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	 ตลอดปี	 2564	 ที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้มีงานวิจัย

และบทความวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยแบ่งเป็น	 3	 ธีมที่ส�าคัญ	 ได้แก	่

1)	ไทย-จีน	2)	Wellness	และ	3)	Future	Workforce	ส�าหรับในธีม	ไทย-จีน	

ประกอบไปด้วยประเดน็ทีน่่าสนใจหลายประเดน็ทีผ่่านกระบวนการคดักรองจาก

ผู้เชี่ยวชาญทั้งในภาคอุตสาหกรรม	และนักวิชาการชาวไทยและจีน	จนได้หัวข้อ

หลัก	 คือ	 การจัดการธุรกิจและนวัตกรรม	 และ	 นโยบายทางสังคมและธุรกิจ	 

ซึ่งพวกเราได้ด�าเนินการผลิตผลงานวิชาการต่าง	 ๆ	 ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท	

เพือ่ให้นักวิชาการและผู้ที่สนใจด้านไทย-จีน	สามารถน�าองค์ความรู้ไปต่อยอดให้

เกิดประโยชน์ในแง่มุมต่าง	ๆ	ต่อไป	ทั้งนี้	เครือข่ายที่มีมาอย่างยาวนานระหว่าง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมหาวิทยาลัยช้ันน�าในประเทศจีน	 ท�าให้เรา

สามารถน�าข้อมูลเชิงลึกท่ีเป็นปัจจุบัน	 มาถ่ายทอดและแบ่งปันให้กับผู้สนใจถึง

ความเคลื่อนไหวระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในประเด็นต่าง	ๆ	ได้อย่าง

ต่อเนื่อง		

	 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19	 หลายสิ่งหลายอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง

และมีการปรับตัวเชิงพลวัตร	 ดิฉันเช่ือม่ันว่าเราจะสู้และผ่านมันไปได้ด้วยสติ

ปัญญา	และสามารถด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	ในแต่ละวนัต่อไปได้อย่างยัง่ยนื	มัน่คง	

และร่วมกันตอบแทนสังคม	ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีความ

มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาสู่มวลชน	ซึ่งผลงานวิชาการต่าง	ๆ	

ของเราในธมี	ไทย-จนี	เป็นหนึง่ในผลงานทีม่หาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ได้น�าเสนอ

เพื่อประโยชน์ต่อสังคม	และเป็นองค์ความรู้ที่ท�าให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างสองประเทศที่มีกันมาอย่างยาวนานในแง่มุมต่าง	ๆ	มากยิ่งขึ้น

	 สดุท้ายน้ีขอส่งค�าอวยพร	ส่งความสขุ	ส่งความปรารถนาด	ีมายงับคุลากร

ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 และผู้อ่านทุกท่าน	 ดิฉันหวังว่า	 มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์จะได้มีโอกาสน�าเสนอสิ่งดี	ๆ 	ดังเช่น	Outlook	ไทย-จีน	เล่มที่	1	นี้

ต่อไปในอนาคต	ดฉินัรูส้กึขอบคณุทกุท่านทีส่นบัสนนุมหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑติย์

ด้วยดีตลอดมา	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	เราจะได้สร้างสรรค์งานทางด้านวิชาการ	

รวมถึงบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตลอดไป

                            ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

      อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สารจากอธิการบดี



	 ในหลายสิบปีที่ผ่านมา	 สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศหนึ่ง	 ที่มีมูลค่าการค้าและการลงทุนติดอันดับต้นๆ

ของประเทศไทยและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	จากข้อมลูตัง้แต่อดตีพบว่ามลูค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-จีน

ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว	การลงทุน	การน�าเข้า	และการส่งออก	ทั้งนี้การค้าและการลงทุน

เป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น	จากการเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงจีน	(คุนหมิง)	-	ลาว	(เวียงจันทน์)	ในเดือนธันวาคม	2564	ทาง

รถไฟน้ีจะเช่ือมโยงด้านโลจสิตกิส์ทีส่่งผลต่อดต่ีอการขนส่งสนิค้าในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย	รวมทัง้เชือ่มต่อไปยัง

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ท�าให้การค้าและการลงทุนในภูมิภาคนี้มีความเจริญเติบโตเป็นทวีคูณ

	 หนังสือ	 outlook	 ไทย-จีน	 รวบรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	

ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	บทความเหล่านี้เขียนโดยผู้เช่ียวชาญด้านไทย-จีนหลายท่าน	 เพื่อแบ่งปัน

เร่ืองราวในแง่มุมหลายด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ	 ประชาชนท่ัวไป	 และผู้ท่ีมีความสนใจ	 เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล

อันทันสมัยทันเหตุการณ์	 บทความวิชาการและบทความวิจัยนี้เป็นผลงานภายใต้หัวข้อธีมงานวิจัย	 “Thai-China”	 ภายใต้

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ว่า	“มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะเป็นแรงขับเคล่ือนหลักในการปรับเปลี่ยน

เข้าสูธ่รุกจิยุคใหม่  โดยบูรณาการร่วมกบัประชาคมอาเซยีน และสาธารณรฐัประชาชนจนี”	บางบทความในเล่ม	น�าเสนอ

ข้อมลูทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการพฒันาด้านการค้าและการลงทุนไทย-จนีทีเ่ป็นผลมาจากความล�า้หน้าทางเทคโนโลย	ีและการแพร่

ระบาดของไวรัส	Covid-19	ที่ท�าให้พฤติกรรมการใช้ชีวิต	โครงสร้างทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมการด�ารงชีวิตมีการ

เปลี่ยนรูปแบบไป	

	 บทความในหนงัสือเล่มนี	้ยงัได้น�าเสนอข้อมลูทีท่�าให้เข้าใจสภาพแวดล้อมและนโยบายทางเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ในขณะที่สินค้าและบริการบางประเภทอาจได้รับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายที่เปลี่ยน

ไป	แต่ยงัมสีนิค้าและบรกิารทีไ่ด้รบัโอกาสและต้องการการสนบัสนนุจากภาครฐั	สิง่เหล่านีล้้วนเป็นความท้าทายทีห่น่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน	จะต้องศึกษาข้อมลูเพ่ือท�าความเข้าใจและวางยทุธศาสตร์การค้าและการลงทนุทีเ่หมาะสม	เพือ่ความเจญิ

เติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

ผศ.ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู
                                                             รองอธิการบดีสายงานวิชาการ

                                                                    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สารจากรองอธิการบดี
สายงานวิชาการ



	 สายงานวิจัย	 พัฒนาและนวัตกรรมของเรา	 ด�าเนินกิจกรรมหลากหลายและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวิจัยของ

มหาวิทยาลัย	 การด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดการและบริหารธีมงานวิจัยเป็นภาระกิจหลักของสายงานวิจัย	พัฒนาและ

นวัตกรรมด้วยเช่นกัน	 นับตั้งแต่ปี	 2563	 การด�าเนินกิจกรรมทางด้านการวิจัยของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเรามี

ความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยใหม่	ส่งเสริมกิจกรรมการวิจัย	และผลิตผลงานการวิจัยออกสู่สังคม	พันธกิจของหน่วยงานเรา

ที่มุ่งสร้างงานวิจัย	พัฒนาและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม	รวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ

ชุมชน	ด�าเนินตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ	“นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ”	ดังนั้นองค์ความรู้ในด้านต่างๆจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	

สายงานวจิยั	พฒันาและนวตักรรมได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบรหิารในการคดัเลอืกธมีการศกึษาวจิยัหลกัของ

มหาวิทยาลัย	ธีมไทย-จีนจึงเป็นหนึ่งในธีมหลักที่เป็นความสนใจในการศึกษาของมหาวิทยาลัย

	 ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา	 (2564)	 ธีมวิจัยไทย-จีน	 ได้ท�าการศึกษา	 และวิเคราะห์งานอยู่หลายเร่ืองจนได้น�ามา

รวบรวมเป็น	 Outlook	 เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ให้ความสนใจในประเด็นการศึกษาระหว่างประเทศไทย-จีนในประเด็น

ต่างๆ	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีอีกหลายบทความ	 ที่ไม่ได้คัดเลือกไว้	 ท่านที่มีความสนใจก็ยังสามารถไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ของ

มหาวทิยาลัยได้เช่นเดยีวกนั	Outlook	เล่มนีถ้อืเป็นเล่มแรกทีจ่ดัพมิพ์ขึน้มา	สายงานวจิยั	พฒันาและนวตักรรมหวงัเป็นอย่าง

ยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย	 บทความหลายบทได้สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาธุรกิจในช่วงวิกฤติไวรัส 

โคโรน่า	บางบทความได้กล่าวถงึการแก้ไขปัญหาทางสงัคมซึง่เป็นเชิงนโยบายของประเทศจีน	บางบทความได้กล่าวถึงบทบาท

ของธุรกิจในประเทศจีน	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการด�าเนินงานและการจัดการอย่างเป็นรูปแบบ	บทความใน	Outlook	จึง

มีความหลากหลาย	และให้ผู้อ่านได้เห็นสภาวะของสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป	ซึ่งสิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมาก 

ต่อธุรกิจและการด�ารงชีวิตหลังโควิด-19

	 ดฉินัเชือ่เป็นอย่างยิง่ว่างานวจิยัจะช่วยให้ภาคธรุกจิเกดิความยดืหยุน่	แม้ในภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิ	เราเชือ่

ว่าการสร้างคณุค่าทีส่งัคมต้องการอย่างต่อเนือ่ง	จะน�าไปสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื	ภายใต้ความเชือ่นี	้สายงานวจิยั	พฒันาและ

นวัตกรรมจะเดนิหน้าพฒันาโครงการและกิจกรรมของเราต่อไป	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการงานด้านวิจยัด้วยความยัง่ยนื	

ในขณะเดยีวกนักจ็ะมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาสงัคมด้วยการตอบโจทย์ต่างๆ	จากผลงานของการวิจัย	ซึง่เราให้ความส�าคญั

ในล�าดับต้นๆ	เราจะมุ่งมั่นเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน		

รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์
                                              รองอธิการบดีสายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
                                                                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สารจากรองอธิการบดี
สายงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม



	 ในช่วงปี	2562	-2564	ที่ผ่านมา	นับได้ว่าเป็นปีที่โลกต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งส�าคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งรวม

ถึงประเทศไทย	 สื่บเนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ท่ีได้สร้างผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และการเปลี่ยนแปลงการด�ารงชีวิต	ตลอดจนส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อไปทั่วโลกลุกลามขยายตัวอย่างรวดเร็ว	

และยงัส่งผลต่อการสญูเสยีชวีติของผูค้นทัว่โลกเป็นจ�านวนมาก	ส�าหรบัมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ของเรา	กใ็ห้ความส�าคญั

กับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว	 แต่โรคระบาดดังกล่าวก็ไม่สามารถหยุดยั้งการเสริมสร้าง	 และการพัฒนา

องค์ความรู	้ตลอดจนผลติผลงานทางวชิาการ	เพือ่เป็นแหล่งทีน่กัวชิาการ	นกัเรยีนนกัศกึษา	และประชาทัว่ไปสามารถเข้าถึง

องค์ความรู้ในด้านต่างๆ	ซึ่งองค์ความรู้ทางวิชาการของเรานั้นสะท้อนกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย	ที่เราได้ก�าหนดผ่านธีมวิจัย	

คอื	ไทย-จนี	ทัง้น้ีต้นปี	2565	ได้มผีลงานทางวิชาการผลติออกมาจากการทุม่เทของนกัวชิาการของมหาวทิยาลยั	และได้ผลติ

ออกมาเป็น	Outlook	ในธีมวิจัยไทย-จีน

	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 และวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการ

ปรบัตวัในช่วงวกิฤตใินการรบัมอืกับสถานการณ์ทีผ่นัผวนทางเศรษฐกจิ	การจดัการความเสีย่งและการสร้างความต่อเนือ่งใน

การด�าเนินธรุกิจเพือ่	“เป็นการอ�านวยความสะดวกกบัทกุชมุชน”	ดงันัน้	Outlook	ฉบบันี	้จงึมบีทความทีห่ลากหลายผ่าน

การศึกษาและกลั่นกรองแล้ว	ด�าเนินการรวบรวมมาไว้ในเล่มที่	1	นี้	อย่างไรก็ตาม	เรายังมีบทความอีกมากมายที่รวบรวมไว้

และยงัไม่ได้น�ามาตพีมิพ์	ซึง่ท่านสามารถตดิตามได้ผ่านเวบ็ไซด์ของมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์	และการด�าเนนิการดงักล่าว

นั้นตอบรับกับปณิธาณของมหาวิทยาลัยในการสร้างความรู้ใหม่ๆทางการศึกษาสะท้อนผ่าน	“New DNA”

	 นอกจากนี้	 ต้นปี	 2565	 นับได้ว่าเป็นอีกก้าวส�าคัญ	 ในการขยายเครือข่ายทางการศึกษา	 และการท�าวิจัยของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 และวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี	 เนื่องจากเรามีแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญผ่าน

มุมมองของนักศึกษาชาวจีน	และคณาจารย์ชาวจีนจ�านวนมากในมหาวิทยาลัย	ยิ่งไปกว่านั้น	เรายังมีความสัมพันธ์อันดีกับ

มหาวทิยาลยัช้ันน�าในประเทศจีนหลายแห่งทีเ่ป็นชมุชนในการแลกเปลีย่นองค์ความรูท้ั้งเศรษฐกจิและสงัคมของทัง้	2	ประเทศ	

(ไทย-จีน)	เราจะสืบสานความสัมพันธ์ดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสอันดี	ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จะได้มีโอกาสรับใช้สังคมอย่างสร้างสรรค์ต่อไป	

ผศ.ดร.ศิริเดช ค�าสุพรหม

                                             คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี                                                                     

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สารจากคณบดี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี



 ความสัมพันธ์ระหว่าง	 ไทย-จีน	 มีมาอย่างยาวนาน	 กิจกรรม

ความร่วมมือระหว่างสองประเทศจึงมีปรากฏให้เห็นกันอยู่เสมอ	หนังสือ	

Thai-China	 Outlook	 รวบรวมทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับไทย-จีนในปีที่

ผ่านมา	 (2564)	 ฉบับนี้	 ได้แบ่งออกเป็นห้าส่วนที่ส�าคัญ	 5	 ส่วน	 ได้แก่	

1)	 เศรษฐกิจจีน	 2)	 นโยบายลดความยากจน	 3)	 โลจิสติกส์	 ไทย-จีน	 

4)	วิธีการที่จีนจัดการโควิด	และ	5)	คติชนวิทยาจีน	ดังจะอธิบายได้ดังนี้

	 ในส่วนที่ 1	 จะกล่าวถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจีนใน

มุมมองของประเทศไทย	ผ่านกระบวนการทางวชิาการซ่ึงได้น�าผ่านเสนอใน

หลายบทความด้วยกนัเช่น	สญัญานฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของปรเทศจีนหลงั

โควิด-19	 เนื่องจากเศรษฐกิจจีนถูกจับตามองในฐานะ	“มาตรวัดเศรษกิจ

โลก”	ช่วงหลัง	Covid-19	(CNBC,	2020)1	โดยไตรมาสที่	2	ของปี	2563	

ที่ผ่านมา	จีนเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีอัตราการเติบโต	GDP	

เป็นบวก	(+3.20	YoY:	Q2/20)	และมีลักษณะการฟื้นตัวแบบ	V-Shape	

หรอืมีการฟ้ืนตัวอย่างรวดเรว็	ขณะท่ีประเทศยกัษ์ใหญ่ซึง่เป็นก�าลงัซือ้หลกั

ของโลกต่างติดลบ	และยังไม่พบสัญญาณการฟื้นตัวจึงเป็นประเด็นส�าคัญ

ที่น่าจับตามองในการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน

	 ประเด็นที่สองในด้านเศรษฐกิจของจีนมุ ่งเน้นศึกษาในเรื่อง

เศรฐกิจผู้สูงวัย	 (Silver	 Economy)	 ซึ่งเป็นค�าที่ใช้กับผู้สูงอายุ	 คนที่เกิด

ในยุคปี	 พ.ศ.	 2503	 โดยในปัจจุบันผู้ที่เกิดในยุคปี	 พ.ศ.	 2503	 ดังกล่าว	

จะมีอายุจะอยู่ประมาณช่วง	60	ปีซึ่งก�าลังจะกลายเป็นประชากรสูงวัยใน

อีกไม่กี่ปีข้างหน้า	 แต่ด้วยความทันสมัยและก้าวล�้าของเทคโนโลยี	 ความ

ก้าวหน้าทางการแพทย์	 การรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้คน

กลุ่มนี้เป็นคนแก่ที่ยังไม่แก่และมีอัตราการเกิดสูงมากเป็นพิเศษในช่วง

ดังกล่าว	 แต่คนกลุ่มนี้ก�าลังจะกลายเป็นประชากรที่จะทรงอิทธิพลมาก

ที่สุด	 ไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศจีนเท่านั้นแต่หมายรวมถึงประชากรที่อยู่

ทั่วในทุกมุมโลก	 เศรษฐกิจผู้สูงวัยจะใช้กับผู้สูงอายุที่มีผมสีเงิน	ที่บ่งบอก

บรรณาธิการ



ถึงวัยที่ผ่านประสบการณ์มากมายในการใช้ชีวิต	 และชีวิต

การท�างาน	 เมื่อน�ามารวมกับการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ	

ก่อให้เกิดค�าใหม่ว่า	เศรษฐกิจสีเงิน

	 ประเด็นที่สามเป็นประเด็นการค้าออนไลน์ไทยใน

ยุคโควิด-19	 เนื่องจากในปัจจุบันตลาดสินค้าและบริการ

เปล่ียนจากออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์อย่างรวดเร็ว	 ในระยะ

