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ปัจจุบัน บทบาทของจีนในประชาคมโลกได้เพิ่มพูนมากขึ้นในทุกมิติ  
โดยเฉพาะบทบาททางเศรษฐกิจท่ีโดดเด่นและเป็นท่ีจับตามอง ด้วยขนาด
เศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จ�านวนประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคน 
คิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรโลก ประกอบกับการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลาง 
ซึ่งกลายเป็นฐานการบริโภคและตลาดขนาดใหญ่ ท�าให้จีนก้าวขึ้นมาเป็น
มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 เป็นกลจักรส�าคัญท่ีขับเคล่ือน 
การเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วของภมูภิาค ตอกย�าปรากฏการณ์การเกิดศตวรรษ
แห่งเอเชีย (Asia Century) และกลายเป็นผู้เล่นท่ีก�าหนดทิศทางการพัฒนา 
ท่ีส�าคัญของโลก

ทราบกันดีว่า จีนเป็นประเทศท่ีมีพลวัตทางเศรษฐกิจและมีอัตราการเจริญ 
เติบโตสูง เป็นคู่ค้าและผู้ลงทุนรายใหญ่ของไทยและอาเซียน ดังนั้น การติดตาม 
ข่าวสารและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนอย่างใกล้ชิด จึงมีความส�าคัญ 
อย่างย่ิงต่อการติดอาวุธและปรับกลยุทธ์ของภาคธุรกิจไทยให้ก้าวทันพลวัต 
ของจีน รวมถึงจะเป็นประโยชน์ในการแสวงหาลู่ทางการลงทุนในพื้นท่ีใหม่ ๆ 
ท่ีมีศักยภาพและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย โดยพื้นท่ี 
ท่ีก�าลังถูกจับตามองอยู่ในขณะนี้คงหนีไม่พ้นภูมิภาคตะวันตกของจีน ซึ่งเปรียบ 
เสมือน “พื้นท่ีแห่งโอกาส” ท่ีรัฐบาลจีนก�าลังเร่งพัฒนาท้ังในด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน การศึกษา และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 
เพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับมหานครชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก

ป ี2543 เปน็จุดเริม่ต้นการพฒันาภาคตะวันตกของจีน รฐับาลจีนได้ประกาศ
นโยบายการพัฒนาพื้นท่ีภาคตะวันตก (Go West Policy) ครอบคลุม 12 มณฑล 
มีการบังคับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา 
ภาคตะวันตกเป็นพิเศษ และในปี 2556 ประธานาธบิดี สี จ้ินผิง ก็ได้ประกาศ 
วิสัยทัศน์ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative - BRI) 
มุ่งส่งเสริมความเช่ือมโยงของภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ผ่านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งภูมิภาคตะวันตกเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ 

ส�าคัญท่ีเป็นท้ังประตูและจุดเชื่อมต่อของการพัฒนาความเชื่อมโยงภายใต้ BRI 
ท้ังเส้นทางทางบกและทางทะเล รวมถึงระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ อาทิ ระเบียง
การค้าระหว่างประเทศเช่ือมทางบกกับทางทะเล (New International Land  
and Sea Trade Corridor) และในมติิด้านการค้าการลงทนุ รัฐบาลจีนได้สนบัสนนุ 
การยกระดับการบริโภค (Consumption Upgrade) ภายในประเทศไปพร้อม ๆ 
กับการน�าเขา้สนิค้าและบรกิารท่ีมคีณุภาพจากต่างประเทศ ซ่ึงนบัว่าเปน็โอกาส 
ส�าหรับผู้ประกอบการไทยในการบุกตลาดภาคตะวันตกของจีนในช่วงท่ี 
การแข่งขันยังไม่สูงมากนัก

ในโอกาสนี้  ศูนย์ข้อมูลเพื่ อธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business 
Information Center in China หรือ BIC) นครหนานหนิงและนครซีอาน 
กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกลไกท่ีส่งเสริมความเชื่อมโยงทางธุรกิจ 
ไทย - จีน จึงได้ร่วมกันคัดสรรบทความและรวบรวมเป็นวารสารฉบับพิเศษ 
“ถนนทุกสายมุ่งสู่ จีนตะวันตกกับระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่ อม 
ทางบกกับทางทะเลสายใหม่” โดยมุ่งน�าเสนอข้อมูลเชิงลึกของศักยภาพ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาคตะวันตกของจีน รวมถึงโอกาสและลู่ทาง 
ในการลงทุนส�าหรับผู้ประกอบการไทยท่ีสนใจจะบุกตลาดจีนในอนาคต

สุดท้ายนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 
ทุกท่าน และเป็นเสมือนคู่มือส�าหรับภาคธุรกิจไทยในการเตรียมความพร้อม 
เพื่อ “ก้าวออกไป” เปิดตลาดในพื้นท่ีแห่งโอกาสใหม่ของจีน น�าไปสู่การส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจท่ีแน่นแฟ้น และการเพิ่มพูนเศรษฐกิจการค้าและ 
การลงทุนของไทยในภาคตะวันตกของจีน และหากท่านต้องการขอรับข้อมูล 
เพิ่มเติม ศูนย์ BIC ประจ�านครหนานหนิงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อม 
จะให้บริการท่านเสมอ

นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์
กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

สารจากกงสุลใหญ่
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ป ี2549 - 2550 ในยุคท่ี “ถนนทุกสายมุง่สูจี่น” ศนูยข์อ้มลูเพื่อธรุกิจไทยในจีน 
(Thailand Business Information Center in China หรอื BIC) ได้ถือก�าเนดิขึน้  
โดยความรเิริม่ของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใหบ้รกิารขอ้มลูและขา่วสาร
ทางเศรษฐกิจแบบเจาะลึกของมณฑลต่างๆ ของจีน โดยเฉพาะข้อมูลเก่ียวกับ 
โอกาสและเกร็ดในการท�าธุรกิจในประเทศจีน

นับเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว ท่ีศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC)  
ซึ่งประกอบด้วยส�านักงาน 10 แห่งประจ�าอยู่ท่ีสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่
ท่ัวประเทศจีน (ปักก่ิง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว คุนหมิง เฉิงตู เซ่ียเหมิน หนานหนิง 
ซีอาน ชิงต่าว และฮ่องกง) ได้ท�าหน้าท่ีให้บริการประชาชน ภายใต้แนวคิด  
“ชี้ช่องทาง สร้างโอกาส พิชิตตลาดจีน” เพื่อส่งเสริมการ “ก้าวออกไป” 
แสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศจีน ผ่านเว็บไซต์ 
thaibizchina.com รวมถึงการตอบข้อสงสัยผ่านช่องทาง e-mail 
สื่อโซเชียลมีเดีย และประชาชนท่ีเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลท่ีส�านักงาน

หนังสือท่ีท่านถืออยู่นี้ เป็นวารสารฉบับพิเศษ “ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน 
ตะวันตกกับระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่ อมทางบกกับทางทะเล 
สายใหม่” ท่ีศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ประจ�านครหนานหนิงและ 
นครซีอาน ต้ังใจร่วมกันจัดท�าข้ึนเพื่อสะท้อนความส�าคัญของ “จีนตะวันตก” 
ภมูภิาคท่ีก�าลังทวีบทบาทส�าคัญในโครงสรา้งเศรษฐกิจของประเทศจีนในเวลานี ้
หลายมณฑลในจีนตะวันตกมีนัยส�าคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
การค้าและการลงทุนระหว่างไทย - จีน กลายเป็นพื้นท่ีแห่งโอกาสท่ีภาคธุรกิจ 
ไทยจะสามารถ “เชื่อมต่อ” เศรษฐกิจภายในประเทศของไทยให้เข้ากับ
เศรษฐกิจของจีนตะวันตกได้อย่างมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

วารสารพิเศษฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้พบกับเนื้อหาท่ีมุ่งเน้นการ “ศึกษา
โอกาส” และศักยภาพทางธุรกิจของเมืองต่าง ๆ ในจีนตะวันตก อาทิ กว่างซ ี
กับยุทธศาสตร์ Gateway to ASEAN - ประเทศไทยใช้ประโยชน์อย่างไร / 
โอกาส “สินค้าไทย” บุกตลาดจีนผ่านช่องทาง Cross border e-commerce 
/ SMEs ไทยสนใจท�า Cross border e-commerce มองทางนี้ ท่ีกว่างซี /  

ส่งออก “ผลไม้ไทย” เจาะจีน (ตะวันตก) ผ่านเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง  
ท้ังด่านทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และสนามบิน

นอกจากนี ้ยงัมเีนื้อหาเก่ียวกับการ “เรียนจากผูรู้้” ผา่นขอ้แนะน�า (Tips & 
Tricks และ How to) และบทสมัภาษณแ์บง่ปนัประสบการณ์ตรงในการท�าตลาด
จีนตะวันตก อาทิ SMEs ไทยควรรู้ Tips & Tricks จด “เครื่องหมายการค้า” 
สิ่งท่ีต้องท�าก่อนบุกตลาดจีน / รู้จัก.... Fullfilment ตัวช่วยธุรกิจน�าสินค้าไทย 
บุกตลาดจีน / สินค้าไทยท่ีจะบุกตลาดจีน เลือกบริการ Fulfillment และ 
คลังสินค้าอย่างไร / ถอดบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมเก๋าก้ีของเขต
ปกครองตนเองหนงิเซีย่หยุ หนึ่งในแหล่งปลูกและแปรรูปเก๋าก้ีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ของโลก / ถอดประสบการณผ์ูบ้รกิาร Houshengji (Ningxia) วิสาหกิจท้องถิ่น 
หนิงเซี่ยหุย กับบทบาทพาร์ทเนอร์กลุ่ม TCP ของไทย / เจาะอุตสาหกรรม
ชาส่านซี โมเดลยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร สู่ผลิตภัณฑ์ส่งออกท่ัวโลก

รวมถึงการ “เพ่งดูการเปล่ียนแปลง” กับการบอกเล่าเรื่องราวความ 
เปล่ียนแปลงใหมท่ี่เกิดข้ึนใน “จีนตะวันตก” ผา่นประสบการณ์การลงพื้นท่ีจรงิ 
อาทิ ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน (ตะวันตก) - เมื่อ “ลมเปล่ียนทิศ” โอกาสและความ 
ท้าทายของธุรกิจไทยในภาคตะวันตก / ส�ารวจเขตโลจิสติกส์นานาชาติ 
นครหลานโจว จาก landlocked สู่ landlink ส�าคัญอีกแห่งของภูมิภาคจีน 
ตะวันตกเฉียงเหนือ / ส่องเครือข่ายเส้นทางรถไฟมณฑลส่านซี กานซูและเขต 
ปกครองตนเองหนงิเซีย่หยุ ความเชื่อมโยงกับ ILSTC และโอกาสมุง่ใต้สูอ่าเซยีน

และหมวดสุดท้ายกับเกร็ด “ภาพเล่าเรื่อง” กับจ�านวนประชากรจีน และ
โอกาสทางการค้าจากจ�านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในจีน และ “Factsheet 
รายมณฑล” ท่ีจะช่วยให้ท่านผู้อ่านเห็นภาพ “จีนตะวันตก” ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น

ท้ายสดุนี ้คณะผูจั้ดท�าหนงัสอืขอขอบคณุขอ้มลูท่ีเปน็ประโยชนจ์ากสถาน 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ตลอดจน 
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ thaibizchina.com ทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุนด้วยดีมา 
โดยตลอด คณะผูจั้ดท�าหวังว่า วารสารฉบบันีจ้ะเปน็ประโยชนต่์อผูป้ระกอบการ 
ชาวไทยท่ีต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในพื้นท่ีใหม่ ๆ ของจีน รวมถึง 
ผู้ท่ีสนใจแนวโน้มพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนไม่มากก็น้อย

คํานาํ

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC)  
พฤศจิกายน 2564
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004 สารจากกงสุลใหญ่
006 ค�าน�า
010 รู้จัก...ศูนย์ข้อมูล 

เพื่อธุรกิจไทยในจีน 

ศึกษาโอกาส
014 กว่างซีกับยุทธศาสตร์  

Gateway to ASEAN: 
ประเทศไทยใช้ประโยชน์อย่างไร

020 โอกาส “สินค้าไทย”  
บุกตลาดจีนผ่านช่องทาง 
Cross border e-commerce

026 SMEs ไทยสนใจท�า  
Cross border e-commerce  
มองทางนี้ ท่ีกว่างซี

032 ส่งออก “ผลไม้ไทย” เจาะจีน 
(ตะวันตก) ผ่านเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง
036 ตอนท่ี 1: มติิท่ีหลากหลาย 

ของ “ด่านทางบก” เลือกได้ 
ท้ังรถบรรทุกและรถไฟ

044 ตอนท่ี 2: มติิท่ีหลากหลาย 
ของ “ด่านท่าเรือ”  
เชื่อมเรอืและรถไฟท่ีกว่างซี 
ไปไกลถึงยุโรป

050 ตอนท่ี 3: มิติใหม่ของ  
“ด่านทางอากาศ”  
อีกหนึ่งโอกาสของ 
ผลไม้ไทยในกว่างซี

เรียนจากผู้รู้
054 SMEs ไทยควรรู้ Tips & Tricks 

จด “เครื่องหมายการค้า”  
สิ่งท่ีต้องท�าก่อนบุกตลาดจีน

064 รู้หรือไม่...Fulfillment ตัวช่วย
ธุรกิจไทยน�าสินค้าบุกตลาดจีน

070 สินค้าไทยท่ีจะบุกตลาดจีน  
เลือกบริการ Fulfillment  
และคลังสินค้าอย่างไร

076 ถอดบทเรียนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเก๋าก้ีของ 
เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย: 
หนึ่งในแหล่งปลูกและแปรรูป 
เก๋าก้ีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก

084 ถอดประสบการณ์ผู้บริการ 
Houshengji (Ningxia): 
วิสาหกิจท้องถ่ินหนิงเซี่ยหุย 
กับบทบาทพาร์ทเนอร์ 
กลุ่ม TCP ของไทย

090 เจาะอุตสาหกรรมชาส่านซี 
โมเดลยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชากร สู่ผลิตภัณฑ์ส่งออก 
ท่ัวโลก

เพ่งดูการเปลี่ยนแปลง
102 ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน (ตะวันตก)  

เมื่อ “ลมเปล่ียนทิศ”: โอกาส
และความท้าทายของธุรกิจไทย
ในภาคตะวันตก

108 ส�ารวจเขตโลจิสติกส์นานาชาติ 
นครหลานโจวจาก landlocked 
สู่ landlink ส�าคัญอีกแห่งของ 
ภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

118 ส่องเครือข่ายเส้นทางรถไฟ
มณฑลส่านซี กานซู และ 
เขตปกครองตนเองหนิงเซ่ียหุย: 
ความเช่ือมโยงกับ ILSTC  
และโอกาสมุ่งใต้สู่อาเซียน

ภาพเล่าเรื่อง
131 China Population 2020
132 โอกาสท�าเงินจากการเติบโต 

ของตลาดอินเทอร์เน็ตจีน

สารบัญ
014 090

118

076

Factsheet
136 Guangxi Zhuang 

Autonomous Region
137 Shaanxi
138 Gansu
139 Ningxia Hui 

Autonomous Region
140 Yunnan
141 Guizhou
142 Qinghai
143 Inner Mongolia 

Autonomous Region
144 Tibet Autonomous Region
145 Xinjiang Uygur 

Autonomous Region
146 New International Land-Sea 

Trade Corridor (ILSTC)

ถนนทุกสายมุ่งสู่จีนตะวันตกกับระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่วารสารฉบับพิเศษ008 009008



ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business 
Information Center in China หรือ BIC) จัดต้ังขึ้น 
เมื่อปี 2549 โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวง 
การต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนไทยท่ีสนใจ
ประกอบธุรกิจและลงทุนในประเทศจีน ผ่านการให้บริการ
ข้อมูลและให้ค�าปรึกษาแบบเจาะลึกรายมณฑล โดยอาศัย 
จุดเด่นของการมสี�านกังานต้ังอยูใ่นจีน โดยการด�าเนนิงานของ 
BIC อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของสถานทูตและสถานกงสุล 
ใหญ่ไทยในจีน รวม 10 แห่ง ได้แก่ กรุงปักก่ิง นครเซี่ยงไฮ้  
นครกว่างโจว นครเฉิงตู นครคุนหมิง นครหนานหนิง 
นครซีอาน เมืองเซี่ยเหมิน เมืองชิงต่าว และเมืองฮ่องกง

BIC ให้บริการประชาชนไทย ภายใต้แนวคิด “ชี้ช่องทาง 
สร้างโอกาส พิชิตตลาดจีน” ปัจจุบัน เปิดให้บริการใน 
2 ช่องทางโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ (1) การให้บริการ
ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.thaibizchina.com และเฟซบุ๊ก  
www.facebook.com/thaibizchina เพื่อน�าเสนอข้อมูล
เบื้องต้นเก่ียวกับโอกาสและพัฒนาการทางเศรษฐกิจจีน
รายมณฑลตรงถึงผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยไม่ต้อง 
ค้นหาค�าตอบในประเทศจีน และ (2) การให้ค�าปรึกษาและ 
ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงในเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ 
ท่ีติดต่อกับ BIC โดยตรง ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ 
walk-in เข้ามาท่ี BIC ทุกแห่ง

นอกเหนือจากความได้เปรียบของการมีส�านักงานต้ังอยู่ 
ในจีนเพื่อเจาะลึกขอ้มลูรายมณฑลแล้ว BIC ได้รบัความรว่มมอื 
ด้านข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากหน่วยงานไทยท่ีเก่ียวข้อง 
ในพื้นท่ี ตลอดจนจากภาคเอกชนท่ีได้ด�าเนนิธุรกิจและลงทนุ 
ในจีน ท�าให้ BIC กลายเป็นจุดเชื่อมต่อเครือข่ายภาครัฐ 
และภาคเอกชนไทยท่ีมาด�าเนินธุรกิจและลงทุนในแต่ละ 
มณฑลของประเทศจีน

รู้จัก...ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
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• กว่างซีกับยุทธศาสตร์ 
Gateway to ASEAN: 
ประเทศไทยใช้ประโยชน์
อย่างไร

• โอกาส “สินค้าไทย”  
บุกตลาดจีนผ่านช่องทาง 
Cross bฺorder e-commerce

• SMEs ไทยสนใจท�า Cross 
border e-commerce  
มองทางนี้ ที่กว่างซี

• ส่งออก “ผลไม้ไทย” เจาะจีน 
(ตะวันตก) ผ่านเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง

ตอนที ่1: มติท่ีิหลากหลาย 
ของ “ด่านทางบก” เลือกได้
ทั้งรถบรรทุกและรถไฟ

ตอนที ่2: มติทิีห่ลากหลาย 
ของ “ด่านท่าเรือ” เชื่อมเรือ 
และรถไฟที่กว่างซ ี
ไปไกลถึงยุโรป

ตอนท่ี 3: มิติใหม่ของ  
“ด่านทางอากาศ” อีกหน่ึง
โอกาสของผลไมไ้ทยในกวา่งซี

ศึกษาโอกาส

013ถนนทุกสายมุ่งสู่จีนตะวันตกกับระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่วารสาร บับ เศ012



จากกุศโลบายที่รัฐบาลจีน
ก�าหนดให้เขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วงเป็น 
“Gateway to ASEAN” 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
แบบรอบด้านกับอาเซียน 
ประเทศไทยจะใช้ประโยชน์
ในเรื่องนี้อย่างไร

กว่างซีกับ
ยุทธศาสตร์ 
Gateway 
to ASEAN: 
ประเทศไทยใช้
ประโยชน์อย่างไร

014 015ถนนทุกสายมุ่งสู่จีนตะวันตกกับระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่วารสาร บับ เศ

ศึกษาโอกาส



เมื่ อกล่าวถึงประเทศท่ีมีบทบาท 
หลากหลายมิติบนเวทีโลกคงหนีไม่พ้น 
“สาธารณรัฐประชาชนจีน” ประเทศ 
มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลย ีรวมถึงการทหารในโลกยุคใหม่ 
โดยรัฐบาลจีนได้ให้ความส�าคัญกับ 
การส่งเสริมความสัมพันธ์กับอาเซียน 
อยา่งรอบด้าน ท�าใหค้วามสัมพนัธร์ะหว่าง 
อาเซียนกับจีนกลายเป็นรูปแบบความ 
สัมพันธ์ท่ีมีพลวัตมากท่ีสุด ท้ังในมิติ 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความเชื่อมโยงในภาคประชาชน

การวางยุทธศาสตร์ให้เขตฯ กว่างซี 
จ้วงเป็น “ประตูสู่อาเซียน” (Gateway 
to ASEAN) นบัว่าเปน็หนึง่ในกลไกเชงิรุก 
ท่ีรฐับาลจีนใชเ้พื่อสง่เสรมิความสมัพนัธ ์

ประจ�าเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
ชุดท่ี 11 ซึ่งจัดขึ้นท่ีนครหนานหนิง  
เมื่อวันท่ี 9 ธนัวาคม 2563 ท่ีผ่านมา

โดยประจักษ์พยานชิ้นส�าคัญของ
ยุทธศาสตร ์Gateway to ASEAN คงหน ี
ไมพ่น้ “งานแสดงสนิค้าจีน - อาเซยีน”  
หรือ China - ASEAN Expo (CAEXPO) 
ท่ีมกีว่างซเีปน็เวทีประสานความรว่มมอื 
ระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นเป็น 
ประจ�าทุกปีท่ีนครหนานหนิง เมืองเอก 
แ ล ะ ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง 
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

ในมิติความสัมพันธ์ทางการเมือง  
ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 สมาชิก 
แต่ละประเทศจะมีคณะผู้น�าระดับสูง 
เดินทางเพื่อเขา้รว่มพธิเีปดิ รวมถึงฟอรมั 
ในเวทีหลักและเวทียอ่ยหลากหลายสาขา 
ขณะท่ีมิติการค้า ก็มีผู้ประกอบการ 
จากอาเซยีน  (และประเทศอ่ืนอีกมากมาย) 
น�าสินค้าเข้ามาจัดแสดงและจ�าหน่าย
อย่างคึกคัก

“ระเบียงการค้าเชื่ อมทางบกกับ 
ทางทะเลสายใหม”่ (New International 
Land-Sea Trade Corridor - ILSTC) 
หรือเดิมเรียกว่า “เส้นทางมุ่งลงใต้” 
เป็นพัฒนาการล่าสุดท่ีน่าจับตามอง 
อย่างยิ่ง เนื่องจาก ILSTC เป็นเส้นทาง 
ท่ีจีนใชเ้ชื่อม “ขอ้รเิริม่แถบและเสน้ทาง” 
(Belt and Road Initiative - BRI) 
ซึ่งมีกว่างซีเป็น “ข้อต่อ” ตัวส�าคัญ 
ด้วยโมเดลการขนส่งต่อเนื่ องหลาย 

รูปแบบ  (Multimodal Transportation) 
ระหว่าง “เรือ + รถไฟ” ท่ีท่าเรือ 
รอบอ่าวเป่ยปู้  ( อ่าวตังเ ก๋ีย)  และ  
“รถบรรทุก + รถไฟ หรือรถบรรทุก +  
รถบรรทุก” ท่ีด่านชายแดนเวียดนาม   
- จีน (กว่างซี)

โดยท่ี “อาเซียน” เป็นคู่ค้ารายใหญ่ 
ของกว่างซีติดต่อกันยาวนานกว่า 20 ป ี
ในมติิด้านเศรษฐกิจการค้า ประเทศไทย 
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากเสน้ทาง ILSTC 
และใช้กว่างซีเป็น Hub เจาะตลาดจีน 
โดยเฉพาะตลาดเกิดใหมใ่นพื้นท่ีตอนใน 
ของจีนท่ียังมีคู่แข่งไม่มาก ประชากร 
มีก�าลังซ้ือท่ีเพิ่มสูงข้ึนมาก หรือขยาย
ตลาดต่อไปถึงเอเชียกลางและยุโรป 
เนื่ องจากเส้นทางดังกล่าวมีความ 
ได้เปรยีบด้านระยะทาง ระยะเวลา และ 
ต้นทุนการขนส่ง กล่าวคือ

• “เรือ + รถไฟ” สินค้าไทยขนส่ง 
ทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบัง/ท่าเรือ 
กรุงเทพมายงัท่าเรอืชนิโจว เพื่อขนถ่าย 
สินค้าข้ึนรถไฟท่ีอยู่ในบริเวณท่าเรือ 
และล�าเลียงสินค้าต่อไปยังพ้ืนท่ีจีน 
ตอนใน โดยเฉพาะภาคตะวันตกและ
ภาคกลางตอนล่าง หรือต่อขยายไปยัง
เอเชียงกลาง (คาซัคสถาน) และยุโรป
ได้โดยตรง

• “รถบรรทุก + รถบรรทุก และ 
รถบรรทุก + รถไฟ” สินค้าไทยล�าเลียง 
ด้วยรถบรรทุกจากภาคอีสานของไทย 
ผ่านเส้นทางต่าง ๆ  (R8 หนองคาย / R9 

กับอาเซียนในทกุมติิ โดยค�านงึถึงความ 
ได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของกว่างซีท่ี 
โดดเด่น สามารถเชื่อมต่อกับอาเซียน
ได้ท้ังทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

ปัจจุบัน ค�าว่า ASEAN ได้ถูกหลอม 
ใหเ้ปน็สว่นหนึง่ของการด�าเนนิกิจกรรม 
ต่าง ๆ ในทุกอณูของกว่างซี เริ่มต้ังแต่ 
เรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ของประชาชน  
การประกอบธุรกิจระหว่างภาคเอกชน 
ไปจนถึงการวางนโยบายของรัฐบาล  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ฉบบัท่ี 14  (ระหว่างป ี 2564 - 2568)  ค�าว่า 
“มุง่ยกระดับความร่วมมอืกับอาเซียน” 
อย่างรอบด้าน เป็นหนึ่งในสาระส�าคัญ
ของการประชุมเต็มคณะ ครั้ง ท่ี  9 
ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ 
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มุกดาหาร และ R12 นครพนม)  
ผ่าน สปป.ลาว เวียดนาม เพื่อเข้าสู่ 
ด่านทางบกระหว่างเวียดนามกับกว่างซี

ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศ กว่างซีได้จัดต้ัง “ศูนย ์
เทคโนโลยีสารสนเทศจีน - อาเซียน” 
หรือ China - ASEAN Information 
Harbor (CAIH) ซึ่ ง ต้ังอยู่บริ เวณ 
เขตเมอืงใหมอู่่เซีย่งของนครหนานหนงิ 
เป็นโครงการส�าคัญท่ีอยู่ภายใต้การ 
สนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการสร้าง 
“เส้นทางสายไหมข้อมูลสารสนเทศ” 
โดยมุง่ไปท่ีการพฒันาและใชป้ระโยชน ์
จากเทคโนโลยี 5G / Big Data / Cloud 
Computing / Block Chain / Internet 
of Thing (IoT) / Smart City และ 
e-Government

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากระบบดาวเ ทียม 
น�าร่องเป๋ยโต่ว (BDS ground-based 
augmentation  system) โดยเฉพาะในงาน 
ภมูสิารสนเทศ การเกษตร การพยากรณ์ 
อากาศและการเฝ้ าระ วัง ภัยพิบั ติ 
ทางธรรมชาติ และการคมนาคมขนส่ง  
โดยเมื่อเดือนมถุินายน 2561 รฐับาลจีน 
ได้จัดต้ัง “นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 
ดาวเทียมเป๋ยโต่วจีน - อาเซียน”  
ขึ้นท่ีนครหนานหนิง และประเทศไทย 
เป็นประเทศแรกท่ีลงนามข้อตกลง 
การติดต้ังระบบดาวเทียมบอกพิกัด 
เปย๋โต่วของจีน

ในมิติด้านการลงทุน รัฐบาลกลาง 
สนบัสนนุการจัดต้ัง “เขตทดลองการค้า 
เสรีจีน (กว่างซี)” ในนครหนานหนิง 
(เมืองเอก) เมืองชินโจว (เมืองท่า) 
และเมืองฉงจ่ัว (เมืองด่านชายแดน) 
เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างมณฑล
และต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน 
และการจัดต้ัง “ศูนย์ China - ASEAN 
Business Center” ในนครหนานหนิง 
เพ่ือให้บริการแก่ภาคธุรกิจ ในฐานะ 
ท่ีเป็นแหล่งรองรับการค้าการลงทุนท่ีม ี
ศักยภาพสูงระหว่างจีนกับอาเซียน

ในการด�าเนนินโยบาย “ก้าวออกไป” 
ของธุรกิจกว่างซี พบว่า “ประเทศไทย” 
เป็นประเทศจุดหมายของการออกไป 
ลงทุนรับเหมาโครงการก่อสร้างใน 
ต่างประเทศของธุรกิจกว่างซี

การศกึษา เปน็อีกจุดแข็งของกว่างซ ี
ปฏิเสธไมไ่ด้ว่า กว่างซเีปน็แหล่งบม่เพาะ 
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษาในอาเซยีนแหล่งใหญ่ของจีน 
เพื่อปอ้นตลาดจีน - อาเซียน โดยเฉพาะ
ภาษาไทย

สถาบนัการศกึษาในกว่างซีใหค้วาม
ส�าคัญกับการสง่เสรมิความรว่มมอืและ 
การแลกเปล่ียนด้านการศึกษาและ 
การวิ จัย กับอาเซียน ท้ั ง ในระดับ
อนุปริญญาและปริญญา มีการพัฒนา 
หลักสูตร Double Degree Program 
ให้นักศึกษากว่างซี - อาเซียน (ไทย) 
ไปแลกเปล่ียนระหว่างกัน ตามสถิติ 

พบว่าในช่วงก่อนเกิดสถานการณ ์
โควิด-19 มีนักศึกษาจีนในกว่างซี
เดินทางไปแลกเปล่ียนท่ีไทยปีละกว่า 
2,000 คน นอกจากนี้  สถาบันการ
ศกึษาในกว่างซมีกีารมอบทนุการศกึษา
ให้นักศึกษาอาเซียนจ�านวนมากอย่าง 
ต่อเนื่อง ท�าใหธ้รุกิจการศกึษามแีนวโนม้ 
เติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นอีกหนึ่ง
กลไกความร่วมมือส�าคัญท่ีผลักดัน
พลวัตของความสัมพันธอ์าเซียน - จีน

นอกจากหลักสตูรอักษรศาสตรแ์ล้ว 
หลักสูตรเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง 
ท่ีเมืองหล่ิวโจวเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร 
ท่ีได้รับความสนใจไม่น้อย เพราะก�าลัง 
ตอบโจทย์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศไทย

บทสรุป
ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ของ

กว่างซีกับอาเซียนเป็นปัจจัยเอ้ือต่อ 
การเปน็ Gateway to ASEAN ของกว่างซี
และท�าใหก้ว่างซเีปน็ “ตลาดศกัยภาพ” 
ท่ีนา่สนใจ เนื่องจากยงัมผีูป้ระกอบการ 
ไมม่าก ท�าใหม้โีอกาสแจ้งเกิดได้ง่ายกว่า 
มณฑลท่ีมีการแข่งขันสูง นอกจากนี ้
กว่างซียังมีความพร้อมทางกายภาพ 
(โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความ 
สะดวก) นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
ส�าหรับต่างชาติ และนโยบายการเงิน 
จีน - อาเซียน ดังนั้น หากมองในแง่ของ 
“โอกาส” กล่าวได้ว่า เขตฯ กว่างซีจ้วง 
เปรียบเสมือน “เพชรในตม (ของคน
กล้าลงทุน)”
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โอกาส “สินค้าไทย” 
บุกตลาดจีน 
ผ่านช่องทาง 
Cross border 
e-commerce
“โอกาสทอง” ส�าหรับธุรกิจ 
สตาร์ทอัพไทยที่สามารถ
ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การเติบโตของการค้า
ระหว่างประเทศผ่าน 
ช่องทาง Cross border 
e-commerce ในตลาดจีน
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จีนประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิ 
นโยบายขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล 
 เปน็ประเทศต้นแบบของ e-commerce 
ของโลก พ่วงด้วยการก้าวขึ้นเป็นตลาด 
e-commerce ท่ีมขีนาดใหญท่ี่สดุในโลก 
และธุรกิจ e-commerce ก็มีบทบาท 
ส�าคัญท่ีชว่ยขบัเคล่ือนการบรโิภคภายใน 
ประเทศ โดยเฉพาะในยุคโควิด-19 และ 
เปน็ “โอกาสทอง” ส�าหรบัธรุกิจสตารท์อัพ 
หรือ SMEs ไทยท่ีสามารถก้าวเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการเติบโตของการค้า 
ระหว่างประเทศผ่านช่องทาง Cross 
border e-commerce (CBEC) ในตลาด 
ท่ีมีศักยภาพอย่าง “ตลาดจีน”

ตัวเลขท่ีน่าสนใจจากศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
แหง่ชาติจีน (CNNIC) ระบุว่า ในป ี2563 
จีนมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Netizen)  
พุ่งแตะ 989 ล้านคน คิดเป็นกว่า 1/5 
ของผู้ใช้งานท่ัวโลก และ Netizen  
เหล่านีม้สีดัสว่นการใชง้านอินเทอรเ์นต็
ผ่านสมาร์ทโฟนสูงถึง 99.7% หรือ
เท่ากับ 986 ล้านคน

อะไรคือ CBEC หากจะพูดให้เข้าใจ
ง่าย ๆ ก็คือ การซื้อขายสินค้าระหว่าง
ประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน ์
เป็นวิวัฒนาการของ e-commerce  
กับพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวจีน 

หวัสมยัใหมท่ี่รกัความอินเตอร ์และพลิก
คอนเซปต์ e-commerce จากการซื้อมา
ขายไปภายในประเทศ (consumption 
upgrade)  ให้มาเป็นการซื้ อขาย 
ระหว่างประเทศ เพื่อเสรมิสรา้งมาตรฐาน 
และส่งเสริม ecosystem ให้กับธุรกิจ 
CBEC ในประเทศจีน รัฐบาลจีนได้กาง 
แผนท่ีและใช้ปากกาวงพื้นท่ีท่ีจะให้
เป็นแพลตฟอร์มรองรับการท�าธุรกิจ 
e-commerce ระหว่างประเทศ และ
เรียกพื้นท่ีนั้นว่า “เขตทดลองการค้า
อีคอมเมิร์ซข้ามแดนแบบครบวงจร” 
(Integrated Pilot Zones for Cross 
border e-commerce) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ 
ในเขตสนิค้าทัณฑ์บนของเมอืงต่าง ๆ

ปัจจุบัน เขตทดลอง CBEC ในจีน  
มีจ�านวน 105 แห่ง สินค้าท่ีซื้อขายผ่าน
ทางช่องทาง CBEC จะอยู่ในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนในประเทศหรือต่างประเทศ 

(oversea warehouse) ก็ได้ เพื่อรอขาย 
หลังจากท่ีผูบ้ริโภคจีนท�าการสัง่ซื้อสนิค้า 
บนแพลตฟอรม์ CBEC แล้ว ค�าสัง่ซื้อจะ
ถูกส่งไปยังหน่วยงานศุลกากรจีนและ 
ผูใ้หบ้รกิารจัดสง่พสัด ุ(courier) เพื่อน�า 
สนิค้าออกจากคลังสนิค้าทัณฑ์บนช�าระ 
ภาษี และสง่ตรงจากคลังสนิค้าทัณฑ์บน
ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วภายใน 
4 - 7 วัน ขณะท่ีการสัง่ซื้อสนิค้าระหว่าง
ประเทศผ่านระบบออนไลน์แบบปกติ
จะใช้เวลามากกว่า 15 วัน

ข้อมูลจาก iiMedia Research 
บรษัิทท่ีปรกึษาด้านการวิเคราะหข์อ้มลู
และการตลาดจีน ระบุว่า มูลค่าการน�า
เข้าสินค้าผ่านช่องทาง CBEC ในจีน
มีแนวโน้มเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
แม้ว่าในปี 2563 จะได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 อยู่บ้าง  
แต่การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของจีนส่งผล 
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ให้การบริโภคภายในประเทศเติบโต
อยา่งชดัเจน ป ี2563 จ�านวนนกัชอ้ปผา่น 
ช่องทาง CBEC มีมากถึง 158 ล้านคน 
และคาดการณ์ว่าในป ี2564 การน�าเข้า 
ผ่านช่องทาง CBEC จะมีมูลค่าสูงถึง  
3.5 ล้านล้านหยวน

การค้าช่องทาง CBEC ช่วยกระตุ้น
ความต้องการบรโิภคของชาวจีนในการ
ซื้อสินค้าปลีกล็อตเล็กจากต่างประเทศ
ด้วยตนเอง (แบบถูกกฎหมาย) เป็นการ 
สร้ า งความมั่ น ใจไ ด้ ว่ าสิน ค้า เป็น 
ของแท้ท่ีน�าเข้ามาจากต่างประเทศ  
โดยไมต้่องพึง่พาเทรดเดอรห์รอืผูน้�าเขา้ 
ท่ีเปน็ตัวกลางในการก�าหนดราคา ผกูขาด 
ตลาด ผกูขาดอ�านาจการตัดสนิใจสัง่ซื้อ
สินค้าแบบล็อตใหญ่จากต่างประเทศ 
นับเป็นการจุด “พลังมด” ของนักช้อป 

ชาวจีนใหเ้ปน็ “พลังช้าง” ในการขบัเคล่ือน 
การบริโภคภายในประเทศอีกทาง

จากการส� ารวจความต้องการ 
ผูบ้รโิภค CBEC ของ iiMedia Research 
พบว่า ผู้บริโภคบนแพลตฟอร์ม CBEC 
นิยมสินค้าท่ีตอบโจทย์เฉพาะตน  
(personalization) มีคุณภาพสูง  
(high quality) และมคีวามหลากหลาย 
(diversified) แทนท่ีจะเปน็ในเรื่องราคา 
อย่างในอดีต

การเลือกแพลตฟอร์ม CBEC ท่ีใช ่
เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะเป็นตัวชี้วัดว่า 
เส้นทางธุรกิจ CBEC ในจีนของคุณ 
จะรุ่งหรือจะร่วง ปัจจุบัน ตลาด CBEC 
ในจีนมีความหลากหลายมากขึ้ น 
แม้ว่า Tmall Global, Kaola และ JD 
Worldwide จะเป็นผู้ เ ล่นรายใหญ ่

ท่ีเคยแทบจะผูกขาด CBEC จีนเอาไว้ 
ในมอื แต่แพลตฟอรม์รายรองก็เริม่ขยาย 
สว่นแบง่ทางการตลาดเพิม่มากขึน้ ไมว่่า 
จะเป็น Suning International และ 
VIP Global นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม
รายเล็กอ่ืน ๆ ก็เริ่มผุดขึ้นมาแข่งขัน 
ในตลาดมากขึ้นเช่นกัน

