณฑลซำนตงจะสำมำรถแลกเปลี่ยนระหว่ำงกัน 
มำกขึ้น ซึ่งนอกจำกจะเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรหำโอกำส 
ทำงธุรกิจใหม่ โดยใช้สิทธิส่วนลดทำงภำษีดังกล่ำว คนไทย 
ยังสำมำรถซื้อผลไม้คุณภำพดีจำกจีนได้ในรำคำที่ถูกลงด้วย

ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน 
ภายใต้ความตกลงฯ อย่างใกล้ชิด 
ในทุกมิติ แม้ว่าสิทธปิระโยชน์ทางภาษี
ท่ีสมาชิก RCEP โดยเฉพาะไทยได้รับ 
โดยตรงค่อนข้างจํากัด เนื่องจากสินค้า 
ส่วนใหญ่ได้เปิดเสรีไปแล้วตามความ 
ตกลงเขตการค้าเสรี  (FTA) อ่ืน ๆ  
แต่ความตกลงฉบับนี้ นับเป็นการเปิด 
เสรีครั้งสําคัญภายหลังจากการเข้าเป็น 
สมาชิก WTO ของจีน และเป็นตัวแปร 
สาํคัญใหจี้นและมณฑลต่าง ๆ  ซึง่รวมถึง 
มณฑลซานตง เร่งปรับปรุงกฎระเบียบ 

ทางการค้าของตน ตลอดจนอัดฉีด 
งบประมาณเพื่อปฏิรูปโครงสรา้งพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการค้าภายใต้ความตกลงฯ 
ซึ่งผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs  
ควรเร่งศึกษาลู่ทางเตรียมความพร้อม 
ทําความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางการค้า
ต่าง ๆ ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
ใ น ต ล า ด ท้ อ ง ถ่ิ น เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ 
เจาะตลาดในมณฑลซานตงภายใต้
บริบทใหม่ได้ก่อนใคร

นอกจากนี ้ขอ้มลูขา้งต้นยงัชีใ้หเ้หน็
ถึงโอกาสในการท่ีผู้ประกอบการไทย 
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จะใช้ “มณฑลซานตง” เป็นช่องทาง 
ท่ีมศีกัยภาพชอ่งทางใหมใ่นการส่งสนิค้า 
และผลิตภัณฑ์ของไทยเข้าสู่เครือข่าย 
การขนสง่ท้ังทางรางและทางเรอืของจีน 
ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถส่งต่อไปยัง 
มณฑลอ่ืน ๆ ภายในประเทศ แต่ยัง 
สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ภูมิภาค 
เอเชียตะวันออก ได้แก่ ญี่ ปุ่นและ
เกาหลีใต้ ท้ังนี้ ปัจจุบัน มีบริษัทญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้จํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ  
ท่ีกําลังจะหันมาใช้เมืองชิงต่าวให้เป็น 
ศนูยก์ระจายสินค้าท่ีสาํคัญในการนาํเขา้ 
และส่งออกทางบกจากเอเชียกลาง  

ยุโรปตะวันออก และประเทศต่าง ๆ  
ในทวีปยุโรป ซึ่งจะเร่งส่งเสริมให้เมือง 
ชิงต่าว และท่าเรือในมณฑลซานตง 
พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กระจาย
สินค้านานาชาติประจําภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีศักยภาพสูง 
มีระบบขนส่งโลจิสติกส์ท่ีครอบคลุม 
ท้ังทางบก ทางราง และทางเรอื สามารถ 
เชื่อมโยง ยกระดับการค้า และความ
สามารถทางการแข่งขันระหว่างท่าเรือ 
ต่าง ๆ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของประเทศไทยก็ได้เตรียม 
การรองรับการใช้บังคับความตกลง 

RCEP ท้ังเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับศุลกากร 
และพาณิชย์ ในการออกใบรับรอง 
ถ่ินกําเนิดสินค้า เพื่อผู้ประกอบการใช้ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างเต็มท่ี  
รวมท้ังได้เปดิ RCEP Center เพื่อเตรยีม 
ความพร้อมให้ กับผู้ประกอบการ 
ได้รับทราบข้อมูลท่ี เป็นประโยชน ์
ในการประกอบธุรกิจภายใต้ความตกลง 
RCEP และความตกลงการค้าเสรีอ่ืน ๆ 
หากผู้สนใจศึกษาและมีแนวความคิด 
ในเรื่องการค้าการลงทนุ หรอืการขนส่ง 
จากความตกลง RCEP ก็สามารถศึกษา
กฎและข้อมูลต่าง ๆ ได้เช่นกัน

ท้ังนี้ หากผู้อ่านต้องการรับข้อมูล 
ขา่วสาร ความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทนุ ท่ีเก่ียวขอ้งกับมณฑล 
ซานตง สามารถศึกษาได้ท่ีเว็บไซต์
ศู น ย์ ข้ อ มู ล เ พื่ อ ธุ ร กิ จ ไ ท ย ใ น จี น  
www.thaibizchina.com โดยเลือก 
“มณฑลซานตง” ในการค้นหา และ
เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ ่ณ เมอืงชงิต่าว 
www.thaiembassy.org/Qingdao  
ในหัวข้อ “ข่าวความเคล่ือนไหวมณฑล
ซานตง” และติดตามข้อมูล ข่าวสาร 
ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว 
ได้ท่ี facebook.com/Thaiqingdao
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ศึกษาโอกาส

โอกาสตลาด 
ผลไม้ไทย 

ในนครซีอาน
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน  
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน
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ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของมณฑลส่านซีและรายได้ประชาชน 
ท่ีเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ทําใหช้าวสา่นซ ี
จํานวนมากเลือกเดินทางไปท่องเท่ียว 
พักผ่อนยังต่างประเทศ โดยไทย 
ถือ เป็นหนึ่ ง ในประเทศยอดนิยม  
ซึ่งสถิติของสํานักงานการท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทย ณ นครเฉิงตู พบว่า  
ในปี  2561 มีนักท่องเ ท่ียวส่านซี  
เดินทางไปไทยสูงถึง 350,000 คน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 94 สูงเป็นอันดับ 3  
ของชาวจีนในภมูภิาคตะวันตก รองจาก
นครฉงชิ่ง และมณฑลเสฉวน

จากการไปท่องเท่ียวในไทย ทําให้
ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะ 
อาหารและผลไม้ไทยเป็นท่ีนิยมของ
ชาวส่านซี และจากการท่ีผลไม้ไทย 
เป็นผลไม้เขตร้อนท่ีเพาะปลูกไม่ได้ 
ในมณฑลสา่นซ ีทําใหป้จัจุบนัวิสาหกิจจีน 
หลายรายประกอบธุรกิจการนําเข้า 
ผลไมไ้ทยอาทิ มะพร้าว ทุเรียน ลําไย  

ล�าดับ ประเทศ 
ส่งออก

ประเภทผลไม้สด จ�านวน
ประเภท

1 ท ม าม สม ว วาน นอ นา 
สม สมโอ ม กอ ม อง ฝรัง 
งา  ชมพ นุน องกอง สั รด 
มุด ก ว  สาวรส ม พราว า  

ทุ ร น ม มวง ินจ แ มังคุด

22

2 ว ดนาม ม มวง า  ก ว  มังคุด ินจ 
แตงโม นุน แกวมังกร งา   
แ ทุ ร น

10

มา า  มังคุด ินจ ม พราว แตงโม 
ม กอ สั รด แ งา

8

ม นมา า  มังคุด ินจ ม มวง แตงโม  
งา  แคนตา  พุทรา แ ก ว

9

5 ิ นส สั รด ก ว  ม มวง ม กอ 
ม พราว แ อ โวคาโด

6

6 อินโดน ก ว  า  มังคุด  
ส  แ แกวมงกร

5

7 กัมพชา ก ว  ม มวง แ า

8 าว ก ว  แตงโม 2

9 ร น แคนตา 1

และมังคุด มาจําหน่ายในนครซีอาน 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี  
และพื้นท่ีใกล้เคียง อย่างไรก็ดีจํานวน 
และประเภทของผลไม้ไทยท่ีนําเข้ามา 
ยังมีไม่มาก ท้ังท่ีนครซีอานมีประชากร
จํานวนมาก (ประมาณ 12.95 ล้านคน)  
และมคีวามต้องการบรโิภคสงู บทความนี ้ 
จึงจะวิเคราะห์โดยสังเขปถึงศักยภาพ
ตลาดผลไม้ไทยในนครซีอาน เพื่อเป็น
แนวทางเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการ
ท่ีสนใจเปิดหรือขยายตลาดผลไม้ไทย 
ในนครซีอาน

1. ภาพรวมผลไม้น�าเข้าจาก
ประเทศในกลุ่มอาเซียนของจีน

เมื่ อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 
หน่วยงานควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าแห่งชาติจีน (AQSIQ: 
Ad m i n i s t r a t i o n  o f  Q u a l i t y 
Superv is ion,  Inspect ion and 
Quarantine) ได้ออกประกาศฉบับ 
ล่าสุดเก่ียวกับรายชื่อ 48 ประเทศ/ 
เขตเศรษฐกิจ และจํานวนประเภท 
ผลไม้สดท่ีได้รับอนุญาตให้ส่งออกมา 
จําหน่ายในประเทศจีน โดยไทยเป็น  
1 ใน 48 ประเทศ และได้รับอนุญาต 
ให้ส่งออกผลไม้ไปจีนได้ 22 ชนิด  
ซึ่ งนับเป็นประเทศท่ีได้รับอนุญาต
ให้ส่งออกผลไม้สดมากประเภทท่ีสุด 
ใ น ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซี ย น  โ ด ย มี 
รายละเอียด ดังนี้
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2. ความตอ้งการบรโิภค 
ผลไมส้ดในนครซีอานและ 
พฤติกรรมของผู้บริโภค

นครซีอานเป็นเมืองหลวงของ
มณฑลส่านซี  ต้ั งอยู่ ในตอนกลาง 
ของมณฑลส่านซี มีขนาดพื้นท่ี 700.69  
ตารางกิโลเมตร และจํานวนประชากร
ประมาณ 12.95 ล้านคน (จากผลสาํรวจ  
The 7th Nationwide Population 
Census Statistics in 2020 ของ 
Shaanxi  Provincial  Statist ics 
Bureau) นอกจากนี้ นครซีอานยังเป็น
เมืองท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจเร็วท่ีสุด 
ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน 
มีอัตราค่าจ้างเฉล่ียอยู่ ท่ี  104,363  
หยวน/คน/ปี ทําให้มี กําลังซื้ อและ 
อัตราการบริโภคสินค้าอยู่ในระดับสูง 
เมื่ อ เ ทียบกับเมือง อ่ืน  ๆ ท่ี ต้ั งอยู ่
ในภมูภิาคเดียวกัน โดยท่ัวไป ชาวซอีาน 
จะนิยมจับจ่ายใช้สอยในเรื่ องของ 
การรับประทานอาหาร การแต่งตัว  
การบํารุงรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะ 
การบริโภคสินค้าท่ีมีรสชาติแปลกใหม ่ 
ทําให้ผลไม้นําเข้ากลายเป็นทางเลือก 

สาํหรบัผูบ้รโิภคชาวซอีานจํานวนไมน่อ้ย 
ท้ังนี้ โดยปกติชาวซีอานมีอัตราเฉล่ีย 
ของปริมาณความต้องการบริโภคผลไม ้
อยู่ ท่ีประมาณ 165 กรัม/วัน/คน  
ซึ่งหากคํานวณตามจํานวนประชากร  
12.95 ล้านคน จะพบว่า ชาวซีอาน 
มีการบริโภคผลไม้อยู่ท่ีประมาณวันละ 
2,137 กิโลกรัม หรือปีละ 779,914 ตัน

2.1 ผลไม้ท้องถ่ิน
จากข้อมูลของสํานักสถิติมณฑล

ส่านซีรายงานว่า ในปี 2563 มณฑล
สา่นซมีพีื้นท่ีเพาะปลูกผลไมร้วม 17.31 
ล้านหมู่  หรือประมาณ 7.1 ล้านไร่  
มีผลผลิตรวม 18.08 ล้านตัน โดยมี
แอปเปิ้ ลเป็นผลไม้หลักคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 65.6 ของผลผลิตผลไม้ท้ังหมด 
นอกจากนี้ ยังมีผลไม้ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีผลิต 
เพื่อจําหนา่ยในตลาดท้องถ่ินและตลาด 
มณฑลอ่ืน ๆ ด้วย อาทิเช่น กีวี สาล่ี  
พุทรา และส้ม

อำหำรและผลไม้ไทย 
เป็นที่นิยมของชำวส่ำนซี 
และผลไม้ไทยเป็นผลไม้ 

เขตร้อนที่เพำะปลูกไม่ได ้
ในมณฑลส่ำนซี 

ล�าดับที่ ผลไม้ ผลผลิต/ปี (ล้านตัน) ราคา 
(หยวน/
กิโลกรัม)

1 แอ 11 -

2 กว 1 1 -

พุทรา 1 10 -

สา 1 0 2-

5 องุน 0 1 1 - 0

6 กทอ 0 -1

7 สม 0 2 -

8 กพ ั 0 1 -

9 ชอรร 0 1 1 -20

10 แอ ริคอท 0 1 -1

2.2 ตลาดผลไมไ้ทยในนครซีอาน 
มณฑลส่านซี

ตามสถิติและข้อมูลของกรมการค้า 
ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ของไทย 
แจ้งว่า ในปี 2564 จีนนําเข้าผลไม้ 
จากไทย 2,104,305 ตัน คิดเป็น 
มูลค่า 6,536.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.91 จากปี 2563 
โดยผลไม้ไทยยอดนิยม 5 อันดับแรก  
ได้แก่ ทุเรยีน รอ้ยละ 39 ลําไย รอ้ยละ 22  

มะพร้าว ร้อยละ 16 มังคุด ร้อยละ 11 
และส้มโอ ร้อยละ 1

ในส่วนของมณฑลส่านซี ตามสถิติ
ของศุลกากรซีอาน แจ้งว่า ในปี 2564 
มณฑลสา่นซนีาํเขา้ผลไมจ้ากต่างประเทศ 
4638.34 ตัน มูลค่า 91.66 ล้านหยวน 
โดยเป็นผลไม้ไทยมากท่ีสุดคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 54 จํานวน 2533.69 ตัน  
(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.7 จากปี 2563)  
คิดเป็นมูลค่า 42.54 ล้านหยวน
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ผลไมไ้ทยทีไ่ดร้บัความนยิมมากทีส่ดุจากชาวซอีาน 4 อนัดบัแรก

ผลไม้ ราคาเฉลี่ย (ราคาปลีก) ช่วงเวลาจ�าหน่ายดีที่สุด

ม พราว 10 - 0 วน ก ทุกฤด

า 20 - 0 วน กิโ กรัม ชวง ท กา สาคั

มังคุด 0 - 1 0 วน กิโ กรัม ชวง ท กา สาคั

ทุ ร นสด 90 - 1 0 วน กิโ กรัม ดอนมิ ุนา น งสิง าคม

2.3 พฤติกรรมของผูบ้รโิภคผลไม้ 
ในนครซีอาน

1. เนื่องจากนครซีอานอยู่ในภาค
ตะวันตกเฉยีงเหนอื ซึง่มอีากาศค่อนขา้ง 
แห้งแล้ง ชาวซีอานจึงนิยมรับประทาน
ผลไม้ท่ีมีน�ามากและรสชาติหวาน

2. ผลไม้ท้องถ่ินของมณฑลส่านซี 
มีความแตกต่างกับผลไม้ไทยอย่างมาก  
โดยท่ีมกีารยกระดับการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของชาวซีอานและการแสวงหา 
สิ่งใหม่ จึงทําให้สามารถชูจุดเด่นของ 
ผลไม้ไทยท่ีแตกต่างกันได้

3. แม้ผลไม้ท้องถ่ินจะราคาถูกกว่า 
แต่ชาวส่านซียังนิยมบริโภคผลไม้ไทย 
ในรูปแบบการเป็น “self-reward”  
และจะซื้อผลไม้ท่ีไม่ค่อยรับประทาน/ 
หาทานไมง่่าย เปน็ของขวัญใหแ้ก่ตัวเอง 
หรือครอบครัวในวันสําคัญ ดังนั้น  
การสร้างคุณค่า สร้างเรื่องราว และ 
ใหค้วามหมายกับผลไมไ้ทยและตกแต่ง
บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามถือเป็นสิ่งสําคัญ
ในการสร้างกลยุทธก์ารจําหน่าย

3. การขนสง่ผลไม้ไทยมานครซีอาน
การขนส่ งผลไม้จากไทยมายัง 

นครซีอานมีหลากหลายช่องทาง  
ท้ังทางอากาศ ทางบก และทางทะเล 
ท้ังนี้  ในปี  2560 ท่าอากาศยาน
นานาชาติซีอาน เสียนหยาง ได้รับ 
การอนุมัติให้เป็นด่านกักกันสําหรับ 
ผลไม้นําเข้า ทําให้ผู้นําเข้าสามารถ

การสํารวจความนิยมรับประทาน
ผลไม้ไทยในระหว่างการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ  อาทิ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาล 
ประชาสัมพันธ์ผลไม้ ไทยร่ วม กับ 
ห้างสรรพสินค้าท้องถ่ิน และการหารือ 
กับผู้นําเข้าผลไม้ไทย ในนครซีอาน  
ทราบว่า ผลไม้ไทยท่ีได้รับความนิยม
มาก ท่ีสุดจากผู้ บริ โภคชาวซีอาน 

4 ชนิด ได้แก่ มะพร้าว ลําไย มังคุด และ 
ทุเรียนสด และชาวซีอานชอบซื้อผลไม ้
ตามฤดูกาล และช่วงจําหน่ายดีท่ีสุด  
คือ ช่วงวันเทศกาลสําคัญ โดยเฉพาะ
ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ (ระหว่าง
ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคมของทุกปี) 
และเทศกาลตรุษจีน (ระหว่างชว่งเดือน
กุมภาพันธ ์- มีนาคมของทุกปี)

ขนส่งผลไม้จากไทยมายังนครซีอาน 
ได้โดยตรง ผ่านการขนส่งทางอากาศ  
ใชร้ะยะเวลานอ้ยท่ีสุดประมาณ 1 - 2 วัน 
แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง กลายเป็นเพิ่ม
ต้นทนุราคาของผลไม ้ผูนํ้าเขา้สว่นใหญ ่
จึงใช้การขนส่งทางอากาศเฉพาะผลไม้ 
ท่ีเน้นเรื่ องคุณภาพ/ความพรีเมี่ยม  
แต่ปัจจุบันข้อจํากัดจากสถานการณ์ 
โควิด-19 ทําให้เท่ียวบินขนส่งตรง
ระหว่างไทย - ส่านซี ถูกระงับชั่วคราว

เ นื่ อ ง จ า ก น ค ร ซี อ า น ต้ั ง อ ยู่ ใ น 
แผ่นดินตอนในของจีน ซึ่งนอกจาก 
ด่านของท่าอากาศยานนานาชาติซอีาน 
เสยีนหยางแล้ว จึงไมม่ด่ีานนาํเขา้ผลไม ้
โดยตรงอ่ืน ๆ ท้ังทางบกและทางทะเล 
ทําให้การนําเข้าผลไม้มาจําหน่าย 
ในนครซีอานต้องผ่านด่านนําเข้าอ่ืน 
ท่ี ไ ด้รับอนุญาตให้ นํา เข้ าผลไม้ ไ ด้ 
เช่น ด่านโม่ฮาน มณฑลยูนนาน,  
ด่านโหย่วอ้ีกวน ในเขตปกครองตนเอง
กว่างซี จ้วง, ด่านกว่างโจว มณฑล
กวางตุ้ง ก่อนจะขนส่งมายังนครซีอาน

4. ช่องทางการจ�าหน่ายผลไม้ 
ในนครซีอาน

4.1 ตลาดค้าส่งผลไม้และ 
ร้านค้าส่งผลไม้ 

เป็นตลาดท่ีผู้ นํา เข้าผลไม้จาก
ท้ั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
จากนั้นร้านค้าส่งผลไม้จะรับผลไม ้
ไปกระจายส่งต่อให้ร้านค้าปลีก
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4.2 ซูเปอร์มาร์เก็ต 
เป็นช่องทางการจําหน่ายท่ีได้รับ

ความนิยมจากผู้บริโภค เนื่ องจาก
มีความสะดวกสามารถหาซื้ อสินค้า
ได้หลากหลาย พร้อมมีบริการและ
สันทนาการต่าง ๆ ท่ีครบวงจร ดังนั้น  
แม้ชนิดของผลไม้นําเข้าจะไม่มาก  
แต่เนื่องจากสินค้าท่ีจําหน่ายมีความ
หลากหลาย และทางซูเปอร์มาร์เก็ต 
โดยแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมส่งเสริม 
การจําหน่าย เช่น แจกผลไม้ให้ลูกค้า
ชิมฟรี จึงทําให้ซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ  
สรรหาผลไม้นําเข้าท่ีหลากหลายมา 
รองรับความต้องการผู้บริโภค

4.3 ร้านค้าปลีกผลไม้ 
ผลไม้มีความหลากหลายและราคา

ไม่สูงมากและทางร้านค้าปลีก ยังม ี
การให้บริการจัดเป็นชุดของขวัญ  
(ผลไม้) จึงทําให้ได้รับความนิยมจาก 
ผู้บริโภคเช่นกัน

4.4 ร้านค้าผลไม้ออนไลน์ 
เป็นช่องทางการสั่งซื้อท่ีผู้บริโภค 

รุ่นใหม่นิยมใช้ในปัจจุบัน ร้านและ 
ซูเปอร์มาร์เก็ตในนครซีอานมีช่องทาง 
การจําหน่ายออนไลน์  แต่ปัจจุบัน  
มีการสั่ งซื้ อออนไลน์ เฉพาะผลไม ้
นําเข้าท่ีจัดการส่งภายในพ้ืนท่ีจํากัด  
และมีผลไม้นําเข้าจําหน่ายออนไลน์ 

ไม่หลากหลาย เนื่องจากมีราคาแพง  
การจําหน่ายออนไลน์มีความเส่ียง 
ต่อการเน่าเสียระหว่างการขนส่งและ
ลกูค้ามสีทิธขิอคืนสนิค้า แต่ก็มเียาวชน
จํานวนไม่น้อยท่ีนิยมซื้อผลไม้นําเข้า 
ออนไลน์จากเมืองอ่ืน ๆ ท่ีมีผลไม ้
หลากชนิดมากกว่า ท้ังจากกวางตุ้ง  
ยูนนาน ไห่หนาน เป็นต้น

(ภาพจาก TikTok 
水果啊宇 榴莲二 果源鲜)

5. โอกาสตลาดผลไม้ไทย
ในนครซีอาน

5.1 คุณภาพและราคา
มณฑลส่านซีมีประชากรมากท่ีสุด

ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน 
โดยเฉพาะนครซีอานท่ีมีการพัฒนา 
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่ อง ส่งผลให ้
รายได้ของประชากรเพิ่มสูงต่อเนื่อง  
ซึ่งมาพร้อมกับความต้องการคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ตลอดจนความต้องการใน
สินค้าทางเลือก/สินค้าพรีเมียมเพิ่มขึ้น 
ตามไปด้วย และจากการสํารวจพบว่า 
ชาวซีอานนิยมบริโภคผลไม้ไทยสูง  
ขณะท่ีความหลากหลายของผลไม้ไทย
ในซีอานค่อนข้างน้อย จํากัดอยู่เพียง 
ทุเรียนสด มะพร้าว ลําไย และมังคุด 
และผู้ประกอบการเลือกนําสินค้า 
ท่ีได้รับความนิยม/ติดตลาดอยู่แล้ว 
มาจําหน่าย ทําให้ เ กิดการแข่งขัน 
ในด้านราคาและคุณภาพ ดังนั้ น  
ผลไม้ไทยท่ีจะเข้ามาจําหน่ายจึงต้อง 
เน้นคุณภาพ รสชาติ และความสดใหม่

5.2 เทรนด์ความนยิมและโอกาส
ของผลไม้ชนิดอ่ืน

เ นื่ อ ง จ า ก น ค ร ซี อ า น ต้ั ง อ ยู่ ใ น
ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ อากาศ
ค่อนข้างแห้งแล้ง ชาวซีอานนิยม 
รบัประทานผลไมไ้ทยแบบสดท่ีมนี�ามาก 
และนิยมรสหวาน ตลอดจนยังเริ่ม 
เปิดรับผลไม้แปลกใหม่แตกต่างไปจาก 
ผลไม้เดิม เช่น สับปะรดภูแล ท่ีผ่าน 

ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พิชิตโอกาสทางธุรกิจในแดนมังกรBIC YEAR BOOK 2022074 075

ศึกษาโอกาส



ถึงตุลาคม) และโดยเฉพาะเทศกาล 
ตรุษจีน (เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม)  
นักธุรกิจสามารถนําเข้าผลไม้ไทย 
ในช่วงเวลาดังกล่าว

5.4 จับมอืหา้งสรรพสนิค้าท้องถ่ิน
การจําหนา่ยผลไมใ้นตลาดผูบ้รโิภค

ระดับกลาง และระดับบนตามระดับ
รายได้ของผู้บริโภค โดยคัดตามเกรด 
คุณภาพ เพ่ือจําหน่ายให้กับผู้บริโภค 
ท่ีมีรายได้ต่างกัน เช่น การจําหน่าย 
ผลไม้คุณภาพดีในห้างสรรพสินค้า
ระดับสูง เช่น ห้างสรรพสินค้า SKP 
หา้งสรรพสนิค้า Wangfujing และผลไม้
คุณภาพระดับกลางในห้างสรรพสินค้า
สัญชาติจีน เช่น ห้างสรรพสินค้า Saga 
ท่ีครองตลาดผูบ้รโิภคระดับกลางควบคู่
ไปกับการใหค้วามรู้ทางด้านโภชนาการ 
ต่อรา่งกาย ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์ 
และการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ 
ผลไม้ไทยในตลาดนครซีอาน

5.5 ผลไม้สู่ตลาด e-commerce 
นครซีอาน

ผูบ้รโิภคชาวจีนนยิมใช ้e-commerce 
เป็นช่องทางในการซื้อสินค้ามากขึ้น 
ปัจจุบัน ร้านขายผลไม้ออนไลน์ของ 
นครซีอานยังไม่ค่อยมีการจําหน่าย
ผลไม้ ไทย ผู้ประกอบการนํา เข้ า 
ผลไม้ของไทยสามารถร่วมมือกับ 
ร้านขายผลไม้ออนไลน์ของนครซีอาน 
เพิ่มขยายช่องทางในการจําหน่าย  

และยังสามารถลดผลกระทบของ
สถานการณ์โควิด-19 ซึ่ งจากการ
สอบถามผู้ประกอบการ ในปี 2565 
บริษัท Sihai Fruits ได้เพิ่มโอกาส 
เข้าถึงสินค้าและบริการในสื่อออนไลน ์ 
โดยเฉพาะทาง Douyin (抖音: TikTok 
ของจีน) พบว่า ช่องทางออนไลน์ทําให้
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

6. ความท้าทายของธุรกิจน�าเข้า 
ผลไม้ไทยในนครซีอาน

BIC ได้เคยไปสํารวจตลาดค้าส่ง 
ผลไม้ยว่ีรุ่น นครซีอาน ซ่ึงเป็นตลาดค้า 
ผลไมท้้องถ่ินและนาํเขา้ขนาดใหญท่ี่สดุ 
ในนครซีอาน มีร้านค้าส่งกว่าร้อยแห่ง 
เป็นร้านค้าส่งผลไม้นําเข้ากว่า 20 แห่ง  
เป็นศูนย์กระจายผลไม้ท้องถ่ินของ 
มณฑลสา่นซ ีผลไมน้าํเขา้จากมณฑลอ่ืน 
และผลไม้นําเข้าจากต่างประเทศ  
ส่งต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ในมณฑลส่านซี 
และเมืองใกล้เคียงต่างมณฑล อาทิ  

การตัดแต่งบรรจุในถุงสุญญากาศ  
ขนุนท่ีมีรสหวานและรูปร่างแปลกใหม ่
หรือส้มโอก็ไ ด้รับความสนใจจาก 
ผู้ บ ริ โ ภ ค ข า ว น ค ร ซี อ า น ม า ก ขึ้ น 
นอกจากนี้  ยังพบว่าในปี ท่ีผ่านมา  
ผลไมตั้ดแต่งสาํเรจ็รูป “ready-to-eat”  
กําลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค 
ในนครซีอานอย่างมาก โดยเฉพาะ
สับปะรดภูแล ตลอดจนแก้วมังกร  
แคนตาลูป มะเขือเทศ เพื่อตอบสนอง 
กลุ่มผู้บริ โภคท่ีใช้ชี วิตอย่างเ ร่งรีบ
หรืออยู่อาศัยคนเดียว จึงนิยมบริโภค 
ผลไม้ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
จึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีดีสําหรับ 
ผู้ประกอบการผลไม้ดังกล่าว

5.3 จัดแพคเกจผลไม้ประยุกต์ 
ให้เข้ากับเทศกาลส�าคัญต่าง ๆ  ของจีน

ช า ว ส่ า น ซี นิ ย ม ซื้ อ ผ ล ไ ม้ ท่ี มี 
ราคาแพงในเทศกาลสําคัญของจีน 
อาทิ เทศกาลเรอืมงักร (เดือนมถินุายน) 
เทศกาลไหว้พระจันทร์ (เดือนกันยายน

ในปีที่ผ่ำนมำ 
ผลไม้ตัดแต่งส�ำเร็จรูป 

“ready-to-eat” ได้รับ
ควำมนิยมจำกผู้บริโภค
ในนครซีอำนอย่ำงมำก 

โดยเฉพำะสับปะรดภูแล
ตลอดจนแก้วมังกร  

แคนตำลูป มะเขือเทศ
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นครหยินชวน เขตฯ หนิง เซี่ยหุย  
และนครหลานโจว มณฑลกานซู  
จากการสํารวจได้รับทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการนําเข้าผลไม้ไทย ดังนี้

6.1 ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น 
ในการขนส่งผลไม้ไทยจากด่านน�าเข้า 
มายังนครซีอาน ในขณะท่ีผลไม้สด
มีอายุในการเก็บรักษาค่อนข้างสั้น  
ทําให้โอกาสเน่าเสียของผลไม้เพิ่มขึ้น 
และค่าขนส่งสูงกว่าพื้นท่ีอ่ืน ๆ ทําให ้
ต้นทุนการจําหน่ายผลไม้ไทยสูงข้ึน

6.2 ช่วงเวลาท่ีผลไม้ไทยเป็นท่ี
ต้องการในตลาดนครซีอานมากท่ีสุด 
เปน็ชว่งเดือนตลุาคม - เดือนกมุภาพนัธ์ 
ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสําคัญของชาวจีน 
และ เป็น ช่วงฤดูหนาว ท่ีผู้ บ ริ โภค 
ในพื้นท่ีมีความต้องการบริโภคผลไม้ 
เมืองร้อนสูง แต่ช่วงเวลาดังกล่าว 
มีผลไม้ไทยไม่มากนัก ในขณะท่ีในช่วง 
เดือนมิถุนายน - สิงหาคมของทุกป ี 
เป็นช่วงท่ีมีผลไม้ไทยเข้ามาจําหน่าย 
หลากหลายชนิดท่ีสุด อาทิ มะพร้าว 
ทุเรียน มังคุด และลําไย ทําให้ความ
สัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 
ในตลาดไม่ตรงกัน

6.3 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
ทางการจีนได้ เพิ่มความเข้มงวด 
ต่อการตรวจสอบความปลอดภัย
สิ น ค้ า ท่ี น� า เ ข้ า จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
บ่อยคร้ังท่ีพบว่าในแต่ละเมือง/พื้นท่ี
มีการบังคับใช้มาตรการท่ีแตกต่างกัน  

ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรหมั่น 
ตรวจสอบมาตรการ ระเบียบข้อบังคับ 
อยู่เสมอ ในส่วนของมณฑลส่านซีและ
นครซีอานนั้น ผู้ประกอบการสามารถ
ตรวจสอบมาตรการและระเบียบ 
ข้อบังคับในการนําเข้าผลไม้ไทยมายัง 
นครซีอานได้ท่ี http://snamr.shaanxi.
gov.cn/ssjgy.jsp?wbtreeid=1517

บทสรุป
ปี 2565 ตลาดการนําเข้าผลไม้ไทย

มาสูป่ระเทศจีน โดยเฉพาะการเขา้มาสู่

มณฑลชั้นในของจีน รวมถึงนครซีอาน 
ยังคงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 
จากมาตรการการป้องกันโควิด-19 
ท่ีเข้มงวดของประเทศจีน ซ่ึงผู้สนใจ 
ท่ีจะนําเข้าผลไม้และผลิตภัณฑ์จาก
ประเทศไทยควรตรวจสอบมาตรการ
ต่าง ๆ อยู่เสมอ

อย่างไรก็ดี ศูนย์ BIC นครซีอาน 
เล็งเห็นว่า การบริโภคผลไม้ของไทย  
โดยเฉพาะในฤดูทุเรียน ยังคงได้รับ
ความนิยม และตอบรับอย่างดียิ่งจาก
ผู้บริโภคชาวซีอาน เห็นได้จากวันท่ี 

14 – 18 เมษายน 2565 ท่ีห้างโลตัส 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาถนนถังเหยียน 
นครซีอาน จําหน่ายทุเรียนสด 6.4 ตัน 
ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 2 วัน 
แสดงให้เห็นว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับ 
ความนิยมจากผู้บริโภค ดังนั้น โอกาส
ในการนําเข้าผลไม้ไทยมาสู่นครซีอาน 
ยังคงเปิดกว้าง ศูนย์ BIC นครซีอาน  
หวังว่าบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน ์
ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ประกอบการ
ท่ี มี ค ว า ม ส น ใ จ ส่ ง อ อ ก ผ ล ไ ม้ ไ ท ย 
เข้ามายังตลาดในนครซีอาน
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ส่องตลาด 
“ล็อบสเตอร์น�้าจืด” 
ในจีน กับโอกาส 

ของภาคธุรกิจไทย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน  

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง



ในประเทศจีน “กุ้ ง เครย์ฟิช” 
(Crayfish) หรือท่ีคนไทยรู้จักในช่ือ 
ของ “กุ้งก้ามแดง” ได้รับความสนใจ 
ในฐานะสัต ว์น� า เศรษฐกิจดาว รุ่ ง 
ตัว (ไม่) ใหม่ ท่ีช่วยสร้างรายได้ให้กับ 
เกษตรกร และเป็นเครื่องมือ “แก้จน”  
ให้พื้นท่ีชนบท ด้วยหน้าตาท่ีละม้าย
คล้ายกับกุ้ ง ล็อบสเตอร์จากทะเล  
ทําให้ ไ ด้รับการขนานนามว่าเป็น 
“ล็อบสเตอร์น�าจืด” และชาวจีนเรียก 
กุ้งชนิดนี้ว่า “เสี่ยวหลงเซีย” (小龙虾) 
หรือกุ้งมังกรน้อย

ด้วยรสชาติท่ีอร่อย มีเนื้ อสัมผัส 
ท่ีคล้ายเนื้อก้ังผสมเนื้อปู เมื่อปรุงสุก 

เปลือกจะมีสีแดงสด สีสันสวยงาม  
ทําให้ “เสี่ยวหลงเซีย” เป็นเมนูอาหาร
ท่ีได้รับความนิยมในประเทศจีน ท้ังใน 
รา้นอาหาร รวมถึงเหล่าพอ่บ้านแมบ่า้น 
ท่ีนิยมนําไปปรุงเองท่ีบ้าน โดยเฉพาะ
พื้นท่ีตอนกลาง ภาคตะวันตก รวมไปถึง 
พื้นท่ีเลียบชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก
ไล่ยาวลงมาถึงตอนใต้ ยิ่งไปกว่านั้น 
ยักษ์ใหญ่ในวงการของฟาสต์ฟู้ดโลก
อย่าง KFC หรือ Pizza Hut ก็ยังต้อง
สรรหาเมนูใหม่ “เสี่ยวหลงเซีย” เอาไว้
ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวจีนด้วย

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรม 
กุ้งเครย์ฟิชในประเทศจีนมีแนวโน้ม 

เติบโตแบบ “พุ่งพรวด” ในรายงาน 
C h i n a  C r a y f i s h  I n d u s t r y  
Development  Report  (2021)  
ของกระทรวงเกษตรและชนบทจีน  
ระบุว่า ปี 2563 ประเทศจีนมีพื้นท่ี 
เพาะเล้ียงราว 4.96 ล้านไร่ การผลิต 
ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวม  
3.44 แสนล้านหยวน ได้ผลผลิตรวม 
กว่า 2.39 ล้านตัน เป็นสัตว์ (น�าจืด)
เศรษฐกิจอันดับท่ี 6 ของประเทศจีน  
(5 อันดับแรกเป็นปลาน�าจืด) เป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจได้มหาศาล

การขยายตัวของตลาดผู้บริโภค 
ท่ีมีความชื่นชอบในเมนูเส่ียวหลงเซีย 
ความหลากหลายท่ีเพ่ิมมากขึ้นของ 
ผลิตภัณฑ์เสี่ยวหลงเซีย ความก้าวหน้า 
ของตลาดแบบดิจิทัล เทรนด์การชอปปงิ 
ผา่นไลฟส์ด (Live - streaming) ตลอดจน 
ความรวดเร็วทันสมัยของระบบงาน 
โลจิสติกสแ์ละหว่งโซค่วามเยน็ ล้วนเปน็ 
ปัจจัยสําคัญท่ีช่วยผลักดันให้ห่วงโซ่ 

อุตสาหกรรมเสี่ยวหลงเซียเติบโตอย่าง
รวดเรว็ โดยเสีย่วหลงเซียตามท้องตลาด 
สว่นใหญจ่ะมขีนาดลําตัวยาว 3 - 5 นิ้ว  
ท้ังนี้ คาดว่าปริมาณความต้องการของ 
ตลาดจีนจะยงัคงรกัษาระดับการเติบโต 
ได้อยา่งต่อเนื่อง กล่าวได้ว่าเสีย่วหลงเซยี  
เปน็อีกหนึ่งธรุกิจท่ีมอีนาคตสดใสในจีน