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ภายใต้ความร่วมมือ

กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดโครการ	

Digital	 DNA	 อบรมการค้าออนไลน์	 ปักธงความส�าเร็จ

การค้าออนไลน์กับหลักสูตร	 Digital	 DNA	 for	 Business	

Transformation	เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยให้

ปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ	

 ส่วนที่ 2	 เป็นประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์	 ที่ท�าให้

นโยบายลดความยากจนของจีนประสบความส�าเร็จ	

ประเทศจีนเริ่มการลดความยากจนด้วยวิธีการช่วยเหลือ	

ประชาชนยากจนในรูปแบบสวัสดิการที่เท่าเทียมกันอย่าง

เป็นขั้นตอนประกอบด้วย	1)	 เป็นการลดความยากจนจาก

การปฏิรปูระบบ	2)	การอาศยัทรพัยากรท้อง	ถิน่	พฒันาการ

ผลิตด้วยตัวเอง	 ปรับชีวิตความเป็นอยู ่ให้ดีขึ้น	 พัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน	ส่ิงแวดล้อมด้านชวีกายภาพคุณภาพชวีติ

ของประชาชนยากจนและศักยภาพโดยรวม	3)	เป็นการใช้	

2	ระบบเพื่อลดความยากจนระหว่าง	ค.ศ.	2008-2012	คือ	

ระบบการพัฒนาและระบบความช่วยเหลือเพื่อลดความ

ยากจน	และ	4)	เป็นการลดความยากจนอย่างตรงจุด

	 ประเด็นที่สองที่พูดถึงในส่วนนี้	 ได้กล่าวถึงการที่

เศรษฐกิจของจีนที่ดีข้ึน	 จะท�าให้คนจีนมีความเป็นอยู่ที่ดี

ข้ึนจรงิหรอืไม่	การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาทางเศรษฐศาสตร์	

ท�าให้เข้าใจบริบททางเศรษฐศาสตร์ในอีกมิติหน่ึงด้วย

ค�ากล่าวที่ว่าการที่เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตขึ้นอาจจะ

ไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีดังกล่าวก็ว่าได้	 จึงมีการกล่าวอ้าง

ถึงและมีการศึกษาเพื่อให้ทราบประเด็นในแง่มุมต่างๆ	เพื่อ

สนับสนุนความเช่ือที่ว่าจะเกิดอัตราการลดลงของจ�านวน

ประชากรที่ยากจน

 ส่วนที ่3	เป็นเรือ่งเกีย่วกบัโลจสิตกิส์	โดยประเดน็

แรกจะพูดถึงเส้นทางที่สามารถเดินทางจากประเทศไทย

เข้าไปยังประเทศจีน	 และการค้าระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศจีน	 เป็นการเล่าเรื่องผ่านการสัมภาษณ์ผ่านอดีต

ท่านกงศุลใหญ่ประเทศไทยประจ�าประเทศจีน	 ณ	 มณฑล

ยูนนาน	 ในข้อซักถามประเด็นเรื่องของ	 มณฑลยูนนานกับ

การค้าขายระหว่างจีนกับประเทศไทย	 เน่ืองจากยูนนานมี

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน	 และคนไทยที่ต้องการ

ท�าการค้ากับประเทศจีน	 โดยเฉพาะนักธุรกิจไทยท่ีอาศัย

อยู ่ในพื้นที่ทางภาคเหนือ	 เนื่องจากว่ายูนนานสามารถ

เดินทางข้ึนไปได้โดยง่ายจากเชียงรายได้ท้ังถนนและแม่น�้า	

ก็สามารถไปถึงคุนหมิง	 มณฑลยูนนานได้	 ฉะนั้นความ

ส�าคัญของยูนนานท่ีเช่ือมโยงกับทางภาคเหนือของไทยมี

มาแต่ช้านาน	จวบจนปัจจบุนั	ท�าให้เข้าใจบรบิทการค้าและ

สถานการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยและจีน

มากยิ่งขึ้น

	 ประเด็นท่ีสอง	เป็นเรือ่งเกีย่วกบัเส้นทางท่ีสามารถ

เดินทางเข้าประเทศจีน	 มณฑลยูนนานได้	 ซึ่งประกอบไป

ด้วยห้าเส้นทางที่ส�าคัญด้วยกัน	 นอกจากเส้นทาง	 R3A	

หรือ	 R3B	 ที่นักเดินทางหลายท่านคงได้เคยมีโอกาสขึ้น

รถผ่านจากเชียงของ	 ข้ึนห้วยทรายเข้าไปถึงสิบสองปันนา	

ทางมณฑลยูนนานแล้ว	 ยังมีเส้นทางอื่น	 ๆ	 รวมประมาณ	

5	 เส้นทาง	 ดังน้ัน	 บทความน้ีจึงขอรวบรวมเส้นทางทั้ง	 5	

เส้นทางที่ควรทราบ	 เอาไว้เพื่อสามารถเลือกเส้นทางเดิน

ทางเข้าสู่ประเทศจีน	มณฑลยูนนานได้

	 ประเด็นที่สาม	 เป็นเร่ืองเล่าเกี่ยวกับประเทศ

กัมพูชา	 ซึ่งเป็นเรื่องเล่าจากการสัมภาษณ์ทูตพาณิชย์

ประจ�ากรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยว

กับโอกาสส�าหรับนักธุรกิจจากภาคเหนือตอนบนที่ยัง

ไม่ค่อยไปลงทุนในกัมพูชาแต่ได้รับสัญญาณที่ดี	ถึงแม้ว่ายัง

ไม่ได้ตัดสินใจลงทุน	 จากช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 ได้พบว่ามี

การเปล่ียนแปลงในกัมพูชาท่ีอาจส่งผลในด้านบวกกับการ

ค้าการลงทุนกับไทยเป็นจ�านวนมาก	อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆที่	ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

การลงทุน	และผู้ประกอบการต้องท�าการปรับตัวให้ทันการ

เปลี่ยนแปลง

	 ประเด็นที่สี่ 	 เป ็นประเด็นที่ เกี่ยวกับสะพาน

มิตรภาพกัมพูชา-จีน	 ประเทศจีนได้สร้างสะพานมิตรภาพ	

8	แห่งเพื่อข้ามแม่น�้าที่ส�าคัญในประเทศกัมพูชา	โครงสร้าง

การเดินทางที่ดีที่จ�าเป็น	 ที่จะช่วยท�าให้ลดปัญหาความ
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แออัดทางการจราจรและกระตุ ้นเศรษฐกิจการค้าและ 

การท่องเที่ยว

	 ประเด็นท่ีห้า	เป็นประเดน็เรือ่งเล่าในประเทศลาว

ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศจีน	สปป.	ลาว	เป็นประเทศที่

เลก็	ประชากรน้อย	มลีกัษณะเป็น	Land	Lock	ไม่มทีางออก

ทางทะเล	 ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของสปป.	 ลาว	 แต่รัฐบาลก็ได้พยายามปรับยุทธศาสตร์	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ	GMS	โดยที่สปป.	ลาวมีการ

เชื่อมโยง	 (Connectivity)	 ในด้านการขนส่งโลจิสติกส์กับ

กลุ่มประเทศในลุ่มแม่น�้าโขง	(GMS)	อันประกอบด้วย	ไทย	

พม่า	ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	และจีนตอนใต้	โดยสปป.	ลาว

ได้น�าประโยชน์จากจุดภูมิศาสตร์	 GMS	 มาเป็นจุดเปลี่ยน

ทางยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	 โดยเปลี่ยนจาก	 Land	 Lock	 มา

เป็น	Land	Link	 เชื่อมโยงจีนตอนใต้-เวียดนาม-ไทย-พม่า	

ไปถึงสิงคโปร์

	 ประเดน็ทีห่ก	เป็นประเดน็ทีว่เิคราะห์สถานการณ์

โลจิสติกส์ทางน�้าของจีน	 ระบบการขนส่งทางน�้าของ

ประเทศจีนถือว ่ามีประสิทธิภาพและความก้าวหน้า

เป็นอย่างมาก	 สามารถสร้างงาน	 และสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชนชาวจีนอย่างมหาศาล	 การสมาพันธ์โสจิสติกส์ 

และการจัดซื้อแห่งประเทศจีนมีรายงานว่า	 ภาคธุรกิจโดย

เฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ

จีนยังคงรักษาทิศทางการฟื้นตัว	 และมีผลประกอบการ

ในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงปี	 2021	 เมื่อเทียบกับช่วงก่อน

เกิดโรคระบาดใหญ่ในปี	 2019	 ยิ่งเป็นการตอกย�้าถึงการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศจีน	ระบบ

โลจิสติกส์ทางน�้าของจีนเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่สามารถ

ล�าเลียงสินค้าไปยังส่วนต่างๆได้ทั่วโลก	 ในส่วนของระบบ

โลจิสติกส์	 ในประเทศจีนได้รับความเอาใจใส่จากรัฐบาล

จึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 และมีความเจริญอย่าง

มีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาคเดียวกัน	

 ส่วนที่ 4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนจัดการโควิด	ในช่วง

ท่ีเกิดภาวะการแพร่กระจายอย่างรุนแรงของโควิดใน

ระยะแรก	 ประธานาธิบดี	 สี	 จ้ินผิง	 และรัฐบาลจีนได้ออก

มาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคและ

ลดจ�านวนผู้ติดเชื้อ	เช่น	การรักษาระยะห่าง	การตรวจอุณ

ภมู	ิการงดจดักิจกรรม	การห้ามเดนิทางภายในประเทศและ

ต่างประเทศ	รวมไปถงึมาตรการเดด็ขาดคอื“การปิดเมอืง”	

จะเห็นได้ว่า	 จีนเป็นประเทศแรกของโลกที่ค้นพบผู้ติดเชื้อ

รายแรก	 อีกทั้งยังเป็นประเทศแรกที่สามารถควบคุมการ

ติดเช้ือรายใหม่ได้ส�าเร็จ	 หลากหลายประเทศจึงให้ความ

สนใจกับแนวทางการควบคุมสถานการณ์	รวมถึงมาตรการ

ต่างๆ	ในประเทศจนีทีป่ระกาศใช้ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา

	 ประเด็นที่สอง	 ได ้กล ่าวถึ งกระบวนการที่

ประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 ได้ตอบสนองต่อการแพร่กระจาย

ของไวรัสโควิด-19	ให้จัดศูนย์สุขภาพแห่งชาติตามนโยบาย	

จัดท�าแผนโดยรวมส�าหรบัการจัดสรรสขุภาพและทรพัยากร	

มีการก�าหนดและจัดระเบียบ	 มีการด�าเนินการวางแผน

ป้องกันและควบคุมโรคระดับชาติ	 วางแผนการสร้าง

ภูมิคุ้มกันและการสาธารณสุขท่ีจริงจัง	 ท้ังน้ีเพื่อลดสิ่งที่จะ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คน	เป็นการจัดระเบียบ	และ

สร้างการป้องกันและควบคุมด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริง	

โดยหน่วยงานต่างๆ	เช่น	ก�าหนดมาตรการแทรกแซง	ตอบ

สนองปัญหาฉกุเฉนิด้านสขุภาพและการแพทย์และสขุภาพ	

และกู้ภัยฉุกเฉินสาธารณะต่างๆ

	 ประเด็นที่สาม	กล่าวถึงด้านเทคโนโลยีของจีน	ซึ่ง

จนีเผยตัวชีว้ดัหลกัในการวนิจิฉยัโรคติดเชือ้โควดิ-19	ได้แก่

การใช้วนิจิฉยัโรคด้วยซทีสีแกนและระบบ	ประมวญผลด้วย

ปัญญาประดิษฐ์	 (AI)	 โดยบริษัทปัญญา	ประดิษฐ์ระดับสูง

ของจีนได้เพิ่มความพยายามพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ	์

เพือ่เร่งรดัการตรวจสอบและเพิม่ความแม่นย�าช่วยแบ่งเบา

ภาระแพทย์ในช่วงโควิด	3	บริษัทปัญญาประดิษฐ์แนวหน้า

ของจีนที่มีบทบาทส�าคัญในช่วงโควิด-19

	 ประเด็นท่ีสี่	 เป็นประเด็นเกี่ยวกับบทบาทภาค

เอกชนของจีนที่มีต่อการต่อสู้กับโควิด-19	 “ภาคเอกชน

จีน”	 ได้ออกมาร่วมช่วยเหลือรัฐบาล	 ไม่ว่าจะเป็นการ

บริจาคทุนทรัพย์	 อุปกรณ์ทางการแพทย์	 หน้ากากอนามัย	

ชุดป้องกันโควิด	 รวมถึงการงัดเทคโนโลยีล�้าสมัยออกมา

ใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 เช่น	 บ๊ิกเดต้า	 (Big	 data)	

อากาศยานไร้คนขับ	 (Drone)	 หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ	์

(AI)	 เป็นต้น	 ด้วยประสิทธิภาพและความล�้าสมัยของ

เทคโนโลยีจีน	 จึงท�าให้หลายประเทศยอมรับว่าจีนได้

ก้าวขึ้นมาเป็นแนวหน้าผู้น�าด้านเทคโนโลยีของโลก	 ซึ่ง
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บทความน้ีมีวัตถุประสงค์จะรวบรวมบทบาทของภาค

เอกชนจีน	 และเทคโนโลยีที่จีนได้น�ามาใช้ในช่วงวิกฤต ิ

โควิด

 ส่วนที่ 5 เป็นเรื่องเกี่ยวกับคติชนวิทยา	เนื้อเรื่อง

เกี่ยวกับศาสตร์หนึ่งที่ศึกษาข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม	และ

เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง	 เมื่อพูดถึงจีนใน

ปัจจุบัน	 เรานึกถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ	

สังเกตที่ช่ือของยานอวกาศ	 มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ	

“นโยบายเส้นทางสายไหม”	 ทุนเรียนภาษาสถาบันขงจื๊อ	

วัฒนธรรม	หรือวงการบันเทิง	นอกเหนือจากนั้น	ยังรวมถึง

ขนบหรือธรรมเนียมต่าง	ๆ	ของ	“คน”	คติชนจึงมีขอบเขต

การศกึษาที	่กว้างขวาง	ครอบคลมุเกอืบทกุมติทิางวฒันธรรม	

อีกนัยหนึ่งคติชนวิทยาเป็นการศึกษาวัฒนธรรมระดับ

จิตวิญญาณ	 เป็นศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับมนุษยวิทยา	

เรื่องราวท่ีคติชนจะศึกษาก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชน 

ของคน	 และ	 คติความเช่ือของเขา	 โดยศึกษาข้อมูลลึก 

ไปจนถึงวัฒนธรรมระดับจิตวิญญาณ

	 ทางผู้จัดท�าหวังว่า	 บทความต่างๆ	 ที่รวบรวมไว้

ในหนังสือทัศนคติมุมมองเล่มที่	 1	 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์นี้จะมีประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย	 เพื่อจะได้

เหน็ภาพ	ความสมัพนัธ์	ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจนี

ที่มีมาอย่างยาวนานในแง่มุมต่างๆ	 และจะได้สนับสนุน

งานเขียนของผู้เขียนท่ีได้รวบรวมไว้	 และผู้เขียนท่านอื่นๆ	

ท่ีจะได้ร่วมงานกันต่อไปในอนาคต	 โดยงานเขียนจะเป็น

บทความที่อยู ่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศไทยและจนีซึง่จะแบ่งออกเป็นสองประเดน็

ย่อยคือ	 ธุรกิจและนวัตกรรม	 และนโยบายที่ส�าคัญและ

เกี่ยวข้องระหว่างสองประเทศ	(ไทย-จีน) 

ดร.ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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›  เศรษฐกิจจีนถูกจับตามองในฐานะ	 “มาตรวัด

เศรษฐกิจโลก”	โดยเฉพาะหลังช่วง	Covid-19
 

›	 ไตรมาสที	่2/20ทีผ่่านมาจนีเป็นเพยีงไม่กีป่ระเทศ

	 ในโลกที่มีอัตราการเติบโต	GDP	เป็นบวก

›	 นักวิชาการสายงานวิจัย	 พัฒนาและนวัตกรรม	

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เผย	 จีนเป็นตลาดที่มี

การเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจาก

เศรษฐกจิภายใน	นโยบาย	MIC	2025	นโยบายการ

ค้าระหว่างประเทศ	และการลงทุนในต่างประเทศ	

ส่งผลให้จีนฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

›	 เศรษฐกิจไทยอัตราการเติบโต	-12.2	อาจใช้เวลา

นานในการฟื้นตัวจากปัญหาเชิงโครงสร้าง	

ส่องสัญญาณฟื้นตัว	“เศรษฐกิจจีน”
หลังโควิด	19

	 เศรษฐกิจจีนถูกจับตามองในฐานะ	 “มาตรวัด 

เศรษกิจโลก”	 ช่วงหลัง	 Covid-19	 (CNBC,	 2020)1 

โดยไตรมาสที่	 2/20	ที่ผ่านมา	จีนเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี ่

ประเทศในโลกที่มีอัตราการเติบโต GDP เป็นบวก 

(+3.20	 YoY:	 Q2/20)	 และมีลักษณะการฟื้นตัวแบบ	

V-Shape	หรือมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว	ขณะที่ประเทศ

ยักษ์ใหญ่ซ่ึงเป็นก�าลังซ้ือหลักของโลกต่างติดลบและ 

ยังไม่พบสัญญาณการฟื้นตัว	 ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา	

(-9.62	YoY:	Q2/20)	ญีปุ่น่	(-9.90	YoY:	Q2/20)		บราซิล	

(-0.25	YoY:	Q1/20)	สหภาพยุโรป	(-2.42	YoY:	Q1/20)		

หรือ	อินโดนีเซีย	(-5.23	YoY)