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม แ ต่ ล ะ ตั ว ต่ า ง ก็ มี
ลักษณะเฉพาะตัว มีจุดเด่น/จุดด้อย 
ท่ีต่างกัน และมีความเหมาะสมกับ
ธุรกิจต่างประเภทกันไป โดยหลัก ๆ 
จะเป็น B2B และ B2C ดังนั้น การรู้จัก
ตัวเองก่อนว่าเราเป็นธุรกิจรูปแบบใด  
กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร เป็นตัวช่วย 
ให้คุณสามารถเลือกแพลตฟอร์มท่ี 
เหมาะสมกับธุรกิจได้มากท่ีสุด

การใช้แพลตฟอร์มหลากหลาย
ประเภทในการสื่ อสารและกระตุ้น
การขายไปยังกลุ่มลูกค้า จะช่วยสร้าง
โอกาสท�าเงินใหกั้บธรุกิจ e-commerce 
ได้มากขึน้อีกด้วย ชอ่งทาง CBEC ยงัเปดิ 
โอกาสใหส้นิค้าต่างประเทศเชื่อมต่อกับ 
แพลตฟอรม์ social commerce ท่ีได้รบั 
ความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ 
การไลฟ์สด หรือ Live Streaming 
ผา่นแอปพลิเคชนัต่าง ๆ  ท่ีเรยีกได้ว่าก�าลัง 
ฮิตสุด ๆ ในจีน อาทิ Tiktok (抖音) 

และ Kuaishou (快手)

พฤติกรรมชอบทดลองสิ่งใหม่ และ 
การ “ชม-ช้อป-แชร”์ ท�าใหแ้พลตฟอรม์ 
social commerce กลายมาเป็น  
“เครื่ องปั๊ มเ งิน” ให้ เ จ้าของสินค้า  
การไลฟ์สดขายสินค้าและฟังก์ชัน 
การโต้ตอบบนแพลตฟอร์มด้วยลูกเล่น
ท่ีหลากหลาย เชน่ ถ่ายทอดสด การแจก
สว่นลดพเิศษ ได้สรา้งท้ังความสนกุสนาน 
และความคุ้มค่า ท�าให้ประสบการณ์
การซ้ือสินค้าไม่น่าเบื่อ

ศูนย์ข้อมูลเพื่ อธุรกิจไทยในจีน  
มองว่า ตลาด CBEC จีนในปัจจุบัน 
อยู่ในช่วงท่ีก�าลังเติบโตและยังมีโอกาส 
อีกมาก ท่ี ให้ผู้ เ ล่นรายใหม่ เ ข้ ามา 
ลองตลาด ซึ่งถือเป็นจังหวะท่ีดีส�าหรับ 
ผู้ประกอบการไทยท่ีสนใจในตลาด 
CBEC จีนท่ีจะเริ่มศึกษาช่องทาง 
การขายและความต้องการของผูบ้รโิภค 
ชาวจีนเพื่อเจาะตลาดจีนต่อไป

สัดส่วนทางการตลาดของแพลตฟอร์ม CBEC ในจีน ปี 2564
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SMEs ไทยสนใจ
ท�า Cross border 
e-commerce  
มองทางนี้ ที่กว่างซี
จุดประกายผู้ประกอบการไทย 
ที่ก�าลังมองหาลู่ทาง 
เจาะตลาดจีนกับช่องทาง 
“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ข้ามแดน” ที่สามารถเป็น 
ทางเลือก (รอด) ของธุรกิจ
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ห า ก พิ จ า ร ณ า กั น ท่ี ข น า ด ข อ ง
ตลาดผู้บริโภคแล้ว เชื่อว่า “ตลาดจีน
แผ่นดินใหญ่” คงเป็นค�าตอบของใคร
หลาย ๆ คน ค�าถามท่ีเกิดขึ้นตามมา 
คือ เราจะเริ่มต้นเข้าตลาดจีนตรงไหน 
ต้องบอกว่าชอ่งทาง หรอื Cross border 
e-commerce (CBEC) หรือ “พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน” เป็นช่องทาง 
ท่ีน่าสนใจท่ีธุรกิจไทยสามารถใช้เพื่อ 
“ชิมลาง” ดูผลตอบรับในตลาดจีน 
และเมื่ อสินค้านั้นได้รับการยอมรับ 
ในโลกออนไลน์แล้ว ยังเป็นการปูทาง 
เพื่อขยายฐานลูกค้าออฟไลน์ในร้านค้า
ท่ัวไปต่อไปได้อีกด้วย

 Cross border e-commerce  
เปน็นโยบายท่ีรฐับาลจีนใชส้นบัสนนุให ้
ผู้ค้าจากท่ัวโลกน�าสินค้าไปขายในจีน
ได้ง่ายขึ้น แต่จ�ากัดเฉพาะช่องทาง
ออนไลน์เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 
Normal Trade จะพบว่า ชอ่งทาง CBEC 
เอ้ือประโยชนใ์หกั้บธรุกิจ SMEs อยา่งมาก 
และเปน็การตัดตัวแทนสนิค้าใน supply 
chain และช่วยกระจายสินค้าตรงจาก 
ผูส่้งออกในต่างประเทศสูผู่บ้รโิภคในจีน 
ซึ่งช่วยเพิ่มก�าไรต่อชิ้นสินค้าให้มากขึ้น

ท่ีส�าคัญชว่ย “ฝา่ด่านอรหนัต์” เรื่อง 
กระบวนการจดแจ้งและขอใบอนุญาต
น�าเข้าสินค้า (Import License) ท่ีมีอยู่
รอ้ยแปดประการ เชน่ การจดแจ้ง  อย. จีน 
การขึ้นทะเบียนผู้น�าเข้า การ (ไม่ต้อง)
ท�าฉลากสินค้าภาษาจีน ซึ่งการน�าเข้า 

ผา่นชอ่งทางปกติจ�าเปน็ต้องด�าเนนิการ 
ล่วงหน้าก่อนการน�าเข้า เสียท้ังเวลา 
ค่าใช้ จ่าย และโอกาสทางการค้า  
โดยผูป้ระกอบการไทยสามารถน�าสนิค้า 
ไปทดลองในตลาดจีนผา่นแพลตฟอร์ม 
CBEC ได้อยา่งถกูต้อง โดยไมต้่องจดแจ้ง

ส�าหรับผู้เล่นมือใหม่ท่ีเพิ่งเริ่มเจาะ 
ตลาดจีนและยงัไมม่ัน่ใจว่าสนิค้าของตน 
จะได้รับการตอบรับในตลาดจีนมาก
น้อยเพียงใด หรือสินค้า SKU (Stock 
Keeping Unit) ไหนท่ีได้รับความ 
นิยมมากกว่ากัน การ “ลองตลาด”  

บนแพลตฟอร์ม CBEC เป็นช่องทาง
ท่ีน่าสนใจส�าหรับผู้ประกอบการไทย  
แถมยังช่วยปูทางในการขยายฐาน
ลูกค้าในโลกออฟไลน์ในร้านค้าท่ัวไป
ต่อไปได้อีกด้วย เมื่ อสินค้านั้นได้รับ 
การยอมรับในโลกออนไลน์แล้ว

ตัวอยา่งแบรนด์สนิค้าไทยท่ีประสบ 
ความส� า เร็ จจากช่องทาง  CBEC 
บนแพลตฟอร์ม Tmall Global ในจีน 
เชน่ เครื่องส�าอาง Mistine, Snailwhite, 
Beauty Buffet และ Beauty Cottage 
รังนก Scotch, Dokbuakoo และ 

Bonback โฟมล้างหน้า Smooth-E 
หมอนยางพารา Napattiga น�ามัน 
หอมระเหย Sabai-arom และ Harnn 
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Bath & Bloom 
และสินค้าอุปโภคบริโภค Tops และ  
King Power

มุมมองท่ีน่าสนใจเก่ียวกับข้อจ�ากัด 
ของ CBEC เป็นการค้าแบบ B2C หรือ 
การขายปลีกให้ผู้ซื้อท่ีเป็นบุคคลท่ัวไป 
ผ่านแพลตฟอร์ม CBEC ท่ีเชื่ อมกับ 
ระบบการจัดเก็บภาษีของศุลกากรจีน 
และคลังสินค้าทัณฑ์บนท้ังในประเทศ
จีนและนอกประเทศจีน โดยสินค้าท่ีซื้อ
ขายผา่นชอ่งทาง CBEC ไมส่ามารถน�าไป 
ซื้อขายในช่องทางออนไลน์ปกติและ 
ชอ่งทางออฟไลนไ์ด้ นอกจากนี ้การเลือก 
ใช้แพลตฟอร์ม CBEC ท่ีเหมาะและ
คุ้มค่ากับสินค้า เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ ่
ท่ีผู้ประกอบการต้องศึกษาให้ละเอียด 
ถ่ีถ้วน ควรเข้าใจการท�างานของแต่ละ 
แพลตฟอร์ม เนื่องจากมีข้อก�าหนดใน
การน�าสนิค้าเขา้แพลตฟอรม์ เครื่องมอื 
ในการสร้าง traffic ของยอดขาย และ
กลุ่มผู้ ใช้งานท่ีแตกต่างกัน รวมถึง 
งบประมาณของธุรกิจตนเองด้วย ดังนัน้ 
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ท ย ต้ อ ง ว า ง แ ผ น 
การจ�าหน่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
และคุ้มกับค่าใช้จ่าย ท้ังค่าขนส่งและ
โลจิสติกส์จากประเทศต้นทางไปคลัง
สินค้าทัณฑ์บนในจีน ค่าใช้จ่ายในคลัง
สินค้าทัณฑ์บน (pick-pack-send)  
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ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิพิธกีารศลุกากร
ขาออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนรายช้ิน 
ค่าธรรมเนยีมท่ีเรยีกเก็บจากแพลตฟอรม์ 
CBEC รวมถึงค่าขนส่งจากคลังไปยัง
ผู้รับปลายทาง

ความท้าทายของผู้ประกอบการ 
ไทยในสมรภูมิการค้า CBEC ในจีน คือ 
การสรา้งแบรนด์ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้รโิภค
เป้าหมาย รวมถึงลิขสิทธิ์แบรนด์  
การสรา้งความแตกต่างใหกั้บผลิตภัณฑ์
สินค้าเหนือ คู่แข่ ง  ( เน้นคุณภาพ)  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ อเจาะ
ตลาดอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะ
การท�า content marketing และ
เทคนิคการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม 
social commerce รวมท้ังการพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการและแผนการตลาด 
เพื่อรับมือกับการแข่งขันท่ีมากยิ่งขึ้น

ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
รัฐบาลกลางได้ให้นโยบายส่งเสริม 
การพัฒนาธุรกิจ CBEC ของกว่างซี 
ท่ี “เขตทดลองการค้าเสรจีีน (กว่างซ)ี” 
โดยพื้ นท่ีย่อยนครหนานหนิง และ
เมืองฉงจ่ัว ได้รับการอนุมัติให้เป็น  
“เขตน�าร่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ขา้มแดนแบบครบวงจรระดับประเทศ” 
(Comprehensive Pilot Zones for 
Cross border e-commerce) และพื้นท่ี 
ย่อยเมืองชินโจว (Qinzhou Sub-are) 
ได้รบัอนมุติัเปน็ “จุดทดลองการน�าเขา้ 
เพ่ือค้าปลีกในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้ามแดน” (Retail Imports in Cross 
border e-commerce)

ธุรกิจท่ีเปิดด�าเนินธุรกิจ CBEC 
ในเขตทดลองฯ สามารถท�าการค้า 
ท้ังในรูปแบบธุรกิจสูผู่บ้รโิภค (B2C) และ
ธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) ผ่านแพลตฟอร์ม 
CBEC ทุกประเภท แพลตฟอร์มท่ีเป็น 
ท่ีรู้จัก เช่น Tmall Global ของ Alibaba 
Grope หรอื JD Worldwide ของ JD.com 
โดยธุรกิจจะได้รับการอ�านวยความ
สะดวกจากส�านักงานศุลกากร และ
สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้าน 
ท่ีต้ังของคลังสินค้าทัณฑ์บน รวมถึง 
ระบบงานขนสง่และโลจิสติกสท่ี์ทันสมยั

โอกาสของธุรกิจ CBEC ได้ดึงดูด
ให้ LAZADA แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ยักษ์ใหญ่ในอาเซียน ได้เข้ามาจัดต้ังใน 
“ศูนย์บริการนวัตกรรมอีคอมเมิร์ซ 
ข้ามแดน” ในเขตทดลองฯ พื้นท่ีย่อย
นครหนานหนิง เพื่ อพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานในธุรกิจ CBEC จีนกับอาเซียน 
การบ่มเพาะนักขาย CBEC โดยเฉพาะ
การฝึกอบรมอีคอมเมิร์ซข้ามแดนด้วย 
ภาษาในอาเซียน การไลฟ์สดและ 
การฝึกอบรมให้ธุรกิจ CBEC ได้ร่วมมือ 
กับบริษัท Cainiao (菜鸟) ผู้ให้บริการ
ด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ในเครือ 
Alibaba ในโครงการศูนย์โลจิสติกส์
อาเซียน (หนานหนิง) เพื่ อรองรับ
ธุรกรรมการค้าระหว่างกว่างซี (จีน)  
กับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

ปัจจุบัน เขตทดลอง CBEC นคร
หนานหนงิมบีริษัทอีคอมเมริซ์ขา้มแดน 
เข้าไปจัดต้ังแล้วท้ังหมดเกือบ 100 ราย 
โดยครอบคลุมธุรกิจท้ังผูใ้หบ้ริการด้าน
แพลตฟอร์ม โลจิสติกส์ และคลังสินค้า 
อาทิ Alibaba / JD.com / LAZADA / 
SF Express / FTZCOC และยังคงเปิด
รับนักลงทุนอยู่ โดยเฉพาะธุรกิจด้าน 
การค้าดิจิทัล (Digital Trade) และธรุกิจ
โลจิสติกส์อัจฉริยะ

ในเรื่ องการขนส่งสินค้า CBEC 
สามารถเลือกใชวิ้ธกีารขนสง่ได้ในทกุมติิ 
เมื่ อเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัท 
Guangxi Tianhang Internatinal 
Supply-Chain Co., Ltd  (广西天航国际供 

应链有限公司) ได้เริม่ใหบ้รกิารเท่ียวบิน 
คาร์โก้ในเส้นทาง “นครหนานหนิง -

กรุงเทพฯ” โดยสินค้าหลักท่ีขนส่งมา
ท่ีกรุงเทพฯ ได้แก่ สินค้าท่ีซ้ือขายบน 
แพลตฟอร์ม CBEC และสินค้าท่ัวไป 
สว่นสนิค้าท่ีขนสง่กลับไปนครหนานหนงิ 
สว่นใหญเ่ปน็อาหารทะเล ปลาสวยงาม 
ดอกกล้วยไม้ และพืชผัก

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้รูปแบบ 
การขนส่งทางทะเลระหว่างท่าเรือ 
แหลมฉบัง / ท่าเรือกรุงเทพ - ท่าเรือ 
ชินโจวของกว่างซี หรือการขนส่งด้วย
รถบรรทุกผา่น สปป.ลาว และเวียดนาม 
ไปเข้าท่ีด่านโหย่วอ้ีกวาน ซึ่งมีช่องทาง 
พิเศษ (Green lane) ไว้คอยอ�านวย 
ความสะดวกส�าหรับสินค้า CBEC 

เขตปกครองตนเองกว่างซี จ้วง  
ถือเป็นช่องทางและโอกาสใหม่ส�าหรับ
ผูส้ง่ออกไทยในการส่งสนิค้าแบรนด์ไทย 
บุกตลาดจีน โดยสามารถใช้ประโยชน์ 
จากจุดแข็งด้านท�าเลท่ี ต้ังใกล้ไทย  
ความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีครบครนัความสะดวกรวดเรว็ 
ในงานขนส่งและโลจิสติกส์ ขั้นตอน 
พธิกีารศลุกากรท่ีกระชบัฉับไว นโยบาย 
ส่งเสริมการท�าธุรกิจ CBEC ในเขต 
ทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) และ 
การเป็นตลาดใหม่ท่ียังมีคู่แข่งไม่มาก

หวังว่า บทความนีจ้ะ “จุดประกาย” 
ผู้ประกอบการไทยท่ีก�า ลังมองหา 
ลู่ทางเพื่อเจาะตลาดจีนแผ่นดินใหญ ่
เพราะ “โอกาส” มไีว้ส�าหรบัผูท่ี้พรอ้มเสมอ
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ส่งออก “ผลไม้ไทย” 
เจาะจีน (ตะวันตก)
ผ่านเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง
ส่องเส้นทาง “ประตูการค้า
บานใหม่” เพ่ือส่งออกผลไม้ 
จากไทยสู่จีน ท้ังทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศที่ 
“กว่างซี” เขตการปกครอง 
ที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑล 
เพียงแห่งเดียวของจีน
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วลีท่ีว่า “คิดส่งออกผลไม้ คิดถึง
กว่างซ”ี ตอกย�าใหเ้หน็ว่า “เขตปกครอง 
ตนเองกว่างซีจ้วง” หรือเรียกส้ัน ๆ ว่า 
“กว่างซี” เขตการปกครองท่ีมีฐานะ 
เทียบเท่ามณฑลเพียงแห่งเดียวของจีน 
และมีอาณาเขตติดต่อกับอาเซียน 
(เวียดนาม) ท้ังทางบกและทางทะเล  
มบีทบาทส�าคัญในสายตาของผูค้้าผลไม้ 
ไทยในฐานะ “ประตูการค้าบานใหม่” 
ท่ีมีศักยภาพสูงจากไทยไปจีน ไม่แพ้
มณฑลกวางตุ้ง (ทางเรือ) และมณฑล 
ยูนนาน (ทางบก)

การท่ีผลไมส้ดเปน็สนิค้าท่ีมเีง่ือนไข 
ด้านเวลา การขนสง่ทางบกด้วยรถบรรทกุ 

จึงเป็น first choice ของผู้ส่งออกผลไม้
ไทยไปจีน โดยมี “ด่านโหย่วอ้ีกวาน” 
ของกว่างซีเปน็จุดหมายปลายทางหลัก 
หลายปมีานี ้ความต้องการบรโิภคผลไม้ 
ของชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง 
แค่เฉพาะในกว่างซีมีการประเมิน 
ค่าเฉล่ียว่าประชากรบรโิภคผลไมค้นละ 
ประมาณ 46 กิโลกรัมต่อปี รวม 2,300 
ล้านกิโลกรัมต่อปี เป็นแรงหนุนให้ 
ปริมาณการส่งออกผลไม้ไทยท่ี ท้ัง 
สดใหม่ หลากหลาย และมีคุณภาพ 
พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

จากสัดส่วนปริมาณการส่งออก
ผลไม้ไทยท้ังหมดพบว่า มากกว่า 1/3  

ของผลไมไ้ทยท่ีสง่ออกไปจีนจะใชช้อ่งทาง 
ด่านโหยว่อ้ีกวานเปน็หลัก และมแีนวโนม้ 
การขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจ 
ท่ีช่วง 2-3 ปีมานี้ พบปัญหาการจราจร 
ติดหนกัสะสมบรเิวณนอกด่านยาวหลาย 
กิโลเมตร โดยเฉพาะในช่วงท่ีผลผลิต 
ผลไมไ้ทยออก “กระจุกตัว” พรอ้ม ๆ  กัน 
เป็นจ�านวนมาก แน่นอนว่าความแออัด 
ในบริเวณด่านท่ีทวีความรุนแรงขึ้น  
ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ
ของผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนท่ีสุกงอม 
ก่อนถึงมือผู้บริโภค

ข้อเท็จจริงจากการลงพื้นท่ีส�ารวจ
หลายครั้งของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมูล 
เพื่ อธุรกิจไทยในจีน (BIC) พบว่า 
อุปสรรคทางกายภาพท่ีมองเหน็ชัดเจน 
คือ สภาพภูมิประเทศบริเวณพรมแดน 
เวียดนาม - กว่างซีท่ีมีลักษณะเป็นช่อง 
เขาแคบ ท�าให้การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและการขยายศักยภาพในเชิง 
พื้นท่ีเป็นไปอย่างยากล�าบากภายใต้ 
ขอ้จ�ากัดของสภาพภมูปิระเทศ ปจัจุบนั 
ถนนบรเิวณเขตแดนเวียดนาม - กว่างซี 
มีลักษณะคอขวด (ช่องเดินรถบรรทุก 
ฝั่ งเวียดนามขาออกไปจีน 1 ช่องทาง 
และขาเข้าเ วียดนาม 2 ช่องทาง)  
เมื่อรถบรรทุกผ่านถนนคอขวดบริเวณ 
เขตแดนเพื่อเขา้สู่ประตดู่านโหยว่อ้ีกวาน 
(ประตูไม้ ก้ัน) จะมีช่องทางเดินรถ 
บรรทกุท่ีใหญโ่ตมโหฬารถึง 12 ชอ่งทาง 
รวมถึงจ�านวนลานสินค้าและอุปกรณ ์

ชาร์ตไฟฟ้าท�าความเย็นให้ตู้ผลไม้ท่ี 
ไม่เพียงพอ ส่งผลต่อความเสียหายของ 
ผลไม้สด ล่าสุดศูนย์บีไอซีทราบข้อมูล 
ว่าฝั่ งเวียดนามอยู่ระหว่างการพัฒนา 
เรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกเพิ่มเติม 
เ พ่ือรองรับปริมาณการค้าระหว่าง 
ประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากประเด็นเรื่ องข้อจ�ากัด
ทางกายภาพแล้ว กระบวนการท่ีเพิ่ม
ขั้นตอนมากขึ้นในช่วงสถานการณ ์
โควิด-19 ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ี 
ส่งผลต่อระยะเวลาในการขนส่งผลไม ้
ในบริบทท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ยังไม่มีทีท่าว่าจะคล่ีคลาย ทางการจีน
ได้ยกระดับการด�าเนนิมาตรการปอ้งกัน 
และควบคมุการแพรร่ะบาดเชื้อโควิด-19 
บริเวณชายแดนอย่างเข้มงวด ท้ังใน
สินค้าผลไม้และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
กับการขนส่ง โดยนอกจากการสุม่ตรวจ 
และกักกันโรคพืชและแมลงศัตรูพืช
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ท่ีด�าเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว ผลไม้ 
ท่ีส่งออกไปจีนจะต้องผ่านการตรวจ
กรดนิวคลิอิกเพื่อหาการปนเปื้ อนเชื้อ 
โควิด-19 ในสนิค้า และต้องถกูพน่ฆา่เชื้อ 
ท่ีบรรจุภัณฑ์แบบรอบทิศทาง ซึ่งจะใช้
เวลาเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ปกติ

เพื่ อแสวงหาลู่ทางใหม่ ๆ ให้แก่ 
ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทย จึงเกิด 
Mission Possible ในการค้นหา  
“ด่านทางเลือก” ซึ่งจะช่วยปลดล็อก 
เส้นทางการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน และ
เพิ่มช่องทางส�าหรับระบายผลไม้ไทย 
ต้องบอกว่าปัจจุบัน การขนส่งผลไม ้
จากไทยไปกว่างซี (จีน) มีทางเลือก
ท่ีหลากหลาย ท้ังทางถนน ทางรถไฟ 
ทางเรอื และท่ีก�าลังจะเปน็ทางเลือกใหม ่
อย่างทางเครื่องบิน ในบทความฉบับนี ้
บีไอซีจึงขอน�าท่านผู้อ่านไปรู้จักกับ 
“ด่านทางเลือก” ท่ีน่าสนใจในเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

ตอนที่ 1: มิติที่หลากหลาย 
ของ “ด่านทางบก” เลือกได้ 
ทั้งรถบรรทุกและรถไฟ

เป็นท่ี รู้ กันดีว่าการได้รับอนุมั ติ 
ใหเ้ปน็ “ด่านทางบกเพื่อการน�าเขา้ผลไม ้
จากต่างประเทศ” มีเง่ือนไขท่ีซับซ้อน 
กว่าด่านทางเรอืและทางอากาศ ราวกับ 

ผ่านด่าน “18 อรหันต์” ของรัฐบาลจีน 
เนื่ องจากเก่ียวข้องกับเรื่ องโรคและ 
แมลงศัตรูพืช รวมท้ังการปนเปื้ อนของ 
สินค้าระหว่างการขนส่ง

การจัดท�าความตกลง “พิธีสาร
ว่าด้วยข้อก�าหนดในการกักกันโรค
และตรวจสอบส�าหรับการส่งออกและ 
น�าเข้าผลไม้ไทยผ่านประเทศท่ีสาม 
เขา้สูส่าธารณรฐัประชาชนจีน” เปน็หนึง่ 
ในเง่ือนไขส�าคัญของการเปดิด่านทางบก 
ให้เป็นด่านน�าเข้าผลไม้ จะว่ากันง่าย ๆ  
ก็เหมือน “ใบเบิกทาง” ท่ีผลไม้ไทย 
จะเข้าด่านทางบกของจีนนั่นเอง

ส�าหรบัตัวด่านเอง รฐับาลสว่นกลาง 
ได้ตีกรอบเง่ือนไขไว้ด้วยเช่นกันว่า 
ด่านทางบกท่ีสามารถน�าเข้าผลไม้จาก 
ประเทศท่ีสามได้จะต้องได้รับอนุมัติ 
และผ่านการตรวจรับเป็น “ด่านสากล 
ระหว่างประเทศ” และอนุมัติการจัดต้ัง 
“พื้นท่ีตรวจกักกันโรคและแมลงศัตรู 
พืชในผลไม้ ณ ด่านน�าเข้า” ด้วย

ด้วยแนวพรมแดนท่ียาวกว่า 1,020 
กิ โล เมตรของก ว่างซี กับประเทศ
เวียดนาม เขตฯ กว่างซีจ้วงจึงเป็นท่ีต้ัง 
ของด่านการค้าท่ีส�าคัญหลายแห่ง 
ส�าหรับผู้ ส่งออกผลไม้ไปจีนทางบก 
นอกจาก “ด่านโหย่วอ้ีกวาน” ท่ีเรามัก 
เห็นตามหน้าสื่อแล้ว ปัจจุบัน จีนได้

เพ่ือแสวงหาลู่ทางใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทย  
จึงเกิด Mission Possible ในการค้นหา “ด่านทางเลือก”  

ซึ่งจะช่วยปลดล็อกเส้นทางการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน

อนุญาตให้ผลไม้ไทยสามารถขนส่ง 
ทางบกผา่นประเทศท่ีสามไปยงัอีก 4 ด่าน 
ในกว่างซี โดย “ด่านทางบกตงซิง และ
ด่านรถไฟผงิเสยีง” สามารถน�าเขา้ผลไม้ 
ไทยได้อย่างเป็นทางการแล้ว ขณะท่ี 
“ด่านทางบกหลงปัง และด่านทางบก
สุยโข่ว” ได้รับอนุมัติในหลักการและ
คาดว่าจะมีผลในทางปฏิบัติในเร็ว ๆ นี้

ส� าหรับ  “ด่านทางบกตงซิ ง” 
(Dongxing Border Gate/东兴口岸)  
ต้ังอยู่ ท่ีอ�าเภอระดับเมืองตงซิงของ
เมืองฝางเฉิงก่าง ด้วยพิกัดท่ีต้ังติด 
ด่านมอ๊งก๋าย (Mongcai) ของเวียดนาม 
ค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
จากกรุงฮานอยราว 300 กิโลเมตร 

(ไกลกว่าด่านโหย่วอ้ีกวานราว 100 
กิโลเมตร) มีแม่น�าเป่ยหลุนเป็นแนว 
พรมแดนธรรมชาติท่ีไหลออกสู่ทะเล 
อ่าวตังเก๋ีย

ท่ีผ่านมา ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย
ในจีน (BIC) ประจ�าสถานกงสุลใหญ่  
ณ นครหนานหนงิ ได้ติดตามและน�าเสนอ 
ความคืบหน้าเรื่องการฝ่าด่านอรหันต์
ของ “ด่านตงซิง” เพื่อการน�าเข้าผลไม้ 
ไทยอย่างต่อเนื่ อง ด่านแห่งนี้ เป็น 
ด่านน�าเข้าผลไม้จากต่างประเทศแห่ง 
ท่ี 2 ของกว่างซี ต่อจากด่านโหยว่อ้ีกวาน 
โดยผลไม้ไทยได้รับอนุญาตให้น�าเข้า 
สู่จีนจากด่านตงซิงอย่างเป็นทางการ 
ต้ังแต่วันท่ี 29 เมษายน 2564

ด่านทางบกตงซิง
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ตามข้อมูลพบว่า 90% ของผลไม้ 
ท่ีน�าเขา้ผา่นด่านตงซงิเปน็ “ผลไมไ้ทย” 
โดยนบัต้ังแต่มกีารน�าเขา้ผลไมล็้อตแรก 
จากไทยเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
จนถึงสิน้เดือนกันยายน 2564 ด่านตงซงิ 
มีการน�าเข้าผลไม้ไทยแล้ว 21,500 ตัน 
มลูค่า 103 ล้านเหรยีญสหรฐั ในจ�านวนนี ้
เป็นทุเรียน 17,300 ตัน มูลค่า 89 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และมังคุด 4,200 ตัน 
มูลค่า 14 ล้านเหรียญสหรัฐ

จากการลงพื้นท่ีศกึษาดงูาน (อีกครัง้) 
ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2564  
ท่ีผ่านมา ประเมินได้ว่า “ด่านตงซิง 
(สะพานแห่งท่ี 2)” มีความพร้อม 
ไม่น้อยหน้าด่านโหย่วอ้ีกวาน และเป็น
ด่านทางเลือกท่ีมีศักยภาพสูงในเวลานี ้ 
ในเชิงกายภาพ บริเวณพรมแดนตงซิง 
- มอ๊งก๋ายเปน็พื้นท่ีราบ สะพานขา้มแมน่�า 

ม ี6 ชอ่งจราจร ขณะท่ีด่านโหยว่อ้ีกวาน 
มีข้อจ�ากัดในด้านสภาพภูมิประเทศ 
ท่ีเป็นช่องเขาแคบ (ลักษณะคอขวด) 
และเป็น landlock รวมท้ังการจราจร
ท่ีอ่ิมตัวบริเวณด่าน ท�าให้เกิดปัญหา 
รถบรรทกุแออัดและตกค้างจนสนิค้าสด 
ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย 
โดยเฉพาะในฤดูผลไม้

หากพจิารณาในแง่ระบบโครงสรา้ง
พื้ นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกมีความพร้อม
ศูนย์ One Stop Service ส�าหรับการ 
น�าเข้า-ส่งออกสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ  
ณ จุดเดียว ลานรถบรรทกุสนิค้าขนาดใหญ ่
ลานตรวจกักกันโรคพืชและแมลง 
ศัตรูพืช สามารถรองรับรถบรรทุก 
เข้า - ออกได้ 2,000 คัน/วัน ช่องไม้ก้ัน 
รถบรรทุกสินค้า 10 ช่อง (ปัจจุบันด่าน 

โหย่วอ้ีกวานสามารถรองรับรถบรรทุก
ได้ 1,200 คัน/วัน และช่องไม้ ก้ัน 
รถบรรทกุสนิค้า 12 ชอ่ง) และอยู่ระหว่าง 
การวางแผนก่อสรา้ง “สะพานแหง่ท่ี 3” 
กับเวียดนามเพิ่มด้วย

สดุท้ายเปน็เรื่องของระบบตรวจสอบ 
และกักกันโรคพืชและแมลงศัตรู
พืชรวมถึงการตรวจเชื้ อโควิด-19  
มีอุปกรณ์ตรวจสอบท่ีทันสมัย มีโกดัง
ควบคุมอุณหภูมิความเย็นไว้รองรับ
การเก็บผลไม ้และอยูร่ะหว่างการขยาย 
พื้นท่ีก่อสร้างลานตรวจกักกันโรคพืช 
และแมลงศัตรูพืชและศูนย์โลจิสติกส์ 
ห่วงโซ่ความเย็นเพิ่มเติม มีช่องส�าหรับ 
รถบรรทุกเข้าสุ่มตรวจสินค้าท้ังหมด 
14 ชอ่ง มหีอ้งปฏิบัติการสุม่ตรวจสนิค้า
เบื้ องต้นและห้องปฏิบัติการทดลอง
ส�าหรับงานตรวจวิเคราะห์ เ ชิง ลึก  
ห้องรมยา และห้องก�าจัดสินค้าท่ีม ี
ปญัหาโรค และแมลงศัตรูพืชกักกัน

ปู๊น ๆ ฉึกฉัก ๆ นอกจากการขนส่ง 
ทางรถบรรทุกและทางเรือท่ีผู้ค้านิยม 
ใชกั้นแล้ว การขนส่งสนิค้าทาง “รถไฟ”  
นับเป็นอีกทางเลือกใหม่ของผู้ส่งออก 
ผลไม้ไทยเช่นกัน นั่นก็คือ “ด่านรถไฟ
ผิงเสียง” ซึ่งเป็น “ด่านน�าเข้าผลไม ้
ทางรถไฟ” แห่งแรกของประเทศจีน 
ต้ั งอยู่ ท่ีอ� า เภอระดับเมืองผิง เ สียง  
เมอืงฉงจ่ัว ไมห่า่งจากด่านโหยว่อ้ีกวาน 
ราว 14 กิโลเมตร

แน่นอนว่าในแง่ของนโยบาย “ด่าน
รถไฟแห่งนี้” ถูกโยงเข้ากับยุทธศาสตร ์
Belt and Road Initiative (BRI) และ
ยุทธศาสตร์ “ระเบียงการค้าระหว่าง
ประเทศเชื่ อมทางบกกับทางทะเล 
สายใหม่” หรือท่ีเรียกสั้น ๆ ว่า ILSTC 
โดยตู้ผลไม้ไทยท่ีขนส่งทางรถยนต์ 
สามารถเปล่ียนมาขนส่งโดยรถไฟ
เพ่ือเข้าสู่กว่างซีได้ท่ีสถานีรถไฟด่งดัง 
จังหวัดล่างเซิน ของประเทศเวียดนาม 
และท่ีส�าคัญรถไฟเส้นทางดังกล่าว 
สามารถเชื่ อมต่อแบบไร้รอยต่อกับ 
โครงขา่ยรถไฟในจีนและโครงขา่ยรถไฟ  
China-Europe Railway ได้อีกด้วย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ท�าให้เกิดผลกระทบ
ต่อการส่งออกสินค้าผลไม้สดของไทย 
ต้องกล่าวว่า การอนุมัติ “ด่านรถไฟ 
ผิงเสียง” เป็นด่านน�าเข้าผลไม้ไทยเป็น 
“โอกาสในวิกฤตโควิด-19” ก็ว่าได้
เพราะกระบวนการขออนุมัติใช้เวลา 

ด่านรถไฟผิงเสียง
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“รถ + ราง” จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 
รถบรรทุกเล็กนอ้ย แต่คุม้ค่ากับการควัก 
กระเป๋าจ่ายเพื่อซื้อเวลา

ท้ังนี้ ผู้ส่งออกผลไม้ไทยสามารถ 
ใช้รถบรรทุกสินค้าล�าเลียงสินค้าออก
จากภาคอีสานทางถนน R8 (หนองคาย)
R9 (มุกดาหาร) และ R12 (นครพนม) 
ผ่ า น  ส ป ป . ล า ว  เ ข้ า สู่ เ วี ย ด น า ม 
ผา่นกรุงฮานอย มุง่หนา้ไปท่ีสถานรีถไฟ 
ด่งดัง (Dong Dang) จังหวัดลางเซิน
เพื่ อล�าเลียงตู้สินค้าข้ึนขบวนรถไฟ  
ก่อนเข้าไปท่ีด่านรถไฟผิงเสียงของ
กว่างซด้ีวยระยะทางเพยีง 17 กิโลเมตร 
ใช้เวลาว่ิงเพียง 1 ชั่วโมง (ส�าหรับ 
สินค้าท่ัวไปสามารถล�าเลียงตู้สินค้า 
ขึ้นขบวนรถไฟท่ีสถานีรถไฟ Yên Viên 
ในกรุงฮานอย)

หลังจากตู้สินค้าล�าเลียงเข้ามาถึง
ด่านรถไฟผิงเสียงเพื่ อผ่านพิธีการ
ศุลกากรแล้ว ก็สามารถใช้โครงข่าย 
ทางรถไฟของจีนล�าเลียงผลไม้ไปยัง

หัวเมืองส�าคัญท่ัวจีน ปัจจุบัน มีขบวน
รถไฟระหว่างประเทศผา่นเมอืงผงิเสยีง 
ท่ีเชื่อมกับมณฑลต่าง ๆ  รวม 9 เส้นทาง 
ซึ่งผู้ส่งออกสามารถเลือกใช้ได้ อาทิ 
นครเซ่ียงไฮ้ใชเ้วลา 45 ชัว่โมง กรุงปกัก่ิง 
ใช้เวลา 70 ชั่วโมง หรือจะส่งไปไกล
ถึงเอเชียกลางและยุโรปผ่าน China - 
Europe Railway Express ใช้เวลา  
7 - 10 วัน (ทางเรือใช้เวลา 1 เดือน)

แล้วจะเลือกขนสง่สนิค้าต่ออยา่งไร 
รถไฟมีความได้เปรียบในการขนส่ง
ระยะทางไกล จึงเหมาะกับการกระจาย 
สินค้าไปท่ีหัวเมืองภาคตะวันออก/ 
ภาคเหนือ หากเป็นการขนส่งระยะสั้น 
ควรใช้การขนส่งทางรถบรรทุก เช่น 
หากส่งผลไม้ไปยังนครกว่างโจวของ
มณฑลกวางตุ้ง รถบรรทุกใช้เวลาเพียง 
1 - 2 วัน จึงประหยัดเวลาได้มากกว่า 
ทางรถไฟท่ีอาจต้องใชเ้วลานานถึง 4 วัน

นอกจากนี้  เมื่ อเปรียบเทียบกับ 
การขนส่งทางรถบรรทุกแล้ว การขนส่ง
ทางรถไฟมีข้อได้เปรียบด้านศักยภาพ
การขนส่ง (ปริมาณการขนส่งเท่ียวละ 
20 - 25 ตู้) ไม่สิ้นเปลืองน�ามันและ
แรงงานคนขับ กอปรกับสถานการณ์
โควิด-19 การขนส่งทางรถไฟช่วยลด
ความเส่ียงจากคนขับท่ีหมุนเวียนเข้า- 
ออกด่านได้อย่างมาก การผ่านพิธีการ
ศุลกากรแบบไร้เอกสาร (e-Paperless) 
ท่ีมคีวามรวดเรว็ การเล่ียงความเสียหาย 
จากการจราจรท่ีแออัดของรถบรรทุก
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สั้นมาก ๆ โดยหลังจากท่ีส�านักงาน
ศุลกากรแห่งชาติจีน หรือ GACC 
ประกาศให้  “ด่านรถไฟผิงเสียง” 
เป็นด่านน�าเข้าผลไม้อย่างเป็นทางการ 
เมื่ อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากนั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย 
กับ GACC จีนก็ได้ร่วมกันลงนาม 
พิธีสารฯ เปิดทางให้ด่านรถไฟผิงเสียง 
เป็นด่านน�าเข้าผลไม้ไทยได้ส�าเร็จ  
โดยเริ่มให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ วันท่ี  
29 เมษายน 2563