การท่ีกุ้ งชนิดนี้มีความทนทาน 
ต่อสภาพแวดล้อมและสามารถปรับตัว 
ได้ดีในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีอัตรา 
การรอดสูง เจริญเติบโตเร็ว ไม่จําเป็น
ต้องใชน้�ามาก ขยายพนัธุห์รือเพาะพนัธุ ์
โดยไม่ ต้องใช้น�าเ ค็ม การเ ล้ียงกุ้ ง
เครย์ฟิชในประเทศจีนจึงนิยมทําใน 
รูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสาน
ด้วย “การเล้ียงกุ้งในนาข้าว” (สัดส่วน
ร้อยละ 86.61) เป็นรูปแบบการเล้ียง 
ท่ีมีลักษณะเก้ือกูลกัน ต้นข้าวท่ีปลูก 
จะเป็นตัวช่วยบําบัดของเ สียและ 
ก๊าซแอมโมเนียท่ีเกิดจากการเล้ียงกุ้ง  
มีการพัฒนาห่วง โซ่ อุตสาหกรรม 
การเล้ียงกุ้งในนาข้าว ท้ังการปรับปรุง
แปลงนา การเพาะเล้ียง การคัดพันธุ ์ 
การสร้างแบรนด์ และการทําตลาด

การเล้ียงกุ้งเครย์ฟิช “ใช้เวลาสั้น 
และให้ผลตอบแทนกลับมาเร็ ว”  
แถมผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าว 
ถึง 10 เท่า ทําให้การเล้ียงกุ้งในนาข้าว 
กลับกลายเป็นรายได้หลักอีกทาง 
ท่ีทําร่วมกับการปลูกข้าวในแบบเดิม  
กําไรต่อล็อตหลังจากหักต้นทุนแล้ว  

หน้ำตำที่ละม้ำยคล้ำยกับ 
กุ้งล็อบสเตอร์จำกทะเล  
จึงได้รับกำรขนำนนำม 

เรียกว่ำเป็น“ล็อบสเตอร์ 
น�้ำจืด” และชำวจีนเรียก

กุ้งชนิดนี้ว่ำ “เส่ียวหลงเซีย” 
หรือกุ้งมังกรน้อย
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อยู่ ท่ีไร่ละ 4,800 - 7,200 หยวน  
รายได้สุทธอิยู่ท่ี 12,000 หยวน/ไร่/ปี

ราคากุ้งเครย์ฟิชในจีนจะขายได้ 
ราคาสูงในช่วงต้นฤดูในเดือนมีนาคม -  
เมษายน และช่วงปลายฤดูในช่วงเดือน 
กรกฎาคม - สิงหาคม ขณะท่ีช่วงเดือน 
พฤษภาคม - มิถุนายน ซึ่งเป็นกลางฤด ู
ท่ีกุ้งเครย์ฟิชออกสู่ตลาด จะได้ราคา 
ค่อนข้างต�า นอกจากนี้ ขนาดของกุ้ง 
เป็นตัวกําหนดราคาของกุ้งเครย์ฟิช  
กุ้งท่ีมีขนาดกลาง - ใหญ่ จะมีราคาสูง 
เปน็พเิศษ และมกัมปีรมิาณไมเ่พยีงพอ 
ต่อความต้องการของตลาด จึงเป็น 
โอกาสสําหรับฟาร์มกุ้งเครย์ฟิช (ไทย)
ในการวางแผนการผลิตและส่งออก 
กุ้งเครย์ฟิช นอกฤดูหรือต่างฤดูเพื่ อ 
ป้อนตลาดจีน

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลท้องถ่ินของจีน 
ในหลายมณฑล รวมถึงเมอืงกุ้ยก่างของ 
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จึงมุง่มัน่ 
พัฒนาโครงการเพาะเล้ียงกุ้งเครย์ฟิช 
ในนาขา้ว เพื่อใช้เปน็เครื่องมอื “แก้จน” 
ให้พื้นท่ีชนบท โดยรัฐบาลเมืองกุ้ยก่าง
ได้เล็งเห็น “จุดแข็งด้านทรัพยากร 
ในท้องถ่ิน” จากการเป็นพื้นท่ีท่ีอุดม
ไปด้วยแร่ เซเลเนียม (Selenium)  
มาเป็นกิมมิกเพื่ อสร้างจุดขายอย่าง  
“กุ้งเครย์ฟิชเซเลเนียมสูง” ซึ่งเป็น 
การเพิม่คณุค่าและเพิม่ราคาของสนิค้า 
แรช่นดินีม้ปีระโยชนช์ว่ยในการปอ้งกัน
โรคมะเร็ง และช่วยในการต่อต้าน 

อนมุลูอิสระ จนได้รบัการขนามนามเปน็ 
“แรอ่ายุวัฒนะ” แมว่้าตลาด กุง้เครยฟ์ชิ 
เซเลเนียมสูงจะดูเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม 
หรือนิชมาร์ เก็ต (Niche Market)  
แต่มีการแข่งขันน้อยกว่าตลาดท่ัวไป  
ซึ่งมีผู้เล่นรายใหญ่ครองตลาดอยู่แล้ว

อีกท้ัง ลูกค้าในกลุ่มนี้มีกําลังซื้อสูง 
และตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพของ 
ชาวจีนอีกด้วย การท่ีชาวจีนมีฐานะ
ความเปน็อยูท่ี่ดีข้ึน กําลังซ้ือท่ีเพิม่สงูขึน้ 
ทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีน 
มีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น ผู้บริโภค
พร้อมจะจ่ายเพื่อ “เลือกสรร” ในส่ิงดี 
ท่ีสุดสําหรับตัวเองมากขึ้น จึงกล่าว 
ได้ว่าแนวโน้มตลาดสินค้า (เกษตร) 
เพื่ อสุขภาพในจีนกําลังเติบโตได้ดี  
โดยเฉพาะใน “กลุ่มของผู้บริ โภค 
ตามหวัเมอืงหลักและรอง” ท่ีมกํีาลังซื้อ 

ต้ังแต่ระดับกลางถึงสูง เพราะคนท่ีม ี
กําลังซื้ อไม่ได้เอาเหตุผลด้านราคา 
มาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ

แนวทางการสร้างอัตลักษณ์ให้กับ 
สนิค้าท่ีสอดประสานจุดแขง็ในท้องถ่ินไว้ 
ยังเป็นการกรุยทางไว้ให้กับการพัฒนา  
“สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์” หรือ
ท่ีเรียกสั้น ๆ ว่า GI (Geographical  
Indication) ในอนาคตด้วย คําว่า GI 
ฟงัดเูหมอืนเปน็เรื่องใหม ่แต่หากพดูถึง 
“ทุเรียนเมืองนนท์ ส้มโอนครชัยศรี  
ไข่เค็มไชยา กาแฟดอยช้าง หมูย่าง 
เมืองตรัง ข้าวสังข์หยดพัทลุง” ทุกคน 
คงถึงบางอ้อ เพราะสินค้าเหล่านี้ 
ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้า ท่ีไ ด้รับการ 
ขึ้นทะเบียน GI แล้ว ท่ีกล่าวมาข้างต้น  
ถือเป็นตัวอย่าง ท่ีน่าสนใจสําหรับ 
ภาคธุรกิจไทยท่ีจะนําไปประยุกต์ใช้กับ 
การพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยเพื่อ
สร้างการจดจําและนําไปเจาะตลาดจีน 
ได้เช่นกัน

กลับมาท่ีรายงาน China Crayfish 
Industry Development Report 
(2021) สาระสําคัญสว่นหนึ่งได้กล่าวถึง 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมกุ้งเครย์ฟิช 
และ “ช่องว่าง” ท่ีแฝงไว้ด้วยโอกาส 
ท่ีผู้เล่น (ไทย) สามารถนําไปต่อยอด 
การเรียนรู้หรือเข้าไปดําเนินธุรกิจได้

ในรายงานฯ ระบุว่า การเพาะพันธุ์
และอนุบาลลูกกุ้งยังคงเป็นจุดอ่อน
ในห่วงอุตสาหกรรมกุ้งเครย์ฟิชในจีน  
ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยให้ขยายพันธุ์
โดยธรรมชาติ ฟาร์มเพาะและขยาย 
พันธุ์กุ้งยังมีจํานวนไม่มาก ส่งผลให้ 
คณุภาพพนัธุก์ุง้ถดถอย กุง้มขีนาดเล็กลง 
อัตราการรอดต�าลง และผลผลิตลูกกุ้ง 
ไมแ่นน่อน โดยชว่ง 2 ปมีานี ้หลายพ้ืนท่ี 
ได้พยายามส่งเสริมให้มีการแยกการ 
เพาะพันธุ์กับการเล้ียงกุ้งออกจากกัน 
รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ ์
ก า ร คั ด เ ลื อ ก ลู ก พั น ธุ์ กุ้ ง คุ ณ ภ า พ  
การเพาะเล้ียง และการขยายพันธุ์กุ้ง 
เครย์ฟิชพันธุ์ดี จึงเป็นโอกาสสําหรับ 

“อำหำรไทย” ได้รับ 
ควำมนิยมแพร่หลำย 
จำกชำวจีน จึงถือเป็น 
โอกำสที่ดีส�ำหรับผู้ผลิต
เครื่องปรุงรสของไทย  
ที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
เครื่องปรุงรสสไตล์ไทย 
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ฟาร์มกุ้งเครย์ฟิช (ไทย) ในการส่งออก 
ลูกกุ้งท่ีเป็นพันธุค์ุณภาพได้

ด้วยรูปแบบของการเล้ียงท่ีเป็น
อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น อย่างโมเดล 
การเกษตรแบบ “บริษัท+เกษตรกร” 
ส่งผลให้ความต้องการใช้ “อาหาร 
เล้ียงกุง้” เพิม่มากขึ้น (เดิมเปน็การเล้ียง 
แบบปล่อยตามธรรมชาติ กุ้งมีขนาด 
เล็กใหญ่ไม่เท่ากัน) จากข้อมูลปี 2563  
มีผู้ ผ ลิตอาหารกุ้ ง เครย์ฟิช ท่ัว จีน 
เพียง 200 กว่าราย ส่วนใหญ่มีกําลัง 
การผลิตประมาณ 1,000 ตัน มีกําลัง 
การผลิตรวม 1.1 ล้านตัน ขณะท่ี 
ตลาดจีนมีความต้องการอาหารกุ้ง  
คาดการณ์ว่าอยู่ ท่ีราว 1.5 ล้านตัน  
(ขาดตลาดราว 4 แสนตัน)

การท่ีแนวโนม้ของตลาดกุ้งเครยฟิ์ช 
ท่ีขยายตัวได้ดี ส่งผลให้ความต้องการ 
ใช้อาหารกุ้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม 
จํานวนฟาร์มเล้ียงกุ้งท่ีมีเพิ่มมากขึ้น  
โดยพื้นท่ีเล้ียงกุ้งเครย์ฟิชขนาดใหญ่
ของจีนอยู่ ในมณฑลหู เป่ย  อันฮุย  
หูหนาน เจียงซู และเจียงซี กอปรกับ 

อุตสาหกรรมกุ้งเครย์ฟิชในจีนมีการ 
พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งร่วมกับ 
การพัฒนาวิธีเล้ียงแบบปลอดสารเคมี 
เพื่ อให้กุ้งเครย์ฟิชมีความปลอดภัย  
จึงเป็นโอกาสสําหรับผู้ผลิตอาหารกุ้ง 
และอาหารเสริมจากเครย์ฟิช (ไทย)  
รวมถึงการพัฒนาวิธีการ เ ล้ียงกุ้ ง 
ในแบบโพรไบโอติก (สอดคล้องกับ 
เทรนด์รักสุขภาพของชาวจีน)

การ ต่อยอดอุตสาหกรรมเป็น
แนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 
เกษตร นอกจากกุ้งมีชิวิตแล้ว ปัจจุบัน  

กุ้ ง เครย์ฟิชในจีนถูกนําไปแปรรูป 
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารท่ีหลากหลาย  
ในรายงาน China Crayfish Industry  
Development Report (2021) ระบุว่า  
ปี  2563 ในประเทศจีนมีโรงงาน 
แปรรูปกุ้งเครย์ฟิชขนาดใหญ่ (ปีละ 
100 ตันขึ้นไป) จํานวน 123 ราย  
มีกําลังการผลิตรวม 8.8 แสนตัน มลูค่า 
การแปรรูปรวม 48,070 ล้านหยวน 
ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ 5 แหล่งผลิตสําคัญ คือ 
มณฑลหเูปย่ มณฑลเจียงซู มณฑลอันฮุย 
มณฑลหูหนาน และมณฑลเจียงซี

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ กุ้ ง เ ค ร ย์ ฟิ ช แ ป ร รู ป  
เน้นการแปรรูปขั้นต้น 3 ประเภท คือ 
กุ้งแกะเปลือกไว้หาง กุ้งแกะเปลือก 
ถอดหาง และกุง้ท้ังตัว เนื่องจากมต้ีนทนุ 
การผลิตต�า และตอบโจทย์ผู้บริโภค 
ในการนํากลับไปปรุงอาหารท่ีบ้าน  
ทําให้ “กุ้งเครย์ฟิชแกะเปลือกไว้หาง”  
ได้รับความนิยมจากร้านอาหารและ 
ผูบ้รโิภคมากท่ีสดุ ยงัไมร่วมถึงผลิตภัณฑ์ 
กุ้งเครย์ฟิชพร้อมปรุงหรือพร้อมรับ 
ประทานท่ีได้รับความนิยมไม่น้อย 
เช่นกัน อาทิ กุ้งผัดปรุงรสหมาล่าและ 
กุ้งผัดพริกแห้งสไตล์หูหนาน กุ้งปรุงรส
ต้มยํากุ้งสไตล์ไทย หรือสุก้ีหม้อไฟ

อ า นิ ส ง ส์ จ า ก ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง 
ตลาดชอปปิงออนไลน์ ร้านเดลิเวอร์ร ี 
ร้านฟาสต์ฟู้ด การค้นคว้าและวิจัย 
เก่ียวกับการรักษาความสดใหม่ของกุ้ง  
และความก้าวหนา้ของระบบโลจิสติกส ์
ห่วงโซ่ความเย็น ท่ีช่วยให้การจัดส่ง 
ไปถึงมือผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว  
ผลิตภัณฑ์ยังคงความสดใหม่ อร่อย  
และได้คุณภาพ

ท่ีสําคัญ เทรนด์ในการบริ โภค 
กุ้ ง เครย์ฟิช ในจีนยั งช่ วยให้ธุ ร กิจ 
“เครื่องปรุงอาหาร” สาํหรบักุง้เครยฟ์ชิ
เติบโตตามไปด้วย ข้อมูลปี  2563  
ชี้ว่า โรงงานผลิตเครื่องปรุงรสสําหรับ 
กุ้ ง เครย์ฟิชมีอ ยู่ เ กือบ 100 ราย 
ท่ัวประเทศ บนพื้นฐานท่ี “อาหารไทย”  
ได้รับความนิยมแพร่หลายจากชาวจีน 

ผลิตภัณฑ์กุ้งเครย์ฟิช
แปรรูป คือ กุ้งแกะเปลือก 
ไว้หำง กุ้งแกะเปลือก 
ถอดหำง และกุ้งทั้งตัว  
มีต้นทุนกำรผลิตต�่ำ  
ตอบโจทย์ผู้บริโภคที ่
น�ำกลับไปปรุงอำหำรที่บ้ำน 
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จึงถือเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับผู้ผลิต 
เครื่องปรุงรสไทย ในการท่ีจะพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุงรสสไตล์ไทย  
ควบคู่กับการสรา้งสรรค์เมนอูาหารไทย
ท่ีมีกุ้งเครย์ฟิชเป็นส่วนประกอบหลัก  
ให้ผู้บริโภคชาวจีนได้เข้าใจและเข้าถึง 
กรรมวิธกีารปรุงในแต่ละเมนู

นอกจากนี้  ยังมีการค้นคว้าวิจัย 
อย่างการสกัดสารไคตินจากเปลือกกุ้ง 
เพื่ อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมยาและ 
เครื่องสําอาง ซึ่งนับเป็นการต่อยอด 
อุตสาหกรรมต้ังแต่ต้นน�าในนาข้าว  
ไปจนถึงปลายน�า  กลายเป็นเมน ู
บนโต๊ะอาหาร แถมยังเป็นส่วนสําคัญ 
ท่ีช่วยขับเคล่ือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งในหว่งโซอุ่ตสาหกรรม ทําให ้

กุ้งเครย์ฟิชกลายเป็นอุตสาหกรรม 
มูล ค่าแสนล้านหยวน และอาชีพ 
การเล้ียงกุ้งจะกลายเป็นอาชีพท่ีสร้าง 
ความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกร
ได้ด้วย

BIC เห็นว่า แนวโน้มการเติบโต 
ของอุตสาหกรรมกุ้งเครย์ฟิช และ 
แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรในจีน  
เป็นตัวอย่างท่ีน่าศึกษาสําหรับองค์กร 
ภาครัฐและภาคเอกชนไทย ท่ีจะนํามา 
ปรับใช้เพ่ือเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร  
และแสวงหาลูท่างการค้ากับประเทศจีน 
โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ท่ีมีตัวสินค้า 
และมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดจีน 
สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยการนําสินค้า
ไปทดลองตลาดจีนผ่านแพลตฟอร์ม  
e-commerce หรือการหาพันธมิตร 
ทางธรุกิจชว่ยทําการตลาดหรอืเขา้งาน 
แสดงสินค้า

สิ่ งสําคัญ คือ สินค้าท่ีต้องการ 
เจาะตลาดจีนต้องมีคุณภาพน่าเชื่อถือ 
และมีลูกเล่นท่ีแตกต่าง เพราะชาวจีน 
ชอบของท่ีแปลกใหม่ และมีค่านิยม 
มีความเชื่ อมั่นต่อสินค้าท่ีนําเข้าสูง 
(มากกว่าสินค้าท่ีผลิตในประเทศจีน) 
กอปรกับกําลังในการซื้อท่ีเพิ่มมากขึ้น  
ทําใหผู้บ้รโิภคชาวจีนพรอ้มจะหยบิเงิน
จากกระเป๋าเพื่อจ่าย แลกกับคุณภาพ
ชี วิตท่ี ดีขึ้น  จึงเป็นโอกาสท่ีสินค้า 
เกษตรของไทยจะเข้าไปเจาะตลาดจีน 
ได้ไม่ยาก
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• ส่องเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่กับ 
วิถีชีวิตของชาวจีน 
หลังการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19

• 10 อันดับเมืองที่มี 
ยอดการใช้จ่าย 
สูงท่ีสุดในจีน

• นโยบาย Fintech 
2025 ของฮ่องกง

เรียนจากผู้รู้

• เมกะโปรเจกต ์ 
“สวนโลจิสติกส์ห่วงโซ่
ความเย็น” ที่เมืองท่า 
ฝางเฉิงก่าง รองรับ 
ผลไม้สดและผลิตภัณฑ์
สตัวน์�า้ โอกาสท่ีธุรกจิไทย 
ไม่ควรมองข้าม

• ศักยภาพอุตสาหกรรม
การแพทย์ของเมือง 
เซี่ยเหมิน และโอกาส
ความร่วมมือกับไทย

• มะกอกกานซู แปรรูป
เพ่ิมมูลค่าสู่การส่งออก 
ทั่วโลก



ส่องเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่กับ
วิถีชีวิตของชาวจีน
หลังการแพร่ระบาด

ของโควิด-19
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
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ไฮไลท์
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 เปน็ปจัจัยส�าคัญประการหนึ่ง 
ท่ีท� าให้ จีนหันมาพัฒนาเศรษฐกิจ 
แบบพึ่งพาตนเอง ด้วยการผลักดัน 
ยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนานท่ีเน้นการ 
พึ่งพาตัวเองทางเทคโนโลยี ส่งเสริม 
การผลิตและบริการภายในประเทศ 
เป็นหลัก โดยมีการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ 
และตอบสนองความต้องการของ 
ผูบ้รโิภคในยุคโควิด ชว่ยใหจี้นฝา่วิกฤต 
เศรษฐกิจให้ฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ว

• รัฐบาลจีนก�าหนดนโยบาย 六保

หรือหลักประกัน 6 ประการ เพื่อสร้าง 
หลักประกันในการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยให้ความส�าคัญ
กับการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน 
แล ะน วั ต กรร มท าง อุ ต สา หกร รม  
และก�าหนดอาชีพใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
และการระบาดของโรคอุบั ติ ใหม่ 
ในอนาคต

• คนไทยได้รู้ จักการเรียนรู้และ
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง วิ ถี ชี วิ ต ไ ป จ า ก เ ดิ ม 
อ ย่ า ง ม า ก จ า ก ก า ร เ ผ ชิ ญ ห น้ า กั บ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ 
โควิด-19 โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
เข้ามาพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจและ 
การด�ารงชีวิต

การแพร่ ระบาดของโควิด-19  
สร้างความส่ันสะเทือนให้กับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสังคมท่ัวโลก ส่งผล 
กระทบต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ตลอดจนการเดินทางไปมาหาสูร่ะหว่าง
ประชาชน ภาคธรุกิจ ต้องประสบปญัหา 
ขาดความสมดุล ท่ัวโลกต้องเผชิญหน้า 
กับการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ ่จากวิถีชวิีต 
แบบเดิม มาเป็นวิถีชีวิตรูปแบบใหม ่ 
หรือท่ีเรียกกันว่า “New Normal”

New Normal เรียนรู้ 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตวิถีใหม่

New Normal คือความปกติใหม ่
ฐานวิถีชี วิตใหม่ หมายถึง รูปแบบ 
การด�าเนินชีวิตแบบใหม่ท่ีแตกต่าง 
ไปจากอดีต เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากบางสิ่งบางอย่าง จนแบบแผนการ 
ด�าเนินชีวิตของคนในสังคมเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปสู่วิถีแบบใหม่

วิ ถีชี วิตใหม่  อันเป็นผลมาจาก 
การแพรร่ะบาดของโควิด-19 นอกเหนอื 
จากการสวมใส่หน้ากากอนามัย รักษา
ระยะห่างระหว่างกันแล้ว ยังส่งผลต่อ 
รูปแบบการคิด พฤติกรรมการใช้ชีวิต 
ตลอดไปจนถึงพฤติกรรมการบริโภค 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเห็น 
ได้ชัด ชาวจีนถือเป็นคนกลุ่มแรกท่ีต้อง 
เผชิญและปรับตัวกับการเปล่ียนแปลง
จากผลของการระบาดของโควิด-19  
ในช่วง 2 ปีกว่าท่ีผ่านมา มีส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นจ�านวนมาก  
เพื่ อให้ผู้บริโภคยังคงจับจ่ายใช้สอย 
อย่างเสรี ในขณะท่ีสามารถลดการ
สัมผัสและการติดต่อระยะใกล้ชิด  
ตอบสนองและสนับสนุนนโยบาย 
“ Ze ro - C OV I D ”  ข อ ง รั ฐ บ า ล จี น
และพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม ่

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19

การบรโิภคทีเ่ปลีย่นไปของชาวจนี 
ช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19

จากงานวิจัยในหัวข้อ “พัฒนาการ
ของผูบ้รโิภคชาวจีนในป ี2564: รายงาน
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด”  
ของ Accenture บริษัทท่ีปรึกษาทาง 
ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจระดับโลก
กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19  
ส่งผลให้ตลาดบริโภคเปล่ียนแปลงไป 
องค์กรต่าง ๆ  ต้องเรง่คิดค้นและทดลอง 
ใช้มาตรการใหม่ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ 
สภาพแวดล้อมของตลาดผู้บริโภค  
และตอบสนองต่อความต้องการและ
รสนิยมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคชาวจีน 

การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ส่งผลให้ตลาด
บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 
องค์กรต่าง ๆ ต้องเร่ง
คิดค้นและทดลองใช้
มาตรการใหม่ เพ่ือปรับตัว 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
ของตลาดผู้บริโภค 
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มากกว่าร้อยละ 57 เชื่อว่า การระบาด 
ไ ด้กระตุ้นให้พวกเขาต้องทบทวน 
การด�าเนินชีวิตของตนเองอีกครั้ง และ
การแพร่ระบาดท�าให้เกิดแรงจูงใจอ่ืน
ในการเลือกบริโภค อาทิ สุขภาพอนามยั 
และความปลอดภัย ความสะดวกสบาย  
แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์

การเปล่ียนแปลงทางความคิดและ
พฤติกรรมการบริโภคได้สร้างโอกาส 
ใหม่ให้กับภาคธุรกิจ เป็นตัวกระตุ้น 
ให้ภาคธุรกิจเร่งพัฒนากลยุทธ์ทาง 
การตลาดและก�าหนดมาตรฐานใหม ่
เพื่ อตอบสนองความต้องการของ  
“ผู้บริโภคยุคใหม่”

ข้อมูลจากส�านักสถิ ติแห่ งชาติ 
แสดงให้เห็นว่า ในช่วงเกิดสถานการณ์ 
การระบาดของโควิด-19 ใหม่  ๆ  
(ปี  2563)  อัตราการบริ โภคของ 
ชาวจีนท้ังประเทศลดลงร้อยละ 1.6 

เมื่ อเทียบเป็นรายปี แต่ในช่วงหลัง 
ท่ีสามารถบรหิารจัดการกับสถานการณ์
การระบาดได้ดีและมีประสิทธิภาพข้ึน  
(ปี 2564) อัตราการบริโภคของชาวจีน
เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากปี 2563  
คือ ร้อยละ 13.6 โดยในปี  2564  
ค่า ใช้ จ่ ายในการบริ โภคส่วนใหญ ่
จะใช้จ่ายไปกับ 1) สินค้าประเภท
อาหาร 2) ท่ีอยู่อาศัย 3) เคร่ืองใช ้
ในชีวิตประจ�าวัน และ 4) ค่ารักษา
พยาบาลและการดูแลรักษาสุขภาพ  
เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยเพิ่มสูงขึ้น 
รอ้ยละ 8.6, 5.6, 5.4 และ 5.4 ตามล�าดับ 
จากข้อมูลข้ าง ต้นแสดงให้ เห็น ว่า  
เศรษฐกิจของจีนมีการฟื้ นตัวจาก 
ผลกระทบของโรคระบาดอย่างรวดเร็ว  
และอัตราการบริโภคของประชากร 
ภายในประเทศท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมี 
นัยส�าคัญ

ก้าวตามการเปลี่ยนแปลง 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ

องค์กรต่าง ๆ ท้ังในภาครัฐและ
เอกชนของจีนต่างเร่งปรับโครงสร้าง
ทางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 การน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาช่วยให้กระบวนการท�างานง่ายขึ้น 
(Digitalization) ถกูน�าเขา้มาเปน็ตัวแปร 
ส�าคัญในการสร้างและเปล่ียนแปลง
กระบวนทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ BIC ขอยกตัวอย่าง 
การปรับตัวทางธุรกิจท่ีน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจอย่าง 
เป็นรูปธรรม ดังนี้กราฟแสดงอัตราการบริโภคของชาวจีนในปี 2562 - 2564

1. นวัตกรรมใหม่ ภาคธุรกิจจีน
ได้น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์สร้าง
นวัตกรรมใหม่เพื่ อให้ธุรกิจสามารถ 
ด�าเนินต่อไปได้ในช่วงวิกฤตโรคระบาด  
อาทิ 1) ตู้ฝากอาหารอัจฉริยะของ  
MEITUAN นวัตกรรมนี้ถูกผลิตและ 
น�าออกมาใช้งานเมื่อเดือนกุมภาพันธ ์
2563 โดยผู้ส่งอาหารและผู้บริโภค
สามารถด�าเนินการทุกอย่างผ่านทาง 
โทรศัพท์มือถือได้ ท้ังยังมีระบบปรับ
อุณหภูมิและฆ่าเชื้อโรคโดยอัตโนมัติ 
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและอ�านวย
ความสะดวกให้ ท้ังผู้ประกอบการ  
พนักงานส่งอาหาร และผู้บริ โภค  
2) JD Express รถส่งพัสดุไร้คนขับ  
นวัตกรรมใหม่ท่ีสร้างความปลอดภัย 
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ในการรับ - ส่งพัสดุ  รถส่งพัสดุนี้ 
มีความพิ เศษหลายประการ อาทิ  
ระบบเซนเซอร์รอบคัน 360 องศา  
ระบบแยกแยะสัญญาณไฟจราจร 
ระบบหลบหลีกสิ่ ง กีดขวาง ระบบ
สแกนใบหน้า โดยสามารถขนส่งได้ 
สูงสุด 30 รายการ/ครั้ง รองรับน�าหนัก 
ได้สูงสุด 100 กก. นอกจากนี้ ในช่วงท่ี
มีสถานการณ์การระบาดในบางพื้นท่ี
ของจีน รถสง่พสัดุไรค้นขบันีย้งัสามารถ 
เข้าไปให้บริการในช่วงล็อกดาวน ์
ภายในเขตชุมชนในหลายมณฑล  
โดยช่วยส่งสิ่งจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต 
อาทิ ข้าวสาร น�า ตลอดจนวัสดุป้องกัน 
การแพร่ระบาด อาทิ น�ายาฆ่าเชื้ อ 
หน้ากากอนามัย ซ่ึงสามารถขนส่งวัสดุ
กว่า 10,000 รายการ ชว่ยแบง่เบาภาระ 
เจ้าหน้าท่ีและลดความเสี่ยงของการ
แพร่เชื้อ ท้ังเป็นนวัตกรรมท่ีสนับสนุน 
“การจัดส่งแบบลดการสัมผัส”

2. ปัญญาประดิษฐ์  เริ่ม เข้ามา 
มบีทบาทในสังคมมนษุย ์ความก้าวหนา้
ของเทคโนโลยีกลายเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการพัฒนาธุรกิจสู่อนาคต อาทิ  
หุ่นยนต์ส่งอาหารของโรงแรม IBIS  
ในนครเฉิงตู ท่ีคอยบริการส่งอาหาร 
ให้ผู้ เข้ ารับบริการถึงหน้าห้องพัก 
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระบบเซนเซอร์

สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้โดย
อัตโนมัติ และยังสามารถส่งสัญญาณ
เ รี ย ก ลิ ฟ ต์  แ ล ะ เ ค ล่ื อ น ท่ี ก ลั บ ไ ป
ต�าแหน่งเดิมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้
ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ 
ยั ง ไ ด้น� าหุ่ นยนต์ อัจริ ยะมา ติด ต้ั ง  
คอยใหบ้รกิารแก่ผูโ้ดยสาร โดยสามารถ
สอบถามข้อมูลภายในท่าอากาศยานฯ  
ติดต่อสอบถามเจ้าหนา้ท่ีแบบออนไลน ์
ผ่านหุ่นยนต์อัจฉริยะ ระบบน�าทาง  
ตลอดจนการให้ความบันเทิงแก่ผู้ใช ้
บริการ

3. ระบบข้อมูลมหัต (Big Data 
Platform) เป็นระบบท่ีภาคส่วนต่าง ๆ  
ก�าลังให้ความส�าคัญ รัฐบาลจีนได้ 
ร่วมมือกับองค์กรท่ีเก่ียวข้องน�าระบบ 
ข้อมูลมหัตมาใช้ประโยชน์ในการสร้าง  
“รหสัสขุภาพ” (健康码) เพื่อเปน็เครื่องมอื 
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาด โดยรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ 

สถานะสุขภาพของประชาชน อุณหภูมิ
ร่างกาย การฉีดวัคซีน การทดสอบ
กรดนิวคลีอิกเพื่อหาเชื้อฯ และบันทึก 
ประวัติการเดินทาง ท�าให้สามารถ 
ติดตามสถานะสุขภาพของประชาชน 
ได้แบบเรยีลไทม ์และสรา้งเปน็ฐานข้อมลู 
ขนาดใหญ่ ระบุกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูง 
ผ่านการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 
ข้อมูลของระบบ นอกจากนี้ ในส่วน 
ภาคธุรกิจ อาทิ Dingdong Maicai  
(叮咚买菜) แพลตฟอร์มส่ังซื้อสินค้า
ออนไลน์ประเภทของสดจ�าพวกผัก 

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
ไปจากวิถีชีวิตเดิม 
อย่างเห็นได้ชัดคือ 
การน�าระบบดิจิทัล
ออนไลน์เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น

jd.com
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และผลไม้ ก็ได้น�าระบบข้อมูลมหัต 
ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนธุรกิจ  
โดยการน�าข้อมูลจากประวัติการส่ังซื้อ 
ของลูกค้า ท่ี ไ ด้ เ ก็บรวบรวมเอาไ ว้ 
มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
คาดการณ์ค�าสั่งซ้ือล่วงหน้า เพื่อสร้าง 
สมดุลในการจัดเก็บสินค้าและลด 
จ�านวนของเนา่เสยี โดยในชว่งการระบาด 
ในปี 2563 Dingdong Maicai มียอด 
สั่งซื้อต่อวันมากกว่า 850,000 ค�าสั่ง 
และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 1,500 
ล้านหยวน

4. ดิจิทัลหยวน (E-CNY) สกุลเงิน
ท่ีถูกสร้างขึ้นโดยธนาคารกลางของจีน 
หากมองย้อนวิวัฒนาการของสังคม  
ไร้เงินสดของจีนเริ่มจากการช�าระเงิน 
ด้วย QR CODE ผ่านแพลตฟอร์ม 
Alipay และ WeChat Pay ด้วยโทรศพัท์ 
มือถือต้ังแต่ปี 2546 และปี 2556  
ตามล�าดับ ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้เข้ามา 
สนับสนุนระบบการเงินแบบดิจิทัล 
เต็มรูปแบบเพื่ อช่วยยกระดับสังคม 
เงินสดของจีน โดยเริ่มทดลองใช้งาน 
เมื่ อปี  2562 ข้อมูลจาก “เอกสาร

ความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนา
ของหยวนดิจิทัลของจีน” ณ วันท่ี  
30 มถินุายน 2564 มจี�านวนลงทะเบยีน 
เปิดกระเป๋าเ งินส่วนตัวผ่านระบบ 
มากกว่า 20.87 ล้านคน มูลค่าธุรกรรม 
สะสมประมาณ 34,500 ล้านหยวน 
และในงานแถลงข่าวของส�านักงาน 
ข้อมูลของรัฐ ผู้อ�านวยการการเงิน 
ของธนาคารกลางกล่าวว่า ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 มจี�านวนลงทะเบยีน 
เปิดกระเป๋าเ งินส่วนตัวผ่านระบบ 
มากกว่า 261 ล้านคน มูลค่าธุรกรรม
สะสมประมาณ 87,565 ล้านหยวน  
สะท้อนให้เห็นว่า ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จ�านวน
ผู้ใช้งานดิจิทัลหยวนเพิ่มสูงข้ึนอย่าง 
รวดเร็วและต่อเนื่อง

5. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-commerce) สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยส�าคัญ  
ท�าให้พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน 
เปล่ียนไป ส่งผลให้ผู้คนหันมาใช้เวลา 
ในการท่องโลกออนไลนบ์นโซเชยีลมเีดีย 
และนยิมซื้อสนิค้าผา่นชอ่งทางออนไลน ์
มากขึ้น จากการส�ารวจพฤติกรรม 
การบริโภคสินค้าของชาวนครเฉิงตู 
จ�านวน 1,163 คน ของส�านักข่าว Red 
Star News และ Chengdu Departure  
พบว่าผู้บริโภคกว่าร้อยละ 67 ตัดสินใจ 
ซื้อสินค้าหลังจากรับชมวิดีโอสั้นและ  
Live Streaming ซ่ึงมากกว่าตัดสินใจ 

ซื้อจากการโฆษณาแบบด้ังเดิม (โฆษณา
ทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
จ�าหน่ายสินค้าหรือค�าแนะน�าจาก 
พนกังาน) เกือบเท่าตัว การขายออนไลน์
ผ่าน Live Streaming e-commerce  
โดย Tiktok เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น 
ท่ี ไ ด้รับความนิยมมาก ท่ีสุด ในจีน 
มีผู้ ท่ีใช้งานรายวันถึง 380 ล้านคน  
เฉล่ียเวลาการใช้งาน 102 นาที/คน/วัน 
แ ล ะ ถื อ เ ป็ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม เ ปิ ด ตั ว 
การ Live Streaming e-commerce  
ของ Key Opinion Leader (KOL)  
และดารานักแสดงอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง 
ของจีน โดยยอดขายสินค้าออนไลน ์ 
(GMV) ของปี 2563 มีมูลค่าสูงถึง  
5 แสนล้านหยวน

อาชีพและวิถีชีวิตใหม่ 
ในโลกดิจิทัล (Digital Life)

ชีวิตในโลกดิจิทัล (Digital Life) 
ความทันสมัย สะดวกสบายกลายเป็น 
ปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของ  
คนยุคใหม ่โดยเฉพาะในชว่งการระบาด 
ของโควิด-19 พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 
ไปจากวิถีชี วิตเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
คือ การน�าระบบดิจิทัลออนไลน์เข้ามา 
มบีทบาทในชวิีตประจ�าวันมากขึ้น อาทิ  
ระบบ Smart Sensors เทคโนโลยี  
การใช้จ่ายผา่นระบบออนไลน ์การซื้อขาย 
สินค้าผ่านระบบออนไลน์เป็นต้น

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ
โควิด-19 รัฐบาลจีนยังคงใช้นโยบาย 
“โควิดเป็นศูนย์” เพื่ อควบคุมให้ม ี 

ความทันสมัย  
สะดวกสบายกลายเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการ
ด�าเนนิชวีติของคนยคุใหม่ 

 โดยเฉพาะในช่วง 
การระบาดของโควิด-19 
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ผู้ ติดเ ช้ือน้อยท่ีสุด ลดการติดเชื้ อ 
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ จึงส่งผลให ้
การเติบโตทางเศรษฐกิจขาดความสมดลุ 
องค์กรทางเศรษฐกิจตกอยู่ในสภาวะ 
วิกฤต ความเส่ียงทางการเงินเพิ่มสูง  
การงานไม่มีความมั่นคง การระบาด
ของโควิด-19 เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญ 
ท่ีท�าให้จีนเรียนรู้ ท่ีจะพึ่งพาตนเอง 
เป็นหลัก ดังประกาศยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาแบบวงจรคู่ขนาน ซึ่งเป็น 
นโยบายหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี (2564 -  
2568) ฉบับท่ี 14 โดยเพิ่มการบริโภค
ภายในประเทศ การพึ่ งพาตัวเอง 
ทางเทคโนโลยี ตลอดจนพึ่งพาการผลิต 
แ ล ะ บ ริ ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ เ ป็ น ห ลั ก  
และต้ังเป้าหมายว่าโลกจะต้องพึ่งพา
จีนในด้านการค้าระหว่างประเทศ 
ด้วยการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น  
เพื่อสร้างความสมดุลในการหมุนเวียน
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้ 
เสนอนโยบาย “六保” หรอืหลักประกัน  
6 ประการ ซึ่งครอบคลุมไปถึงอาชีพ
ของประชาชนชาวจีน โดยมจุีดประสงค์ 
ท่ีจะรักษาพื้นฐานของการด�ารงชีวิต
ของประชาชนให้มั่นคง เพื่ อ เป็น 
หลักประกันในการปรับปรุงคุณภาพ
ชี วิตของประชาชน โดยกระทรวง 
ทรัพยากรบุคคลและประกันสังคม
ได้ร่วมกับส�านักงานบริหารจัดการ 
กฎระเบียบตลาดแห่งรัฐและส�านัก 