Hightlight

1		CNBC.	AUG	9	2020.	China’s	factory	deflation	slows	in	July	as	recovery	

gains	 strength.	 Retrieved	 from	 https://www.cnbc.com/2020/08/10/

chinas-factory-deflation-slows-in-july-as-recovery-gains-strength

สายงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

18 สิงหาคม 2563 แฟ้มภาพ จากสำานักข่าว ซินหัว
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	 นักเศรษฐศาสตร์หลายส�านักออกมาให้สาเหตุ

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิจนีไว้หลายประการ	อาทิเช่น	ภาค

การผลิตของจีนมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง	 ดัชนีราคา

ผู้ผลิต	 (Producer	 Price	 Index)	 ลดลง	 สนับสนุนการ

ฟื้นตัวภาคการผลิต	และดัชนีราคาผู้บริโภค	(Consumer	

Price	 Index)	มีสัญญาณกลับมาเติบโต	รวมถึงการที่จีน

มีห่วงโซ่มูลค่าการผลิตท่ีเข้มแข็ง	 มีการจ้างงานแรงงาน

เป็นจ�านวนมาก	และจีนเองก็เป็นประเทศที่มีเวลาในการ

ฟื้นตัวมากกว่าประเทศอื่นๆ	(CNBC,	2020)		

	 นอกจากนี	้นกัเศรษฐศาสตร์ชาวสวติเซอร์แลนด์	

รูดอล์ฟ	 มินซ์2	 มองว่าจีนมีบทบาทเป็น	 “หัวรถจักร” 

น�าพาเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหลังมรสุม	 Covid	 เนื่องจาก

สาเหตุ	3	ประการ	ได้แก่	1)	จีนเป็นตลาดที่มีการเติบโต

และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในด้านของขนาดและ

เทคโนโลยีการผลิต	 ท่ีจีนมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 2)	

นโยบายการเปิดประเทศและการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับ

2	หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่งอิโคโนมิสวิสเซอ	(Economiesuisse)	สหพันธ์ธุรกิจแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์	อ้างอิงข้อมูลจาก	www.xinhuathai.com/silkroad

เศรษฐกิจโลก	 โดยที่ผ่านมาจีนให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ

การสร้างสภาพแวดล้อมทางธรุกจิทีอ่งิกบัตลาด	ตัง้อยูบ่น

ฐานทางกฎหมาย	มีความเป็นสากล	และคัดค้านแนวคิด

พ่ึงพาตนเอง	 (Reverse	 Globalization)	 โดยนโยบาย

ดังกล่าวได้มุ ่งเน้นการเผชิญหน้ากับการแข่งขัน	 และ

ไม่ยอมแพ้ต่อความยากล�าบากจากวิกฤตการระบาดของ

โควิด	19	และ	3)	การเปิดเสรีทางการทูตเชิงพาณิชย์ของ

จีนกับประเทศต่างๆ	รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์	ที่มีมาตั้งแต่

ปี	2010	เป็นต้นมา	ท�าให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นคู่ค้ารายใหญ่

ของบรรดาคู่ค้าทั่วโลก	

	 เมื่อพิจารณาการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 

ประเทศที่แท้จริง	(Real	GDP)	พบว่าไตรมาสล่าสุด	หรือ

ไตรมาส	2/2020	จนีมอีตัราการเติบโตกลบัมาเป็น	+3.20	

ฟื้นตัวจากไตรมาส	 1/20	 (-6.80)	 สายงานวิจัย	 พัฒนา	

และนวัตกรรม	(RDI)	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	น�าโดย	

ดร.ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล	 ผู ้เชี่ยวชาญพิเศษ	 สาย
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งานวิจัยและพัฒนา	 ให้เหตุผลว่าการท่ีเศรษฐกิจจีนฟื้น

ตัวได้อย่างรวดเร็วเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	 ได้แก่	

ประการแรก	 เป็นผลจากเทคโนโลยีจีน	 ไม่ว่าจะเป็น	 5G	

เทคโนโลยี	AI	หรือเทคโนโลยีด้านการขนส่งโลจิสติกส์	ที่

ถูกน�ามาใช้ในช่วงโควิดที่ผ่านมา	 ท�าให้กลไกตลาดและ

	 ประการที่สาม	การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา	

(R&D)	ที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.1	ของ	GDP	ซึ่งมีมูลค่า

สูง	 โดยการวิจัยและพัฒนาของจีนจะให้ความส�าคัญกับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลย	ี

อุตสาหกรรมหุ ่นยนต์	 หรือนวัตกรรมทางการแพทย์

และการป้องกันโรคระบาด	 ที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้จีน

ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว	 และประการสุดท้าย	 เป็นเร่ืองของ

ความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมที่มีต่อมาตรการ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงท่ีผ่านมา	 

3	 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ,เครื่องจักรกลการผลิตที่ควบคุมด้วยระบบ	 Numerical	 Control	 (NC)	 และหุ่นยนต์,	 การผลิตอุปกรณ์อากาศยานและอวกาศ,การ

ผลิตเครื่องมือด้านวิศวกรรมทางทะเลและเรือที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง,การผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรถไฟท่ีทันสมัย,ยานยนต์ประหยัดพลังงานและยานยนต์พลังงานใหม่,การผลิต

อุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า,การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร,การผลิตวัสดุชนิดใหม่,การผลิตยาชีวภาพและอุปกรณ์การแพทย์ประสิทธิภาพสูง

 

 

 นกัเศรษฐศาสตรห์ลายสาํนกัออกมาใหส้าเหตุการฟืsนตวัของเศรษฐกจิจนีไวห้ลายประการ อาทเิชน่ ภาคการผลติของจนีมี

การขยายตวัอย่างแขง็แกร่ง ดชันีราคาผู้ผลติ (Producer Price Index) ลดลง สนับสนุนการฟืs นตวัภาคการผลติ และดชันีราคา

ผู้บรโิภค (Consumer Price Index) มสีญัญาณกลบัมาเติบโต รวมถึงการทีiจีนมหี่วงโซ่มูลค่าการผลิตทีiเข้มแขง็ มกีารจ้างงาน

แรงงานเป็นจาํนวนมาก และจนีเองกเ็ป็นประเทศทีiมเีวลาในการฟืsนตวัมากกวา่ประเทศอืiนๆ (CNBC, 2020)   

 นอกจากนีs นกัเศรษฐศาสตรช์าวสวติเซอรแ์ลนด ์รดูอลฟ์ มนิซ์2 มองวา่จนีมบีทบาทเป็น “หวัรถจกัร” นําพาเศรษฐกจิโลก

ฟืsนตวัหลงัมรสุม Covid เนืiองจากสาเหตุ G ประการ ไดแ้ก่ A) จนีเป็นตลาดทีiมกีารเตบิโตและขยายตวัอยา่งต่อเนืiอง ทั sงในดา้นของ

ขนาดและเทคโนโลยกีารผลติ ทีiจนีมุง่มั iนพฒันาอย่างต่อเนืiอง D) นโยบายการเปิดประเทศและการเชืiอมโยงเศรษฐกจิกบัเศรษฐกจิ

โลก โดยทีiผา่นมาจนีใหค้วามสาํคญัอยา่งยิiงต่อการสรา้งสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีiองิกบัตลาด ตั sงอยูบ่นฐานทางกฎหมาย มคีวาม

เป็นสากล และคดัคา้นแนวคดิพึiงพาตนเอง (Reverse Globalization) โดยนโยบายดงักล่าวไดมุ้่งเน้นการเผชญิหน้ากบัการแขง่ขนั 

และไมย่อมแพต้่อความยากลาํบากจากวกิฤตการระบาดของโควดิ Aû และ G) การเปิดเสรทีางการทตูเชงิพาณชิยข์องจนีกบัประเทศ

ต่างๆ รวมถงึสวติเซอรแ์ลนด ์ทีiมมีาตั sงแต่ปี DkAk เป็นตน้มา ทาํใหจ้นีกา้วขึsนมาเป็นคูค่า้รายใหญ่ของบรรดาคูค่า้ทั iวโลก  

 เมืiอพจิารณาการเตบิโตผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศทีiแทจ้รงิ (Real GDP) พบวา่ไตรมาสล่าสดุ หรอืไตรมาส D/DkDk จนี

มอีตัราการเตบิโตกลบัมาเป็น +G.Dk ฟืsนตวัจากไตรมาส A/Dk (-F.Bk) สายงานวจิยั พฒันา และนวตักรรม (RDI) มหาวทิยาลยัธุรกจิ

บณัฑติย ์นําโดย ดร.ภมิูพฒัณ์ พงศพ์ฤฒิกลุ ผูเ้ชีiยวชาญพเิศษ สายงานวจิยัและพฒันา ใหเ้หตุผลว่าการทีiเศรษฐกจิจนีฟืsนตวัได้

อย่างรวดเรว็เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืiนๆ ได้แก่ ประการแรก เป็นผลจากเทคโนโลยจีนี ไม่ว่าจะเป็น 5G เทคโนโลย ีAI หรอื

เทคโนโลยดีา้นการขนสง่โลจสิตกิส ์ทีiถกูนํามาใชใ้นชว่งโควดิทีiผา่นมา ทาํใหก้ลไกตลาดและการขนสง่สนิคา้ยงัดาํเนินต่อไดอ้ยา่งไม่

สะดุด ประการทีiสอง นโยบาย Made In China 2025 (MIC 2025) ทีiจนีวางแผนไวแ้ล้วว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต Ak 

อุตสาหกรรม3 ตอ้งผลติในประเทศจนี ดงันั sนการแพรร่ะบาดของโควดิไมน่่าจะหยดุความตั sงใจของนโยบายนีsได ้ 

 

 
2 หวัหน้านกัเศรษฐศาสตรแ์หง่อโิคโนมสิวสิเซอ (Economiesuisse) สหพนัธธุ์รกจิแหง่ชาตสิวติเซอรแ์ลนด ์อา้งองิขอ้มลูจาก www.xinhuathai.com/silkroad 
3 อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ,เครืiองจกัรกลการผลติทีiควบคมุดว้ยระบบ Numerical Control (NC) และหุน่ยนต,์ การผลติอุปกรณ์อากาศยานและอวกาศ,การ
ผลติเครืiองมอืดา้นวศิวกรรมทางทะเลและเรอืทีiใชเ้ทคโนโลยขี ั sนสงู,การผลติอุปกรณ์ขนสง่ทางรถไฟทีiทนัสมยั,ยานยนตป์ระหยดัพลงังานและยานยนตพ์ลงังานใหม,่การ
ผลติอุปกรณ์ดา้นพลงังานไฟฟ้า,การผลติเครืiองจกัรและเครืiองมอืทางการเกษตร,การผลติวสัดุชนิดใหม,่การผลติยาชวีภาพและอุปกรณ์การแพทยป์ระสทิธภิาพสงู 
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Covid Outbreak 

Pre-Covid Lock Down 

ท�าให้จีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 ขณะเดียวกนั	จากการสัมภาษณ์	ผศ.ดร.ธิฏริตัน์ 

พิมลศรี 	 ผู ้ อ� านวยการฝ ่ายบริหารโครงการวิ จัย	

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ให้เหตุผลว่าจีนฟื้นตัวอย่าง

รวดเร็วเนื่องจากสาเหตุ	3	ประการ	ได้แก่	1)	การรักษา

ดลุการค้ากบัต่างประเทศ	ผ่านการท�าข้อตกลงทางการค้า	

(Preferential	 Trade	 Agreement)	 และการส่งเสริม 

การส่งออกโดยรฐับาล	2)	การด�าเนนิธรุกิจภายในประเทศ

การขนส่งสินค้ายังด�าเนินต่อได้อย่างไม่สะดุด	 ประการที่

สอง	นโยบาย Made In China 2025 (MIC 2025)	ที่

จีนวางแผนไว้แล้วว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต	

10	อุตสาหกรรม3	ต้องผลิตในประเทศจีน	ดังนั้นการแพร่

ระบาดของโควดิไม่น่าจะหยดุความต้ังใจของนโยบายนีไ้ด้	
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ท่ียังเปิดให้บริการและขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ	

และ	3)	มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมา

ที่ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้จีนฟื ้นตัวได้ 

อย่างรวดเร็ว	

	 Dr.	Wang	 Daoming	 ผู้เชี่ยวชาญสายงานวิจัย

และพัฒนาไทย-จีน	 อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน	

มหาวทิยาลยัธรุกจิบัณฑติย์	เผยว่าจนีฟ้ืนตวัได้ไวเนือ่งจาก

การผ่อนคลายการนโยบาย	 Lock	 down	 ที่รวดเร็ว	

รวมถึงการอนุญาตให้ยังคงการค้าระหว่างประเทศผ่าน

ทางทะเลและทางอากาศ	 ไม่ให้หยุดชะงัก	 ท�าให้ตัว 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักยังคงเดินหน้าต่อไปได้	 ประเทศ

จีนมีแนวโน้มฟื้นตัวจากช่วงการ	 lock	 down	 เนื่องจาก

การระบาดของ	 COVID-19	 โดยมีอัตราการเติบโตของ	

GDP	เป็น	3.20%	มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอุตสาหกรรม

ด้านเศรษฐกิจดจิิทลั	(Digital	Economy)	โดยเฉพาะธุรกจิ

ออนไลน์	จากสถติขิองการรายงานการพฒันาอินเตอร์เนต็

ของจีนประจ�าปี	 2019	 เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนเมื่อป	ี 

ค.ศ.	2018	มีขนาดมูลค่า	450,000	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	

ซึ่งคิดเป็น	 34.8%	 ของ	 GDP	 ในปีนั้น	 ได้ชื่อว่าเป็น

เคร่ืองยนต์พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจีน	 ธุรกิจ

ออนไลน์เป็นส่วนส�าคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล	 และได้รับ

ความนิยมทั่วไปในการท�าธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค	

ประชาชนจีนมีความคุ้นเคยกับการใช้จ่ายซ้ือของต่าง	 ๆ	 

ผ่านทางธุรกิจออนไลน์	 ดังนั้น	 ในช่วงเวลาการ	 lock	

down	 ถึงแม้ว่าธุรกิจท่ัวไปไม่สามารถเปิดท�าการได้	 แต่

ธรุกจิออนไลน์กลบัได้รบัการเติบโต	เช่น	บรษิทั	Tencent	

ซึ่งเป็นผู้ท�าธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมหลายด้าน

ในจีน	 มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น	 6%	 ในไตรมาสแรกของปี	 

ค.ศ.	 2020	 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว	 เนื่องจากชาวจีนท่ี

จ�าเป็นต้องอยู่บ้านเข้าใช้บริการต่าง	ๆ	 เพิ่มมากขึ้น	และ

จากตัวเลขของส�านักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า	 ใน

ช่วง	 6	 เดือนแรกของปี	 ค.ศ.	 2020	 สินค้าที่ขายปลีกใน

อินเตอร์เน็ตมียอดขายเพ่ิมเป็น	 14.30%	 เมื่อเทียบกับ 

ปีที่แล้ว	มีมูลค่าคิดเป็น	25.20%	ของยอดขายปลีกสินค้า

อุปโภคบริโภค	 ซ่ึงเพิ่ม	 5.6%	 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีที่แล้ว	ดังนั้น	การที่ประเทศจีนสามารถฟื้น

ตัวจากการระบาดของ	COVID-19	มีสาเหตุมาจากหลาย

ด้าน	 แต่การที่จีนให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ดิจิทัล	 มีการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน	 และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนมาเป็นเวลา	 10	 กว่าปีนั้น	 จึงได้รับผล

ตอบแทนเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เป็นวิกฤต

	 ด้าน	 อ.วราวุฒิ	 เรือนค�า	 นักเศรษฐศาสตร์	 ส�านักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง	 ชี้สาเหตุท่ีจีนได้รับผลกระทบน้อยเป็นผลเนื่องมาจาก	 1)	 โครงสร้างเศรษฐกิจภายในของจีนที่เข้มแข็ง	 โดยจีนมี

ภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง	 ผ่านกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทดแทน

การน�าเข้า	 (Import	Substitution	 Industrialization)	อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก	(Export-oriented	Industrial-

ization)	และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง	(High-Tech	Industrialization)	ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาเป็นของตัวเองโดยไม่

ต้องพ่ึงพาการน�าเข้าจากต่างประเทศ	 2)	 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce)	 ที่เติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะใน

ช่วงที่มีการประกาศ	Lockdown	อีกทั้งจีนมีฐานก�าลังซื้อภายในประเทศ	(Domestic	Demand)	ที่เข้มแข็ง	และ	3)	จีน

มีสัมพันธไมตรีทางการค้าและธุรกิจกับภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลก	ส่งผลให้ระยะที่ผ่านมามีการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ	

(OFDI)	ค่อนข้างมาก	ไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกา	แอฟริกา	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ดังนั้นทั้ง	3	ปัจจัยข้างต้นเป็นอีก

ตัวขับเคลื่อนท�าให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

	 ในส่วนของประเทศไทย	ไตรมาสที่ผ่านมา	มีอัตราการเติบโตติดลบ	(-12.2)	สาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด	 ที่ท�าให้ประเทศต้องประกาศมาตรการ	 Lock	 Down	 ส่งผลให้ภาคธุรกิจปิดตัว	 ภาคการท่องเที่ยว

ขาดอปุสงค์จากต่างประเทศ	รวมถงึการชะลอตวัของการค้าระหว่างประเทศ	RDI	มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑิตย์คาดการณ์

เศรษฐกิจไทยอาจช้าเวลานานกว่าปกติในการฟื้นตัวให้กลับมาอยู่ในดุลยภาพเดิม	 เนื่องจากวิกฤตโควิดส่งผลให้รายได้

ของคนทั่วโลกลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าโควิดจะจบลงเมื่อไหร่	ตราบใดที่วัคซีนป้องกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ายังเข้ามาไม่ถึงประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศไทย	...