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวัน 
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการส่ง
ราชาและราชินีผลไม้ขึ้นรถไฟขายจีน 
เป็นครั้งแรก โดยทุเรียนและมังคุด 

จากประเทศไทยรวมน�าหนักกว่า  
82 ตันถูกล�าเลียงเข้าด่านรถไฟ 
ผงิเสยีงเปน็ล็อตแรก นบัเปน็การฉกีกฎ 
การส่งออกแบบเดิม ๆ ท่ีเคยใช้ทาง
รถบรรทกุ ทางเรอื และทางเครื่องบนิ 
เท่านั้น

โอกาสของผู้ส่งออกผลไม้ไทย 
ด่านรถไฟผงิเสยีงเปน็อีกหนึง่ทางเลือก 
ในการระบายผลไม้ไทย โดยเฉพาะ
ช่วงท่ีผลไม้ออกสู่ตลาดเป็นจ�านวน
มากเพื่ อหลีกเล่ียงความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีรถบรรทุก 
ต้องรอคิวท่ีด่านโหยว่อ้ีกวาน พดูง่าย  ๆ  
คือ ไม่ ต้องรอคิวนานแถมยังขน 
ตู้สินค้าได้ครั้งละมาก ๆ แม้ว่าโมเดล 
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จาก GACC เป็นท่ีเรียบร้อย ลานสุ่ม
ตรวจสินค้ามีพื้นท่ีกว้างขวาง มีโกดัง
ควบคุมอุณหภูมิความเย็นไว้รองรับ 
การกักเก็บผลไม้ 12,000 ตารางเมตร 
โกดังเก็บธญัพชื   (ขา้ว)   8,000 ตารางเมตร 
และโกดังแช่แข็ง 50,000 ตารางเมตร 
มีช่องส�าหรับรถบรรทุกเข้าสุ่มตรวจ
สินค้าท้ังหมด 26 ช่อง มีห้องแล็บท่ีใช ้
ตรวจคัดกรองเบื้องต้นและห้องปฏิบัติ 
ทดลองส�าหรบังานตรวจวิเคราะหเ์ชงิลึก 
ห้องรมยา และศูนย์ก�าจัดสินค้าท่ีมี 
ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชกักกัน

ด่านหลงปัง ยังมีระบบโครงข่าย
คมนาคมท่ีโดดเด่นในการเจาะตลาด
จีนภาคตะวันตก กล่าวคือ การขนส่ง
สินค้าด้วยรถบรรทุกจากด่านหลงปัง-
นครฉงชิ่ง มีระยะทางสั้นกว่าการขนส่ง

ผ่านด่านโหย่วอ้ีกวาน 200 กิโลเมตร 
ประเทศเวียดนามก�าลังก่อสรา้งทางด่วน 
กรุงฮานอย - จังหวัดด่งดัง - จังหวัดกาวบัง่ 
โดยเส้นทางด่งดัง - กาวบั่ง คาดว่าจะ
ก่อสร้างเสร็จในปี 2566

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เส้นทาง
รถไฟ Baise No.1 (百色一号) ล�าเลียง
ตู้สินค้าจากตัวเมืองไป่เซ่อไปยังพื้นท่ี
ตอนเหนือของประเทศได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ในอนาคต จะมีเส้นทางรถไฟ
เพิ่มอีก 2 เส้นทาง คือ (1) ส่วนต่อ
ขยายเส้นทางรถไฟจากตัวเมืองจ้ิงซี 
ไปถึงด่านหลงปัง และ (2) ส่วนเชื่อม
ต่อระหว่างเมืองไป่เซ่อ - อ�าเภอหวงถ่ง 
มณฑลกุ้ยโจว ซึ่งเป็นเส้นทาง direct 
route ของการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 
ไปยังหัวเมืองตอนในของประเทศจีน

บริเวณด่านทางบก รวมถึงเรื่องต้นทุน 
ค่าใชจ่้ายท่ีต�ากว่าในการกระจายสนิค้า 
ในระยะไกล

นอกจาก 2 ด่านท่ีกล่าวมาข้างต้น
แล้วในเขตฯ กว่างซีจ้วงยังมีด่านอีก  
2 แห่งท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการขอ 
และตรวจอนมุติัจากสว่นกลาง นั่นก็คือ

“ด่านทางบกหลงปัง” (Longbang 
Border Gate/龙邦口岸) ต้ังอยูใ่นอ�าเภอ
ระดับเมืองจ้ิงซี (Jingxi City/靖西市)
ของเมืองไป่เซ่อ (Baise City/百色市) 
อยู่ตรงข้ามกับด่านจาลิงห์ (Tra Linh)  
จังหวัดกาวบัง่   (Cao Bang)   ของเวียดนาม 
อยู่ห่างจากด่านทางบกโหย่วอ้ีกวาน 
ไปทางตะวันตกประมาณ 120 กิโลเมตร 
เป็นด่านทางบกท่ีมีความทันสมัยท่ีสุด
ในมณฑล

ปจัจุบนั แมว่้า “ด่านทางบกหลงปงั” 
จะได้รับการอนุมัติเป็น “ด่านสากล 
ระหว่างประเทศ (เป็นการชั่วคราว)” 
และไ ด้รับการบรรจุอยู่ ในพิธีสาร 
ว่าด้วยข้อก�าหนดในการกักกันโรคและ 
ตรวจสอบส�าหรบัการสง่ออกและน�าเขา้ 
ผลไม้ผ่านประเทศท่ีสามระหว่างไทย
และสาธารณรฐัประชาชนจีนแล้วก็ตาม 
แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถน�าเข้า
ผลไม้ไทยได้ เนื่องจาก “ด่านทางบก
หลงปัง” ยังรอกระบวนการตรวจรับ
จาก GACC ให้เป็น “ด่านสากลระหว่าง
ประเทศ” อยา่งเปน็ทางการ โดยคาดว่า 
จะด�าเนนิการเสรจ็สิน้ชว่งกลางป ี2565

อย่างไรก็ดี จากการลงพื้นท่ีส�ารวจ 
ด่านหลงปังครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือน 
สิงหาคม 2564 มีผลประเมินได้ว่า 
“ด่านหลงปงั” เปน็ด่านทางบกท่ีมคีวาม 
ทันสมยัท่ีสุดในมณฑล และเป็นอีกหนึ่ง
ด่านทางบกท่ีมีศักยภาพความพร้อม 
ในการน�าเข้าผลไม้ไทยเช่นกัน

ระบบโครงสร้ างพื้ นฐานและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกบริเวณด่านมี
ความครบครนัและทันสมยั มชีอ่งไมก้ั้น 
รถบรรทุกจ�านวน 10 ช่อง สามารถ
รองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่และ 
รถบรรทุกขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้ นท่ี
นิคมอุตสาหกรรมเพื่ อการแปรรูป  
มีโรงงานเปล่าเปิดให้เช่าและก�าลัง 
ผลักดันโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ 
ส่วนต่อขยายจากตัวเมืองจ้ิงซีไปจนถึง
ด่านหลงปังด้วย

พื้นท่ีตรวจสอบและกักกันโรคพืช
และแมลงศัตรูพืชผ่านการตรวจรับ

ด่านทางบกหลงปัง
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เขตปกครองตนเองกว่างซี จ้วง  
เป็นมณฑลน้องใหม่ท่ีก�าลังมีบทบาท 
ส�าคัญด้านการขนส่งและโลจิสติกส ์
ระหว่างประเทศ ทางการกว่างซ ี
ได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ในภูมิภาคเพื่อตอบสนองและรองรับ 
ความต้องการท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
โดยมุ่งเป้าไปท่ีการพัฒนางานขนส่ง 
ในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างตัวเลือกท่ีม ี

ตอนที่ 2: มิติที่หลากหลาย 
ของ “ด่านท่าเรือ” เชื่อมเรือ 
และรถไฟที่กว่างซี  
ไปไกลถึงยุโรป

ในบทความฉบับนี้ บีไอซี จึงขอน�า 
ท่านผู้ อ่านไปรู้จักและค้นหาโอกาส 
ทางการค้าผา่น “ท่าเรอืชินโจว” ในฐานะ 
ท่าเรือศูนย์กลางของกลุ่มท่าเรือรอบ 
อ่าวเป่ยปู้ และเป็นข้อต่อส�าคัญของ 
การขนสง่โมเดล “เรอื + ราง” บนระเบยีง 
การค้า ILSTC โดย“ท่าเรือชินโจว”  
ต้ังอยูใ่นเขตท่าเรอืสนิค้าทัณฑ์บนชนิโจว 
(Qinzhou Free Trade Port Area) ได้รบั 
การก�าหนดฟังก์ชันให้เป็นท่าเรือขนส่ง
ตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลัก มีท่าเทียบ
เรืออเนกประสงค์ขนาดใหญ่ท่ีรองรับ 
ตู้คอนเทนเนอร์ได้หลายประเภท

การมีแนวชายทะเลระยะทางกว่า 
1,595 กิโลเมตรเป็นข้อได้เปรียบทาง
ภูมิศาสตร์ของ “กว่างซี” ในการพัฒนา 
ท่าเทียบเรอืน�าลึกในอ่าวเปย่ปู ้ซึง่ชว่ยให ้
กว่างซีมีบทบาทส�าคัญในระบบงาน
ขนส่งและโลจิสติกส์เพื่ อการค้ากับ 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะโมเดลการขนสง่ 
ต่อเนื่องหลายรูปแบบแบบไร้รอยต่อ 
(Multi-modal Transportation) 
ระหว่าง “เรือ + ราง” ในท่าเรือชินโจว 
เพื่อเจาะตลาดจีนทางภาคตะวันตก 
แทนท่ีช่องทางเดิมท่ีเคยใช้มณฑล
ชายฝั่ งทะเลจีนตอนใต้และตะวันออก

ความเชื่อมโยงทางการค้าภายใต้ 
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ “ระเบียงการค้า 
ระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทาง
ทะเลสายใหม่” หรือ ILSTC จะขาดตัว
ผู้เล่นหลักอย่าง “เขตปกครองตนเอง 

กว่างซจ้ีวง” ไปไมไ่ด้ เพราะเปน็ “ขอ้ต่อ” 
ส�าคัญในยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส่งผลให ้
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีคึกคักมาก 
ยิง่ขึ้น ท�าใหก้ลุม่ท่าเรอือ่าวเปย่ปูก้ว่างซี 
ติด 10 อันดับท่าเรือเลียบชายฝั่ งทะเล 
ท่ีมปีริมาณขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์มาก
ท่ีสดุในประเทศจีน และ 40 อันดับท่าเรอื 
ท่ีส�าคัญของโลกในปท่ีีผา่นมา (ป ี2563 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีปริมาณขนถ่าย 
ตู้คอนเทนเนอร์ทะลุ 5 ล้าน TEUs)

กล่าวได้ว่าท่าเรือชินโจวเป็น 1 ใน 
ท่าเรอืท่ีได้รบัการ “อุ้มชู” จากสว่นกลาง 
ไม่น้อย โดยเฉพาะการสนับสนุนเชิง 
นโยบายให้เป็นด่านน�าเข้าสินค้าท่ีมี 
ความอ่อนไหวหลายรายการ หนึ่งในนัน้ 
ก็คือ การอนมุติัใหเ้ปน็ “ด่านน�าเขา้ผลไม”้ 
อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2560 และ “ผลไม้ไทย” ได้ประเดิม 
น�าเข้าผ่านท่าเรือชินโจวเป็นล็อตแรก 
ในเดือนกรกฎาคม 2560 นอกจากนี ้
ท่าเรือชินโจวยังได้รับอนุมัติเป็นด่าน 
น�าเขา้รถยนต์ เนื้อสตัว์ ธญัพืช ไวน ์และ 
รงันกขน ซึง่ล้วนเปน็กลุม่สนิค้าอ่อนไหว 
หรือสินค้าท่ีต้องควบคุมการน�าเข้า  
จะต้องน�าเขา้ผา่นด่านท่ีผา่นการอนมุติั
จากส�านกังานศลุกากรแหง่ชาติจีนแล้ว
เท่านั้น

นบัต้ังแต่ป ี2560 เปน็ต้นมา การค้า 
ผลไม้ผ่านกลุ่มท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู ้
มีอัตราการเติบโตเฉล่ียปีละ 151% 
โดยมี “ผลไม้ไทย” เป็นสินค้าดาวเด่น 

ความหลากหลาย รวมถึงการยกระดับ
ประสิทธิภาพบริการ และอ�านวย 
ความสะดวกด้านการขนส่งระหว่าง
ประเทศเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน

เชื่ อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่ อ 
“อ่าวตังเก๋ีย” ของเวียดนามท่ีมีปรากฎ 
ในต�าราเรียนสมัยเด็ก ๆ แต่ท่านทราบ
หรือไม่ว่าอันท่ีจริงแล้ว อ่าวตังเก๋ีย 
มีพื้นท่ีชายฝั่ งทะเลติดกับเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วงของประเทศจีนด้วย 
โดยชาวจีนเรียกขานกันในนามว่า  
“อ่าวเป่ยปู้” (Beibu Gulf)  หรือ  
“เป่ยปู้วาน” ในภาษาจีน
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โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุด (มะม่วง 
จากกัมพูชาด้วย) สายการเดินเรือ 
ได้มีการปรับปรุงบริการและพัฒนา 
เสน้ทางการเดินเรอื ท้ังการลดระยะเวลา 
การเดินเรือ การเพิ่มความถ่ีของรอบ 
เดินเรือ และเลือกใช้ขนาดเรือขนส่ง 
สินค้าท่ีหลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย ์
ความต้องการใช้แต่ละช่วงเวลา

ส�าหรบัเท่ียวเรอืขนสง่สินค้าระหว่าง 
ท่าเรือชินโจวกับท่าเรือแหลมฉบังและ
ท่าเรอืกรุงเทพของไทยนบัว่ามแีนวโนม้ 
สดใส สายการเดินเรอืมกีารเพิม่ความถ่ี
หลายเท่ียวต่อสปัดาห ์ป ี2563 มปีรมิาณ 
การขนถ่ายตู้สินค้ากับไทยรวมเกือบ 
30,000 TEUs แบ่งเป็นการน�าเข้า
จากประเทศไทย 16,000 TEUs และ 
การสง่ออกไปประเทศไทย 13,000 TEUs  

โดยสินค้าน�าเข้าหลักจากไทย ได้แก่  
ผลไม้ มันส�าปะหลัง และสินแร่

“เวลา (เปน็เงินเปน็ทอง)” เปน็จุดแขง็ 
ท่ีผู้ประกอบการพิจารณาเลือกใช้ 
ท่าเรือชินโจวเพื่อการน�าเข้า - ส่งออก 
ปัจจุบัน สายเรือตรง (express service) 
ระหว่างท่าเรอืชินโจวกับท่าเรอืแหลมฉบัง 
ใช้เวลาสั้นเพียง 3 - 4 วันเท่านั้น ซึ่งสูสี
กับการขนส่งทางรถบรรทุก สายเรือ
ท่ีให้บริการ อาทิ SITC / PIL / EMC / 
Wanhai Lines / YangMing Lines และ 
Sealand MAERSK Asia

ขณะท่ีการผ่านพิธีการศุลกากร 
พบว่า ภาพรวมในช่วง 6 เดือนแรก  
ปี 2564 เวลาท่ีใช้ผ่านพิธกีารศุลกากร 
ของท่าเรือชินโจวติดสปีดเร็วกว่า 
ค่าเฉล่ียของท้ังประเทศ พธิกีารศลุกากร 

น�าเข้าใช้เวลา 15 ชั่วโมง (ท้ังมณฑล 
5.56 ชัว่โมง) ขณะท่ีค่าเฉล่ียท้ังประเทศ 
ใช้เวลา 34.91 ชั่วโมง ส่วนพิธีการ 
ส่งออกใช้ เวลา 20 นาที ค่าเฉล่ีย 
ท้ังประเทศใช้เวลา 1.78 ชั่วโมง

ความน่าสนใจของท่าเรือชินโจว 
ในขณะนี้ คือ ท่าเรือชินโจวอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง “ท่าเทียบเรืออัจฉริยะ”  
ซึง่ท�างานด้วยระบบอัตโนมติัเต็มรูปแบบ 
(full automation) จ�านวน 4 ท่า โดยใช ้
เงินลงทุนกว่า 7,100 ล้านหยวน โดยใช้ 
เทคโนโลยีแกน (core technology) 
อาทิ ปัญญาประดิษฐ ์บิ๊กดาต้า คลาวด์
คอมพวิต้ิง สญัญาณ 5G และระบบพกัิด
ต�าแหน่ง (GPS) โดยเฟสท่ี 1 จะใช้งาน
เต็มรูปแบบในปี 2565 เมื่อแล้วเสร็จ 
ท่าเรอืชนิโจวจะขึ้นแท่นท่าเรอือัจฉริยะ 
ท่ีมีฟังก์ชันรองรับการขนส่งโมเดล 
“เรือ + ราง” แห่งแรกในประเทศจีน

ท่ีเรียกว่า “ท่าเทียบเรืออัจฉริยะ” 
ท�างานยงัไง ผูอ่้านลองนกึภาพหลังจาก 
เรอืบรรทกุตูส้นิค้าแล่นเขา้เทียบท่าแล้ว 
เครนยกตู้สินค้าท่ีติดต้ังระบบเซนเซอร์
จะเล่ือนสแกนเพื่ อหาต�าแหน่งของ
ตู้สินค้าและยกตู้ขึ้นจากเรือไปวางไว้
บนรถ shuttle car ไร้คนขับท่ีจอดรอ 
อยู่หน้าท่าและท�าการล�าเลียงตู้สินค้า 
ไปยังพื้ นท่ีด้านหลังท่าเพื่ อขนถ่าย 
ต่อไปยังรถบรรทุกหรือ “ขึ้นรถไฟ”  
เพื่อกระจายต่อไปยังพื้นท่ีในประเทศ 
แบบอัตโนมัติ โดยมีเพียงเจ้าหน้าท่ี 

คอยดูแลอยู่ภายในศูนย์บังคับการ
เท่านั้น ซึ่ งช่วยลดเวลา ลดต้นทุน  
ลดแรงงาน และลดอุบติัเหตุในการท�างาน 
(occupational safety and health) 
ท�าใหก้ารด�าเนนิของท่าเรอืมผีลิตภาพสงู

หลายท่านอาจมข้ีอสงสยัว่าตู้สินค้า 
ขึ้นจากเรือแล้วไปขึ้นรถไฟได้อย่างไร 
นั่นก็เพราะว่าในพื้นท่ีท่าเรือชินโจว 
มี“ศูนย์บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ทางรถไฟชนิโจว” ท่ีสรา้งขึน้เพื่อรองรบั 
การขนส่งตู้สินค้าจากเรือไปขึ้นรถไฟ 
ได้โดยตรง เปิดใช้อย่างเป็นทางการ 
เมื่อช่วงกลางปี 2563 ถือเป็น 1 ใน 12 
ศูนย์บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทาง
รถไฟท่ีส�าคัญของจีน

โอกาสส�าหรับผู้ประกอบการไทย 
หากมองเฉพาะการค้าผลไม ้“ตลาดจีน” 
ยงัเปน็ตลาดสง่ออกส�าคัญของผลไมไ้ทย 
ส� า ห รั บ ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ 
ผลไม้สด นอกจากเรื่องของรสชาติแล้ว  
เรื่องของรูปลักษณ์และความสดใหม ่
ถือปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจซื้ อ  
โดยท่ัวไป ผลไม้สดสามารถคงความสด 

ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้
บรกิารการขนส่ง “เรอื + ราง” 
ที่ท่าเรือชินโจว ในการขยาย
ตลาดสินค้าไทยไปยังเอเชีย
กลางและยุโรปได้โดยตรง  
ซึ่งช่วยลดเวลาการขนส่ง  
และลดระเบยีบขัน้ตอนเอกสาร

ขบวนรถไฟในท่าเรือชินโจว
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อยูไ่ด้ไมเ่กิน 20 วัน ดังนัน้ ผูส่้งออกผลไม ้
ไทยจ�าเปน็ต้องเลือกใช้การขนสง่สนิค้า 
ท่ีมคีวามสะดวกรวดเรว็ เพื่อรกัษาเรื่อง 
คุณภาพของผลไม้สดให้คงสภาพ 
สมบูรณไ์ด้มากท่ีสดุก่อนถึงมอืผูบ้ริโภค 
ปลายทาง โดยเฉพาะในช่วงท่ีผลผลิต
ผลไมไ้ทยออก “กระจุกตัว” พรอ้ม ๆ  กัน 
เป็นจ�านวนมาก

การใช้เส้นทางขนส่งใหม่ ๆ อย่าง  
“ท่าเรือชินโจว” จึงเป็นช่องทางการค้า 
ท่ีนา่สนใจส�าหรับผูส่้งออกไทย เนื่องจาก 
ใช้เวลาการขนส่งสั้น และเป็นทางเลือก 
ท่ีช่วยแบ่งเบาภาระของด่านทางบก 
ในช่วงท่ีมีการจราจรแออัดระหว่าง 
เดือนเมษายน - พฤษภาคม รวมถึงช่วง 
เทศกาลตรุษจีน และช่วงเทศกาล 
วันชาติจีนของทุกปี

ท่ีส� า คัญ ผู้ ส่ งออกสามารถใช ้
การขนส่งโมเดล “เรือ + ราง” ท่ีท่าเรือ
ชินโจวท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว 
ประหยัดต้นทุนเวลาและค่าใช้จ่าย 

เป็น จุดกระจายกระจายสินค้าไป 
ท่ัวประเทศจีน โดยเฉพาะหัวเมือง 
เศรษฐกิจในภาคตะวันตกอย่างนคร
ฉงชิ่ง นครเฉิงตู นครคุนหมิง และ 
นครซีอาน มีบริการทุกวัน

ข้อมูลระหว่างช่วงเดือนมกราคม - 
มิ ถุนายน 2564 การขนส่งโมเดล 
“เรือ + ราง” ท่ีท่าเรือชินโจวมีเท่ียว
รถไฟล�าเ ลียงตู้ สินค้า ว่ิงให้บริการ  
รวม 2,705 เท่ียว เพิ่มขึ้น 112%  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
รวมเป็นจ�านวนตู้ สินค้า 2.69 แสน 
TEUs เพิ่มขึ้น 319% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน

ทราบหรือไม่ว่า นอกจากการขนส่ง
ภายในประเทศจีนแล้ว โมเดลการขนสง่ 
“เรือ + ราง” ยังเชื่อมต่อกับโครงข่าย 
China - Europe Railway อีกด้วย 
ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้บริการ
การขนส่ง “เรือ + ราง” ท่ีท่าเรือชินโจว 
ในการขยายตลาดสินค้าไทยไปยัง
เอเชียกลางและยุโรปได้โดยตรง ซึ่งชว่ย 
ลดเวลาการขนส่ง ลดระเบียบขั้นตอน
ด้านเอกสารและการด�าเนินพิธีการ
ศุลกากรได้มากทีเดียว

การขนส่งโมเดลนี้สามารถรองรับ 
ตู้สินค้าได้หลายประเภท ท้ังตู้สินค้า 
ธรรมดา ตูท่ี้มเีครื่องท�าความเยน็ (reefer) 
ส�าหรับการขนส่งผลไม้และผลิตภัณฑ์ 
สตัว์น�าแช่แขง็ และตู้สนิค้าแบบ open  top 
ซึ่งเหมาะส�าหรับสินค้าเทกองด้วย

กลุ่มประเทศในแถบเอเชียกลางท่ี 
แตกตัวออกมาจากอดีตสหภาพโซเวียต 
ไม่ว่าจะเป็น คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน 
คีรกี์ซสถาน ทาจิกิสถาน เติรก์เมนสิถาน 
เป็นตลาดใหม่ท่ีน่าสนใจส�าหรับไทย 
โดยเฉพาะ “คาซัคสถาน” ประเทศท่ีมี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก และ 
มขีนาดเศรษฐกิจใหญท่ี่สดุในเอเชยีกลาง  
นับเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพด้าน 
การค้ากับไทยมากท่ีสุดในเอเชียกลาง

ก า ร พั ฒ น า โ ม เ ด ล ก า ร ข น ส่ ง  
“เรือ + ราง” ท่ีท่าเรือชินโจวได้สร้าง
โอกาสส�าหรับผู้ส่งออกไทย หลังจากท่ี 
ตู้สนิค้าเขา้เทียบท่าท่ีท่าเรอืชนิโจวแล้ว 
ตู้สินค้าจะถูกล�าเลียงไปรวมขบวนท่ี  
“นครหนานหนิง” ท้ังนี้ ผู้ส่งออกสินค้า
สามารถเลือกใช้เส้นทางขนส่ง ซึ่งม ี
ท้ังแบบ Direct Route 4,662 กิโลเมตร
จากนครหนานหนงิตรงสูก่รุงนรู ์- ซุลตัน 
และเมืองอัลมาตีของคาซัคสถาน  
ซึ่งใช้เวลาเพียง 11 วัน และเส้นทาง
แวะนครซีอาน (ซินจู้) ระยะทาง 5,031 
กิโลเมตร ใช้เวลาขนส่ง 13 วัน อีกท้ัง 
ผูป้ระกอบการไทยยงัสามารถพจิารณา 
ใชจุ้ดแขง็ด้านท�าเลท่ีต้ังของคาซคัสถาน 

เป็น hub ในการกระจายสินค้าไปยัง
ประเทศอ่ืนในภูมิภาค หรือกระจาย
ไปยั งประเทศในยุโรปตะวันออก 
ได้ง่ายมากขึ้นด้วย โดยผู้ส่งออกยัง
สามารถต่อยอดเส้นทางการขนส่ง 
สนิค้าไทยไปยงัทวีปยุโรปได้ด้วยเสน้ทาง 
บริการ “ท่าเรือชินโจว - นครเฉิงตู - 
โปแลนด์ - เมือง Duisburg เยอรมัน” 
ด้วยระยะทาง 12,000 กิโลเมตร  
ใชเ้วลาการขนสง่ราว 25 วัน หากเปรยีบ
เทียบกับการขนส่งทางเรือจากมณฑล
กวางตุ้งไปยุโรป สามารถประหยัดเวลา 
ลงได้ 20 - 25 วัน

จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลการขนส่ง 
“เรอื + ราง” ท่ีท่าเรอืชนิโจว เปน็ชอ่งทาง 
การขนส่งล�าเลียงสินค้าท่ีมีอนาคต
สดใส เปรียบเสมือน “สะพาน” ท่ีช่วย
เชื่อมโยงระหว่างอาเซียน (ไทย) - จีน 
(มณฑลทางภาคตะวันตก) - เอเชยีกลาง 
- ยุโรป ให้ใกล้ชิดกันมาขึ้น และเป็น  
“กญุแจ” ไขประตกูารค้าบานใหมใ่หกั้บ
สนิค้าไทยสูเ่วทีสากลได้มากยิง่ขึ้น

ท่ีส� า คัญ ผู้ ใ ช้บริ การสามารถ 
มองภาพการขนส่งได้ท้ังวงจร ช่วยให้
สามารถค�านวณเวลาท่ีใช้และต้นทุน
การขนส่งได้ง่าย ลดขั้นตอนการด�าเนิน 
พิธกีารทางศลุกากร รวมถึงช่วยอ�านวย 
ความสะดวกทางการค้าได้มากขึ้น และ 
สนิค้าถึงมอืผูร้บัได้รวดเรว็และตรงเวลา 
และยังช่วยให้เจ้าของสินค้าได้รับเงิน
เร็วขึ้นด้วย

“ตลาดจีนตะวันตก” ถือเป็น 
ตลาดใหม่ทีม่ีศักยภาพครอบคลุม 
12 มณฑล และมีประชากร
มากกว่า 500 ล้านคน หรือกว่า 
7.1 เท่าของประชากรไทย
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จากกระแสความนิยมบริ โภค 
ผลไม้ไทยในตลาดจีน การหาลูกค้า 
ผลไม้ไทยนั้นไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะ 
ใน “เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง”  
ซึ่ งมีผู้ ค้าอยู่ เป็นหลักแหล่งอยู่แล้ว  
สิ่งท่ียาก คือเราท�าอยา่งไรใหผ้ลไมไ้ทย 
ไปถึงตลาดจีนโดยท่ีได้รับความเสียหาย 
น้อยท่ีสุด หรือสุกพร้อมขายได้พอดี 
ดังนั้น “การขนส่งทางอากาศ” จึงเป็น
อีกทางเลือกส�าหรับผู้ส่งออกผลไม้ไทย

โอกาสส�าหรับผู้ส่งออกผลไม้ไทย 
ในวันท่ีผลไม้ไทยสามารถส่งออกไปจีน 
ผ่าน “ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวี 
นครหนานหนงิ” ได้แล้ว นัน่หมายความว่า 
เกษตรกรชาวสวนจะมีช่องทางใหม ่
ในการกระจายสินค้า และผู้ส่งออก 
ผลไม้ไทยจะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น 
อีกหนึ่ช่องทาง

หากพิจารณาจากเวลาท่ีใ ช้ท�า 
การบิน “ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวี 
นครหนานหนงิ” เปน็หนึง่ในท่าอากาศยาน 
ของจีนท่ีอยู่ใกล้ประเทศไทยมากท่ีสุด 
ด้วยเวลาบินเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น  
จึงเหมาะส�าหรับการขนส่งผลไม้สด 
เป็นอย่างมาก ปัจจุบันท่าอากาศยาน 
แห่งนี้มีบริการเท่ียวบินคาร์โก้หลาย
เสน้ทาง ท้ังเท่ียวประจ�าและเชา่เหมาล�า 
รวมถึงเท่ียวบินคาร์โก้กับกรุงเทพฯ  

ในแง่ของการกระจายสนิค้าก็มใิชป่ญัหา 
นครหนานหนิงก�าลังเดินหน้าโครงการ
พัฒนา “ศูนย์การขนส่งภาคพื้นดิน” 
หรือ Ground Transportation Centre 
(GTC) และศูนย์ธุรกิจโลจิสติกส์และ 
ขนสง่สนิค้าทางอากาศ (Cargo Complex) 
ซึ่งจะท�าให้ท่าอากาศยานแห่งนี้เป็น 
ชุมทางการขนส่งและโลจิสติกส์แบบ
ครบวงจร ณ จุดเดียว ท้ังเครื่ องบิน 
และรถยนต์ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง  
จึงกล่าวได้ว่า ในอนาคต “ท่าอากาศ 
ยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง” 
จะเป็นอีกแพลตฟอร์มท่ีช่วยสร้าง 
“โอกาส” ใหกั้บผลไมไ้ทยเขา้สูต่ลาดจีน 
ได้อีกมาก โดยเฉพาะผลไมเ้กรดพรเีมยีม 
หรือผลไม้ไทยท่ีมีศักยภาพชนิดอ่ืน ๆ 
ท่ีผู้บริโภคชาวจีนยังไม่รู้ จักมากนัก  

รวมถึงผลไม้ไทยท่ีมีความอ่อนไหวต่อ 
เง่ือนเวลา (time-sensitive) และปัจจัย 
แวดล้อมด้านการขนสง่ (ผลไมเ้ปลือกบาง 
บอบช�าง่าย อายุการเก็บรักษาสั้น) 
อาทิ ลองกอง มะมว่ง (น�าดอกไม)้ สม้โอ 
(ทับทิมสยาม) ชมพู่  ขนุน มะขาม  
จากผลไม้ไทยท่ีได้รับอนุญาตให้น�าเข้า 
ท้ัง 22 ชนิดได้อีกด้วย

ส�าหรบัชอ่งทางการเจาะตลาดผลไม ้
ไทยในจีนผ่านการขนส่งทางอากาศ 
ต้องบอกว่าในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตเข้ามา
มีบทบาทอย่างมากในสังคมจีน ดังนั้น 
การท�าตลาดผา่นสื่อสังคมออนไลนแ์ละ  
Live commerce ท่ีผสมผสานระหว่าง
การไลฟ์สตรีมมิ่งกับ e-commerce  
เข้าด้วยกัน ถือเปน็เครื่องมอืทางการตลาด 
ท่ีนา่สนใจส�าหรับผูส้ง่ออกผลไมไ้ทย

ท้ังนี ้ผูส้ง่ออกสามารถท�าในลักษณะ
ของ Pre-order ผา่นแพลตฟอร์มต่าง ๆ  
เมื่ อได้จ�านวนเพียงพอแล้ว ก็ใช้วิธ ี
การเช่าเหมาล�าในการขนส่งผลไม้ไทย 
ไปประเทศจีน

บทสรุป
“ตลาดจีน” ยังคงเป็นตลาดส่งออก 

ผลไม้หลักของไทยและมีศักยภาพสูง 
การท่ีผลไม้สดเป็นสินค้าเกษตรท่ี 
เน่าเสียง่าย มีเง่ือนไขเวลา เพื่อรักษา 
คณุภาพความสดใหม ่ผูส้ง่ออก “อยา่วาง 
ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว” ควรค�านึงถึง 
“ตลาดปลายทาง” ว่าต้ังอยู่ ท่ีไหน  
เพื่อใช้ประโยชน์จากด่านต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะทางถนน 
ทางรถไฟ ทางเรือ หรือทางเคร่ืองบิน

นอกจากนี้ เกษตรกรชาวสวนและ
ผู้ส่งออกไทยจะต้องให้ความส�าคัญกับ
มาตรฐานการบริหารจัดการสวนผลไม้
และโรงคัดบรรจุให้มีความปลอดภัย 
ในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะประเด็น
ด้านสุขอนามัยพืช (โรคพืชและแมลง
ศัตรูพืช) ปริมาณสารตกค้าง รวมถึง 
กระบวนการป้องกันการปนเปื้ อน 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมท้ังใส่ใจ
เรื่องคุณภาพของสินค้า เพื่อเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐาน 
คุณภาพผลไม้ไทยในระบบศุลกากรจีน 
และในสายตาของผู้บริโภคชาวจีน

ตอนที่ 3: มิติใหม่ของ  
“ด่านทางอากาศ” อีกหนึ่ง
โอกาสของผลไม้ไทยในกว่างซี
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• SMEs ไทยควรรู้ Tips & Tricks 
จด “เครื่องหมายการค้า”  
สิ่งที่ต้องท�าก่อนบุกตลาดจีน

• รู้หรือไม่... Fulfillment  
ตัวช่วยธุรกิจไทย 
น�าสินค้าบุกตลาดจีน

• สินค้าไทยที่จะบุกตลาดจีน  
เลือกบริการ Fulfillment  
และคลังสินค้าอย่างไร

• ถอดบทเรียนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเก๋ากี้ของ 
เขตปกครองตนเองหนิงเซ่ียหุย 
หนึ่งในแหล่งปลูกและแปรรูป 
เก๋ากี้ขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก

• ถอดประสบการณ์ผู้บริการ 
Houshengji (Ningxia) 
วิสาหกิจท้องถิ่นหนิงเซี่ยหุย 
กับบทบาทพาร์ทเนอร ์
กลุ่ม TCP ของไทย

• เจาะอุตสาหกรรมชาส่านซี 
โมเดลยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตประชากร สู่ผลิตภัณฑ ์
ส่งออกทั่วโลก

เรียนจากผู้รู้



SMEs ไทยควรรู ้
Tips & Tricks จด 
“เครือ่งหมายการคา้” 
สิ่งที่ต้องท�าก่อนบุก 
ตลาดจีน
เรยีนรูก้ฏหมายการสรา้งแบรนด ์
หรือการสร้างตัวตนด้วย 
“เครื่องหมายการค้า” 
เพ่ือให้รอดพ้นจากการโดน 
“โจรปล้นแบรนด์”
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คุณคิดว่า... มูลค่าแบรนด์ หรือ 
brand value เป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญ 
ต่อธุรกิจคุณมากขนาดไหน ธุรกิจ 
ในยุคนีต่้างพุง่เปา้ไปท่ีการสรา้งแบรนด์  
หรือการสร้าง “ตัวตน” ท่ีชัดเจนของ
สินค้าและบริการของตนเพื่ อใช้ใน
สื่อสารและสร้างภาพจ�าให้กับผู้บริโภค 
ได้ง่ายขึ้นด้วย “เครื่องหมายการค้า” 
ดังนั้น หากเจ้าของสินค้าไม่คุ้มครอง 
เครื่ องหมายการค้าแล้ว วันดีคืนดี 
เจ้าของแบรนด์ตัวจริงก็อาจกลายเป็น 
ผู้ละเมิดเคร่ืองหมายการค้าของตนเอง
ในจีนไปซะง้ัน

ดินแดนมงักรจีนเปน็ตลาดเปา้หมาย 
ส�าคัญท่ีธรุกิจจากท่ัวโลกต้องการเขา้ไป 
ชิงส่วน “แบ่งเค้ก” ในตลาดขนาดใหญ ่
ท่ีมีก�าลังซื้อสูงด้วยจ�านวนประชากร 

เกือบ 1/4 ของโลก และกว่า 989 ล้านคน 
เข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต (1/5  
ของโลก) แต่ปัญหาใหญ่ท่ีมักจะท�าให ้
ธุรกิจต่างชาติ (ไทย) ตกม้าตายและ 
ไปไม่ถึงฝันในการท�าธุรกิจในตลาดจีน 
ก็คือ Trademark Hijacking หรือท่ี 
ภาษาชาวบ้านเรยีกว่า “โจรปล้นแบรนด์” 
ด้วยวิธีการชิงจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้าตัดหน้าเจ้าของท่ีแท้จริง

ปัจจุบัน Trademark Hijacking 
เป็นฝันร้ายของผู้ประกอบการต่างชาติ 
(ไทย) ในประเทศจีน ประเทศท่ีม ี
การยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้ามากท่ีสุดในโลก และพบปัญหา 
Trademark Hijacking มากท่ีสุดในโลก 
เช่นกัน โดยกรณีศึกษาท่ี Apple Inc.  
ต้องแพ้คดีเครื่องหมายการค้า iPhone  

ในจีนให้กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องหนังจีน 
เมื่อหลายปีก่อน เป็นอุทาหรณ์ท่ีท�าให ้
การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า 
ในจีนเปน็หนึง่ในความท้าทายท่ีเจ้าของ 
สินค้า (ไทย) จ�าเป็นต้องด�าเนินการ 
ก่อนไปบุกตลาดจีน

“โจรปล้นแบรนด์” เ กิดขึ้นไ ด้ 
หลายรูปแบบ โดยเฉพาะกรณท่ีีดีลเลอร ์
ในประเทศจีน (ต้ังใจ) น�าเครื่องหมาย 
การค้าของบริษัทไทยไปจดทะเบียนไว้ 
เป็นของตัวเอง กีดกันไม่ให้บริษัทไทย 
แต่งต้ังตัวแทนจ�าหน่ายรายอ่ืน หรือท่ี 
แยก่ว่านัน้คือ การไปว่าจ้างใหบุ้คคลอ่ืน 
ให้ผลิตสินค้าเพื่ อจ�าหน่าย โดยใช ้
เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