สถิติแห่งชาติจีน ประกาศอาชีพใหม ่
ออกสู่สังคมอย่างเป็นทางการเพิ่มเติม 
เปน็ชุดท่ีสามนบัต้ังแต่มกีารประกาศใช ้
“เอกสารแยกประเภทอาชีพของจีน 
(ฉบับปี 2558)” อาทิ ช่างเทคนิค
วิศวกรรมบล็อกเชน นักการตลาด
ทางอินเทอร์เน็ต นักทดสอบความ 
ปลอดภัยของข้อมูล นักปฏิบัติการ
แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ ล็ อ ก เ ช น  ผู้ ช่ ว ย
สาธารณสุขชุมชน เจ้าหน้าท่ีให้บริการ 
เรยีนออนไลน ์นกัประเมนิความสามารถ 
ผูส้งูอายุ เปน็ต้น นอกจากนี ้การประกาศ 
อาชีพเพิ่มเติมชุดท่ีสามนี้ยังได้มีการ 
ยกระดับประเภทงานใหม่ขึ้นมา อาทิ  
นักไลฟ์สดขายสินค้า ผู้ตรวจสอบ 

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าท่ี
ป้องกันโรคระบาด เจ้าหน้าท่ีฆ่าเชื้อ 
เจ้าหนา้ท่ีดแูลด้านสุขอนามยัสาธารณะ 
โดยปรับเป็นอาชีพอย่างเป็นทางการ 
เช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทยหลังเกิด 
การแพร่ระบาดของโควิด-19

แมว่้าตลอดระยะเวลา 2 ปท่ีีผา่นมา 
ประเทศไทยจะยังคงเผชิญหน้ากับ 
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ 
โควิด-19 อย่างหนัก ทว่าผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นท�าให้ประเทศไทยได้เรียนรู้
และเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิม

อย่างมากเช่นกัน โดยส่ิงท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่  
1) การใช้ จ่ายผ่านระบบออนไลน์ 
เพิ่มมากขึ้นเพื่ อลดการสัมผัสของ 
ภาคธุรกิจท้ังขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก  
เริ่มใช้ จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ 
แทนการใช้เงินสด แม้แต่พ่อค้าแม่ค้า 
ในตลาดบางแห่งก็เริ่มน�าการใช้จ่าย
ผ่านพร้อมเพย์หรือ Mobile Banking 
มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการจับจ่ายใช้สอย  
2) การสัง่อาหารแบบเดลิเวอรเีปน็ท่ีนยิม 
และแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง 
ความปกติใหมข่องคนไทย เปน็อีกตัวชว่ย 
ท่ีท�าให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถด�ารง
อยู่ได้ท่ามกลางการระบาด 3) การขาย 
สินค้าออนไลน์ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  
ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา เกิดพ่อค้าแม่ค้า 
ออนไลนร์ายใหมใ่นประเทศไทยเพิม่ขึน้ 
จ�านวนมาก โดยอาศัยแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ ในการท�าการค้า อาทิ Tiktok, 
Facebook และ Instagram นับเป็น 
การปรับตัวและพัฒนาธุรกิจโดยพึ่งพา
ตนเองของภาคธุรกิจไทย จะเห็นได้ว่า 
โลกในยุคโควิด-19 ท่ีต้องค�านึงถึง 
การลดการสัมผัสและลดการรวมตัว 
เป็นกลุ่ มของผู้ คน  เป็น ตัว เร่ ง ให ้
เทคโนโลยดิีจิทัลเขา้มามบีทบาทส�าคัญ
ในการด�ารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น

การท่ีผู้ประกอบการท้ังขนาดใหญ่ 
และขนาดเ ล็ก เริ่ มน� าความ รู้ทาง
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ 
และพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของตน 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ 
ตลาด และรบัมอืกับความท้าทายต่าง ๆ   
ท่ี เ กิดขึ้นจากสถานการณ์ของโลก 
ท่ี เป ล่ียนแปลงและโรค อุบั ติ ใหม่ 
ต่าง ๆ  นบัเปน็การตอบสนองต่อหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนประเทศไทย
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (ปี 2564 -  

2569) ว่าด้วยการสร้างความสามารถ
ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก ร ะ แ ส ก า ร
เปล่ียนแปลงของโลก เน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองเพื่ อให้
ฟื้ นตัวจากการเปล่ียนแปลงของโลก 
ได้อย่างรวดเร็ว และยังจะช่วยให ้
ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจสามารถฟื้ นตัว
ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ต่างมีการเปล่ียนแปลงนโยบายจาก 
เศรษฐกิจพึ่ งพาภายนอกท่ีส่ งผล 
ใ ห้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ สู ง 
เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงจากภายนอก 
มาสนับสนุนเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง  
เพื่ อสร้างภูมิคุ้มกันและการฟ้ืนตัว 
ทางเศรษฐกิจ เห็นได้จากยุทธศาสตร์
วงจรคู่ ขนานของจีน และโมเดล
เศรษฐกิจ BCG ของไทย ซึ่งมีการน�า 
เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทาง
ดิจิทัลมาประยุกต์ใชแ้ละพฒันากลยุทธ ์
ทางเศรษฐกิจ อาทิ ระบบข้อมูลมหัต 
(Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และนวัตกรรมใหม ่
มาเป็นเครื่ องมือส�าคัญในการฟื้ นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ และตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมผู้บริ โภคใหม่ ใน ยุค  
“New Normal”  ท่ีทุกภาคส่ วน 
จะต้องสามารถยืนหยัดและรับมือ
กับความท้าทายต่าง ๆ ตลอดจน 
โ ร ค อุ บั ติ ใ ห ม่ ท่ี จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ไ ป 
ได้อย่างมีประสิทธภิาพและยั่งยืน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 
เป็นปัจจัยส�าคัญในการเร่ง
ให้ภาครัฐและเอกชนพัฒนา 
และปรับกลยุทธ์ในการ 
บริหารจัดการ เศรษฐกิจ 
การค้า และความเป็นอยู่

บทส่งท้าย
การเปล่ียนแปลงของสถานการณโ์ลก 

และการเกิดโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะ 
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ 
โควิด-19 เปน็ปจัจัยส�าคัญในการเร่งให ้
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการ 
เศรษฐกิจ การค้า และความเป็นอยู่ 
ของประชาชน ประเทศไทยและจีน 
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10 อันดับเมือง 
ที่มียอดการใช้จ่าย

สูงที่สุดในจีน
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน  

ณ กรุงปักก่ิง
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เป็นท่ียอมรับในวงกว้างว่า ส�าหรับ
ประเทศจีนท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 
ในโลกและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของประชากรท่ีมรีายได้ปานกลาง ท�าให้
จีนถูกมองว่าเป็นตลาด “เนื้ อหอม”  
ท่ีมีศักยภาพและเป็นท่ีหมายตาของ
นักธุรกิจท่ัวโลก ปัจจุบัน ถึงแม้ว่า 
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ 
โควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อภาคการ
บริโภคของจีน แต่ผู้บริโภคชาวจีน 
ยังคงมีความต้องการและมีก�าลังซื้ อ 
ในระดับสูง อุปสงค์ภายในประเทศจีน 
มีแรงหนุนส�าคัญต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจีน หรอืคิดเปน็สดัสว่นถึง
ร้อยละ 79.1 ของ GDP จีนในปี 2564 
อีกท้ังยังมีส่วนสนับสนุนในการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลก หรือคิดเป็นสัดส่วน
ถึงร้อยละ 25 ของ GDP โลก

จีนมุ่งมั่นท่ีจะสร้างเมืองศูนย์กลาง
การบรโิภคระดับสากล โดยเมื่อต้นเดือน 
ตุลาคม 2562 กระทรวงพาณิชย์จีน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกัน 
ออกเอกสาร “ความคิดเห็นเก่ียวกับ

การบ่มเพาะการสร้างเมืองศูนย์กลาง
การบริโภคระดับสากล” และเมื่อวันท่ี  
19 กรกฎาคม 2564 คณะรัฐมนตรีจีน 
ได้ประกาศว่า จะผลักดันการสรา้งเมอืง
ศูนย์กลางการบริโภคในนครเซี่ยงไฮ้  
กรุงปักก่ิง นครกว่างโจว นครเทียนจิน  
และนครฉงชิ่ง เพื่ อเป็นผู้น�าเทรนด์ 
การบริ โภค ส่ง เสริมการบริ โภคท่ี 
ทันยุคทันสมัย ผลักดันการประยุกต์ใช ้
เทคโนโลยีขั้ นสู งและ เทคโนโลยี 
สมัยใหม่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
เพื่อรักษาพลวัตและส่งเสริมภาคการ 
บรโิภคของจีนใหม้คีวามแขง็แกรง่ยิง่ขึน้

หากพิจารณาก�าลังซื้อของผู้บริโภค 
ชาวจีน  ปัจ จุบัน  จีนมีประชากร
ประมาณ 1.4 พนัล้านคน ซึง่เปน็จ�านวน
ท่ีมากเป็นอันดับหนึ่ งของโลกและ 
มีรายได้ต่อหัวท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว  
โดยในปี  2564 จีนมีรายได้ต่อหัว

ประชากรอยู่ท่ี 35,128 หยวน เติบโต
ร้อยละ 9.1 จากปี 2563 ในจ�านวน 
ดังกล่าวมีประชากรรายได้ปานกลาง
เปน็สัดส่วนร้อยละ 27.9 ของประชากร
จีนท้ังหมด ในภาพรวม จีนมีการใช้จ่าย 
เพ่ือการบริโภคเฉล่ียต่อหัวประชากร
ในปี 2564 เป็นมูลค่า 24,100 หยวน 
เติบโตร้อยละ 12.6 จากปี 2563 และ 
เติบโตร้อยละ 11.8 เมื่ อเทียบกับ 
ปี 2562 หรือช่วงก่อนการแพร่ระบาด
ของโควิด-19

สถิติการใช้จ่ายเพื่อการบรโิภคเฉล่ีย 
ต่อหัวประชากรจีนประจ�าปี 2564  
จ�าแนกตามประเภทและเรียงตาม 
สัดส่วนการใช้จ่าย ดังนี้ (1) การใช้จ่าย
ด้านอาหาร เครื่องด่ืม สุรา และบุหรี่
อยู่ท่ี 7,178 หยวน เติบโตร้อยละ 12.2  
จากปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
29.8 (2) การใช้จ่ายด้านท่ีพักอาศัย
อยู่ท่ี 5,641 หยวน เติบโตร้อยละ 8.2  
จากป ี2563 หรอืคิดเปน็สัดสว่นรอ้ยละ  
23.4 (3) การใช้จ่ายด้านขนส่งและภาพจาก China Daily

ผู้บริโภคชาวจีนยังคง 
มีความต้องการและ 

มีก�าลังซื้อในระดับสูง 
อุปสงค์ภายในประเทศจีน

มีแรงหนุนส�าคัญต่อ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
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โทรคมนาคมอยู่ท่ี 3,156 หยวน เติบโต
ร้อยละ 14.3 จากปี 2563 หรือคิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 13.1 (4) การใช้จ่าย 
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และความ
บนัเทิงอยูท่ี่ 2,599 หยวน เติบโตรอ้ยละ  
27.9 จากปี 2563 หรือคิดเป็นสัดส่วน

รอ้ยละ 10.8 (5) การใชจ่้ายด้านสขุภาพ
และการรักษาพยาบาลอยู่ท่ี 2,115 
หยวน เติบโตร้อยละ 14.8 จากป ี
2563 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.8 
(6) การใช้จ่ายด้านสินค้าและบริการ 
ในชีวิตประจ�าวันอยู่ท่ี 1,423 หยวน 

เติบโตร้อยละ 13 จากปี 2563 คิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 5.9 (7) การใช้จ่าย
ด้านเสื้อผ้าอยู่ท่ี 1,419 หยวน เติบโต
ร้อยละ 14.6 จากปี 2563 หรือคิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 5.9 และ (8) การใช้จ่าย 
ด้านสินค้าและบริการอ่ืน ๆ อยู่ท่ี 569 
หยวน เติบโตร้อยละ 23.2 จากปี 2563 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.4 จีนได้ 
จัดอันดับเมืองท่ีมียอดการใช้จ่ายสูงสุด 
ในปี 2564 โดยเปรียบเทียบจากมูลค่า
ยอดค้าปลีกของสินค้าอุปโภคบริโภค 
หรือมูลค่า ท่ีบ่งชี้ ถึ งความต้องการ
ใช้ จ่ายเพื่ อการอุปโภคบริโภคของ 
ผู้บริโภคในแต่ละเมือง 10 อันดับแรก 
ผู้ เชี่ ยวชาญประเมิน ว่า  เมือง ท่ีม ี
ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคหรือ 
มกี�าลังซื้อในระดับสงูจะมอีงค์ประกอบ
ท่ีส�าคัญ คือ อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง ประชากร 
มีจ�านวนมาก และปัจจัยประกอบอ่ืน ๆ   

อาทิ โครงข่ายคมนาคมการขนส่ง 
ท่ีสามารถดึงดูดการหล่ังไหลเข้าเมือง 
ของประชากรจากเมืองข้างเคียง ส่งผล 
ให้เกิดการรวมตัวของผู้คน แรงงาน
ทักษะ และอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็น
แรงกระตุ้นการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง 
(urbanization) และมีส่วนสนับสนุน 
ก�าลังการใช้จ่าย

นครเซี่ยงไฮ้ เมืองท่าทางเศรษฐกิจ 
และศูนย์กลางด้านการค้าและการเงิน 
ท่ีส�าคัญของจีนท่ีต้ังอยูใ่นเขตเศรษฐกิจ 
ลุ่มแม่น�าแยงซี (Yangtze River Delta: 
YRD) ถกูจัดเปน็เมอืงท่ีมยีอดการใชจ่้าย 
สูงสุดในจีน การบริโภคของชาวเซี่ยงไฮ้ 
มแีนวโนม้ท่ีจะชว่ยยกระดับการบรโิภค
ในประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย (luxury  
goods) เหน็ได้ชดัจากมลูค่ายอดค้าปลีก 
สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวัน
ของชาวเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเติบโตร้อยละ 24.7  
โดยในจ�านวนดังกล่าว ยอดค้าปลีก
ประเภทสินค้าฟุ่มเฟือยมีการขยายตัว 
อย่างรวดเร็ว เช่น 1) เครื่องประดับทอง 

การบริโภคของชาวเซี่ยงไฮ ้
มีแนวโน้มที่จะช่วยยกระดับ 
การบริโภคในประเภทสินค้า 
ฟุ่มเฟือย เห็นได้ชัดจาก 
มูลค่ายอดค้าปลีกสินค้า
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�า
ซึ่งเติบโตร้อยละ 24.7 
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เงิน และอัญมณี เติบโตร้อยละ 30.3  
(2) เคร่ืองส�าอาง เติบโตร้อยละ 15.7  
และ  (3 )  ผ ลิต ภัณฑ์ เครื่ อ ง เขี ยน 
ในท่ีท�างาน เติบโตร้อยละ 40.1 ท้ังนี ้
ในปี 2564 มูลค่ายอดค้าปลีกสินค้า
อุปโภคบริโภคของนครเซี่ยงไฮ้มีมูลค่า
อยู่ ท่ี  1.81 ล้านล้านหยวน เติบโต 
ร้อยละ 13.5 จากปี 2563

กรุงปกัก่ิง เมอืงหลวงและศนูยก์ลาง
ด้านการเมอืง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
ของจีน ซึ่งต้ังอยู่ในเขตเศรษฐกิจปักก่ิง 
(จิง) - เทียนจิน (จิน) - เหอเป่ย (จ้ี)  
(Beijing - Tianjin - Hebei Region) 
ถูกจัดอยู่อันดับท่ี 2 โดยเมื่อปี 2564  
มูลค่ายอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 
ของกรุงปกัก่ิงอยูท่ี่ 1.49 ล้านล้านหยวน  
เ ติบโตร้อยละ 8 .4  จากปี  2563  
ในจ�านวนดังกล่าวอัตราการเติบโตของ
ยอดค้าปลีกด้านอาหารและเครื่องด่ืม 
เติบโตร้อยละ 27.5 นอกจากนี้ ในป ี 
2563 ประชากรชาวปักก่ิงมีการใช้จ่าย
บนแพลตฟอร์มออนไลน์กว่าร้อยละ  
80.3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับสินค้า
ประเภท (1) เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.6 (2) ของใช้ 
ในชวิีตประจ�าวัน คิดเปน็สดัส่วนรอ้ยละ  
68.1 (3) อาหาร เครื่องด่ืม สุรา และ
บุหรี่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.8 และ 
(4) เครื่องส�าอาง คิดเปน็สดัสว่นร้อยละ 
19.6 เป็นต้น ท้ังนี้ กรุงปักก่ิงยังผลักดัน 
การบริโภคในรูปแบบใหม่ท่ีเข้าสู่ความ

เปน็อัจฉรยิะหรอืการพฒันาเขา้สูร่ะบบ 
ดิ จิ ทัลมากยิ่ งขึ้น  อาทิ  ผลิตภัณฑ์ 
ด้านการบันเทิงทางออนไลน์และ
บริการการปรึกษาแพทย์ออนไลน ์
เป็นต้น และผลักดันการอ�านวยความ 
สะดวกส�าหรับผู้สูงวัยในการบริโภค
สินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และ
พาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์ข้ามพรมแดน  
(Cross Border e-commerce)

นครฉงชิ่ง  เมืองท่ีมีการพัฒนา 
ภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและ 
เปน็สว่นส�าคัญของระเบยีงการค้าเช่ือม
ทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศ
สายใหม่ (New International Land - 
Sea Trade Corridor: NILSTC) ถกูจัดอยู ่
อันดับท่ี 3 นอกจากนี้ นครฉงชิ่งยังเป็น
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจท่ีส�าคัญใน 
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและมี 
ขอ้ได้เปรยีบในฐานะตลาดท่ีมปีระชากร 
มากถึง 32 ล้านคน หรือเทียบเท่า ประชากรของมณฑลซานสี ท้ังนี้ ในป ี

2564 มูลค่ายอดค้าปลีกสินค้าอุปโภค 
บริโภคของนครฉงชิ่งอยู่ท่ี 1.4 ล้าน 
ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 18.5 จาก
ปี 2563

นครกว่างโจว เมืองท่ีข้ึนช่ือเรื่อง
ตลาดขายส่งขนาดใหญ่  เป็นท่ี ต้ัง 
ของบริษัทเทคโนโลยีแนวหน้าของจีน 
และเป็นเครื่องจักรท่ีส�าคัญของกรอบ 
ความร่วมมือเขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง 
- มาเก๊า (Greater Bay Area: GBA)  
ถูกจัดอยู่อันดับท่ี 4 โดยในปี 2564 

มูลค่ายอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค
อยู่ท่ี 1.01 ล้านล้านหยวน

เมืองท่ีถูกจัดอยู่ใน 4 อันดับแรก 
ข้างต้นล้วนมีมูลค่าการการอุปโภค
บริโภคมากกว่า 1 ล้านล้านหยวน  
อันดับถัดไป ได้แก่  เมืองเซินเ จ้ิน 
นครเฉิงตู และเมืองซูโจว ตามล�าดับ  
ซึ่ งมียอดการใช้ จ่ายของประชากร 
ในแต่ละเมือง เป็นมูล ค่ามากกว่า  
9 แสนล้านหยวน นอกจากนี ้นครหนานจิง  
นครอู่ฮัน่ และนครหางโจว มยีอดใชจ่้าย 
ของประชาชนรองลงมาตามล�าดับ
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เนื้ อหาข้างต้นสะท้อนภาพรวม
ก�าลังการซื้อและแนวโน้มการจับจ่าย
ใช้สอยของผู้บริโภคในเมืองต่าง ๆ  
ของจีน ซึง่ผูป้ระกอบการไทยท่ีประสงค์
ลงทนุประกอบธรุกิจในจีน หรอืต้องการ
ส่งออกสินค้าไทยเข้าจีน จ�าเป็นต้อง 
ศกึษาขอ้มลูเชิงลึกเก่ียวกับเมอืงเปา้หมาย 
อย่างละเอียดและครอบคลุม อาทิ  
กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ ห่วงโซ่
อุปทาน และวัฒนธรรมการอุปโภค
บริ โภค  เพื่ อ เป็นข้อมูลประกอบ 
การพัฒนาสินค้าและบริการของไทย 
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ท่ีแท้จริง และเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนได้
อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ข้อมูลการจัด
อันดับข้างต้นยังสะท้อนว่า เมืองท่ีมี
ก�าลังการซื้ออันดับต้น ๆ ของจีนล้วนมี
ท่ีต้ังอยู่ในเขตเศรษฐกิจ เขตกลุ่มเมือง 
(Cluster City) หรือระเบียงเศรษฐกิจ 
ท่ีส�าคัญของจีน อาทิ YRD GBA และ 
NILSTC เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นท่ี
รัฐบาลไทย - จีนให้ความส�าคัญและ 
มเีจตนารมณ์จะรว่มผลักดันการเชื่อมโยง 
ท้ังในระดับนโยบายและความร่วมมือ 
เชงิรูปธรรมระหว่างภาคเอกชน จึงนา่จะ 
เป็นการดีหากผู้ประกอบการไทยจะ
ศึกษาข้อมูลของกลุ่มเมืองรอบข้าง  
เพื่อใช้ประโยชนจ์ากศกัยภาพด้านตลาด 
และความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง
ประชาชนของท้ังสองฝ่าย
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นโยบาย  
Fintech 2025 

ของฮ่องกง
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮ่องกง 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง



อย่างท่ีทราบกันดีว่า ฮ่องกงเป็น
ศูน ย์กลางทางการ เ งินระ ดับโลก  
เป็นเมืองแห่งธุรกิจและการบ่มเพาะ
ของสตารท์อัปท่ีส�าคัญแหง่หนึ่งของจีน 
และของโลก ซ่ึงเป็นเสน่ห์ท่ีดึงดูดให ้
นักลงทุนจากท่ัวโลกเข้ามาลงทุนใน 
ฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14 ของ 
รัฐบาลกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน  
สนับสนุนให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ  
เนื่ องด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพและ 

ความส�าเรจ็ของฮอ่งกงในการพฒันาระบบ
นิเวศทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อย่างครบวงจร พร้อมท้ังสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างเขตบริหารพิเศษ 
ฮอ่งกงกับเมอืงเซนิเจ้ิน ใหก้้าวสูก่ารเปน็ 
ศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ระดับโลก

ในฐานะศูนย์กลางทางการเงิน 
ท่ีส�าคัญระดับโลกและความพร้อม 
ในด้านระบบนิเวศทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ฮ่องกงจึงมีการเติบโตของ
เทคโนโลยีทางการเงิน หรือฟินเทค 
(Fintech) ท่ีน่าจับตามองแห่งหนึ่ง  

ในภูมิภาคเอเชีย โดยในปี 2560 ฮ่องกง
มีบริษัทสตาร์ทอัปท้ังหมด 2,200 แห่ง  
โดยเป็นบริษัทฟินเทค 180 แห่ง ต่อมา 
ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ในปี 2562  
จ�านวนบริษัทสตาร์ทอัปฮ่องกงทะยาน
สูงขึ้นเป็น 3,700 แห่ง โดยเป็นบริษัท 
ฟินเทคถึงกว่า 600 แห่ง ซ่ึงสามารถ
เติบโตเป็นบริษัทยูนิคอร์นถึง 3 แห่ง  
ได้แก่ บริ ษัท Airwallex (บริการ
ช�าระเงินข้ามพรมแดน) บริษัท TNG 
(แพลตฟอร์มกระเป๋าเงินออนไลน์) 
และบริษัท WeLab (บริการการเงิน
ออนไลน์) นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเป็น 

เมืองท่ีผู้บริโภคยอมรับฟินเทคสูงเป็น
อันดับต้น ๆ  ของโลก โดยมจี�านวนสงูถึง  
ร้อยละ 67 ของประชากร มากกว่า
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น และ
ล่าสุดจากรายงานดัชนีศูนย์การเงิน 
ระดับโลก (Global Financial Service 
Index) ของสถาบัน Z/Yen Group  
บ ริ ษั ท ท่ี ป รึ ก ษ า ท า ง พ า ณิ ช ย์ ใ น 
กรุงลอนดอน ร่วมกับสถาบัน China 
D eve lo p m e n t  I n s t i t u t e  เ มื่ อ 
เดือนกันยายน 2564 จัดให้ฮ่องกง 
อยูอั่นดับ 3 จากการจัดอันดับศนูยก์ลาง 
ทางการเงินกว่า 116 แห่งท่ัวโลก  
ซึ่งปรับขึ้นจากเดิมท่ีอันดับ 4 จาก 
รายงานฯ ครั้งก่อน ยิ่งท�าให้เห็นชัดเจน
ว่าอนาคตของธุรกิจฟินเทคในฮ่องกง 
สดใสมากเพียงใด

นโยบาย Fintech 2025
เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ธนาคาร

กลางฮ่องกง  หรือ  Hong Kong 
Monetary Authority (HKMA) ได้
ประกาศนโยบาย “Fintech 2025”  
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการขับเคล่ือน 

ในปี 2562 จ�านวนบริษัท
สตาร์ทอัปฮ่องกงสูงขึ้น 
เป็น 3,700 แห่ง โดยเป็น
บริษัทฟินเทคมากกว่า  
600 แห่ง เติบโตเป็น
บริษัทยูนิคอร์นถึง 3 แห่ง 
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การพัฒนาฟินเทคของฮ่องกง โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ภาคการเงิน 
ในฮ่องกงน�าเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
ครอบคลุมภายในปี 2568 รวมท้ัง 
ส่งเสริม ให้การบริการทางการเงินของ
ฮ่องกงมีความถูกต้อง ยุติธรรม และ 
มีประสิทธิภาพ โดยนโยบาย Fintech 
2025 ประกอบด้วยกลยุทธ์ส�าคัญ  
5 ประการ ดังนี้

1. การส่งเสริมให้ธนาคารทุกแห่ง
ใช้ฟินเทค

จากความส� า เร็ จของนโยบาย 
“Smart Banking” เมื่อปี 2560 HKMA 
ยังคงเ ดินหน้าส่ง เสริมให้ธนาคาร 
ทกุแหง่ในฮ่องกงน�าฟนิเทคมาประยุกต์
ใช้ในการให้บริการอย่างรอบด้านอย่าง
ต่อเนื่ อง รวมท้ังสนับสนุนให้ปรับ 
การด�าเนินงานให้ เป็นดิจิทัลอย่าง 
เ ต็มรูปแบบ โดย HKMA จะช่วย 
ประเมินผลและแผนการด�าเนินงาน 
และจะออกประกาศแนวทางท่ีเก่ียวกับ 
การประยุกต์ใช้ฟินเทคของธนาคาร 
เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้ฟินเทค 
อย่างมีประสิทธภิาพ

2. การเตรียมความพร้อมเรื่ อง 
สกุลเงินดิจิทัล

H K M A  จ ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย 
เพื่ อศึกษาและเตรียมความพร้อม 
ในการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคาร
ฮ่องกง (Central  Bank Digital 
Currencies – CBDCs) โดยต่อยอดจาก
ความร่วมมือในการวิจัยร่วมกับ Bank 
for International Settlements (BIS) 
และ Innovation Hub Hong Kong 
Centre นอกจากนี้ HKMA จะริเริ่ม 
การศึกษาความเป็นไปได้ ประโยชน ์
และความเส่ียงของการออกสกุลเงิน 
e-HKD และจะร่วมมือกับธนาคาร  
People’s Bank of China ของจีน 
แผ่นดินใหญ่ เพื่อทดสอบการทดลอง 
ใช้สกุลเ งิน e-CNY ในฮ่องกงเพื่ อ 
อ�านวยความสะดวกในการช�าระเงิน 
ข้ามพรมแดน

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางข้อมูลให้ทันสมัย

HKMA จะปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูล (Data 
Infrastructure) ของฮ่องกงเพิ่มเติม 
เพื่ อพัฒนาระบบการธนาคารของ 
ฮ่องกงให้ก้าวสู่โลกอนาคต โดยเฉพาะ
การพฒันาแพลตฟอร์มการแลกเปล่ียน
ข้อมูลเชิงพาณิชย์ หรือ “Commercial 
Data Interchange (CDI)” ท่ีช่วย 
สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ของ SMEs ในฮอ่งกง การสรา้งอัตลักษณ ์
ขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล (Digital 
Corporate Identity) และแพลตฟอร์ม 
DLT-based Credit Data Sharing  
เพื่ออ�านวยความสะดวกการแลกเปล่ียน 
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน บนพื้นฐาน
ของความสมัครใจ

4. การเพิ่มจ�านวนบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจฟินเทค

HKMA จะร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ท่ีมคีวามรูค้วามเขา้ใจฟนิเทคในฮอ่งกง 
ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ การพัฒนา 
หลักสตูรฝกึอบรมด้านฟนิเทค ตลอดจน 
ส่งเสริมโครงการความร่วมมือระหว่าง
อุตสาหกรรมและภาควิชาการ ซึ่งเปิด 
โอกาสใหน้กัศกึษาได้ฝกึงานในโครงการ 
ฟนิเทคของธนาคารเพื่อเรยีนรูเ้ก่ียวกับ 
เทคโนโลยี

5. การเสรมิสรา้งระบบนเิวศฟนิเทค
HKMA และหน่วยงานพันธมิตร 

ท่ีมคีวามเก่ียวขอ้งกับฟนิเทค ได้ร่วมกัน 
จั ด ต้ั ง ก ลุ่ ม ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงาน (Fintech Cross-Agency  
Co-ordination Group) เพ่ือร่วม 
ก� าหนดนโยบายในการสนับสนุน 
การพัฒนาระบบนิเวศฟินเทคของ
ฮ่องกงอย่างมีประสิทธภิาพ นอกจากนี ้ 
HKMA จะส่งเสริมโครงการ Fintech 

ปลายปี 2564 HKMA 
ประกาศเปิดตัวโครงการ 

Fintech Supervisor 
Sandbox 3.0 ซึ่งมี 
เงินสนับสนุนสูงสุด  

1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง 

HKMA จะปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางข้อมูล (Data 
Infrastructure)  
ของฮ่องกงเพ่ิมเติม  
เพ่ือพัฒนาระบบการธนาคาร 
ของฮ่องกงให้ก้าวสู่ 
โลกอนาคต
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Supervisor Sandbox และร่วมกับ  
Innovat ion  and  Technology 
Commission จัดสรรเ งินทุนเพื่ อ
สนับสนุนผลงานวิจัยด้านฟินเทคท่ีม ี
ศักยภาพ

เมื่ อช่วงปลายปี  2564 HKMA 
ประกาศเปิดตัวโครงการ Fintech 
Supervisor Sandbox 3.0 ซึ่งมีเงิน
สนับสนุนสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง  
(ราว 4 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
บริษัทสตาร์ทอัปในฮ่องกงให้เดินหน้า 
สร้างสรรค์นวัตกรรมฟินเทคใหม่ ๆ  
ต่อไป โดยคุณสมบัติ คือ ต้องเป็น
บริษัทท่ีจดทะเบียนบริ ษัทภายใต้ 
กฎหมายฮ่องกง และผ่านการเข้าร่วม

การประเมินศักยภาพของบริษัทใน 
โครงการ Public Sector Trail scheme (PSTS)

ความหลากหลายของ 
บริษัทฟนิเทคในฮ่องกง

บริษัทฟินเทคในฮ่องกงให้บริการ
ในหลากหลายรูปแบบ ต้ังแต่ธนาคาร
เสมือนจริง  เทคโนโลยีประกันภัย  
การจัดการสินทรัพย์ Robo-Advisory 
Blockchain Big Data การซื้อขาย 
แบบดิจิทัล การช�าระเงิน และความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยในป ี 
2564 บรษัิทฟนิเทคในฮอ่งกง แบง่ออก 
เป็นประเภท WealthTech ร้อยละ 19  
ประเภทการช�าระเงินและการโอนเงิน  

ร้ อ ย ล ะ  1 3  ป ร ะ เ ภ ท  F i n t e c h 
Enterprise Solutions ร้อยละ 12 
ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล ร้อยละ 10  
ประเภท InsurTech ร้อยละ 8 และ
ประเภท Blockchain ร้อยละ 8 บริษัท 
ฟินเทคในฮ่องกงได้ประโยชน์จาก
ท�าเลท่ีต้ังท่ีใกล้ชิดกับสถาบันการเงิน 
ระดับโลกท่ีมีส�านักงานในฮ่องกงกว่า 
78 แห่ง

ระบบนิเวศด้านฟนิเทคที่เฟื่ องฟู
มากที่สุดในเอเชีย

1. Cyberport เป็นหน่วยงานท่ีมี
เป้าหมายในการผลักดันการพัฒนา 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็น
ตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของ
ฮ่องกง เป็นศูนย์บ่มเพาะและพัฒนา
ระบบนิเวศส�าหรับธุรกิจสตาร์ทอัป  
รวมถึงฟินเทคระดับแนวหน้าของ
เอเชีย โดย Cyberport ดึงดูดผู้มีทักษะ  
ห น่ ว ย ง า น พั น ธ มิ ต ร  แ ล ะ บ ริ ษั ท 
ระดับโลกเข้ามายังฮ่องกงเพื่อร่วมมือ
และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน  
ปจัจุบนั Cyberport เปน็ท่ีต้ังของบรษัิท
ด้านเทคโนโลยีกว่า 1,500 บริษัท อาทิ 
Microsoft, Lenovo และ IBM และ 
มีบริษัทฟินเทคกว่า 380 บริษัท

2. อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีฮ่องกง หรือ Hong Kong 
Science and Technology Park 
Corporation ให้บริการด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านการวิจัยและพฒันา ตลอดจน 
การบริการเสริมอ่ืน ๆ เพื่อช่วยเหลือ
บริษัทสตาร์ทอัปในการเริ่มต้นธุรกิจ 
ทดลองตลาดและขยายธรุกิจ นอกจากนี ้ 
HKSTP ยังให้การสนับสนุนบริษัท
สตารท์อัปในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี
ต่าง ๆ  ในธรุกิจ เชน่ AI, Blockchain และ
การซ้ือขายและการช�าระเงินทางดิจิทัล 
โดย HKSTP ยังได้ร่วมมือกับ HKMA  
ในการพฒันา OPEN API หรอืซอฟต์แวร์ 
ท่ีให้แอปพลิเคชันต่าง ๆ สามารถ 
เช่ือมงานกันได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่
จ�าเป็นต้องท�าข้อตกลงกับบริษัทท่ี 
ถือขอ้มลูมาก่อน การพฒันาซอฟต์แวรน์ี้ 
ก็เพื่อให้บริการท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบริษัทฟินเทคในฮ่องกง

Eddie Yau ประธานธนาคารกลาง 
ฮ่องกงกล่าวว่า ฟินเทคจะเป็นตัว 
ขับเคล่ือนหลักของการเติบโตของ
ภาคการเงินในยุคหลังโควิด-19 และ
ปัจจุบันเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีฮ่องกง
จะเร่งพัฒนาระบบวิเวศด้านฟินเทค 
เพื่อคว้าโอกาสดังกล่าว ด้วยนโยบาย 
“Fintech 2025”
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เมกะโปรเจกต ์
“สวนโลจิสติกส์ห่วงโซ่
ความเย็น” ท่ีเมืองท่า 
ฝางเฉิงก่าง รองรับ 

ผลไม้สดและผลิตภัณฑ์
สัตว์น�้า โอกาสที่ธุรกิจไทย 

ไม่ควรมองข้าม
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน  

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง



ในการประชุมสุดยอดจีน - อาเซียน 
สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30  
ปีความสัมพันธ์ฯ ผ่านระบบประชุม 
ทางไกล เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 
ประธานาธิบดีสี  จ้ินผิ ง  ก ล่าว ว่า  
ประเทศจีนพร้อมจะน�าเข้าสินค้า
คุณภาพจากอาเซียน ซึ่ งรวมไปถึง 
การน�าเขา้สนิค้าเกษตร มลูค่า 150,000 
ล้านดอลลารส์หรฐัภายในเวลา 5 ปด้ีวย 
(เฉล่ียปีละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือราว 1.02 ล้านล้านบาท) ซึ่งวาทะ
ดังกล่าวถือเปน็แนวทางท่ีมณฑลต่าง ๆ   
ในจีนจะน�าไปปฏิบัติสนองแนวคิด
ของประธานาธิบดีสีฯ และน�ามาซึ่ง 
“โอกาส” ให้กลุ่มสินค้าเกษตรของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียน

เมื่อน�ามาผูกโยงกับ “เขตปกครอง
ตนเองกว่างซี จ้วง” ซึ่ งเป็นมณฑล 
ท่ี มี บ ท บ า ท ส� า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า 

ความเช่ือมโยงระหว่างจีนกับอาเซียน 
ในทุกมิติแล้ว โดยเฉพาะบทบาททาง 
“การค้า” กับอาเซียนมีความโดดเด่น 
เป็นพิเศษ เนื่องจากกว่างซีมีท่ีต้ังทาง 
ภูมิศาสตร์ติดกับอาเซียน (เวียดนาม) 
ท้ังทางบกและทางทะเล ถือว่าเมือง
ต่าง ๆ ในกว่างซีมีความกระตือรือร้น 
อยา่งมากในการพฒันาระบบโครงสรา้ง 
พื้นฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวก 
เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางการค้า 
และการลงทุนกับอาเซียน

“สวนโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น 
ส�าหรับสินค้าสดและสินค้ามีชี วิต 
นานาชาติอ่าวเป่ยปู้กว่างซี” หรือ 
Guangxi Beibu Gulf International 
Cold Chain Logistic Park (广西北部湾