อ.วราวุฒิ เรือนค�า

นักเศรษฐศาสตร์	ส�านักงาน

เศรษฐกิจชายแดน

และโลจิสติกส์	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	

สายงานวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์		

Dr. Wang Daoming

ผู้เชี่ยวชาญสายงานวิจัย

และพัฒนา	ไทย-จีน

มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย ์

ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ พิมลศรี
 

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

โครงการวิจัย	

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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นโยบายเศรษฐกิจผู้สูงวัยจีน
(Silver Economy)

	 เศรฐกิจผู้สูงวัย	 (Silver	Economy)	เป็นค�าที่ใช้กับผู้สูงอายุ

คนทีเ่กิดในยคุปี	1960	โดยในปัจจุบนัผู้ทีเ่กดิในยคุ	1960	ดังกล่าว	จะ

มีอายุจะอยู่ประมาณช่วง	 60	 ปีซ่ึงก�าลังจะกลายเป็นประชากรสูงวัย

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า	 แต่ด้วยความทันสมัยและก้าวล�้าของเทคโนโลยี	

ความก้าวหน้าทางการแพทย์	 การรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ	

ท�าให้คนกลุ่มนี้เป็นคนแก่ที่ยังไม่แก่	หรือที่เรียกว่า	Young	Old	และ

เป็นคนในยุค	 Baby	 Boomers	 คือเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ซึ่ง

คนกลุ่มนี้มีอัตราการเกิดสูงมากเป็นพิเศษในช่วงดังกล่าว	 แต่คนกลุ่ม

นี้ก�าลังจะกลายเป็นประชากรที่จะทรงอิทธิพลมากที่สุด	 ไม่ใช่เพียง

แต่ในประเทศจีนเท่านั้นแต่หมายรวมถึงประชากรที่อยู่ทั่วในทุกมุม

โลก	 เศรษฐกิจผู้สูงวัยจะใช้กับผู้สูงอายุที่มีผมสีเงิน	 ที่บ่งบอกถึงวัยที่

ผ่านประสบการณ์มากมายในการใช้ชีวิต	และชีวิตการท�างาน	เมื่อน�า

มารวมกับการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ	ก่อให้เกิดค�าใหม่ว่า	เศรษฐกิจ

สีเงิน	 หรือ	 Silver	 Economy	 การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุ
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ของประเทศไทย	และอตัราการเกดิทีล่ดลงเกดิจากปัจจัย

หลายอย่าง	 เช่นการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม	ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยเช่นกัน	ท�าให้จ�านวนแรงงาน

ลดลงไปด้วย	 ประกอบกับวิทยาการก้าวหน้าทางการ

แพทย์ท�าให้คนมอีายเุฉลีย่สงูข้ึน	ท�าให้จ�านวนสดัส่วนของ

ผู้สูงวัยมากขึ้นตามไปอีก	 เมื่อเทียบกับจ�านวนประชากร

ทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละประเทศ	 ดังนั้น	 เศรษฐกิจผู้สูงวัย	

(silver	economy)	คือ	ระบบเศรษฐกิจส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับ	 กิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการและความจ�าเป็น

ส�าหรับผู้สูงวัย	 ทั้งผลิตภัณฑ์	 บริการ	 และกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอื่นๆ	 โดยผู้สูงวัยในที่นี้มักนับรวมผู้ท่ีมีอายุ	 50	

ปีขึ้นไป	(European	Commission,	2018)	

	 ในหลายประเทศทัว่โลกก�าลงัเผชญิกบัการเตบิโต

อย่างรวดเรว็ของประชากรผูส้งูอาย	ุโดยเฉพาะประเทศที่

พัฒนาแล้ว	เช่น	ประเทศฝรั่งเศส	สวีเดน	ญี่ปุ่น	สิงคโปร์	

ฯลฯ	 องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 คาดการณ์ว่าจ�านวน

ประชากรที่มีอายุ	 60	 ปีขึ้นไปมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	

3%	 ต่อปี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2560	 จ�านวนผู้สูงอายุทั่วโลกมี

ประมาณ	963	ล้านคน	คดิเป็น	13%	ของประชากรทัว่โลก	

คาดว่าในปี	 พ.ศ.2573	 จะมีจ�านวนประชากรสูงอาย ุ

มากถึงประมาณ	1,400	ล้านคนและจะเพิ่มขึ้นถึง	2,000	

ล้านคนในปี	 พ.ศ.2593	 ส่วนจีน	 ซึ่งเป็นชาติมหาอ�านาจ

ในเอเชีย	 ก็ประสบกับสถานการณ์โครงสร้างประชากร

วัยสูงอายุเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน	 ส่วนหนึ่ง

มาจากนโยบายลูกคนเดียว	 (One-child	 Policy)	 ซึ่งได้

ก�าหนดไว้นานมาแล้ว	 ซ่ึงท�าให้จ�านวนประชากรรุ่นใหม่ 

มีจ�านวนน้อยลง	 จนกระทั่งปัจจุบันจีนได้ยกเลิกนโยบาย

ลูกคนเดียวที่เข้มงวดลงในปี	 2016	 แล้วแทนที่ด้วย

นโยบายลูก	2	คน	แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้อัตราการเกิดเพิ่มขึ้น

อย่างยัง่ยนืได้	ส�านกัข่าวซนิหวั	ของทางการจนีรายงานว่า	

จีนจนมีมีนโยบายสนับสนุนการมีลูกได้	3	คนซึ่งมาพร้อม

กบัมาตรการต่าง	ๆ 	เพือ่ช่วยยกระดบัโครงสร้างประชากร

ของจีน	 ช่วยส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติในการรับมือกับ

ประชากรวัยชรา	รวมทั้งรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของทรัพยากรมนุษย์	 อย่างไรก็ตามหนึ่งในปัจจัยท่ีท�าให้

คนจีนไม่อยากมีลูกเพิ่มคือค่าใช้จ่ายในการส่งเสียเลี้ยงดู

บุตรที่เพิ่มสูงขึ้น	

	 อย่างไรก็ตาม	หลายภาคส่วนมองว่า	ปัญหาด้าน

ประชากรของจีน	เช่น	อัตราการเกิดที่ลดลงจะส่งผลกระ

ทบต่อประเทศอื่น	ๆ	 ในโลก	 เพราะจีนมีเศรษฐกิจขนาด

ใหญ่และอุตสาหกรรมหลายภาคส่วนในโลกจ�าเป็นต้อง

พึ่งพาจีนในการด�าเนินธุรกิจ	 การเพิ่มขึ้นของประชากร

ผู้สูงอายุทั่วโลกท�าให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ซ่ึงเรียกกัน

ว่าเศรษฐกิจสูงวัย	 หรือ	 Silver	 Economy	 ซึ่งถือเป็น
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ระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีตอบสนองความ

ต้องการและความจ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุ	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี

ก�าลังซื้อสูงอันดับต้นๆ	 ในตลาดโลก	 Silver	 Economy	

ถอืเป็นตลาดใหม่ท่ีจะน�ามาซึง่รายได้มหาศาลต่อเศรษฐกิจ

โลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า	 เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีแนวโน้ม

ท่ีจะใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อน	 ดูแลความงาม	 บริการการ

รกัษาพยาบาล	รวมถงึเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์และบรกิารระดบั

พรีเมียมมากยิ่งขึ้น	

	 จะเห็นได้ว่าในส่วนรัฐบาลของจีนได้	1)	ก�าหนด

นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศจีน	 เพื่อ

รองรับ	Silver	Economy	ในประเทศจีน	โดยปรับเปลี่ยน

นโยบายการมลูีกจากครอบครวัละ	1	คนเป็นครอบครวัละ	

ผู้แต่ง ดร. ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

Author: Dr. Phoommiphat Pongpruttikul 
Pictures Credit: Xinhua Silk Road, NEWS.CN

2	 คนและ	 3	 คนได้	 และการส่งเสริมให้ระบบเทคโนโลยี

การส่ือสารที่ดีในประเทศ	 2)	 โครงสร้างพ้ืนฐานภายใน

ประเทศ	เช่นการสื่อสาร	การขนส่ง	แสะการขยายอุปโภค

และสาธารณูปโภค	 เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ความต้องการของประชากร	

	 ในส่วนของภาคเอกชน	 มีการเตรียมการเพื่อ

รองรับการขยายตัวของ	 Silver	 Economy	 ดังน้ีคือ	 

1)	 พัฒนาเทคโนยีให้พร้อมและรองรับต่อการใช้งาน	 

2)	 พัฒนานวัตกรรมให้พร้อมเพื่อขยายตัวและรองรับต่อ

ความต้องการใช้ของกลุ่ม	 Silver	 และ	 3)	 จ�านวนและ

ประเภทของธุรกิจ	 เพื่อรองรับต่อการเติบโตของจ�านวน

กลุม่ลกูค้าในกลุ่ม	Silver	ทัง้นีเ้พือ่ตอบสนองต่อเศรษฐกิจ

สีเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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	 การค้าออนไลน์	 เป็นรูปแบบการค้ารูปแบบใหม่

ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะหลังการแพร่

ระบาดโควิด-19	 ที่ท�าให้ตลาดสินค้าและบริการเปลี่ยน

จากออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์อย่างรวดเร็ว	 ในระยะที่

ผ่านมามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ภายใต้ความร่วมมือ

กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดโครการ	

Digital	 DNA	 อบรมการค้าออนไลน์	 ปักธงความส�าเร็จ

การค้าออนไลน์กับหลักสูตร	Digital	DNA	for	Business	

Transformation	 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย

ให้ปรบัตัวสูย่คุเศรษฐกจิดิจิทลัเต็มรปูแบบ	ซ่ึงในบทความ

นี้จะน�าเสนอไฮท์ไลท์	 (key	 takeaway)	 จากกิจกรรม

ดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟัง	โดยท�าการสรุปเป็น	8	เทรนด์การ

ค้าออนไลน์ไทยหลังยุค	Covid-19		ดังนี้

8 เทรนด์สุดฮิต
การค้าออนไลน์ไทย

ยุคโควิด-19
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	 ปัจจุบัน influencer	 มีบทบาทเป็นอย่างมาก

ในการเข้าไปช่วยแนะน�าสินค้า	 สร้างเรื่องราวให้สินค้า

น่าสนใจ	 รวมถึงการรีวิวจากประสบการณ์ส่วนตัว	ท�าให้

หลายคนทีต่ดิตาม	influencer	มแีนวโน้มจะซือ้สนิค้ามาก

ขึ้น	เช่น	กรณีคุณบังฮาซันและคุณพิมรี่พาย	ที่มีผู้ติดตาม

หลักล้านคน	หลายคนกดเข้าไปดูการ	live	เทคนิควิธีการ

เล่าเร่ือง	 เล่าถึงสินค้าของคุณบังฮาซัน	 เพราะเห็นว่ามี

ความบันเทิงน่าสนุกสนาน	ท�าให้เกิดการคล้อยตามแล้ว

กดซื้อสินค้าในที่สุด	

 Trend	การค้าออนไลน์แบบ	Live	Commerce	

and	Shoppertainment		มบีทบาทเป็นอย่างมากในการ

เอาสินค้าที่คนสนใจเข้าไป	matching	กับผู้คน	นอกจาก

นียั้งมีการเก็บข้อมลูชัน้ดว่ีาลูกค้าก�าลงัสนใจอยากซือ้อะไร	

สนใจเข้ามารับชมอะไร	 	 มีรสนิยมต่อสินค้า	 ราคา	 และ

โปรโมชั่นอย่างไร	

 Priceza	 ระบุว ่าประเทศไทยเป็นผู ้น�าขอ

งการช้อปป้ิงผ่าน	social	media	ไม่แพ้ชาติใด	นอกจากนี้

ข้อมูลของ	facebook	ที่ได้ท�าการศึกษาว่าแต่ละประเทศ

มีแนวโน้มความสนใจในการใช้แพลต์ฟอร์ม	 social	 

media	ในการช้อปป้ิง	ออนไลน์มากมายขนาดไหน	พลว่า

ประเทศไทย	ไม่แพ้ชาติใดในโลก	โดยนักช๊อป	(shopper)	

คนไทยจ�านวน	40%	ยอมรบัว่าเคยซือ้ของผ่านทาง	social	

media	นีค่อืพลังของ	s	ocial	media	ท่ีเราสามารถเข้าไป

คุยได้	เข้าไป	chat	ได้	สามารถโอนเงิน	รับและส่งสินค้า

ได้อย่างง่ายดาย

	 ประเทศจีนเองก็เป็นอีกประเทศที่	 Live	 com-

merce	 มีความนิยมเป็นอย่างมาก	 เกษตรกร	 	 ชาวสวน	

นิยมเปิดร้านค้าออนไลน์	 ถ่ายรูปผลไม้และผลิตผลของ

เขาและท�าการตกแต่งภาพ	ท�าให้รูปสวยขึ้น	โดยใช้เพียง

สมาร์ทโฟน	 (smart	 phone)	 จากน้ันก็	 live	 เล่าเรื่อง 

Live Commerce and 
Shoppertainment1		
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เกี่ยวกับสินค้า	 น�าเสนอกรรมวิธีการปลูก	 การเก็บ	

รวมถึงรีวิวรสชาติ	 จากนั้นท�าการเก็บ	 order	 ไปเร่ือย	

ๆ	 สร้างความบันเทิงให้ผู้ชม	 จนท�าให้ยอดสั่งซื้อต่อวันม ี

	 รูปแบบการค้าแบบเดิม	 เจ้าของแบรนด์สินค้า

ท�าการผลิตสินค้าจากนั้นจะส่งสินค้าไปยังช่องทาง

กระจายสินค้า	 (Distributors)	 ต่างๆ	 เช่น	 ร้านสะดวก

ซื้อ	 ไฮเปอร์มาร์เก็ต	ห้างสรรพสินค้า	ร้านขายปลีก	และ

ร้านขายส่ง	จากนั้นขายให้กับลูกค้า	(end	consumers)	

ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการค้าแบบใหม่เปลี่ยนมาเป็นแบบ	

Direct	 to	 Consumer	 มากข้ึน	 โดยเจ้าของแบรด์จะ

ที่มา:	ธนาวัฒน์	(2021)	โครงการ	Digital	DNA	23	เมษายน	2564

 

Direct to 
Consumer	(D2C)	
Commerce 2	

มูลค่ามากกว่าการนั่งขายอยู่ที่เดิม	ณ	ตลาดสด	และนี่คือ

พลังของความเรียบง่ายของ	 smart	 phone	 ที่สามารถ

สร้างโอกาสของ	live	commerce	ได้เป็นอย่างดี	

เข้าไปสร้างหน้าร้านออนไลน์	สร้างความสัมพันธ์กบัลกูค้า

เอง	ผ่านแพลต์ฟอร์ม	E-Market	place	ต่างๆ	เช่น	Laza-

da,	Shopee,	JD	Central	รวมถึงช่องทางเว็บไซต์	เช่น	

Tarad.com	และท�าการขายผ่านช่องทาง	social	media	

เอง	ไม่ว่าจะเป็น	Facebook,	Line	Official,	Instagram	

ซึ่งจะอาศัยศูนย์กระจายสินค้าน้อยลง	
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	 ข้อดีของ	 Direct	 to	 consumer	 commerce	

คือแบรนด์สามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค	 สามารถ

เก็บข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าแต่ละคนได้	 เช่น	

แชมพูแพนทีน	จากบริษัท	P&G	ซึ่งปกติขายส่งให้กับร้าน

สะดวกซือ้และห้างสรรพสนิค้าต่างๆ	ข้อมลูทีบ่รษิทัได้เป็น

เพียงยอดขายตามช่องทางต่างๆ	แค่นั้น	แต่จะไม่รู้ว่าขาย

แชมพูสูตรไหน	 ผู้บริโภคอยู่จังหวัดไหน	 สั่งซื้อบ่อยเพียง

ใด	และปริมาณเท่าใด		ด้วยการมาของ	D2C	จะช่วยให้

แบรนด์สามารถ	รู้ถึงข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น	

ที่มา:	ธนาวัฒน์	(2021)	โครงการ	Digital	DNA	23	เมษายน	2564

ที่มา:	ธนาวัฒน์	(2021)	โครงการ	Digital	DNA	23	เมษายน	2564

	 เพื่อพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์จะเห็นได้ว่า

ภายในระยะเวลา	2	ปี	จาก	2019	–	2020	มีร้านค้าลง

ทะเบียนขายของออนไลน์กับ	LazMall	และ	Shoppee-

Mall	เพ่ิมจาก	3,400	ร้าน	เป็น	5,000	ร้าน	หรือเติบโตสงู

ถงึ	46%	และจ�านวนสนิค้าทีข่ายออนไลน์ผ่าน		3	E-mar-

ket	 place	 ยักษ์ใหญ่,	 Lazada	 (Alibaba)	 Shoppee	

(Tencent),	JD	Central	ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	โดยในปี	

2020	มีสินค้าวางขายมากถึง	230	ล้านชิ้นเลยทีเดียว	
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	 การค้าออนไลน์แบบ	 Discovery-based	 Commerce	 เป็นการเปลี่ยน

รูปแบบการค้นหาสินค้า	 จากเดิมท่ีลูกค้าเป็นคนค้นหาส่ิงท่ีต้องการซ้ือ	 (search-

based)	 เปลี่ยนมาเป็นสินค้าเป็นคนค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเอง	 (Discov-

ery-based)	 เช่น	 เวลาที่ลูกค้าไปเดินห้างสรรพสินค้า	 ลูกค้าจะะเดินไปที่แผนก

ท่ีสนใจซื้อสินค้าและท�าการเลือกค้นหาสินค้าที่ต้องการ	 แต่ในยุคของ	 Digital	

E-Commerce	สนิค้าจะค้นหาคนทีม่โีอกาสจะซือ้สนิค้าของแบรนด์สนิค้าเอง	โดย

อาศัยเทคโนโลยวีเิคราะห์ข้อมลู	Social	Media	ขัน้สูง	เช่น	ดูจากประวติัการค้นหา

ใน	Search	Engine	วิดีโอที่รับชม	เสื้อผ้า	รองเท้า	แว่นตา	นาฬิกา	ที่นิยมใส่ถ่าย

ภาพลง	 Social	Media	 สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบไป	 อาหารที่ถ่ายภาพลงโซเชี่ยล