หรือในกรณีท่ีชาวจีน “หัวใส” 
ท่ีไม่ได้มีความเก่ียวข้องใด ๆ เก่ียวกับ 
เครื่องหมายการค้าเลย แต่ท�าตัวเป็น 
แมวมองสินค้าและบริการต่างชาติท่ีม ี
ศักยภาพในตลาดจีน แล้วชิงลงมือ 
จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้านั้น 
ก่อนท่ีเจ้าของแบรนด์จะไปจดทะเบยีน 
ในจีน เพื่อขายคืนให้กับเจ้าของตัวจริง 
ในราคาท่ีสูงลิบล่ิว ซึ่ งหากเจ้าของ 
ไม่ซื้ อเคร่ืองหมายการค้าคืน สินค้า 
ท่ี ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า นั้ น อ า จ  
“หมดอนาคต” ส�าหรับการท�าตลาด 
ในแดนมังกร

นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ท่ีผ่านมาเจ้าของ
สนิค้าไทยเจ้าดังหลายรายท่ีไมทั่นระวัง 
และต้องประสบกับปัญหานี้มาแล้ว  

และเป็นอุทาหรณ์ส�าหรับธุรกิจ SMEs  
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูป 
ขนมขบเค้ียว เครื่องด่ืม เครื่องปรุงรส 
เครื่องส�าอาง และเฟอร์นิเจอร์

ปัญหาดังกล่าวสร้างความเสียหาย 
ทางธุรกิจ บางรายสูญเงินจ�านวนมาก 
เพื่ อซ้ือคืนเครื่ องหมายการค้า ท้ังท่ี 
เป็นของตนเองแท้ ๆ และท่ีแย่กว่านั้น 
บางรายถึงขั้นต้องสูญเสียเครื่องหมาย 
การค้าท่ีสร้างขึ้นมาด้วยน�าพักน�าแรง 
ของตนเองไป และต้องรีแบรนด์หรือ 
ปั้ นแบรนด์สินค้าใหม่ก็มี

การขาดความรูแ้ละมองขา้มเรื่องของ 
ความส�าคัญเ ก่ียวกับการคุ้มครอง 
เคร่ืองหมายทางการค้าของตนเอง  
ความโชคร้ายท่ีโดนตัวแทนจ�าหน่าย 
หรือโรงงานจ้างผลิต (OEM) หักหลัง  
หรือดันไปเจอแมวมองผลิตภัณฑ์จาก
การน�าสินค้าไปออกบูธแสดงสินค้า 
โดยท่ีไม่ได้จดทะเบียนเครื่ องหมาย 
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การค้าไว้ในประเทศจีนก่อน  เปน็ชอ่งโหว่ 
ท่ีเหล่า “โจรปล้นแบรนด์” จะฉกฉวย
โลโก้เท่ ๆ หรือสโลแกนเก๋ ๆ ไปใช้เพื่อ 
แสวงหาผลประโยชน์ได้ง่าย

หากคุณสงสัยว่า เครื่ องหมาย 
การค้าของคุณเจอ Trademark 
Hijacking ในจีนหรือไม่ เบื้ องต้น
สามารถท่ีจะสืบค้นได้ท่ีเว็บไซต์ของ 
Trademark  office  of  China  National 
Intellectual  Property  Administration 
(ลิงก์ย่อ https://bit.ly/3yVSXwE)  
ลิงก์ดังกล่าวผูป้ระกอบการไทยสามารถ 
สืบค้นเครื่ องหมายการค้าท่ีต้องการ 
ยื่นจดทะเบยีน ก่อนการยื่นค�ารอ้งเช่นกัน

B I C  ไ ด้ มี โ อ ก า ส พู ด คุ ย กั บ 
คุณเทพรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์ บริษัท 
ท่ีปรึกษา Red Silk Consult ing  
(Shanghai) ท�าให้ได้รับข้อมูลและ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับ 
การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า 
ในประเทศจีนมาแบ่งปันให้กับผู้อ่าน

ส�าหรับความรู้เบื้ องต้นเก่ียวกับ 
“เครื่องหมายการค้า” ในประเทศจีน 
มีการจ�าแนกประเภทของเครื่องหมาย 
การค้าและบริการเป็น 45 จ�าพวก 
(สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ 
WIPO) แบ่งเป็นเครื่ องหมายการค้า  
34 จ�าพวก (ส�าหรับสินค้าท่ัวไป) และ 
เครื่องหมายบริการ 11 จ�าพวก (เช่น 
โรงแรม โรงพยาบาล)

เครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 
ในจีนนั้นจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ป ี
และสามารถท่ีจะขอยื่นต่ออายุได้อีก 
คราวละ 10 ปี แต่ทางการจีนสามารถ 
เพิกถอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ 
หากพบว่าไม่มีการใช้งานเกิน 3 ป ี 
นับต้ังแต่วันท่ีได้ท�าการจดทะเบียน  
ห รื อ ก ร ณี ท่ี เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า ม ี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจีน 
ปัจจุบันวงการการค้าของโลกต่างให ้
ความส�าคัญกับเร่ืองการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า โดยได้มีการบรรล ุ
ข้อตกลงในการจัดต้ังระบบการยื่ น
ค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ภ า ย ใ ต้ พิ ธี ส า ร 
กรุงมาดริด (Madr id Protocol)  
ซึ่ งจะช่วยอ� านวยความสะดวกให ้

ผู้ประกอบการในประเทศท่ีเป็นภาคี 
สมาชิกสามารถยื่นค�าขอจดทะเบียน 
เครื่ องหมายการค้าและเลือกขอรับ
ความคุ้มครองระหว่างกันได้ท่ีประเทศ 
ต้นทาง โดยประเทศจีนได้เข้าเป็น 
ภาคีพิธีสารแล้วเมื่ อปี พ.ศ. 2538 
เช่นเ ดียวกับประเทศไทยท่ีไ ด้ เ ข้า 
เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 
7 พฤศจิกายน 2560

ท้ังนี้  รั ฐบาลจีนได้สร้ างความ 
ตระหนักให้ภาคธุรกิจยื่นจดทะเบียน 
เครื่ องหมายการค้าอย่างต่อเนื่ อง 
ไม่ ใ ช่ เพียงเพื่ อความคุ้มครองทาง 
กฎหมายเท่านัน้ แต่เปน็การสรา้งแต้มต่อ 
ทางธุรกิจให้เหนือคู่แข่งขันอีกด้วย  
แพลตฟอร์ม e-commerce รายใหญ่
ในจีนเองก็ให้ความส�าคัญกับเร่ือง 

เครื่ องหมายการค้าเป็นอย่างมาก 
เช่นกัน อย่างเช่นการจะเปิดร้านค้า 
ออนไลน์บน Tmall.com หรือ JD.com 
ก็จ�าเป็นต้องมี “หนังสือส�าคัญแสดง 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” 
เป็นเอกสารประกอบท่ีขาดมิได้ด้วย

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในจีนนั้ น ไม่ ไ ด้ ยุ่ งยากอย่ าง ท่ี คิด  
แม้ว่าประเทศจีนยังไม่เปิดให้บุคคล 
ต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติท่ียังไม่มี
ส�านกังานในประเทศจีนยื่นจดทะเบยีน 
เครื่ องหมายการค้าได้ ด้วยตนเอง  
แต่สามารถยื่ นผ่านบริ ษัทตัวแทน  
หรือ “เอเจนซี่” ท่ีมีอยู่มากมายได้

แน่นอนว่า.. .  แต่ละเอเจนซี่ ก็ม ี
ความแตกต่างกัน ท่ามกลางสถานการณ ์
การแข่งขันท่ีดุเดือดของเหล่าเอเจนซ่ี  

คุณเทพรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์  
บริษัท Red Silk Consulting (Shanghai)
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สิ่งท่ีต้องระวัง คือ “หลุมพรางราคา”  
ดังสโลแกนท่ีว่า ของถกูไมดี่ ของฟรไีมม่ ี
ในโลก นอกจากนี ้ยงัต้องพจิารณาอยา่ง 
ถ่ีถ้วนถึงความเปน็มอือาชีพของเอเจนซี ่
และความคาดหวังต่อบริการท่ีจะได้รับ 
ด้วย “แพ็กเกจท่ีใช่ บริการท่ีชอบ”  
(ก็ซื้ อแพ็กเกจบริการจะช่วยคุมค่า 
ใช้จ่ายไม่ให้บานปลายในกรณีท่ีต้อง 
อุทธรณค์�าคัดค้าน และต้องระวังพวกท่ี  
“พอเจอปัญหาแล้วหนีหาย พอไลน์ไป 
ไม่ตอบ”)

ความละเอียดอ่อนของการจด 
ทะเบยีนเครื่องหมายการค้า ท่านทราบ 
หรอืไมว่่า... เครื่องหมายการค้าท่ีจ�าแนก 
เป็น 45 จ�าพวกดังท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น 
แต่ละจ�าพวกก็ยังมีรายการสินค้า 
แยกย่อยนับพันรายการ แบรนด์ต่าง ๆ  
จะต้องระบุรายการสินค้าและบริการ 
ของตนเองให้ชัดเจนว่า เครื่องหมาย 
การค้าดังกล่าวขายสินค้าและบริการ 
อะไร จัดอยู่ในจ�าพวกไหน

“เลือกผิด ชีวิตเปล่ียน” การเลือก 
รายการสินค้าไม่ได้ส่งผลแค่ในเรื่ อง 
ของค่าธรรมเนียมและการพิจารณา 
รบัจดทะเบยีนของนายทะเบยีนเท่านัน้ 
แต่ยังส่งผลต่อ “ความคุ้มครองใน 
เครื่องหมายการค้า” ด้วย เพราะหาก 
ระบุรายการสินค้าและบรกิารไมช่ดัเจน 
ไมค่รอบคลุม หรือผดิประเภท ก็อาจจะ 
ถูกปฏิเสธ ต้องเสียเวลาในการแก้ไข 
รายการสินค้าใหม่ และกรณีท่ีเลวร้าย 

กว่านั้น หากรายการสินค้าและบริการ
ดังกล่าวมีบุคคลอ่ืนน�าไปจดทะเบียน 
ไปแล้ว คุณก็อาจจะต้องเสียโอกาส 
ทางการค้าไปเลย

โดยเฉพาะสินค้าท่ีจ�าหน่ายเป็นชุด  
และมีโลโก้ของตัวเองบนผลิตภัณฑ์ 
ทุกชิ้น ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของแบรนด์ 
เครื่องส�าอางแป้งปัดแก้ม (blush on) 
นอกจากจะจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้าส�าหรับแป้งปัดแก้ม (จ�าพวก
ท่ี 3) ก็อาจจะพิจารณาจดทะเบียน 
เครื่องหมายการค้าของแปรงปัดแก้ม 
(จ�าพวกท่ี 21) ด้วย 

โดยท่ัวไป เหล่าเจ้าของสินค้าท่ีเป็น 
global brand หลายรายมีความระมัด 
ระวังเรื่องลิขสทิธิใ์นจีนมาก ยกตัวอยา่ง 
เช่น แบรนด์กาแฟดัง Starbucks ถึงกับ 
จดเครื่องหมายการค้าครบทุกจ�าพวก  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มียาสีฟันย่ีห้อ 
Starbucks โผล่ออกมาในตลาดจีนแน ่ๆ

ดังนั้น การเลือกใช้ “เอเจนซี่” ท่ีม ี
ความเป็นมืออาชีพจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 
ผู้ใช้บริการควรพูดคุยขอค�าปรึกษา/ 
ข้อแนะน�าให้มาก โดยเฉพาะในรายท่ี 
ไม่มีความรู้เรื่ องเครื่ องหมายการค้า 
มากนกั ควรหาข้อสรุปเก่ียวกับรายการ 
สนิค้าและบรกิารท่ีต้องการจดทะเบยีน 
ให้ชัดเจน และระวังเอเจนซ่ีบางราย 
ท่ีมักถือวิสาสะเลือกรายการสินค้าและ 
บริการให้ลูกค้าเอง

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
นอกจากจะจดทะเบียนกับสินค้าและ 
บรกิารท่ีขายในปจัจุบนัแล้ว ยงัสามารถ  
“กินน�าเผื่อแล้ง” ด้วยการจดรายการ 
สินค้าและบริการท่ีจะมีในอนาคต
ได้เช่นกัน เพื่อเป็นการประหยัดเวลา 
และค่าใช้ จ่ ายในการจดทะเบียน  
และป้องกันมิให้ผู้ใดไปจดทะเบียน 
ตัดหน้าไปก่อน

การจัดเตรียมเอกสารประกอบ
ค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ในจีน เอกสารทุกชนิดต้องมีค�าแปล

ภาษาจีน แต่ “ไม่ต้องรับรองนิติกรณ์ 
เอกสาร” โดยท่ัวไป เอเจนซีม่แีบบฟอรม์ 
อยู่แล้ว เพียง Copy & Paste ท้ังนี ้
แนะน�าให้จดทะเบียนเครื่ องหมาย 
การค้าในนามนติิบุคคล (บรษัิท) ดีกว่า 
ในนามบุคคลธรรมดา โดยใช้เป็นชื่อ  
“นิติบุคคล” มิใช่ชื่ อกรรมการของ 
นติิบุคคล เพราะการจดทะเบยีนในนาม 
บุคคลธรรมดาท่ีต้องใช้ส�าเนาหนังสือ 
เดินทางเป็นเอกสารส�าคัญ เมื่อหนังสือ 
เดินทางหมดอายุหรือสูญหาย เจ้าของ 
เครื่ องหมายการค้าจะต้องแจ้งขอ
เปล่ียนแปลง (อัปเดต) ข้อมูลการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าให้เป็น 
ปัจจุบัน ซึ่งต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินการ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ในจีนใช้เวลาสั้นลงจากเดิม แต่ผล 
ของการอนุมัติกลับยากขึ้นกว่าเดิม 
เพราะเง่ือนไขส�าคัญของการย่ืนจด 
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้า ก็ คือ  
เครื่ องหมายการค้าต้องไม่ เหมือน 
หรือคล้ายกับเครื่ องหมายการค้า 
ท่ี ไ ด้จดทะเบียนในจีนเอาไ ว้แ ล้ว 
หลังจากท่ีได้ท�าการยื่ นจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเข้าไปในระบบแล้ว 
กระบวนการชั้นต้น เ จ้าหน้า ท่ีจะ 
ด�าเนนิการตรวจสอบและพิจารณาสัง่การ 
ค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ก ร ณี ท่ี เ อ ก ส า ร แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ 
ครบถ้วน นายทะเบียนก็จะมีค�าสั่ง 
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รับจดทะเบียนท่ีเรียกว่า “ใบรับเร่ือง 
การยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้า” ให้กับผู้ยื่ นค�าร้อง และลง 
ประกาศโฆษณาลงบนเว็บไซต์ของ  
Trademark office of China National  
Intellectual Property Administration 
โดยท่ัวไปจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน  
หลังจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีใคร 
สง่เรื่องคัดค้านหรอืไม ่โดยท่ัวไปใชเ้วลา 
ประมาณ 3 เดือน

ในกรณีท่ีมีผู้ คัดค้าน ผู้ยื่ นขอจด 
ทะเบียนเครื่องหมายจะต้องส่งเรื่ อง 
อุทธรณ์ภายในก�าหนดเวลา 10 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีในใบแจ้งค�าคัดค้าน 
โดยสามารถท่ีจะย่ืนอุทธรณ์ได้ 2 ครั้ง  
จึงขอย�าว่าการเลือกใช้ “เอเจนซี่” 
เป็นเรื่องท่ีส�าคัญ ในกระบวนการยื่น
อุทธรณ์ การโต้แย้งค�าคัดค้าน ต้องจัด
เตรียมเอกสารท่ีมีน�าหนักสนับสนุน 
และชี้แจงรายละเอียดด้วยเหตุผล 
ท่ีชัดเจนรัดกุม ดังนั้น ความ “ส�าเร็จ  
vs ล้มเหลว” ของการจดทะเบียน 
เครื่องหมายการค้าในจีน วิทยายุทธ
ของ “เอเจนซี”่ จึงถือเปน็หนึง่ในตัวแปร
ท่ีส�าคัญ

หลังจากประกาศโฆษณา 3 เดือน 
หากไมป่รากฏผูย้ื่นค�าคัดค้าน หรอืกรณ ี
ท่ีโต้แย้งส�าเร็จและไม่พบผู้ คัดค้าน 
ส�านักงานเคร่ืองหมายการค้าจะรับ 
จดทะเบียน ออกเลขทะเบียน และส่ง  
“หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า” ไปยงัผูจ้ดทะเบยีน  
ถือเป็นกระบวนการสุดท้ายท่ีแสดงว่า 
เครื่ องหมายการค้านั้นได้รับความ 
คุ้มครองทางกฎหมายแล้ว

อย่าหลงกล “เอเจนซ่ี” บางราย 
เพราะมักหลอกผู้ ท่ีมาใช้บริการให ้
หลงเชื่อว่าการได้รบั “ใบรบัเรื่องการยื่น 
ค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” 
ถือว่าเครื่ องหมายการค้านั้นได้รับ 
ความคุ้มครองทางกฎหมายในจีนแล้ว  
ความเปน็จรงิยงัมเีรื่องของกระบวนการ
ประกาศโฆษณา คัดค้านและโต้แยง้รออยู่

จงจ�าไว้ว่าหากยงัไมไ่ด้รบั “หนงัสือ 
ส�าคัญแสดงการจดทะเบยีนเครื่องหมาย 
การค้า” นัน่หมายความว่าเครื่องหมาย 
การค้าของคณุยงัไมไ่ด้รบัความคุม้ครอง 
ทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์

หลายท่านอาจมีค�าถามว่า ในเมื่อ
ประเทศไทยและประเทศจีนต่างได้ 
เขา้เปน็ภาคีพธิสีารกรุงมาดรดิ (Madrid 
Protocol) แล้ว ก็สามารถยื่นค�าขอ 
จดคุ้มครองเครื่ องหมายการค้าได้ท่ี 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และเลือก 
ขอรับความคุ้มครองในประเทศจีน 

ได้เหมอืนกัน ไมจ่�าเปน็ต้องหา “เอเจนซี”่ 
ช่วยจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า 
ในประเทศจีนมิใช่หรือ?

หากเปรยีบเทียบกับการจดทะเบยีน 
เครื่ องหมายการค้าโดยตรงในจีน 
ระบบการยื่ นค�าขอภายใต้พิธีสาร 
กรุงมาดรดิ มค่ีาธรรมเนยีมการยื่นค�าขอ 
ท่ีสูงกว่า (คิดเป็นเงินสกุล “ฟรังก์สวิส” 
ส�าหรับการขอรับความคุ้มครองไม่ว่า 
ประเทศใดก็ตาม) และใช้เวลานานกว่า 
จากกรณีของบริ ษัท Apple Inc .  
ท่ีกล่าวมาข้างต้น และความเห็นของ
บริษัทกฎหมายหลายแห่งท่ีเชี่ยวชาญ 
ในตลาดจีน ก็ยังเห็นว่าการไปยื่นจด 
เครื่ องหมายการค้าโดยตรงในจีน 
โดยยื่ นผ่านบริษัทตัวแทนท่ีมีความ 
เชี่ยวชาญและเช่ือถือได้ น่าจะเป็น 
ค�าตอบหลักส�าหรับผู้ประกอบการไทย 
ท่ีต้องการบุกตลาดจีนอย่างจริงจัง

แ ม้ ก ฎ ห ม า ย จ ะ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
เจ้าของเครื่ องหมายการค้าสามารถ
คัดค้านหรือเพิกถอนเพื่อพิสูจน์ความ
เปน็เจ้าของท่ีแท้จรงิได้ แต่ต้องแลกด้วย 
ระยะเวลาการพสิจูน ์และค่าใชจ่้ายท่ีสงู 
ดังนั้น  การวางแผนเพื่ อคุ้ มครอง
เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นเรื่อง 
ส�าคัญล�าดับแรกท่ีผู้ประกอบการไทย 
ต้องตระหนัก โดยการจดทะเบียน 
เครื่องหมายการค้าส�าหรับสินค้าและ 
บริการในจีนต้ังแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกัน
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต
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รู้หรือไม่... 
Fulfillment  
ตัวช่วยธุรกิจไทย 
น�าสินค้าบุกตลาดจีน
รู้จักกับ “ตัวช่วยธุรกิจ
ไทยน�าสินค้าบุกตลาดจีน”  
ที่เรียกว่า Fulfillment  
หรือบริการคลังสินค้า
พรอ้มจัดส่ง เพ่ือใหน้กัขาย 
ออนไลน์รู้จักใช้ประโยชน์
จากธุรกิจ Fulfillment 
เพ่ือเจาะตลาดจีน 
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ณ วันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “จีน” 
เป็นประเทศต้นแบบ e-commerce 
ของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นส่วนส�าคัญ 
ท่ี ช่วยให้  e -commerce ในจีนม ี
ความล�าสมัยและได้รับความนิยม 
แพรห่ลายในวงกว้าง จนท�าใหจี้นก้าวขึน้ 
เปน็ตลาด e-commerce ท่ีมขีนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลก

ด้วยพลเมืองเน็ต (Netizen) ท่ีมี
มหาศาลกว่า 989 ล้านคน เป็นรากฐาน
ส�าคัญท่ีช่วยขับเคล่ือนการขยายตัว 
และสร้างโอกาสท�าเงินให้กับธุรกิจ  
e-commerce จีน และพัฒนาไปสู่  
Cross border e-commerce ท่ีพลิก 
คอนเซปต์ e-commerce จากการซื้อมา 
ขายไปในประเทศไปสู่การซื้ อขาย 
สินค้าต่างประเทศออนไลน์

“ท่านลองคิดดูเล่น ๆ ว่า หากผู้ใช้ 
อินเทอร์เน็ตชาวจีนสั่งสินค้าของคุณ 
ผ่านระบบออนไลน์เพียงแค่คนละชิ้น  
คุณจะสร้างยอดขายได้มากแค่ไหน”  
คงพอสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของ 
สนิค้าไทยท่ีก�าลังมองหาตลาดใหมห่รอื
ต้องการเพิ่มยอดขายได้ไม่มากก็น้อย  
โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ SMEs  
ท่ีก�าลังมองหาลู่ทางในการขยายตลาด 
สินค้าไทยในจีน

บทความฉบับนี้ BIC ขอน�าท่าน
ผู้อ่านไปรู้จักกับ “ตัวช่วยธุรกิจไทย 
ในการน�าสินค้าบุกตลาดจีน” ท่ีเรียกว่า 

Fulfillment หรือบริการคลังสินค้า 
พร้อมจัดส่ง ผ่านประสบการณ์ตรง 
ด้านการบริหารคลังสินค้าของบริษัท  
เรดซิลค์ เอเชีย จ�ากัด ผู้ให้บริการ 
คลังสินค้าพร้อมส่งส�าหรับสินค้าไทย 
เพื่อเจาะตลาดจีน และหวังว่ามมุมองดี ๆ  
ในบทความฉบับนี้จะช่วยให้นักขาย 
ออนไลนเ์หน็โอกาสในการเจาะตลาดจีน 
และเป็นประสบการณ์เบ้ืองต้นส�าหรับ 
เจ้าของธุรกิจ Fulfillment ในไทย 
ท่ีก�าลังเล็งขยายธุรกิจไปจีน

Fulfillment คืออะไร หากจะพูด 
ให้เข้าใจง่าย ๆ ค�าว่า Fulfillment  
หรือบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง  
เปน็บริการหลังบ้านแบบครบวงจรท่ีชว่ย 
อ�านวยความสะดวกส�าหรับธุรกิจ 
การค้าออนไลน์หรือ e-commerce 

เป็นโซลูชันส�าหรับผู้ขายท่ีไม่สะดวก 
สต็อกสินค้าหรือไม่มีเวลาพอส�าหรับ 
การแพ็คของ และไม่อยากยุ่งยากกับ 
การจัดส่งสินค้าด้วยตัวเอง โดยเฉพาะ 
ในช่วงท่ีมียอดขายเพิ่มมากขึ้น

การท่ีธุรกิจออนไลน์เติบโตหรือ
การท่ีผู้ค้าได้ขยายช่องทางการขาย 
บนแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายและ 
มยีอดขายของเพิม่ขึน้ นัน่หมายความว่า  
ผู้ค้าจ�าเป็นต้องสต็อกสินค้าไว้มากขึ้น 
และต้องแพ็คสินค้าเพ่ือจัดส่งมากขึ้น 
ซึ่ ง ฟั งดู เป็น เ ร่ือง ท่ีน่ ายิน ดี ในการ 
ท�าธุรกิจ แต่ท่านลืมคิดไปหรือไม่ว่า 
กระบวนการหลังบ้านก็ต้องยุ่งยากและ 
ซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะ
การท�า Cross border e-commerce  
ท่ีผูค้้าจ�าเปน็ต้องมรีะบบการเก็บสนิค้า 

ในคลังสินค้า การจัดเตรียมสินค้าจาก 
คลังสินค้าตามแต่ละค�าสั่ งซื้ อ ท่ีมา 
จากหลากหลายช่องทาง และการจัดส่ง 
สินค้าไปยังลูกค้าปลายทางท่ี เพิ่ม 
มากขึ้น

รูปแบบการให้บริการท่ีเรียกว่า 
Fulfillment ในจีนเป็นแบบไหน 
คอนเซปต์การให้บริการ Fulfillment  
ครอบคลุมบริการรับสินค้าเข้าและ 
เก็บสนิค้าใหกั้บเจ้าของธุรกิจ (Storage  
and Warehouse) บริการจัดการ 
ค�าสั่ งซื้ อ (Order Management)  
บริการบรรจุหีบห่อและจ่าหน้าผู้สั่งซื้อ  
(Pick & Pack) ไปจนถึงบริการจัดส่ง 
สนิค้า (Delivery) เรยีกได้ว่าบรกิารแบบ 
ครบวงจร

นอกจากนี้ Fulfillment รองรับ 
การให้บริการส�าหรับค�าสั่งซื้ อ B2C  
และ B2B ท้ังในช่องทางออนไลน์และ 
ออฟไลน์ (ในลักษณะการส่งสินค้า 
เติมสินค้าให้กับซัพพลายเชนค้าปลีก 
ออฟไลน์) แถมยังมีความยืดหยุ่นแบบ 
ร้านสะดวกซื้อ กล่าวคือ สินค้าสามารถ
เขา้ - ออกได้ไมจ่�ากัดเวลา ชว่ยตอบโจทย์ 
สินค้าท่ีใช้ Air freight บินลงเวลา 
กลางคืนได้ โดยเฉพาะสินค้าสดและ 
สินค้าแช่เย็นแช่แข็ง และจัดส่งสินค้า
ออกจากคลังสินค้าได้ตลอดเวลาหรือ
ทันทีท่ีแพ็คสินค้าเสร็จ โดยสามารถ 
รองรับสินค้าแช่แข็งได้ท่ีอุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส
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จึงกล่าวได้ว่า บริการ Fulfillment  
เป็นตัวช่วยส�าหรับนักขายออนไลน์ 
ในการท�า Cross border e-commerce 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ 
ในตลาดจีนท่ีมีจ�านวนของผู้ซ้ือสินค้า 
ในโลกออนไลน์เป็นจ�านวนมหาศาล 
และดูเหมือนว่าการเลือกใช้บริการ 
Fulfillment จะได้รบัความนยิมมากข้ึน 
เรื่อย ๆ แต่ผู้ให้บริการ Fulfillment 
ส�าหรับสินค้าไทยท่ีต้ังอยู่ในจีนยังมี 
ตัวเ ลือกไม่มากนัก ดังนั้น  เรามา 
ร่วมค้นหาว่า... ท�าไม Fulfillment  
จึงเป็นอีกหนึ่งค�าตอบของนักขาย 
สินค้าออนไลน์ไปจีน (Cross border 
e-commerce)

ข้อได้เปรียบท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุด 
ของการเลือกใช้บริการ Fulfillment  

เป็นเรื่องของ “เวลา” นักขายออนไลน์
จึงจ�าเป็นต้องสต็อกสินค้าไว้ในจีน 
เพราะในแง่จิตวิทยา เวลาท่ีใช้ส่งสินค้า 
จนถึงมือผู้ซื้ อ เป็นปัจ จัยประกอบ 
การตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้ ออยากได้สินค้า 
ท่ีรวดเร็ว ดังนั้น การท่ีสินค้าอยู่ใน 
คลังสนิค้า Fulfillment สามารถหยบิแพค็ 
และสง่ได้ภายใน 24 ชัว่โมง เขา้ใจง่าย ๆ 
คือ สินค้าอยู่ใกล้มือผู้ซื้ อ พร้อมส่ง 
ได้ตลอดเวลา ท�าให้สินค้าของไทย 
มโีอกาสสร้างยอดขายในจีนได้มากขึ้น 
เมื่ อ เ ทียบกับสินค้า ท่ียั งอ ยู่ภายใน 
ประเทศไทย กว่าจะผ่านกระบวนการ 
สง่ออกจากไทยและกระบวนการน�าเขา้ 
ในจีน ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่ามาก

การเลือกใช้ Fulfillment ช่วยลด
ภาระการด�าเนินงาน เป็นการแบ่งงาน 

ในส่วนการขนส่งและการจัดการคลัง 
สินค้าไปให้ผู้ให้บริการท่ีเชี่ยวชาญท�า 
เจ้าของสินค้าสามารถเอาเวลาไปทุ่ม 
กับการศกึษาและท�าตลาดในจีน ชว่ยให้ 
การท�าธุรกิจออนไลน์มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน ชว่ยลดต้นทนุทางธุรกิจไมต้่อง 
จัดต้ังบริษัท จึงไม่มีภาระค่าใช้จ่าย  
ไมว่่าจะเปน็ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่าสถานท่ี 
ค่าบรกิารซอฟต์แวร ์และ Hidden Cost  
อ่ืน ๆ ยิ่งในบริบทท่ี “จีนในวันนี้ สิ้นยุค 
ของถูก ค่าแรงถูก” ไปแล้ว ต้นทุนธุรกิจ 
เป็นความท้าทายของนักขายท่ีก�าลัง 
สนใจตลาดจีน โดยเฉพาะอัตราของ 
ค่าจ้างท่ีพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังไม่รวม 
เรื่องสวัสดิการท่ีนายจ้างต้องจ่ายผ่าน 
การสมทบในกองทุนประกันสังคม 
ภาคบังคับ ค่าท่ีพัก ค่าอาหารกลางวัน 
ให้พนักงานท่ีใช้แรงงาน ซึ่งสูงกว่า
ต�าแหน่งงานเดียวกันในกรุงเทพฯ  
อย่างชัดเจน

สินค้าไทยประเภทใดท่ีตอบโจทย ์
นักช้อปออนไลน์ชาวจีน สินค้าอุปโภค 
บรโิภคท่ีตอบสนองคณุภาพชวิีตยุคใหม ่
ต้องมจุีดขายโดดเด่นนา่สนใจ มคีณุภาพ 
และความหลากหลาย มีภาพลักษณ์ 
ของสินค้าท่ีดี สินค้าท่ีเกาะกระแสนิยม 
อาทิ สินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูป 
อาหารพร้อมรับประทาน ขนมขบเค้ียว 
ผลไมส้ด เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์ดแูลผวิ 
ธรรมชาติ และสินค้าตกแต่งบ้านท่ีม ี
เอกลักษณ์การออกแบบเฉพาะตัว

หากเจ้าของสินค้าไทยคิดอยากท�า 
ตลาดออนไลน์ในจีนเอง จ�าเป็นต้องม ี
การบรหิารจัดการหว่งโซอุ่ปทาน ระบบ 
จัดการการน�าเข้า ระบบของคลังสินค้า
พร้อมส่งอัตโนมัติ และการขนส่งสินค้า 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้ประโยชน์ 
จากคลังสินค้า Fulfillment พร้อมส่ง 
ในจีนเปน็ตัวชว่ยส�าคัญท่ีภาคธรุกิจไทย
ไม่ควรมองข้าม และเป็นการปูทางให้ม ี
โอกาสขายตรงสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ของจีนได้มากยิ่งขึ้นด้วย

มองในมุมกลับ ปฏิเสธไม่ได้ ว่า 
โมเดล Fulfillment เป็นกุญแจความ 
ส�าเร็จของสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีน 
ท่ีท�าตลาดออนไลน์ในไทยและเริ่ม 
เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการ 
การค้าออนไลนต้ั์งแต่ก่อนชว่งโควิด-19  
โดยนักธุรกิจจีนได้เริ่มเปิดคลังสินค้า 
Fulfillment พรอ้มสง่ในไทยเพิม่มากขึน้ 
เพื่อให้บริการนักขายจีนท่ีเล็งท�าตลาด 
ในไทย ชว่ยใหสิ้นค้าจีนพรอ้มสง่ท่ัวไทย 
และลดเรื่องค่าขนส่งให้น้อยลง ดังนั้น  
สินค้าไทยเองก็สามารถใช้กลยุทธ์
เดียวกันเพื่อสร้างโอกาสในตลาดจีน
ได้เช่นกัน

หากคุณเป็นคนหนึ่ ง ท่ีก� า ลังท�า 
ธุรกิจการค้าออนไลน์และก�าลังสนใจ 
ตลาดจีน ลองหันมามอง “คลังสินค้า  
Fulfillment” แล้วดูว่าคุณจะใช้บริการ 
นีอ้ยา่งไรใหเ้กิดประโยชนแ์ละคุ้มค่ากับ 
ธุรกิจคุณมากท่ีสุด
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สินค้าไทยที่จะ 
บุกตลาดจีน 
เลือกบริการ 
Fulfillment และ
คลังสินค้าอย่างไร
ศึกษาข้อมูลการเลือกใช้
บริการ Fulfillment  
ส�าหรับสินค้าไทยในจีน
เพ่ือให้ธุรกิจสตาร์ทอัพ 
หรือ SMEs ไทยบุกตลาด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลังจากท่ีBICได้น�าท่านผู้อ่านไป
รูจั้ก Fulfillment หรอืบรกิารคลังสนิค้า
พร้อมจัดส่งส�าหรับสินค้าไทยในจีน  
ซึง่เปน็เครื่องมอืท่ีจะเขา้มาชว่ยแบง่เบา 
ภาระใหธ้รุกิจสตาร์ทอัพหรอื SMEs ไทย 
บุกตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพกัน 
มาแ ล้ ว  ในบทความฉบับนี้  B IC  
จะน�าท่านผู้อ่านไปค้นหาข้อมูลการ
เลือกใช้บริการ Fulfillment ส�าหรับ 
สินค้าไทยในจีน ผ่านประสบการณ์ตรง 
ด้านบรหิารคลังสนิค้าของบรษัิทท่ีปรกึษา 
Red Silk Consulting (Shanghai)  
ซึ่งให้บริการ Fulfillment ส�าหรับ 
สินค้าไทยเพื่อเจาะตลาดจีน

ด้วยความกว้างใหญ่พิศาลของ 
ประเทศจีน การเลือกสถานท่ีต้ังของ 
คลังสินค้า Fulfillment ท่ีไม่ไกลจาก 
พื้นท่ีท่ีเปน็กลุม่เปา้หมายหลักเปน็เรื่อง 

ท่ีไม่ควรมองข้าม ยิ่งมีเครือข่ายโกดัง 
สินค้ากระจายอยู่ในหลายพื้นท่ี ก็จะยิ่ง 
สะดวกเมื่อต้องการเคล่ือนย้ายสินค้า 
ไปไว้ในเครือข่ายโกดังสินค้าท่ีอยู่ใกล้ 
พื้นท่ีท่ีสนิค้ามยีอดขายดีกว่า คลังสินค้า 
ท่ีอยู่ในหัวเมืองหลักอย่างกรุงปักกิ่ง 
นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว และเมือง
เซินเจ้ิน แม้จะใกล้ผู้ซื้อท่ีมีก�าลังซื้อสูง 
แต่ก็มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าคลังสินค้า 
ในพื้นท่ีหัวเมืองรอง

เจ้าของสินค้าไทยควรเลือกผู้ให้ 
บริการ Fulfillment ท่ีมีรูปแบบการ
เก็บสินค้าท่ีหลากหลาย รองรับสินค้า
หลายประเภทหลายขนาด และมี 
ทางเลือกส�าหรับการเก็บสินค้าท่ีต้อง 
อยู่ในอุณหภูมิควบคุม ท้ังสินค้าแช่เย็น 
และแชแ่ขง็ และมใีหเ้ลือกท้ังคลังสนิค้า 
ท่ัวไป (เหมาะส�าหรบัการขายแบบ B2B  

และ B2C กล่าวคือ เจ้าของสินค้าท่ีม ี
ตัวแทนจ�าหนา่ยหรือยีป่ั้ วอยู่ในจีนแล้ว) 
และคลังสนิค้าทัณฑ์บน (เหมาะส�าหรบั
การขายแบบ B2C หรือขายปลีกเป็น 
ชิ้น ๆ ผ่าน e-commerce)

นอกจากนี้ บริการ Fulfillment  
ต้องมรีะบบบรหิารจัดการท่ีรวดเรว็และ 
ทันสมัยตลอดกระบวนการ ท้ังระบบ
การบริหารจัดการภายในคลังสินค้า  
โดย Fulfillment ท่ีมีประสิทธิภาพ 
จะให้บริการเหมือนร้านสะดวกซ้ือ 
“หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา....” มีการบริหาร
จัดการและซอฟต์แวรท่ี์มปีระสทิธภิาพ  
และระบบบริการจัดการภายนอก 
ท่ีรวดเร็ว โดยเฉพาะการจัดการสินค้า 
หลังจากได้รับค�าสั่งซื้อแล้ว ควรเลือก 
ผู้ให้บริการท่ีใช้เวลาในการจัดการกับ 
ค�าสัง่ซื้อได้อยา่งรวดเรว็ เพื่อใหส้ามารถ 

แจ้งเลขพสัดสุนิค้า (tracking number) 
ได้ภายในครึ่งชั่วโมงหลังได้รับค�าสั่งซื้อ 
โดยท่ัวไป ค�าส่ังซื้อท่ีเข้ามาก่อนเวลา  
17.00 น. ควรต้องจัดส่งพัสดุสินค้า 
ใหผู้ใ้หบ้รกิารขนสง่พสัด ุหรอืท่ีภาษาจีน 
เรียกว่า “ไคว่ต้ี” ภายในวันเดียวกัน

ดังนั้น ผู้ให้บริการ Fulfillment  
ควรมีความสามารถในการรับมือต่อ 
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นหลังเกิด 
ค�าสั่งซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในการจัดส่ง  
การเปล่ียนแปลงจ�านวนของสินค้า  
การยกเลิกสินค้าหลังจากสถานะสินค้า 
แพ็คพร้อมส่งแล้ว และควรมีพันธมิตร 
ไคว่ต้ีท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะช่วยสร้าง 
ความได้เปรียบท้ังด้านราคาค่าจัดส่ง 
พื้ นท่ีการจัดส่งท่ีครอบคลุม การให้
บริการการดูแลสินค้าท่ีดี รวมถึงการ 
รับประกันความเสียหายของสินค้า