国际生鲜冷链物流园) ท่ีเมอืงฝางเฉงิก่าง 
(Fangchenggang City/防城港市)  
ของเขตฯ กว่างซี จ้วง เป็นหนึ่ งใน 

ผลผลึกของพันธกิจ Gateway to 
ASEAN ท่ีรัฐบาลกลางให้กับเขตฯ  
กว่างซีจ้วง และเป็น 1 ใน 14 โครงการ
ลงทุนด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น
ของเมืองฝางเฉิงก่าง ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 14 (ระหว่างปี 2564 - 2568)  
และเป็นกลไกส�าคัญท่ีช่วยสนับสนุน 
การค้า (การน�าเข้า) ในกลุ่มสินค้า 
เกษตรสดและมีชีวิตกับอาเซียนด้วย  
โดยสวนโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นฯ 
เฟสแรก ได้เปดิด�าเนนิกิจการอยา่งเปน็
ทางการเมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
ท่ีผ่านมา

ท�าความรูจ้กักบั “สวนโลจสิตกิส ์
หว่งโซค่วามเยน็ส�าหรบัสนิคา้สด 
และสินค้ามีชีวิตนานาชาติ 
อ่าวเป่ยปู้กว่างซี”

พิ กัดท่ี ต้ัง  ต้ั งอยู่ ในเขตพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเมือง 
ท่าฝางเฉงิก่างของเขตฯ กว่างซ ีหา่งจาก 
ท่าเรือฝางเฉิงก่างเพียง 15 กิโลเมตร

ผู้ลงทุน บริษัท Guangxi Supply 
Chain Service Group (广西供应链服务

集团) ในสงักัดบรษัิท Guangxi Modern 
Logistics Group (广西现代物流集团)

ข้อมูลโครงการ เนื้ อท่ี 750 ไร่  
มูลค่าการลงทุน 4,000 ล้านหยวน 
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ภายในมีคลังสินค้าควบคุมอุณหภูม ิ
หรือคลังสินค้าห้องเย็นขนาดใหญ่ 
จ�านวน 12 หลัง คลังสินค้าแต่ละหลัง 
มชี่องขนถ่ายส�าหรับรถบรรทุก 17 ช่อง
ได้พร้อมกัน

ฟงัก์ชนัหลัก เนน้สาขาโลจิสติกสใ์น
สนิค้าเกษตร/สตัว์น�าและอาหารแชเ่ยน็
แชแ่ขง็ การแปรรูปและการค้าสนิค้าสด 
และมีชีวิต ครอบคลุมฟังก์ชัน 6 ด้าน 
คือ คลังสินค้า การค้า กระจายสินค้า  
การแปรรูป การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ และสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ  
(Supply Chain Finance)

ค ลั ง สิ น ค้ า ห้ อ ง เ ย็ น  ใ ช้ ร ะ บ บ
ท�าความเย็นแบบผสมผสานระหว่าง
ระบบท�าความเย็นด้วยสารแอมโมเนีย 
แ ล ะ ร ะ บ บ ท� า ค ว า ม เ ย็ น ด้ ว ย ส า ร
ฟลูออรีน สามารถควบคุมอุณหภูม ิ
ได้ตามความต้องการของสินค้าและ
ผู้ใช้งาน ต้ังแต่ 20 องศาเซลเซียส  
ไปจนถึง -25 องศาเซลเซียส นอกจากนี ้ 
ยังมีสิ่งอ�านวยความสะดวกอ่ืน ๆ อาทิ 
ระบบเครื่องช่ังน�าหนัก แท่นยกส�าหรับ 
ขนถ่ายสนิค้า ประตสูไลด์และประตมูว้น 
ท่ีท�างานได้รวดเรว็ และรถยกสงู (forklift)

ส�าหรับโครงการเฟสแรก ท่ีเปิด
ด�าเนินการแล้วนั้น มีพื้ นท่ี 250 ไร่ 
มูลค่าการลงทุน 1,262 ล้านหยวน  
คลังห้องเย็นมีความจุรวม 2 แสนตัน 
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมกราคม 2565  
บริษัทโลจิสติกส์ล็อตแรกได้ลงนาม 

สญัญาเพื่อเขา้จัดธรุกิจในสวนโลจิสติกส์ 
แห่งนี้ คิดเป็นพ้ืนท่ีคลังสินค้า 18,000 
ตารางเมตร และขณะนีก้�าลังอยูร่ะหว่าง 
การเจรจากับบริษัทอีกหลายราย เช่น 
JD, SF Express คาดหมายว่าหากเจรจา 
ส�าเร็จ ผูป้ระกอบการในเฟสแรกคิดเปน็ 
พื้ น ท่ี ร้ อ ย ล ะ  9 0  ค ร อ บ ค ลุ ม ท้ั ง 
ศูนย์แปรรูปสินค้า คลังสินค้าท่ัวไป  
คลังสินค้าห้องเย็น และศูนย์จัดแสดง
และซ้ือขายสินค้า

ท้ังนี้  บริ ษัทฯ ต้ัง เป้าหมายว่า  
หลังจากเฟสสองเปิดด� า เนินการ  
จะสร้างมูลค่าผลิตได้ปีละ 20,000  
ล้านหยวน และเมื่อเปดิด�าเนนิการครบ 
ท้ังสามเฟส จะมีศักยภาพด้านการ 
จัดเก็บและแปรรูปสินค้าได้ปีละกว่า 
6 แสนตัน และมีมูลค่าการค้ามากกว่า 
30,000 ล้านหยวน รองรับผู้ ค้าได้
มากกว่า 3,000 ราย และสร้างงานได้ 
มากกว่า 15,000 ต�าแหน่ง

นอกจากการค้าและแปรรูปสินค้า
แช่เย็นแช่แข็งแล้ว เมืองฝางเฉิงก่าง 
จะพัฒนาระบบดัชนีราคาโลจิสติกส์
ห่วงโซ่ความเย็น หรือ Cold Chain 
Logistics Price Index เพื่อกรุยทางสู่ 
การเป็นแพลตฟอร์มการค้าผลิตภัณฑ์
สินค้าแช่เย็นแช่แข็งท่ีมี อิทธิพลใน
ระดับภูมิภาค (regional influence)  
และเปน็ผูใ้หบ้ริการแบบครบวงจรด้าน
โลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นท่ีมีความ 
ทันสมัยระหว่างจีนกับอาเซียน
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ประเดน็ดา้นการขนสง่ 
และโลจสิตกิส์ 

เมืองฝางเฉิงก่างเป็น “เมืองน�าร่อง
สาธิตด้านมาตรฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่
ความเย็นในสินค้าเกษตร” ชุดแรกของ 
ประเทศจีน สวนโลจิสติกส์แห่งนี้จะน�า 
“ขบวนรถไฟควบคุมอุณหภูมิ” มาใช้
เพื่อการล�าเลียงสินค้าแทนการขนส่ง
ด้วย “รถบรรทุก” ปัจจุบัน ฝางเฉิงก่าง 
มบีรกิารขบวนรถไฟขนสง่สนิค้าแชเ่ยน็ 
แช่แข็ง (Cold Chain) จ�านวน 8 ขบวน 
ไปยังหัวเมืองส�าคัญท่ัวประเทศจีน  
อาทิ กรุงปักก่ิง นครเสิ่นหยาง นคร
เซ่ียงไฮ้ นครฉงชิ่ง ท่ีส�าคัญ การขนส่ง
ทางรถไฟยังได้รับการลดอัตราค่าขนสง่ 
เป็นพิเศษด้วย โดยปริมาณการล�าเลียง 
สิ น ค้ า แ ช่ เ ย็ น แ ช่ แ ข็ ง แ บ บ บ ร ร จุ 
ตู้คอนเทนเนอร์ได้สูงสุดถึง 32,000 ตัน

ปัจจุบัน เมืองฝางเฉิงก่างก�าลัง
เร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้ นฐาน
และสิ่งอ�านวยความสะดวกให้มีความ
ครอบคลุมเพื่ อรองรับการเป็นฐาน 
โล จิสติกส์ห่ วง โซ่ความเ ย็นระดับ 
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาสถาน
ควบคุมและตรวจสอบสินค้าเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์น�าแช่เย็นแช่แข็ง  
การขออนุมัติจัดต้ังเขตสินค้าทัณฑ์บน
แบบครบวงจรเมืองฝางเฉิงก่าง

การปรบัปรุงอุปกรณแ์ละสิง่อ�านวย
ความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือ  
และการฟื้ นฟูเส้นทางเดินเรือขนส่ง 
ผลไม้ บ่มเพาะผู้ประกอบการช้ันน�าใน 
ธรุกิจโลจิสติกสห์ว่งโซ่ความเยน็ พฒันา
ระบบอุตสาหกรรมห่วงโซ่ความเย็น
และห่วงโซ่อุปทานอาหารอาหารสด 
และมีชีวิตท่ีมีความครบวงจร ท้ังการ

แปรรูปสินค้า การเก็บรักษาความสด 
ด้วยความเย็น และการกระจายสินค้า

ในระยะต่อไป สวนโลจิสติกส์แห่งนี้
จะประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดการลงทุน 
โดยเฉพาะบริษัทโลจิสติกส์ บริษัท 
แปรรูปสินค้า และบริษัทท่ีท�าการค้า
สินค้าเกษตรและสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง  
พร้อมกับการหาแหล่งสินค้าและตลาด
ลูกค้าใหม่ในพื้นท่ีภาคตะวันตก

B I C  ข อ ใ ห้ ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ว่ า  
“ฝางเฉงิก่าง” เปน็เมอืงท่ีต้ังอยูส่ดุขอบ 
แนวชายฝั่ งทะเลทางภาคตะวันตก 
ของจีน มีพรมแดนติดกับประเทศ
เวียดนามท้ังทางบกและทางทะเล จึงม ี
ด่านการค้าส�าคัญอย่างด่านท่าเรือ 
ฝางเฉิงก่าง (1 ใน 25 ท่าเรือทะเล 
ท่ีส�าคัญของจีน) และด่านทางบกตงซิง 
โดยด่านท้ังสองแหง่มฟีงัก์ชนัพเิศษท่ีได้
รับจากส่วนกลาง ท้ังด่านน�าเข้าผลไม ้
จากต่างประเทศ (2 ด่าน คือ ด่านท่าเรอื
ฝางเฉิงก่างและด่านทางบกตงซิง)  
ด่านน�าเขา้ธญัพชื (ขา้ว) จากต่างประเทศ  
ด่านน�าเข้าต้นไม้ส�าหรับจัดภูมิทัศน ์
ด่านน�าเขา้ผลิตภัณฑ์สตัว์น�ามชีวิีต และ
ด่านน�าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น�าแช่เย็น

ท่ีผ่านมา นอกจากจะเป็นเมืองท่า 
สินค้าเทกองแล้ว เมืองฝางเฉิงก่าง 
ได้พยายามพัฒนาบทบาทของตนเอง
ใน “อุตสาหกรรมการประมงสัตว์น�า” 
อย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์สัตว์น�า
ทะเล เป็นหนึ่งในสินค้าน�าเข้าส�าคัญ 

ของเมืองฝางเฉิงก่าง โดยเฉพาะเมือง
ท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลอย่างอ�าเภอ
ระดับเมอืงตงซงิ มกีารน�าเขา้ผลิตภัณฑ์
สตัว์น�า (จากเวียดนาม) เปน็จ�านวนมาก 
โดยเฉพาะปลาดาบ ปลาเผาะ กุ้ง และ
ปลาหมึก เพื่อน�ามาแปรรูปในโรงงาน 
ท้องถ่ินหรือกระจายต่อไปยังพื้นท่ีอ่ืน
ในประเทศจีน

เมื่อไม่นานมานี้ BIC ได้น�าเสนอ
ข่ าว ท่ีรั ฐบาลกลางอนุมั ติ ให้พื้ น ท่ี  
“เขตเศรษฐกิจท่าเรือประมงเมือง 
ฝางเฉิงก่าง” เป็น 1 ใน 15 จุดทดลอง 
เขตเศรษฐกิจท่าเรือประมงเลียบ
ชายฝั่ งทะเลระดับชาติ  ซึ่ ง เปิดสู่ 
อาเซียนด้วย (อ่านต่อ โอกาสของธุรกิจ
ประมงไทย เมื่อเมืองฝางเฉิงก่างสร้าง 
“ศูนย์ซื้ อขายและแปรรูปผลิตภัณฑ์
สัตว์น�าทะเลจีน-อาเซียน”)

เมื่ อพิจารณาในแง่ของศักยภาพ
ก า ร แ ข่ ง ขั น แ ล ะ มี จุ ด แ ข็ ง ด้ า น
กระบวนการผลิตของธุรกิจประมง
แ ล ะ ก า ร แ ป ร รู ป สั ต ว์ น� า ข อ ง ไ ท ย 
ท่ีมีมาตรฐานทัดเทียมกับสากลแล้ว 
เมืองฝางเฉิง ก่างจะเป็นพื้ น ท่ีแห่ง
โอกาสส�าหรับภาคธุรกิจไทยในการ  
“ก้าวออกไป” พัฒนาการค้าและ 
การลงทุน โดยใช้จุดแข็งดังกล่าวและ
ใช้ประโยชน์จากระบบงานขนส่งและ
โลจิสติกส์ท่ีมปีระสทิธภิาพในการขยาย
ตลาดลูกค้าไปยังพื้นท่ีท่ัวประเทศจีน 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
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ศักยภาพ
อุตสาหกรรม 

การแพทย์ของเมือง 
เซี่ยเหมินและโอกาส
ความร่วมมือกับไทย

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน  
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน



อุตสาหกรรมการแพทย์เป็นหนึ่งใน 
อุตสาหกรรมท่ี โดดเ ด่นของเมือง 
เซี่ยเหมิน โดยในปี 2564 อุตสาหกรรม
การแพทย์ของเมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่า
การผลิต 9.16 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  
และเมือง เซี่ ย เหมิน เป็น ท่ี ต้ั งของ
วิสาหกิจในอุตสาหกรรมการแพทย์กว่า 
1,000 แห่ง โดยคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
การแพทย์ท่ีมีความได้เปรียบ ได้แก่ 
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์วินิจฉัย 
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ภ า ย น อ ก ร่ า ง ก า ย  
(In Vitro Diagnostic-IVD) อาทิ  
ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK 
อุปกรณ์เทียมและวัสดุฝังในร่างกาย 
อุปกรณ์การแพทย์ ชุดวินิจฉัยโรค 
วัคซีนส�าหรับโรคต่าง ๆ

เขตไห่ชางเป็นพื้ นท่ีพัฒนาหลัก
ของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของ 
เมืองเซี่ยเหมิน โดยรัฐบาลเซี่ยเหมิน 
มุ่ งพัฒนาพื้ น ท่ี  Xiamen Biobay  
หรือนิคมอุตสาหกรรมชีวการแพทย์
เขตไห่ชาง ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับโลก

พื้นท่ี Xiamen Biobay จัดต้ังขึ้น
ในปี 2549 เพื่อเป็นฐานการพัฒนา 
อุตสาหกรรมการแพทย์และเทคโนโลยี
ชีวภาพของเมืองเซี่ยเหมิน มีพื้ นท่ี
ท้ังหมดประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร  
ปัจจุบัน มี วิสาหกิจด้านการแพทย์ 
และเทคโนโลยีชีวภาพต้ังอยู่ในพื้นท่ี 
ดังกล่าวกว่า 400 ราย ในปี 2563 
Xiamen Biobay จัดอยู่ในอันดับ 8 

ของนิคมอุตสาหกรรมด้านการแพทย ์
ท่ีแข็งแกร่ง ท่ีสุดในจีน มีศักยภาพ 
ก า ร ผ ลิ ต อุ ป ก ร ณ์ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์
แข็งแกร่งเป็นอันดับ 3 ของจีน และ
ในปี 2564 ได้รับคัดเลือกเป็นนิคม
อุตสาหกรรมต้นแบบในการพัฒนา 
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และเป็น 
ฐานการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลาง 
แ ล ะ ข น า ด เ ล็ ก ใ น พื้ น ท่ี ใ ห้ เ ติ บ โ ต 
เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศ 
โดยมีตัวอย่างความส�าเร็จ ดังนี้

1. ก ลุ่ ม ชุ ด ต ร ว จ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ตรวจวินิจฉัยภายนอก อาทิ บริษัท 
Xiamen Boson Biotech จ�ากัด บริษัท 
Xiamen Biotime Biotechnology 
จ�ากัด และบริษัท Anbio (Xiamen) 
Biotechnology จ� า กัด ซึ่ ง ต่างม ี
ความเชี่ยวชาญด้านการวิ จัยและ
พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่ีใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ส�าหรับการตรวจวินิจฉัยโรคภายนอก 
ร่างกาย (IVD) และน�ายาตรวจส�าหรับ

วินิจฉัยโรคหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ  
โรคไต เนื้ องอก ฮอร์โมน ไทรอยด์  
เบาหวาน การอักเสบและการติดเชื้อ
อ่ืน ๆ  เป็นต้น รวมถึงชุดตรวจโควิด-19 
แบบ ATK และอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัย
ภายนอกร่างกายประเภทเครื่องตรวจ
วิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point-of-
care testing - POCT)

2. กลุ่มวัสดุเทียม อาทิ บริ ษัท 
Double Medical Technology จ�ากัด  
ผู้วิจัยและผลิตวัสดุเทียมฝังในร่างกาย 
และเครื่องมือส�าหรับศัลยกรรมกระดูก 
และข้อ และศัลยกรรมประสาท

บทบาทของวิสาหกิจ 
ดา้นการแพทยข์องเมอืงเซ่ียเหมนิ 
ในการรับมือกับการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19

ในชว่งการแพรร่ะบาดของโควิด-19  
วิสาหกิจด้านการแพทย์ของเมือง 
เซ่ียเหมิน ประสบความส�าเร็จในการนิคมอุตสาหกรรมชีวการแพทย์เขตไห่ชาง

นิคมอุตสาหกรรม POCT  
(จะแล้วเสร็จในปี 2567) 
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วิจัยและพฒันาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19  
แบบ ATK เป็นอันดับแรก ๆ ของจีน 
และมีการส่งออกชุดตรวจโควิด-19 
แบบ ATK ไปยังประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก  
รวมถึงประเทศไทย โดยปริมาณ 
การส่งออกคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ�านวน
ชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK ท่ีส่งออก
ท้ังหมดของจีน ซึ่งวิสาหกิจท่ีมศีกัยภาพ 
โดดเ ด่น ด้านการ วิ จัยและพัฒนา 
ชุดตรวจโควิด-19 เชน่ 1) บรษัิท Xiamen  
Biotime Biotechnology จ�ากัด  
ซึ่งปัจจุบันมีก�าลังการผลิตชุดตรวจ 
หาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK กว่า 12 ล้านชุด 
ต่อวัน และมีปริมาณส่งออกมากกว่า 
1.5 พันล้านชุด สูงเป็นอันดับ 1 หรือ 
คิด เป็นร้ อยละ  13  ของปริมาณ 
การสง่ออกชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK  
ของท้ังประเทศ และล่าสุด เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2565 บริษัท Biotime 

ประสบความส�าเรจ็ในการวิจัยและผลิต
ชุดตรวจหาเชื้อฝีดาษลิง ซึ่งสามารถ
ทราบผลภายใน 20 นาที และ 2) บริษัท  
Xiamen Boson Biotech จ� ากัด  
ท่ีมีการ ส่งออกชุดตรวจโควิด-19  
แบบ ATK ไปยังต่างประเทศแล้ว 
รวมกว่า 800 ล้านชุด สงูเปน็อันดับต้น ๆ   
ของมณฑลฝูเจ้ียน

การส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย ์
ของเมืองเซี่ยเหมิน

ท่ีผ่านมา รัฐบาลเมืองเซี่ยเหมิน 
ไ ด้ ด� า เ นิ น ม า ต ร ก า ร เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม 
การพัฒนาของอุตสาหกรรมการแพทย์
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการยกระดับ
อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ พัฒนา 
ห่วงโซ่ อุตสาหกรรม และห่วง โซ่
นวัตกรรมของเมืองเซี่ยเหมิน รวมท้ัง 

สร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการแพทย์  
ขณะเดียวกัน มมีาตรการใหเ้งินอุดหนนุ 
เพื่ อส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจ
ด้านการแพทย์ในเมืองเซี่ยเหมินและ 
การลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนั้น เมืองเซี่ยเหมินยังได้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมณฑล 
ฝเูจ้ียน อาทิ 1) การส่งเสรมิการก่อสรา้ง
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ 
ท่ีส� า คัญ อาทิ  การก่อสร้ าง เมือง
เศรษฐกิจชีวภาพนานาชาติท่ีเมือง 
เซี่ยเหมิน และการจัดต้ังศูนย์ตรวจ 
วิเคราะหผ์ลิตภัณฑ์ยาของมณฑลฝเูจ้ียน 
ท่ี เมืองเซี่ย เหมิน 2)  การส่ง เสริม 
ความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินในการจัดต้ัง
สถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ 
นานาชาติเซี่ยเหมิน และศูนย์น�าร่อง
นวัตกรรมด้านการวิจัยอุตสาหกรรม
การแพทยแ์ผนจีนแหง่ชาติ 3) การดึงดดู 
ให้ศูนย์วิจัยทางคลีนิกระดับประเทศ
จากมณฑลต่าง ๆ เข้ามาจัดต้ังสาขา
ในเมืองเซี่ ย เหมิน เช่น  ศูนย์ วิ จัย 
ทางคลีนิกจากมหาวิทยาลัยจงซาน 
มณฑลกวางตุ้ง เพื่อยกระดับการวิจัย
ทางคลีนิกและส่งเสริมการน�าผลงาน 
วิจัยทางการแพทย์ไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ และ 4) การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ 
สาขาชี วการแพทย์ ท้ั ง ใน จีนและ การผลิตชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของวิสาหกิจเซี่ยเหมิน

ต่างประเทศ เพื่อยกระดับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ของ 
เมืองเซี่ยเหมิน

โดยส รุป  เมือง เซี่ ย เหมิน เป็น 
ท่ีต้ังของวิสาหกิจด้านการแพทย์ท่ีมี
ความโดดเด่น โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องมอื 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกท้ัง 
ยงัมศีกัยภาพด้านการพฒันาเทคโนโลยี
ชีวภาพส�าหรับการผลิตยาท่ีล�าสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของไทย 
ในการยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ 
ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส�าคัญในการ 
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจไทยในยุคหลังโควิด-19  
โ ด ย ไ ท ย ยั ง ต้ อ ง อ า ศั ย ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเครื่ องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
รวม ท้ังการ วิ จัยและพัฒนา  และ
การต่อยอดเชิงพาณิชย์ การพัฒนา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า จ า ก ก า ร ผ ลิ ต ย า 
ชื่ อสามัญสู่ เป้าหมายการเป็นฐาน 
การผลิตของอุตสาหกรรมชีวเภสชัภัณฑ์  
รวมท้ังการพัฒนายาสมุนไพรไทย 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
ซึ่งไทยอาจพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาด้าน ชีวการแพทย์ของ 
เมืองเซี่ยเหมิน ขณะเดียวกันก็ดึงดูด 
การลงทุนจากวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพ
ของเซี่ยเหมิน เพื่อส่งเสริมเป้าหมาย
การสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ 
ครบวงจรของไทยในเขต EEC ของไทย
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มะกอกกานซ ู
แปรรูปเพ่ิมมูลค่า 

สู่การส่งออกทั่วโลก
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน  

ณ นครซีอาน  
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เชื่อว่าท่านผู้อ่านส่วนใหญ่คงรู้จัก 
มะกอกกันไม่มากก็น้อย และคงเคย
บริโภคมะกอกกันมาบ้างท้ังในรูปแบบ 
ของผลมะกอกสด มะกอกดอง มะกอก 
แปรรูป ไปจนน�ามันมะกอก ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับท่ัวโลกว่า เป็นน�ามันท่ีเหมาะ 
กับการบริโภค เนื่องจากมีกรดไขมัน 
หลายชนิดท่ีสามารถช่วยลดระดับ 
ไขมันเลวในร่างกายลงได้ จึงช่วยลด 
ความเส่ียงของการเกิดโรคท่ีเกิดจาก 
ไขมนัในเลือดสงู อาทิ โรคหวัใจ โรคไขมนั 
อุดตันในเส้นเลือด

มะกอก เป็นพืชท่ีจัดอยู่ ในวงศ์
เดียวกันกับมะมว่ง เปน็ไมย้นืต้นผลัดใบ 
ท่ีมีสรรพคุณทางยาเกือบทุกส่วนต้ังแต่
ใบ เปลือก ราก ผล ไปจนถึงเมล็ด  
โดยท่ัวไปมะกอกมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด 
ได้แก่ 1) มะกอกป่าหรือมะกอกไทย  
นิยมน�ามาใส่ในอาหาร 2) มะกอกฝรั่ง 
หรือมะกอกหวาน นิยมรับประทานสด 
เป็นผลไม้หรือน�ามาท�าเป็นน�าผลไม ้ 
3) มะกอกน�า นิยมใช้ในการดองและ 

แชอ่ิ่ม และ 4) มะกอกโอลีฟหรอืมะกอก
น�ามัน นิยมน�ามาแปรรูปท�าเป็นน�ามัน
มะกอก สบู่ พลาสเตอร์ น�ามันนวด 
วัสดุอุดฟัน แต่ท่ีได้รับความนิยมจาก 
ผู้บริโภคมากท่ีสุด โดยเฉพาะผู้บริโภค 
ท่ีใส่ใจสุขภาพ คือ น�ามันมะกอก

น�ามันมะกอก (Olive Oil) ได้จาก 
ผลมะกอก นิยมน�าไปใช้ปรุงอาหาร 
เพราะเชื่อว่าจะช่วยลดคอเลสเตอรอล  
และมีสารต้านอนุมูลอิสระท่ีช่วยยับย้ัง
เซลล์มะเรง็ อุดมไปด้วยวิตามนิเอ เบต้า 
แคโรทีน ท่ีช่วยป้องกันโรคผิวหนัง  
ลดรอยเหี่ยวย่นได้ ท้ังยังมีสรรพคุณ 
ด้านความงาม และสุขภาพอีกมากมาย

จากสรรพคุณของน�ามันมะกอก
ข้างต้น ท�าให้มีปริมาณการบริโภค
น�ามันมะกอกเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกป ี 
โดยเฉพาะในปี 2563 การบริโภค
น� ามันมะกอกของ ท้ัง โลกท� าส ถิ ติ
สูงสุดมากถึง 3,000 ล้านกิโลกรัม 
หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายใน 
ระยะเวลา 30 ปี  และข้อมูลจาก 
greekfoodnews.com ระบุว่า นอกจาก
กระแสการรักสุขภาพจะเป็นท่ีนิยม 
ไปท่ัวโลกแล้ว ความนิยมในอาหาร
เมดิเตอร์เรเนียนท่ีได้รับการรับรองให้
เปน็มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไมไ่ด้
ของมนุษยชาติ (Intangible Cultural  
Heritage of Humanity) จาก UNESCO 
ก็มีส่ วนส� า คัญในการผลักดันให้ม ี
การบริโภคน�ามันมะกอกเพิ่มมากขึ้น  

มกีารคาดการณว่์าภายในป ี2026 ตลาด
ผูบ้รโิภคน�ามนัมะกอกชนดิบรสุิทธิม์าก 
(Extra Virgin Olive Oil) จะมีมูลค่า 
สูงถึง 1,465.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
(จากมลูค่า 1,410.2 ล้านดอลลารส์หรฐั 
ในป ี2563) จากขอ้มลูขา้งต้น ท่านผูอ่้าน 
คงพอจะเห็นถึงโอกาสและแนวโน้ม
ความต้องการในการบริโภคน�ามัน 
มะกอกท่ีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท่ัวโลก

ปจัจุบัน ประเทศท่ีมกีารผลิตน�ามนั 
มะกอกมาก ท่ี สุดในโลก ต้ั งอ ยู่บน 
คาบสมุทรเมดิเตอเรเนียน ได้แก่ สเปน 
(ราวร้อยละ 45 ของผลผลิตท้ังหมด) 
อิตาลี (รอ้ยละ 25) และกรซี (รอ้ยละ 20)  
แม้แหล่งผลิตน�ามันมะกอกท่ีมีชื่อเสียง 
จะยังคงกระจุกตัวอยู่ทางทวีปยุโรป 
แต่ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า มณฑล
กานซูของจีน นอกจากจะเป็นแหล่ง

ปลูกสมุนไพรท่ีส�าคัญแห่งหนึ่งของจีน
แล้ว ยังเป็นพื้นท่ีปลูกมะกอกท่ีใหญ่
ท่ีสุดในจีนอีกด้วย ด้วยข้อได้เปรียบ 
ทางภูมิศาสตร์ท่ีต้ังอยู่บริเวณละติจูด
เดียวกันกับประเทศสเปน กรีซ และ
อิตาลี ซึ่งเปน็แหล่งปลกูและผลิตน�ามนั 
มะกอกท่ีมีชื่อเสียงของโลก (32 °58-
-33 °36)

มะกอกน�ามันถูกน�าเข้ามาในจีน 
ครัง้แรกเมื่อป ี2507 โดยนายโจว เอินไหล  
นายกรัฐมนตรีจีนในขณะนั้น ได้น�า
สายพันธุ์มาจากประเทศแอลแบเนีย 
มาปลูกท่ีมณฑลยูนนาน แต่ผลผลิต 
ไม่เป็นท่ีน่าพอใจนัก ต่อมาในปี 2518  
จึงได้กระจายพื้นท่ีทดลองปลูกไปสู่
มณฑลเสฉวนและมณฑลกานซู

มณฑลกานซูมีข้อได้เปรียบจาก
การมีสภาพแสงอาทิตย์ ปริมาณน�าฝน  
ดินและอากาศ ท่ีเ อ้ือต่อการเจริญ
เติบโตของมะกอก ตามข้อมูลในป ี
2563 ระบุว่า มณฑลกานซูมีพื้ นท่ี
ปลูกมะกอกมากถึง 630,000 หมู ่ 
(ราว 258,196 ไร่) หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่ง 
ของพื้ น ท่ี เพาะปลูกมะกอกในจีน  
มีปริมาณผลสด 38 ,000  ตัน/ป ี 
ซึ่งสามารถน�ามาผลิตเป็นน�ามันแบบ
สกัดครั้งแรก (First Pressed Oil)  
ได้ราว 5,700 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 85.4 ของปริมาณท่ีผลิตได้ท้ัง 
ประเทศ สร้างรายได้มากถึง 1,820  
ล้านหยวน
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สอดคล้องกับขอ้มลูจาก Bloomberg 
ท่ีระบุว่า ปัจจุบัน แนวโน้มการบริโภค
น�ามนัมะกอกในจีนสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ 25 - 35 ป ี
ท่ี เคยไปท่องเ ท่ียวในต่างประเทศ  
และสนใจวิ ถีการปรุงอาหารแบบ 
เมดิเตอร์เรเนี่ยน ท้ังนี้ ตลาดผู้บริโภค
น�ามันมะกอกในจีนเฉล่ียอยู่ท่ี 6,000 
ตัน/ปี และมีอัตราการเติบโตเฉล่ีย 
ราวร้อยละ 18/ปี

ท�าความรู้จักเขตอู่ตู  
เมืองหล่งหนาน แหลง่ปลกู 
มะกอกชัน้ดขีองกานซู

ปัจจุบัน แหล่งปลูกมะกอกน�ามัน  
( 油 橄 榄 )  ท่ี ส� า คั ญ ข อ ง จี น อ ยู่ ใ น  
2 พื้นท่ี ได้แก่ เขตอู่ตู เมืองหล่งหนาน  
มณฑลกานซู และรอบแม่น�าเจียหลิง  
(ส่วนหนึ่งของแม่น�าฉางเจียง) ซึ่งเป็น 
พื้นท่ีรอยต่อระหว่างมณฑลเสฉวนกับ 
นครฉงชิ่ง ท้ังนี้ เขตอู่ตู่ เมืองหล่งหนาน  
มณฑลกานซู  มี เกษตรกรท้อง ถ่ิน 
ท่ีประกอบอาชีพปลูกมะกอกน�ามัน 
จ�านวนมากถึง 45,000 ครัวเรือน  
(ราว 210,000 คน) ครอบคลุมพื้นท่ี
การผลิตและแปรรูปถึง 516,000 หมู ่
(ราว 211,475 ไร่) เกษตรกรมีรายได้ 
ประชากรเฉล่ียต่อหวัจากการเพาะปลกู 
มะกอกน�ามันเพียงอย่างเดียวเฉล่ีย 
2,200 หยวน

รัฐบาลมณฑลกานซู 
กับการผลักดันอุตสาหกรรม
น�้ามันมะกอก

ช่วงระหว่างป ี2555 - 2557 รัฐบาล
กลางจีนและรัฐบาลท้องถ่ินในมณฑล
กานซูได้เร่งผลักดันให้อุตสาหกรรม 
การผลิตน�ามันมะกอกของตนเอง
ให้ทัดเทียมกับประเทศผู้ผลิตน�ามัน
มะกอกรายใหญ่ ผ่านการประกาศ  
แผนพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมมะกอก
หล่งหนาน (甘肃陇南油橄榄产业发

展规划) พร้อมประกาศให้เขตพื้ นท่ี 
การปลูกมะกอกในเขตหล่งหนาน  
เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์มะกอกของประเทศ  
(中国油橄榄之乡) ปจัจุบนัพื้นท่ีเพาะปลกู 

บริเวณแม่น�าไป่หลงและไป๋สุ่ย ได้รับ
การบรรจุเข้าใน World Olive Map  
ใหเ้ปน็พื้นท่ีปลกูมะกอกท่ีดีท่ีสดุของจีน

ท้ังนี้ การประกาศใช้แผนแม่บท
อุตสาหกรรมการผลิตน�ามันมะกอก
หล่งหนาน (陇南市油橄榄产业总体规划)  
ท�าใหส้ามารถบรรลเุปา้หมายการขยาย
ฐานการปลูกมะกอกในเมอืงหล่งหนาน 
ไม่ต�ากว่า 500,000 หมู่ (208,333 ไร่)  
ไ ด้ ภ า ย ใ น ปี  2 5 6 3  น อ ก จ า ก นี ้ 
ยังไ ด้มีการจัดการประชุมสัมมนา
เพื่ อแลกเป ล่ียนทาง วิชาการและ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ กั บ ป ร ะ เ ท ศ ผู้ ผ ลิ ต 
น�ามันมะกอกอ่ืน ๆ อาทิ การประชุม
แลกเปล่ียนทางวิชาการ Gansu Olive 

Industry Development Forum  
(甘肃油橄榄产业发展论坛) ซึ่งจัดขึ้น
เป็นครั้งแรกเมื่ อปี  2555 เน้นการ 
แลกเปล่ียนความรู้และเทคโนโลยี 
การผลิตน�ามันมะกอกด้วยระบบ 
สกัดเย็น การบูรณาการพื้นท่ีรอยต่อ
มณฑลส่านซี มณฑลกานซู และมณฑล
เสฉวน ท่ีสามารถใช้ประโยชน์จาก
แมน่�าฉางเจียงในการเพาะปลกูมะกอก 
เป็นต้น

ต่อมาในช่วงปี  2558 - 2559 
อุตสาหกรรมมะกอกของมณฑลกานซู  
เริ่มด�าเนินนโยบายสร้างการรับรู้ใน
ระดับนานาชาติ โดยได้ผลักดันให้จีน
เข้าเป็นรัฐสมาชิกของคณะกรรมการ
น�ามันมะกอกนานาชาติ (Member 
States of The International Olive 
Oil Council) และเป็นหนึ่งในเป้าหมาย 
การยกระดับความเป็นอยู่ประชากร 
ในพื้นท่ีตามนโยบายการแก้ไขปัญหา
ความยากจนในชนบทของจีนครั้งท่ี 3  
(ช่วงปี ค.ศ. 2001 - 2010) ท่ีจีน 
เพิ่มจ�านวนอ�าเภอและพื้นท่ียากจน
ในพื้ นท่ีจีนตอนกลางและตะวันตก  
ให้เป็นพื้นท่ีหลักในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย 
การสร้างสังคมมั่งค่ังอย่างรอบด้าน

เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564  
กรมป่าไม้และทุ่ งหญ้าแห่งชาติได้
ประกาศ “ข้อเสนอแนะในการก�าหนด
นโยบายสิทธิพิ เศษเพื่ อสนับสนุน 
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การพัฒนาอุตสาหกรรมมะกอก” (关于

制定优惠政策大力扶持油橄榄产业发展

的建议: Suggestions on Formulating 
Preferential Policies to Vigorously 
Support the Development of Olive 
Industry) โดยเน้น 1) การใช้ประโยชน์
จากการควบคุมและแปรสภาพพื้นท่ี 
แห้งแล้ง พื้นท่ีทะเลทรายอย่างเต็มท่ี  
2) ให้การสนับสนุนมาตรการการเงิน  
การธนาคาร อัตราดอกเบี้ยต�า ในกลุ่ม
กิจการปลูกพืชท่ีให้น�ามัน ซึ่งรวมถึง 
มะกอก และ 3) ให้การช่วยเหลือ 
ในการผ่อนช�าระหนี้กู้ยืมตลอดจน 
สินเชื่ อแก่วิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจ
ผลิตน�ามันจากพืช

นอกจากนี้  ในแผนการพัฒนา
ป่าเศรษฐกิจแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 
2573) ยังมีการประกาศยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง 
ทางนเิวศวิทยา ความมัน่คงของเมล็ดพชื 
และน�ามัน การฟื้ นฟูชนบท และ 
การประสานงานระดับภูมิภาคอีกด้วย  
โ ด ย ร ะ บุ ถึ ง ค ว า ม ส� า คั ญ ข อ ง ก า ร 
เพิ่มบทบาท และความเข้มข้นของ
อุตสาหกรรมการผลิตน�ามันมะกอก 
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพสูง รวมถึง 
เร่ งส่ ง เสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศผู้ผลิต 
และส่งออกน�ามันมะกอก ยกระดับ
อุตสาหกรรมน�ามันมะกอกจีนสู่สากล