บ่อยๆ	เป็นต้น		

 
Discovery-based 
Commerce (from 
people	finds	product	
to	product	finds	people)

3

ที่มา:	ธนาวัฒน์	(2021)	โครงการ	Digital	DNA	23	เมษายน	2564
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	 การค้าออนไลน์เป็นการค้าท่ีไร้พรมแดน	 ไม่มี

ประเทศ	ไม่มีจังหวัด	ผู้ขายอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถขายของ

ได้	 สินค้าต่างประเทศมีท่ีอยู่ในประเทศไทยได้	 ในขณะ

เดียวกันผู้ประกอบการไทยก็สามารถขายของออกไปสู่

ที่ต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน	 การค้าข้ามแดนออนไลน์	

(Cross-border	 E-commerce)	 มีมูลค่าสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	โดย	Priceza	summit	2020	เปิดเผยว่าสินค้า

ที่วางขายใน	 E-market	 place	 เจ้าใหญ่ของไทย	 ไม่ว่า

จะเป็น	 Lazada,	 shoppee,	 JD	 central	 ซึ่งทั้งสาม

บริษัทมีเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัทจีน	 เช่น	

Alibaba,	 Tencent,	 และ	 JD	 ตามล�าดับ	 เป็นสินค้ามา

จาก	Cross-border	จากจีน	คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง	ร้อยละ	

63		โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มแฟชั่น	เสื้อผ้า	รองเท้า	อุปกรณ์

โทรศพัท์	อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	และอปุกรณ์กีฬา	ทีเ่หลอื

เป็นสินค้าท้องถิ่น	(Local	product)	ร้อยละ	37%

	 โดยแนวโน้มจ�านวนร้านค้าทั้งที่เป็น	Local	และ	

Cross-border	 มีแนวโน้มเปลี่ยนจาก	Offline	 มาเป็น	

Online	อย่างก้าวกระโกด	โดยในปี	2019	มีร้านค้าที่เป็น		

Local	ขายบน	Lazada,	Shoppee,	และ	JD	Central	 

1	 ล้าน	 ร้านค้า	 กระโดดมาเป็น	 1.5	 ล้าน	 ร้านค้า	 หรือ 

เพิ่มขึ้นกว่าร ้อยละ	 50	 เช ่นเดียวกับร ้านค้าท่ีเป ็น	

Cross-Border	ที่เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ	48

Cross-border 
E-commerce4	

ที่มา:	ธนาวัฒน์	(2021)	โครงการ	Digital	DNA	23	เมษายน	2564
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	 เมื่อพิจารณา	Product	Mix	ระหว่างสินค้าไทย	

และสินค้าจีน	ที่ขายบน	E-market	place	ประเทศไทย	

จะเห็นปริมาณสินค้าจีนจ�านวนมากเข้ามาแข่งขันกับ

สินค้าไทย	 กลุ่มที่มีสัดส่วนสินค้าจีนต่อสินค้าไทยสูงกว่า

ครึง่ได้แก่	กลุม่สนิค้าแฟชัน่	รองเท้าผูช้าย	(Men’s	Shoes	

ที่มา:	ธนาวัฒน์	(2021)	โครงการ	Digital	DNA	23	เมษายน	2564

	 3	เหตผุลหลกัท่ีสนิค้าต่างประเทศเข้ามาในตลาด

ประเทศไทย	ประการแรก	คือ	market	place	:	Lazada, 

Shopee,	 JD	 โดยเจ้าของโดยคนจีนได้สร้างและรวม	

platform	มีสินค้าที่หลากหลาย	ค้นหาสินค้าได้	ส่งเสริม

ให้ผูป้ระกอบการไทยน�าสินค้ามาขายให้มากทีส่ดุเพ่ือตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า	 ไม่เพียงเท่านั้นยังส่งเสริม

ให้คนขาย	 seller	 ในประเทศจีน	 (ซึ่งจีนเป็นโรงงานของ

โลก)	เข้ามาขายใน	platform	ประการท่ีสอง	รฐับาลไทยก็

and	 Clothing)	 โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์แก็ดเจ็ตจีน	

(Mobile	&	Gaggets)	 เช่น	หูฟัง	 แบตส�ารอง	 ล�าโพงไร้

สาย	สายชาร์ต	ที่แปลงไฟ	ไม้เซลฟี่	เป็นต้น	กลุ่มอุปกรณ์

กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง	(Sports	&	Outdoors)	กลุ่ม

เกมส์และอุปกรณ์	และงานอดิเรก	(Game	&	Hobbies)	

ยงัให้การสนบัสนุนการค้าข้ามแดนออนไลน์	(Cross-bor-

der	E-commerce)	ไม่ว่าจะเป็นโครงการ	Eastern	Eco-

nomic	Corridor	(EEC)	และ	Special	Economic	Zone	

(SEZ)	ส่งเสริมการใช้สิทธิพิเศษทางภาษี	และ	FTA	ต่างๆ		

และประการสุดท้ายผู้บริโภคไทยนิยมสินค้าราคาดีและ

ราคาถูก	นอกจากนี้ระยะเวลาขนส่งสินค้าข้ามประเทศมี

แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
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Social Media 
Commerce5	

	 ซึง่เม่ือดสูถติิการซือ้ของออนไลน์ในกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	พบว่าการซือ้ของออนไลน์มีจดุเริม่ต้น

จาก	Discovery	(ร้อยละ	53)	จากสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด	ไม่ว่าจะเป็น	Facebook,	IG	และ	Tiktok	(มากถึงร้อยละ	

50)	 จากนั้นมาจากการชมวีดีโอผ่านทาง	 Youtube	 (ร้อยละ	 25%)	 ได้รับข้อความประชาสัมพันธ์จาก	 Line	 และ	 FB	

Messenger		(ร้อยละ	12%)	

Source:	Brain	&	Company	(Survey	conducted	on	May	2020)

ที่มา:	ธนาวัฒน์	(2021)	โครงการ	Digital	DNA	23	เมษายน	2564

	 นอกจากนี้	Priceza	E-Commerce	

Summit	 2020	 ได้เปิดเผยข้อมูลว่านักช้อป

ไทย	 ซื้อของผ่าน	 Social	 Media	 สูงที่สุด

ในโลก	 เปรียบเทียบระหว่างตลาด	 3	 กลุ่ม	

ได้แก่	 Nascent	Markets	 หรือกลุ่มตลาด

ออนไลน์ในระยะเริม่แรก	เช่น	บราซิล	อนิเดยี	

แม็กซิโก	 และอเมริกา	 ที่มีสัดส่วนการซ้ือ

ของออนไลน์ผ่าน	 Social	 Media	 ต�่ากว่า	

15%	 ต่อมาได้แก่ตลาดเติบโตสูง	 (Growing	

Markets)	 เช่น	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 และ	

อนิโดนเีซีย	ทีม่สัีดส่วนการซ้ือของผ่าน	Social	

media	 ประมาณร้อยละ	 20-30	 และตลาด	

Advanced	Market	 ท่ีมีสัดส่วนการซื้อของ

จาก	Social	Media	สูงที่สุด	เช่น	เวียดนาม	

และประเทศไทย	เป็นต้น	
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Localized and 
Personalized 
Commerce

6

	 ในยุคเดิ่มการท�าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะเป็น	

Globalization	แต่ในยคุปัจจบัุนเปลีย่นไปเป็น	Localiza-

tion	เพราะคนส่วนใหญ่อยู่กับที่	เพราะฉะนั้นธุรกิจอะไร

ก็ตามที่สามารถบริการคนที่บ้านได้	จะอยู่รอดแน่นอนใน

ปัจจุบัน	 และ	 platform	 ที่จะมาช่วยทุกท่านในฐานะผู้

ประกอบการดิจิทัลเป็นเรื่องของ	Data	 เช่น	 platform	

Line	ปัจจบุนัเทรนด์ของ	Data	ส�าคญัมาก	ผูป้ระกอบการ

ไม่ต้องโฆษณาไปหาทุกคนบนโลกแต่เลือก	 content	 ส่ง

ไปหาคนกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นพอ	 วันนี้ในประเทศไทยมี

ที่มา:	ปฤณ	(2021)	โครงการ	Digital	DNA	23	เมษายน	2564

เครือ่งมอืทีจ่ะช่วยวเิคราะห์ลกูค้า	เมือ่ลกูค้าเข้ามาใน	Line	

Official	Account	แล้วเปรียบเหมอืนหลุมด�าทีท่�าให้ธรุกิจ

สร้างความน่าสนใจให้ลูกค้า	 ดูแลลูกค้า	 กระตุ้นซื้อซ�้าได้	

โดยปัจจุบันสามารถยิงโฆษณาหาลูกค้าใหม่ได้แล้วเรียก

ว่า	 LAP	 หรือ	 Line	 Add	 Platform	 ยุคนี้การหาลูกค้า

ใหม่ไม่ส�าคัญเท่าการรักษาลูกค้าเก่า	เพราะถ้าหากมัวแต่

หาลูกค้าใหม่	ค่า	Ads	จะแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจจะไม่คุ้ม

ทุนในที่สุด	 เคล็ดลับความส�าเร็จในยุคนี้คือพยายามโกย

ลูกค้าเก่าเอาไว้	และท�าให้เกิดการซื้อซ�้า	
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Chat-based 
buying || 
AI chatbot

7
	 อกีหนึง่เทรนด์ทีก่�าลงัมาแรงได้แก่การซือ้ของผ่าน	AI	chat	โดยลกูค้าท�าการสัง่ซือ้ของผ่านการแชทกับระบบตอบ

รับอัตโนมัติของร้านค้าออนไลน์	(AI	chatbot)	โดยระบบ	AI	จะท�าการสอบถามและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า	ออร์เดอร์	ที่อยู่

จัดส่ง	เบอร์โทรศัพท์	รวมถึงเรียกช�าระเงินและออกใบเสร็จ	ผ่านระบบ	Order	Management	เบ็ดเสร็จใน	Chat	เดียว	

ซึ่งการซื้อของกับ	AI	Chatbot	สามารถลดความผิดพลาดของข้อมูลลูกค้ารวมถึงรายละเอียดสินค้า	ปัญหาการช�าระเงิน	

และปัญหาการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวดเร็ว	ไม่ต้องรอเจ้าของร้านมาตอบเอง	

	 โดยเหตุผลหลักที่ลูกค ้านิยม

ซื้อสินค้าผ่าน	 Chat-based	 buying		

เนื่องจาก	 1)	 ได้ข ้อมูลสินค้าละเอียด

ครบถ้วนกว ่าการสอบถามแม่ค ้าเอง	 

2)	 ความสามารถสอบถามและต่อรอง

ราคาโปรโมช่ัน	 3)	 การตอบอย่างรวดเร็ว		

4)	 ความเชื่อมั่นในตัวผู้ขายและแบรนด	์

5)	 สะดวกใช้งานง่าย	 6)	 สามารถเลือกด	ู

Product	 Customization	 ได้อย่างตาม 

ใจชอบ	7)	สามารถเลือกช่องทางช�าระเงิน

ได้หลากหลายและถูกต้องแม่นย�า	 และ	 

8)	ได้รับค�าแนะน�าจากร้านค้าได้	

 

ที่มา:	ธนาวัฒน์	(2021)	โครงการ	Digital	DNA	23	เมษายน	2564
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Advanced Data 
Marketing8

	 การตลาดท่ีเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูงเพ่ือ

ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	 (Targeting)	 ที่แม่นย�ามากยิ่งขึ้น

โดยอาศัยเทคโนโลยี	 Big	 Data	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ลกูค้า	และข้อมูลจาก	Facebook	เช่น	ช่ือ	อาย	ุเพศ	ภาษา

ทีใ่ช้	มุมมองการเมอืง	อาชพี	การศกึษา	สถานที	่สถานภาพ

สมรส	 ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง	 สถานภาพทางการเงิน	

สภาพทีอ่ยูอ่าศยั	เหตกุารณ์ส�าคญัในชวีติ	งานอดเิรกหรือ

กจิกรรมทีช่ื่นชอบ	อาหารทีช่อบ	รวมถงึรปูภาพและวดีโีอ

ที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย	 การใช้ข้อมูลลูกค้าท�าให้การยิง

โฆษณาตรงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นกว่าใน

อดีตที่ผ่านมาอย่างมหาศาล	

	 สดุท้ายน้ี	ในเมือ่โลกเปลีย่นแปลง	ธรุกจิต้องปรบั

ตัวให้ทนั	สรุปทางเลือกทางรอดในยคุโควดิธรุกจิ	โดยปรญิ		

จ�าเริญพานชิ	ได้กล่าวไว้ว่า	ธรุกจิทีจ่ะประสบความส�าเร็จ

ในยคุนีต้้องสร้างข้อได้เปรยีบทางการแข่งขันในยคุ	Digital	

ไม่ว่าจะเป็น	Key	Takeaway	ที่ส�าคัญอีกประการคือ

“มนุษย์ทุกคนบนโลกยอมจ่ายเงินให้

กบัสนิค้าหรอือะไรกต็ามทีค่ณุค่าของ

มันสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือเติม 

เตม็ความต้องการของเค้าได้ในราคา

ที่เค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุด”
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ผู้ประกอบการต้องมี Digital Mindset ที่ดี 

เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าก่อนเลือกใช้เครื่องมือ 

อย่า copy ความส�าเร็จธุรกิจอื่น 

ความส�าเร็จอยู่ในการลงรายละเอียด 

โน มโน เพราะตัวเลขไม่เคยหลอกใคร 

โฟกัสการซื้อซ�้าและรักษาลูกค้าเก่า แถมด้วย 

“จีบลูกค้าให้หลงรักและบอกต่อแทนเรา”

Key 
success 
factors

4 ร

รู้เรา = คุณค่า
และความแตกต่าง

รู้เขา = เข้าใจ
ความต้องการ

ของลูกค้า

รักษา = ดูแล
ให้กลายเป็น
สาวกบอกต่อ

เร้าใจ = สื่อสารเนื้อหา
ให้ตรงจุด



เศรษฐกิจจีน32   >

DPU	RDI:	OPINION	PIECE

8	เทนด์สุดฮิตการค้าออนไลน์ไทยในยุคโควิด-19

Author:	Warawut	Ruankham

Proof	Read	by:	Dr.	Phoommiphat	Pongpruttikul	and	Warawut	Ruankham

Pictures	Credit:	Xinhua	Silk	road,	NEWS.CN	

21.6.2021

ขอขอบคุณ



นโยบาย
ลดความยากจน

PART 2



นโยบายลดความยากจน34   >

ไขรหัส	4	กลยุทธ์
ที่ท�าให้นโยบาย
ลดความยากจนของจีน
ประสบความส�าเร็จ

	 คนจีนในประเทศจีนลดลงจาก	 750	 ล้านคน	

เหลือ	7	ล้านคน	ในเวลา	30	ปี

	 บทความวชิาการชิน้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่รวบรวม

นโยบายของรฐับาลจนีทีเ่กีย่วข้องกบัการลดความยากจน	

ในระดับมหาภาค	 เพื่อถอดบทเรียนว่าจีนใช้นโยบาย

ใด	 และมีแนวคิดอย่างไร	 ในการลดจ�านวนคนจนใน

ประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่เมือ่เราพจิาณาจ�านวน	

”คนจน”	 	 ในประเทศจีน	 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีลด

ลงอย่างต่อเนื่องในรอบ	30	ปีที่ผ่านมา	โดยในปี	1990	มี

คนจนในประเทศจีนสูงถึง	752	ล้านคน	ที่มีค่าใช้จ่ายต่อ

วนัต�า่กว่า	1.9	ดอลลาร์ต่อวนั	(58	บาท/วนั	โดยประมาณ)	

ซึ่งในระยะเวลา	10	ปีต่อมามีคนจนลดลงเหลือ	405	ล้าน

คน	(ลดลง	46%	จากปี	90)	และข้อมลูลา่สดุในปี	2016	มี

จ�านวนคนจนเหลือในประเทศจีนเพียง	7	ล้านคนเท่านั้น	

คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ	 0.5	 ของคนจีนทั้งหมด	 ซึ่ง

ถือว่าเป็นจ�านวนที่ต�่ามากเม่ือเทียบกับหลายๆ	ประเทศ

ทีม่รีะดบัการพฒันาใกล้เคยีงกัน	และเทยีบกบัเวลาพฒันา
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เพียง	30	ปีเท่านั้น	นอกจากนี้หากคิดสัดส่วนการลดลง	จะเห็นว่าจีนมีคนจนลดลงเฉลี่ยปีละ	27%	ต่อเนื่องกันเป็นเวลา

นานกว่า	30	ปี	ดูได้จากรูป	

 

 
 

 จ ำนวนคนจนในประเทศจีน (ล้ำนคน) 

 

ทีม่า: Poverty & Equity Databank and PovcalNet, World Bank (2020)   