ยิ่งช่วงท่ีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายในเทศกาลต่าง ๆ  ระบบบริหาร 
จัดการของผู้ให้บริการ Fulfillment  
ท่ีคอยสนับสนุนอยู่หลังบ้านนั้นจะต้อง 
พร้อมรองรับค�าสั่งซื้อจ�านวนมากท่ีจะ 
ทะลักเขา้มาตลอด 24 ชัว่โมง โดยเฉพาะ 
ค�าสั่งซื้อท่ีมาจากการไลฟ์สด (Live- 
streaming) ของ KOL ท่ีมักเกิดข้ึนใน 
เวลากลางคืน สินค้าต้องพร้อมส่งออก 
ชว่งเชา้วันรุง่ขึน้ เพราะหากลกูค้ารอนาน 
ลูกค้าอาจยกเลิกค�าสั่งซื้อ แม้ว่าสินค้า 
จะได้รับการแพ็คพร้อมส่งแล้วก็ตาม 
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“บริการเสริม เพิ่มความต่าง”  
เป็นความพิเศษของธุรกิจ Fulfillment 
ส�าหรับสินค้าไทยในจีนของบริษัท  
เรดซิลค์ เอเชีย จ�ากัด ท่ีได้พัฒนา 
บริการเสริม (Value-added service) 
ใหเ้จ้าของสินค้าไทยได้รับความสะดวก 
มากยิง่ขึน้ ด้วยการเพิม่ทางเลือกใหล้กูค้า 
ต้ังแต่บริการพิธีการศุลกากรส่งออก
จากฝั่ งไทย เหมาะกับเจ้าของสนิค้าไทย
ท่ีไม่พร้อมกับการเตรียมเอกสารหรือ 
ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการด�าเนิน 
พิธกีารส่งออกจากไทยมาก่อน

นอกจากนี้ ยังมีบริการขออนุญาต
น�าเข้าสินค้าท่ีจีน บริการจดแจ้งขอ
ใบอนุญาตและฉลากสินค้า บริการ 
ตรวจสอบขึ้นทะเบียนก่อนการน�าเข้า
สินค้า บริการด�าเนินพิธีการศุลกากร 
ขาเข้าฝั่ งจีน และบริการออกใบก�ากับ 
ภาษี ซึ่งช่วยตอบโจทย์เจ้าของสินค้า 
ท่ีใช้คลังสินค้าท่ัวไป และคลังสินค้า 
ทัณฑ์บนในเขตทดลองการค้าเสรี 
ท่ีส�าคัญผู้ให้บริการ Fulfillment จีน 
น้อยรายท่ีจะมีบริการเหล่านี้

ประเทศจีนมีกฎระเบียบท่ีเข้มงวด
เก่ียวกับการน�าเขา้สนิค้า กรณท่ีีเจ้าของ 
สินค้าไทยใช้คลังสินค้าท่ัวไปในจีน  
หากเปน็สนิค้าท่ีใชกั้บรา่งกาย ก่อนท่ีจะ 
น�าสินค้าเข้ามาจ�าหน่ายในจีน จะต้อง 
จดแจ้งขออนญุาตน�าเขา้ตามขอ้ก�าหนด 
มาตรฐานแหง่ชาติจีน หรอื GB Standard 
ในแต่ละประเภทของสินค้าก่อน อีกท้ัง 
ผู้น�าเข้าฝั่ งจีนต้องเป็นบริษัทนิติบุคคล 
ของจีนท่ีมีใบอนุญาตน�าเข้าสินค้า 
ประเภทนัน้ ๆ อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามสินค้าไทยเรายังม ี
ทางเลือกอ่ืนอย่างการใช้คลังสินค้า 
ใน Free Trade Zone ซึ่งไม่ติดเง่ือนไข 
การจดแจ้งก็ได้ ก่อนอ่ืนต้องท�าความ
เข้าใจว่า คลังสินค้าใน Free Trade 
Zone ก็มีเง่ือนไขการซื้อขายเช่นกัน  
โดยสินค้าท่ีอยู่ใน Free Trade Zone 
สามารถ “ขายปลีกผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์” ได้เท่านั้น จึงไม่เหมาะกับ
สินค้าไทยท่ีมีผู้น�าเข้าจีนซื้ อสินค้า 
อยู่แล้วหรือต้องการสต็อกสินค้าไว้เติม
ให้กับซัพพลายเชนค้าปลีกออฟไลน์

บริการติดฉลากสินค้าภาษาจีน 
ให้กับสินค้าก่อนสินค้าจะผ่านพิธีการ 
ศุลกากรน�าเข้าในประเทศจีนก็เป็น 
อีกหนึ่งบริการเสริมเพื่อให้การน�าเข้า 
สนิค้าเปน็ไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 
และควรแยกบรรจุสินค้าจากกล่องลัง 
ขนาดใหญ่ไปเป็นกล่องลังขนาดเล็กลง 
เพื่อให้เหมาะสมกับการขนส่ง

สุดท้าย คือ บริการจัดท�ารายงาน 
สนิค้าและขอ้มลูการตลาดเปน็ภาษาไทย 
ท่ีจะช่วยให้สามารถตรวจสอบจ�านวน 
สินค้าคงคลัง  สถานะการส่งออกของ 
แต่ละค�าสั่งซื้อ รายงานสรุปค่าใช้จ่าย
ได้อย่างละเอียด ชัดเจน โปร่งใส และ 
เข้าใจได้ง่าย รวมไปถึงข้อมูลการสั่งซื้อ 
ท่ีสามารถน�าไปจัดท�ารายงานวิเคราะห ์
เชิงลึกเก่ียวกับลักษณะของตลาดและ 
พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นสิ่งล�าค่า 
เพ่ือใช้ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด 
และงานขายให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

บทสรุป
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  

สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนการ 
ยกระดับการบริโภค (Consumption  
Upgrade) โดยเฉพาะสินค้าน�าเข้าท่ีม ี
คุณภาพจากต่างประเทศ มีนัยส�าคัญ 
ต่อประเทศจีน พลเมืองเน็ต (Netizen)  
ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการเติบโต 
ของการค้าออนไลน์ เป็นความท้าทาย 
ของธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ SMEs ไทย 

ท่ีสนใจน�าสนิค้าไทยไปบุกตลาดออนไลน ์
ท่ีมีศักยภาพอย่าง “ตลาดจีน”

ต้นทนุการบรหิารจัดการ ต้นทนุเวลา 
ช่องทางการเข้าถึงและเติมเต็มตลาด 
และวิธกีารสรา้งโอกาสในการขายสนิค้า 
ให้เพิ่มสูงขึ้น เป็นโจทย์ใหญ่ท่ีเจ้าของ 
สินค้าไทยต้องดีดลูกคิดและวางหมาก 
ให้รัดกุม ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้บริการ 
Fulfillment จึงเปน็ทางเลือกท่ีสามารถ 
ตอบโจทย์ทางการตลาดท้ังออนไลน์
และออฟไลน์ด้วยบริการท่ีครบวงจร  
ช่วยให้เจ้าของสินค้าไทยสามารถท่ีจะ 
บุกตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสและความ
ท้าทายส�าหรับภาคธุรกิจไทยท่ีสนใจ
พัฒนาหรือขยายธุรกิจ Fulfillment  
เพื่อใหบ้รกิารในประเทศจีน ความนยิม 
สินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ กระแส 
ความนิยมสินค้าไทยในจีนท่ียังเติบโต
ได้ดี ตลอดจนข้อจ�ากัดของการท�า 
ตลาดจีนด้วยตนเอง แต่ไม่มีผู้น�าเข้า 
เจ้าประจ�าในจีน และไม่มีทีมบริหาร 
จัดการค�าสั่งซื้ อเพื่ อการจัดส่งพัสดุ 
สินค้า ท�าให้ธุรกิจ Fulfillment ส�าหรับ 
สินค้าไทยในจีนเป็นจ๊ิกซอว์ชิ้นส�าคัญ 
ท่ีช่วยเติมเต็มช่องว่างทางการตลาด 
ให้กับสินค้าไทยในตลาดจีน

เช่ือว่า ณ จุดนี้ เจ้าของสินค้าไทย 
คงได้ค�าตอบเบื้องต้นแล้วว่า ธุรกิจคุณ 
จะน�าสินค้าบุกตลาดจีนได้อย่างไร
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ถอดบทเรียน 
การพัฒนา
อุตสาหกรรมเก๋ากี้
ของเขตปกครอง
ตนเองหนิงเซี่ยหุย: 
หนึ่งในแหล่งปลูก
และแปรรูปเก๋ากี้
ขนาดใหญ่ที่สุด 
ของโลก
พาไปรู้จักกับเก๋ากี้ 
แห่งเขตปกครองตนเอง 
หนิงเซี่ยหุย แหล่งปลูก 
และแปรรูปเก๋ากี้ที่คุณภาพ
ดีที่สุดของจีนและของโลก
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ท่านผูอ่้านหลายคนอาจรูจั้ก “เก๋าก้ี” 
หรือโกจิเบอร์รีกันบ้างแล้ว แต่ทราบ 
หรอืไมว่่า หนึง่ในแหล่งปลกูและแปรรูป 
เก๋าก้ีท่ีดีและใหญท่ี่สดุของโลกอยูท่ี่ไหน 
วันนีศ้นูย ์BIC ณ นครซอีานจะพาทกุท่าน 
มารูจั้กกับเก๋าก้ีแหง่เขตปกครองตนเอง
หนงิเซ่ียหยุ แหล่งปลกูและแปรรูปเก๋าก้ี 
ท่ีคุณภาพดีท่ีสุดของจีนและของโลก

ท�าความรู้จักกับเก๋ากี้และ 
ความเป็นมาของอุตสาหกรรม
เก๋ากี้ในเขตฯ หนิงเซี่ยหุย

เก๋าก้ี ถือเปน็พืชสมนุไพรตามต�ารบั 
แพทย์แผนจีนโบราณท่ีมีสรรพคุณ 
ในการบ�ารุงรา่งกาย มฤีทธิบ์�ารุงสายตา 
ตับ ไต ลดอาการอักเสบในร่างกายและ

ของเก๋าก้ีและสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิ 
แตกต่างกันมากระหว่างกลางวันและ 
กลางคืนและ 2) น�าจากแม่น�าเหลือง  
(黄河) มีแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีเหมาะแก่ 
การเจริญเติบโตของเก๋าก้ี นอกจากนี ้
ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง 
ตอนกลางวันและกลางคืนในเขตฯ  
หนิงเซี่ยหุยนั้นมีขนาดใหญ่ มีส่วนใน 
การส่งเสริมการสะสมของน�าตาล 
ในเก๋าก้ีหนงิเซี่ย ท�าใหเ้ก๋าก้ีจากจงหนงิ 
มลัีกษณะเด่นคือ มสีสีด เมด็ใหญ ่ผวิบาง  
เมล็ดนอ้ย เนื้อหนา และรสชาติหวาน

พัฒนาของเก๋ากี้สู่พืชเศรษฐกิจ
ของเขตฯ หนิงเซี่ยหุย

ตามขอ้มลูจาก “สถานการณแ์ขง่ขนั
ของอุตสาหกรรมเก๋าก้ีหนิงเซี่ยและ

รายงานการวางแผนกลยุทธ์การลงทุน 
ระหว่างป ีค.ศ. 2563 - 2570” พื้นท่ีปลูก 
เก๋าก้ีของเขตฯ หนงิเซี่ยหยุ ในป ี2562  
ม ี244,0000 ไร่ คิดเปน็ 33% ของพื้นท่ี 
ปลกูท้ังหมดของจีน โดยปรมิาณการผลิต 
ผลเก๋าก้ีแหง้ม ี140,000 ตัน มลูค่ารวม  
13,000 ล้านหยวน โดยปัจจุบันเขตฯ 
หนิงเซี่ยหุยมีองค์กรอุตสาหกรรมเก๋าก้ี 
ชัน้น�ากว่า 55 แหง่ มบีรษัิทแปรรูปเก๋าก้ี 
162 แหง่โดยมมีลูค่าการผลิตเก๋าก้ีแหง้ 
ปีละ 2,400 ล้านหยวน และรายได้ 
จากการด�าเนนิงาน 2,000 ล้านหยวน 

ในปี 2562 มีปริมาณการส่งออก 
เก๋าก้ีหนิงเซ่ีย 3,928.5 ตัน มูลค่ารวม 
332.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในป ี2563 
มีปริมาณการส่งออกรวม 4,469 ตัน 
เพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับปี 2562  
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เร่งการเผาผลาญไขมัน ช่วยป้องกัน 
ความเสี่ยงของไขมันท่ีอุดตันท�าให ้
รา่งกายสามารถเผาผลาญพลังงานจาก 
น�าตาลได้ดี ท�าใหส้ามารถลดความเสีย่ง 
ในการเปน็โรคเบาหวานได้

เ ก๋ า ก้ี จัดอ ยู่ ในกลุ่ มพืชตระกูล
มะเขือ (Solanaceae:茄科) สามารถ 
น�ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ถือเป็น 
พืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญและเป็นหนึ่ง 
ในสัญลักษณ์ของเขตปกครองตนเอง 
หนิงเซี่ยหุย นอกจากผลท่ีนิยมน�ามา
รับประทานใบยังใช้บริโภคและราก 
ก็สามารถใช้เป็นยาได้ โดยเฉพาะเก๋าก้ี 
จากเมืองจงหนิง (中宁枸杞) ถือเป็น 
ยาชั้นสูง สุด เนื่ องจากมีปัจ จัยคือ  
1) ดินเหมาะส�าหรับการเจริญเติบโต 

ประเทศและภูมิภาคหลักการส่งออกเก๋ากี้หนิงเซี่ยในปี 2563

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก www.chyxx.com)
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มูลค่ารวม 393.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มขึ้น 18.4% คิดเป็นสัดส่วน 60% 
ของการส่งออกท้ังหมดของจีน โดยผล 
เก๋าก้ีแหง้ถือเปน็สินค้าส่งออกหลัก

การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป 
เก๋าก้ีหนิงเซี่ย

สมยัโบราณชาวจีนนยิมรบัประทาน 
เก๋าก้ีในรูปแบบผลสด แต่เมื่ อมีการ
เพาะปลูกเก๋าก้ีในจ�านวนท่ีมากขึ้น 
และผลสดสามารถเก็บได้เพียงไม่เกิน 
1 สัปดาห์ จึงท�าให้การบริโภคเก๋าก้ี 
ในประเทศจีนส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ 
เปน็ผลอบแหง้ โดยมกีลุ่มผูบ้ริโภคเปน็ 
วัยกลางคน และผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดี 
เมื่อการปลูกเก๋าก้ีมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับราคาในรูปแบบผลสด/ 
ผลอบแห้งราคาไม่สูง (ประมาณ 100 
หยวน (หรือ 500 บาท) ต่อ 1 กิโลกรัม) 

กอปรกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี 
เปล่ียนแปลงไป ท�าใหเ้ขตปกครองตนเอง 
หนิงเซี่ยหุยพัฒนาอุตสาหกรรมการ 
แปรรูปเก๋าก้ีใหม้มีลูค่าสูงข้ึน ตอบสนอง
ความต้องการการบริโภคท่ีหลากหลาย  
ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์แปรรูปเก๋าก้ี 
ท่ีก�าลังเร่งการพัฒนา และม ี
วางขายอยู่ตามท้องตลาด 
เพื่ อเจาะกลุ่มของผู้บริโภค 
ในชว่งอายุท่ีหลากหลายขึน้  
ได้แก่

1. ไวน์เก๋าก้ียี่ห้อหนิง
เซ่ียหง (Ningxiahong: 
宁夏红)  เป็นไวน์ผลไม้ 
วัตถดิุบหลักคือผลเก๋าก้ีสด

2. เครื่องด่ืมเก๋าก้ีฉีต้่งล่ี 
(QiDongli: 杞动力)  เครื่องด่ืม 
ชูก�าลังมวัีตถดิุบหลัก ได้แก่ 

ผลเก๋าก้ี และสมุนไพรจีนอ่ืน ๆ เช่น 
ชะเอมเทศ (甘草) และซางเย่ย (桑叶) 

3. น� า ผ ล ไ ม้ เ ก๋ า ก้ี  ( 枸 杞 原 浆 ) 
เป็นน�าเก๋าก้ีสดเข้มข้น (Fresh Goji 
Berry Puree) 

4. จะเห็นได้ชัดว่าการแปรรูปเก๋าก้ี 
ได้เพิ่มมูลค่าให้ กับผลผลิตมากขึ้น 
อยา่งมนียัส�าคัญ นอกจากนีผ้ลการวิจัย 
ของสถาบนัการแพทยแ์ผนจีนแหง่ชาติ 
แสดงให้เห็นว่า วิธีการรับประทาน 
ผลเก๋าก้ีแห้งได้แก่ “ตุ๋น แช่ และต้ม” 
สามารถดูดซึมสารอาหารได้สูงสุด 
2.03% เท่านั้น จากการศึกษาพบว่า 
การรับประทานน�าผลไม้เก๋าก้ี 30 มล.  
คุณค่าเทียบเท่ากับการด่ืมน�าเก๋าก้ีแห้ง 
ถึง 360 กรัม

ยุทธศาสตร์และนโยบายที่ท�าให้
อุตสาหกรรมเพาะปลูกเก๋ากี้ของ
เขตฯ หนิงเซี่ยหุยเติบโตรุดหน้า

เนื่องด้วยภมูปิระเทศและภมูอิากาศ
ของเขตฯ หนงิเซี่ยหยุ เปน็พื้นท่ีอากาศ 
ร้อนและมีพื้ นท่ีส่วนมากห้อมล้อม 

ไปด้วยทะเลทราย การเพาะปลูกเก๋าก้ี 
จึงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลท้องถ่ิน 
ในการป้องกันการเสื่ อมสภาพของ 
พื้นดินและชว่ยปอ้งกันการกลายสภาพ 
เป็นทะเลทราย (desertification)  
ของพื้นท่ีเกษตรกรรมอีกด้วย และด้วย 
เหตุนี้จึงท�าให้รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยหุย 
ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากกับการ 
สนับสนุนอุตสาหกรรมเก๋าก้ีในฐานะ
ท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ และในฐานะการ
รักษาความมั่นคงของพื้ นดินท�ากิน 
ของประชาชน

ในป ี2564 รฐับาลเขตฯ หนงิเซีย่หยุ
ได้จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพสูงของ 
อุตสาหกรรมเก๋าก้ีหนิงเซี่ยระยะ 5 ป ี 
(2021 - 2025) (宁夏现代枸杞产业高质

量发展“十四五”规划 2021 - 2025 年) 
โดยต้ังเปา้ให ้(1) ส่งเสริมการเพาะปลูก 
เก๋าก้ีเพิ่มขึ้นกว่า 143,000 ไร่ (2)  
ให้มีผลผลิตเก๋าก้ี 700,000 ตัน/ป ี 
(3) อุตสาหกรรมเก๋าก้ีมีมูลค่ารวม 
50,000 ล้านหยวน ซึ่งนับเป็นแผน
พัฒนาฯ ท่ีจะปรับขนาดอุตสาหกรรม
เก๋าก้ีให้เจริญเติบโตขึ้นกว่า 3 เท่า  
เมื่ อเทียบกับปัจจุบันและสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหง่ชาติ  ฉบบัท่ี 14 (2021 - 2025) ของจีน 
มีหนึ่งในภารกิจหลักคือการส่งเสริม 
การฟื้ นฟูชนบท พร้อมท้ังบูรณาการ 
นวัตกรรรมการเกษตรและความทันสมยั 
ในท้องถ่ินควบคู่กันไป

ที่มาภาพ: youngliving.com

ที่มาภาพ: oscart.com

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเก๋ากี้หนิงเซี่ย รว. 2559-2563

 (ข้อมูลอ้างอิงจาก www.chyxx.com)
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จากแผนพัฒนาฯ สู่ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพสูง “336” (“336” 
高质量发展)

อย่างไรก็ดี อุปสรรคท่ีส�าคัญของ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเก๋าก้ี ได้แก่ 
ปัญหาเรื่ องของศัตรูพืชและผลผลิต 
กระบวนการผลิตต�ากว่าเปา้หมาย ดังนัน้ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถ่ิน 
จ�าเป็นจะต้องมีอาศัยเม็ดเงินลงทุน 
และการพัฒนาโครงสร้างของระบบ 
อุตสาหกรรมท้ังระบบควบคู่ กันไป 
รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยหุยจึงประกาศ  
“นโยบายสนับสนุนทางการเงินและ 
มาตรการด�าเนินการเพื่อยกระดับการ 
พัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรม 
เก๋าก้ีหนิงเซี่ย” (Financial Support 
Policies and Implementation 
Measures for Accelerating the High-
Quality Development of Modern  
Wolfberry Industry) โดยเปน็การสง่เสริม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสูง 
“336” กล่าวคือ

• 3  ระบบ   (3 Systems):  การเพาะปลกู 
เก๋าก้ี, กระบวนการผลิตเก๋าก้ี และ 
การบริหารผลิตผลของเก๋าก้ี

• 3 บูรณาการด้านอุตสาหกรรม 
(3 Industry Integration): การก�าหนด
มาตรฐาน, การแปรรูปเชงิลึก, การตลาด 
และการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลของ 
อุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีการพัฒนา 
ในรูปแบบบูรณาการท้ังระบบ

• 6 โครงการหลัก (6 Major projects): 
โครงการเพิ่มความมีเสถียรภาพของ 
การเพาะปลูก, การเพิ่มความแข็งแกร่ง 
ของอุตสาหกรรม,วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี, การรับประกันเรื่องของ 
คุณภาพ, การสร้าง branding และ 
การส่งเสริมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม

7 โฟกัสของยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพสงู “336” (“336”高质量发展) 
ได้แก่

• สง่เสริมการวิจัย: โดยเนน้การวิจัย
เก่ียวกับการเก็บเก่ียวผลผลิต การวิจัย 
ทางเทคโนโลยีในกระบวนการท่ีส�าคัญ

• การเพาะพนัธุเ์ก๋าก้ีท่ีหลากหลาย: 
การควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ ์
วิจัยพันธุ์เก๋าก้ีท่ีให้ผลผลิตสูงและม ี
ความอดทนต่อสภาพภมูปิระเทศ

• ส่งเสริมมาตรฐานของการสร้าง
พื้นท่ีเพาะปลูก ส่งเสริมการสร้างสวน 
สาธิตพัฒนาด้านคุณภาพและผลิตผล 
เก๋าก้ีสร้างพื้ นท่ีการเพาะปลูกให้ม ี
มาตรฐานเดียวกัน

• การสร้าง Branding ส่งเสริม 
ภาพลักษณข์อง “เก๋าก้ีหนงิเซีย่:宁夏枸杞” 
และ “เก๋าก้ีจงหนงิ:中宁枸杞”

• พัฒนาระบบกลางท่ีมีมาตรฐาน
เน้นการพัฒนาระบบท่ีมีมาตรฐาน 
ต้ังแต่ต้นทาง - ปลายทาง 

• การใหบ้รกิารทางเทคนคิ ส่งเสรมิ
การใหบ้ริการทางเทคนคิ

• การบูรณาการด้านอุตสาหกรรม 
สร้างสวนอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ 
เพื่อสนบัสนนุในเรื่องการเพาะปลกู และ 
ส่งเสริมการบูรณาการทางวัฒนธรรม 
และอุตสาหกรรม

ข้อสรุป
กว่าจะมาเป็น “เก๋าก้ีหนิงเซี่ย” 

พืชเศรษฐกิจส�าคัญท่ีท่ัวประเทศจีน 
และท่ัวโลกให้การยอมรับนั้น จ�าเป็น 
จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเป็น 
รูปธรรมจากภาครัฐและความร่วมมือ 

ของภาคเอกชน ส่งผลให้เก๋าก้ีได้รับ
การแปรรูปและรีแบรนด้ิงเป็น “สินค้า 
บ�ารุงสุขภาพ High-end” และส่งไป 
จ�าหน่ายท่ัวโลก ซึ่งโมเดลความส�าเร็จ 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเก๋า ก้ี 
ของจีนนีถื้อเปน็หนึ่งใน Best Practice  
ส�าหรับไทยในการต่อยอดและพัฒนา 
อุตสาหกรรมเกษตรกรรม โดยเฉพาะใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ซึ่งมลัีกษณะ 
ทางกายภาพคล้ายกับเขตฯ หนงิเซีย่หยุ

BIC นครซีอานมองว่า การพัฒนา 
อุตสากรรมเก๋าก้ีในเขตฯ หนิงเซี่ยหุย 
มีนโยบายท่ีชัดเจนจากรัฐบาลท้องถ่ิน 
ผ่านการพยายามพัฒนาอุตสาหกรรม 
ท้ังระบบต้ังแต่การวิจัยเมล็ดพันธุ์ ท่ี 
เหมาะสมต่อสภาพภูมิประเทศและ 
สภาพภูมิอากาศ การบริหารพื้ นท่ี 
การเพาะปลกู การควบคุมเรื่องคณุภาพ 
การเก็บเก่ียว การแปรรูป ไปจนถึง 
การเขา้สูต่ลาด และการสรา้ง branding  
ใหแ้ก่ผลิตภัณฑ์ เหน็ได้จากยุทธศาสตร์ 
การพฒันาคณุภาพสงู “336” นอกจากนี ้
ปัจจัยส�าคัญคือการให้ความส�าคัญกับ 
R&D (Researchand Development) 
และการใหเ้มด็เงินสนบัสนนุจากภาครฐั 
ซึ่ งส่งผลให้อุตสาหกรรมพัฒนาขึ้น 
อย่างย่ังยืนโดย BIC นครซีอาน มองว่า 
พชืเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
ของไทยสามารถใชแ้นวทางการพฒันา 
เช่นเดียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เก๋าก้ีได้เช่นเดียวกัน
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ถอดประสบการณ ์
ผูบ้รกิาร Houshengji 
(Ningxia): วิสาหกิจ
ท้องถิ่นหนิงเซี่ยหุย 
กบับทบาทพารท์เนอร์ 
กลุ่ม TCP ของไทย
ถ่ายทอดประสบการณ์จาก
วิสาหกิจผู้ผลิตและแปรรูป
อาหารทีม่ชีือ่เสียง ถงึเคลด็ลบั 
การท�าธุรกิจและข้อคิดดี ๆ 
ส�าหรับผู้ประกอบการไทย  
ทีแ่สวงหาลูท่างในการท�าธรุกจิ 
ในลักษณะจ้างผลิตสินค้า 
เพ่ือจัดจ�าหน่ายในประเทศจีน 
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หลายท่านอาจคุ้นชื่อของกลุม่ธรุกิจ  
TCP หรือบริษัท เครื่องด่ืมกระทิงแดง 
จ�ากัด เป็นอย่างดี เพราะเป็นหนึ่งใน 
วิสาหกิจไทยท่ีเป็นท่ี รู้ จักในหลาย 
ประเทศท่ัวโลก รวมไปถึงในประเทศจีน 
โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 กลุม่ธรุกิจ 
TCP (กระทิงแดง) (ชื่อจีน: ไท่ก๋ัวเทียน 
ซือจ๋ีถวน 泰国天丝集团 (คนละส่วน 
กับ RedBull ในยุโรป) ได้ร่วมทุนกับ  
Houshengji (Ningxia) เพื่ อผลิต 
เครื่ องด่ืม “หงหนิว: 红牛” เพื่ อจัด 
จ�าหนา่ยในเขตปกครองตนเองซินเจียง 
อุยกูร์ เขตปกครองตนเองมองโกเลีย 
ในเขตปกครองตนเองหนิงเซ่ียหุย และ
กรุงปักก่ิง

วันนี้ BIC ซีอาน จะพาทุกท่านไป
ท�าความรู้จักกับคุณหร่วน ซือจง (Ruan 
Shizhong: 阮世忠) ประธานบริหาร  
Houshengji (Ningxia) ถึงเคล็ดลับ 

การท�าธุรกิจและข้อคิดดี ๆ ส�าหรับ 
ผู้ประกอบการไทย ท่ีแสวงหาลู่ทาง 
ในการท�าธุรกิจในลักษณะจ้างผลิต 
สินค้าเพื่อจัดจ�าหน่ายในประเทศจีน

สวัสดีค่ะ  ก่อนอ่ืนขอขอบคุณ 
คณุหรว่นฯ ท่ีสละเวลาใหเ้ราสมัภาษณ์ 
ขออนญุาตเริม่การสมัภาษณ ์ทราบมาว่า 
พื้ นเพคุณเป็นคนมณฑลเจ้อเจียง 
อยากสอบถามว่าเมื่ อย้อนกลับไป 
กว่า 20 ปีก่อน ท�าไมถึงเลือกมาลงทุน 
ท่ี “หนิงเซี่ย”

“สวัสดีครับ ผมชื่ อหร่วน ซือจง 
ประธานบรหิาร Houshengji (Ningxia) 
(厚生记宁夏有限公司) เป็นคนเจ้อเจียง 
เริ่มมีแนวคิดว่าอยากจะท�าธุรกิจต้ังแต่ 
อายุ 16 ปี เหตุท่ีผมเริ่มคิดจะมองหา 
ลู่ ทางในการท� าธุ ร กิจนอกมณฑล 
บ้านเกิด เป็นเพราะประชากรเจ้อเจียง 
เยอะครับ แต่ท่ีดินท�ากินน้อย ผมเลย

เลือกท่ีจะมาส�ารวจท่ีเขตปกครอง 
ตนเองหนิงเซี่ยหุย ผมเริ่มมองหาลู่ทาง 
ซึ่งผมได้เริ่มท�าธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 
อาหารเป็นครั้งแรกท่ีหนิงเซี่ยเมื่ อป ี 
1996 ครบั ในชว่งแรกผมลองหลายอยา่ง  
รับเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปในประเทศ อาทิ ลูกอม 
หมากฝรั่ง น�าอัดลม จนกระท่ังสามารถ 
มาจับธรุกิจบรกิารในป ี1998 ผมได้เปดิ 
โรงแรมและจดทะเบียนจัดต้ังอย่างเปน็
ทางการในปี 1999 หลังจากนั้น ผมเริ่ม 
กลับมาจรงิจังกับธรุกิจผลิตและแปรรูป 
อาหารโดยเน้นการน�าผลผลิตทางการ 
เกษตรภายในเขตปกครองตนเอง 
หนงิเซีย่หยุมาแปรรูปเปน็หลัก ระหว่าง
ท�าธุรกิจสังเกตว่าในแต่ละพื้นท่ีของจีน 
มักมีเครื่ องด่ืมหรืออาหารท่ีแปรรูป 
มาจากวัตถดิุบท้องถ่ิน เชน่ นมอัลมอนด์ 
นมวอลนัท จากมณฑลเหอเป่ย ท�าให้ 
ผมมองย้อนกลับมาคิดว่า เก๋าก้ีของ 
เขตฯ หนิงเซี่ยหุย นอกจากอบแห้งแล้ว 
สามารถเอามาแปรรูปเป็นเครื่องด่ืม 

ได้หรือไม่  จึงเป็นท่ีมาของแนวคิด  
“ฉี่ต้งล่ี” (杞动力) เครื่องด่ืมเก๋าก้ีบ�ารุง 
สุขภาพครับ” 

ทราบมาว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ
กลุ่มธุรกิจ TCP (กระทิงแดง) อยากให้
เล่าถึงความร่วมมือในครั้งนี้

“เมื่อช่วงปลายปี 2561 กลุ่มธุรกิจ 
TCP (กระทิงแดง) ได้ส่งผู้คิดค้นสูตร 
และเจ้าหน้าท่ีสายการผลิตมาส�ารวจ 
บริษัท โห้ว เซิง จ้ี พร้อมกับชื่นชมว่า 
เครื่ องมือการผลิตของเราทันสมัย  
ในป ี2562 ผูบ้รหิารระดับสงูได้เดินทาง 
มาส�ารวจอีกครัง้ หลังจากนัน้ท้ังสองฝา่ย 
ได้บรรลุข้อตกลงท่ีจะร่วมมือทางธุรกิจ  
จากนั้น วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563  
ได้เปดิตัวสายการผลิตอัจฉรยิะเครื่องด่ืม 
หงหนิวอย่างเป็นทางการในภูมิภาคจีน 
ตะ วันตกเฉียง เหนือ เป็นครั้ งแรก  
โดยมีก�าลังการผลิต 10 ล้านลัง/ป ี 
(ราว 240 ล้านกระป๋อง)”

ในอนาคต “โห้ว เซิง จ้ี” มีแผน
จะขยายความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ 
TCP (กระทิงแดง) หรือกับบริษัทไทย  
อ่ืน ๆ อีกหรือไม่

“ในอนาคตพวกเราก็หวังว่าจะได้ 
มโีอกาสขยายความรว่มมอืกับไทยครบั 
เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 64 ได้มีโอกาส 
ต้อนรบัคณะผูบ้ริหารจากสถานกงสุลใหญ ่
ณ นครซีอาน ท่ีเดินทางมายังเขตฯ  
หนิงเซี่ยหุยเพ่ือส�ารวจศักยภาพและ 
แสวงหาความร่วมมือระหว่างไทย - 

086 087

เรียนจากผู้รู้

ถนนทุกสายมุ่งสู่จีนตะวันตกกับระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่วารสารฉบับพิเศษ



หนิงเซี่ย ผมก็ยินดีท่ีจะเป็นหนึ่งใน 
กลไกประชาสัมพันธ์ วิสาหกิจไทย  
เพื่อแสวงหาโอกาสและความร่วมมือ 
ระหว่างกัน ในทัศนะผมมองว่าโอกาส 
ความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะใน
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมไวน ์เหล่านี ้
เป็นศักยภาพของเขตฯ หนิงเซี่ยหุย 
ท่ีผมมองว่ามีโอกาสในการต่อยอด 
ความรว่มมอืรวมไปถึงเปดิรบัการลงทุน 
จากไทยได้ครับ”

มีข้อเสนอแนะให้กับบริษัทไทย 
หรือผู้ประกอบการไทยท่ีสนใจรว่มมือ 
กับเขตฯ หนิงเซ่ียหุย อย่างไรบ้าง

“หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าในอนาคต  
เขตฯ หนิงเซ่ียหุยจะมีโอกาสต้อนรับ 
วิสาหกิจไทยมากขึ้นครับ”

เนื่องจาก “ฉี ่ต้ง ล่ี” และ “หงหนิว” 
จัดอยู่ ในกลุ่มเครื่ อง ด่ืมเพื่ อบ�า รุง 
สุขภาพท้ังคู่  มีการท� าตลาดและ 
การประชาสัมพันธ์อย่างไร

“เราวาง positioning ไว้แตกต่างกัน 
“ฉี่ ต้ง ล่ี” เหมาะกับผู้บริโภคกลุ่มท่ีมี 
อาการนัยตาเหนื่ อยล้าหรือกลุ่มผู้ม ี
อาการปว่ยบอ่ย ๆ  ซึง่เราเนน้ท�าการตลาด 
และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริ โภค
อย่างชัดเจน ซึ่งเราได้เพิ่มการวิจัยและ
เก็บข้อมูลจาก 3 กลุ่มพื้นท่ีหลัก ได้แก่ 
มณฑลกวางตุ้งเจ้อเจียง และเขตฯ 
หนิงเซี่ยหุย หลังจากได้แผนการตลาด 
ท่ีเหมาะสม บริษัทก็จะน�าแผนส่งเสริม 
การขายท่ีได้ไปปรับใช้ท่ัวประเทศ”

ขอทราบมมุมองของท่านต่อตลาด
และเทรนด์การบริโภคเครื่ องด่ืมใน
เขตฯ หนิงเซี่ยหุย และในตลาดจีน

“ตลาดเครื่ อง ด่ืมในจีนยั งคงมี 
ศักยภาพสูง ท่ีมาพร้อมกับการปรับตัว 
ไปตามสมัยนิยมท่ีเน้นคุณภาพของ 
สินค้ามากกว่าราคาถูก ราคาประหยัด 
เหมือนในสมัยก่อน ในมุมมองของ 
นกัธรุกิจมองว่าธรุกิจเครื่องด่ืมต้องเพิม่ 
การวิจัยและผลิตสินค้าท่ีตอบโจทย ์
ความนิยมของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด  
ตลอดจนเรื่องของประโยชนต่์อสขุภาพ  
เปน็อีกหนึง่จุดแขง็ ท่ีสรา้งความโดดเด่น 
ให้กับผลิตภัณฑ์ได้”

ปัจจุบัน ธุรกิจของท่านได้รับผล 
กระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 หรือไม ่

“โควิด-19 แทบไม่มีผลกระทบ 
กับธุรกิจของเราเลยครับ เราปรับ 
ในส่วนแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ในขณะนั้นมากขึ้น เช่น  

ในช่วง Lockdown ผู้บริโภคไม่สามารถ
ออกมาเลือกซื้ อสินค้าได้ด้วยตนเอง  
ก็สามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ 
ในการจ�าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป 
ของเราได้ นอกจากนี้ บริษัทพบว่า 
เนื่ องด้วยวิกฤตโควิด-19 ยังมีส่วน 
กระตุ้นให้ธุรกิจแปรรูปอาหารขยายตัว 
มากขึน้ และสดัสว่นท่ีมากข้ึนคือในกลุม่ 
ธุรกิจรับจ้างผลิตและแปรรูปอาหาร  
ซึ่งยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกครับ”

บทสรุป
BIC ขอสรุปจุดเด่นของ “ธุรกิจ 

รับจ้างผลิต” ว่า Hou Sheng Ji  
(โหว้ เซงิ จ้ี) ถือเปน็หนึง่วิสาหกิจท้องถ่ิน 
ท่ีมีศักยภาพ ในการผลิตและแปรรูป 
สินค้าเกษตร ปัจจุบัน บริษัทฯ ต้ังอยู่  
ณ เขตล่ิวผานซาน (六盘山区) และ 
ภูเขาตงหลู่เทือกเขาเฮ่อหลาน (贺兰山

东鹿) ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 20,000 หมู ่
(ราว 8,196.7 ไร่) ให้บริการรับจ้างผลิต 
และแปรรูปสินค้าเกษตร และเครื่องด่ืม 
โดยมีบริษัท Ningxia Houshengji  
Wolfberry Beverage เป็นอีกหนึ่ง 
ธุรกิจท่ีเน้นการผลิตและแปรรูปเก๋าก้ี 
ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของ 
เขตปกครองตนเองหนงิเซีย่หยุ ซึง่ได้เขา้ 
ลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมเต๋อเซ่ิง  
(德胜工业园区) ต้ังแต่ปี 2002 และมี 
จุดเ ด่นด้านโรงงานและเครื่ องมือ 
การผลิตและแปรรูปท่ีทันสมัย 