เรียนรู้ ปรับใช้ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตเกษตรกร

อุตสาหกรรมมะกอก ไม่เพียงแต่ 
สร้างรายได้ให้แก่ เมืองหล่งหนาน  
แต่ยังช่วยยกระดับชีวิตของประชากร
ของเมืองหล่งหนานให้หลุดพ้นจาก
ความยากจน โดยในปี 2554 รัฐบาล
ท้องถ่ินเริ่มก�าหนดให้พื้นท่ีเขาฉินปา 
ของเมืองหล่งหนานให้อ ยู่ ในกลุ่ม
ยากจนเป็นพิ เศษ (特殊困难地区) 
อัตราความยากจนสูงถึงร้อยละ 53  
เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ สั ด ส่ ว น ป ร ะ ช า ก ร 
ท่ีมีเพียง 1.3 ล้านคน ถือเป็นพื้นท่ี
ยากจนอันดับท่ี 1 ของมณฑลกานซู  
อย่างไรก็ดี ภายหลังการน�านโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมมะกอกเข้ าสู่ 
เมืองหล่งหนาน รัฐบาลกานซูได้ให ้
การสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค 
การเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งอย่าง
ต่อเนื่ อง ส่งผลให้ในปี 2560 พื้ นท่ี 
ข้างต้นได้รับการฟื้ นฟูและสามารถ
ปลูกมะกอกน�ามันเป็นอาชีพเพิ่มเติม 
จากการปลูกสมุนไพรเพียงอย่างเดียว 
และท�าให้เมืองหล่งหนานสามารถ
ประกาศหลุดพ้นจากความยากจน 
ไ ด้อย่างเป็นทางการเมื่ อ วันท่ี  21  
พฤศจิกายน 2563

ศูนย์ข้อมูลเพื่ อธุรกิจไทยในจีน  
ณ นครซีอาน มองเห็นว่าความส�าเร็จ
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมมะกอก 
ของมณฑลกานซู สามารถเป็นตัวอย่าง 

ของแนวปฏิบัติท่ีดียิ่ง ท่ีประเทศไทย 
สามารถใช้เป็นโมเดลการยกระดับ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ  
เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับชีวิตของ
เกษตรกรได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ท่ีมีความคล้ายคลึง เช่น อุตสาหกรรม
การผลิตและแปรรูปน�ามันปาล์ม  
ซึ่ ง คือหนึ่ งในห้าอุตสาหกรรมหลัก
ของภาคใต้ BIC จึงได้สรุปความส�าเร็จ 
ทางนโยบายท่ีส�าคัญของมณฑลกานซู 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมมะกอก 
ให้ท่านผู้อ่านทราบ ดังนี้

1. ก� าหนดราคารับซื้ อผลผลิต
มะกอกหน้าสวน ผ่านรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีแปรรูปน�ามันเพ่ือการบริโภค

ขอ้มลูจากสวนอุตสาหกรรมเชงินเิวศ 
น�ามันมะกอกเสียงหว่ี (Xiangyu Olive 
Ecological Industrial Park: 祥宇油橄

榄生态产业园) ระบุว่า ในช่วงฤดูกาล
เก็บเก่ียวผลมะกอก จะมีการท�าสัญญา 
ซื้อขายกับเกษตรกร โดยก�าหนดราคา
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เฉล่ีย 8 หยวน/กิโลกรมั ซึ่งเปน็แนวทาง 
ท่ีสามารถเพิ่มรายได้ทางตรงให้แก่
เกษตรกรเร็วท่ีสุด โดยผลผลิตต่อ 1 หมู ่
(ราว 2.44 ไร่) สามารถสร้างรายได้ 
ให้แก่เกษตรกรได้ราว 10,000 หยวน  
แต่ด้วยข้อจ�ากัดด้านวิธีการแปรรูป 
น�ามันมะกอกสกัดบริสุทธิ์ ท่ีต้องน�า
ไปท�าการแปรรูปภายใน 24 ชั่วโมง  
ท�าให้เป็นข้อดีของการลงทุนก่อต้ัง 
ฐานการผลิตและแปรรูปน�ามันมะกอก 
ในพื้ นท่ี ซึ่งสามารถสร้างงานสร้าง 
รายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้ด้วย 
อีกทางหนึ่ง

2. ก่อต้ังสหกรณ์เกษตร เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาต้นกล้ามะกอก

ขอ้มลูจากสหกรณ์วิชาชพีเกษตรกร 
เพาะกล้าไม้ จ้าวหลินเหลียง (召林

良种苗木种植农民专合作社) ระบุว่า  
ท่ีผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้ให้การสนับสนุน 
การเพาะพันธุ์ ต้นกล้า ต้นมะกอก  
โดยใช้พื้นท่ีครอบคลุมกว่า 200 หมู ่
(ราว 488 ไร่) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ให้สามารถปลูกและดูแลต้นมะกอก 
ได้อย่างมีคุณภาพ ต่อมาเขตอู่ตู่ได้น�า 
โมเดลนี้มาใช้ผ่านแนวคิด “สมาคม  
+ สหกรณ์ + ครอบครัวยากจน (协会 

+ 合作社 + 贫困户 (Association + 
Cooperative + Poor households)” 
ส่งเสริมการรวมตัวในนามของสหกรณ์
การเกษตร เพ่ือช่วยเพิ่มบทบาทและ 
ความแข็งแกร่งแก่เกษตรกร

3. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
อุตสาหกรรมมะกอกกานซูอยา่งต่อเนื่อง

ภ า ย ห ลั ง ด� า เ นิ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
อุตสาหกรรมมะกอกมาได้ 2 ปี ในป ี
2562 รัฐบาลกานซูได้เริ่มสนับสนุน 
แนวคิดในการน�าน�ามันมะกอกกานซู 
ก้ า ว อ อ ก ไ ป ยั ง เ มื อ ง ใ ห ญ่ ข อ ง จี น 
โดยเริ่มจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ม ะ ก อ ก ค รั้ ง แ ร ก ท่ี 
กรุงปักก่ิง ในชื่อ “งานประชาสัมพันธ์
อุตสาหกรรมมะกอกหล่งหนาน·กานซู 
แก้ปัญหาความยากจน (北京2018 
甘 肃 · 陇 南 油 橄 榄 产 业 脱 贫 推 介 ) ”  
เพื่ อ ส่งเสริมการรับรู้ ในผลิตภัณฑ์
มะกอกในกลุ่มเมอืงท่ีมกี�าลังซื้อสงู และ
ในปีต่อ ๆ มา ยังได้จัดงานในลักษณะ 
ดังกล่าวท่ีนครกว่างโจว นครเซ่ียงไฮ้ 
และเมืองเซินเจ้ินอีกด้วย

4. เป็น “เมืองพ่ีเล้ียง” แก่เมืองท่ีมี 
เป้าหมายปลกูมะกอกเพ่ืออุตสาหกรรม

แม้มณฑลกานซูจะ ต้ัง เป้ า เป็น
มณฑลผู้น�าแห่งอุตสาหกรรมน�ามัน
มะกอกจีน แต่ด้วยก�าลังการผลิต 
ท่ียังไม่เพียงพอ ตลอดจนศักยภาพ 
ด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท่ี 
ยังด้อยกว่าเมืองใหญ่อ่ืน ๆ เป้าหมาย 
เติบโตไปด้วยกันจึงเปน็หนึ่งในนโยบาย
ท่ีรัฐบาลกานซูน�ามาใช้  ด้วยการ
สนับสนุนให้เมืองหล่งหนานเป็นเมือง 
พี่เล้ียงด้านการเพาะพันธุ์กล้ามะกอก 
ให้กับพื้ นท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูก

มะกอกน�ามัน โดยได้กระจายต้นกล้า
มะกอกน�ามันพันธุ์ Arbosana (阿尔

波萨纳) ให้กับพื้นท่ียากจนของมณฑล
ส่านซี มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว 
มณฑลเสฉวน และเขตปกครองตนเอง 
กว่างสีจ้วง ได้ทดลองปลูก

5. สร้างมลูค่าเพ่ิม ผา่นการต่อยอด
เป็นสินค้าหลากหลายรูปแบบ

นอกจากการส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการเพาะปลูกแล้ว การแปรรูป
มะกอกเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นอีก
หนึ่งช่องทางในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรท่ีเป็นรูปธรรม เพราะ 
ในอดีตผลมะกอกสดท่ีปลูกในมณฑล
กานซู มีราคาจ�าหน่ายราว 5 หยวน/
กิโลกรัม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมะกอก 
ไม่ ไ ด้มี เพียง เฉพาะน�ามันมะกอก 
แต่ยังต่อยอดเป็นชาจากใบมะกอก  
ซอส เครื่องปรุงจากผลมะกอกอีกด้วย

น�้ามันมะกอกจีน
หนึ่งในทางเลือกสินค้าน�าเข้า 
ราคาย่อมเยาของไทย

ข้อมูลจาก www.international 
oliveoil.org ระบุว่า จีนถือเป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีมีการบริโภคน�ามันมะกอก
ในปริมาณท่ีมากขึ้นเรื่ อย ๆ เหตุผล
ของการหันมาบริโภคน�ามันมะกอก 
เพิ่มขึ้นในจีนไม่เพียงแต่เฉพาะก�าลัง
ซื้อท่ีเพิม่สงูขึ้น หรอืเปน็เพราะความรกั 
ในสุขภาพเท่านั้น  แต่ เป็นเพราะ

มะกอกที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ภาพจาก 中广网

ผลิตภัณฑ์มะกอกกานซู 
ไม่ได้มีเพียงเฉพาะ 

น�้ามันมะกอกแต่ยังต่อยอด
เป็นชาจากใบมะกอก  

ซอส เครื่องปรุง 
จากผลมะกอกอีกด้วย
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น� า มั น ม ะ ก อ ก ท่ี ผ ลิ ต 
ได้ในประเทศเริ่มมีชื่อเสียงและได้รับ 
ความไว้วางใจในมาตรฐานการผลิต  
โดย เฉพาะน� ามันมะกอกบริสุทธิ ์
ออร์แกนิก ส์จาก วิสาหกิจท้อง ถ่ิน 
ในเขตอู่ตู เมอืงหล่งหนาน มณฑลกานซู 
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถือเป็นสินค้าต้นแบบ
ท่ีได้รับการยอมรับท้ังในด้านคุณภาพ 
และชื่ อเสียง ได้รับเหรียญทองด้าน 
คุณภาพจากคณะกรรมการน�ามัน 
มะกอกนานาชาติ (International  
Olive Oil Council) เมื่ อปี  2561  
รวมถึงรางวัลเหรียญทองคู่ จากงาน
ประกวดน�ามันมะกอกนานาชาติ 
อาเธนา (The Athena International  
Olive Oil Competition 2020)

วิ ส า ห กิ จ เ ห ล่ า นี้ ท� า ก า ร ต ล า ด 
ผ่านการจัดต้ังหน้าร้าน วางจ�าหน่าย
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ T-Mall 
Alibaba JD และได้เริ่มส่งออกไปยัง 
ต่างประเทศเป็นครั้งแรกเมื่ อเดือน
สิงหาคม 2563 โดยส่งออกน�ามัน
มะกอกไปยังเกาหลีใต้ จ�านวน 1.2 ตัน  
ถื อ เ ป็ น ก า ร เ ปิ ด ท า ง ใ ห้  “ น� า มั น 
มะกอกจีน” ได้รับการยอมรับในตลาด 
ผู้บริโภคต่างชาติอีกด้วย โดยในช่วง
ท่ีผ่านมา ส�านักข่าว Lanzhou Daily 
รายงานว่า เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ ์
2565 ส�านกังานพาณิชย์นครหลานโจว
และส�านักงานตัวแทนการค้ามณฑล
กานซู ณ มาเลเซีย (ดูแลรับผิดชอบ
สิงคโปร์ด้วย) ได้ร่วมมือจัดงานแสดง 
สินค้าระหว่างนครหลานโจว-สิงคโปร์ 
ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตซือเจียเค่อ (SJK 
Supermarket)  ท่ีสิงคโปร์  โดยม ี
นายหม่า ยว่ีเถียน (Ma Yutian: 马玉田)  

น�้ามันมะกอกได้จาก 
ผลมะกอก นิยมน�าไปใช้
ปรุงอาหาร เพราะเชื่อว่า
จะช่วยลดคอเลสเตอรอล 
และมีสารต้านอนุมูลอิสระ
ที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง  
อุดมไปด้วยวิตามินเอ 
เบต้าแคโรทีน ที่ช่วย
ป้องกันโรคผิวหนัง 
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ประธานพันธมิตรนักธุรกิจชาวจีน 
โพน้ทะเลมณฑลกานซู นายหมา่ หลงยว๋ิน  
(Ma Longyun: 马龙云) ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานตัวแทนการค้ามณฑลกานซู  
ร่วมเป็นประธานงานจัดแสดงสินค้า
ท้องถ่ินกานซูกว่า 30 ชนิด อาทิ บะหมี่
เนื้อหลงชุยถัง (LongCuiTang: 陇萃堂) 
น�ามนัมะกอก กลีบดอกลิลล่ี (Lilly Pulp) 
และสมุนไพรจีนของ บริษัท ฟอฉือ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปท้องถ่ินให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานจากภาครัฐ 
ท�าให้ภาคเอกชนสามารถหาช่องทาง 

น�าผลิตภัณฑ์ท่ีมชีื่อเสียงต่อยอดสง่ออก 
สู่ต่างประเทศได้อีกด้วย

ไม่เพียงเฉพาะในจีนท่ีมีแนวโน้ม
การบริโภคน�ามันมะกอกเพื่อสุขภาพ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไทยก็ถือเป็นอีก
หนึ่งประเทศท่ีมีแนวโน้มการบริโภค
น�ามันมะกอกสูงขึ้นเช่นกัน ข้อมูลจาก  
Bertolli ประเทศไทย ระบุว่า แม้น�ามัน
มะกอกในไทยจะยังไม่เป็นท่ีนิยมมาก  
แต่ปริมาณการบริโภคน�ามันมะกอกใน
ประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นทุกปี เห็นได้จาก
ปริมาณการบริโภคในปี 2559 ซึ่งอยู่ท่ี  
0.4 ล้านลิตร ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.6  

ล้านลิตรในป ี2560 สอดคล้องกับขอ้มลู
จาก The Observatory of Economic  
Complexity (OEC) ท่ีระบุว่า ในป ี2562

ไทยน�าเข้าน�ามันมะกอกเป็นอันดับ
ท่ี 38 ของโลก มลูค่า 15.1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยน�าเข้าจากสเปน (8.28 ล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ) อิตาลี (4.59 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั) กรซี (683,000 ดอลลาร์
สหรัฐ) ตูนิเซีย (671,000 ดอลลาร์
สหรัฐ) และตุรกี (371,000 ดอลลาร์
สหรัฐ) ตลาดการน�าน�ามันมะกอก 
จึงถือว่ายงัมโีอกาสการขยายตัวอีกมาก

บทสรุป
อุตสาหกรรมมะกอกไม่เพียงแต่

ช่วยส่งเสริมมูลค่าสินค้าเกษตรให้กับ
ประเทศจีน แต่ยังเป็นหนึ่งในกลไก
ส�าคัญท่ีรัฐบาลมณฑลกานซูน�ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือต่อสู้กับความยากจนของ 
ประชากรท้องถ่ินจนประสบผลส�าเร็จ 
สามารถสร้างความมั่นคงทางรายได้ 
ให้ กับเกษตรกรและยกระดับชี วิต 
ความเป็นอยู่ของประชากรในพื้ นท่ี
ท่ีห่างไกลชุมชนเมือง ท้ังยังพยายาม 
เดินหนา้พัฒนาอุตสาหกรรมมะกอกให้
ทัดเทียมกับประเทศแถบเมดิเตอเรนยีน 
อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
ของมณฑลกานซูไม่เพียงเน้นทางด้าน 
ปริมาณ แต่ยั ง ให้ความส�า คัญกับ 
การเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้
เป็นสินค้าระดับบน (Luxury Brands) 
ส�าหรับตลาดในประเทศจีนท่ีมีก�าลัง
ซื้อสูงและตลาดในต่างประเทศ แม้ว่า
ปัจจุบันปริมาณการผลิตน�ามันมะกอก 
ของมณฑลกานซูหรือแม้กระท่ังของ 
จีนเองจะยังไมทั่ดเทียมเท่ากับประเทศ
ผู้ผลิตแนวหน้าของโลก แต่แนวทาง 
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความพยายาม 
ของจีนในการผลิตสินค้าทดแทน
สินค้าท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศเพื่อลด 
การพึ่งพา ท้ังยังถือเปน็การสรา้งรายได้
ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงอีกด้วย
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• ส่องจีนในยุคเมตาเวิร์ส 
(Metaverse) เทรนด ์
มาแรงที่น่าจับตามอง

• เหลียวมองการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียวในเขต
วงกลมเศรษฐกจินครเฉงิตู 
- นครฉงชิง่กบัการพัฒนา 
ประเทศของไทยภายใต้ 
BCG Model

• “เซี่ยงไฮ้” วงจรรวม AI 
และยาชีวภาพ สู่การ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ที่ยั่งยืนของเขต YRD 
ยุค “New Normal” 

• ขยะ... ขุมทรัพย์ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular 
Economy) ในฮ่องกง

• “เจยีงซ”ู กบัการผนัเปลีย่น 
สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตอบโจทย์ยุค 
“Zero Carbon”

• มณฑลเจียงซี ส่งเสริม
การพัฒนามณฑลแห่ง
อุตสาหกรรมหมุนเวียน
ของจีน

• อุตสาหกรรม Solar Cell 
เมืองซ่างเหราและโอกาส
ความร่วมมือกับไทย

เพ่งดูการเปลี่ยนแปลง

153ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พิชิตโอกาสทางธุรกิจในแดนมังกรBIC YEAR BOOK 2022152



เพ่งดูการเปลี่ยนแปลง

ส่องจีนในยุค 
เมตาเวิร์ส 

(Metaverse) 
เทรนด์มาแรง 
ที่น่าจับตามอง

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
ณ กรุงปักก่ิง
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ปัจจุบัน บริษัทของจีน 
ให้ความสนใจกับศักยภาพ
ของเมตาเวิร์สเป็นอย่างมาก 
โดยในช่วงเดือนกันยายน 
ถึงพฤศจิกายน 2564 พบว่า 
บริษัทจีนได้ลงทุนในกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส 
คิดเป็นมูลค่ามากกว่า  
1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ปัจจุบัน เมตาเวิร์ส (Metaverse) 
หรอื “จักรวาลนฤมติ” ก�าลังเปน็เทรนด์
มาแรงของโลก และอาจเป็นแนวทาง 
การใช้ชีวิตแบบใหม่ท่ีส�าคัญในอนาคต 
อันใกล้นี้  ส� าหรับประเทศจีนเอง 
ก็มีการ ต่ืนตัวในเรื่ องนี้ อ ยู่ เช่น กัน  
โดยเมื่ อปี  2564 ค�า ว่า “元宇宙”  
ซึ่งแปลว่าเมตาเวิร์สในภาษาจีนได้ติด 
อันดับ 1 ใน 10 ค�าท่ีถูกพูดถึงมากท่ีสุด 
บนอินเทอร์เน็ตของจีน และยังพบว่า  
บริษัทต่าง ๆ ของจีนได้เริ่มทยอย 
เข้าสู่โลกเมตาเวิร์สมากขึ้นเรื่ อย ๆ  
ท้ังนี้ บริษัท PwC คาดว่า อุตสาหกรรม 
เมตาเวิร์สของจีนจะมีอัตราการเติบโต
ถึงร้อยละ 15 ต่อปี และจะมีมูลค่า 
มากกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี  2573 ในขณะเดียวกัน 
ธนาคาร Morgan Stanley คาดการณว่์า 
อุตสาหกรรมเมตาเวิร์สของจีนจะมี
มูลค่าถึง 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในอนาคตอันใกล้

ความเคลื่อนไหวของบริษัท
เทคโนโลยีจีนบนโลกเมตาเวิร์ส

กล่าวได้ว่า ปัจจุบัน บริษัทของจีน 
ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ กั บ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง 
เมตาเวิร์สเป็นอย่างมาก โดยในช่วง 
เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2564 
พบว่า บริษัทจีนได้ลงทุนในกิจการ 
ท่ีเก่ียวข้องกับเมตาเวิร์สคิดเป็นมูลค่า
มากกว่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

นอกจากนี้ Tianyancha ผู้ให้บริการ
ด้านฐานข้อมูลและการตรวจสอบ 
ข้อมูลการจดทะเบียนของบริ ษัท 
ใ น จี น ไ ด้ เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า  ใ น ปี  2 5 6 4  
มีบริษัทจีนมากกว่า 1,000 แห่งได้ยื่น
ขอจดเครื่องหมายการค้าท่ีเก่ียวข้อง 
กับเมตาเวิรส์ มากกว่า 10,000 ครั้งแล้ว

จึ ง ไ ม่ เ ป็ น เ รื่ อ ง แ ป ล ก ท่ี บ ริ ษั ท 
ด้ าน เทคโนโลยียั ก ษ์ ใหญ่ของ จีน 
ต่างไม่พลาดท่ีจะกระโดดเข้ามาในโลก 
เมตาเวิร์ส โดย Tencent ถือเป็นหนึ่ง 
ในบริษัทท่ีมีศักยภาพและความพร้อม 
ในการบุกโลกเมตาเวิร์สมากท่ีสุด 
ของจีน ซึ่ ง ในช่วงไม่ ก่ีปี ท่ีผ่ านมา  
Tencent ได้ลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กับเมตาเวิร์สชื่อดัง อย่างเช่น Roblox  
และ Epic และนักวิเคราะห์เชื่ อว่า  
ความเชี่ยวชาญด้านเกมของ Tencent  
จะเป็นรากฐานท่ีส�าคัญของบริษัท 
ในการพัฒนาและต่อยอดการสร้าง

โ ล ก เ ม ต า เ วิ ร์ ส  ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น  
นายโพนี่ หม่า CEO ของ Tencent  
ได้กล่าวไว้ว่า เมตาเวิร์สถือเป็นโอกาส 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี Tencent 
มคีวามได้เปรียบอยูแ่ล้ว อาทิ ธรุกิจเกม 
โดย Tencent  มี เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรองค์ความรู้ เพื่ อใช้ศึกษา
แ ล ะ พั ฒ น า เ ม ต า เ วิ ร์ ส ใ น อ น า ค ต  
ท้ังนี้ หนังสือพิมพ์ IPRdaily เผยว่า 
ในช่วงปี 2563 และ 2564 Tencent  
ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรจ�านวน 4,085 
รายการส�าหรับเทคโนโลยี Virtual 
Reality (VR) และ Augmented Reality  
(AR) อีกด้วย

ในขณะเ ดียวกัน ByteDance 
เ จ้าของแอปพลิเคชัน ช่ือดังอย่าง 
TikTok และ Douyin ได้รุกตลาดเกม 
ในเมตาเวิร์สอย่างจริงจัง โดยเมื่อเดือน 
เมษายน 2564 ได้ลงทุนกว่า 100  
ล้านหยวน ใน Reworld คู่แข่งส�าคัญ 
ของเกมดังอย่าง Roblox และต่อมา  
บริษัทยังได้เข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพ 
Pico ผู้ผลิตชุดหูฟัง VR ท่ีใหญ่เป็น 
อันดับ 3 ของโลก และมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในจีน

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2564 
B a i d u  ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น 
เมตาเวิร์ส “XiRang” (希壤 หรือ  

จ�านวนการจ�าหน่ายอุปกรณ์ VR และส่วนแบ่งทางการตลาดในจีน ที่มา: Caixin
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ดินแดนแห่งความหวัง) โดยน�ามาใช้
ส�าหรับการจัดประชุม Baidu Create  
2021 สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม
ผ่านทางออนไลน์ได้พร้อมกันจ�านวน 
100,000 คน และถือเป็นการจัด 
การประชุมผ่ านระบบเมตาเ วิร์ส 
ครัง้แรกของจีน บรษัิท Baidu เปดิเผยว่า 
อาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบ 
อีกอย่างน้อย 6 ปีจึงจะสามารถเปิดตัว 
XiRang ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ส�าหรับ Alibaba ก็ได้ลงสนาม 
เมตาเวิร์สแล้วเช่นกัน โดยมีรายงานว่า  
Alibaba ได้จดสิทธิบัตรท่ีเก่ียวข้องกับ 
เมตาเวิร์สรวมถึงชื่อ “Ali Metaverse” 
และ “Taobao Metaverse” แล้ว  
โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 Alibaba 
ได้เปิดตัว “AYAYI” อินฟลูเอนเซอร์ 
(KOL) เสมือนจริงคนแรกของจีน ซึ่งได้ 
รบัความสนใจอยา่งมาก และได้รว่มงาน
กับแบรนด์ชั้นน�าอย่าง Louis Vuitton, 

Guerlain, BOSE และ Givenchy มาแล้ว 
ในขณะเดียวกัน ในช่วงของมหกรรม 
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว  
ค.ศ. 2022 ท่ีเพิ่งผ่านพ้นไป Alibaba  
ไ ด้ เปิด ตัว  “Dong Dong” KOL  
เสมือนจริงในแอปพลิเคชันชอปปิง 
ออนไลน์ Taobao ซึ่งมีหน้าท่ีให้ข้อมูล
เก่ียวกับโอลิมปิกและเป็นผู้ด�าเนินการ 
ไลฟ์สด โปรโมทสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับ
โอลิมปิก นอกจากนี้ Alibaba ยังได้
จัดต้ังบริษัท Yuanjing Shengsheng  
เพื่อมุง่รุกตลาดเกมผา่นระบบเมตาเวิรส์ 
อย่างจริงจังอีกด้วย

อย่างไรก็ดี การสร้างโลกเมตาเวิร์ส 
ท่ีสมบูรณ์แบบและใช้ งานไ ด้จริ ง 

จะต้องมีโครงสร้างทางเทคโนโลยี 
ขนาดใหญ่รองรับ เช่น เทคโนโลยี  
Artificial Intelligence (AI) 5G/6G 
Blockchain และอุปกรณ์ดิจิทัลใหม่ ๆ 
ท่ี ผู้ ใ ช้ ง า น ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย  
เพื่ อท่ีจะสามารถสร้างสังคมผู้ใช้ท่ีม ี
จ�านวนมากพอท่ีจะสร้างโลกเสมือน
ท่ีท�าได้เกือบทุกอย่าง และมีมูลค่า 
ในระบบเศรษฐกิจไม่ต่างจากโลกจริง  
ท้ั ง นี้  บ ริ ษั ท วิ จั ย  E q u a lo c e a n  
ไ ด้ วิ เคราะห์บริ ษัทและสตาร์ทอัพ 
ของจีนท่ีมีศักยภาพและน่าจับตามอง 
ใ น ช่ ว ง ก า ร พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
เมตาเวิร์สของจีน โดยแบ่งออกเป็น  
4 ประเภทหลัก ได้แก่นายโรบิน ลี CEO ของบริษัท Baidu ในการประชุม Baidu Create 2021  

ผ่านแอปพลิเคชันเมตาเวิร์ส “XiRang” ที่มา: Baidu, Inc.

AYAYI อินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงคนแรกของจีน ที่มา: Xiaohongshu

การจัดประชุม Baidu Create 2021 สามารถ 
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ได้พร้อมกัน 
จ�านวน 100,000 คน และถือเป็นการจัดการประชุม 
ผ่านระบบเมตาเวิร์สครั้งแรกของจีน 
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1. Key Technology เทคโนโลย ี
ท่ีเปน็แกนหลักในการสร้างระบบสังคม 
กฎระเบียบ และธุรกิจในโลกเมตาเวิร์ส  
เช่น Blockchain NFT และ Virtual 
Currency โดย Bubi Tech ถือเป็น 
ผู้ เ ล่ น ท่ี ส� า คั ญ ข อ ง จี น ท่ี พั ฒ น า
เทคโนโลยี เ ก่ียวกับ Blockchain  
และก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

2. Frontend Infrastructure 
ส�าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส�าคัญของ
การพัฒนาโลกเมตาเวิร์สคงหนีไม่พ้น 
เทคโนโลยี 5G และ 6G ซึ่งบริษัท 
ของ จีน ท่ีก� า ลั งพัฒนาเทคโนโลย ี
ดังกล่าวและน่าจับตามอง เช่น ZTE  
และ Yunta Tech

3. Backend Equipment อุปกรณ์
ส�าคัญท่ีเ ก่ียวข้องกับการใช้ เข้าถึง 
โลกเมตาเวิร์ส เช่น VR/AR อุปกรณ ์
สวมใส่อัจฉรยิะ (Smart Wearable) และ
ลู่ว่ิงรอบทิศทาง (Omni - Directional  
Treadmill หรือ ODT) โดยในช่วง 
ปลายปี 2564 สตาร์ทอัพ EM3 ของจีน 
ได้ท�าการเปิดตัวแว่นตา VR ต้นแบบ 
(Prototype) รุน่ Ether ซึง่เปน็แว่นตา VR  

ท่ีมีความหนาเพียง 6.8 มิลลิเมตร 
และมีน�าหนักเพียง 37 กรัม ถือเป็น
แว่นตา VR ต้นแบบท่ีมีน�าหนักเบา 
และบางท่ีสุดในโลกในปัจจุบัน

4. A p p l i c a t i o n  S c e n a r i o s 
S o f t w a r e  ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ชื่ อ ว่ า 
อุตสาหกรรมอันดับต้น ๆ ท่ีเมตาเวิร์ส 
จะเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วม ได้แก่
อุตสาหกรรมเกม การแพทย์อัจฉริยะ  
การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial 
Des ign)  และการศึกษาอัจฉริยะ  

ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมถือเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพการเติบโต 
ม า ก ท่ี สุ ด  โ ด ย บ ริ ษั ท  F u n P l u s  
เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเกมออนไลน ์
ของจีนท่ีน่าจับตามอง และได้พัฒนา 
เกมออนไลน์ชื่ อดัง เช่น State of 
Survivor และ King of Avalon ซึ่งมี
จ�านวนผู้เล่นมากกว่า 100 ล้านคน 
ในกว่า 200 ประเทศท่ัวโลก

ท่าทีของทางการจีน
ท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ของจีนได้ออกกฎระเบียบเพื่อก�ากับ
กิจการด้านเทคโนโลยอียา่งเข้มขน้ เชน่  
กฎหมายต่อต้านการผูกขาด กฎหมาย 

ด้านข้อมูลส่วนบุคคล การจ�ากัดเวลา
เล่นเกมของเยาวชนอายุต�ากว่า 18 ป ี
รวมถึงการกวาดล้างการขุดบิทคอยน ์
และครปิโตเคอรเ์รนซ ีเปน็ต้น นอกจากนี ้
หน่วยงานก�ากับดูแลด้านการธนาคาร
และการประกันภัยแหง่ชาติจีน (CBIRC)  
เผยแพรป่ระกาศเตือนนกัลงทุนเก่ียวกับ 
บริษัทท่ีใช้เมตาเวิร์สในการระดมทุน 
อย่างผิดกฎหมาย โดยนักวิเคราะห์ 
ส่วนหนึ่ งคาดการณ์ว่า การพัฒนา 
เมตาเ วิร์สของจีนมี รูปแบบท่ีเป็น 
เอกลักษณ์ กล่าวคือ จะสนับสนุน 
การพัฒนาเมตาเวิร์สของบริษัทเอกชน  
ภายใต้การก�ากับและการตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดจากหน่วยงานภาครัฐ

อย่างไรก็ดี หลายเมืองของจีน เช่น 
กรุงปกัก่ิง นครเซีย่งไฮ ้เมอืงจางเจียเจ้ีย  
และเมืองเซินเจ้ิน ได้จัดให้การพัฒนา
เมตาเวิรส์เปน็หนึ่งในเปา้หมายท่ีส�าคัญ 
ในแผนพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีแผน 
ท่ี จ ะ ศึ ก ษ า แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร น� า 
เมตาเวิร์สมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
เมือง สังคม และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนในมิติต่าง ๆ เช่น การให้
บริการในด้านสาธารณะ การพัฒนา

แว่นตา VR ต้นแบบรุ่น Ether  
ของสตาร์ทอัพ EM3 ที่มา EM3

บริษัทของจีนที่มีศักยภาพและน่าจับตา 
ในช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส
ที่มา: Equalocean

การพัฒนาเมตาเวิร์สของจีน 
จะสนับสนุนการพัฒนา 
เมตาเวิร์สของบริษัทเอกชน 
ภายใต้การก�ากับและ 
การตรวจสอบอย่างเข้มงวด
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เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการบันเทิง 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว เป็นต้น

น อ ก จ า ก นี้  รั ฐ บ า ล ก ล า ง จี น
ก็ไ ด้ออกโรงสนับสนุนการพัฒนา 
เมตาเวิร์สเช่นกัน โดยเมื่อเดือนตุลาคม  
2564 ได้จัดต้ังคณะกรรมการด้าน 
เมตาเ วิร์สของสมาคมการสื่ อสาร
ของรัฐบาลจีน หรือ China Mobile 
Communications Association’s 
Metaverse Committee (CMCAMC) 
ซึ่ ง เป็นการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม
เมตา เ วิ ร์ สกลุ่ มแรกใน จีน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาและพัฒนา 
มาตรฐานอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส  
ซึ่งในปจัจุบันมสีมาชกิจ�านวน 112 ราย 
เช่น Huawei, Inly Media, Beijing 
Topnew Info&Tech และ China Mobile 

พิธีเปิดศูนย์วิจัย 
และพัฒนาด้านเมตาเวิร์ส 
ของเมืองจางเจียเจี้ย 
มณฑลหูหนาน
ที่มา: Global Times

โดยล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
CMCAMC ได้ลงนามเป็นพันธมิตร
เชิงกลยุทธ์กับ Asia Digital Bank  
(ADB) เพื่ อร่วมศึกษาระบบการเงิน
ดิจิทัลและระบบการค้าในยุคเมตาเวิรส์ 
รวมถึงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับประเทศ 
ตามเส้นทาง Belt and Road Initiative 

เอกชนของจีนก�าลัง
แข่งขันการเข้าไปปักธง
ในโลกเสมือนจริงแห่งนี ้

อย่างดุเดือด ในขณะ
เดียวกัน รัฐบาลท้องถิ่น

และรัฐบาลกลางจีน 
ก็ได้ให้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาดังกล่าว  
ไทยควรจับตาและเกาะติด 

พัฒนาการในประเด็น
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

เพ่ือรู้เท่าทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของจีน

(BRI) โดยใช้เทคโนโลยีด้านการเงิน 
ท่ีทันสมัย อาทิ บล็อกเชน อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเมตาเวิร์ส
เป็นแนวโน้มท่ีก�าลังมาแรงและได้รับ
ความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเอกชน 
ของจีนก�าลังแข่งขันการเข้าไปปักธง 
ในโลกเสมือนจริงแห่งนี้อย่างดุเดือด 
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลท้องถ่ินและ

รัฐบาลกลางจีนก็ได้ให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาดังกล่าว ไทยจึงควรจับตา 
และเกาะติดพัฒนาการในประเด็น 
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่ อรู้เท่าทัน 
กระแสการเปล่ียนแปลงของจีนและ 
แสวงหาโอกาสความร่วมมือท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อไทยอย่าง “แท้จริง”  
จากโลก “เสมือนจริง” ของจีน
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เหลียวมอง 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สีเขียวในเขตวงกลม
เศรษฐกิจนครเฉิงตู -  

นครฉงชิ่ง กับการพัฒนา
ประเทศของไทยภายใต้ 

BCG Model
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน  
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู



ไฮไลท์
• รฐับาลจีนใชแ้นวคิด “อารยธรรม

นิเวศวิทยา” เป็นแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ดังค�ากล่าวของประธานาธบิดี สี จ้ินผิง 
ท่ีว่า “น�าใสภูเขาเขียวเป็นด่ังภูเขาทอง
ภูเขาเงิน” (绿水青山就是金山银山) 
“ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์
เป็นสมบัติอันล�าค่า เราไม่ควรเสียสละ 
ทรัพยากรธรรมชา ติ เพื่ อแลกกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพียงชั่วคราว”  
สอดคล้องกับแผนการพฒันาเศรษฐกิจ
สู่ความย่ังยืนภายใต้นโยบาย BCG 
Model ของไทย

• นครเฉิงตูมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ
สี เ ขียว (Green Development)  
ด้วยการสรา้งเมอืงสวนสาธารณะ ฟื้ นฟู
ระบบนิเวศ ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์ ด้วยสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนไปช่วยให้นครเฉิงตูมีประชากร
อยู่อาศัยถาวรท้ังสิ้น 20,937,757 คน 
เปน็เมอืงท่ี 4 ของจีนท่ีมปีระชากรอาศยั 
ถาวรเกิน 20 ล้านคน

• นครฉงชิง่มุง่ผลิตรถยนต์พลังงาน
ทางเลือก สนับสนุนการแปรรูปขยะ 
จากเศษอาหาร เพื่อลดปัญหามลพิษ  
ผลักดันการบรโิภคสนิค้าทางการเกษตร 
ใช้อีคอมเมิร์ซยกระดับการค้าท้องถ่ิน 
เพื่อกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน

• การพัฒนาเศรษฐกิจ สู่ความ
ยั่งยืนภายใต้นโยบาย BCG Model 

ของไทย มีเป้าหมายสอดคล้องกับ 
การพัฒนาสีเขียวของนครเฉิงตูและ 
นครฉงชิง่ ทุกภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งของไทย 
และจีนอาจศึกษาและแลกเปล่ียน
แนวปฏิบัติเป็นเลิศระหว่างกัน และ
พจิารณาแนวทางการพฒันาสเีขียวของ
นครเฉิงตูและนครฉงชิ่งเปน็กรณีศกึษา

ปัจจุบัน ท่ัวทุกมุมโลกก�าลังเผชิญ
กับปัญหามลพิษและภัยธรรมชาติ 
อย่างหนักหน่วง การควบคุมมลพิษ 
และเป้าหมายคาร์บอนต�าจึงกลายเป็น 
ประเด็นท่ีมีการพูดถึง ท้ังในระดับ 
ภาครฐัและประชาชน การพฒันาสเีขยีว 

จึ ง เ ป็ น เ ส มื อ น กุ ญ แ จ ส� า คั ญ ข อ ง 
การแก้ไขปัญหาและท่ีส�าคัญน�าไปสู่
การพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

ประเทศจีนภายใต้การบริหารงาน
ของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ได้มีการ 
ผลักดันการพัฒนาสีเขียวอย่างจริงจัง
มาโดยตลอด ท้ังนี้ นายสีฯ มีความคิด 
เ ก่ียวกับเรื่ องนี้มา ต้ังแต่สมัยด�ารง 
ต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ 
พรรคคอมมิวนิสต์มณฑลเจ้อเจียง  
โดยเมื่อปี 2548 ได้เผยแพร่แนวคิด  