 ประเทศจนีเริม่การลดความยากจนด้วยวธิกีารช่วยเหลอืประชาชนยากจนในรูปแบบสวสัดกิารทีเ่ท่าเทียมกัน
ระหว่าง ค.ศ. 1949 -1977 (Yao & Wang, 2019) เน้นใหชุ้มชนและประชาชนช่วยเหลอืซึ่งกันและกันเป็นหลกั รวมทัง้
ความช่วยเหลอืจากภาครฐั เช่น การปฏรูิประบบการจดัสรรทีด่นิในชนบท แจกอุปกรณ์เครื่องมอืท าการเกษตร รฐับาล
รบัผิดชอบเลี้ยงคนยากจนบางส่วน เป็นต้น หลงัจาก ค.ศ. 1979 เป็นต้นมา โดยการลดความยากจนของจนีสามารถ
แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอนทีส่ าคญั (Wang & Liu, 2018)  
 ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการลดความยากจนจากการปฏรูิประบบระหว่าง ค.ศ. 1979-1985 อนุญาตชาวนาท าสญัญา
เช่าทีด่นิของรฐั ส่งผลผลติส่วนหนึ่งใหแ้ก่รฐับาลเพื่อเป็นค่าเช่าทีด่นิ ส่วนทีเ่หลอืสามารถจดัการเองตามความต้องการ   
 ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการลดความยากจนดว้ยการพฒันาระหว่าง ค.ศ.1986-2007 จดัตัง้คณะกรรมการลดความ
ยากจนระดบัส่วนกลางและมณฑล ก าหนดแนวทางการลดความยากจนโดยการอาศยัทรพัยากรทอ้งถิน่ พฒันาการผลติ
ด้วยตัวเอง ปรบัชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมด้านชีวกายภาพ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนยากจนและศกัยภาพโดยรวม เพื่อเปลี่ยนสภาพด้อยพฒันาของเขตพื้นทีย่ากจนอย่างเป็นขัน้ตอนและสรา้ง
ความสมดุลการพฒันาของทอ้งถิน่  
 ขึ้นตอนท่ี 3 เป็นการใช ้2 ระบบเพื่อลดความยากจนระหว่าง ค.ศ. 2008-2012 คอื ระบบการพฒันาและระบบ
ความช่วยเหลือเพื่อลดความยากจน แบ่งเขตพื้นที่ยากจนของประเทศให้เป็น 11 เขตพิเศษเพื่อระดมก าลงัลดความ
ยากจน ในขณะเดียวกนั ก าหนดมาตรการเพื่อรบัรองให้ครอบครวัที่ยากจนมีโอกาสได้รบัการศกึษาภาคบงัคบั การ
รกัษาพยาบาลขัน้พื้นฐานและการมบ้ีานพกัอาศยั เป็นต้น  
 ขัน้ตอนท่ี 4 เป็นการลดความยากจนอย่างตรงจุด (Targeted Poverty Alleviation) เริม่จาก ค.ศ. 2013 จนถงึ
ปัจจุบนั 
 

751.8

667.5

507.4 503.7

405.4

241.3
196.5

149.6
106.3

87.5
25.2 18.5 10 7.2

0

10

20

30

40

50

60

70

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Number of poor at $1.90 a day (2011 PPP) (millions)
Poverty headcount ratio at $1.90 a day (2011 PPP) (% of population)

ประเทศจีนเริ่มการลดความยากจนด้วยวิธีการช่วยเหลือ

ประชาชนยากจนในรูปแบบสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน

ระหว่าง	ค.ศ.	1949	-1977	(Yao	&	Wang,	2019)	เน้น

ให้ชุมชนและประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นหลัก	

รวมทั้งความช่วยเหลือจากภาครัฐ	 เช่น	การปฏิรูประบบ

การจัดสรรที่ดินในชนบท	 แจกอุปกรณ์เครื่องมือท�าการ

เกษตร	รฐับาลรบัผดิชอบเลีย้งคนยากจนบางส่วน	เป็นต้น	

หลังจาก	ค.ศ.	1979	เป็นต้นมา	โดยการลดความยากจน

ของจีนสามารถแบ่งเป็น	 4	 ข้ันตอนท่ีส�าคัญ	 (Wang	 &	

Liu,	2018)	

 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการลดความยากจนจากการ

ปฏิรูประบบระหว่าง	 ค.ศ.	 1979-1985	 อนุญาตชาวนา

ท�าสญัญาเช่าท่ีดินของรฐั	ส่งผลผลติส่วนหน่ึงให้แก่รฐับาล

เพื่อเป็นค่าเช่าที่ดิน	 ส่วนที่เหลือสามารถจัดการเองตาม

ความต้องการ		

 ขั้นตอนที่ 2	 เป็นการลดความยากจนด้วยการ

พัฒนาระหว่าง	 ค.ศ.1986-2007	 จัดตั้งคณะกรรมการ

ลดความยากจนระดับส่วนกลางและมณฑล	 ก�าหนด

แนวทางการลดความยากจนโดยการอาศัยทรพัยากรท้อง

ถิ่น	พัฒนาการผลิตด้วยตัวเอง	ปรับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดี

ขึน้	พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	ส่ิงแวดล้อมด้านชวีกายภาพ	

คุณภาพชีวิตของประชาชนยากจนและศักยภาพโดยรวม	

เพ่ือเปล่ียนสภาพด้อยพัฒนาของเขตพ้ืนที่ยากจนอย่าง

เป็นขั้นตอนและสร้างความสมดุลการพัฒนาของท้องถิ่น	

 ขั้นตอนที่ 3	 เป็นการใช้	 2	 ระบบเพื่อลดความ

ยากจนระหว่าง	ค.ศ.	2008-2012	คือ	ระบบการพัฒนา

และระบบความช่วยเหลือเพ่ือลดความยากจน	 แบ่งเขต

พื้นที่ยากจนของประเทศให้เป็น	11	 เขตพิเศษเพื่อระดม

ก�าลังลดความยากจน	ในขณะเดียวกัน	ก�าหนดมาตรการ

เพ่ือรับรองให้ครอบครัวทีย่ากจนมโีอกาสได้รับการศึกษา

ภาคบังคับ	 การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและการมีบ้าน

พักอาศัย	เป็นต้น	

 ข้ันตอนที ่4 เป็นการลดความยากจนอย่างตรงจดุ	

(Targeted	Poverty	Alleviation)	เริ่มจาก	ค.ศ.	2013	

จนถึงปัจจุบัน



นโยบายลดความยากจน36   >

	 การลดความยากจนอย่างตรงจุดของประเทศจีนเร่ิมต้ังแต่	 ค.ศ.	 2013	 (The	 state	 council	 leading	 

group	 office	 of	 poverty	 alleviation	 and	 development	 [CAPD],	 2013)	 มีเป้าหมายการลดความยากจนให้

ครอบคลมุทกุครอบครวัและหมูบ้่านท่ียากจน	สร้างกลไกลดความยากจนตรงจดุในระยะยาว	ด้วยกลยทุธ์	4	ด้าน	ทีส่�าคัญ	

ได้แก่	กลยุทธการพิสูจน์	ช่วยเหลือ	บริหารจัดการ	และการตรวจสอบอย่างตรงจุด		

	 เป็นการพิสูจน์ครอบครัวที่ยากจนและหมู่บ้าน

ที่ยากจนเพื่อสร้างเป็นประวัติ	 โดยผ่านกระบวนการยื่น

ค�าขอรับพิจารณา	 ประกาศต่อสาธารณะ	 การสุ่มตรวจ

และตรวจสอบซ�้า

	 เกณฑ์การพิสูจน์ครอบครัวยากจนในชนบท	

ก�าหนดเส้นแบ่งความยากจนท่ีรายได้	2,736	หยวนต่อคน

ต่อปี		(หรือ	12,400	บาท/คน/ปี	โดยประมาณ)	(CAPD,	

2014)	 แต่ละมณฑลสามารถคัดเลือกจ�านวนครอบครัว 

ที่มีฐานะยากจนได ้ตามสัดส ่วนคนจน	 (Poverty	 

Incidence)	ทีส่�านกังานสถติแิห่งชาตปิระกาศไว้เป็นราย

มณฑลและบวกเพิ่มอีก	10%	การสร้างประวัติครอบครัว

ที่ผ่านการพิสูจน์	จะบันทึกข้อมูลครอบครัวทั่วไป	สาเหตุ

ที่ท�าให้ยากจน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบช่วยเหลือ	แผนการ

ช่วยเหลือ	และผลการช่วยเหลือ	รายชื่อครอบครัวที่ผ่าน

การพิสูจน์ในรอบแรกจะติดประกาศในหมู่บ้าน	 หลัง

จากนั้นยื่นขอพิจารณาต่อรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อคัดเลือก

ครอบครัวท่ียากจนท้ังอ�าเภอ	 และประกาศรอบท่ี	 2	 

หากไม่มีการคัดค้าน	 จะส่งไปยังคณะกรรมการลดความ

ยากจนในท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 เกณฑ์การพิสูจน์หมู่บ้านที่ยากจน	พิจารณาตาม

รายได้โดยเฉลี่ยของสมาชิก	หากต�่ากว่า	60%	ของรายได้

โดยเฉลี่ยต่อปีของมณฑล	 และหมู่บ้านไม่มีรายได้จาก

ธุรกิจใด	 ๆ	 คณะกรรมการลดความยากจนในมณฑลจะ

ส่งรายชือ่ไปยังคณะรัฐมนตรีของประเทศจีนเพ่ือขออนมัุติ

ขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านที่ยากจน

1.	การพิสูจน์อย่างตรงจุด	(精准识别)
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	 เป็นการวเิคราะห์เชงิลกึในสาเหตทุีท่�าให้ยากจน

ของครอบครัวและหมู่บ้านที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว	หลังจาก

น้ัน	 ก�าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ	 เพื่อจัดท�า

แผนการช่วยเหลือลดความยากจนรายครอบครวัและราย

หมู่บ้าน	พร้อมระดมก�าลังด�าเนินการตามแผน	ดังนี้

 ก. รัฐบาลระดับเมืองและมณฑล

	 สร้างระบบเจ้าหน้าทีป่ระจ�าหมูบ้่าน	มเีป้าหมาย

เพื่อให้หมู่บ้านยากจนมีคณะท�างานประจ�าของเจ้าหน้าที่

ลดความยากจนทกุหมูบ้่าน	ครอบครวัยากจนมเีจ้าหน้าที่

รับผิดชอบทุกครอบครัว	 พร้อมสร้างฐานข้อมูลของ

คณะท�างานประจ�าหมู่บ้านและผู้รับผิดชอบช่วยเหลือ

ครอบครัวยากจน	

 ข. เจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ท�างาน

ในคณะท�างาน

	 ช่วยเหลือลดความยากจนประจ�าหมู่บ้าน	 ต้อง

มีศักยภาพการท�างานในระดับหนึ่ง	มีคุณค่าแก่การได้รับ

โอกาสในอนาคต	 โดยก�าหนดภาระหน้าที่	 โครงการ	 วิธี

ตรวจสอบผลงานและมาตรการรับผิดชอบการท�างาน

ประจ�าหมู่บ้านอย่างชัดเจน	

2.	การช่วยเหลือเพื่อลดความยากจนอย่างตรงจุด  (精准帮扶)

 ค. คณะท�างานประจ�าหมู่บ้าน

	 มีหน้าท่ีส�ารวจสภาพหมู่บ้านเพื่อได้ตัวเลขความ

ยากจนที่แท้จริง	 วิเคราะห์สาเหตุความยากจน	 ก�าหนด

แผนการช่วยลดความยากจน	ระดมทรพัยากรและจดัสรร

เงินทุนเพ่ือลดความยากจน	และก�ากบัการด�าเนนิงานของ

โครงการลดความยากจน	

 ง. รัฐบาลระดับเมืองและมณฑล

	 สร ้างระบบเจ ้าหน้าที่ลดความยากจน	 ซึ่ง

ครอบคลุมด้านการคัดเลือก	 การฝึกอบรม	 การบริหาร	

การตรวจสอบ	การให้รางวัลและสวัสดิการ	เพื่อสร้างแรง

จงูใจในการท�างาน	เจ้าหน้าทีท่ี่มผีลงานดเีด่น	จะมสีทิธิไ์ด้

รับโอกาสการท�างานพิเศษในอนาคต	ส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่

ไม่มีผลงานเท่าที่ควร	จะให้พ้นจากต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ลด

ความยากจนและถูกด�าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

 จ. รัฐบาลระดับเมืองและมณฑล

	 จะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจที่

สามารถช่วยลดความยากจน	โดยมโีครงการหลกัท่ีรฐับาล

ส่วนกลางก�าหนดเป็นแนวทาง	3	โครงการ	ได้แก่	โครงการ

การศึกษา	โครงการสินเชื่อขนาดเล็กและโครงการอพยพ

เพื่อลดความยากจน
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1) โครงการการศึกษา	จะมีหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วม	 เช่น	 หน่วยงานบริหารจัดการการศึกษา	 กรม

สวสัดิการและกรมการคลงั	เป็นต้น	นกัเรยีนจากครอบครวั

ทีย่ากจนของโรงเรยีนอาชวีศกึษาชัน้กลางและชัน้สูง	จะได้

รับเงินอุดหนุนเพื่อชีวิตความเป็นอยู่	 และทุนการศึกษา

ดอกเบี้ยต�่า	 เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ของครอบครัวท่ียากจน	 

มีทักษะในการท�างานและสร้างชีวิตท่ีดีขึ้นด้วยตนเอง	 

ส่งเสริมคนท�างานเรียนรู ้ทักษะใหม่และเปลี่ยนอาชีพ	

จดัการฝึกอบรมทกัษะทีจ่�าเป็นในชนบทและสร้างผูน้�าพ้น

ความยากจนในหมู่บ้านที่ยากจน

 

2) โครงการสินเชื่อขนาดเล็ก	 จัดโดยหน่วยงาน 

ลดความยากจน	การคลังและสถาบันการเงิน	 เพื่อปล่อย 

สินเชื่อให้แก่ครอบครัวยากจนที่มีทักษะและความ

ประสงค์ที่จะท�าธุรกิจเอง	 สนับสนุนเปลี่ยนธุรกิจที ่

ไม่สามารถท�าให้พ้นจากความยากจนได้

3) โครงการอพยพเพื่อลดความยากจน	 จัดขึ้นส�าหรับ

ครอบครัวยากจนที่อยู่ในพื้นที่ท่ีมีสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือ

อ�านวยการพัฒนาต่อ	 มีต้นทุนสูงในการพ้นจากความ

ยากจน	 หรือมีความยากล�าบากสูงท่ีจะพ้นจากความ

ยากจนตามสภาพของพื้นที่	 รัฐบาลท้องถิ่นสามารถ

วางแผนและจัดการให้อพยพไปยังท่ีอื่น	 โดยจัดการและ

ดูแลปัญหาด้านการประกอบอาชีพ	การศึกษา	การรักษา

พยาบาล	 สวัสดิการสังคมและการเข้าร่วมสังคมในท่ีอยู่

อาศัยแห่งใหม่
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	 เป็นการติดตามผู้ท่ีได้รับความช่วยเหลือพ้นจาก

ความยากจนอย่างใกล้ชดิ	สร้างเครือข่ายฐานข้อมลูการลด

ความยากจนระดบัประเทศ	เพือ่แสดงพลวตัความก้าวหน้า

ในการลดความยากจน	และสนับสนุนการวางแผนตัดสิน

ใจส�าหรับงานลดความยากจน

	 CAPD	ของคณะรัฐมนตรีสร้าง	website	การลด

ความยากจนแห่งประเทศ	เพือ่แบ่งปันข้อมลูความต้องการ	

พร้อมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างครอบครัวและหมู่บ้าน

ที่ยากจน	 กับทรัพยากรลดความยากจนและผู้ที่มีความ

ประสงค์ร่วมช่วยเหลือการลดความยากจนในสังคม	 ซึ่ง

สามารถท�าให้การจัดสรรทรัพยากรอย่างตรงจุดได้มาก

ยิ่งขึ้น	 รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละระดับสร้างฐานข้อมูลย่อย

ตามความเหมาะสมของท้องถิน่	โดยรฐับาลส่วนกลางเป็น

ผู้ก�าหนดโครงสร้าง	(Top-level	design)	

  

3.	การบริหารจัดการอย่างตรงจุด (精准管理)
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 เป็นการตรวจสอบเชิงปริมาณในผลการท�างาน

ตั้งแต่การพิสูจน์ครอบครัวและหมู่บ้านที่ยากจน	การช่วย

เหลอืและบรหิารจดัการลดความยากจนอย่างตรงจดุ	เพือ่

รบัรองการปฏิบตังิานในทกุระดบั	ด�าเนนิการตามแนวทาง

นโยบายการลดความยากจนอย่างถูกต้อง	

	 ส�านักงานคณะกรรมการลดความยากจนจะ

ด�าเนินการตรวจสอบผลการท�างานลดความยากจนของ

คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ�ามณฑลและ

รัฐบาลระดับมณฑลในทุกปี	 (General	 Office	 of	 the	

Communist	Party	of	China	&	General	Office	of	

the	State	Council	of	 the	People’s	Republic	of	

China.	2016)	คณะกรรมการพรรค	ฯ	และรัฐบาลจัดท�า

รายงานสรุปการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ผ่านการอนุมัติ

แล้ว	 น�าส่งคณะกรรมการลดความยากจนส่วนกลาง	 

คณะกรรมการส่วนกลางมอบหมายสถาบันวิจัย	 หรือ

องค์การทั่วไป	 ด�าเนินการตรวจสอบ	 หรือสุ่มตรวจเพื่อ

ประเมินตามตัวชีวัดต่าง	 ๆ	 คณะกรรมการส่วนกลาง

จะประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานของมณฑล	 โดย

พิจารณาข้อมูลประวัติครอบครัวและหมู ่บ้านยากจน	

ผลการประเมินจากสถาบันวิจัย	 และผลการประเมินการ

ใช้งบประมาณเพื่อลดความยากจน	 หลังจากนั้น	 จัดท�า

เป็นรายงานเพ่ือน�าส่งคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมาธกิาร

พรรค	ฯ	ส่วนกลาง	ในขณะเดียวกัน	แจ้งผลการประเมิน

ไปยังมณฑลพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

4.	การตรวจสอบอย่างตรงจุด (精准考核)
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	 คณะกรรมการลดความยากจนส ่วนกลาง