นอกจากนี้ มุมมองของภาคเอกชน 
ในจีนยั งแสดงให้ เห็น ว่า  ปัจ จุบัน 
ผู้บริโภคในจีนได้หันมาบริโภคสินค้า 
ท่ีเน้นคุณภาพมากกว่าการค�านึงถึง 
ราคา และไลฟ์สไตล์ของประชาชนจีน 
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ท�าให้เทรนด์การบริโภค  
“สินค้าบ�ารุงสุขภาพ” ได้รับความนิยม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง BIC ซีอาน เล็งเห็นว่า 
ตลาดจีนโดยเฉพาะในภมูภิาคตะวันตก 
เฉียงเหนือเป็นตลาดสินค้าท่ีใหญ่และ 
ประชาชนมีก�าลังซื้อเพิ่มมากขึ้นอย่าง 
มีนัยส�า คัญ ในขณะท่ีมีคู่ แข่ งทาง 
การตลาดน้อย เนื่องจากปัจจุบันยังม ี
ภาคเอกชนของไทยมาลงทุนจ�านวน 
ไม่มาก โอกาสการขยายธุรกิจของ 
ภาคเอกชนไทยยังค่อนข้างเปิดกว้าง  
อย่างไรก็ดี การขยายตลาดเพื่ อมา 
ลงทุนในจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่และมี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละ 
ภูมิภาค จ�าเป็นต้องมีการวางแผน 
การตลาดท่ีดีและเปน็ระบบ สอดรบักับ 
ลักษณะเฉพาะและแนวทางการบรโิภค 
สินค้าของประชาชนในแต่ละท้องถ่ิน 
ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยท่ีแสวงหา 
ลู่ทางในการท�าธุรกิจในลักษณะจ้าง 
ผลิตสนิค้าเพื่อจัดจ�าหนา่ย อาจพจิารณา 
แสวงหาคู่ผลิตหรือคู่ค้าในประเทศจีน 
ท่ีไว้วางใจได้ เพ่ือเพิม่โอกาสความส�าเรจ็ 
ทางธุรกิจหรืออาจพิจารณาใช้ Online 
Platform ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
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เจาะอุตสาหกรรม 
ชาส่านซี โมเดล 
ยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตประชากร  
สู่ผลิตภัณฑ์ 
ส่งออกทั่วโลก
ท�าความรู้จักอุตสาหกรรม
ชาจีนที่มีชื่อเสียงและได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย 
ถึงเบื้องลึกเบื้องหลัง
พ้ืนที่อันกว้างใหญ่ของจีน  
แหล่งที่เหมาะแก ่
การปลูกพืชรวมไปถึงชา 
ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น
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หากเอ่ยถึง อุตสาหกรรมชาจีนท่ีผูอ่้าน 
อาจจะคุ้นเคยกับชาจากมณฑลฝูเจ้ียน 
หรือจากมณฑลเจ้อเจียง ท่ีมีชื่อเสียง
และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  
แต่ผู้อ่านหลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า 
แท้จรงิแล้ว เบื้องหลังพื้นท่ีอันกว้างใหญ ่
ของจีน ล้วนมีทรัพย์ในดินท่ีเหมาะแก่ 
การปลูกพืชรวมไปถึงชาให้มีคุณสมบัติ 
โดดเด่น มณฑลสา่นซีก็เชน่กัน นอกจาก 
จะมช่ืีอเสยีงในการเปน็แหล่งปลูกผลไม้
เมืองหนาวแล้ว ยังเป็นแหล่งปลูกและ 
แปรรูปชาเขียวท่ีส�าคัญอีกด้วย

มองจีน เรียนรู้  
แล้วย้อนกลับมาพัฒนา

อุตสาหกรรมชาของจีนเป็นอีกหนึ่ง 
อุตสาหกรรมหลักของภาคการเกษตร 
ท่ีได้รบัการสง่เสรมิจากกระทรวงเกษตร 
(MOA) อย่างต่อเนื่อง โดยจีนถือเป็น 
ผูผ้ลิตชาอันดับ 1 ของโลก มพีื้นท่ีปลกูชา 
กระจายอยู่ใน 18 มณฑลท่ัวประเทศ 
ในปี  2563 มีพื้ น ท่ี เพาะปลูกรวม  
47.78 ล้านหมู่ (ราว 19.46 ล้านไร่) 
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.26  
แต่ในจ�านวนนี้มีเพียง 41.52 ล้านหมู ่ 
(17.02 ล้านไร่) ท่ีสามารถเก็บใบชาได้

ข้อมูลจากสมาพันธุ์ชาแห่งชาติ 
(中国茶叶流通协会) ระบุว่าจีนเป็น 
ประเทศท่ีผลิตชากลุ่มชาเขียวได้มาก 
ท่ีสุด ชาท่ีจีนปลูกและผลิตได้มากท่ีสุด 
6  ประเภทแรก โดยในปี  2019  

จีนผลิตชาเขียวได้กว่า 1.77 ล้านตัน 
และมณฑลส่านซีผลิตได้ 117,500 ตัน  
คิดเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 6.64 ของชาเขียว 
ท่ีผลิตได้ท้ังประเทศ แมส้ดัสว่นการผลิต 
จะน้อยมาก แต่ชาของมณฑลส่านซี 
ก็ได้รับการยอมรับท้ังในรสชาติและ 
คุณภาพ โดยมี 4 ชาพระเอกหลัก ดังนี ้ 
(1) “ชาเซยีนหาว” เมอืงฮัน่จง (汉中仙毫) 
(2) “ชาฝูซี” เมืองอันคัง (安康富硒茶) 
(3) “ชาเฉวียนหมงิ” ของเทือกเขาฉนิหลิง่ 
(秦岭泉茗茶) และ (4) “ชาจ่ิงหยาง” 
เมอืงเสยีนหยาง (咸阳泾阳茶) นอกจากนี ้
ยังมีชาจ่ือหยางเหมาเจียน (紫阳毛尖)  
ชาก้วนก้วน (罐罐茶) และชาหูโหยว  
(糊油茶) ชาท้องถ่ินท่ีได้รบัความนยิมสงู 
เช่นกัน   

ประวัติและความเป็นมา
ของชามณฑลส่านซี

อุตสาหกรรมชาของส่านซีมีความ
ยาวนานเฉกเช่นกับของจีน โดยเฉพาะ
เมื่อครั้งเส้นทางสายไหมโบราณ มีการ 
แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหว่างชาจีน 
และชาตะวันตก ประวัติศาสตร์ชาของ 
ส่านซี เริ่มต้ังแต่สมัยราชวงศ์ซัง (商朝)  
สมยัราชวงศฮ์ัน่ (汉朝) ชาจากเทือกเขา 
ต้าปา (大巴山) ได้ถูกบันทึกเป็น 1 ใน 7 
สุดยอดชาของประเทศ และในสมัย 
ราชวงศ์ถัง ได้มีการบันทึกภูมิประเทศ 
ท่ีเหมาะสมต่อการปลูกและชาไว้ใน  
“新唐书•地理志” (New Tang Book 

Geography) ไว้ว่า “贡茶有山南道、剑

南道、淮南道” ระบุถึง ชาของมณฑล 
ส่านซี โดยเฉพาะชาท่ีมาจากเทือกเขา
ต้าปาได้ถูกใช้เป็นชาบรรณาการแก่ 
ราชวงศส์�าคัญ ๆ  แสดงใหเ้หน็ถึงคณุภาพ 
ของชาส่านซีท่ีได้รับการยอมรับกันมา 
อย่างช้านาน

ส่องอุตสาหกรรมชาส่านซี 
ฐานผลิตชาคุณภาพดีของจีน

ข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐบาลมณฑล
สา่นซรีะบุว่า ในชว่งครึง่แรกของป ี2563 
มณฑลส่านซีผลิตชาได้ราว 76,200 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 15,499 ล้านหยวน  
หากเปรียบเทียบกับข้อมูลเมื่อปี 2562 
ท่ีมณฑลส่านซีมีผลผลิต 117,500 ตัน  

ก็จะพบว่าแนวโน้มการผลิตมีการ 
เติบโตขึ้น เพราะผลผลิตเพียงครึ่งแรก 
ของปี 2563 ก็มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 
64.85 ของปริมาณท่ีผลิตได้ของท้ังป ี
2562 แล้ว

นอกจากนี้  ข้อมูลจากศุลกากร 
นครซีอาน ระบุว่าในปี 2562 มณฑล 
สา่นซไีด้เริม่สง่ออกชาไปยงัต่างประเทศ 
โดยเฉพาะกลุ่มชาเขียว 59 ล็อต 
และชาด�า 7 ล็อต เพิ่มขึ้นจากปี 2561  
กว่า 321% แมอั้ตราการเติบโตจะพุง่สงู 
แต่กลับพบว่าปริมาณการส่งออก 
คิดเป็นเพียง 399 ตัน จากผลผลิตท้ังป ี
สถิติเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่ามณฑล 
สา่นซียงัคงเนน้ตลาดผูบ้รโิภคในประเทศ 
แต่ก็เริ่มหันมาให้ความส�าคัญกับตลาด

ประเภทของชา ปี 2019 ปี 2018 ปี 2017

ชาเ ียว 1,772,800 1,722,400 1,679,000

ชา า 378,100 318,900 288,600

ชา ง 307,200 261,900 222,600

ชาอูหลง 275,800 271,200 271,300

ชา าว 49,600 33,700 25,200

ชาเหลือง 9,700 8,000 5,500

หน่วย : ตันชาแต่ละประเภทที่จีนผลิตได้

ที่มาข้อมูล: สมาพันธุ์ชาแห่งชาติ (中国茶叶流通协会)
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ต่างประเทศ โดยมตีลาดส่งออกชาเขยีว 
ท่ีส�าคัญ คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
มาเลเซยี และตลาดส่งออกชาด�าท่ีส�าคัญ 
คือ สหรฐัอเมรกิา เกาหลีใต้ และมาเก๊า

อุตสาหกรรมชา โมเดลยกระดับ
ความยากจนในพ้ืนที่ส่านหนาน 
(ส่านซีใต้)

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ช า ก ล า ย ม า เ ป็ น 
อีกหนึ่งเครื่ องมือยกระดับเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้ นท่ี 
สา่นซใีต้ (陕南地区) อยา่งจรงิจังครัง้แรก 
ในป ี2552 ผา่นเแผนพฒันาอุตสาหกรรม 
ชาแหง่ชาติป ี2552 - 2558 (2009 - 2015 
年全国茶业重点区域发展规划) ในแผนฯ  
ก�าหนดให้พื้นท่ีบริเวณส่านซีตอนใต้  
(3 เมืองหลักได้แก่ เมืองฮั่นจง (汉中市) 
เมืองอันคัง (安康市) และเมืองซังล่ัว 
(商洛市)  เปน็พื้นท่ียุทธศาสตรก์ารปลกูชา 
ท่ีส�าคัญของสา่นซ ีภายหลังท่ีรฐับาลจีน

ประกาศท�าสงครามต่อสู้ความยากจน  
อุตสาหกรรมชาของมณฑลสา่นซถีกูยก 
ขึ้นเป็นอีกหนึ่ง “ยุทธศาสตร์แก้จน 
อย่างตรงจุด” (Targeted Poverty 
Alleviation) อย่างจริงจัง ซึ่ งเป็น 
เป้าหมายและความท้าทายของรัฐบาล 
ท้องถ่ินต้ังแต่ปี  2556 เป็นต้นมา 
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้รัฐบาล
ท้องถ่ินน�าวิทยาศาสตร์ และความ 
ก้าวหนา้ทางอินเทอรเ์นต็ ในการท�าการ
ตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการค้า 
ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
บรรจุภัณฑ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค

1. การน�าวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มาปรับใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพและ
เพิ่มปริมาณผลผลิต (科技茶)

โดยมีส�านักงานเกษตรแห่งมณฑล 
สา่นซีรว่มกับส�านกังานวิทยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยมีณฑลสา่นซเีปน็หวัเรอืหลัก 
ในการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ 

ผสมสายพันธุ์ชา ตลอดจนการร่วมมือ 
กับสถาบันการศึกษาชั้นน�าอ่ืน ๆ  ก่อต้ัง 
ทีมวิ จัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เครื่องมือหลักท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต 
และแปรรูปชาด�า เนน้การใหค้วามส�าคัญ 
กับเทคโนโลยเีครื่องมอืส�าหรบัการผลิต 
และแปรรูปชาด�าของมณฑลส่านซี

2. การก�าหนดพื้นท่ีน�าร่องพี่เล้ียง 
กระจายองค์ความรูไ้ปยงัพื้นท่ีใกล้เคียง

ในป ี2560 สา่นซีได้ก�าหนดใหอ้�าเภอ 
ซเีซยีง (西乡县) ทางตอนใต้ของเมอืงฮัน่จง 
เป็นฐานการผลิตชาเพื่ อการส่งออก 
เนื่องจากเป็นฐานการปลูกชาท่ีมีขนาด 
ใหญ่ท่ีสดุในภมูภิาคตะวันตกเฉยีงเหนอื 
ปัจจุบัน อ. ซีเซียง มีพื้นท่ีเพาะปลูกชา 
มากถึง 301,000 หมู่ (123,360 ไร่)  
โดยเฉพาะชาอู่จ่ือเซียนหาว (午子仙毫) 
ท่ีได้รับการยอมรับและเป็นท่ีรู้จักกัน 
อย่างกว้างขวาง เพราะเคยได้รับรางวัล 

“Famous Brand Products” จากงาน 
มหกรรมการเกษตรนานาชาติ (China  
International Agriculture Expo)  
จากพื้นท่ีปลกูชาขา้งต้น จ�าแนกเปน็พื้นท่ี 
เกษตรเพื่อบรรเทาปญัหาความยากจน  
มากถึง 248,400 หมู่ (101,803 ไร่) 
เกษตรกรกว่า 50,000 ครัวเรือน 
ยึดอาชีพปลูกชาเป็นอาชีพหลักท�าให ้
ในแต่ละปีสามารถผลิตชาได้เฉล่ีย  
10,321.5 ตัน/ปี สร้างรายได้รวมกัน 
กว่า 1,240 ล้านหยวน 

3. สรา้งชอ่งทางการตลาดออนไลน์ 
ป ฏิ รู ป ก า ร ต ล า ด ด้ั ง เ ดิ ม ท่ี พึ่ ง พ า 
การจ�าหน่ายสินค้าผ่าน Physical  
Stores เท่านั้น

ไม่สามารถปฏิ เสธไ ด้ ว่ าความ
ก้าวหน้าของอุตสาหกรรม Big Data 
และอินเทอร์เน็ตของจีน มีส่วนส�าคัญ
ท่ีท�าให้จีนหลุดพ้นจากความยากจนได้ 

พ้ืนที่ปลูกชาของจีนเปรียบเทียบกับมณฑลส่านซี ระหว่างปี 2016 - 2020

ปริมาณผลผลิตใบชาของจีนและมณฑลส่านซี ระหว่างปี 2016 - 2019
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เพราะเปน็สว่นส�าคัญในการสร้างชอ่งทาง 
การตลาดออนไลน์ให้สินค้าและบริการ 
จากพื้นท่ีห่างไกล มีโอกาสส่งตรงไปถึง 
มือผู้บริ โภคได้มากขึ้น นับเป็นผล 
ความส�าเร็จของรัฐบาลจีนท่ีได้ระบุให ้ 
“อุตสาหกรรม 5G” เป็นอุตสาหกรรม 
นา่สนใจและเปน็หนึง่ในแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคม 5 ป ีฉบบัท่ี 13 (2016 - 2020)  
สอดคล้องกับข้อมูลจาก The Internet  
Society of China ของ ส�านกังานขอ้มลู 
อินเทอร์เน็ตแห่งชาติ ประจ�าปี 2019  
ท่ีระบุว่า จนถึงเดือนมิถุนายน 2019  
จีนใช้อินเทอรเ์นต็บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
มากถึง 846.81 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากป ี 
2018 กว่า 29.83 ล้านคน

ในชว่งการแพรร่ะบาดของโควิด-19 
อุตสาหกรรมเกษตรของมณฑลส่านซี 
ได้รบัผลกระทบค่อนขา้งมาก เมื่อเดือน 
มิถุนายน 2563 ส�านักงานกิจการ
เกษตรมณฑลส่านซี (陕西省果业中心)  
จึงได้ร่วมกับ Taobao Live และ JD  
Western Regions Agricultural ก่อต้ัง 
“Northwest Live Broadcasting Base” 
(网红直播示范基地) ซึ่งเป็นฐานการ 
ฝกึอบรมความรูท้างด้านเทคโนโลยแีละ 
การตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ 
ท่ีผลิตและแปรรูปสนิค้าของมณฑลส่านซ ี
ครอบคลมุพื้นท่ี 3,000 ตร.ม. และมคีวาม 
ร่วมมือกับ 4458 (试试我吧/Try me) 
แพลตฟอร์มถ่ายทอดสดแหล่งผลิต
และแปรรูปสนิค้าชื่อดังของประเทศจีน  

ในการถ่ายทอดสดสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปท้องถ่ินของมณฑลส่านซี  
ซึ่งทางส�านักงานฯ จะเป็นผู้คัดเลือก 
ผูป้ระกอบการก่อนในชัน้แรก หากสนิค้า 
ของผู้ประกอบการท่ีได้รับการคัดเลือก  
มีคุณภาพดีและก�าลังเป็นท่ีต้องการ 
ของตลาดในขณะนั้น  พิธีกรหรือ  
Influencer สามารถเลือกรับสินค้า 
ไปประชาสมัพนัธส์นิค้าด้วยตนเองหรอื 
สามารถ Review / ประชาสมัพนัธส์นิค้า 
ณ Northwest Live  Broadcasting Base 
ได้ด้วยเช่นกัน

4. มุง่สร้างเอกภาพในแบรนด์เกษตร 
สินค้าท้องถ่ิน (Branding)

ในช่วง 1 - 2 ปีท่ีผ่านมา รัฐบาล 
มณฑลส่านซีให้ความส�าคัญต่อการ 
สร้างความเป็นเอกภาพท่ีเก่ียวข้อง 
กับภาพลักษณ์สินค้าเกษตร ไม่เพียง 
สนับสนุนในด้านเงินทุนเพื่อการวิจัย 
และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ แต่ยังใหค้วาม 
ส�าคัญต่อการสรา้งแบรนด์ เพื่อยกระดับ 
สนิค้าผา่นการก�าหนด “ตัวตน” ของธรุกิจ 
(Brand Awareness) เช่น เมื่อปลายปี 
2563 มณฑลสา่นซอีนมุติัใหเ้มอืงฮั่นจง 
เป็นเมืองน�าร่องแบรนด์สินค้าเกษตร 
ท้องถ่ินสาธารณะ  “Wei  Jian  Hanzhong” 
(Taste of Hanzhong) ท่ีร่วมกับ 
สมาพนัธส์นิค้าเกษตรสเีขยีวเมอืงฮัน่จง 
ก่อต้ัง บ. Hanzhong Public Brand  
Operation Co., Ltd มีจุดประสงค์เพื่อ 
ประชาสัมพนัธภ์าพลักษณส์นิค้าเกษตร

ท้องถ่ิน และท�าการตลาดผ่านสหกรณ์
และกลุ่มเศรษฐกิจหมู่บ้าน 

ปจัจุบนัสนิค้าเกษตรของเมอืงฮัน่จง 
ยังผ่านการรับรองจากหลากหลาย 
มาตรฐาน อาทิ  Pollut ion-free 
Certified Products 243 รายการ 
Green Production Base 199 รายการ  
O r g a n i c  C e r t i f i e d  P ro d u c t s  
62 รายการ และ Green Certification  
Products 52 รายการ ช่วยสร้างความ 
เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป 
แก่ผูบ้รโิภคได้มากขึ้น โดยสนิค้าเกษตร 
ท่ีส�าคัญ ได้แก่ 1) ใบชา 2) น�ามันจาก 
เมล็ดชา 3) น�ามันดอก Rapeseed  
4)  กี วี  5)  มันเทศ 6) น�ามันจาก 
ดอกโบต๋ัน 7) ข้าว และ 8) ส้ม

5. สร้างการรบัรูใ้นวงกว้าง ผา่นการ 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ

ชาของมณฑลส่านซี ไ ด้รับการ 
รับรองถึงคุณภาพและชื่ อเสียงจาก 
การแข่งขันมากมาย ล่าสุด เมื่อวันท่ี  
22 พฤษภาคม 2564 ในพิธมีอบรางวัล 
การแข่งขันนานาชาติ Ding Cheng  
Tea King ฤดูใบไม้ผลิ ครั้ ง ท่ี  11  
ชาจากมณฑลส่านซไีด้รับรางวัลมากถึง 
7 แบรนด์ 

• รางวัลเหรยีญทองพเิศษ (ประเภท 
ชาเขียว): ได้แก่ ยี่ห้อชิงมู่ชวน (青木川

牌汉中仙毫) ยี่ห้อจือล่ิวจ๋ี (至六吉牌汉

中仙毫) และยี่ห้อเฟิ่ งหยวน (凤源牌汉

中仙毫)
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• รางวัลเหรียญทอง (ประเภท 
ชาเขียว): ยี่ห้อเจ่ียเซียงหยวน (栗乡缘

牌象园雾芽) และยี่ห้อเผิงเสียง (鹏翔

汉中仙毫)
• รางวัลเหรียญทอง (ประเภท 

ชาแดง): ย่ีห้อลว่ีเจียวจ่ือ (绿娇子牌汉

中红)
• รางวัลเหรยีญทอง (ประเภทชาด�า): 

ยี่ห้อโย่วเริ่นหล่ี (右任故里牌陕西官茶)
จะ เห็น ไ ด้ ว่ าการ เป็น เ จ้ าภาพ 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเป็นอีกหนึ่ง 
ช่องทางส่งเสริมการรับรู้ชาจีนไปยัง 
ผู้บริโภคได้อย่างดี 

ถอดบทเรียนอุตสาหกรรมชา
ของสา่นซ ีสูโ่อกาสทีว่สิาหกจิไทย 
สามารถเรียนรู้และน�าไปปรับใช้

1. การน�าจุดเด่นของท้องถ่ินมาใช้
เป็นจุดขาย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

โดยในช่วงท่ีผ่านมา สินค้าเกษตร
ของมณฑลส่านซี ได้น�าธาตุซีลีเนียม 
(Selenium) เข้ามาเป็นจุดขายในการ
ประชาสัมพันธ์ อาทิ ชาจ่ือหยางฟู่ซ ี
(Z iYang Rich Selenium Tea)  
ของเมืองอันคัง ซึ่งเป็นเมืองเดียวของ 

มณฑลสา่นซท่ีีมธีาตซุลีีเนยีมสงู มาเปน็ 
จุดเด่นในสนิค้า เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลกู 
ส่วนใหญ่ของจีนขาดแคลนซีลีเนียม 
กล่าวคือกว่าร้อยละ 72 ของพื้ นท่ี 
ในประเทศจีนมีธาตุซิลีเนียมอยู่น้อย  
และกว่าร้อยละ 30 ของพื้นท่ีดังกล่าว 
ขาดแคลนธาตุซิลีเนียมอย่างรุนแรง 
โดยเฉพาะทางตอนเหนือและตะวัน 
ออกเฉยีงเหนอืของจีน ปจัจุบนั ชาจ่ือหยาง 
ได้รับการยอมรับว่ามีสรรพคุณในการ
ต้านอนมุลูอิสระ ชว่ยกระตุ้นการท�างาน 
ของเอ็นไซมใ์นรา่งกายหลายชนดิ

2. การใหค้วามส�าคัญกับบรรจุภัณฑ์ 
ท่ีไม่ เพียงสวยงามหรือตอบสนอง 
การใชง้าน แต่ต้องสอดคล้องกับเทรนด์ 
ยุคปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบัน ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า 
บรรจุภัณฑ์มสีว่นส�าคัญต่อการตัดสนิใจ 
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาดท่ีมี 
สินค้าให้เลือกจ�านวนมากอย่างจีน  
หากไม่ใช่แบรนด์ท่ีครองตลาดมาอย่าง 
ยาวนาน โอกาสท่ีจะแจ้งเกิดย่อมเป็น
ไปได้ยาก เพราะจีนเป็นตลาดด้าน 
บรรจุภัณฑ์ท่ีใหญท่ี่สดุในโลก ท่ีไมเ่พยีง 
แต่เฉพาะบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเท่านั้น  
แต่ยังครอบคลุมถึงบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ 
การจัดส่งสินค้าออนไลน์ด้วย

ผู้ประกอบการไทยจึงควรให้ความ 
ส�าคัญต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
เพื่ อดึงดูดใจลูกค้าและสามารถคง 
คุณภาพสินค้าเอาไว้ได้ในเวลาเดียวกัน  

นอกจากนี้ ยังต้องหมั่นศึกษาระเบียบ
ข้อบังคับจากภาครัฐท่ีมักปรับเปล่ียน 
อยู่เสมอ 

การดีไซน์รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ควรม ี
เอกลักษณ์ และมีค�าอธิบายคุณสมบัติ 
พร้อมแหล่งของท่ีมา ซึ่งควรมีท้ังภาษา 
อังกฤษและภาษาจีนชัดเจน นอกจาก 
ต้องค�านงึถึงความสวยงามหรือฟังก์ชัน 
ในเรื่องการใช้งานแล้ว ยังต้องค�านึงถึง 
ระเบียบและข้อบังคับท่ีสอดคล้องกับ 
ประเทศต้นทางท่ีจะเขา้ไปท�าตลาดด้วย

3. การพจิารณาใชช้อ่งทางออนไลน์ 
/แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าหรือ KOL 
จีนท�าการตลาดสินค้า

ในยุคปัจจุบัน ความนิยมในการ 
ประชาสัมพันธส์ินค้าผ่านแพลตฟอร์ม 
ออนไลน์ อาทิ Xiaohongshu (Little  

Red Book) Wechat Tiktok หรือ 
toutiao.com ล้วนเป็นแอปพลิเคชัน
ยอดนิยม รวมไปถึงอาจพิจารณาใช ้
Influencers/KOL ประชาสัมพันธ์
สนิค้าก็เปน็หนึ่งในชอ่งทางสรา้งการรบั
รู้สินค้าไทยได้เร็วและต่อเนื่อง

4. การต่อยอดสนิค้าปฐมภูม ิสูส่นิค้า 
แปรรูปเพื่อเพิม่มลูค่าและความนา่สนใจ

ปจัจุบนั ชาของจีน ยงัได้รบัการพัฒนา 
สู่รูปแบบอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสร้าง
มูลค่ามหาศาล อาทิ เสี่ยว ก้วน ฉา  
(小罐茶) เน้นชาท่ีมีคุณภาพพรีเมียม 
Nayuki (奈雪的茶) ร้านชาท่ีน�าชามา 
ต่อยอดเป็นเบเกอรี่และเครื่ อง ด่ืม 
ท่ีหลากหลาย Ten Fu (天福茗茶) รา้นชา 
ท่ีผลิตขนมจากชาจ�าหน่าย

โดยสรุป อุตสาหกรรมชาของมณฑล 
ส่านซี ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรม 
ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการต่ืนตัวของการ
พัฒนาสินค้าเกษตรภายในท้องถ่ิน  
โดยเฉพาะการได้รบัการสนบัสนนุท้ังใน 
ส่วนของการพัฒนาสายพันธุ์ไปจนถึง 
ชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ยซึ่งถือเปน็หวัใจ 
หลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
เกษตรกร โดยผูผ้ลิตและแปรรูปชาไทย 
อาจพิจารณาน�าแนวทางและรูปแบบ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจีนมาปรับใช้ 
เพิ่มมูลค่าของสินค้า เพิ่มส่วนแบ่งทาง 
การตลาด เพราะผูบ้รโิภคชาวจีนถือเปน็ตลาด 
ผู้บริโภคชาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก

098 099

เรียนจากผู้รู้

ถนนทุกสายมุ่งสู่จีนตะวันตกกับระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่วารสารฉบับพิเศษ



• ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน (ตะวันตก) 
เมื่อ “ลมเปลี่ยนทิศ” โอกาส 
และความท้าทายของธุรกิจไทย 
ในภาคตะวันตก

• ส�ารวจเขตโลจิสติกส์นานาชาติ
นครหลานโจว จาก landlocked 
สู่ landlink ส�าคัญอีกแห่งของ
ภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

• ส่องเครือข่ายเส้นทางรถไฟ
มณฑลส่านซี กานซู และ 
เขตปกครองตนเองหนิงเซ่ียหุย: 
ความเช่ือมโยงกับ ILSTC  
และโอกาสมุ่งใต้สู่อาเซียน

เพ่งดู 
การเปลี่ยนแปลง
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ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน (ตะวันตก) 
เมื่อ “ลมเปลี่ยนทิศ”: โอกาส 
และความท้าทายของธุรกิจไทย 
ในภาคตะวันตก
เพ่งดปูรากฏการณท์างเศรษฐกิจทีน่กัลงทนุ 
จากทั่วโลกต่างหลั่งไหลมาคว้าโอกาส
ทางการคา้การลงทนุในจนี (ตะวนัตก)  
เพ่ือมองหาโอกาสการท�าธุรกิจในตลาดจีน

เพ่งดูการเปลี่ยนแปลง
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กว่า 3 ทศวรรษท่ีจีนด�าเนนินโยบาย 
การเปิดตลาดแลกเทคโนโลยี ได้น�า 
ความเจริญคับค่ังมาสู่จีนแผ่นดินใหญ่  
โดยเฉพาะชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก 
และภาคใต้ของประเทศ ส่งผลให้พื้นท่ี 
ดังกล่าวกลายเปน็ “ขุมทอง” ของพอ่ค้า 
นักลงทุนจากท่ัวโลก

“ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน” วลีสั้น ๆ  
ท่ีสะท้อนปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ 
ท่ีนักลงทุนจากท่ัวโลกต่างหล่ังไหล 
มาคว้าโอกาสทางการค้าการลงทุน 
ในประเทศท่ีมีพื้นท่ีกว้างใหญ่ไพศาล 
และมปีระชากรมากกว่า 1.4 พนัล้านคน 
คิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรโลก  
โดยเฉพาะในพื้นท่ีของชายฝั่ งทะเล
ภาคตะวันออกจรดใต้ท่ีเปรียบเสมือน  
“แม่เหล็ก” ดึงดูดเงินจากนักลงทุนให ้
หล่ังไหลเขา้ประเทศ และชว่ยขับเคล่ือน 
การพัฒนาของประเทศจีนจนเกิดเป็น 
กระแสจีนภิวัฒน์

“ความเจรญิ” ท่ีกระจุกตัวตามแนว 
ชายฝั่ งทะเล ส่งผลให้สมรภูมิการค้า 
การลงทนุในพื้นท่ีขยับเขา้ใกล้ “จุดอ่ิมตัว” 
และมาถึงจุดสิ้นสุดของยุค “ของถูก  
ค่าแรงถกู”  บทบาทการเปน็  “โรงงานโลก” 
(World’s Factory) ก็ดูจะเลือนลางลง 
ในสายตาพ่อค้าและนักลงทุนต่างชาติ  
ผลักดันให้นักลงทุนเหล่านี้ต้องปรับ 
กลยุทธ์และน�า ตัวเองก้าวผ่านยุค  
“Made in China” เข้าสู่ “Made for 
China”

การอ่ิมตัวทางด้านเศรษฐกิจและ 
นโยบายการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม 
ท่ีเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง 
ของพื้นท่ีเลียบชายฝั่ งทะเล ท�าใหพ้อ่ค้า 
และนักลงทุนต้องหักพวงมาลัยมุ่งสู่  
“จีนตะวันตก” เป็นจุดเริ่มต้นของ 
“กระแส Go West” หรอืการเคล่ือนยา้ย
เงินทุนสู่พื้นท่ีตอนในทางภาคตะวันตก 
ของประเทศจีน พรอ้มกับปรากฏการณ์ 
การไหลเข้าของแรงงานท่ีกลับคืนถ่ิน 
สู่ภาคตะวันตก

ณ วันนี้ พื้นท่ีภาคตะวันตกมีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกว่า 
ภมูภิาคอ่ืนของจีน แมว่้าหวัเมอืงส�าคัญ
ของมณฑลทางตะวันตกถูกจัดเป็น  
“หัวเมืองรอง” แต่การขยายตัวของ 
ชุมชนเมอืง (Urbanization) ระดับรายได้ 
และสดัสว่นชนชัน้กลางในภาคตะวันตก 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ป ร ะ ช า ช น มี ฐ า น ะ ค ว า ม เ ป็ น อ ยู ่
รวมถึงคุณภาพท่ีดีขึ้น สอดคล้องกับ 
ผลส�ารวจของ CBN Weekly (第一财经 

周刊) สื่อชั้นน�าด้านเศรษฐกิจของจีน  
ท่ีท�าการส�ารวจ 400 เมอืงท่ัวประเทศจีน 
พบว่า หัวเมืองท่ีต้ังอยู่ทางภาคกลาง
และภาคตะวันตกท่ีได้รับการจัดอันดับ 
เขา้สูเ่มอืง 2nd tier and 3rd tier มจี�านวน 
เพิ่มขึ้น การเริ่มต้นธุรกิจท่ีจีนตะวันตก 
จึงเป็นจุดหมายใหม่ท่ีน่าสนใจของ 
ภาคธุรกิจ เพราะการแข่งขันยังไม ่
เข้มข้นเท่ากับหัวเมืองใหญ่และยังม ี
ช่องว่างทางการตลาดอยู่อีกมากโข

การเริ่มต้นธุรกิจในจีนตะวันตก  
การมองหา “พันธมิตรธุรกิจ” หรือ 
ตัวแทนจ�าหน่าย (Distributor) ท่ีมี
ความน่าเชื่ อถือและท่ีมีความถนัด 
ในพื้ น ท่ีมาช่วยเสริมส่วนขาดหรือ 
อุดช่องโหว่ นับเป็นอีกหนึ่งทางลัด 

ท่ีช่วยให้การท�าธุรกิจเติบโตมั่นคง 
ในทุกย่างก้าว โดยการใช้ระบบบริหาร 
จัดการและคนท้องถ่ินซึ่งมีความถนัด 
และเข้าใจท้องถ่ินก็เป็นส่วนส�าคัญ  
ท้ังนี ้ ต้องก�าหนดหนา้ท่ีความรบัผดิชอบ 
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และแผนงาน
ธุรกิจในอนาคตไว้อย่างชัดเจนก่อนเริ่ม 
ด�าเนินกิจการ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่อง 
ข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นได้

โมเดล “Merger & Acquisition”  
เป็นแนวทางท่ีธุรกิจหลายรายน�ามาใช ้
เพื่อชว่ยลดหรือแบง่เบาภาระความเสีย่ง 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการขาดประสบการณ์ 
หรือความไม่คุ้นเคยกับตลาดท้องถ่ิน  
ดังสุภาษิตท่ีว่า “สองหัวดีกว่าหัวเดียว”  
ยกตัวอย่างเช่น การเข้ามาเจาะตลาด 
ในนครหนานหนงิของ Cafe Amazon  
ตามค�าชักชวนของกลุม่อีสต์ เอเชยีชูการ ์
(เครือมิตรผล) ในกว่างซี

นอกจากนี้ ธุรกิจต้องเรียนรู้และ
ปรับตัวให้เข้ากับวิถีท้องถ่ินได้อย่าง
รวดเร็วและลงตัว และสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมตอบโจทย์ผู้บริโภคท้องถ่ิน 
“ปรับตัวสู่ท้องถ่ิน” (Localization) 
เป็นสิ่งท่ีธุรกิจไม่ควรมองข้าม แม้ว่า 
ธุรกิจจะมีเทคโนโลยีและระบบบริหาร 
จัดการแบบ “อินเตอร์” แต่ก็มีธุรกิจ 
จ�านวนไมน่อ้ยท่ีต้อง “พา่ยศกึ-ถอนทัพ” 
จากสมรภูมิธุรกิจในจีนก็เพียงเพราะ 
ขาดความเข้าใจและเข้าถึง “ความเป็น 
จีน (จ๋า)” นั่นเอง
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ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์สตาร์บัคส์ 
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่กาแฟ 
เพื่อตอบโจทย์ธรรมเนียม “การมอบ 
ของขวัญ” ในช่วงเทศกาลส�าคัญอย่าง  
“ขนมจ้ัง” (บ๊ะจ่างไส้หวาน) ในเทศกาล 
เรือมังกร และ “ขนมไหว้พระจันทร์”  
ในเทศกาลวันไหว้พระจันทร ์ด้วยรสชาติ 
ของไส้ขนมท่ีแปลกใหม่และทันกระแส 
เพื่อทานคู่กับกาแฟ แถมยังพ่วงกระแส 
จีนนิยมด้วยการใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพ 
ท่ีปลูกในประเทศจีน หรือในกรณีของ  
KFC นอกจากผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นรสชาติ 
สไตล์จีนแล้ว จากกระแสหลัวซือเฝิ่ น 
ท่ีก�าลังดังไปท่ัวจีน ล่าสุด KFC ได้วาง 
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป  
“หลัวซอืเฝิ่น” (เสน้หมีน่�ามนัพรกิหอยขม 
รสจัดจ้านของเมอืงหลิว่โจวในเขตปกครอง 
ตนเองกว่างซีจ้วง)

แมช้าวจีนมคีวามเปน็สากลมากขึ้น 
แต่พวกเขาก็ยังไม่ได้ละท้ิงวัฒนธรรม 
ด้ังเดิมท่ีเคยเป็นมา “ความกว้างใหญ ่
ไพศาล ความหลากหลายทางชนชาติ  
วัฒนธรรม ค่านิยม ระดับรายได้ และ 
พฤติกรรมการซื้ อในแต่ละท้องถ่ิน 
ของจีน” เป็นโจทย์ท่ีท้าทายของพ่อค้า 
นักลงทุนท่ีต้อง “คิดเร็ว ท�าเร็ว และ
ปรับตัวเร็ว” เพื่ อให้ตอบสนองต่อ 
พฤติกรรมการบริ โภคท่ีเฉพาะตัว 
ของประชาชนชาวจีน

นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์ “ลดไซส์ 
ใกล้ชิดชุมชน” แผนธุรกิจท่ีน่าสนใจ 

และมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมากในจีน 
โดยนัก วิ เคราะห์จากหลายส�านัก  
ชี้ตรงกันว่า โมเดลธุรกิจ Big Box  
ไม่ เหมาะกับตลาดจีน ธุรกิจมีการ  
“ลดขนาด” เพื่อเจาะชุมชนรากหญ้า 
ก�าลังเป็นโมเดลท่ีได้รับความนิยม 
ในช่วงหลายปีมานี้ เพราะตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคต้องการเน้น 
ความสะดวกรวดเร็ว ชอบซื้ อน้อย 
แต่บ่อยครั้ง ดังนั้น ร้านค้าเฟรนไชส ์
ขนาดกลาง - เล็ก จึงเป็นอีกตัวเลือก 
ท่ีน่าสนใจส�าหรับการน�าสินค้าไทย 
เข้าเจาะตลาดจีน (ตะวันตก) ซึ่งร้านค้า 
เหล่านี้จะมี mini program ส�าหรับ 
การสั่ง ซ้ือและส่งสินค้าให้กับลูกค้า 
ได้รวดเร็ว

ในภาพรวม จีนภาคตะวันตกเป็น 
“ตลาดเกิดใหม่” (Emerging Market)  

ท่ีมีความได้เปรียบในด้าน “ต้นทุน
ประกอบธุรกิจ” ท้ังค่าเช่า ค่าจ้าง  
รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
ท�าให้ยังมี “ช่องว่างทางการตลาด” 
และคู่แข่งยังมีน้อย และบรรยากาศ 
ของการแข่งขันไม่ดุ เดือดเท่าพื้ นท่ี 
ภาคตะวันออกและภาคใต้

อีกท้ัง ชุนชนเมืองและระดับรายได้
ของคนในท้องถ่ินมีการขยายตัวแบบ
ก้าวกระโดด โดยเฉพาะ “ตลาดชนบท”  
(นอกเขตเมือง) ซึ่งแม้ว่าช่วงแรกของ 
การประกอบธุรกิจอาจจะไมไ่ด้ผลก�าไร  
ทว่า ตลาดชนบทเป็นตลาดขนาดใหญ ่
และมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคต  
ก็ถือเสียว่าเป็นการ “กินน�าเผื่อแล้ง” 
เข้าชิงฐานลูกค้าก่อนก็ไม่ เ สียหาย  
และรูปแบบการด�าเนินธุรกิจแบบ  
“เก่าใหม ่ -  ใกล้ชดิชุมชน” เนน้เลือกท�าเล 
เปดิสาขาในเมอืงเก่าและพ้ืนท่ีเมอืงใหม ่
(เน้นหมู่บ้านและอาคารชุดสร้างใหม่)  

เพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขันในโซนธุรกิจ 
ขนาดใหญ่

แม้ ว่ า จีน  (ตะ วันตก)  จะเป็น 
“โอกาส (ใหม่)” ท่ีพ่อค้านักลงทุน 
เริ่มจับจ้องตาเป็นมัน แต่ประเทศจีน 
ก็ได้ชื่ อว่าเป็น “ตลาดปราบเซียน”  
เพราะม ี“ความท้าทาย” นานาประการ 
ท่ีต้องพงึรูพ้งึระวังในการวางแผนธรุกิจ  
และหาวิธรีบัมอืไว้ล่วงหนา้ ไมว่่าจะเปน็ 
แผนการตลาดเพื่อยกระดับขีดความ 
สามารถในเรื่องการแข่งขันของธุรกิจ  
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง โ ล จิ ส ติ ก ส์
ซัพพลายเชนกับความเข้าใจท้องถ่ิน  
การบรหิารจัดการด้านขนสง่ โลจิสติกส์  
และสินค้าคงคลัง

สุดท้าย “กฎระเบียบ/ข้อจ�ากัด 
ในการลงทุน” มาตรการปกป้องธุรกิจ 
ท้องถ่ินของภาครัฐ แม้ว่าจีนจะเปิดให ้
นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วน  
100% แต่ ก็ยั งมีกฎระเบียบหรือ 
ข้อจ�ากัดในการลงทุนท่ีต้องท�าการ
ศึกษาในรายละเอียดให้ชัดเจน

โอกาสมีไว้ส�าหรับผู้ “พร้อมท่ีสุด” 
แล้วคุณล่ะพร้อมหรือยัง!!!