“น�าใสภู เขาเขียวเป็นด่ังภู เขาทอง 
ภูเขาเงิน” (绿水青山就是金山银山)  
เปน็ครัง้แรก มคีวามหมายว่า หากอนรุกัษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ 
ธรรมชาติก็จะน�าความมัง่ค่ังสขุสมบูรณ์
มาให้เรา

แนวคิดอารยธรรมนิเวศวิทยา 
(Ecological Civilization) 
ตามมุมมองของประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง

อารยธรรมนิเวศวิทยา (Ecological 
Civilization) หรืออารยธรรมสีเขียว 
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เป็นหนึ่งในเป้าหมายการสร้างสังคม 
อยูดี่กินดีของจีน เปน็แนวคิดการพฒันา 
ท่ีมอง ว่ามนุษย์ เป็น ส่วนหนึ่ งของ
ธรรมชาติ ควรสร้างวัฒนธรรมและ
จริยธรรมของมนุษย์ให้ตระหนักถึง 
คุ ณ ค่ า ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  
เน้นเรื่ องการผลิตประสิทธิภาพสูง  
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ใช้ทรัพยากรต�า  
ก่อใหเ้กิดมลพษิต�า และเนน้การรไีซเคิล

เมื่ อประธานาธิบดีสีฯ ขึ้นด�ารง
ต�าแหนง่ ได้เรง่ผลักดันแนวคิดการสรา้ง
จีนท่ีสวยงาม (美丽中国) และหยิบยก 
การพัฒนาสีเขียวเป็นเป้าหมายในการ
พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม
ท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ 
หลักคิดท่ีว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ี อุดมสมบูรณ์เป็นสมบัติ อันล�าค่า  
เราไม่ควรเสียสละทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่ อแลกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพียงช่ัวคราว”

แนวคิดดังกล่าวได้ถูกน�าไปปรับใช ้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่ งชา ติระยะ  5  ปี  ฉ บับ ท่ี  14  
(พ.ศ.  2564 -  2568)  ตลอดจน 
แผนพัฒนาระดับภูมิภาคของจีนและ
ในโครงร่างการก่อสร้างเขตวงกลม
เศรษฐกิจนครเฉิงตู - นครฉงช่ิงได้ระบุ 
ไว้ชัดเจนในการน�าแนวคิดอารยธรรม
นิ เวศวิทยาไปปรับใช้โดยเน้นการ 
คุ้มครองระบบนิเวศ น�าเทคโนโลย ี
มาปรบัใชกั้บการด�าเนนิชวิีตของมนษุย์

เพื่อลดการใช้ทรัพยากรโดยสิ้นเปลือง  
ตลอดจนการประสานงานระหว่าง 
สองเมืองเพื่ อร่วมกันจัดการปัญหา
มลพิษทางอุตสาหกรรม และยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน

นครเฉิงตูกับการพัฒนา 
เชิงนิเวศที่เป็นรูปธรรม

“สีเขียว คารบ์อนต่�า ชวิีต่เรยีบง่าย
และพอประมาณ” (绿色低碳风尚， 

简约适度生活) คติพจน์สอนใจเหล่านี้ 
ถูกติดประกาศเอาไว้ ท่ัวนครเฉิงตู  
นครเฉิงตูให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ตัวอย่างท่ีสามารถสะท้อน 
การพฒันาสีเขยีวของนครเฉงิตูได้อยา่ง
เป็นรูปธรรมท่ีเด่นชัด ดังนี้

1. การปลูกฝังให้มนุษย์อยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอยา่งกลมกลืน นครเฉงิตูมุง่มัน่ 
ท่ีจะสร้างเมืองแห่งสวนสาธารณะ 
ปัจจุบัน นครเฉิงตูมีสวนสาธารณะ 
มากถึง 300 แห่ง ซึ่งไม่ได้เป็นเพียง
สถานท่ีออกก�าลังกาย แต่ยังมีกิจกรรม 
ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจและ
ให้สมาชิกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน 
อาทิ ภายในสวนสาธารณะเหรินหมิน 
มกิีจกรรมนา่สนใจรองรบัทกุเพศทกุวัย 
เช่น การพายเรือ สวนสนุกส�าหรับเด็ก 
โต๊ะส�าหรับเล่นไพ่นกกระจอก อีกหนึ่ง 
โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า สี เ ขี ย ว 
ท่ีนครเฉิงตูให้ความส�าคัญคือ การสร้าง 

“ถนนเทียนฝูส่เีขยีว” โดยเชื่อมระหว่าง 
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติและพื้นท่ีสีเขียว 
ท่ัวนครเฉิงตู  ปัจ จุบันมีความยาว 
4,600 กว่ากิโลเมตร ภายใต้ถนน 
สายดังกล่าว ยังสร้าง “ถนนกลับบ้าน” 
เ พื่ อ เ ชื่ อ ม ชุ ม ช น กั บ พื้ น ท่ี สี เ ขี ย ว  
สวนสาธารณะ ร้านอาหารริมทาง  
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ในระยะทาง  
1 กิ โลเมตรสุดท้ายก่อนถึงชุมชน  
ในปัจ จุบันไ ด้ด� า เนินการก่อสร้ าง 
ถนนกลับบ้านไปแล้วท้ังสิ้น 783 สาย

2. การปรับปรุงระบบอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นครเฉิงตู 
ได้วางแผนก�าจัดมลพิษและควบคุม 
การปล่อยมลพิษมากเกินปริมาณ  
ใ น ช่ ว ง ส า ม ปี ท่ี ผ่ า น ม า  ไ ด้ สั่ ง ปิ ด 
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี ป ล่ อ ย ส า ร 
ปนเปื้ อนท้ังสิ้น 780 แห่ง มีการจัดการ 
บ่อบ�าบัดน�าเสีย 484 แห่ง ขุดลอก 
แหล่งน�าด�าส่งกล่ินเหม็น 114 แห่ง 
และเพิ่มความสามารถในการบ�าบัด 
น�าเสียได้เกือบ 200,000 ตัน/วัน  

เมื่อปี 2564 นครเฉิงต ู
ได้รับการจัดให้เป็น  
“เมืองชั้นหนึ่งใหม่”  
(New First-tier Cities)  
ในการจัดอันดับ “Ranking 
of Cities General Ability 
in China 2021”
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รวมไปถึงการสร้างระบบ “บัญชีขาว”  
ภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มเมือง
ของเขตวงกลมเศรษฐกิจนครเฉิงตู - 
นครฉงชิ่ง ซึ่งเป็นการลงนามข้อตกลง 
เพื่ อ เค ล่ือนย้ายของเ สีย อันตราย 
ข้ามเขตแดนระหว่างนครฉงชิ่งกับ
มณฑลเสฉวน เช่น แบตเตอรี่ ตะก่ัว 
แผงวงจร หลอดฟลอูอเรสเซนต์ เปน็ต้น 
โดยมีการก�าหนดปริมาณของเสีย 
ท่ีสามารถเคล่ือนย้ายข้ามพรมแดน 
ต่อปีไว้อย่างชัดเจน

3. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
เชิงอนุรักษ์ นครเฉิงตูมุ่งมั่นปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึง 
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ท่ีใกล้สูญพันธุ ์ 
โดยมีศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เพื่ อ
การค้นคว้า วิจัยวิธีการเพาะพันธุ์
และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะกับ 
วิถีความเป็นอยู่ของแพนด้า เมื่อระบบ
นิเวศได้รับการพัฒนา สัตว์ท่ีอาศัย 
อยู่ตามธรรมชาติก็เพิ่มจ�านวนมากขึ้น 
จึงมกีารจัดโครงการสาธติการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ เพื่ อดึงดูดนักท่องเท่ียว  
อาทิ กิจกรรมการชมนก ชมหิ่งห้อย  
ซึ่ งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  
สถิติของสมาคมดูนกนครเฉิงตูระบุว่า  
เดือนพฤษภาคม 2564 มีการพบเจอ 
นกบนภเูขาหลงฉวนมากถึง 12,159 ตัว 
และในช่วงไม่ ก่ีปี ท่ีผ่านมา จ�านวน
หิ่งห้อยบริเวณจุดชมวิวภูเขาเทียนไถ 
มีเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนากิจกรรม 

พัก ค้ างแรมเพื่ อรอชมหิ่ งห้ อยใน
เวลากลางคืน ผลลัพธ์ท่ีได้คือจ�านวน 
นักท่องเ ท่ียวท่ีเข้าชมเพิ่มขึ้นทุกป ี
กิจการโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร 
ในบริเวณจุดท่องเท่ียวมีการบริโภค 
ใช้ จ่ายรวมสูงถึง 120 ล้านหยวน  
ด้วยเหตุนี้ นครเฉิงตูจึงได้รับเลือกให้
เปน็เมอืงสาธติด้านวัฒนธรรม การท่อง
เท่ียว และการบริโภค (国家文化和旅游

消费示范城市) เมื่อเดือนธนัวาคม 2563 
นับเป็นกลุ่มแรกในจีน

4. การส่ ง เสริมการใช้พลังงาน
สะอาด พลังงานไฮโดรเจนเป็นหนึ่งใน 

พลังงานทดแทนท่ีก�าลังถูกจับตามอง 
นครเฉิงตู ไ ด้น�าพลังงานเชื้ อ เพลิง
ไ ฮ โ ด ร เ จ น ไ ป ใ ช้ ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ยานยนต์ โดยมีการเชื่ อมโยงห่วงโซ่ 
อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ ครอบคลุม 
“การผลิต - การจัดเก็บ - การขนส่ง 
- การเติมเชื้ อเพลิง - การใช้งาน”  
และมีรถยนต์ไฟฟ้าท่ีขับเคล่ือนด้วย
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนท่ีถูกน�าไปใช้งาน 
ในนครเฉิงตูแล้วกว่า 370 คัน ท้ังนี ้
เมื่ อปี  2563 นครเฉิง ตูไ ด้รับการ 
จัดอันดับโดย TrendBank บริษัท 
ท่ีปรึกษาและวิจัยด้านอุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยีเกิดใหม่ช้ันน�าของจีน 
ใ ห้ เ ป็ น เ มื อ ง ท่ี มี ก า ร แ ข่ ง ขั น แ ล ะ 
มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจนสูงเป็นอันดับท่ี 4 นอกจากนี ้
เมื่ อเดือนพฤศจิกายน 2564 โดรน  
JOUAV CW-25H ขับเคล่ือนด้วย 
เชื้อเพลิงจากพลังงานไฮโดรเจนของ
บริษัท Chengdu JOUAV Automation 
Tech ได้รบัรางวัล CES 2022 Innovation  
Award จากสมาคม CTA (Consumer 
Technology Association) 

นอกจากนี้ นครเฉิงตูได้กลายเป็น 
จุดหมายในการลงทนุของอุตสาหกรรม
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเมื่อปี 2558 
Tongwei Group ผู้น�าอุตสาหกรรม 
เซลล์แสงอาทิตย์ได้จัดต้ังบริษัทสาขา  
Tongwei  Solar  ในเขตซวงหลิว 
และได้กลายเป็นฐานการผลิตเซลล์ 
แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก

ค ว า ม พ ย า ย า ม ใ น ก า ร พั ฒ น า 
นครเฉิงตูอย่างยั่งยืนเป็นประโยชน์ 
ท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษา 
สิ่งแวดล้อม โดยเมื่อปี 2564 นครเฉิงตู
ได้รบัการจัดใหเ้ปน็ “เมอืงชัน้หนึ่งใหม”่ 
(New First-tier Cities) ในการจัดอันดับ  
“Ranking of Cities General Ability 
in China 2021” โดย The Wharton 
Institute of Economics และในการ 
จัดอันดับ “Ranking of Cities Business 
Attractiveness in China 2021”  
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โดย China Business News·New 
First-tier Cities Research Institute 
และเมื่ อปี 2564 นครเฉิงตูมีบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครบ  
100 แห่ง มากเป็นอันดับท่ี 10 ของจีน  
ความเจริญทางเศรษฐกิจดึงดูดให้ผู้คน
ย้ายถ่ินฐานเข้ามาท�างาน ส่งผลให ้
เมื่ อปี 2563 นครเฉิงตูมีประชากร
อาศัยอยู่ถาวรท้ังสิ้น 20,937,757 คน  
เป็นเมืองท่ี 4 ของจีนท่ีมีประชากร
อาศัยถาวรเกิน 20 ล้านคน

ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อม
ของนครเฉิงตู ไ ด้รับการพัฒนาขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงสามปีท่ีผ่านมา 
อัตราของน�าคุณภาพดีในลุ่มแม่น�า 
จ่ิ น เ จี ย ง เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ร้ อ ย ล ะ  6 9  
เป็นร้อยละ 97.6 ซ่ึงเป็นระดับท่ีดีท่ีสุด 
ในรอบ 20 ปี อัตราการครอบคลุม 
พื้นท่ีป่าในปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 40.2  
เพิ่มขึ้นจากปี  2558 ร้อยละ 1.9  
เมื่อปี 2564 นครเฉิงตูมีวันท่ีคุณภาพ 
อากาศดีรวม 299 วัน เพิ่มขึ้น 13 วัน 
เมื่ อ เ ทียบกับปี  2563 มี ค่า เฉ ล่ีย 
ความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5  

อยู่ท่ี 39.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ลดลง 1.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
เมื่อเทียบกับ ปี 2563

นครฉงชิ่งกับการพัฒนา 
สู่การเป็นเมืองศูนย์กลาง 
แห่งการพัฒนาสีเขียว

น ค ร ฉ ง ชิ่ ง ไ ด้ รั บ เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น  
1 ใน 5 นครท่ีจีนต้องการพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศ 
รัฐบาลนครฉงช่ิงจึงให้ความส�าคัญ 
กับการสร้างเมืองท่ีมีความเป็นสากล 
เป็นเมืองอัจฉริยะท่ีใช้ เทคโนโลย ี
เข้ ามาช่ วยยกระดับคุณภาพชี วิต 
ของประชาชน ขจัดปัญหาเรื่องความ
เหล่ือมล�าทางสงัคม ท่ีผา่นมา นครฉงชิง่ 
ได้ด�าเนินการพัฒนาเมืองสู่ความเป็น 
สากลภายใต้นโยบายการพัฒนาสีเขียว 
ดังนี้

1. การเลือกใช้พลังงานทางเลือก 
นครฉงชิ่งถือเป็นฐานการผลิตรถยนต์
ท่ี ส� า คั ญของภูมิ ภาค จี นตะ วั นตก  
ในชว่งครึง่แรกของป ี2564 ผลิตรถยนต์
พลังงานทางเ ลือกผลิตได้จ� านวน  
52,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 215  
เมื่อเทียบกับป ี2563 ในสว่นของรถยนต์ 
อัจฉริยะ นครฉงชิ่งเป็นนครท่ีสาม 
ในจีนท่ีเริ่มทดสอบการขับขี่อัตโนมัติ
บนท้องถนน ภายใต้ “แผนปฏิบัติการ 
ย ก ร ะ ดั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต์
พ ลั ง ง า น ท า ง เ ลื อ ก แ ล ะ ย า น ย น ต์
อัจฉรยิะแหง่ชาติ (พ.ศ. 2564 - 2566)”  
เป็น เขตน� าร่ อง เครือข่ ายรถยนต์ 

ระดับชาติ เมืองสาธิตรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภท Switching Mode และ 
เมืองสาธิตรถยนต์เซลล์เชื้ อ เพลิง
ไฮโดรเจนกลุ่มแรกของจีน

2. การส่งเสริมการแปรรูปขยะ 
จากเศษอาหาร นครฉงชิ่งรณรงค์ให้ 
แยกขยะตามประเภท รวมท้ังสนบัสนนุ
อุตสาหกรรมการแปรรูปและก�าจัด
ขยะจากเศษอาหารแบบเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมมาต้ังแต่ปี 2557 เมื่ อป ี 
2561 เขตฝูหลิงในนครฉงชิ่งได้สร้าง 
โรงงานแปรรูปขยะจากเศษอาหาร 
แห่งแรก สามารถแปรรูปขยะได้สูงสุด  
150 ตันต่อวัน โดยเก็บรวบรวมขยะ 

เป้าหมายของการพัฒนา 
สีเขียวของจีนกับการพัฒนา

เศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน 
ตาม BCG Model ของไทย 
มีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
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จากหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และ
รา้นอาหารรวม 3,884 แหง่ โดยควบคมุ
การด�าเนินงานจัดเก็บและขนส่งขยะ 
ไปยังโรงงานแปรรูปอย่างเข้มงวด และ 
มีระบบป้องกันการปนเปื้ อนระหว่าง 
การขนส่ง มีการปรับสภาพและหมัก 
ขยะแบบไม่ใช้ออกซิเจน สามารถผลิต 
ก๊าซชีวภาพได้ปีละ 1.70 ล้านลูกบาศก์
เมตร และไบโอดีเซลได้ปีละ 1,300 ตัน  
นับ ต้ังแต่ปี  2561 จนถึงปัจ จุบัน  
การแปรรูปขยะจากเศษอาหารสามารถ
สร้างรายได้ให้เขตฯ รวม 23 ล้านหยวน  
และในปี  2564 สามารถลดขยะ 
จากเศษอาหารท่ีไมก่่อใหเ้กิดประโยชน์ 

ในเขตฯ เฉล่ียวันละ 102 ตัน
3. การใชเ้ทคโนโลยอัีจฉรยิะ ภายใต้ 

“แผนปฏิบัติการสร้างเมืองอัจฉริยะ 
รูปแบบใหมข่องนครฉงชิง่ (พ.ศ. 2562 - 
2565)” 《 重庆市新型智慧城市建设方案 

2019 - 2022 年）รัฐบาลนครฉงช่ิง 
วางแผนสร้างเมืองอัจฉริยะ โดยการใช้ 
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชี วิต 
ประจ�าวัน อ�านวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชน เช่น หมู่บ้านอัจฉริยะหล่ีเจีย 
(礼嘉智慧小区) เป็นหนึ่งในโครงการ 
หมูบ่า้นอัจฉรยิะ โดยผูอ้ยู่อาศยัสามารถ
ติดต่อนิติบุคคลผ่านทางแอปพลิเคชัน 
เพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว  

ชุมชนฟู่อัน ถนนหล่ีเจีย มีศูนย์บริการ
อ�านวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยมีหุ่นยนต์อัจฉริยะท�าหน้าท่ีเป็น 
เจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการท้ังออนไลน์
และออฟไลน์  โดยหมู่บ้ านแห่ งนี้ 
มีแอปพลิ เคชัน  “บ้ านอัจฉริยะ”  
ซึ่งรวม 5 ระบบเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่  
ระบบไฟอัจฉริยะ ม่านไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ระบบควบคุมเครื่ องใช้ในครัวเรือน 
อัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัย
อัจฉริยะ และระบบการตรวจสอบ 
สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ ท�าให้หมู่บ้าน
แห่ งนี้ เป็นสถานท่ี ท่ีสะดวกสบาย 
และปลอดภัยส�าหรับผู้อยู่อาศัย

4. การใช้อีคอมเมิร์ซช่วยผลักดัน 
การบริโภคสินค้าเกษตร และขจัด 
ปัญหาความยากจน รัฐบาลนครฉงชิ่ง 
ใชอี้คอมเมริซ์เปน็ชอ่งทางการจ�าหนา่ย 
สินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวชนบท 
และพื้ นท่ีอยู่ห่างไกล โดยปรับปรุง

กลไกเพื่ อขยายช่องทางการขาย  
และเพิ่มศักยภาพด้านการบริโภค
อย่างต่อเนื่อง ในช่วงสองไตรมาสแรก 
ของปี 2564 ยอดค้าปลีกออนไลน ์
ในชนบทนครฉงชิ่งมีมูลค่า 16,276 
ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.86  
โดยมียอดขายปลีกสิน ค้า เกษตร 
ออนไลน์มูลค่า 7,054 ล้านหยวน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 ส�านักงานพัฒนา
ชนบทนครฉงชิ่งเปิดเผยว่า ปี 2564 
การบริโภคเพื่ อสนับสนุนนโยบาย 
ขจัดความยากจนและฟื้ นฟูชนบทของ
นครฉงชิง่ มมีลูค่ารวม 6,213 ล้านหยวน

“ เ ข ต ซิ่ ว ซ า น ”  ใ น น ค ร ฉ ง ชิ่ ง
เป็นตัวอย่างความส�าเร็จในการใช้
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อจ�าหน่าย 
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่ ง ไ ด้รับ 
การพัฒนาตามแนวคิด “หนึ่งหมู่บ้าน 
หนึ่งผลิตภัณฑ์” มีศูนย์อีคอมเมิร์ซ 
เพื่ อการขจัดความยากจนมากกว่า 
2,000 แห่ง มีศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ทางการเกษตร 13 แห่ง ช่วยเพิ่มมูลค่า 
ให้ผลผลิตทางการเกษตรร้อยละ 30 

แนวคิด “อารยธรรม
นิเวศวิทยา” เป็นนโยบาย 
ที่ส�าคัญของรัฐบาลจีน 
ในปัจจุบัน ในการควบคุม
มลพิษและบรรลุเป้าหมาย
คาร์บอนต�่า
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ชว่ยลดต้นทนุลงรอ้ยละ 20 มผีลิตภัณฑ์ 
ติดอันดับขายดีในแต่ละแพลตฟอร์ม
ถึง 20 ผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ 
ท่ีมียอดขายต่อปีทะลุ 100 ล้านหยวน 
ถึง 4 ผลิตภัณฑ์ มีการจัดต้ังศูนย์แสดง 
ผลผลิตทางการเกษตรจาก 44 อ�าเภอ 
และหมูบ่า้นท่ียากจนกว่า 1,000 รายการ 
รวมท้ังจัดต้ังวิทยาลัยอีคอมเมริซ์ซิว่ซาน 
เพื่อฝึกอบรมความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซ 
การขายแบบไลฟ์สตรีมมิ่ง และบริการ 
หลังการขาย โดยผู้ท่ีผ่านการอบรม 
มีอัตราการได้รับจ้างงานถึงร้อยละ 35

BCG Economy Model  
การพัฒนาเศรษฐกจิสูค่วามยัง่ยนื

BCG Economy Model (Bio -  
Circular - Green Economy)  เปน็แนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความย่ังยืน  
มีเป้าหมายหลักคือ การเพิ่มอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความเหล่ือมล�า 
ทางสังคม กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน 
สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
เปล่ียนแปลงรูปแบบจาก “ผลิตมาก 

สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงภายใน
เคร่ืองยนต์ เชื้อเพลิงภายในครัวเรือน  
หรือใช้ร่วมกับเซลล์เชื้ อเพลิงต่าง ๆ 
ได้โดยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ 
พลังงานน�ามัน 

2) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) อุตสาหกรรมการแปรรูป
และก�าจัดขยะจากเศษอาหารของ 
นครฉงชิ่ง สามารถปรับสภาพขยะ 
ไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซล 
ซึ่ งไม่ เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะ  

แต่ยังสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนด้วย
3)  เศรษฐกิจ สี เขี ยว  (Green 

E c o n o m y )  ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
อุตสาหกรรมใหเ้ปน็มติรกับสิง่แวดล้อม 
โดยการน�าเทคโนโลยีมายกระดับ 
ประสิทธิภาพและคุณภาพการจ�ากัด
ปริมาณการปล่อยของเสียท่ีท�าลาย
สภาพแวดล้อม และการส่ ง เสริม 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยปลูกฝัง
ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 
กลมกลืน นับเป็นการขับเคล่ือนการ
พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
ไปพร้อม ๆ กัน

นอกจากนี้ เนื่องด้วยรูปแบบการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของไทยกับการพัฒนา
สีเขียวของจีนมีความสอดคล้องกัน 
หลายด้าน อีกท้ังไทยยงัมคีวามโดดเด่น 
ด้านการเกษตร การท่องเท่ียวเชงิอนรัุกษ์ 
ไทยและจีนอาจสร้างความร่วมมือ 

การพัฒนาสีเขียวของจีน 
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สู่ความย่ังยืนตาม BCG 

Model ของไทยมีเป้าหมาย 
ที่สอดคล้องกัน คือ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แต่สร้างรายได้น้อย” ไปสู่การผลิต
สนิค้าท่ี “ผลิตนอ้ยแต่สรา้งรายได้มาก”

เป้าหมายของการพัฒนาสีเขียว
ข อ ง จี น กั บ ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
สูค่วามยั่งยนืตาม BCG Model ของไทย 
มี เ ป้ า ห ม า ย ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กั น คื อ  
การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม ต้องการแก้ไขปญัหามลพษิ
และการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยสิน้เปลือง การท�าใหข้องเสยีเปน็ศนูย์ 
และกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนชนบท  
ดังนัน้ การพฒันาเศรษฐกิจของนครเฉิงต ู
และนครฉงช่ิงภายใต้การพัฒนาสีเขียว 
ดังกล่าว จึงมคีวามสอดคล้องและน�ามา 
บูรณาการกับการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ
ภายใต้ BCG Model ดังนี้

1) เศรษฐกิจชวีภาพ (Bioeconomy)  
การเลือกใช้พลังงานไฮโดรเจนซึ่งเกิด 
จากพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ
มาเป็นพลังงานทดแทน เนื่ องจาก 
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เชิงเกษตรและนิเวศวิทยาร่วมกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้และบุคลากร
คุณภาพสูง อันจะน�าไปสู่การพัฒนา
และฟื้ นฟู เศรษฐกิจของประเทศ 
หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 

บทสรุป
แนวคิด “อารยธรรมนิเวศวิทยา” 

เป็นนโยบายท่ีส�าคัญของรัฐบาลจีน 
ในปัจจุบัน ในการควบคุมมลพิษและ 
บรรลุเป้าหมายคาร์บอนต�า เพื่อแก้ไข 
ปั ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ น� า ไ ป สู่ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดดังกล่าว 
มีความสอดคล้องกับการขับเคล่ือน 
การพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน
ตาม BCG Model ของไทย จึงเป็น 
เคร่ืองสะท้อนว่านโยบายการพัฒนา 
ของไทยในปัจ จุบันสอดคล้อง กับ 
แนวโน้มการพัฒนาของโลกในปัจจุบัน 
และก�าลังน�าพาไทยให้บรรลุเป้าหมาย
การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิง่แวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีมีความ

สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความจ�าเป็น 
ท่ีต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่างภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน นโยบาย 
ท่ี เข้มแข็ง  มี เสถียรภาพ โปร่ งใส  
กฎระเบยีบ และสถาบนัท่ีมธีรรมาภิบาล 
ภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข้มแข็ง ประชาชน
ท่ีมีจิตส�านึกท่ีดี รวมถึงการน�าไปสู ่
การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม ล้วนเป็น 
ปจัจัยส�าคัญในการปรบัเปล่ียนประเทศ
ใหม้กีารพัฒนาและความเจรญิก้าวหนา้
อย่างมีคุณภาพและยั่ งยืน ดังเช่น 
ท่ีประเทศไทย จีน และอีกหลายประเทศ 
มีความพยายามอย่างเต็มท่ีในการ 
ผลักดันและด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
อีกท้ังเปน็สิง่ท่ีทกุประเทศต้องตระหนกั 
มีความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือ 
อย่างจริงจังร่วมกัน ดังพระราชด�ารัส
ของสมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ราชเ จ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี  ใ น พิ ธี เ ปิ ด 
การประชุม The ECO Forum Global 
Guiyang 2021 ท่ีว่า “ทุกสรรพสิ่ง 
บนโลกล้วนเชื่อมโยงกัน อารยธรรมเชิง
นิเวศควรถูกท�าให้เป็นอารยธรรมโลก”

นโยบายการพัฒนาของไทยสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนา
ของโลก และก�าลังน�าพาไทยให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อน  
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน
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“เซี่ยงไฮ้” วงจรรวม  
AI และยาชีวภาพ 

สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ 
ยั่งยืนของเขตเศรษฐกิจ
สามเหลี่ยมปากแม่น�้า 

แยงซี (YRD)
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้



ป ี2565 เปน็อีกปสี�าคัญของเซ่ียงไฮ ้
ท่ีจะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ 
เชงิยุทธศาสตรส์�าหรับการพฒันาในมติิ 
ต่าง ๆ  อยา่งมัน่คงในระยะยาว ตลอดจน 
มีการด�าเนินโครงการปฏิรูปเชิงลึก
และเปิดกว้างด้านนวัตกรรม ส่งผลให้
มหานครเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางของ
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
(วทน. )  ท่ีมี อิทธิพลในระดับโลก  
โ ด ย จ ะ มี  3  อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห ลั ก 
ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ท่ีเซ่ียงไฮ้จะมุ่งเน้น
พัฒนาตลอดช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 5 ปี  ฉบับท่ี 14  
(ปี ค.ศ. 2021 - 2025) ได้แก่ วงจรรวม  
AI และยาชีวภาพ

ผลักดันวงจรรวม..  
หันมา “พ่ึงพาตัวเอง”

วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) 
ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคล่ือน 
ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน โดยส่วนประกอบ 
วงจรรวมท่ีเรียกว่า “Semiconductor” 
เป็นเหมือนมันสมองของอุปกรณ ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ซึ่งสามารถ 
น�าไปใช้งานได้หลากหลายด้าน เช่น  
5G  หุ่ นยนต์  แหล่ง เ ก็บพลังงาน  
สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
เครื่ องบิน เครื่ องใช้ไฟฟ้า หรือ AI 
เป็นต้น

เ ซ่ียง ไ ฮ้ ในฐานะเมือง ทันสมัย 
ท่ีมุ้ ง เน้น วทน. เป็นตัวขับเคล่ือน
ทางเศรษฐกิจ จึงมีความต้องการใช้

วงจรรวมจ�านวนมหาศาล ซึ่งหลายป ี
ท่ีผ่านมาเซี่ยงไฮ้ได้น�าเข้าวงจรรวม 
จากต่างประเทศมากเป็นอันดับ 3 
ของจีน รองจากมณฑลกวางตุ้งและ 
มณฑลเจียงซู1 ปัจจุบันรัฐบาลเซี่ยงไฮ้
พ ย า ย า ม หั น ม า  “ พึ่ ง พ า ตั ว เ อ ง ”  
มุ่งเน้นส่งเสริมนวัตกรรมวงจรรวม 
อย่างอิสระ เร่งวิจัยเทคโนโลยีท่ีส�าคัญ 
และยกระดับกระบวนการผลิตขั้นสูง 
เพื่ อเพิ่มก�าลังการผลิตและพัฒนา
ห่วงโซ่อุตสาหกรรม Semiconductor  
ท้ังหมด รวมถึงมีแผนจะสร้างระบบ 
อุตสาหกรรมวงจรรวมระดับโลก 
ท่ีใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างห่วงโซ่
อุตสาหกรรมและสิง่อ�านวยความสะดวก 
ท่ีครบครัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

ท้ังนี ้เซีย่งไฮป้ระกาศใหเ้งินอุดหนนุ
สนับสนุนโครงการด้านวงจรรวมและ 
ซอฟต์แวร์ท่ีส�าคัญจ�านวนร้อยละ 30 
ของมูลค่าการลงทุนใหม่ (ยอดเงิน
อุดหนุนสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านหยวน) 
อีกท้ัง ยังได้ประกาศยกเลิกข้อจ�ากัด 
ส�าหรบัการลงทนุใหมใ่นโครงการส�าคัญ  

ได้แก่ Exploratory Data Analysis 
(EDA), Basic Software, Industrial 
Software และ Information Security  
Software โดยหากเป็นบริ ษัทท่ีมี
กระบวนการ Tape-out2 ด้วยแล้ว  
จะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน 
อีกร้อยละ 30 เพื่อส่งเสริมการผลิต 
Semiconductor ขนาด 28 นาโนเมตร 
ในเซ่ียงไฮ้

ปั จ จุบัน  มีการลงทุนในธุ ร กิจ
ผลิตวงจรรวมท่ีน่าสนใจในเซ่ียงไฮ้ 
อาทิ  บริ ษัท  Shangha i  Fudan 
Microelectronics ซึ่งเป็นผู้ผลิตไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ (วงจรรวมชนิดหนึ่ง) 
รายใหญ่ท่ีสุดของจีน โดยเป็นชิ้นส่วน
ส�าคัญส�าหรับยานยนต์ไร้คนขับและ 
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และบริษัท 

1 จากสถิติการน�าเข้าวงจรรวมจากต่างประเทศ  
3 อันดับแรกของจีนปี 2564 พบว่า กวางตุ้ง 
น�าเข้า 169,087 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เจียงซู 
น�าเข้า 71,045 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเซี่ยงไฮ้ 
น�าเข้า 47,348 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2 Tape-out เป็นกระบวนการส�าคัญขั้นตอน 
สุดท้ายของการออกแบบส�าหรับวงจรรวม 
ก่อนที่จะถูกส่งไปผลิต
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Semiconductor Manufacturing 
International Corporation (SMIC)  
ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต  S e m i c o n d u c to r  
รายใหญ่ท่ีสุดในจีน

นอกจากนี้  เ ซ่ียงไฮ้จะส่งเสริม
นวัตกรรมด้านท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรวม 
เพิ่มเติมด้วย เช่น Internet of Things 
(IoT) อุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบตรวจจับ 
อัจฉริยะ วิดีโอความละเอียดสูงพิเศษ 
และสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Health) 
เป็นต้น

AI ล�้าหน้า.. “3 สาขา” น่าสนใจ
AI ถือเป็นกุญแจส�าคัญในการ 

เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในทุกมิติ 
ของระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ของผูค้น โดยเขตหลินก่ัง (เขตการค้าเสรี 
โซนใหม่ของเซี่ยงไฮ้) เป็นท่ีต้ังของ  
AI Data Center ใหญ่ท่ีสุดของเอเชีย  
ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ AI ใน 58 สถานการณ์ 
(Application Scenarios) ครอบคลุม 
ด้านการศกึษา การแพทย์ การท่องเท่ียว 
การเงิน ฯลฯ ท้ังนี้ เซี่ยงไฮ้จะกระตุ้น 
ให้ขนาดอุตสาหกรรม AI มีมูลค่าเกิน 
4 แสนล้านหยวน เมื่ อถึงปี 25683  

ซึ่งมีอัตราการขยายตัวต่อปีมากกว่า
ร้อยละ  12  โดยปัจ จุ บัน เซี่ ย ง ไ ฮ้ 
ประยุกต์ใช้ AI ใน 3 สาขาส�าคัญ ได้แก่

1. AI เพื่อสุขภาพและการแพทย์
• “Family Doctor Strategy”  

เป็นการประยุกต์ใช้ AI เพื่อลดความ
ตึงเครยีดในงานบรกิารของโรงพยาบาล
และสังคมผู้สูงอายุ อาทิ วินิจฉัยและ
บริการด้านการดูแลสุขภาพออนไลน ์ 
การวินิจฉัยโรคทางไกล (Remote  
Doctor  Diagnosis)  การจัดเ ก็บ 
และส่งเวชภัณฑ์ การจัดการสุขภาพ 
การจัดการโรคเรื้ อรัง และการดูแล 
ผู้สูงอายุ เป็นต้น

• “หุ่ นยนต์ เ ก็บ ตัวอย่ าง เ ลือด
อั จ ฉ ริ ย ะ แ ห่ ง แ ร ก ข อ ง เ ซี่ ย ง ไ ฮ้ ”  

ซึ่งจะวิเคราะห์สภาพหลอดเลือดของ 
ผูใ้ชบ้รกิารเพื่อก�าหนดต�าแหนง่ ทิศทาง 
และองศาอยา่งแมน่ย�าในการเจาะเลือด
ท่ีปลอดภัย ไม่เจ็บ และได้มาตรฐาน
ทางการแพทย์ โดยเริ่มด�าเนินการแล้ว 
ท่ีโรงพยาบาล Zhongshan

• “แอปพลิเคชนั AI ตรวจจับมะเรง็
ตับอ่อน” ซึ่งสามารถตรวจหามะเร็ง
ตับอ่อนได้ต้ังแต่เนิ่น ๆ พร้อมชี้แนะ
แนวทางการวินิจฉัยโรคและการรักษา 
ของแ ต่ละ บุคคลไ ด้อย่ า งแม่นย� า  
โดยได้ใชง้านแล้วในโรงพยาบาล Ruijin

• “เครื่อง CT scan และรังสีรักษา
แบบอัตโนมั ติภายในเครื่ อง เ ดียว 
ด้วย AI” ซึ่งเป็นเครื่องแรกของโลกท่ี 

ช่วยลดระยะเวลาการรักษาเหลือเพียง 
20 นาที จากเดิมท่ีใช้เวลาเกือบท้ังวัน 
ปัจจุบันได้ใช้งานแล้วท่ี Shanghai 
Cancer Center

• “หุน่ยนต์ AI ฆา่เชื้อในโรงพยาบาล 
สนาม” พัฒนาโดย Taimi Robotics 
Technology Co.,Ltd. เซี่ยงไฮ้ ปัจจุบัน 
ได้ใช้งานจริง ท่ีโรงพยาบาลสนาม  
Shanghai World Expo Exhibition 
and Convention เขตผู่ตงในช่วง 
ท่ีเซี่ยงไฮ้ ล็อคดาวน์ ต้ังแต่ต้นเดือน
เมษายน 2565 โดยหุ่นยนต์ดังกล่าว
สามารถท�างานฆ่าเชื้อแทนท่ีบุคลากร
ทางการแพทย์ ไ ด้ ต่อ เนื่ อง  7  วัน  
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง 
ของการติดเช้ือระหว่างผู้ป่วยและ
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ อ ย่ า ง ม ี
ประสิทธภิาพ

3. ข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2564  
พบว่าขนาดอุตสาหกรรม AI ของเซี่ยงไฮ้ 
มีมูลค่าทะลุ 2 แสนล้านหยวนแล้ว

หลายปีที่ผ่านมาเซี่ยงไฮ้ 
ได้น�าเข้าวงจรรวมจาก 

ต่างประเทศมากเป็นอันดับ 3  
ของจีน รองจากมณฑล

กวางตุ้งและมณฑลเจียงซู
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2. AI เพื่อการศึกษา
• “หุ่น AI ให้การบ้านคณิตศาสตร์

กับนักเรียนรายบุคคล” ซ่ึงใช้งานใน 
You AI Experimental Middle School 
ในเขตหมิ่นหางของเซี่ยงไฮ้ โดยหุ่น AI 
จะเก็บข้อมูลการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ 
ของนกัเรียนผา่นปากกาอิเล็กทรอนกิส์
ท่ีมีกล้องติดอยู่ รวมถึงสามารถตรวจ 
การบ้านได้ด้วย