ประกาศผลการประเมนิต่อสาธารณะ	ส�าหรบัมณฑลทีพ่บ

ปัญหาในการประเมิน	เช่น	ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายลด

ความยากจนประจ�าปี	การใช้งบประมาณผดิวตัถปุระสงค์	

เป็นต้น	 จะนัดหมายซักถามผู ้บริหารสูงสุดท้ังคณะ

กรรมการพรรค	 ฯ	 ประจ�ามณฑลและรัฐบาลมณฑล	ผล

การประเมนิการท�างานลดความยากจน	เป็นส่วนประกอบ

ส�าคัญของการประเมินผลการท�างานประจ�าปีของผู ้

บริหารพรรค	ฯ	และรัฐบาลท้องถิ่น

	 รฐับาลจนีก�าหนดเกณฑ์การพ้นจากความยากจน

ส�าหรบัครอบครวัและหมูบ้่านทีไ่ด้รบัความช่วยเหลือจาก 

คณะกรรมการลดความยากจนในแต่ละระดับ	 เพื่อเป็น

กลไกในการแสดงถงึการบรรลเุป้าหมายของการลดความ

ยากจน	(General	Office	of	the	Communist	Party	

of	China	&	General	Office	of	the	State	Council	

of	the	People’s	Republic	of	China.	2016)	โดยแยก

เป็น	3	ประเภท	คือ	ประชาชนที่ยากจน	หมู่บ้านที่ยากจน

และอ�าเภอที่ยากจน

	 1)	ประชาชนทีย่ากจน	จะพจิารณาเป็นครอบครวั	

หากครอบครัวมีรายได้ประจ�าสุทธิต่อคนเกินเกณฑ์

มาตรฐานช่วยเหลือเพื่อลดความยากจน	 พร้อมสามารถ

ได้รับการรับรองในด้านการศึกษาภาคบังคับ	 การรักษา

พยาบาลขั้นพื้นฐานและมีบ้านพักอาศัย	 ให้ถือว่าพ้นจาก

ความยากจนแล้ว	 ครอบครัวที่พ้นจากความยากจนจะ

ต้องได้รับการเสนอช่ือจากหมู่บ้าน	 ผ่านการตรวจสอบ

จากคะณท�างานลดความยากจนประจ�าหมู่บ้าน	 ได้รับ

ความยินยอมจากครอบครัวที่ถูกเสนอชื่อ	 และประกาศ

ในหมู่บ้านแล้วไม่มีการคัดค้าน	 จะได้รับการน�าช่ือออก

จากประวัติครอบครัวที่ยากจน

	 2)	 หมู่บ้านที่ยากจน	 จะได้รับการพิจารณาใน

ด้านสัดส่วนคนจนของสมาชิกเป็นหลัก	 โดยค�านึงถึง

โครงสร้างพื้นฐาน	การบริการสาธารณูปโภค	การพัฒนา

อุตสาหกรรมหมู่บ้าน	 รายได้ของหมู่บ้าน	 เป็นต้น	 หาก

สดัส่วนคนจนต�า่กว่า	2	%	และไม่มกีารคดัค้านหลงัจากติด

ประกาศในอ�าเภอแล้ว	 จะถือว่าพ้นจากหมู่บ้านที่ยากจน

แล้ว

	 3)	 อ�าเภอท่ียากจน	 หมายถึงอ�าเภอยากจนที่ได้

รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ	 หรือเป็นอ�าเภอยากจนที่มี

พ้ืนท่ีติดต่อกันหลายอ�าเภอ	 หากสัดส่วนคนจนลดเหลือ

น้อยกว่า	2%	คณะกรรมการลดความยากจนของอ�าเภอ

สามารถเสนอต่อคณะกรรมการระดับเมือง	 เพ่ือได้รับ

การตรวจสอบเบื้องต้น	 หลังจากนั้น	 ต้องผ่านการตรวจ

ซ�้าจากคณะกรรมการระดับมณฑล	เมื่อประกาศแล้วไม่มี
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การคัดค้าน	ให้น�าส่งคณะกรรมการลดความยากจนของคณะรัฐมนตรี	หากคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแล้วไม่พบปัญหา	จะ

มอบหมายให้รัฐบาลมณฑลอนุมัติให้อ�าเภอเหล่านี้พ้นจากความยากจนอย่างเป็นทางการ

	 การใช้นโยบายการลดความยากจนอย่างตรงจุดของประเทศจนี	ได้ประสบความส�าเรจ็หลายด้านตามเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้	การประเมนิผลการใช้นโยบาย	(Zheng,	2019)	ได้พบว่า	การพิสูจน์อย่างตรงจุด	ช่วยให้แบ่งคนยากจน	ศึกษา

ความต้องการของครอบครัวและหมู่บ้านที่ยากจนอย่างถูกต้อง	เช่น	เจ้าหน้าที่ได้คัดคนที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ความยากจน

ออก	12.8%	เมื่อ	ค.ศ.	2017	ซึ่งส่วนใหญ่เพราะครอบครัวมีรายได้เสริมจากแหล่งที่อื่น	

	 นโยบายการลดความยากจนอย่างตรงจดุได้เพิม่ประสิทธภิาพการใช้ปัจจัยการผลิตส�าคัญในระยะส้ัน	ช่วยสร้าง

คนที่มีความรู้ความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของท้องถิ่นในระยะยาว	การสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้น

ฐานในชนบท	การจัดให้มีประกันภัยด้านเกษตรกรรม	การปลูกป่าไม้และมาตรการอื่น	ๆ	 ได้ช่วยให้ครอบครัวที่ยากจน

สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้มากขึ้น	พร้อมมีรายได้เพิ่มขึ้น	

	 การใช้นโยบายการลดความยากจนอย่างตรงจุดใน	 4	 ปีที่ผ่านมา	 ได้ช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ที่

ยากจนให้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก	การอพยพครอบครัวที่ยากจน	การปรับปรุงบ้านพักอาศัย	การปรับปรุงที่ดิน	การประปา

และการไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจากการคลังเป็นจ�านวนมาก	 ได้เสร็จสิ้นเป็นส่วนใหญ่	ภาระด้านเงิน

ลงทุนของการคลังจะลดน้อยลงในอนาคต
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		 นโยบายการลดความยากจนของจีน	มีแนวโน้มจะพัฒนาต่อไปใน	5	ด้าน	คือ	การปรับปรุงระบบการลดความ

ยากจนอย่างตรงจุดให้ดีขึ้น	 การพัฒนาแบบสีเขียวและส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือลดความยากจน	ออกแบบแผนการส่ง

เสรมิแรงงานเพือ่สร้างอปุทานแรงงานมากขึน้แก่ครอบครัวท่ียากจน	เปล่ียนแนวทางการช่วงเหลือคนยากจนให้เข้าระบบ

ประกันสังคม	และเน้นการตรวจสอบและประเมินในระยะกลางและระยะยาวต่อไป

ขอบคุณแฟ้มภาพจากส�านักข่าวซินหัว

สายงานวิจัย	พัฒนา	และนวัตกรรม	(RDI)	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

อ่านบทความฉบับเต็ม		https://www.dpu.ac.th/dpurdi/analysis/12
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Abstract

 Thailand has magnificent progress during the 
past ten years in terms of poverty eradication.  However, 
there are still 5.33 million Thai people struggling with 
poverty in 2017. There are up to 620,540 people living 
in extreme poverty. This paper aimed to investigate 
the role of economic growth on poverty reduction 
from macro-economic perceptive and try to find the 
empirical evidences to support that the aggregate 
and sectoral economic growth (agriculture, indus-
trial, and service sector) can help lowering poverty  
incident. Based on a classical linear regression model, 
we found that the results are analogous to the the-
oretical framework in which aggregate and sectoral 
economic growth play a significant role in poverty 
reduction. While increasing in food prices worsen the 
poverty incidence.

Keywords: Poverty Incidence, Economic Growth, 
Sectoral Economic Growth
JEL CLASSIFICATION: O15, D31, I32

DOES THE SECTORAL ECONOMIC GROWTH 
MAKES THE POOR RICHER? 

CASE OF THAILAND

1. Introduction 

 In economics, “Poverty” is a monetary term of 
income or expenses measurement of people that are  
below the appropriate standard living of people in 
society (Word Bank, 2005) or lower than the average 
income of society known as poverty lines. Those 
people having income below the standard level of 
society will be considered as the poor. The word 
“poor” is a universal language used to call those who 
lack key capabilities, inadequate income or education, 
be in poor health, feel powerless, or lack political 
freedoms. It is believed that the poverty problem is 
“man-made” (Mandela, 2011), in which the character-
istics of poverty faced by the individual, household, 
society or country. This might be different from their 
socioeconomic factors, geographical location, and 
government policies, not a natural selection. Econo-
mists have developed the measurement to measure 
poverty, such as the Headcount Index (HI), the Poverty 
Gap Index (PGI), and the Severity of Poverty Index. 
One of the easiest and well-known tool is “Poverty 
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Line”. It is an average line of income or expenditure 
of people in society. When a person has income or 
living expenses below the poverty line, that person is 
considered poor. There are four reasons why poverty 
need to be measured; first, to keep the poor on the 
agenda, without poverty measured, the poor would 
be easily left behind. Second, measuring poverty 
can identify directly who are the poor and allows the 
government to set the right target group to alleviate 
poverty. Third, to monitor and assess policy interven-
tions that are geared towards the poor. And finally, to 
evaluate the effectiveness of institutions whose goal 
is to help the poor (World bank, Poverty Manual, All, 
JH Revision, 2005).
 In Economic Development literature, there 
are two type of poverty problems by its definition. 
Firstly, “absolute poverty” refers to the problems 
when an individual, household, or society does 
not have access to the basic requirements of life, 
for instance, food, shelter, clothing, and medicine. 
These people are extremely struggling with finding 

Figure 1 Poverty Situation in Thailand (2007-2017)
Source: (NESDB, 2019), pictures retrieved from internet

a living. Absolute poverty does not take into acount 
other factors that are wider than the basic needs of 
individuals. For example, an individual is facing the  
absolute poverty problem as they have an inade-
quate income to afford accommodation. Another  
dimension of poverty definition is “relative poverty”, 
it is a problematic situation when individuals are  
excluded from being able to take part in what is 
considered the normal, acceptable standards of liv-
ing in a society. It is a measurement of poverty by 
comparing the quality of life of one person with the 
average standard of living of the whole society (World-
bank, Poverty Manual, All, JH Revision, 2005). For 
instance, an individual might relatively feel poorer to 
the average majority of people in their village as they 
have less income comparing to others. 
 For Thailand, the situation of poverty has 
improved continuously. The proportion of poor people 
has decreased continuously for ten years from 21.94 
to 4.8 million or declined by 67% within ten years 
(See Figure 1). It was impressive progress reported 
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in accordance with the World Bank (Wordbank, 2017) 
indicating that the situation of Thai poverty has been 
improved outstandingly comparing to neighboring 
countries. However, the current number of Thai poor 
people reported by Thailand National Economic and 
Social Development Board (NESDB) in 2017 has a 
total of 5.325 million people or 7.87% of the popu-
lation (NESDB, 2019), which is something Thailand 
still cannot be proud of and claim its triumph over 
poverty combat. 

 At the same time, if considering the “extreme 
poverty” situation  in Thailand represented by the 
number of the poor living below $1.90 and $3.10 per 
day from 1980-2015 (see figure 2), the number of 
poor who suffer severe poverty is around  26,980 and 
620,540 people respectively (Worldbank, Household 
survey data, 2015). Even this amount accounted only 
for 1% of the population, but it claims that the absolute 
poverty problem still exists. Therefore, no one should 
be left behind.

Figure 2 Extreme Poverty Situations in Thailand (1980-2015)
Source: World Bank, Development Research Group, (2015), pictures retrieved from internet

 We also know that the poverty is the partial 
consequences from the income distribution. In case 
of Thailand, the income inequality is considered the 
main issue for economic development. We encounter 
this structural inequality between the rich and the 
people with low wealth position in our society since 
the past to present. Figure below illustrates that the 
income sharing among each income class is not 
in the balancing distribution. Regardless of which 
prime ministers, the income of top richest or top 10% 
and upper middle-income class take more than half 
of the income of the whole country. Whereas the 
poor and poorest of the poor received lower that 
3% of the whole income. The imbalance structure 
remain unchanged for almost 20 years since 2000  
onward.   
  All statements mentioned above are only 
monetary poverty where poverty is measured using 
the monetary term. Besides, if we consider poverty in 
a wider and more touching dimension, for example, 
well-being, health, and education, we can see the 
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poverty problem in the wider dimension. Whether 
or not these numbers can reflect the actual poverty 
situation. As a later definition of poverty covered both 
income and non-income dimensions, it is important not 
to overlook “non-income poverty”. A later study has 
put further poverty measurement and has developed 
other indicators, for example, The Human Poverty 
Index (HPI) and The Regional Human Achievement 
Index (RHAI).  

 The United Nation Development Programme 
(UNDP), therefore, developed the “Multidimensional 
Poverty Index (MPI)” to destroy the imitation of 
income-poverty. MPI was co-designed and launched 
in 2010 by cooperation with The Human Development 
Report Office (HDRO) and the Oxford Poverty and 
Human Development Initiative (OPHI). It provided a 
new methodology to measure poverty which takes 
multidimensional health, education, and standard of 
living into the calculation. As a result, this becomes 
the new era of poverty analysis that needs to integrate 
various dimensions into measurement and conse-
quently requires more dimensional approaches to 
alleviate the problem. 

 Many approaches to combat poverty have 
been studied by economists throughout the world 
including the Poverty Reduction Strategy Paper 
(PRSP) process suggested by World Bank in 1999 
(World Bank, Poverty Manual, All, JH Revision, 2005), 
a comparative perspective on poverty reduction 
(Ravallion, 2009), poverty reduction through long-term 
growth (Warr, 2009), trade liberalization and poverty 
(Winters et al., 2004), industrialization, employ-
ment and poverty (P. Athukorala and K.Sen, 2015), 
understanding the economic lives of the poor (Abhijit 
V. Banerjee and Esther Duflo, 2007) and income, 
health, and well-being around the world (Deaton, 
2008). However, the concept of well-being, poverty 
profile, and determinants of poverty of each country 
are differ based on different demographical presen-
tations, economic characteristics, socioeconomic 
factors, and government policies. Therefore, suitable 
approaches to end poverty need to be well-designed, 
target the right spot, and sustainable. 
 This paper, therefore, aimed to find evidence 
to support our hypothesis if the long term economic 
growth and sectoral economic growth (agriculture, 
industrial, and service sector growth) has significantly 
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relation to poverty reduction in Thailand. The study 
will benefit multiple stakeholders whose goals to end 
poverty. Firstly, this study will support the PRSP of the 
World Bank, and help improve the capacity of analysts, 
researchers, and statisticians in developing countries 
especially in the ASEAN region. Secondly, the Thai 
government and the National Economic and Social 
Development Board (NESDB) whose main purpose to 
develop and monitor the economic and social devel-
opment of the country. Lastly, this study will contribute 
to those passionate researchers throughout the globe 
who engaging the field of poverty and inequality. 

2. Literature Review

 2.1.1 Poverty Definition
 According to the World Bank’s Poverty Anal-
ysis Initiative (PAI) (2005), “Poverty is pronounced 
deprivation in well-being.” The conventional view 
links well-being primarily to command over com-
modities, so the poor are those who do not have 
enough income or consumption to put them above 
some adequate minimum threshold. This view sees 
poverty largely in monetary terms. Thus, the people 
who live their life below the average adequate min-
imum threshold of society will be considered as the 
poor. In common sense, the poor most likely to lack 
key capabilities, and may have inadequate income 
or education, or be in poor health, or feel powerless, 
or lack political freedoms. On the other hand, it can 
conclude that poor are those people living below the 
poverty line. Poverty, however, may also be tied to 
a specific type of consumption; thus someone might 
be house poor or food poor, or health poor. These 
dimensions of poverty can often be measured direct-
ly, for instance by measuring malnutrition or literacy. 
After 2018, World Bank has put further definition  
beyond monetary poverty and increase the minimum 
poverty line from $1.9$ to $5.5 a day as the cost of 
basic need (CBN) of people has now changed from 
the past and related to the location they live.

 2.1.2 Poverty Line (PL)
 In general, to indicate an individual or 
household is facing the poverty problem, it is com-
monly using the poverty line (PL). The PL will be the 
benchmark classifying the poor and non-poor group. 
The poverty line is the most convenient indicator that 
is commonly used among economists. The poverty 
line is developed to set the standard adequate basic 
need of an individual to live a day. They capture both 
food and the non-food dimension of expenditure of 
an individual. It first estimates the cost of acquiring 
enough food (CBN) for adequate nutrition, usually 
2,100 calories per person per day for maintaining good 
health (World Bank, Poverty Manual, All, JH Revision, 
2005) and then adds on the cost of other essentials 
such as clothing and shelter. When there is no price 
information, this allows using the Food Energy Intake 
(FEI) method, which illustrates graphically expenditure 
(or income) per capita against food consumption (in 
Calories per person per day). Or use the Subjective 
Poverty Lines which are based on asking people what 
minimum income (or expenditure) level is needed to 
just make ends meet. For Thailand, the concept of 
poverty line calculation consists of two phases: first, 
the original poverty line by the World Bank in the 
year 1962-1963, based on necessities in life such 
as food and non-food. Disadvantage of the original 
poverty line is that it is regardless of age differences, 
sex, product prices in urban areas and rural areas. 
Therefore, to reflect the current consumption pattern 
and the change in population structure new poverty 
line is used instead (Kakwani and Medhi, 1998). The 
new poverty line can measure poverty at the individ-
ual, household, regional, and national levels based 
on the minimum basic needs of individuals. (Report 
on poverty in Thailand, TDRI, 2015)
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 2.1.3 Poverty Measurement 
 It is extremely important to measure poverty 
because of four main reasons by World Bank; first, to 
keep the poor on the agenda, without poverty mea-
sured, the poor would be easily left behind. Second, 
measuring poverty can identify directly who are the 
poor and allows the government to set the right target 
group to alleviate poverty. Otherwise, the policy might 
yield deficiencies and leaked to the non-poor group. 
Third, to monitor and assess policy interventions that 
are geared towards the poor. And finally, to evaluate 
the effectiveness of institutions whose goal is to help 
the poor. However, to construct poverty measures are 

Figure 3 Poverty Measurement

 As displayed in the figure above, there are 
six main indicators namely, the poverty headcount 
ratio (P0) measures the proportion of the poor to total 
population of the country, the poverty gap (P1) the ex-
tended measures of individuals fall below the poverty 
line and minimum cost of eliminating the poverty, the 
squared poverty gap or poverty severity (P2) which 
are the average squares of the poverty gaps relative 
to the poverty line.
 