เมื่อท่านพร้อมท่ีจะเข้าสู่ตลาดจีน 
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) 
ยินดีท่ีจะก้าวไปพร้อมกับท่านด้วยการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูและค�าปรึกษาท่ีจะชว่ย 
ใหท่้านเริม่ต้นธรุกิจในจีนได้อยา่งมัน่คง 
และยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ชี้ช่องทาง  
สร้างโอกาส พิชิตตลาดจีน”
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ท�าความรูจ้กักบัเขตโลจสิตกิส์ 
นานาชาต ินครหลานโจว  
ทีไ่ดเ้ร่งยกระดับศักยภาพและ
รูปแบบการให้บริการแบบ 
“Smart Inland Port” 
เพ่ือรองรับเป้าหมายสู่ 
การเป็นศูนย์กลาง landlink

ส�ารวจเขตโลจสิตกิส์ 
นานาชาติ 
นครหลานโจว  
จาก landlocked  
สู ่landlink ส�าคญั 
อีกแห่งของภูมิภาค
จนีตะวนัตกเฉยีงเหนอื
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ไมอ่าจปฏิเสธได้ว่า กระแสการเปดิตัว 
ขบวนขนส่งสินค้านานาชาติในหลาย 
พื้นท่ีของจีนกลายมาเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
และยิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อวิกฤตโควิด-19  
ท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบการขนส่ง 
สินค้าประเภทต่าง ๆ การขนส่งสินค้า 
ด้วยระบบรางจึงเขา้มามบีทบาทส�าคัญ 
ในการพัฒนาความเจริญ โดยเฉพาะ 
ดินแดนไรท้างออกสูท่ะเล (Landlocked) 
ท�าใหย้งัสามารถสง่ออกสินค้าไปจ�าหนา่ย 
ยังต่างประเทศได้

วันนี ้ศนูยข์อ้มลูเพื่อธรุกิจไทยในจีน 
ณ นครซีอาน จะพาทุกท่านไปท�า 
ความรู้จักกับเขตโลจิสติกส์นานาชาติ  
นครหลานโจว (International Land  
Port of Lanzhou: ชื่อเดิม 兰州国际港务 

区 หรือช่ือใหม่ 甘肃（兰州） 国际陆港)  

มณฑลกานซู ท่าเรอืบกท่ีก่อต้ังขึน้ต้ังแต่
ปี 2555 โดยในปี 2564 นี้มีความพิเศษ 
เพิ่มเติมขึ้นมาคือ เขตฯ ได้เร่งยกระดับ
ศักยภาพและรูปแบบการให้บริการ 
แบบ “Smart Inland Port” เพื่อรองรบั 
เปา้หมายสู่การเปน็ศนูยก์ลาง landlink 
ท่ีส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคจีน 
ตะวันตกเฉียงเหนือ

1. ภมูหิลงัการกอ่ตัง้เขตโลจสิตกิส์ 
นานาชาตินครหลานโจว

เ ข ต โ ล จิ ส ติ ก ส์ น า น า ช า ติ น ค ร 
หลานโจว (International Land Port of 
Lanzhou) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการ
พัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) 
เมื่อปี 2555 ให้เป็นศูนย์ขนส่งสินค้า
นานาชาติและเปน็จุดเชื่อมโยงท่ีส�าคัญ

ระหว่างประเทศจีนกับกลุ่มประเทศ 
เอเ ชียกลาง เอเชียใ ต้  และยุโรป 
ผ่านการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง

ต่อมา รฐับาลนครหลานโจว (兰州市) 
และรฐับาลเขตซีกู ่(西固区) ได้รว่มก่อต้ัง 
บริษัท International Land Port  
Investment Co., Ltd. เพื่อเปน็วิสาหกิจ 
พัฒนาท่ีดิน ด�าเนินการก่อสร้าง และ 
ควบคมุการด�าเนนิงานในเขตโลจิสติกสฯ์ 
ต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านซีกู่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีม ี
ความส�าคัญของเสน้ทางสายไหมในอดีต 
โดยเป็นพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนการค้า 
ระหว่างประเทศจีนกับกลุ่มประเทศ 
ยุโรปและเอเชีย เพราะนอกจากจะมี 
ท�าเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสมแล้ว ยงัมนียัส�าคัญ 
ทางประวัติศาสตร์อีกด้วย

2. การพัฒนาเขตโลจิสติกส์ฯ 
ระยะที่ 1 (ปี 2559 - 2563)

เขตโลจิสติกส์ฯ ได้มีการก่อสร้าง 
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และ 
ศูนย์อ�านวยการต่าง ๆ ท่ีประกอบด้วย 
3 ส่วนส�าคัญ ดังนี้

2.1 ศูนย์คอนเทนเนอร์ท่ีขนส่ง 
สนิค้าด้วยระบบราง (Lanzhou Railway 
Container Center) เป็น 1 ใน 18 
ศูนย์คอนเทนเนอร์ท่ีขนส่งสินค้าด้วย 
ระบบรางท่ีมีมาตรฐานระดับประเทศ 
มีพื้นท่ีส�าหรับการบรรจุและขนถ่าย 
สินค้าส�าหรับการขนส่งระบบรางราว 
1,400 หมู่ (574 ไร่) มูลค่าการลงทุน 

2,800 ล้านหยวน ปจัจุบนัเปดิใหบ้รกิาร 
ท่ีเก่ียวข้องกับเส้นทางการขนส่งสินค้า 
นานาชาติ “หลานโจวห้าว” มีศักยภาพ 
ในการรองรับปริมาณสินค้าได้ราว 30 
ล้านตัน/ป ีรองรบัปรมิาณตู้คอนเทนเนอร ์
ขนาดมาตรฐานได้มากถึง 4 ล้านตู้ 

โดยภายในศูนย์ฯ จะประกอบด้วย  
1) เขตคลังสินค้าทัณฑ์บน (ประเภท B) 
ครอบคลุมพื้นท่ี 750 หมู่ (307 ไร่)  
มีการให้บริการด้านการตรวจสอบของ 
ศลุกากรการตรวจสอบคลังสินค้า และ 
การตรวจสอบสินค้าน�าเข้าและส่งออก  
2) ศูนย์การขนสง่สนิค้าแบบบูรณาการ 
(Multiple Transport Center) ใหบ้รกิาร 
การขนส่งท้ังในและระหว่างประเทศ

2.2 ศูนย์คอนเทนเนอร์ท่ีขนส่ง
สินค้าทางถนน (Lanzhou Highway 
Container Center) พื้นท่ีรองรบัสนิค้า
และขนส่งสินค้าทางถนน ปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการก่อสร้างด้วยมูลค่า 
การลงทุนมากถึง 60,000 ล้านหยวน 
ประกอบด้วย 1) ศูนย์จัดแสดงสินค้า 
เพื่ อการน�าเข้าและส่งออก 2) ศูนย ์
โลจิสติกส์สินค้าแปรรูปเพื่อการส่งออก 
3)  ศูนย์ โลจิสติกส์ส�าหรับสินค้า ท่ี
ต้องการกักเก็บรักษาด้วยความเย็น  
(Cold Chain Logistics Center) และ 
4 )  ศู น ย์ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล โ ล จิ ส ติ ก ส์  
(Hub Logistics Information Center) 
โดยมี วิสาหกิจสนใจเข้าลงทุนแล้ว 
จ�านวน 34 โครงการ
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2.3 ท่าเรอืบกหลานโจว (Lanzhou 
Inland Port) แม้ว่าการก่อสร้างระบบ 
สาธารณูปโภคและอาคารท่ีท�าการ 
ในเขตโลจิสติกสฯ์ จะยงัไมเ่สรจ็สมบูรณ์ 
100% แต่ก็ได้เริ่มการเปิดท�าการ 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้า 
ผ่านเส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติ 
“หลานโจวหา้ว” (兰州号) แล้ว ซึ่งแสดง 
ให้เห็นว่ารัฐบาลมณฑลกานซูให้ความ
ส�าคัญต่อการพัฒนาเขตโลจิสติกส์ฯ 
เป็นอย่างมาก

3. ปัจจุบัน ให้บริการเส้นทาง
ขนส่งสินค้านานาชาติไปยัง 
4 กลุ่มพ้ืนที่ ดังนี้

เส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติ 
“หลานโจวห้าว” เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง 
การผลักดันแผนพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
บนเส้นทางสายไหมทางบกท่ีเป็น 
รู ป ธ ร ร ม ท่ี รั ฐ บ า ล ม ณ ฑ ล ก า น ซู 
ให้ความส�าคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือ 
ส� า คั ญ ใ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ในพื้ นท่ี ปัจจุบัน “หลานโจวห้าว” 
ได้เปิดขบวนเดินรถเชื่ อมต่อไปยัง 
4 ทิศทางหลัก ได้แก่

3.1 เส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ
หลานโจว - เอเชยีกลาง (หลานโจวหา้ว 
เส้นเอเชียกลาง) เป็นเส้นทางฯ ด้ังเดิม 
ท่ี เปิดให้บริการไปยังเมืองอัลมาตี  
ของคาซัคสถาน เปิดให้บริการอย่าง 
เปน็ทางการเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2558

3.2 เส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ 
หลานโจว - เอเชียใต้ (หลานโจวห้าว 
เสน้เอเชยีใต้) เปน็เสน้ทางฯ ด้ังเดิมท่ีเปดิ 
ให้บริการไปยังกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศ 
เนปาล นอกจากบรรทุกสินค้าจากจีน 
ตะวันตกแล้ว ยังมีสินค้าจากเมือง  
ฝั่ งตะวันออก เช่น เมืองอ้ีอูและนคร 
กว่างโจวด้วย ขบวนขนสง่ดังกล่าวเปดิให ้
บรกิารเต็มรูปแบบภายหลังการทดลอง 
เดินรถครัง้แรกเมื่อเดือน พฤษภาคม 2559

3.3 เส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ 
หลานโจว - ยุโรป (หลานโจวห้าว 
เส้นยุโรป) เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 
รัฐบาลนครหลานโจวได้เปิดเส้นทาง 
ขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ “หลานโจวหา้ว” 
(หลานโจว-ฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี) 
โ ด ย ต่ อ ย อ ด จ า ก ห ล า น โ จ ว ห้ า ว 
เส้นเอเชียกลาง พาดผ่านกรุงมอสโก 
ประเทศรัสเซีย - กรุงมินสก์ ประเทศ 
เบลารุสและกรุงวอร์ซอ ประเทศ
โปแลนด์ โดยการขนส่งรอบปฐมฤกษ์ 

เป็นการขนส่งสินค้าประเภทอุปกรณ์
เครื่ องจักร ล้อยางรถยนต์ อุปกรณ์ 
สร้างความอบอุ่น และอิฐทนไฟ

3.4 เส้นทางการขนส่งนานาชาติ 
ไปยังทิศใต้ของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งใน 
โครงการตามข้อตกลงยุทธศาสตร์ 
The China - Singapore Demonstration 
 Initiative on Strategic Connectivity 
ไมเ่พยีงมุง่การสง่ออกไปยงั กลุม่ประเทศ 
เอเชียกลางและยุโรปเท่านั้น เมื่อเดือน 
สิงหาคม 2560 รัฐบาลมณฑลกานซู 
ได้ลงนามความร่วมมือในบันทึกความ 
เข้าใจร่วมกับเขตปกครองตนเอง 
กว่างซี จ้วง นครฉงชิ่ง และมณฑล 
กุ้ยโจว ร่วมบูรณาการงานศุลกากร 
และการตรวจสอบและกักกันโรค  
เพื่อประโยชน์ในการเช่ือมต่อเส้นทาง 
การขนส่งนานาชาติไปยังทิศใต้ของ 
ประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตาม
ข้อตกลงยุทธศาสตร์ The China-
S i n g a p o r e  D e m o n s t r a t i o n 
Initiative on Strategic Connectivity  
“中国新加坡互联互通项目（渝桂新）

เส้นทางการขนส่งดังกล่าวพาดผ่าน 
นครฉงชิ่ง มณฑลกุ้ยโจว และเขตฯ 
กว่างซีจ้วง ก่อนจะไปสิ้นสุดยังประเทศ 
สงิคโปร ์ระยะทางรวม 4,080 กิโลเมตร

ในส่วนของเส้นทางนี้ฯ ภายหลัง 
การบรรลขุ้อตกลงขา้งต้น เขตโลจิสติกสฯ์ 
ได้รับอานิสงส์จากการใช้ประโยชน์
ของเส้นทางรถไฟหลานโจว - ฉงชิ่ง  

ซึ่งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบครั้งแรก 
เมื่อเดือนกันยายน 2560 เป็นเส้นทาง
หลักของการขนส่งสินค้าจากกานซู 
ไปยังฉงชิ่ง โดยมีฉงชิ่งท�าหน้าท่ีเป็น 
ข้อต่อส�าคัญด้วยการเป็นจุดเริ่มต้น
ของเส้นทางการขนส่งนานาชาติไปยัง 
ทิศใต้ สามารถกระจายสินค้าไปยัง 
กลุ่มประเทศอาเซียนได้สะดวกขึ้น 
จากเดิมท่ีมุ่งการขนส่งไปยังประเทศ
ในกลุ่มเอเชียกลาง เอเชียใต้และ 
ทวีปยุโรป ซึ่งเส้นทางการขนส่งสินค้า
ระบบรางไปยังทิศใต้นี้จะใช้รูปแบบ 
การขนส่ง Multimodal transport  
(公铁海多式联运) ได้แก่

• รูปแบบการขนส่ งระบบราง  
นครหลานโจว มณฑลกานซู (เส้นทาง 
รถไฟหลานโจว - ฉงชิ่ง) เชื่ อมต่อ 
กับเส้นทางการขนส่งสินค้าระบบราง 
ไปยังทิศใต้ท่ีนครฉงชิ่ง - นครกุ้ยหยาง 
(มณฑลกุ้ยโจว) - นครหนานหนิง  
(เขตฯ กว่างซีจ้วง)
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• รูปแบบการขนส่งทางเรือ ท่าเรือ 
เป่ยปู้ของเขตฯ กว่างซี - ประเทศ
สิงคโปร์ - กระจายต่อไปยังประเทศ 
อ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน

4. ยอ้นดศูกัยภาพทีเ่ป็นปัจจยัหลกั 
ในการก่อตัง้เขตโลจสิตกิสฯ์

4.1 มีจุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ 
นครหลานโจวต้ังอยู่บริเวณตอนกลาง 
ค่อนไปทางตอนเหนือของประเทศ 
มีระยะทางเช่ือมต่อกับกลุ่มประเทศ 
เอเชียกลางและยุโรปใกล้กว่ามณฑล 
ทางภาคตะวันออก ท�าใหไ้ด้รบัอานสิงส ์
จากแผนการพัฒนาเครือข่ายเส้นทาง 
รถไฟของรฐับาลกลาง ซึง่รฐับาลท้องถ่ิน 
ก็ได้พยายามพัฒนาข้อด้อยของตนเอง 
ท่ีไม่มีพ้ืนท่ีสู่ทะเล (landlocked) สู่การ 
เป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อ (landlink)  
ระบบขนส่งทางรางท่ีส�าคัญอีกแหง่หนึง่ 
ของจีนตะวันตก

4.2 มบีทบาทส�าคัญในยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจเส้นทาง
สายไหมทางบก โดยเฉพาะด้านการค้า 
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว

4.3 มีเขตเมืองใหม่นครหลานโจว 
( La n z h o u  N e w  A r e a )  ต้ั ง ขึ้ น 
เมื่ อปี 2555 เป็นเขตขนาดใหญ่ท่ีม ี
ศกัยภาพในการรองรบัการขยายตัวของ 
เศรษฐกิจในพื้นท่ีและจากต่างประเทศ 
ได้โดยเป็นเขตเมืองใหม่ระดับชาติ 
ล�าดับท่ี 5 ของจีนและเป็นเขตแรก 

ในภาคตะวันตกเฉยีงเหนอื (ปจัจุบนัจีน 
มเีขตเมอืงใหมร่ะดับชาติท้ังหมด 19 เขต) 
โดยใน 4 เ ดือนแรกของปี  2564 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของเขตฯ  
มีการขยายตัวมากถึงร้อยละ 20.2  
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของป ี2563 และมมีลูค่าการค้าระหว่าง
ประเทศเพิม่ขึน้ถึง 2.3 เท่า การเชื่อมโยง 
ของฐานอุตสาหกรรมของท้ังสองพื้นท่ี
ท่ีรองรับระบบสาธารณูปโภคและ 
เส้นทางการขนส่งสินค้าสามารถท�าได้
อย่างไร้รอยต่อ

5. “Smart Inland Port” เขต 
โลจสิติกสน์านาชาตนิครหลานโจว 
มุ่งสู่การเป็นท่าเรือบกอัจฉริยะ

เดือนธนัวาคม 2561 เขตโลจิสติกสฯ์ 
ได้รบัอนมุติัใหเ้ปน็โครงการน�ารอ่งสาธติ 
การขนส่งหลายรูปแบบแห่งแรกของ
ประเทศ (全国首批多式联运示范工程) 
โดยต้ังเป้าพื้นท่ี 5 ฟังก์ชัน (五大核心

功能) รองรับการเป็นพื้นท่ีขนส่งสินค้า
ทางรางครอบคลุมพื้นท่ี 3 มณฑลทาง
ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ คือ มณฑล
กานซู ชิงไห่ และเขตฯ หนิงเซี่ยหุย 
โครงการน�าร่องฯ นี้มีพื้นท่ีครอบคลุม 
248,000 ตร.ม. แบ่งออกเป็นพื้นท่ี 
จัดเก็บสินค้า พื้นท่ีให้บริการสาธารณะ
พื้นท่ีการจัดการและการขนสง่อัจฉรยิะ 
และศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ท่าเรือบก 
ระหว่างประเทศ

ชื่อสวนอุตสาหกรรม รายละเอียด

้เสรจสินการก่อสร้าง ครงการระยะที่ คือ
คลังสินค้า นถ่ายสินค้าชนิ ้ามสาย

ยการก่อสร้างระยะที่ จะสร้างศูนยบริการ ือ าย
สินค้าทางอิเลกทรอนิกสสาหรับสินค้า นา ให ่

ตลอ จนส่ิงอานวยความสะ วกเพ่ิมเติม
ละในการก่อสร้างระยะที่ มี นจะสร้างศูนย
ือ าย ลิต ั ป ตรเคมี นา ให ่

เน้นการ อื ายวัตถุ ิบ
พลาสติกเปนหลัก

เขตโลจิสติกสฯ์ มุง่พฒันา สูก่ารเปน็
ท่าเรือบกก่ึงอัตโนมัติ (Smart Inland  
Port) โดยก�าหนด 2 พื้นท่ีคือ

5.1 พื้นท่ีการจัดการและการขนสง่
อัจฉริยะ โดยน�าศูนย์คอนเทนเนอร์ 
ท่ีขนส่งสินค้าด้วยระบบราง (Lanzhou 
Railway Container Center) มาพัฒนา
ให้สามารถรองรับการบริการตู้บรรจุ 
สินค้าด้วยระบบและเครื่องทุ่นแรงท่ีม ี
ประสิทธภิาพสูง

5 . 2  เ ข ต โ ล จิ ส ติ ก ส์ ฯ  ไ ด้ ว า ง 
เป้าหมายให้ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ 
ท่าเรือบกระหว่างประเทศ (国际陆 

港物流信息 中心) เป็นอีกพื้นท่ีรองรับ
การพัฒนาสู่ท่าเรือก่ึงอัตโนมัติ ซึ่งจะ 
น�ารูปแบบ “IOTs+ อินเทอร์เน็ตของ 
สรรพสิ่งมาให้บริการและพัฒนาระบบ

บริการโลจิสติกส์ ท่ีมีความทันสมัย 
และต้ังเป้าหมายสร้าง “1 ศูนย์กลาง  
(一中心) 4 แพลตฟอร์ม (四平台)” 
สร้างแพลตฟอร์มเพื่ อเช่ือมโยงฐาน 
ขอ้มลู ตลอดจนการจัดท�ารูปแบบการให้ 
บริการออนไลน์เพื่ อลดขั้นตอนและ 
ระยะเวลาของผู้ส่งออกอีกด้วย

6. พร้อมตั้งเป้าก่อสร้าง 
10 สวนอุตสาหกรรม 
เสริมศักยภาพรองรับการลงทุน

นอกจากเป้าหมายการยกระดับ 
สูท่่าเรอืบกอัจฉรยิะแล้ว เขตโลจิสติกสฯ์ 
ยังได้วางเป้าหมายขยายพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
10 สวนอุตสาหกรรม เพื่ อรองรับ 
การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ชื่อสวนอุตสาหกรรม รายละเอียด

ศูนยกลางการ นส่ง
ู้ ยสาร

ศูนย นส่ง ู้ ยสาร บบครบวงจรครอบคลุมพืนที่
หมู่ ราว ร่ ยจะสร้างศูนยบริการ

ู้ ยสารทาง กล ศูนยรถ ทก ี่ ่อมรถยนต
ละบริการกระจายสินค้าอื่น

ศูนย นส่งสินค้า ละ
วัส ุก่อสร้างนานาชาติ

ครอบคลุมพืนที่ หมู่ ราว ร่
เปนศูนย ลจิสติกส ละคลังวัส ุที่ใช้ในการก่อสร้าง

ศูนย นส่งสินค้า ้วย
ระบบบริการห้องเยน

ครอบคลุมพืนที่ หมู่ ราว ร่
ยตังเปาให้เปนศูนยกระจายสินค้าที่ทันสมัย
นา ให ่ ้วยระบบคลังสินค้าเยน ละอุ ห ูมิคงที่
ส่ง ล ีต่อคุ าพสินค้านาเ ้า

ศูนย นส่งรถยนต
ละชินส่วนอุปกร

ครอบคลุมพืนที่ หมู่ ราว ร่
ส่วนให ่จะเปนพืนที่จั เกบสินค้ารถยนต
เพ่ือให้บริการ นถ่ายสินค้า

ศูนย ลจิสติกสอีคอมเมิร
้ามพรม น

บูร าการร่วมกับศุลกากร ละสานักงานตรวจสอบ
ละกักกัน รค องเ ต ลจิสติกส ในการให้บริการ
พิ ีการทางศุลกากร การประกาศ าษี ค่า รรมเนียม
คลังสินค้า ละการจั จาหน่ายสินค้านาเ ้า
จากต่างประเทศ

ศูนยป ิบัติการอีคอมเมิร ครอบคลุมพืนที่ หมู่ ราว ร่
ตงัเปาให้บริการ ้อมูลการ นส่งสินค้า
ตลอ จน ้อมูลการบริการจั การคลังสินค้า
ที่ทันสมัย ้วยระบบเทค น ลยีสารสนเทศ

ศูนย ลจิสติกส
ตู้คอนเทนเนอร ระบบราง

ครอบคลุมพืนที่ หมู่ ราว ร่
ยจะเปนส่วน ยายสาคั องการพั นาเศรษ กิจ

ท่าเรือบก ห่งนี ที่เ ต ลจิสติกส จะเร่งส่งเสริม
การนาระบบการจั การการ นส่งที่ทันสมัยมาใช้
สนับสนุนการ นส่งต่อเนื่องหลายรูป บบ

ชื่อสวนอุตสาหกรรม รายละเอียด

ศูนย ส งสินค้าท่าเรือบก
นานาชาติ

ครอบคลุมพืนที่ หมู่ ราว ร่
ยจะจั ให้เปนพืนที่จั ส ง ละจาหน่าย

สินค้าปลอ าษี ละศูนยการประชุม

ศูนยกลางการค้า
ุรกิจระหว่างประเทศ

ครอบคลุมพืนที่ หมู่ ราว ร่
ตังเปาสร้างศูนยกลางการเงินระหว่างประเทศ
ศูนยนิทรรศการนาเ ้า ละส่งออก ศูนยการค้า
ละ รง รมห้า าว

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า รัฐบาล 
มณฑลกานซูไม่ เ พียงเร่ งยกระดับ 
ศักยภาพเครื่ องมือทางเศรษฐกิจนี ้
เพียงอย่างเดียว แต่ยังพัฒนาและ 
สร้างให้พื้นท่ีโดยรอบเขตโลจิสติกส์ฯ 
เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยได้จริง เพื่อเป็น
แหล่งประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริม 
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชน 
ได้ รวมไปถึงการสร้างแหล่งประกอบ 
อาชพีเพื่อใหป้ระชาชนโดยรอบสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีดังกล่าวได้ โดยมี
แผนท่ีจะพัฒนาพื้นท่ี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมูบ่า้นเหอโข่ว ต๋าชวน และหลิวเฉวียน 
ให้เป็น “สวนพืชชุ่มน�าต๋าชวน” หรือ  
(兰州达川湿地) ขนาด 10,000 หมู ่ 
(ราว 4,098 ไร)่ ใหเ้ปน็สถานท่ีท่องเท่ียว
ตามแผนการก่อสร้างพื้ นท่ีพักผ่อน 
สองฝั่ งแม่น�าเหลือง เปิดให้เข้าชมแล้ว 
ในปี 2563 ซึ่งไทยอาจปรับใช้โมเดลนี้ 
สูก่ารพัฒนาเขตชุมชนโดยรอบเขตพฒันา 
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ต่อไป

ปัจจุบัน แม้โครงการก่อสร้างของ
เขตโลจิสติกส์ฯ จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
100% แต่จากข้อมูลและพัฒนาการ 
ขา้งต้นได้สะท้อนใหเ้หน็ว่า มณฑลกานซู 
ซึ่ ง เคยเป็นมณฑลยากจน มีล�าดับ 
GDP Per Capita ต�าเป็นอันดับต้น ๆ 
ของประเทศ ได้พยายามในการยกระดับ 
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นท่ีอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเรง่ 
พฒันาเส้นทางการคมนาคมใหส้ามารถ
ส่งออกได้โดยไม่พึ่งพาเมืองหน้าด่าน  
ส่ งผลดีในระยะยาวต่อเศรษฐกิจ 
และการค้าในพื้นท่ี ท้ังนี้ ศูนย์ข้อมูล
เพื่ อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน  
จะไ ด้ ติดตามพัฒนาการของ เขต 
โลจิสติกส์ฯ  เพื่ อน�า เสนอแก่ท่าน 
ผู้อ่านต่อไป
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ส่องเครือข่ายเส้นทาง
รถไฟมณฑลสา่นซ ีกานซ ู
และเขตปกครองตนเอง 
หนงิเซีย่หยุ: ความเชือ่มโยง 
กับ ILSTC และโอกาส 
มุ่งใต้สู่อาเซียน
เจาะลึกข้อมูลสถิติและทิศทาง 
การพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งของมณฑลส่านซี รวมถึง
โอกาสในการส่งออกสินค้าของ
มณฑลกานซู และเขตปกครอง 
ตนเองหนิงเซี่ยหุยสู่อาเซียน
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ระเบียงการค้าเชื่ อมทางบกและ
ทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม ่ 
(國際海陸新貿易走廊: New International 
Land - Sea Trade Corridor: ILSTC) 
ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  
(One Belt One Road) ซึ่งปัจจุบันรู้จัก 
กันดีในชื่อ“Belt and Road Initiatives” 
หรือ “BRI” ซ่ึงเป็นความพยายามของ 
ประธานาธบิดี ส ีจ้ินผงิ ในการเช่ือมโยง  
3 ทวีป คือเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา 
เข้าด้วยกัน

ILSTC เปน็เสน้ทางการค้าและขนสง่ 
ท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีนครฉงชิ่งเชื่อมต่อ 
กับท่าเรือกว่า 190 แห่ง ใน 90 ประเทศ 
เป็นโครงการร่วมของมณฑลพันธมิตร 
ทางตะวันตกของจีน ได้แก่ นครฉงชิ่ง 
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มณฑล
กุ้ยโจว มณฑลกานซู มณฑลชิงไห ่ 
มณฑลซินเจียง มณฑลยูนนาน และ 
เขตปกครองตนเองหนิงเซ่ียหุย 

ในบทความนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ 
ไทยในจีน ณ นครซีอาน ขอน�าเสนอ 
ขอ้มลูสถิติและทิศทางการพฒันาระบบ 
การคมนาคมขนส่งของมณฑลส่านซี 
รวมถึงโอกาสในการส่งออกสินค้าของ 
มณฑลกานซู และเขตปกครองตนเอง 
หนิงเซ่ียหุยสู่อาเซียน โดยใช้ประโยชน ์
จาก  ILSTC  ท่ีเชื่อมต่อกับภมูภิาคตะวันตก 
ของจีนไปยังท่าเรอืเมอืงซนิโจวในเขตฯ 
กว่างซีจ้วง

จุดเริ่มต้นของแผนการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของส่านซี

สืบเนื่องจากนโยบายมุ่งตะวันตก 
มุ่ งพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ  
การลงทุน ท�าให้หลายปีท่ีผ่านมาพ้ืนท่ี
ด้านตะวันตกของจีน เกิดการขยายตัว 
ของภาคการขนส่งและโลจิสติกส์
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
เส้นทางการคมนาคมขนสง่อยา่งต่อเนื่อง  
เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะนโยบายเร่ง
พัฒนาธุรกิจภาคบริการในช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 11 
(ปี 2549 - 2553) ซึ่งมณฑลส่านซ ี

ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับมณฑลอ่ืน ๆ 
ท า ง ภ า ค ต ะ วั น ต ก ท่ี มี ก า ร เ ติ บ โ ต 
ด้านคมนาคมแบบก้าวกระโดด และ 
มีการลงทุนท้ังจากทุนในประเทศ 
และต่างประเทศจ�านวนมหาศาล ต่อมา 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับท่ี 12 (ปี 2554-2558) 
รัฐบาลมณฑลส่านซีได้วางเป้าหมาย 
เพิม่เติมใหก้ารคมนาคมในมณฑลสา่นซี 
สามารถเชื่ อมต่อกับเมือง/มณฑล 
ใกล้ เ คียง  โดยวางนครซีอานเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟไปยัง
อีก 20 มณฑล โดยอาศยัความได้เปรยีบ 
ทางด้านภูมิศาสตร์ท่ีมีท่ีต้ังอยู่ก่ึงกลาง 

ประเทศ ท้ังนี้  รัฐบาลมณฑลส่านซี 
ได้ต้ังเป้าให้นครซีอานเป็นเมือง “One-
day Transportation” สามารถใช้เวลา
เดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ด้วยรถไฟ
ความเร็วสูงได้โดยใช้ระยะเวลาเพียง  
1 วัน นอกจากนี้ ยังถือเป็นจุดเริ่มต้น 
ข อ ง ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ภ า ค รั ฐ ใ น 
การให้นครซีอานเป็นพ้ืนท่ีเชื่ อมต่อ 
กับประเทศในแถบเอเชียกลางและ
ยุโรป ตามข้อริเริ่มเส้นทางสายไหม
ทางบกพร้อมการจัดต้ังท่าเรือบนดิน 
ท่ี ค ร บ ว ง จ ร ข้ึ น เ ป็ น แ ห่ ง แ ร ก ข อ ง 
ประเทศจีน เพ่ือรองรับการส่งออก
สินค้าไปยังต่างประเทศ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 13: ยกระดับเครือข่าย
เส้นทางรถไฟเปิดสู่ยุคทองของ
เส้นทางการขนส่งสินค้าทางราง

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับท่ี 13 ถือเป็นยุคของการ
พฒันาเครอืขา่ยรถไฟของมณฑลสา่นซี 
โดยเฉพาะเครือข่ายรถไฟความเร็วสูง  
โดยสา่นซวีางตนเองเปน็มณฑลหนา้ด่าน 
เชื่อมโยงเครอืขา่ยรถไฟสูภ่มูภิาคตะวัน
ตกเฉียงเหนือ โดยอาศัยเส้นทางรถไฟ
หลัก 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางรถไฟ
หลง-ไห่ (陇海铁路) หรือชื่ อเต็มว่า
เส้นทาง Lanzhou-Lianyungang 
Railway)1 และเส้นทางรถไฟเส้นทาง 
รถไฟเปา่-เฉงิ (Baoji-Chengdu Railway: 
宝成铁路)2 และได้ขยายเส้นทางรอง
เชื่อมต่อจากเส้นทางรถไฟหลักท้ังสอง
ออกไปจนครอบคลุมพื้นท่ี ตลอดจน
แผนก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
ท่ีส�าคัญ

นอกจากเครอืขา่ยรถไฟความเรว็สงู 
มณฑลส่านซียังได้พัฒนาระบบขนส่ง 
ทางราง “ฉางอันหา้ว” (中欧班列 长安号) 
ขึ้น ภายใต้แแผนการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจและการพัฒนาเส้นทางการ
ขนส่ง โดยได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลาง โดยในช่วงแรก (ปี 2556 
- 2559) เน้นการขนส่งสินค้าสู่กลุ่ม
ประเทศเอเชยีกลาง เอเชยีใต้ และยุโรป 
ต่อมาในช่วงปลายปี 2562 จึงได้เริ่ม 
ขยายพื้นท่ีให้บริการสู่กลุ่มประเทศ 
นอรดิ์ก และเพิม่บทบาทตนเองสู่เสน้ทาง 
ขนสง่สนิค้านานาชาติท่ีมบีรกิารเชื่อมต่อ 
ยุโรปเหนือ - ใต้ ในช่วงต้นปี 2563 และ
ทยอยเปิดเส้นทางการขนส่งจากเมือง
รอง เพ่ือเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้า
จากเมืองรองขนาดใหญ่ของมณฑล 
สา่นซ ีอาทิ เมอืงยวีหลิน เมอืงเว่ยหนาน 
เมอืงเปา่จี ใหส้ามารถขนสง่สินค้าสง่ออก 
ได้โดยตรงโดยไมต้่องผา่นเมอืงหนา้ด่าน 
อีกต่อไป โดยใช้นครซีอานเป็นข้อต่อ

ส�าคัญในการส่งออกสินค้า ท้ังยังได้เปดิ
ให้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วน อาทิ 
เส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ (ด่วน) 
ซีอาน - กรุงอังการา ของตุรกี ผ่านการ 
ลงนามความร่วมมือกับกระทรวง
คมนาคมตุรกี เส้นทางนี้มีระยะทาง 
รวมท้ังสิ้น 12,251 กิโลเมตร ใช้เวลา 
เพยีง 12 วัน (จากเดิม 21 วัน) และใช้
ระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
(Multimodal Transportation) ขนส่ง
สินค้าทางรางและเรือ โดยไม่ต้องผ่าน 
ประเทศรัสเซีย ท�าให้สามารถย่นระยะ 
เวลาการขนส่ง ส่งผลดีต่อการน�าเข้า 
สนิค้าจ�าพวกเนื้อสตัว์ นม และผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น�า ไปยังนครซีอานได้รวดเร็วขึ้น

ในชว่งป ี2563 “ฉางอันหา้ว” มอัีตรา 
การเติบโตสวนกระแสโควิด-19 เพราะ
ได้กลายเป็นกลไกส�าคัญในการส่งออก
สนิค้า ถือเปน็การปดิมา่น “ฉางอันหา้ว” 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับท่ี 13 ลงอย่างงดงาม  
ด้วยสถิติการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นกว่า  
52 เท่า (เทียบกับในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบบัท่ี 12) ปรมิาณสนิค้าเพิม่ขึน้ 29 เท่า 
และมีเส้นทางขนส่งสินค้าหลักรวม 15 
เส้นทาง (ไม่รวมเส้นทางย่อยและเท่ียว
ขนสง่เฉพาะกิจ) อีกท้ังยงัมคีวามรว่มมอื 
กับท่าเรือขนาดใหญ่ของจีน อาทิ  
ท่าเรอืชงิต่าว หนงิโป และเหลียนหยุนก่าง 
ในการเป็นข้อต่อการขนส่งท่ีส�าคัญ 
ต่อไปยังเอเชียกลาง เอเชียใต้ และ