• “โค้ช  AI  ชว่ยนกัเรยีนออกก�าลังกาย 
ท่ีบ้าน” ใช้งานครั้งแรกท่ี Shanghai 
Tian Lin No.3 Middle School  
(เขตสวีฮุ่ย) โดยโค้ช AI “Yuedong  
Circle” เป็นแพลตฟอร์มพลศึกษา 
ออนไลน์ ท่ีช่วยให้ครูพลศึกษามองเห็น
สถานะด้านกีฬาของนักเรียน สามารถ 
ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ผ่านฟังก์ชัน “Joy Movement” ซึ่งใช้
ประโยชน์จากอัลกอริทึม (Algorithm) 
ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านการรับรู้
ภาพ สามารถจับการเคล่ือนไหวรา่งกาย  
วิเคราะห์แก้ไขการเคล่ือนไหวของ 

ร่างกาย อีกท้ังช่วยให้ครูพลศึกษา
สามารถให้การบ้านและออกแบบ 
แผนกีฬาท่ีนักเรียนสามารถท�าในบ้าน
ได้อีกด้วย

3. AI สําหรับโลจิสติ่กส์ 
• “สถานีตู้ สินค้าอัตโนมั ติและ 

รถบรรทุกอัจฉริยะในท่าเรือเซี่ยงไฮ้” 
มีบทบาทช่วยเพิ่มปริมาณการขนถ่าย
ตู้คอนเทนเนอร์ในปี 2564 และเป็น 
ผลให้เซี่ยงไฮ้ยังคงครองสถิติท่าเรือ 
ท่ีมีปริมาณขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์
มากท่ีสุดในโลกติดต่อกันเป็นปีท่ี 12  
ท่ีปริมาณกว่า 47 ล้าน TEUs

• “โรงอาหาร AI แหง่แรกในเซ่ียงไฮ”้ 
ต้ังอยู่ ท่ี เขตฉางหนิง  ซึ่ ง ให้บริการ 
บนพ้ืนท่ีขนาด 130 ตารางเมตร   
ติด ต้ั งแขนกลท� าหน้ า ท่ี จัด เตรียม
อาหารผ่านระบบ IoT สามารถท�า 
อาหารรองรับผู้คนได้ 800 - 1,000 คน
ต่อวัน ซึ่งมีต้นทุนค่าแรงงานต�ากว่า 
ครัวแบบด้ังเดิมถึงร้อยละ 50 – 80

• “5G Intelligent Cloud Robot 
ในโรงพยาบาลสนาม” ซึ่งเป็นความ 
ร่วมมือวิจัยพัฒนาระหว่าง China  
Mob i le  (Shangha i )  กับบริ ษัท 
CloudMinds (Shanghai) โดยเป็น
หุ่นยนต์ท�าหน้าท่ีเสิร์ฟอาหารและยา 
ในโรงพยาบาลสนาม Nat ional 
Exhibition and Convention Center 
(Shanghai) เขตชิงผู่ในช่วงท่ีเซี่ยงไฮ ้
ล็อคดาวน์  ซึ่ งช่ วยแบ่ ง เบาภาระ 
การท�างานของเจ้าหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี 
สามารถลดการสัมผัสโดยตรงระหว่าง 
ผู้ป่วยกับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสนาม

“โมเดล 1+5+X” กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยาชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทส�าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจและการด�ารงชีวิต
ของมนุษย์เช่นกัน ซึ่งรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ 
มีแผนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชี วภาพท่ีมีคุณภาพสูง  
โดยจะสนับสนุนการวิจัยพัฒนาสินค้า
นวัตกรรม การวิจัยด้านการแพทย์ 
สนับสนุน R&D รวมถึงจัดท�าแผน
ระยะ 3 ปี  (ค.ศ. 2021 - 2024)  
เพื่ อสร้ างคลัสเตอร์ อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก

ปจัจุบัน เซ่ียงไฮ้มนีคิมอุตสาหกรรม
ยาชีวภาพรวม 6 แห่ง ได้แก่

1. โซนนคิมอุตสาหกรรมยาชวีภาพ
เขตจางเจียง ซึ่งได้รับฉายาจากนานา

ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้ได้พัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพอย่างเต็มที ่ 
จึงนับเป็นโอกาสดีที่ไทย 
จะขยายความร่วมมือกับ
บริษัทที่มีศักยภาพในเซี่ยงไฮ้  
โดยเฉพาะด้านการลงทุน
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ประเทศว่าเป็น “The Silicon and 
Medicine Valley in China”

2. โซนนคิมอุตสาหกรรมยาชวีภาพ
เขตหลินก่ัง

3. โซนนคิมอุตสาหกรรม The Oriental  
Beauty Valley เขตเฟิ่ งเสียน

4. โซนนิคมอุตสาหกรรมการผลิต
ยาสมัยใหม่เขตจินซาน

5. โซนนคิมอุตสาหกรรมยาชวีภาพ
เขตเป่าซาน

6. โซนทดลองการแพทย์อัจฉริยะ
เขตหมิ่นหาง

ท้ังนี้ เซี่ยงไฮ้ได้กระตุ้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมยาชีวภาพ “โมเดล 
1+5+X” กล่าวคือ มีโซนจางเจียง 
เป็นพื้นท่ีหลัก และอีก 5 โซนตามท่ี 
กล่าวมาเป็นพื้นท่ีรอง และเตรียมจะ
ขยายไปยังโซนอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต

ในปี 2564 ขนาดอุตสาหกรรม 
ยาชีวภาพของเซี่ยงไฮ้มีมูลค่ารวมกว่า  
7 แสนล้านหยวน4 โดยแบ่งเป็นมูลค่า
ของอุตสาหกรรมการผลิตยาชีวภาพ
ท่ี 1.71 แสนล้านหยวน คาดว่าเมื่อถึง
ปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 14 

(ค.ศ. 2025) เซี่ยงไฮ้จะสามารถพัฒนา
ใหข้นาดอุตสาหกรรมยาชวีภาพมมีลูค่า 
ทะลยุอด 1 ล้านล้านหยวน และมขีนาด 
ของอุตสาหกรรมการผลิตยาชีวภาพ 
ท่ีมูลค่า 2.4 แสนล้านหยวน

นอกจากนี้ เซี่ยงไฮ้ยังเป็นท่ีต้ังของ 
วิสาหกิจและบริษัทชั้นน�าหลายราย 
ท่ีมีศักยภาพในด้านการแพทย์และ 
ยาชีวภาพ การวิจัย การผลิตวัคซีน 
ได้แก่ บริษัท Sinopharm Group  
บริษัท Shanghai Pharmaceutical 
Hold ing (Shanghai  Pharma) 
แ ล ะ บ ริ ษั ท  S h a n g h a i  F o s u n 
Pharmaceutical Group (Shanghai 
Fosun)

ขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษา 
เช่น มหาวิทยาลัยฟู่ ต้ันของเซี่ยงไฮ้ 
ยังมีความร่วมมือกับบริษัท Shanghai 
Rnacure Biopharma และบริษัท  
Walvax  Biotechnology (มณฑล 
ยูนนาน) เพื่อร่วมกันวิจัยวัคซีนโควิด  
mRNA ซึ่ ง เป็น อีกแขนงหนึ่ งของ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ  

โดยหลังจากการทดลองกับสัตว์แล้ว 
พบว่ามีผลลัพธเ์ชิงบวก

ไทยเผชิญความท้าทาย 
ควบคู่ขยายความร่วมมือ

จากสถิติของศุลกากรจีนพบว่า 
เมื่ อปี  2564 วงจรรวมท่ีใช้ในทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไทยส่งออกสู่เซี่ยงไฮ้
เปน็อันดับ 2 รองจากเครื่องประมวลผล 
ข้อมูลอัตโนมัติ5 คิดเป็นมูลค่า 719.94  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป ี2563 
ร้อยละ 47.9 ท้ังนี้ แม้ว่ามูลค่าการค้า
จะยังเพิ่มขึ้น แต่หากในอนาคตเซี่ยงไฮ้

4 ประกอบด้วยการผลิตยาชีวภาพ การผลิตยาเคมี 
การผลิตยาสมุนไพรจีนสมัยใหม่ อุปกรณ์ 
การแพทย์ขั้นสูง บริการด้านเทคโนโลยี  
และการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

5 ปี 2564 ไทยส่งออกเคร่ืองประมวลข้อมูลอัตโนมัติ
สู่เซี่ยงไฮ้คิดเป็นมูลค่า 794.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 239.9

สามารถผลิตวงจรรวมได้ในปริมาณ 
ท่ีมากเพียงพอ ก็อาจมีความเป็นไปได้ 
ท่ีจะน�าเข้าจากต่างประเทศลดลง 
ตามล�าดับ ซึ่งนับเป็นความท้าทาย 
ท่ีไทยอาจต้องเผชิญ

ส�าหรับด้าน AI นั้น ปัจจุบันไทย 
อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามแผน 
ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ ์
แห่งชาติเพ่ือพัฒนาประเทศไทยระยะ 
7 ป ี(ค.ศ. 2021 - 2027) โดยใน 2 ปแีรก
จะให้ความส�าคัญกับ 3 อุตสาหกรรม 
ได้แก่ การแพทย ์การเกษตรและอาหาร 
การบริการภาครัฐ ขณะท่ีเซี่ยงไฮ้ 

จากสถิติของศุลกากรจีน 
ปี 2564 วงจรรวมที่ใช้ใน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไทย 
ส่งออกสู่เซี่ยงไฮ้เป็น 
อันดับ 2 รองจากเครื่อง
ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
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มีความก้าวหน้าด้าน AI เพื่อสุขภาพ 
และการแพทย์ จึงนับเป็นโอกาสดี 
ท่ีไทยสามารถจะเรียนรู้และดึงดูด
เทคโนโลยีจากเซ่ียงไฮ้ได้ หรือสามารถ
ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ด้าน AI เข้าสู่ไทย ซ่ึงสอดคล้องกับ
เป้าหมายท่ีไทยต้องการมีบุคลากร 
เชี่ยวชาญด้าน AI เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  
ต่อปี (หรือ 700,000 คน ใน 7 ปี) 
ท้ังนี้ การขยายความร่วมมือด้าน AI 
ระหว่างไทยกับเซี่ยงไฮ้จะช่วยส่งเสริม 
การด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้ น  

พร้อมท้ังยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ี เป็นประโยชน์ เ พ่ือเตรียมพร้อม 
ส�าหรับสังคมท่ีจะมีการใช้ประโยชน์
จาก AI เพิ่มขึ้นในอนาคต

ส�าหรับด้านเทคโนโลยีชีวภาพนั้น 
ถือเป็นสาขาหนึ่งของอุตสาหกรรม 
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
อีกท้ังเชื่ อมโยงกับโมเดลเศรษฐกิจ  
BCG (Bio-Circular-Green Economy) 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การฟื้ นฟูเศรษฐกิจ 
ภายหลังโควิด-19 ของไทย และเป็น 
สาขาท่ีมคีวามสอดคล้องกับการพัฒนา 
ของเซี่ยงไฮ้ด้วย โดยปัจจุบันเซี่ยงไฮ้ 

ไ ด้พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพอย่างเต็มท่ี จึงนับเป็นโอกาสดี
ท่ีไทยจะขยายความร่วมมือกับบริษัท
ท่ีมีศักยภาพในเซ่ียงไฮ้ โดยเฉพาะด้าน
การลงทุนในประเทศไทยซึ่งอาจเป็น 
ในรูปแบบการจัดต้ังโรงงานและสง่เสรมิ 
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับ 
การผลิตวัคซีนและยาต้านโควิด-19  
รวมถึงความรว่มมอืด้านการแลกเปล่ียน 
ข้อมูลวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ การวิจัย 
และพัฒนา อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู ้
ท่ียั่ งยืนส�าหรับการพัฒนาประเทศ 
ต่อไป

ไทยต้องการมีบุคลากร 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี  
การขยายความร่วมมือ
ด้าน AI ระหว่างไทยกับ
เซี่ยงไฮ้จะช่วยส่งเสริม
การด�าเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของไทย 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ขยะ... ขุมทรัพย ์
ของการพัฒนา 

เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) 

ในฮ่องกง
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮ่องกง
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง



ฮ่องกงเป็น เมืองขนาดเ ล็ก ท่ีม ี
พื้ นท่ีเพียง 1,103 ตารางกิโลเมตร  
(เล็กกว่าประเทศไทยราว 500 เท่า) 
แต่มีจ�านวนประชากรอาศัยอยู่มากถึง  
7.4 ล้านคน ท�าให้ฮ่องกงเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความหนาแน่นของประชากรมากเป็น
อันดับท่ี 4 ของโลก ตามการจัดอันดับ 
ของสหประชาชาติ และมีปริมาณขยะ 
มากเป็นอันดับต้น ๆ ของเอเ ชีย  
โดยจากการส�ารวจ เมื่อปี 2563 พบว่า
ประชากรฮ่องกงสร้างขยะเฉล่ียคนละ  
1.44 กิโลกรัม/วัน ซ่ึงมากกว่าอัตรา 
ของประชากรโตเกียว เกือบเท่าตัว  
โดยขยะท้ังหมดในฮ่องกง ท้ังขยะ
จากครัวเรือน ร้านค้า และโรงงาน 
อุตสาหกรรม ขยะจากการก่อสร้าง
และขยะทางเคมีอ่ืน ๆ จะถูกน�าไป

ก�าจัดแบบฝังกลบในพ้ืนท่ีท่ีห่างไกล
จากชุมชน (landfill) ซึ่งมีเพียง 3 แห่ง 
ในฮ่องกง ได้แก่ North East New 
Territories Landfill (ย่าน Sheung  
Shui), South East New Territories 
Landfill (ย่าน Tseung Kwan O)  
และ West New Territories Landfill  
(ย่าน Tuen Mun) นอกจากนี้ แม้ว่า
ฮ่องกงจะมีปริมาณขยะในจ�านวนมาก  
แต่อัตราการรีไซเคิลขยะของฮ่องกง
ยังค่อนข้างต�า โดยฮ่องกงมี อัตรา 
ก า ร รี ไ ซ เ คิ ล ข ย ะ ร า ว ร้ อ ย ล ะ  3 0  
เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ สิ ง ค โ ป ร์ ซึ่ ง มี อั ต ร า 
การรีไซเคิลขยะอยู่ท่ีราวร้อยละ 61

ในขณะท่ีปริมาณของขยะจาก 
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
และขยะจากครั ว เรื อนในฮ่องกง 

เพิม่ขึ้นอยา่งมาก โดยเฉพาะขยะหบีหอ่
จากร้านอาหาร ชุด PPE ท่ีใช้แล้ว  
และหน้ากากอนามัยในช่วงการบังคับ
ใช้มาตรการ Social Distancing  
อย่างเข้มงวดต้ังแต่ปี 2563 จนถึง
ปัจจุบัน รวมท้ังการฝังกลบขยะจะ
เพิม่ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ท่ีเป็นภัยต่อสภาวะการเปล่ียนทาง
สภาพภูมิอากาศเป็นจ� านวนมาก  
รฐับาลฮอ่งกงจึงจ�าเปน็ต้องหาแนวทาง 
ในการบริหารจัดการขยะรูปแบบใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังลดปรมิาณขยะด้วย 
การรี ไซเคิลและการน�าทรัพยากร  
ท่ีมีอยู่มาใช้ให้ เ กิดประโยชน์สูงสุด 
ในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ความเป็นกลางทางคาร์บอนในการ 
บริหารจัดการขยะ ภายในปี 2593  
ตามแผนปฏิบัติการ “Climate Action 
Plan 2050” ของรัฐบาลฮ่องกงและ 
ตามการแถลงนโยบายประจ�าปี 2563 
และปี 2564ของผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง

นอกจากนั้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ ์ 
2564 กระทรวงสิง่แวดล้อมฮอ่งกงได้ออก 
พิมพ์ เ ขียวการบริหารจัดการขยะ  
“Waste Blueprint for Hong Kong 
2035” มุง่เนน้การ “ลดปรมิาณของเสยี 
เพิ่มการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม ่
และยกเลิกการก�าจัดขยะแบบฝงักลบ”  
ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  
ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม  

เพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะกลาง คือ 
ทยอยลดปริมาณการท้ิงขยะมูลฝอย
ของแต่ละบุคคลลงร้อยละ 40 - 45  
และเพิม่อัตราการน�าขยะกลับมาใชใ้หม ่
(Waste Recovery) เป็นราวร้อยละ 55 
และเป้าหมายในระยะยาว คือ ลดการ
ก�าจัดขยะแบบฝังกลบ โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการเปล่ียนขยะ 
เป็นพลังงาน (Waste-to-Energy)  
ในปริมาณท่ีเพียงพอภายในปี 2578

ภาพจาก shorturl.at/zKU49

โครงการ GREEN@COMMUNITY
GREEN@COMMUNITY เป็นหนึ่ง

ในโครงการสนับสนุนการลดปริมาณ
ขยะและเพิ่มอัตราการน�าขยะกลับมา 
ใช้ใหมห่รอืการรไีซเคิล ภายใต้พมิพเ์ขียว 
“Waste Blueprint for Hong Kong 
2035” โดยมีการจัดต้ังสถานท่ีเพื่อรับ 
ขยะจากประชาชน 3 ประเภท ได้แก่ 
สถานีรีไซเคิล (Recycling Stations) 
ร้านรีไซเคิล (Recycling Stores) และ
จุดรไีซเคิล (Recycling Spots) ซึ่งต้ังอยู่
ในบรเิวณชุมชนในยา่นต่าง ๆ  ท่ัวฮอ่งกง  
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง 
ความส�าคัญ และประโยชน์การรีไซเคิล
ขยะและสร้างพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน
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สถานรีีไซเคิล (Recycling Stations) 
มีท้ังหมด 11 แห่ง ท่ัวฮ่องกง (ในเขต 
Hong Kong Island 2 แห่ง ในเขต 
Kowloon 2 แห่ง  และเขต New 
Territories 7 แห่ง) โดยนอกจาก 
การรับขยะเพื่ อน�าไปรี ไซเคิลเป็น
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ต่อไปแล้ว ภายใน
สถานีฯ ยังจัดแสดงขยะประเภทต่าง ๆ 
เพื่ อ ให้ความรู้ประชาชนเ ก่ียวกับ 
การรไีซเคิลขยะ และมบีริการรถรบัขยะ
จากอาคารท่ีพักและโรงเรียน

ร้านรีไซเคิล (Recycling Stores)  
มท้ัีงหมด 32 แหง่ ท่ัวฮอ่งกง (เขต Hong 
Kong Island 8 แห่ง ในเขต Kowloon  
8 แหง่ และเขต New Territories 16 แหง่) 
เพื่ อรองรับขยะจากประชาชนเพื่ อ
น�าไป รีไซเคิล โดยประชาชนท่ีน�า

ขยะมารีไซเคิลจะได้รับแต้มสะสม 
ในสมาร์ทการ์ด GREEN$ (Green 
Coins) เพื่อน�าไปแลกเป็นของสินค้า
อุปโภคบรโิภค และผลิตภัณฑ์ท่ีเปน็มติร 
ต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ

จุดรีไซเคิล (Recycling Spots)  
ทุกสัปดาห์จะมีการจัดต้ังจุด รับขยะ
เพื่อน�าไปรไีซเคิลท่ัวฮอ่งกงกว่า 100 จุด 

ท้ั ง ในเขต Hong Kong I s land  
เขต Kowloon และเขต New Territories 
เ พื่ อ อ� า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ กั บ
ประชาชนท่ีสนใจน�าขยะมารีไซเคิล 
และเผยแพร่ความตระหนักรู้เก่ียวกับ
การคัดแยกขยะและ การรีไซเคิลขยะ
ท่ีถูกต้อง

ฮ่องกงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
หมนุเวยีน (Circular Economy)

จากความส�าเร็จในการส่งเสริม 
การพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของรัฐบาลฮ่องกงในช่วง 3 - 3 ป ี
ท่ีผา่นมาประชาชนฮอ่งกงเริม่ตระหนกั

และใหค้วามส�าคัญต่อการน�าทรพัยากร
กลับมาใช้ใหม่เพื่ อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุและ ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
รวมท้ังยังเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมใหม่ภายใต้โมเดล 
ธุรกิจ “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy)” เพื่อร่วมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ฮ่องกงอย่างยั่งยืนในยุคหลังโควิด-19 
โดยขอยกตัวอย่างธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจ
หมุนเวียนท่ีน่าสนใจในฮ่องกง ดังนี้

1. Work,Sheet.Studio พัฒนา
นวัตกรรมทางวัสดุ “FiberMaterial”  
จ า ก อ า ห า ร เ ห ลื อ ท่ี ถู ก ท้ิ ง  ( อ า ทิ 
ใบชา สมุนไพรจีน ผัก และผลไม ้ 
จากร้านอาหาร โรงงานและตลาดสด 
เพื่อน�ามาผลิตเป็นสินค้าหรืออุปกรณ์
ตกแต่ง

GREEN@COMMUNITY  
เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุน 
การลดปริมาณขยะและ 
เพ่ิมอัตราการน�าขยะกลับมา
ใช้ใหม่หรือการรีไซเคิล 
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2. Livin Farm น�าเศษอาหาร 
(Food Waste) มาแปรรูปเป็นปุ๋ย 
เพื่อพัฒนาเป็นสินค้า อาทิ รังผึ้งพกพา 
(desktop Hive™) ส�าหรับการเล้ียงผึ้ง
หรือแมลงท่ีรับประทานได้ชนิดต่าง ๆ 
เพื่อผลิตแหล่งโปรตีนในอนาคต

3. Carbon Coins  กระตุ้ น ให ้
ประชาชนน�าขยะมารีไซเคิลผ่านตู้ 
Carbon Coins ท่ีต้ังอยูใ่นหา้งสรรพสนิค้า 
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ร้านสะดวกซื้อ 

และโรงเรยีน เปน็ต้น เพื่อสะสมคะแนน
และน�าไปแลกสินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ

4. G r e e n p r i c e  จ� า ห น่ า ย
ผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่ องอุปโภค 
บริโภคท่ีผ่านวันท่ีควรบริโภค (Best 
Before) บนฉลากมาแล้ว ซึ่งประชาชน
เข้าใจผิดว่าไม่สามารถน�ามาบริโภค
ได้แล้วมาจ�าหน่ายในราคาถูกเพื่อลด 
ปริมาณผลิตภัณฑ์อาหารเหลือท้ิง 
จากซุปเปอร์มาร์เก็ตในฮ่องกง

อย่างไรก็ดี การพัฒนาธุรกิจเพื่อ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในฮ่องกงยังคง
เป็นแนวคิดท่ีค่อนข้างใหม่ เนื่องจาก 
เศรษฐกิจ ของฮ่องกงส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ภาคบรกิาร อาทิ การบรกิารทางการเงิน 
การขนส่ งและโลจิสติกส์  การค้า  
และการท่องเท่ียว รวมท้ังชาวฮ่องกง 
ส่วนใหญ่ยังคงไม่ตระหนักถึงแนวคิด 
เรื่ องการรักษ์โลกมากนัก ดังจะเห็น
ไ ด้ จ า ก วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ซื้ อ อ า ห า ร 
กลับมารับประทานท่ีบ้าน โดยเฉพาะ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ซึ่ งเป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการขยายตัวของวัสดุ ท่ีท� าลาย 

สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ฮ่องกงม ี
จุดแขง็ในด้านระบบนเิวศทางนวัตกรรม 
และเทคโนโลยกีารวิจัยและพฒันา (R&D)  
และสภาวะแวดล้อมท่ีเ อ้ืออ� านวย 
ต่อการประกอบธุร กิจของฮ่องกง  
จึงเป็นเรื่องท่ีต้องจับตามองต่อไปว่า 
ฮ่องกงจะสามารถน�าจุดแข็งดังกล่าว
ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้าน 
เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างสร้างสรรค์
ต่อไปได้อย่างไร รวมท้ังยังเป็นโอกาส 
ของภาคธุรกิจไทยท่ีจะร่วมมือกับ 
ภาคธุรกิจฮ่องกงในการพัฒนาธุรกิจ
ตามเศรษฐกิจหมุนเ วียนเพื่ อร่วม 

จัดการกับปัญหาขยะและสร้างการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม จากศักยภาพของ 
ผูป้ระกอบการไทยและความมุง่มัน่ของ 
รัฐบาลไทย ซึ่งได้ก�าหนดให้การพัฒนา
โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ “BCG 
Economy Model” เป็นวาระแห่งชาติ

นอกจากนี้ ในปี 2565 ประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
หรือ เอเปค ซึ่ งไทยเสนอประเด็น
การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ “BCG 
Economy Model” เป็นแนวทางใน
การน�าภูมิภาค ให้ฟื้ นตัวจากโควิด-19 
อย่างครอบคลุม ยั่งยืน และสมดุล  
ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
ห มุ น เ วี ย น แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สี เ ขี ย ว 
ในกรอบเอเปคซึ่งมีฮ่องกงเป็นเขต
เศรษฐกิจสมาชิกด้วย

เป็นโอกาสของภาคธุรกิจไทย 
ที่จะร่วมมือกับภาคธุรกิจ
ฮ่องกง ในการพัฒนาธุรกิจ
ตามเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เพ่ือร่วมจัดการกับปัญหาขยะ 

ที่ผ่านมาประชาชนฮ่องกง
เริ่มตระหนักและ 

ให้ความส�าคัญต่อการ 
น�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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“เจียงซู” 
กับการเปลี่ยนผ่าน 

ไปสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้



เป็นท่ีทราบกันดีว่า เขตเศรษฐกิจ
สามเหล่ียมปากแม่น�าแยงซี (Yangtze 
River Delta: YRD) ซึ่งประกอบด้วย 
นครเซ่ียงไฮ้ มณฑลเจียงซู มณฑล 
เจ้อเจียง และมณฑลอานฮุย เป็นพื้นท่ี 
สภาพเศรษฐกิจพัฒนารวดเร็วและ
มีมูลค่า GDP รวมเกือบ 1 ใน 4  
ของท่ัวท้ังจีน ปจัจัยส�าคัญประการหนึ่ง 
ท่ีท�าให้ YRD ในวันนี้เป็นพื้นท่ีชั้นน�า 
ของจีนก็คือ การมุ่งเน้นใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  
เป็นหัวใจในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

งานสัมมนาของ Capital Institute 
o f  Sc ience  and Technology 
Development Strategy (CISTDS) 
เมื่ อต้นปี 2565 ได้ประกาศรายชื่ อ 
เมืองท่ีมีดัชนีการพัฒนาทางด้าน วทน. 
สูงสุด 20 อันดับแรก ประจ�าปี 25641

ซึ่งในจ�านวนนี้มีเมืองในเขต YRD อยู่ถึง 
8 เมือง นับเป็นสถิติสูงท่ีสุดเมื่อเทียบ 
กับเขตเศรษฐกิจเมืองอ่ืน ๆ ของจีน  
โดยแบ่งเป็น 1) นครเซี่ยงไฮ้ 2) 4 เมือง
ในมณฑลเจียงซู ได้แก่ นครหนานจิง 
เมืองซูโจว เมืองอู๋ซี และเมืองฉางโจว  
3) 2 เมืองในมณฑลเจ้อเจียง ได้แก่  
นครหางโจว และเมอืงหนงิโป 4) 1 เมอืง 
ในมณฑลอานฮุย คือ นครเหอเฝย

แต่ละพื้ น ท่ี ในเขต YRD มี ท้ั ง 
ความโดดเด่นด้านการพัฒนา วทน. 
ท่ีมีความแตกต่างกันและสอดคล้องกัน 
ซึง่สามารถขยายความรว่มมอืกับไทยได้
ในหลากหลายแขนง
ส�ารวจเจียงซู... เรียนรู้ 
แผนพัฒนา วทน. เฉพาะทาง

“เจียงซู” ในฐานะหนึ่งในมณฑล 
ท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงของจีน 
(มี GDP เป็นอันดับท่ี 2 ของจีนรองจาก 
มณฑลกวางตุ้ง) ไม่เพียงแต่โดดเด่น 
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีทันสมัย 
ยงัไมม่องขา้มความส�าคัญด้าน วทน. ด้วย 
โดยได้จัดท�าแผนพฒันา วทน. ภาพรวม 

และแผนพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. 
ขึ้นเป็นการเฉพาะภายใต้กรอบแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมระยะ  
5 ปี ฉบับท่ี 14 (ค.ศ. 2021 - 2025) 
ซึ่งเป็นการส่งเสริม วทน. อย่างเป็น 
รูปธรรม เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนส�าคัญ 
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
การเตรียมโครงสร้างพื้ นฐาน และ 
ทรัพยากรส�าหรับรองรับ “digital 
transformation” รวมถึง “digital 
industrialization” โดยมีประเด็น 
ท่ีน่าสนใจดังนี้

1. ต้ังเป้าหมายเมื่ อถึงปี 2568  
จะมีงบประมาณ R&D คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 3.2 ของ GDP มีมูลค่าการผลิต
ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50  
ของมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ท้ังหมด2

2.  มุ่ ง เน้นบรรลุ เป้าหมายการ
ลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีสะอาด 
การใช้ท รัพยากรพลังงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ และการปรบัตัวใหเ้ข้ากับ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3 .  ป ฏิ รูปการใ ช้ ดิ จิ ทัล เชิ ง ลึก  
เร่งการยกระดับเครือข่าย 5G เป็น 6G 
โดยเมื่อถึงป ี2566 เจียงซูจะมสีถาน ี5G 
รวมมากกว่า 200,000 แห่ง

4. ส่งเสริมการสร้าง Influential 
Hub ระดับ First - Class เพื่อดึงดูด
บุคลากรท่ีมีความสามารถด้าน วทน. 
จากท้ังในประเทศ และต่างประเทศ  
คาดว่าภายในป ี2568 จะสามารถดึงดดู
ได้กว่า 960,000 คน (นับเป็นจ�านวน 
มากอันดับต้น ของจีน) เพื่อร่วมพัฒนา
การ วิ จัย  การทดลอง  และสร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม.. 
ตอบโจทย์ Carbon Neutrality

เจียงซูเปน็หนึง่ในพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
ส�าคัญของจีน จึงท�าให้เป็นมณฑลท่ี
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

1 20 เมืองแรกของจีนที่มีดัชนีการพัฒนาด้าน วทน.  
สูงสุดประจ�าปี 2564 ได้แก่ ปักกิ่ง เซินเจิ้น 
เซี่ยงไฮ้ หนานจิง กว่างโจว หางโจว อู่ฮั่น ซูโจว  
ซีอาน จูไห่ เฉิงตู เหอเฝย เทียนจิน เซี่ยเหมิน 
หนิงโป อู๋ซี ชิงต่าว เจิ้งโจว ฉางโจว และฉางซา

2 เจียงซูวางแผนสร้างระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 
ส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมขั้นสูงระดับชาติ 
6 ด้าน ได้แก่ IoT ซอฟต์แวร์และให้การบริการ 
ข้อมูล พลังงานใหม่ นาโนเทคโนโลยีและวัสดุใหม่ 
เครื่องจักรกล วัสดุคาร์บอนใหม่ ปัจจุบัน 
ใหค้วามส�าคญักบัการวจิยัและพัฒนา มงีบประมาณ 
R&D ในสัดส่วนร้อยละ 2.95 ของ GDP
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สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจาก 
มณฑลกวางตุ้ งและมณฑลซานตง  
ปัจจุบันจีนได้ร่วมสนับสนุนค�ามั่นท่ีจะ 
บรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด 
(Emission Peak) ในปี 2573และบรรลุ
การปล่อย ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์สุทธิ
เป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายใน 
ปี 2603 โดยเจียงซูก็ได้ให้ค�ามั่นว่า
จะลดการใช้ถ่านหินและขยายการใช้
พลังงานท่ีไม่ใช่ฟอสซิลไปจนถึง 2568

ท้ังนี้ เจียงซูได้มีมาตรการผลักดัน 
การบรรลุ Carbon Neutrality และ 
Emission Peak อย่างมีคุณภาพสูง 
อาทิ  (1)  ควบคุมการพัฒนาของ
โครงการท่ีใช้พลังงานสูงและปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูง  
(2) ผลักดันการสร้าง Sponge City  
อย่างรอบด้าน (3) มุ่งศึกษา Low-
Carbon Technology และ (4) จัดให้ผล 
การด�าเนนิงาน Carbon Neutrality และ 
Emission Peak เป็นตัวชี้วัดศักยภาพ 
การท�างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ปัจ จุบัน  เ จียง ซูพยายามผลักดัน
โครงการเทคโนโลยีเพื่ อสิ่งแวดล้อม 
ท่ีน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ อาทิ

1. Wuxi Zero Carbon Technology 
Industrial Park (เมืองอู๋ซี) ซึ่งมภีารกิจ
หลักในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสีเขียวโดยอาศัยการลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ Zero  
Carbon เป็นส�าคัญ โดยต้ังเป้าท่ีจะ 
ดึ ง ดู ด วิ ส า ห กิ จ  Z e r o  C a r b o n  
กว่า 1,000 ราย ให้ เข้ามาลงทุน 

และเพิ่มบุคลากรด้าน Zero Carbon  
กว่า 10,000 คนภายในปี 2568

2. T h e  1 1 0 kV  G a o x i a n g 
(Qingshu) substation (เมืองอู๋ซี)  
ซึ่งเปน็โรงงานผลิตไฟฟา้แหง่แรกในจีน 
ท่ีมกีารปล่อยมลพิษเปน็ศนูย์ โดยคาดว่า 
จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 201 ตันต่อปี

3. Guodian Taizhou Power 
Plant (เมืองไท่โจว) ซึ่งเป็นโครงการ
ดั ก จั บ ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ 
ท่ี ใหญ่ ท่ี สุดของจีน โดยจะดักจับ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 130,000 
ตันต่อปี ในระยะท่ี 1 และจะปรับปรุง
ก�าลังการดักจับเป็น 500,000 ตันต่อป ี 
ในระยะท่ี 2

4. จักรยานพลังงานไฮโดรเจน 
( H y d r o g e n - p o w e r e d  b i ke s )  
ของ Youon Technology (เมอืงฉางโจว) 
ซึ่งสามารถว่ิงได้ระยะทาง 70 กิโลเมตร 
ท่ีความเรว็สงูสุด 23 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
เป็นทางเลือกในการเดินทางแบบ
ยั่งยืนเนื่องจากมี Carbon Footprint3  

เป็นศูนย์ นอกจากนี้  มณฑลเจียงซู 

จีนได้ร่วมสนับสนุนค�าม่ัน 
ที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกสูงสุดในป ี 
2573 และบรรลุการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2603
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ให้การสนับสนุนแผนขยายโครงการ
ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า ด้ ว ย พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น  
(Renewable Energy) ถึง 39 โครงการ

พัฒนาเทคโนโลยี 5G  
เตรียมก้าวสู่ยุค IoT

ท่ีผ่ านมาจีนไ ด้พยายามขยาย 
เครือข่ายเทคโนโลยี 5G ให้ครอบคลุม 
ท่ัวท้ังประเทศ เจียงซูเป็นมณฑลหนึ่ง 
ท่ีได้เร่งปรับเปล่ียนไปสู่การใช้ดิจิทัล 
เพื่อรองรับสู่ยุค Internet of Things 
(IoT) ซึ่งมีการเร่งก่อสร้างสถานี 5G  
อย่างต่อเนื่ อง ล่าสุดจนถึงสิ้นเดือน
กันยายน 2564 เจียงซูมีสถานี 5G  
รวม 102,000 แห่ง มากเป็นอันดับท่ี 2  
ของจีนรองจากมณฑลกวางตุ้ง และม ี
การใช้เครือข่าย 5G ครอบคลุมถึง 
รถไฟใต้ดิน ทางหลวง ท่าอากาศยาน 
สถานีรถโดยสารประจ�าทาง อาคาร
ส�านักงานรัฐบาล ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่  
จุดท่องเท่ียวหลัก เป็นต้น ท้ังนี้ เจียงซู 
มี ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ 

การประยุกต์ใช้เครือข่าย 5G เพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ อาทิ

1. ห มู่ บ้ า น ดิ จิ ทั ล ห ย่ ง เ ห ลี ย น 
(Yonglian Village) ซึ่งต้ังอยู่ในชนบท
ภายใต้การปกครองของเมืองซูโจว  
โ ด ย เ ป็ น แ บ บ จ� า ล อ ง ร ะ ดั บ ช า ติ 
ในการสร้างหมู่บ้านดิจิทัลเพ่ือฟ้ืนฟู 
พื้นท่ีชนบทของจีน ซ่ึงได้ประยุกต์ใช้
ประโยชนจ์ากเทคโนโลย ี5G, Big Data, 
 Cloud Computing, IoT, AI, Blockchain 
แบบครบวงจร เพื่ อยกระดับด้าน 
การเกษตร โดยเกษตรกรสามารถ 
ตรวจสอบพืชผักท่ีปลูกในโรงเรือน 

ได้แบบเรียลไทม์ และช่วยปรับปรุง 
ป ร ะ สิ ท ธิภ า พ ใ น ด้ า น ก า ร ท� า ง า น  
และประหยัดค่าแรงได้ นอกจากนี ้ 
ยังมีการใช้ประโยชน์ในการควบคุม 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการ 
ยืนยันตัวตนผ่านระบบการตรวจสอบ
ชื่ อจริงและระบบจดจ�าใบหน้าเพื่ อ 
เข้าไปในหมู่บ้าน จึงท�าให้การจัดการ
ประจ�าวันของหมูบ่า้นง่ายขึ้น

2. การให้บริการระบุตํ่าแหน่ง
ด้วย 5G ภายในอาคาร (Indoor 
5G Positioning) ครั้งแรกของโลก 
ในเมืองซูโจว มีความแม่นย�าสูงใน
ระดับ 3 - 5 เมตร ซึ่งชว่ยสง่เสริมบรกิาร 
ท่ีใช้ข้อมูลต�าแหน่งให้มีประสิทธิภาพ
และความแม่นย�าสูงขึ้นอย่างมาก  
โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโต
ของ 5GtoB เช่น การขนส่ง การผลิต
ในภาคอุตสาหกรรม บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
เป็นต้น

3. รถโดยสารประจําทางไร้คน
ขับท่ีใช้เทคโนโลยี 5G ในเมืองซูโจว  
ซึ่ ง เป็น เมืองแรกของ จีน ท่ี เปิด ให้
บริการอย่างเป็นทางการ โดยปัจจุบัน 
เมืองซูโจวมีเส้นทางรถประจ�าทาง 
ไร้คนขับยาว ท่ีสุด ในโลก ท่ี  15 .3 
กิโลเมตร (จ�านวน 4 สาย)

4. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี 6G 
โดย Purple Mountain Laboratory 
ในนครหนานจิงได้เปิดเผยผลวิจัย 

เครือข่าย 6G4 ท่ีมีความเร็วสูงสุดของ
โลกในปจัจุบนัท่ี 206.25 Gbps ต่อวินาที 
ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบั ติการ  
( เร็วกว่า  5G ถึง  10 -  20 เ ท่า) 
สามารถประยุกต์ใช้ ในการสื่ อสาร
ระหว่างดาวเทียม เครื่องบินไร้คนขับ  
การเชื่ อมต่อข้อมูลผ่าน AI โดย 6G  
เปน็เครอืขา่ยการสื่อสารแบบโฮโลแกรม 
และ Metaverse5 ซึ่งจะสามารถก่อเกิด 
เปน็การสื่อสารทางอากาศ อวกาศ และ
ภาคพื้นดิน แบบบูรณาการได้ในอนาคต

จับมือไทย - เจียงซู  
ต่อยอดการพัฒนา วทน.

ท้ังนี ้จะเหน็ได้ว่าการด�าเนนิการด้าน 
วทน. ของมณฑลเจียงซูมบีทบาทส�าคัญ
ในการขับเคล่ือนแผนเศรษฐกิจดิจิทัล 

3 Carbon Footprint คือ ปริมาณรวมของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ 
เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซหัวเราะ เป็นต้น ที่ปล่อยออก
มาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ตามข้อก�าหนด  
ISO 14040) ตลอดวัฏจักรชีวิต ซ่ึงแหล่งก�าเนิด
ของก๊าซดังกล่าวมาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
การใช้ไฟฟา้ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล กระบวนการ
ในภาคอุตสาหกรรมหรือกสิกรรม เป็นต้น

4 เครือข่ายไร้สายความเร็วระดับ 6G คือ ระบบการ
สื่อสารเรียลไทม์บนย่านความถี่ Terahertz ขนาด 
360 - 430 GHz/ 100-200 Gbps

5 Metaverse คือ โลกเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือ
เปิดให้ผู้คนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ และสามารถ
ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้เสมือนอยู่ในโลก
จริง ไม่ว่าจะเป็นการประชุม พบปะพูดคุย ติดต่อ 
ท่องเท่ียว บันเทิง หรือชอปปิง โดยผ่านตัวตน
ที่เป็นอวตาร (avatar) ซ่ึงเป็นกราฟฟกิ 3 มิติ 
แทนตัวเราขณะท�ากิจกรรม metaverse โดย
ได้ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์รองรับการเข้าถึง
โลกเสมือน ได้แก่ Augmented Reality (AR) 
และVirtual Reality (VR)

เจียงซูเป็นมณฑลหนึ่ง
ที่ได้เร่งปรับเปลี่ยนไปสู่ 
การใช้ดิจิทัลเพ่ือรองรับ 
สู่ยุค Internet of Things 
(IoT) ซึ่งมีการเร่งก่อสร้าง
สถานี 5G จนถึงส้ินเดือน
กันยายน 2564 มีสถานี 
5G รวม 102,000 แห่ง
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ตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 
14 ของจีน โดยมีความพร้อมรองรับ 
การเปล่ียนแปลงผ่านสู่สังคมดิจิทัล 
การใช้ ดิ จิ ทัลเพื่ อประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นนโยบายเศรษฐกิจ 
ระดับชาติ และยงัคงมแีผนการด�าเนนิงาน 
เพื่อพัฒนาต่อไป จึงนับได้ว่าเป็นการ
ด�าเนินงานในการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ครบวงจร ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ
ทิศทางของประเทศไทยท่ีอยู่ระหว่าง
ก า ร จั ด ท� า ร่ า ง ก ร อ บ แ ผ น พั ฒ น า 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
13 (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ท่ีได้ก�าหนด 
เป้าหมายให้ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต�า เพื่ อเตรียม 
พร้อมมุ่ งสู่การพัฒนาท่ียั่ งยืนและ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของไทยในอนาคต จากความโดดเด่น 

ของเ จียง ซูตามท่ีกล่าวมาข้ าง ต้น  
สะท้อนโอกาสความร่วมมือระหว่าง
ไทย - เจียงซู ดังนี้

1. การด้านแลกเปล่ียนบุคลากร
ด้าน วทน. ซึ่งจากแผนพัฒนาบุคลากร
ด้าน วทน. ของเจียงซูพบว่า เจียงซู
ได้ต้ังเป้าหมายท่ีจะดึงดูดบุคลากรท่ีมี
ความสามารถจากต่างชาติจ�านวนมาก
เพื่อร่วมกันท�างานด้าน วทน. ซึ่งไทย 
สามารถสร้างความร่วมมือกับเจียงซู 
โดยการส่งบุคลากรท่ีมีความสามารถ
เพื่ อศึกษาเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจของ
เจียงซู และน�ามาต่อยอดการพัฒนา 
ของไทยในด้าน IoT  ซอฟต์แวร์ 
และการให้บริการข้อมูล พลังงานใหม ่ 
ด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุใหม ่
เครื่องจักรกล หรือวัสดุคาร์บอนใหม ่
เป็นต้น

2. การดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยี
เพ่ือสิ่งแวดล้อมในไทย โดยท่ีไทยม ี
เป้าหมายสนับสนุนพลังงานสะอาด 
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
เป็นศูนย์ (net zero) เช่นเดียวกับจีน 
โดยไทยมีแผนปรับแหล่งพลังงาน
ให้ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 
ในอนาคตผ่านการส่งเสริมการลงทุน 
พลังงานสีเขียว ซ่ึงจากข้อมูลข้างต้น 

จะเห็นได้ว่า เจียงซูมีความโดดเด่น
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบรรลุ 
เป้าหมาย net zero จึงนับเป็นโอกาส 
ดีท่ีไทยจะพิจารณาดึงดูดให้เจียงซู 
เข้าลงทุนในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในพื้นท่ีอุตสาหกรรมใหม่อย่าง EEC  
ซึง่เปน็แหล่งรวมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ท่ีจ�าเป็นต้องมุ่งเน้นประเด็นการลงทุน
และการใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

3. การต่่อยอดเทคโนโลย ี5G ในไทย 
ในปัจจุบันผู้ให้บริการ 5G ของไทย 
ต่างเร่งขยายสัญญานให้ครอบคลุม 
พื้นท่ีการบริการมากข้ึน เพื่อรองรับ 
ท้ังการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงการ 
น�าร่องระดับชาติท่ีส�าคัญ อาทิ สถานี
อัจฉริยะท่ีสถานีกลางบางซ่ือ (Smart 
Station) โครงการน�ารอ่งด้านการศกึษา 
(Smart Campus) โครงการน�าร่องด้าน
การเกษตรดิจิทัล (Smart Agriculture)  
ด้านการจัดการน�าอัจฉริยะ (Smart 
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Irrigation) โครงการน�าร่องโรงงาน
อัจฉริยะ (Smart Factory) ใน EEC 
และโครงการน�าร่องบ้านฉาง 5G  
สมาร์ทซิต้ี (5G Smart City) เป็นต้น 
ซึ่งไทยสามารถ ขยายความร่วมมือกับ
เจียงซูเพื่อต่อยอดการพัฒนาโครงการ 
5G ดังกล่าวได้เช่นกัน

ท้ังนี้ นครหนานจิงซึ่งนอกจากจะ
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของ
เจียงซูแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการวิจัย 
และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม โดยรฐับาลจีนได้ประกาศ
สนับสนุนให้พัฒนานครหนานจิง 
เป็นเมืองนวัตกรรมชั้นน�าของประเทศ  
ซึ่ งให้ความส�าคัญใน 3 มิ ติ  ได้แก่  
1) การเป็นแหล่งก�าเนิดนวัตกรรม 
ท่ีมีอิทธิพล 2) การเป็นเมืองชั้นน�า 
ในด้าน Emission Peak & Carbon 
Neutrality และ 3) การเป็นเขตสาธติ 
การปฏิรูปกลไก ทาง วทน. โดยการ 
สนับสนุนดังกล่าวจะช่วยให้หนานจิง
เป็นหนึ่งในเมืองท่ีมีส�าคัญด้าน วทน. 
ระดับชั้นน�าของจีน ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีไทย 
ควรจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไป

นครหนานจิงเป็นศูนย์กลาง
การวิจัยและพัฒนา 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม รัฐบาลจีน 
ได้ประกาศสนับสนุนให้
พัฒนาเป็นเมืองนวัตกรรม
ชั้นน�าของประเทศ
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อุตสาหกรรม 
Solar Cell 

เมืองซ่างเหรา 
และโอกาสความ
ร่วมมือกับไทย

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
สถานกงสุลใหญ ่
ณ เมืองเซี่ยเหมิน



อุตสาหกรรม Solar Cell กลายเป็น 
ห นึ่ ง ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่ี แ ข็ ง แ ก ร่ ง 
ของเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี  
โดยเมอืงซา่งเหรามหีว่งโซอุ่ตสาหกรรม  
Solar Cell ท่ีสมบูรณ์ต้ังแต่ต้นน�าถึง 
ปลายน�า เช่น การผลิตแผ่น Silicon 
Wafer ส�าหรับวงจร จนถึงการผลิตแผง 
Solar Cell และชิ้นส่วนท่ีเก่ียวข้อง  
โดยเมืองซ่างเหรามีก�าลังการผลิต 
แผง Solar Cell สูงเป็นอันดับต้น ๆ  
ของประเทศ และเปน็ 1 ใน 10 อันดับแรก 
ของเมอืงแหง่การผลิต Solar Cell ของจีน 

ความเป็นมาของการพัฒนา
อุตสาหกรรม Solar Cell  
ของเมืองซ่างเหรา

เมื่ อปี  2558 คณะรัฐมนตรี จีน 
ได้ออกนโยบายบรรเทาความยากจน 

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์(Photovoltaic 
Poverty Alleviation - PVPA) เพื่อพฒันา 
ความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 
ใ น พื้ น ท่ี ช น บ ท ห่ า ง ไ ก ล ข อ ง จี น 
ใหห้ลุดพน้จากความยากจน โดยสง่เสรมิ 
การติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา 
หรือโรงเรือนเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือ
จ�าหน่ายให้กับบริษัทไฟฟ้าได้

เมืองซ่างเหราเป็นหนึ่ งในเมือง 
ของมณฑลเจียงซี ท่ี ต้องเผชิญกับ 
ความยากจนท่ีสุด มีหมู่บ้านอยู่ใน 
เ ก ณ ฑ์ ย า ก จ น ก ว่ า  1 , 0 5 0  แ ห่ ง  
และประชากรท่ียากไร้ราว 5.5 แสนคน 
เมืองซ่างเหราได้ด�าเนินตามนโยบาย 
การบรรเทาความยากจนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยอาศัยความได้เปรียบ 
ด้านภูมิศาสตร์ของเมืองซ่างเหรา  
ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของมณฑลเจียงซี มีพื้นท่ีเป็นเนินเขา
ร้อยละ 75 และพื้ นท่ีท่ีราบคิดเป็น 
ร้อยละ 14 ของพื้นท่ีท้ังเมือง กอปรกับ
มีพื้นท่ีติดกับทะเลสาบโผหยางซึ่งเป็น 
ทะเลสาบน�าจืดท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดในจีน
และมีแม่น�าล้อมรอบอยู่ทุกด้าน ท�าให้
เมืองซ่างเหรามุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิต Solar Cell อย่างครบวงจร 
และสร้างสรรค์รูปแบบการพัฒนา 
อุตสาหกรรม Solar Cell ใหม่ ๆ เช่น  
การบูรณาการระหว่างการท�าประมง 
และพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
โดยมีการติดต้ัง Solar Cell บนผิวน�า

และเล้ียงปลาควบคู่ กัน และบริษัท
ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถเช่าพื้นท่ีผิวน�า
และท่ีดินของประชาชนเพื่อติดต้ังแผง 
Solar Cell ซึ่งช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ให้แก่ประชาชนด้วย

ศักยภาพของอุตสาหกรรม 
Solar Cell

เมืองซ่างเหราได้ถูกพัฒนาให้เป็น 
ฐานอุตสาหกรรม Solar Cell ระดับชาติ 
แห่งแรกของจีน ซึ่งต้ังอยู่ในเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองซ่างเหรา  
โดยเป็นท่ีต้ังของวิสาหกิจ Solar Cell 
ท่ีแข็งแกร่งอันดับต้น ๆ ของจีน เช่น 
บริษัท JinkoSolar Corporation  
ผู้ผลิตแผง Solar Cell (ส�านักงานใหญ ่
ต้ังอยู่ท่ีนครเซี่ยงไฮ้) และในปี 2564  
บริษัทมีรายได้ 4.08 หมื่นล้านหยวน 
มี ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต  1 2  แ ห่ ง ท่ั ว โ ล ก 
และ 21 สาขาบริษัทในต่างประเทศ 
เช่น สวิตเซอรแ์ลนด์ เวียดนาม ญี่ปุ่น  

จีนเป็นหนึ่งในประเทศ 
ผู้น�าด้านการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
และเมืองซ่างเหราเป็นอีก 
หนึง่เมอืงทีม่ศัีกยภาพดา้น 
อตุสาหกรรม Solar Cell 
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เกาหลีใต้ สหรฐัฯ เยอรมน ี อิตาลี และ
มาเลเซีย  และมีปริมาณการส่งออก 
แผง Solar Cell สูงเป็นอันดับต้น ๆ  
ของโลกติดต่อกันหลายปี

นอกจากนั้น เมืองซ่างเหรายังเป็น
ท่ีต้ังของบริษัทผลิตชิ้นส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับพลังงาน Solar Cell จ�านวนกว่า 
30 แห่ง เช่น บริษัท Shangrao Jietai 
New Energy Tech จ�ากัด ผู้ผลิตแผง 
Solar Cell รายใหญ่ของเมืองซ่างเหรา  
ท้ังนี้ ในปี2564 เมืองซ่างเหรามีมูลค่า 
การผลิตของอุตสาหกรรม Solar Cell 
เท่ากับ 5.5 หมื่นล้านหยวน คิดเป็น 
ร้อยละ 18 ของมูลค่า GDP ท้ังเมือง

การส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม Solar Cell

ล่าสุด เมืองซ่างเหราได้ประกาศ
แผนการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง 
ระดับชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมือง
ซ่างเหรา ระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14 (2564  
- 2568) โดยมีมาตรการส�าคัญ ได้แก่

1. มุ่ ง พั ฒ น า ชิ้ น ส่ ว น ห ลั ก ข อ ง  
Solar Cell เชน่ Silicon Wafer แบตเตอรี  
Module และชิ้นส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
และส่งเสริมการดึงดูดบริษัทผู้ผลิต 
Solar Cell และชิ้นส่วนประกอบช้ันน�า 
จากท่ัวโลก มาลงทุนในเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองซ่างเหรา 

เมืองซ่างเหรา 
ได้ถูกพัฒนาให้เป็น
ฐานอุตสาหกรรม 

Solar Cell ระดับชาติ 
แห่งแรกของจีน  
ซึ่งตั้งอยู่ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี 
เมืองซ่างเหรา 
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อาทิ บริษัท Wacker Neuson Group 
ข อ ง เ ย อ ร ม นี  บ ริ ษั ท  H e m lo c k 
Semiconductor  Corporat ion  
ของสหรัฐฯ และบริษัท OCI Company  
ของเกาหลีใต้

2. ส่งเสริมการจัดต้ังสถาบันวิจัย
อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 
ของบริษัท JinkoSolar Corporation  
และการก่อสร้างฐานการผลิตเซลล์ 
แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของบริษัท 
Shanghai HIUV New Materials จ�ากัด 
การก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ 
พลังงานใหม่ของบริษัท Jiangxi Uniex  
Solar Technology จ�ากัด เพื่ อส่ง
เสริมการพัฒนานวัตกรรมแบตเตอร ี
เก็บพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ ๆ

3. ส่งเสริมการก่อสร้างสถานี Solar 
Cell อัจฉริยะเพื่อผลิตไฟฟ้าส�าหรับ
ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ์
อา ทิ  โรงงานอุตสาหกรรม และ 
คลังสินค้า ฯลฯ รวมท้ังภาคการเกษตร  
อาทิ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพื้นท่ีควบคุม
สภาพแวดล้อม การปลูกพชืสมนุไพรจีน 
และการประมง

นอกจากนั้น เมืองซ่างเหรายังม ี
นโยบายสง่เสรมิการพฒันาอุตสาหกรรม 
Solar Cell ให้ครอบคลุมท่ัวท้ังเมือง  
โดยเนน้ (1) ส่งเสรมิใหห้า้งสรรพสนิค้า 
รฐับาล โรงเรยีน โรงพยาบาล สถานรีถไฟ 
สนามบิน เป็นต้น ติดต้ังระบบแผง 
Solar Cell (2) การให้เงินอุดหนุน

โครงการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Cell 
ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มาตรฐาน  
จ�านวน 0.15 หยวนต่อวัตต์เป็นเวลา 
5 ปี และ (3) การส่งเสริมให้หมู่บ้าน 
ในชนบทใชร้ะบบ Solar Cell เพื่อพฒันา 
หมู่บ้านและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีขึ้น ท้ังนี้ ปัจจุบัน  
บริษัท JinkoSolar Corporation  
ได้ลงนามสัญญาการติดต้ังแผง Solar  
Cell กับเขตและอ�าเภอกว่า 10 แห่ง
ในเมืองซ่างเหรา รวมพื้นท่ีกระจาย
โครงการผลิตไฟฟา้เกือบ 500 เมกะวัตต์

ในปัจจุบัน มณฑลเจียงซีมีการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Solar Cell  
ในนครหนานชาง เมืองซินหยู และ 
เมืองซ่างเหรา ขนาดของอุตสาหกรรม  
Solar Cell ของมณฑลเจียงซีอยูอั่นดับ 4  
ในจีนรองจากมณฑลเจียงซู มณฑล
เจ้อเจียง มณฑลส่านซี ท้ังนี้ มณฑล
เจียงซี ต้ังเป้าหมายมูลค่าการผลิต 
ของอุตสาหกรรม Solar Cell ให้เกิน 
1 แสนล้านหยวนภายในปี  2568  
เพื่ อส ร้างคลัสเตอร์ อุตสาหกรรม 
การผลิตขั้นสงูของ Solar Cell แหง่ชาติ

โดยสรุป
จีนเป็นหนึ่งในประเทศผู้น�าด้าน

การผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
และเมืองซ่างเหราเป็นอีกหนึ่งเมือง
ของจีนท่ีมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรม  
Solar Cell โดยเป็นท่ีต้ังของวิสาหกิจ  
Solar Cell ท่ีแข็งแกร่งอันดับต้น ๆ 
ของจีน ท้ังนี้ อุตสาหกรรมการผลิต  
Solar Cell ของไทยยังมีโอกาสเติบโต
ได้อีกมาก โดยไทยมีนโยบายส่งเสริม 
การลงทุนในอุตสาหกรรม Solar Cell 
รวมท้ังการอุดหนุนไฟฟ้าจากโครงการ 
Solar Cell ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
เพื่อลดต้นทนุการติดต้ัง และมเีปา้หมาย 
เพิม่สดัส่วนการผลิตไฟฟา้จากพลังงาน 
หมนุเวียนรอ้ยละ 30 ต่อการใชพ้ลังงาน 
ขั้นสุดท้าย (พลังงานแสงอาทิตย์ 
12,139 เมกะวัตต์) ภายในปี 2580 
ดังนั้น ไทยจึงควรติดตามพัฒนาการ
ของอุตสาหกรรม Solar Cell ของจีน 
และนวัตกรรมใหม ่ๆ  และอาจพจิารณา
มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนานวัตกรรมและการผลิตชิ้นส่วน 
ประกอบหลักของ Solar Cell รวมท้ัง 
เทคโนโลยีการแปลงกระแสไฟฟ้า 
ท่ี ต้ อ ง อ า ศั ย น วั ต ก ร ร ม ขั้ น สู ง  
เพื่ อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
อุตสาหกรรมการผลิต Solar Cell  
ของไทยต่อไปในอนาคต
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เทคโนโลยี 
พลังงานใหม ่
และโอกาส 

ความร่วมมือกับไทย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว



ปจัจุบนั “ความมัน่คงด้านพลังงาน”  
กลายเป็นความท้าทายระดับโลก
ท่ีหลายฝ่ ายก� า ลั ง ให้ความส� า คัญ  
ในขณะท่ีรัฐบาลของแต่ละประเทศ 
ต่างเร่งสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา 
“เทคโนโลยีพลังงานใหม่” เพื่ อลด
ความเสี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลน
พลังงาน และลดการเผชิญปัญหาราคา
พลังงานด้ังเดิมถีบตัวสงูขึน้ในตลาดโลก 
ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ม ณ ฑ ล ก ว า ง ตุ้ ง 

ในฐานะท่ีเปน็แหล่งผลิตสนิค้าท่ีส�าคัญ 
ของจีน และมขีนาดเศรษฐกิจใหญท่ี่สุด 
ในจีนมากว่า 33 ปี จึงให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาพลังงานใหม่ท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแหล่งพลังงาน
ทางเลือกใหม่ส�าหรับใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจท่ียั่ ง ยืนในอนาคต วันนี ้ 
ศูนย์ ข้ อมู ล เพื่ อธุ ร กิจ ไทยประจ� า 
สถานกงสลุใหญ ่ณ นครกว่างโจว จะมา 
เล่าถึงสถานะล่าสุดของการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานใหม่ของมณฑล

กวางตุ้ง รวมถึงโอกาสความร่วมมือ 
ด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของ
มณฑลกวางตุ้งกับไทย

สถานะการใช้พลังงานไฟฟา้ของ
มณฑลกวางตุ้ง

เมื่อปี 2564 มณฑลกวางตุ้งมี GDP 
คิดเป็นร้อยละ 11 และมูลค่าการค้า
กับต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 21 ของ 
ท้ังประเทศจีน มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
กว่า 6.9 แสนล้านกิโลวัตต์ชัว่โมง (kWh) 
คิดเป็นร้อยละ 9.2 ของปริมาณการใช้ 
ไฟฟ้าท้ังประเทศจีน ขณะเดียวกัน 
ก็มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตภายใน
มณฑลคิดเป็นร้อยละ 70 และอาศัย 
พลังงานไฟฟ้าจากภายนอกมณฑล 
(มณฑลยูนนาน) คิดเป็นร้อยละ 30 
ส�าหรับไฟฟ้า ท่ีผลิตภายในมณฑล
เปน็การผลิตไฟฟา้จากพลังงานถ่านหนิ
ร้อยละ 46.8 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 19  
พลังงานนวิเคลียรร์อ้ยละ 11.5  พลังงานน�า 
ร้อยละ 6 .7 พลังลมร้อยละ 4.3  
พลังแสงอาทิตย์ร้อยละ 4.1 และ
พลังงานอ่ืน ๆ ร้อยละ 7.6 ท้ังนี ้ 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตใช้ไฟฟ้า 
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60.72 ของ 
การใชไ้ฟฟ้าท้ังหมดของมณฑลกวางตุ้ง 
รองลงมาคือภาคบรกิาร ท่ีรอ้ยละ 20.45 
ภาคประชาชนและสงัคม รอ้ยละ 17.03  
และภาคการเกษตร ท่ีร้อยละ 1.81

จีนให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาพลังงานใหม่ 
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือเป็นแหล่งพลังงาน 
ทางเลือกใหม่ส�าหรับใช้ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่ยั่งยืนในอนาคต
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มณฑลกวางตุ้งกับการพัฒนา
แหล่งพลังงานสะอาด

ท่ีผ่านมา รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง 
ได้จัดสรรงบประมาณและออกนโยบาย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานใหม ่
โดยมีนโยบายท่ีส�าคัญ ได้แก่ เมื่ อป ี
2564 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ออก  
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14” ซึ่งได้ 
ก�าหนดภารกิจเรื่องการสรา้งความมัน่คง 
ทางพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และคาร์บอนต�า โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
และเพิ่มก�าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า
จ า ก  “ พ ลั ง ง า น ล ม แ ล ะ พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์” และล่าสุดเมื่ อเดือน
กรกฎาคม 2565 รั ฐบาลมณฑล 
กวาง ตุ้งไ ด้ออก “แผนปฏิบั ติการ
พัฒนาการเงินสีเขียวเพื่ อสนับสนุน 
เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสูงสุด 
ม ณ ฑ ล ก ว า ง ตุ้ ง ”  ( G u a n g d o n g 
Province’s Implementation Plan for 

the Development of Green Finance 
to Support the Implementation 
of Carbon Peak-related Actions)  
โดยมี วัตถุประสงค์ เ พ่ือสนับสนุน 
ด้านการเงินใหแ้ก่อุตสาหกรรมพลังงานใหม ่
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งชัดเจนว่า 
รัฐบาลกวางตุ้งมุ่งมั่นท่ีจะสนับสนุน 
การพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่เพื่ อ
พฒันาเศรษฐกิจอย่างยัง่ยนืโดยศนูย ์BIC 
ขออัพเดตสถานะพลังงานใหมท่ี่มณฑล
กวางตุ้งให้ความส�าคัญ ดังนี้

1) พลังงานลม
ม ณ ฑ ล ก ว า ง ตุ้ ง เ ป็ น ท่ี ต้ั ง ข อ ง

โครงการกังหนัลมผลิตไฟฟา้นอกชายฝั่ ง 
ท่ีมีความส�าคัญระดับชาติ 2 แห่ง ได้แก่ 
(1) โครงการสวนกังหันลมนอกชายฝั่ ง
จินวาน เมืองจูไห่ (Zhuhai Jinwan 

Offshore Wind Farm) ซึ่งเปน็โครงการ 
สวนกังหันลมนอกชายฝั่ ง ท่ีมีก�าลัง 
การผลิตไฟฟ้าติดต้ัง (Installed Power 
Generation Capacity) มากท่ีสุดของจีน  
ซึ่ งประกอบด้วยกังหันลม 55 ตัว  
ผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 800 ล้านกิโลวัตต์
ชั่วโมง (kWh) และ (2) โครงการฟาร์ม
กังหันลมแบบลอยน�าท่ีเมืองหยางเจียง  
(Shaba Offshore Wind Project)  
ซึ่งเปน็โครงการท่ีรองรบัการผลิตไฟฟา้  
500 MW และเป็นโครงการฟาร์ม 
กังหันลมนอกชายฝั่ งน�าลึกแห่งแรก
ของจีน

มณฑลกวางตุ้งยังเป็นท่ี ต้ังของ
บริษัท MingYang Zhongshan ซึ่งเป็น
บริษัทด้านเทคโนโลยีกังหันลมท่ีใหญ่
เป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นผู้ผลิต

กังหันลมนอกชายฝั่ งลอยน�าท่ีสามารถ 
ต้านพายุไต้ฝุน่ได้เปน็เครื่องแรกของโลก  
เ ท ค โ น โ ล ยี กั ง หั น ล ม ข อ ง บ ริ ษั ท 
MingYang ช่วยให้กังหันลมสามารถ
ท�างานได้ในช่วงความเร็วลมระหว่าง 
10 กิโลเมตรต่อวินาที (m/s) - 78.82 
กิโลเมตรต่อวินาที (m/s) โดยกังหันลม
รุ่นดังกล่าว 1 ตัวสามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้ปีละ 45 ล้านกิโลวัตต์ต่อ 
ชั่วโมง (kWh) เพียงพอต่อการใช้ 
ไฟฟ้าใน 23,000 ครัวเรือนตลอดท้ังปี

2) พลังงานแสงอาทิต่ย์
เมื่อปี 2564 มณฑลกวางตุ้งมีก�าลัง

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์สะสม 10.2 ล้านกิโลวัตต์ 
(KW) สูงเป็นอันดับท่ี 15 ของจีน  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.3 ของก�าลัง
การผลิตกระแสไฟฟ้าท้ังหมดของจีน  
และร้อยละ 6.3 ของก�าลังการผลิต
กระแสไฟฟา้ท้ังหมดของมณฑลกวางตุง้ 

รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง
ได้ออก “แผนปฏิบัติการ
พัฒนาการเงินสีเขียว 
เพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย 
การปล่อยคาร์บอนสูงสุด 
มณฑลกวางตุ้ง” เพ่ือ 
สนับสนุนด้านการเงินให้แก่
อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ 
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พิชิตโอกาสทางธุรกิจในแดนมังกรBIC YEAR BOOK 2022224 225

เพ่งดูการเปลี่ยนแปลง



ท้ังนี ้มณฑลกวางตุ้งเปน็แหล่งผลิตและ
สง่ออกแผงโซลารเ์ซลล์ (Photovoltaic) 
ท่ีส�าคัญของจีน โดยเมื่อป ี2564 มณฑล
กวางตุ้งส่งออกแผงโซลาร์เซลล์มูลค่า  
499 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากเป็น 
อันดับ 8 ของจีน

มณฑลกวางตุ้งเป็นท่ีต้ังของบริษัท 
Aiko ซึ่งเปน็บรษัิทผลิตแผงโซลารเ์ซลล์
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก มสี�านกังานใหญอ่ยูท่ี่ 
เมืองฝอซาน โดยเมื่อปี 2564 บริษัท 
Aiko ส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ขนาด
ก�าลังผลิตติดต้ังกว่า 31,274 เมกะวัตต์  
(MWp) มากเป็นอันดับ 1 ของโลก  
โดยบริษัท Aiko ผลิตแผงโซลาร์เซลล์
โดยใช้เทคโนโลยี Tubular Bifacial 
PERC Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแผงโซลาร์
เซลล์ โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟา้จาก
แสงอาทิตย์ท่ีส่งมายังแผงโซลาร์เซลล์ 
โดยตรง และจากแสงรอบด้านท่ีตก 
กระทบมายังแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วย

3) พลังงานนิวเคลียร์
มณฑลกวางตุ้งมีโรงไฟฟ้าพลังงาน 

นวิเคลียร์มากท่ีสดุในจีนและผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานนิวเคลียร์ได้มากเป็น
อันดับ 1 ของจีน โดยเมื่อป ี2564 มณฑล
กวางตุ้งมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานนิวเคลียร์ปีละ 141,386 
ล้านกิโลวัตต์-ชัว่โมง (kW-h) โดยได้จ่าย
ไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานนิวเคลียร์ไป 
120,410 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kW-h)  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73 จากป ี2563 ล่าสุด 
เดือนเมษายน 2565 คณะรัฐมนตรีจีน
อนุมัติเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพิ่มอีก 
2 เคร่ือง ท่ีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร ์
ลู่เฟิง (Lufeng Nuclear Power Plant)  
ท่ีเมอืงซา่นเหว่ย มณฑลกวางตุง้ เพิม่เติม 
จากโรงไฟฟา้พลังงานนวิเคลียร์ไหห่ยาง  
(Haiyang Nuclear Power Plant)  
ท่ีมณฑลซานตง และโรงไฟฟ้าพลังงาน
นวิเคลียรซ์านเหมนิ (Sanmen Nuclear  
Power Station) ท่ีมณฑลเจ้อเจียง

ปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ท่ี เปิดใช้งานแล้วจ�านวน 
4 แห่ง ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์จ�านวนมากท่ีสุดในจีนรวม 
14 เคร่ือง ได้แก่ (1) โรงไฟฟ้า Daya 
Bay Nuclear Power Pplant ท่ีเมือง
เซินเ จ้ินมี เครื่ องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
2 เคร่ือง (2) โรงไฟฟ้า ท่ีเมืองเซินเจ้ิน 
มีเครื่ องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 4 เครื่ อง 
(3) โรงไฟฟ้า Yangjiang Nnuclear 
Power  Plant  ท่ี เมืองหยางเ จียง  
มีเครื่ องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 6 เครื่ อง  
(4) โรงไฟฟ้า Taishan Nuclear Power 
Plant ท่ีเมืองฮุ่ยโจว มีเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ 2 เครื่อง และมีโรงไฟฟ้า 
ท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 2 แห่ง 
ได้แก่ (1) โรงไฟฟ้า Lufeng Nuclear 
Power Plant ท่ีเมืองซ่านเหว่ย และ  
(2) โรงไฟฟ้า Taipingling Nuclear 
Power Station ท่ีเมืองฮุ่ยโจว

4) พลังงานไฮโดรเจน
ม ณ ฑ ล ก ว า ง ตุ้ ง ยั ง มี ศั ก ย ภ า พ 

ในการผลิตไฮโดรเจนมากท่ีสุดในจีน 
โดยสามารถผลิตไฮโดรเจนได้มากถึง 
6,740 ล้านลูกบาศก์นาโนเมตรต่อป ี 
(Nm3/year) และมณฑลกวางตุ้งมี
บริษัทด้านพลังงานเช้ือเพลิงไฮโดรเจน 
1,450 แห่ง มากท่ีสุดในจีน มากกว่าใน
มณฑลเจียงซู ซึ่งรั้งอันดับ 2 (มีจ�านวน 
851 แห่ง) เกือบสองเท่า และมณฑล 
ซานตง (อันดับ 3 มีจ�านวน 593 แห่ง) 
เกือบสามเท่า

มณฑลกวางตุ้งเป็นท่ีต้ังของบริษัท 
S inosynergy ซึ่ ง เป็นบริ ษัทผลิต 
รถโดยสารพลังงานไฮโดรเจนท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก มีส�านักงานใหญ่อยู่ท่ีเมือง
หยุนฝู โดยบริษัท Sinosynergy มีก�าลัง
การผลิตรถโดยสารพลังงานไฮโดรเจน 
ปีละ 20,000 คัน ปัจจุบัน บริษัท 
Sinosynergy ผลิตรถโดยสารท่ีใช้งาน 
อยู่บนถนนกว่า 5,000 คัน ใน 39 เมือง 
ของจีน คิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณ
รถโดยสารพลังงานไฮโดรเจนท้ังหมด
ท่ี ว่ิ งอ ยู่บนท้องถนนท่ัวโลก และ
บริษัท Sinosynergy ยังเป็นบริษัท
ผลิตรถโดยสารพลังงานไฮโดรเจน
รายแรกของจีนท่ีส่งออกรถโดยสาร 
พลังงานไฮโดรเจนมาตรฐานยุโรป
ไปยั งมาเลเซีย  อนึ่ ง  จุดเ ด่นของ 
รถโดยสารพลังงานไฮโดรเจนของ
บริษัท Sinosynergy คือ สามารถเติม
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้ภายใน 3 - 5 นาที  
(รถบสัโดยสารพลังงานไฮโดรเจนท่ัวไปShaba (Shapa) offshore wind project Meizhou Solar Power Station
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ต้องใช้เวลาเติมเชื้ อเพลิง 10 นาที)  
อีกท้ังยังสามารถว่ิงได้ระยะทางไกล
ถึง 500 กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิง 
ห นึ่ ง ค รั้ ง  ไ ม่ มี ก า ร ป ล่ อ ย ม ล พิ ษ  
เสียงเงียบ และมีระบบการท�างาน
ท่ีเสถียร นอกจากนี้ ภายในปี 2568 
บริษัท Sinosynergy มีแผนท่ีจะพัฒนา
และส่งเสริมการใช้รถโดยสารพลังงาน
ไฮโดรเจนส�าหรับการขนส่งสาธารณะ
ต่อไป

โอกาสความร่วมมือกับไทย
ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง พ ลั ง ง า น เ ป็ น

วาระเร่งด่วนท่ีรัฐบาลแต่ละประเทศ 
ต่างเร่งขบคิดวางแผน โดยรัฐบาล
มณฑลกวางตุ้ ง ท่ีรับผิดชอบมณฑล 
ท่ีมีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรม
การผลิตระดับโลกจนได้รับขนานนาม
ว่าเป็น “โรงงานของโลก” ตระหนัก
เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ถึ ง ค ว า ม ส� า คั ญ ข อ ง 
การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  
และได้จัดสรรงบประมาณและออก
นโยบายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

พลังงานใหม่อย่างครอบคลุมและ 
เปน็ระบบ นบัเปน็มณฑลแรก ๆ  ของจีน  
ท้ังยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
แข็งขันต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว  
จึงเล็งเห็นว่า เป็นโอกาสดีหากไทย
จ ะ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 
ด้านพลังงานใหม่กับมณฑลกวางตุ้งท่ี
จะน�าไปสู่การร่วมกันพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ด้านพลังงานใหม ่
ของไทย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์  
พลังงานลม และพลังงานไฮโดรเจน  
ท่ีปัจจุบันยังอยู่ ในขั้นการวิจัยและ
พัฒนาให้ก้าวรุดหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยในช่วงท่ีผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครกว่างโจว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความร่วมมือในด้านพลังงานใหม่ อาทิ  
การจัดการพบหารือกับภาคเอกชน 
ท่ี มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร 
พลังงานใหม่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในพื้ นท่ี และมีแผนการด�าเนินงาน 
ในอนาคตเพื่อให้ทันกับความต้องการ
พลังงานใหม่ท่ีเพิ่มขึ้นตามกระแสโลก

Ling-ao Nuclear Power Plant Hydro power bus of 
Sinosynergy company
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ณ นครหนานหนิง

นางสาวเบญจมาศ ตนัเวทยานนท ์(กงสุลใหญ)่
นางสาวชุติกาญจน์ ปะการะสังข์ (กงสุล)

นายกฤษณะ สุกันตพงศ์

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครเซี่ยงไฮ้

นางสาวลดา ภู่มาศ (กงสุลใหญ่)
นายโอภาส เหลืองดาวเรือง
นางสาวณัฐธิดา นิสภกุลชัย

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ เมืองเซี่ยเหมิน

นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี (กงสุลใหญ่) 
นางสาววลัลภา จติรสมบูรณ ์(รองกงสุลใหญ)่

นาวสาวธิดาภา สิทธิกรไพบูลย์ (กงสุล)
นางสาวเจิง หยวนเฉิง

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ เมืองชิงต่าว

นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล (กงสุลใหญ่)
นางสาวนาฏศุภางค์ โปษยานนท์ (กงสุล)

นายนคเรศ แก้ววงค์
นางสาวณัฏฐ์นรี ค�าสวัสดิ์

ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ เมืองฮ่องกง

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

นางสาวเทิดขวัญ แผ้วสว่าง

Contact Us
Thaibizchina.com
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