ทวีปยุโรปอีกด้วย อย่างไรก็ดี ยังไม่พบ 
การขนส่งสินค้าไปสู่อาเซียนมากนัก

1 เส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ตั้งแต่ปี 2447 เชื่อมต่อ 
เมอืงเหลยีนหยนุกา่ง มณฑลเจยีงซ ูเมอืงทา่ส�าคญั 
ของจีน – นครหลานโจว มณฑลกานซู ระยะทาง 
รวมกว่า 1,759 กิโลเมตร
2 เส้นทางรถไฟเชื่อมต่อเมืองเป่าจี ทางทิศตะวันตก 
ของนครซอีาน – นครเฉงิต ูมณฑลเสฉวน สรา้งขึน้ 
ในปี 2495 ระยะทางรวม 668 กิโลเมตร  
นอกจากโครงการลงทนุดา้นเครอืขา่ยรถไฟทีส่�าคญั ๆ 
ข้างต้นแล้ว นครซีอานยังได้รับการสนับสนุนให้เป็น 
ประตูขนส่งสินค้าสู่เอเชียกลาง เอเชียใต้ และยุโรป 
ผา่นเสน้ทางการขนส่งสนิคา้นานาชาต ิ“ฉางอนัหา้ว” 
ที่กลายมาเป็นฟนัเฟอืงส�าคัญในการในการส่งออก 
สินค้าสู่ต่างประเทศ โดยไม่ต้องผ่านเมืองหน้าด่าน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม ฉบับที่ 14:  
เร่งสานต่อโครงข่ายเส้นทาง
รถไฟทุกทิศทาง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 14 (ปี 2564 
- 2568) มณฑลส่านซีเร่งสานต่อ 
เ ค รื อ ข่ า ย เ ส้ น ท า ง ค ม น า ค ม ด้ ว ย 
รถไฟแบบทุกทิศทางตามตัวอักษร  
“米” และวางแผนยกระดับเครือข่าย 
คมนาคมสูก่ารพฒันาอยา่งมคีณุภาพสงู  
โดยต้ังเป้าว่าภายใน 5 ปีจะมีเครือข่าย 
เส้นทางรถไฟเพิ่มขึ้น 6,500 กิโลเมตร 
ในจ�านวนนี้เป็นเป้าหมายการขยาย
เส้นทางรถไฟความเร็วระดับกลาง - สูง 
(中高速铁路: Medium to High speed 
railway) ไม่ต�ากว่า 1,500 กิโลเมตร 
รวมท้ังสานต่อโครงการก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูง 4 เส้นให้แล้วเสร็จภายใน 
ปี 2025 ได้แก่
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1. โครงการก่อสร้างรถไฟความ 
เร็วสูงซี-เหยียน (西延高铁) เชื่อมต่อ
ภายในมณฑลสา่นซ ีระยะทางรวม 300 
กิโลเมตร งบประมาณ 60,000 ล้านหยวน  
พาดผ่านเมืองและอ�าเภอขนาดใหญ ่
ของมณฑลส่านซี อาทิ อ�าเภอฟู่ผิงของ
เมืองเว่ยหนาน เมืองถงชวน อ�าเภอ 
ยี่จวิน อ�าเภอหวงหลิง อ�าเภอล่ัวชวน 
และเมืองเหยียนอาน ถือเป็นรถไฟ
ความเร็วสูงท่ีตัดผ่านท่ีราบกวนจง
เชื่อมต่อกับพื้นท่ีสานเป่ย (陕北) หรือ
พื้นท่ีทางตอนเหนือของมณฑลส่านซี
ใหส้ามารถเดินทางไปมาหาสูกั่น โดยใช ้
เวลาเพียงแค่ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาก่อสร้าง 
4.5 ปี (คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568)

2. โครงการก่อสร้างรถไฟความ 
เร็วสูงเส้นต่อขยายซี-สือ (西十高铁) 
เป็นส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟ
ความเร็ว สูง อู่ - ซี  (武西高速铁路  : 
Wuhan-Xi’an High - speed Railway) 
เชื่ อมต่อนครซีอาน-เมืองสือเยี่ยน  
(十堰市) มณฑลหูเป่ย ระยะทาง 256 
กิโลเมตร งบประมาณการลงทนุจ�านวน 
46,000 ล้านหยวน พาดผ่าน 7 สถานี
ของเมืองขนาดใหญ่ของท้ังสองมณฑล
ได้แก่ อ�าเภอหลานเถียน (蓝田县)  
เมืองซังล่ัว (商洛市) อ�าเภอซานหยาง  
(山阳县) อ�าเภอยวินซ ี(郧西县) โครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟเส้นนี้ พาดผ่านเขต
อนุรักษ์และพื้นท่ีทางธรรมชาติจ�านวน
ไมน่อ้ย จึงท�าใหก้ารก่อสรา้งด�าเนนิการ

ได้ทีละช่วง ในแต่ละช่วงจะต้องท�าการ 
ส�ารวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม ล่าสุด 
เมื่อเดือนกันยายน 2564 กระทรวง 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้อนุมัติรายงาน 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเส้นทาง 
รถไฟความเร็วสูงซี-สือ แล้ว

3. โครงการก่อสร้างรถไฟความ 
เร็วสงูซ ี- คัง (西康高铁) เชื่อมต่อเมอืงใหญ ่
ภายในมณฑลส่านซีอีกหนึ่งเส้นทาง  
เริม่จากนครซอีานสูเ่มอืงอันคัง ทางตอน 
ใต้ของมณฑลสา่นซ ีโครงการก่อสรา้งนี ้
เป็นส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสู ง เปา-ไห่  (包海高速铁 : 
Baotou -- Haikou High Speed Railway)

เส้นทาง ชื่อเส้นทางรถไฟ/
โครงการ

สถานะ ความเรว็

เมืองเปา ถว
เ ต มอง กเลยีใน
เมอืงเหยยีนอาน
包头 延安

ยัง ม่เริ่มก่อสร้าง
กม ชม

เมืองเหยียนอาน
นคร ีอาน
延安 西安

西延高速铁路 เริ่มก่อสร้างเมื่อ ม ค
กม ชม

นคร ีอาน
นครฉงชิ่ง
西安 重庆

渝西高速铁路 เมื่อเ ือน พค ม ล
เสฉวน ละนครฉงชิ่งประกาศ
ร่วมมือใน ครงการลงทุน
นา ให ่ งบประมา รวม

ล้านล้านหยวน หน่งในนัน
คือ การก่อสร้างเส้นทางรถ
นคร ีอาน นครฉงชิ่ง 西安
重庆 เมือ่วนัที่ มิ ย
นคร ีอาน ้เริ่มก่อสร้างช่วง
เชื่อมต่อนคร ีอาน เมืองอันคัง
ยอยู่ระหว่างการสร้างอุ มงค

ลอ ่าน ูเ า ท่ ิ่ง องเทือกเ า
ฉินหลิ่ง 秦岭太兴山隧道

กม ชม

นครฉงชิ่ง
กุ้ยหยาง
重庆 贵阳

渝贵高速铁路 ยัง ม่เริ่ม าเนินการ
กม ชม

นครกุ้ยหยาง
นครหนานหนิง
贵阳 南宁

贵南高速铁路 เริม่ าเนนิการเมือ่ ค
กม ชม

สถานะเส้นต่อขยายของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเปา-ไห่ 
(包海高速铁: Baotou -- Haikou High Speed Railway)

3 เดิมมีรถไฟเส้นทางฉงชิ่ง-กุ้ยหยาง (Chongqing-Guiyang Railway) เปิดให้บริการเม่ือ 25 มกราคม 2561

แผนโครงสรา้งรถไฟความเรว็สงูมณฑล
ส่านซี (陕西高铁网) ในแผนฯ ฉบับท่ี 14 
(2564 - 2568) ก่อสร้างตามแบบอักษร 
米 เส้นสีแดงแสดงถึงสถานะที่อยู่ 
ระหว่างด�าเนินการ
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เส้นทาง ชื่อเส้นทางรถไฟ/
โครงการ

สถานะ ความเรว็

นครหนานหนิง
อาเ อเหอ ู่
南宁 合浦

邕北铁路 เป ให้บริการเมื่อ ค
กม ชม

อาเ อเหอ ู่
เมืองจ้านเจียง
合浦~湛江

合湛高速铁路 มีการพิจาร าทบทวน
นการก่อสร้าง กม ชม

เมืองจ้านเจียง
นคร ห ่ว
湛江~海口

湛海高速铁路 เริ่มก่อสร้าง ล้ว
คา การ ล้วเสรจในป กม ชม

海口~三亚 
นคร ห่ ่ว
เมือง านย่า

海南环岛铁路
东环

เป ให้บริการเมื่อป
กม ชม

4. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสงู 
ยว่ี - ซ ี(渝西高速铁路: Chongqing - Xi’an 
High Speed Railway) เชื่ อมต่อ 
นครฉงชิ่ง-นครซีอาน เป็นอีกหนึ่ง 
เส้นทางส�าคัญท่ีจะเชื่อมต่อนครซีอาน 
ลงสู่ตอนใต้ของจีน และเป็นหนึ่งใน
โครงขา่ยรถไฟระยะกลาง-ยาวแหง่ชาติ  
(中长期铁路网规划) รวมท้ังเป็นหนึ่งใน 
แผนการก่อสร้างช่องทางทางบกและ 
ทางทะเลใหม่ในภูมิภาคตะวันตกอย่าง 
มคีณุภาพสูงตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 14 
(十四五: 推进西部陆海新通道高质量建

设实施方案) โดยพาดผา่น 2 มณฑลใหญ ่

และ 1 นครส�าคัญ คือ มณฑลส่านซี 
มณฑลเสฉวน และนครฉงชิ่ง ระยะทาง 
538 กิโลเมตร งบประมาณกว่า 127,700 
ล้านหยวน หากพิจารณาในส่วนของ
มณฑลสา่นซีพบว่า พาดผา่นนครซอีาน 
เมืองซัง ล่ัว เมืองอันคัง ระยะทาง
รวม 170.42 กิโลเมตร คาดการณ์ว่า 
เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วย 
ยกระดับศักยภาพด้านการคมนาคม
ระหว่างเขตว่านโจวของนครฉงชิ่ง 
พื้นท่ีเขื่อนสามผา (เมืองอ้ีชาง มณฑล
หูหนาน: 湖北省宜昌市)  และพื้ นท่ี 
บางส่วนทางตอนใต้ของมณฑลส่านซี

(Guangxi Fangchenggang Dongwan 
Logistics Park) และ (6) เขตคลัง 
สินค้าทัณฑ์บนในโลจิกสติกส์พาร์ค  
เมอืงผงิเสยีง เขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi 
Pingxiang Comprehensive Bonded 
Zone Logistics Park) ดังนัน้ จะเหน็ได้ว่า 
แผนขยายความเชื่อมต่อโครงขา่ยรถไฟ 
ของมณฑลส่านซี เน้นสานต่อความ 
รว่มมอืกับโครงขา่ยท่ีใหบ้รกิารเสน้ทาง 
มุง่ลงใต้ โดยเฉพาะโครงขา่ย ILSTC

มณฑลกานซูและเขตปกครอง
ตนเองหนงิเซีย่หยุกับการสง่ออก
สินค้ามุ่งใต้สู่อาเซียน

นอกเหนือจากเส้นทางขนส่งสินค้า 
ของมณฑลส่านซีแล้ว ในช่วงท่ีผ่านมา  
พบว่ามคีวามพยายามในการเพิม่ชอ่งทาง 
การขนส่งสินค้าจากมณฑลกานซูและ 
เขตฯ หนงิเซีย่หยุ สูอ่าเซยีนด้วยเช่นกัน

มณฑลกานซู ถือเป็นหนึ่งในพื้นท่ี 
บนเส้นทางเชื่ อมต่อแผ่นดินยูเรเชีย 
แห่งใหม่ท่ีรัฐบาลจีนส่งเสริมให้เป็น 
อีกหนึง่ประตูส�าคัญมุง่สูภ่มูภิาคตะวันตก 
ด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ใน
การเชื่อมต่อตะวันตกและตะวันออก 
และเป็นหนึ่งในพันธมิตร ILSTC ท�าให้
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา กานซูได้เร่งสร้าง
ระบบสาธารณูปโภครองรับการเติบโต
อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการก่อต้ัง
ศนูยท่์าเรอืบกนานาชาตินครหลานโจว 
(International Land Port of Gansu 

บทบาทของส่านซีใน ILSTC
หากมองจากแผนโครงสร้างรถไฟ 

ของมณฑลส่านซีจะเห็นว่า ได้เน้นการ 
เสรมิส่วนขยายเสน้ทางรถไฟความเรว็สูง 
ภายในมณฑลใหเ้ชื่อมต่อกันอยา่งท่ัวถึง 
และเร่งด�าเนินการก่อสร้างโครงการ 
ท่ีเปน็ภาระผกูพนัใหแ้ล้วเสรจ็ หากมอง
ในส่วนของเส้นทางการขนส่งสินค้า
ทางราง นครซีอานมีศูนย์บูรณาการ 
โลจิสติกสท์างรถไฟซนิจู้ (Xi’an Xinzhu 
Railway Integrated Logistics Center) 
เป็นศูนย์กลางการขนส่งและขนถ่าย
สินค้าส�าคัญท่ีเชื่อมต่อกับขบวนรถไฟ 
ขนสง่สินค้าสูเ่อเชยีกลางและทวีปยุโรป 
และมเีปา้หมายจะยกระดับการเชื่อมต่อ 
เ ข้ า กั บ เ ข ต โ ล จิ ส ติ ก ส์ ร ะ ดั บ ช า ติ 
(National Demonstration Logistics 
Park) ท่ีส�าคัญ อาทิ (1) ฐานอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์สมัยใหม่ นครฉงช่ิง (2)  
ฐานโลจิสติกส์ทางรถไฟสถานีเฉิงเซียง 
นครเฉิงตู (Chengxiang Railway 
Logistics Base of Chengdu Railway 
Administration) (3) เขตโลจิสติกส์ 
สมัยใหม่แห่งจีนตะวันตก เมืองซุยหนิง 
มณฑลเสฉวน (Modern Logistics 
Port in Western China (Suining)) 
(4) เขตโลจิสติกส์นานาชาติเถิงจว้ิน 
เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน (Yunnan 
Tengjun International Land Port) 
(5) โลจิสติกส์พาร์คอ่าวตะวันออก 
เมืองฝางเฉิงก่าง เขตฯ กว่างซีจ้วง 
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ต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นท่ี 7,800 หมู ่
(ราว 3,196 ไร่) อาทิ โครงการก่อสร้าง
ท า ง เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ข้ า กั บ ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ 
หยินชวนใต้ (银川火车站南站综合货场) 
ท่ี มี ส ถ า น ท่ี ร อ ง รั บ ก า ร อ อ ก ล า ก 
ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเพื่ อมาบรรจุ
สินค้าในพื้นท่ีหรือโกดัง และมโีครงการ
ลงทุนย่อยในพื้นท่ีรวม 13 โครงการ

บทสรุป
แม้มณฑลส่านซี  มณฑลกานซู  

และเขตฯ หนิงเซี่ยหุย จะมิใช่พื้นท่ี 
เป้าหมายหลักในการส่งเสริมของแผน 
แม่บท ILSTC4 แต่ก็ได้เข้าร่วมเป็น 
สมาชิก เพื่ อ เส ริมความแข็ งแกร่ ง
และสร้างโอกาสทางการค้าเพ่ิมเติม  
โดยปัจจุบันทิศทางการขนส่งสินค้า 
ทางรางของท้ัง 3 มณฑลยังคงเน้น  
“รถไฟขนส่งสินค้าสู่เอเชียกลางและ 
ยุโรป” จึงท�าให้ ท่ีผ่านมาแผนการ
พัฒนาเครือข่ายรถไฟในพื้ นจึงเน้น 
ท่ีการพัฒนาเครือข่ายรถไฟภายใน 
มณฑลเป็นหลัก เพื่ อเสริมศักยภาพ 
และสร้างโอกาสการขนส่งสินค้าจาก 
เมืองรองได้โดยตรง

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงแผน 
การพฒันาเครอืขา่ยรถไฟในอนาคตแล้ว 
จะพบว่านครซอีาน เมอืงเอกของมณฑล 
ส่านซี มีแผนการขยายการเช่ือมต่อท่ี
เน้นการสานความร่วมมือกับเครือข่าย 
ท่ีมีในการให้บริการเส้นทางมุ่งลงใต้ 
ท่ีค่อนข้างชัดเจน อีกท้ังรัฐบาลท้องถ่ิน 
ก็มีความกระตือรือร้นในการยกระดับ 
โครงสร้างพื้นฐานให้สอดรับกับแผน
พัฒนาเครือข่ายรถไฟอย่างต่อเนื่อง 
จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่า ในอนาคต 
นอกเหนือจากการเป็นศูนย์กลาง 
การขนส่งสินค้าระบบรางสู่เอเชียกลาง
และยุโรปแล้ว นครซีอานจะมุ่งเน้น 
การเขา้มามสีว่นรว่มใน ILSTC มากยิง่ขึน้ 
เป้าหมายคือตลาดใหญ่ในอาเซียน  
ซึ่ งศูนย์ข้อมูลเพื่ อธุร กิจไทยในจีน
ประจ�าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 
จะได้ติดตามพัฒนาการเพื่อน�าเสนอ 
แก่ท่านผู้อ่านต่อไป

(Lanzhou): 甘肃(兰州) 国际陆港)  
โดย 1 ใน 4 พันธกิจหลักของศูนย์ฯ คือ 
การก�าหนดแนวทางการพฒันาเส้นทาง 
การขนส่งสินค้ามุ่งลงใต้ผ่านระบบ 
การขนส่งทางราง ทางถนน ทางน�า
และทางอากาศ มีศูนย์ฯ เป็นพ้ืนท่ีหลัก
ของกานซูในการขนส่งสินค้าทางราง 
สูเ่มอืงขอ้ต่อส�าคัญคือ นครฉงชิง่ (พึง่พา
เส้นทางรถไฟ Lanzhou-Chongqing 
Railway เป็นหลัก) และมณฑลกุ้ยโจว 
ท่ีจะล�าเลียงสินค้าสู่ท่าเรือเมืองซินโจว 
เขตฯ กว่างซีจ้วง เพื่อขนส่งต่อไปยัง
ภูมิภาคอาเซียน

การขนส่งสินค้าด้วยเส้นทางนี ้ 
มแีนวโนม้เติบโตขึน้เรื่อย ๆ  จากขอ้มลูของ 
NDRC นครหลานโจว ระบุว่า ตลอดป ี
2561 มณฑลกานซูขนส่งสินค้าผ่าน 
ILSTC รวม 35 เท่ียว น�าหนกั 30,000 ตัน 
โดยสนิค้าสง่ออกหลักของมณฑลกานซู 
ได้แก่ แอปเปิ้ ล หอมหัวใหญ่ แร่ใยหิน 
โซดาแอช และอะลูมิเนียมท่ีขึ้นรูปแล้ว  
สินค้าเหล่านี้ ส่งออกไปยังประเทศ 
เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมียนมา 
และไต้หวัน ท้ังนี้  สถิติเมื่ อถึงเดือน 
กรกฎาคม 2564 มณฑลกานซูได้ขนส่ง
สนิค้าผา่น ILSTC ไปแล้วรวม 172 เท่ียว

ล่าสดุ ขอ้มลูจากการจัดงานมหกรรม 
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในนคร
หลานโจว ครัง้ท่ี 27 ระหว่างวันท่ี 8 - 12 
กรกฎาคม 2564 ระบุว่า มณฑลกานซู 
เริ่มส่งออกสินค้าท่ีน�าเข้าจากยูเครน 

อาทิ ส่งออกข้าวโพดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบ 
อาหารสัตว์จากยูเครนไปยังมาเลเซีย 
และเริม่พบขอ้มลูการขนสง่สมนุไพรจีน 
อีกด้วย 

เขตฯ หนิงเซ่ียหุย  ในปี  2563  
เขตฯหนิงเซี่ยหุยร่วมกับอีก 7 มณฑล 
ทางภาคตะวันตก ได้แก่ นครฉงชิ่ง  
เขตฯ กว่างซีจ้วง มณฑลกุ้ยโจว มณฑล 
กานซู มณฑลชิงไห ่เขตฯ ซินเจียงอุยกูร ์
และมณฑลยูนนาน ได้ลงนามในกรอบ 
ความตกลง (MOU) ว่าด้วยการสร้าง 
ช่องทางการส่งเสริมเส้นทางขนส่ง 
ระหว่างประเทศทางบกและทางทะเล  
ต่อมาเมื่อวันท่ี 13  ตลุาคม  2563 ศลุกากร 
15 แห่งในภูมิภาคตะวันตกของจีน
ได้ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนการ 
ด�าเนินการของเส้นทางขนส่งระหว่าง
ประเทศท้ังทางบกและทางทะเล 
(Memorandum of Cooperation 
on the Joint Support of Regional 
Customs for the Construction of 
“New Land Sea Channel in Western 
Ch ina” )  ซึ่ งครอบคลุมศุลกากร 
นครซีอาน นครหลานโจว และนคร 
หยินชวนด้วย

ในปัจจุบัน เขตฯ หนิงเซี่ยหุยมีศูนย ์
โล จิส ติกส์ทางหลวงและทางราง  
เป็นฐานรองรับการขนส่งสินค้าท้ัง 
ทางบกและทางราง ซึ่งได้รับการอนุมัติ
จัดต้ังจากรัฐบาลเขตฯ เมื่อปี 2554  
และได้รบัการพฒันาและยกระดับอยา่ง 

4 แผนแม่บทฯ แบ่งเส้นทางระเบียงฯ เป็น 3 เส้น 
ได้แก่ (1) เส้นทางนครฉงชิ่ง – กุ้ยหยาง (มณฑล 
กุย้โจว)-นครหนานหนงิ (เขตฯ กวา่งซจีว้ง) - อา่วเป่ยปู้ 
(2) นครฉงชิ่ง-เมืองหวนฮว่า (มณฑลหูหนาน)- 
เมืองหลิ่วโจว (เขตฯ กว่างซีจ้วง)-อ่าวเป่ยปู้ และ  
(3) นครเฉิงตู – เมืองหลูโจว (มณฑลเสฉวน)  
– เมืองไป๋เซ่อ (เขตฯ กว่างซีจ้วง) – อ่าวเป่ยปู้
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• โอกาสท�าเงินจากการเติบโต 
ของตลาดอินเทอร์เน็ตจีน
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GUANGXI ZHUANG
AUTONOMOUS REGION

พ้ืนที่ 236,660 ตร.กม.

56.9 
ล้านคน

ประชากร

เมืองเอก 
นครหนานหนิง 
(Nanning)

เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนา 

ระดับชาติ

GDP 2,215,669 ล้าน RMB
GDP Growth

3.7%
เป็น “ประตูสู่อาเซียน” ของจีน

การคา้กบัไทย 
(ปี 2563)
มูลค่าการค้า 
รวม 38,038  
ล้าน RMB

เป็นมณฑลที่
มีนักศึกษาจีน
เรียนภาษาไทย
มากที่สุด

สินค้าน�าเข้าจากไทย
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ทุเรียน มังคุด ล�าไยสด สตาร์ช 
มันส�าปะหลัง แผงวงจรเครื่องพิมพ์ ถั่วเปลือกแข็ง 
มันส�าปะหลังแห้ง แผงวงจรรวม อุปกรณ์ควบคุม
แรงดนัไฟ แผงวงจรเครือ่งพิมพ์ น�า้ยางพารา ปลาปน่ 
(ขอ้มลู ณ ป ี2563)

สินค้าส่งออกไปไทย
จานแมเ่หลก็ ฮารด์ดสิก์ไดรฟ์ สินคา้เบด็เตลด็ 
อะไหลค่อมพิวเตอร ์แปง้ทลัคมั บรรจุภณัฑ์
ส�าหรบังานขนสง่ อปุกรณ์ดา้นสาธารณสขุ 
แผงวงจรเครือ่งพิมพ์ แบตเตอรลีเิธยีม (ขอ้มูล ณ ป ี2563)

ข้อมูลเศรษฐกิจปี 2563

SHAANXI

เมืองเอก 
นครซีอาน 
(Xi’an)

จุดเริ่มต้นของ
เส้นทางสายไหมโบราณ

สินค้าน�าเข้าจากไทย
แผงวงจรรวม ปลั๊กเต้ารับ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟา้ เครื่องจักร 
วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์ ถุงมือท�าด้วยยางใช้ในทาง 
ศัลยกรรม เคร่ืองประมวลผลข้อมูล ทุเรียน มะพร้าว (ขอ้มลู ณ ป ี2563)

สินค้าส่งออกไปไทย
แผงวงจรรวม ธาตุเคมีส�าหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องหมุนเวียนอากาศ  
แอปเปิ้ ล สาลี่ ผ้าขนหนู สิ่งทอท�าจากฝ้าย รถดั้มพ์ (ขอ้มลู ณ ป ี2563)

ข้อมูลเศรษฐกิจ
ปี 2563

GDP 
2,618,186 
ล้าน RMB
GDP 

Growth
2.2%

สถานทีท่อ่งเทีย่วโบราณท่ีมชีือ่เสยีง 
อาทิ สุสานจิ๋นซี ภูเขาฮว่าซาน  

ศูนยก์ลางขนส่ง 
และโลจิสติกส์
เชื่อมจีนกับ 
เอเชียกลาง 
และทวีปยุโรป 

การค้ากับไทย
ปี 2563
มูลค่าการค้า
รวม 2,841 
ล้าน RMB

ถนนทุกสายมุ่งสู่จีนตะวันตกกับระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ 137
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GANSU 
ข้อมูลเศรษฐกิจปี 2563

GDP 138,189.09 ล้าน USD
GDP Growth 3.9%

พ้ืนที่ 455,000 ตร.กม.
ประชากร 26.47 ล้านคน
นครเอก นครหลานโจว 
(Lanzhou)

มีแหล่ง
พลังงาน
สะอาดเปน็
อันดับต้น
ของจีน

สินค้าน�าเข้า 
จากไทย
สารเคมีอินทรีย์  
ชิ้นส่วนและ 
อุปกรณ์อะไหล่  
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ข้าวโอ๊ตและ 
ธัญพืชส�าเร็จรูป  
ผลไม้และลูกนัต
(ขอ้มลู ณ ป ี2563)

สินค้าส่งออก
ไปไทย
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
ไฟฟา้ เครื่องจักร
และชิ้นส่วนอะไหล่ 
ผลไม้และลูกนัต  
ผักสดและพืช  
แร่ธาตุและสาร 
เคมีอนินทรีย์
(ขอ้มลู ณ ป ี2563)

ศูนย์กลาง 
การคมนาคม
ขนส่งระบบราง 
ไปยังเอเชีย
กลางผ่านเส้น
ทางการขนส่ง
สินค้านานาชาติ 
“หลานโจวห้าว”

NINGXIA HUI
AUTONOMOUS REGION

GDP 60,092 ลา้น USD 
GDP Growth 3.9%

สินค้าส่งออกไปไทย
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
บอยเลอร์ เครื่องจักร  
เครื่องใช้กลและชิ้นส่วน 
เคมีภัณฑ์อินทรีย์ ยาง โลหะ 
เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์
อนินทรีย์และสารประกอบ 
อินทรีย์ฯ พืชผัก สิ่งสกัด 
ที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี
(ขอ้มลู ณ ป ี2563)

สินค้าน�าเข้าจากไทย
ยาง ยางธรรมชาติ พลาสติก 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่
ใช้ในทางทัศนศาสตร์ฯ  
อุปกรณ์และเครื่องจักรไฟฟา้  
กลุ่มสนิคา้ทีจ่ดัให้อยูก่ลุม่พิเศษ 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์
ควบคุมโดยอัตโนมัติ
(ขอ้มลู ณ ป ี2563)

มีทรัพยากร
ยิปซั่มมากเป็น
อันดับ 1 ของจีน
มีถ่านหิน 
มากเป็นอันดับ 
5 ของจีน

พ้ืนที่
66,400 
ตร.กม.
ประชากร
6.94 
ล้านคน
นครเอก
นครหยินชวน 
(Yinchuan)

การค้ากับไทย มูลค่ารวม

98.38ล้าน 
USD

ข้อมูลเศรษฐกิจปี 2563

เมือง
อัจฉริยะ

น�าร่องในกลุ่มที่ 2 ของจีน
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YUNNAN
พ้ืนที่
394,000 ตร.กม.
ประชากร 
47.21 ล้านคน
เมืองเอก 
นครคุนหมิง 
(Kunming)

11,163 ล้าน RMB
การค้ากับไทยปี 2563 มูลค่าการค้ารวม

เป็น “ประตู”  
สู่ภูมิภาค 
เอเชียใต้และ
เอเชยีตะวนัออก 
เฉียงใต้ของจีน

ชาติพันธุ์

มณฑลทีม่ชีนกลุม่นอ้ย 
มากท่ีสุดในจีนถึง

26
สินค้าน�าเข้าจากไทย
ผลไม้ (ล�าไย ทุเรียน มังคุด กล้วย 
ขนุน ส้มโอ มะม่วง) เรือนนาฬิกา 
โลหะและอะไหล่ ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง 
สินค้าอีคอมเมิร์ชข้ามแดน กล้วยไม้ 
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า (ขอ้มลู ณ ป ี2563)

ข้อมูลเศรษฐกิจปี 2563
สินค้าส่งออกไปไทย
ผลไม้และผักสด  
ผักแปรรูป ปุ๋ย  
สินค้าเบ็ดเตล็ด  
ทองแดง เคมีภัณฑ์ 
และสิ่งปรุงแต่ง  
แคลเซียมฟอสเฟต
(ขอ้มลู ณ ป ี2563)

GDP 
Growth 
4.0%

GDP 
2,452,190 
ล้าน RMB

GUIZHOU
สินค้าน�าเข้าจากไทย
ยางพารา ผลไม้ (ทุเรียน 
ล�าไย มังคุด มะพร้าว 
ส้มโอ) วงจรรวม (ขอ้มลู ณ ป ี2563)

สินค้าส่งออกไปไทย
กรดฟอสฟอริก ปุ๋ย เหล้าขาว 
แคลเซียมฟอสเฟต กีตาร์ (ขอ้มลู ณ ป ี2563)

พ้ืนที่ 171,167 ตร.กม.
ประชากร 38.56 ล้านคน
เมืองเอก นครกุ้ยหยาง 
(Guiyang)

1,865
ล้าน RMB

การค้ากับไทยปี 2563 มูลค่าการค้ารวม

มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมส�าคัญ อาทิ

กล้องโทรทรรศน์วิทยุ  
FAST ใหญ่ที่สุดในใลก

เป็นท่ีตั้ง Qingzhen Vocational Education Town ซึ่งเป็น
ศูนยก์ลางสง่เสรมิความรว่มมอืดา้นอาชวีศึกษาอาเซยีน - จนี 

ขอ้มลูเศรษฐกจิป ี2563
GDP 1,782,656 ลา้น RMB
GDP Growth 4.5%
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มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์กว้างใหญ่ นับเป็นมณฑล 
ที่มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ท่ีสุดหนึ่งในสี่ของจีน

การค้ากับไทยมูลค่า

ข้อมูลเศรษฐกิจปี 2563

พ้ืนที่ 721,000 ตร.กม.
ประชากร 5.92 ล้านคน 

(สถิติสิ้นปี 2563)
นครเอก นครซีหนิง (Xining)

เปน็หนึง่ในมณฑลในภาคตะวนัตก 
ของจีนที่เข้าร่วม The New 
International Land-Sea 
Trade Corridor (ILSTC)

มณฑลที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ ์
ได้รับสมญานาม
ว่าเป็น “แหล่ง
ขุมทรัพย์ของจีน”

5.23
ล้าน USD

QINGHAI

สินค้าส่งออกไปไทย
สารอนินทรีย ์ 
แร่ธาตุหายาก  
ชิ้นส่วนอุปกรณ์
เครื่องจักร เหล็กกล้า 
ของเลน่ เกลอื ก�ามะถนั 
เฟอร์นิเจอร์ กระดาษและ
เยื่อกระดาษ  
น�า้มน้สตัวแ์ละน�า้มนัพืช
(ขอ้มลู ณ ป ี2563) +1.5%

GDP USD 
43.6 พันล้าน
GDP Growth

ข้อมูลเศรษฐกิจปี 2563

+0.2%GDP 
GROWTH

251,679
ล้าน USD

INNER MONGOLIA
AUTONOMOUS REGION

สินค้าน�าเข้าจากไทย
พลาสติกและผลิตภัณฑ์
พลาสติก ผ้าขนสัตว์และ 
หนงัสตัว ์ผลไม ้สิง่ทอ เชือ้เพลงิ 
ที่ได้จากแร่และน�้ามันแร่ 
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ขอ้มลู ณ ป ี2563)

สินค้าส่งออกไปไทย
เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เหล็กกล้า 
ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 
พลาสติกและผลิตภัณฑ์จาก
พลาสติก เมล็ดธัญพืช น�้าตาล
และขนมท�าจากน�้าตาล อุปกรณ์ 
เครืองจักร ผักและผลไม ้
เฟอร์นิเจอร์ เส้นใยประดิษฐ์  
และของท�าด้วยเย่ือกระดาษ
(ขอ้มลู ณ ป ี2563)การค้ากับไทยมูลค่ารวม

298.6ล้าน 
USD

ฐานการเกษตร
และปศุสัตว์ 
ที่ส�าคัญของจีน

เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่ที่สุดของจีน

พ้ืนที่ 1.183 ล้าน ตร.กม.
ประชากร 24 ล้านคน 
(ปี 2563)
นครเอก 
นครฮูเหอเฮ่าเท่อ 
(Hohhot)

GDP 
USD
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TIBET
AUTONOMOUS REGION

พ้ืนที่ 1,202,230 ตร.กม. 
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีน 

(รองจากซินเจียง)
ประชากร 3.65 ล้านคน  

นครเอก นครลาซา (Lhasa)

สินค้าน�าเข้าจากไทย
อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ 
อะลมูเินียม ชิน้สว่นรถยนต์ 
เครือ่งจกัรไฟฟา้ 
ยางพาราและผลิตภัณฑ ์
เกี่ยวกับยางพารา (ขอ้มลู ณ ป ี2563)

ข้อมูลเศรษฐกิจปี 2563 
 

มีทิวทัศน์ 
ที่สวยงามและ
วัฒนธรรมที ่
เป็นเอกลักษณ ์
เฉพาะตนดงึดดู
นักท่องเที่ยว 
จ�านวนมาก

เป็นแหล่งก�าเนิดของแม่น�้าหลายสาย
และเป็นที่ตั้งของภูเขาหิมาลัย

ได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลังคาโลก” 
มีระดับความสูงจากน�้าทะเลโดยเฉลี่ย

4,572 เม
ตร

+7.8%
การค้ากับไทย 
USD 32,835  
เพ่ิมขึ้น 183% 
ไทยได้ดุลการค้า

GDP 
GROWTH

GDP 
USD 27,586 ล้าน 

XINJIANG UYGUR
AUTONOMOUS REGION

พ้ืนที่ 1,660,00 ตร.กม.
ประชากร 25.85 ล้านคน 

(ปี 2563)
นครเอก นครอุรุมชี 

(Urumqi)

สินค้าส่งออกไปไทย
ผลไม้และถั่ว ผลิตภัณฑ์
พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
เครื่องจักรไฟฟา้และชิ้นส่วน 
สารเคมีอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์
เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เซรามิค 
สารเคมีอนินทรีย์ (ขอ้มลู ณ ป ี2563)

สินค้าน�าเข้าจากไทย
เชื้อเพลิงฟอสซิล 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
แป้ง น�้าตาล อุปกรณ์
เครื่องจักรไฟฟา้และ 
ชิน้สว่น ปลา อะลมูเินยีม 
การแพทย์ อะลูมิเนียม
และผลิตภัณฑ์
อะลูมิเนียม (ขอ้มลู ณ ป ี2563)

การค้ากับไทย มูลค่ารวม

173ล้าน 
USD

GDP 
USD 200 
พันล้าน

GDP 
GROWTH

จุดเชื่อมโยงส�าคัญของเส้นทาง 
ขนส่งสินค้าทางรถไฟจีน-ยุโรป

อุดมไปด้วยทรัพยากร 
ธรรมชาตทิีห่ลากหลาย
เชน่ น�า้มนั ก๊าซธรรมชาติ 
และถ่านหิน

+3.4%
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“เส้นทางการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบก
กับทางทะเลสายใหม่” (New International 
Land-Sea Trade Corridor - ILSTC)
หรือเดิมใช้ชื่อว่า “เส้นทางมุ่งลงใต้” เป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ที่มณฑลภาคตะวันตก 
ของจนีก�าลงัเรง่ผลกัดนัเพ่ือเชือ่มโยงยทุธศาสตรเ์สน้ทางสายไหมใหม ่โดยอาศัยระบบงาน 
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งมีท่าเรือรอบ อ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) ของเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วงเป็น “ข้อต่อ” ส�าคัญ

ยุทธศาสตร์ของ “เส้นทาง ILSTC”

โอกาสของประเทศไทยบน “เส้นทาง ILSTC”

ผลักดันและเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ 

หนึ่งเส้นทาง”  
เข้าไว้ด้วยกัน

ส่งเสริมแผน 
การพัฒนาพ้ืนที่ 

ภาคตะวันตกของจีน 
ในการพัฒนาและ 
เปิดสู่ภายนอก

ส่งเสริมการพัฒนา
ประชาคมจีนกับอาเซียน
ด้านเศรษฐกิจ การค้า 

และการลงทุน

มีเส้นทางถนน
เชื่อมระหว่าง
อีสานของไทย
กับจีนในการ
ขนส่งสินค้า
เจาะตลาดจีน

ใช้ประโยชน์
จากตลาด 
เกิดใหม่ ท�าให้
มโีอกาสแจ้งเกดิ 
ได้ง่ายกว่า
มณฑลที่มี 
การแข่งขันสูง

มีเรือขนส่ง
สินค้าระหว่าง
ท่าเรือชินโจว 
กับท่าเรือ
แหลมฉบังและ
ท่าเรือกรุงเทพ

มีนโยบาย
พิเศษท่ีดึงดูด
การลงทุน
โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม
สะอาดและ
เทคโนโลยีใหม่

มีระบบขนส่ง
หลายรูปแบบ 
เพ่ือขนสง่สนิคา้ 
ไปจนี เอเชยีกลาง 
และยุโรป

แพลตฟอร์ม
ศูนย์กระจาย
สนิคา้ พาณชิย์ 
อิเล็กทรอนิกส์
ขา้มแดน (CBEC) 
และระบบงาน
โลจิสติกส์

นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

นางสาวชุติกาญจน์ ปะการะสังข์

กงสุล

นายกฤษณะ สุกันตพงศ์

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทย 

ในจีน ณ นครหนานหนิง

นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

นางสาวฐิตาภา ภาตะนันท์

กงสุล

นางสาวตรีชฎา ขันตยานุวงศ์

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย 

ในจีน ณ นครซีอาน

นางสาวจาง เคอซิน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย 

ในจีน ณ นครซีอาน

คณะผู้จัดท�า
ศูนย์ข้อมูล 

เพ่ือธุรกิจไทยในจีน 
ณ นครหนานหนิง

ศูนย์ข้อมูล 
เพ่ือธุรกิจไทยในจีน 

ณ นครซีอาน
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Contact Us
Thaibizchina.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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