2.1.4 Poverty headcount ratio (P0)
 The poverty headcount ratio, sometimes 
called Poverty Incidence, is the percentage of the 
population below the minimum level of real income. 

not easy. The measurements are perhaps inefficient 
due to the survey issues. For example, the survey 
designs, sampling, coverage and valuation, and quality 
control. Therefore, The World Bank has developed 
the Living Standards Measurement (LSMS) survey 
to measure poverty more accurately. However, there 
are more indicators measuring poverty and beyond. 
This measurement initially relied on the selection of 
welfare indicators such as the income and consump-
tion per capita, then using a calculation to develop the 
indicators. To make an efficient measure on the actual 
poverty situation multiple indicators are developed to 
do so (see figure 3). 

Headcount (the number of people below the poverty 
line) and headcount index (ratio) the proportion of 
people below PL from the whole population. World 
Bank has announced the poverty line at $1.90 a day 
which is the percentage of the population living on 
less than $1.90 a day at 2011 international prices. 
They called those people the poor who are facing the 
extreme poverty problem. Later, the poverty line has 
revised to $3.1 and $5.5 a day respectively. Poverty 
Rate, Headcount Index or Headcount Ratio can be 
calculated as the following equation
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     (2.1)

Where: pN  is the number of populations with job  
  (Income or Expenditure) below the 
  poverty line
 N  is the number of the population 
 iy  is monthly current income or 
  consumption per capita 
  I  is 1 if (y

i
 < Z),  0  if (y

i
 > Z)

 Z  is the poverty line

 2.2 Poverty Reduction Approach 
 2.2.1 Sectoral Economic growth and 
poverty reduction
 In the late 1990s, Local Economic Devel-
opment (LED) has been widely used to strengthen 
countries’ economic growth. Many regions have put 
their priority on “strength from within” rather than in-
ternational economic reliance. Thus role of sectoral 
economic growth, particularly the agricultural, indus-
trial and service sector growth, could help lowering 
the poverty incidence (War, Peter G., 2018; Northrop, 
E.,1988; Hainsworth, G.,1979; Casse, T., & Jensen, 
S.,2009). As the world major financial crisis namely 
the hamburger crisis (2008), Eurozone crisis (2009), 
currency war, oil price war, Brexit (2018), and the 
trade war between China and the U.S. (2019), many 
countries started to recognize that international trade 
liberalization might no longer be the best solution for 
economic growth. Instead, the “trade protectionism” 
and “localization” seemed to be the new mindset of 
growth for many countries including emerging market 
like ASEAN. De Janvry, A., & Sadoulet, E. (2010) 
and Somporn Isvilanonda, Ahmad, A., & Hossain, M. 
(2000) emphasized the role of agricultural growth, 
expansion in crop yields, and the local economic 
development correlated with poverty reduction.  
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N  is the number of the population  
iy  is monthly current income or consumption per capita  

 I  is 1 if (yi < Z),  0  if (yi > Z) 
Z  is the poverty line 
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new mindset of growth for many countries including emerging market like ASEAN. De Janvry, A., & Sadoulet, 
E. (2010) and Somporn Isvilanonda, Ahmad, A., & Hossain, M. (2000) emphasized the role of agricultural 
growth, expansion in crop yields, and the local economic development correlated with poverty reduction.   
 According to (Mahlalela, 2014) LED defined as ten principles; 1) Strategically structured process which 
is based on empathetic the economic and social dynamics of an area, structuring competitive advantages and 
minimizing an area’s weaknesses and threats; 2) Founded on a territorial approach- initial purpose is to have 
functional economic space at regional or city levels, incorporating urban and rural space and using sectoral 
methods; 3) Locally owned, designed and distributed- each scheme must be planned and spread locally in 
order to address local urgencies and exclusive competitive positions; 4) Best realized through partnerships for 

 According to (Mahlalela, 2014) LED defined 
as ten principles; 1) Strategically structured process 
which is based on empathetic the economic and 
social dynamics of an area, structuring competitive 
advantages and minimizing an area’s weaknesses 
and threats; 2) Founded on a territorial approach- 
initial purpose is to have functional economic space 
at regional or city levels, incorporating urban and 
rural space and using sectoral methods; 3) Locally 
owned, designed and distributed- each scheme must 
be planned and spread locally in order to address 
local urgencies and exclusive competitive positions; 
4) Best realized through partnerships for design and 
implementation- LED strategies are inclined to be 
designed by public, private and local government 
community actors partnerships; 5) Reinforced by 
integrated government actions at both the vertical 
and horizontal tiers - All tiers of government need to 
participate as partners in LED, it is necessary for each 
tier to equally reinforce and integrate national and 
local urgencies; 6) Obsessed on enabling a favorable 
local business environment for all stakeholders- LED 
facilitates private sector growth through reducing 
‘red-tape’, and reducing transaction costs; 7) Includes 
integrated interventions across numerous sectors- 
unlike traditional supply side sectors approaches 
which only address certain sectors, LED addresses 
various sectors thereby maximizing synergies; 8) 
Embraces standardizing interventions in hard, soft 
and institutional infrastructure- It is essential to invest 
in human capital, economic infrastructure, institu-
tional support and inclusion programs as different 
components of LED; 9) Prioritizes development and 
withholding of local business and people- Contrary to 
early LED focusing on attracting investment and being 
unsustainable, LED presently focuses on growing local 
economies; and 10) Public, private and non-govern-
mental actors are involved in bringing projects- all 
sectors being public, private and community have 
specific competencies in delivering LED projects. 
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 European Unions (EU) defined LED as “the 
process by which local authorities develop - with their 
local partners (other public organizations, business 
and non-governmental sector) - a better business 
environment; i.e. they create the condition for private 
sector-led economic growth and employment gener-
ation, from which all communities benefit” (ESI, 2011) 
Also, suggests the local economic development tools 
an introduction for municipalities and local economic 
service providers in Bosnia and Herzegovina that 
Local Economic Development could be implement-
ed focusing on; 1) increase the local availability of 
Finance; 2) support the development of businesses & 
SMEs; 3) create the local infrastructure for economic 
growth, and 4) develop human resources and training 
activities. 
 Including (Astia Dendi et.al., 2004) who 
studied the Alleviating Poverty through Local Economic 
Development case of Nusa Tenggara, Indonesia. 
The research tried to emphasize the role of LED and 
poverty alleviation with objectives to increase people’s 
incomes, the synergy between government and the 
private sector, and to match policy to local charac-
teristics, conditions, and potentials and responds 
to local problems. This study found the relationship 
between growth in the local economy and job market, 
a reduction in the number of poor and sustainable 
livelihoods. It suggested that strategies should focus 
on the attractiveness of local economy, the resilience 
of local economy, and the competitiveness of the 
local economy.
 
3. Methodology

 This paper aimed to find evidence to support 
that poverty reduction is driven by aggregate and 
sectoral economic growth, possibly influenced by its 
sectoral composition and further by the relative price 
of food. The data consisted number of the poor by 
the National Economic and Social Development Board 
of Thailand from 2007-2018, real and sectoral GDP 
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3. Methodology 
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 𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑝𝑝
𝑁𝑁 = 𝜑𝜑(𝑌𝑌, 𝑅𝑅𝐹𝐹)                         (3.1) 

 

growth, and the relative price of food by the Ministry 
of Commerce. According to Peter War (2018), the 
model classification as expressed as the following 
expressions;
 3.1 Nexus of the Poverty and Aggregate 
Growth 
       

                                    (3.1)

Where, P = poverty headcount ratio
          Np = Total number people in poverty
           N = Total number of the whole population 
 Y = Real income per unit of population 
 RF = The relative price of food

 To indicate the marginal effects of real income 
and relative price effect, we take the total differentiat-
ing 3.1 and obtain the following expression,
                                       
   (3.2)

Where,  dP =  represents the change in poverty  
   incidence
 dRF =  represents the change in the real  
   price of food
  y = dY/Y    is the growth rate of aggregate  
      real income per person
 Finally, we estimate relationships of the 
change in poverty to the change in two determinants:

 (3.3)

 And test whether the coefficients b and c are 
significantly different from zero.
 3.2 Poverty and Sectoral Growth
 Whether the sectoral composition of eco-
nomic growth is significant for poverty reduction can 
be investigated as follows. The level of real GDP per 
person is given by:
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 To indicate the marginal effects of real income and relative price effect, we take the total differentiating  
3.1 and obtain the following expression, 
 

  𝑑𝑑𝑃𝑃 = 𝜑𝜑𝑌𝑌𝑌𝑌𝑦𝑦 +  𝜑𝜑𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝐹𝐹                                    (3.2) 
 

Where,  𝑑𝑑𝑃𝑃   = represents the change in poverty incidence 
𝑑𝑑𝑅𝑅𝐹𝐹     = represents the change in the real price of food 
𝑦𝑦 = 𝑑𝑑𝑌𝑌/𝑌𝑌  is the growth rate of aggregate real income per person 
Finally, we estimate relationships of the change in poverty to the change in two determinants: 
 

        𝑑𝑑𝑃𝑃 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑑𝑑(𝑅𝑅𝐹𝐹)                                                (3.3) 
 

And test whether the coefficients b and c are significantly different from zero. 
 
3.2 Poverty and Sectoral Growth 
Whether the sectoral composition of economic growth is significant for poverty reduction can be 

investigated as follows. The level of real GDP per person is given by: 
 

𝑌𝑌 = 𝑌𝑌𝑎𝑎 + 𝑌𝑌𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑠𝑠 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒                                        (3.4) 
 

Where  𝑌𝑌𝑎𝑎, 𝑌𝑌𝑖𝑖, 𝑌𝑌𝑠𝑠, 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  and denote value-added (contribution to GDP) per person in the total 
population, measured at constant prices, in agriculture, industry, services, information and technology, and 
education respectively. The overall real rate of growth per person can be decomposed into its sectoral 
components from: 

 
𝑦𝑦 = 𝐻𝐻𝑎𝑎𝑦𝑦𝑎𝑎 + 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝐻𝐻𝑠𝑠𝑦𝑦𝑠𝑠 + 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑦𝑦𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒                                    (3.5) 

 
Where 𝐻𝐻𝑘𝑘  = 𝑌𝑌𝑘𝑘

𝑌𝑌 , 𝑘𝑘 = (𝑎𝑎, 𝑖𝑖, 𝑠𝑠, 𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒), denotes the share of sector k in GDP. 
 
𝑑𝑑𝑃𝑃 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑎𝑎𝐻𝐻𝑎𝑎𝑦𝑦𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐻𝐻𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑠𝑠𝐻𝐻𝑠𝑠𝑦𝑦𝑠𝑠 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑒𝑒𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑦𝑦𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑅𝑅𝐹𝐹    (3.6) 
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 Where Ya , Yi , Ys , Yit , Yedu   and denote 
value-added (contribution to GDP) per person in 
the total population, measured at constant prices, in 
agriculture, industry, services, information and tech-
nology, and education respectively. The overall real 
rate of growth per person can be decomposed into 
its sectoral components from:
                                      
     (3.5)

(3.6)
 

Table 1 Regression results: aggregate growth and poverty reduction of Thailand

Independent Variable Change in poverty (1) Change in poverty (2)

Coefficient t-statistic Coefficient t-statistic

Aggregate GDP growth -4.510*** -7.591 -3.715*** -5.712

(5.945) (6.498)

Real price of food 0.249* 2.026

(0.122)

Constant 25.382*** 11.412 21.305*** 7.663

(2.224) (2.780)

R-squared 0.865 0.911

Adjusted R-squared 0.850 0.888

F-statistic 57.629 40.780

Note: Standard errors in parentheses; * Denotes confidence level at 90%; ** Denotes confidence level at 95%; 
*** Denotes confidence level at 99%
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4. Empirical Results 
 The regression represented in table 4.1 
and 4.2 summarized the empirical results which are 
analogous to support the theoretical framework 
discussed above. First, we discussed the role of 
aggregate economic growth and poverty reduction 
in Thailand using annual data from 1993-2019. 
Prior to the result interpretation, regression models 
had satisfied the classical linear regression 
assumptions in which there is no multicollinearity, 
heteroscedasticity, and autocorrelation. For the 
detection of multicollinearity, pairwise correlation 
and Variance Inflation Factors (VIF) had been 
adopted to ensure that correlation among the 
independent variable does not exists (VIF of 
around 1.6025 which is less than 5, thus we 
concluded that there is no multicollinearity 
problem). The results also passed the white’s 
heteroscedasticity test in which the null hypothesis 
of homoscedasticity was accepted (F-statistic 
2.453, Prob. F (5,5) 0.1735).  Durbin-Watson stat 
is 1.8743 which is located close to 2, it is concluded 
no positive and negative autocorrelation.  
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               𝑁𝑁  = Total number of the whole population  
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 𝑅𝑅𝐹𝐹    = The relative price of food 
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 The (1) model in table 1, we firstly discuss 
the effect of aggregate GDP growth and change in 
poverty. Results from Thailand suggested that when 
aggregate economic growth increases, the poverty 
(or number of the poor) is reduced by 4.510 per-
centage points significantly. By the rule of thumb, we 
knew that this is due to the spillover of the economic 
expansion into the employment and labor income.  
Then, in the second model (2) we estimated equation 
3.2 to observe if the real food price and change in 
aggregate economic growth simultaneously affect to 

the poverty. Results are unsurprising, the two com-
ponents affected poverty significantly. On one hand, 
the aggregate economic growth lowers the poverty. 
On the other hand, when consider the price effect to 
the poverty, the real price of food (taken as a cost of 
living of people) does worsen the purchasing power 
of the poor and caused poverty incidence to increase. 
We then can conclude that the aggregate economic 
growth can lower poverty, whereas the higher food 
price worsens the poverty incident in Thailand.

Table 2 Regression results: sectoral growth and poverty reduction of Thailand

Variable Change in poverty headcount ratio

at national poverty 
line

at $5.50 poverty 
line

at $3.20 poverty 
line

at $1.90 poverty 
line

Coefficient t-stat Coeffi-
cient

t-stat Coefficient t-stat Coefficient t-stat

Agricultural 
growth (ya)

0.049
(0.404)

0.121 -0.132
(0.321)

-0.411 -0.414
(0.520)

-0.795 -0.079
(1.551)

-0.051

Industrial growth 
(yi)

-0.342
(0.736)

-0.465 0.572
(0.584)

0.978 0.976
(0.947)

1.030 -11.644***
(2.824)

-4.123

Service Sector 
growth (ys)

-1.456***
(0.453)

-3.215 -1.845***
(0.360)

-5.130 -3.983***
(0.583)

-6.831 3.425
(1.737)

1.971

Information and 
Technology 
growth (yit)

0.895*
(0.445)

2.012 0.888***
(0.353)

2.515 1.673***
(0.572)

2.921 3.654**
(1.707)

2.141

Education 
growth (yedu)

-0.496
(0.627)

-0.791 -1.011*
(0.497)

-2.032 -1.340
(0.806)

-1.662 3.434
(1.429)

1.430

Constant 25.244
(3.199)

7.890 26.82
(2.541)

10.555 50.414
(4.119)

12.237 33.351
(2.279)

2.716

R-squared 0.957 0.979 0.986 0.787

Adjusted 
R-squared

0.946 0.974 0.982 0.736

F-statistic 92.541 194.602 292.968 92.541

Note: Standard errors in parentheses; * Denotes confidence level at 90%; ** Denotes confidence level at 95%; 
*** Denotes confidence level at 99% 
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 As equation (3.6), we estimated the nexus 
between poverty and sectoral economic growth. The 
results showed in table 2 distinguished the results for 
three groups of the poor by the different poverty line. 
Namely, the poor at the national poverty line, $5.50 
poverty line, and the poor at $3.20 poverty line. While 
the last column represents the extremely poor citizen 
who live under $1.90 poverty line.  
 For the effect of Agricultural growth on the 
poverty reduction, the estimated coefficients of agricul-
tural sector were not found significant to the poverty 
(under the national poverty). The results yielded the 
positive side showed that the increase in agriculture 
economy worsen the poverty incidence. This is in line 
with the current problems of Thai farmers. A group 
of studies noticed that Thai farmers encountered 
severe debt problems, weather condition, and yield 
price fluctuation (Fabrizio Bresciani, et al., 2002; 
Soontaranurak, K., & Dawson, P., 2015; Laosutsan, 
P., Shivakoti, G., & Soni, P., 2019; Sukanlaya Choenk-
wan, Jefferson Metz Fox, & A. Terry Rambo., 2014; 
Sukanlaya Choenkwan, et al., 2016). Although there 
is an increase in production, the debt of the farmers 
remains the same or even increase, which comes from 
the existing debt, rising interest rates for loans which 
caused a debt repayment ability. Also, this creates 
additional debt for production in the next. Then the 
problem of poverty does not decrease. However, if we 
have a look  at the poor by  the poverty line at $5.50, 
$3.20, and  $1.90 a day, we found that the expansion 
in agriculture are positively impacted to those who 
live their life lower than $5.5, $3.2, and $1.9 a day. 
Which means that most of the poor in Thailand who 
are still in agriculture sector were benefited by the 
expansion in agriculture economy. We conclude that 
the agricultural growth is not the key factor for poverty 
reduction for Thailand. 
 While industrial growth did not impact to the 
poor at national poverty line, $5.5, and $3.2 poverty 
line. This is because; (i) The structure of Thailand 
industrial sector- that more than half of investment 

value comes from the foreign direct investment. This 
benefited only unskilled labor. This argument claimed 
by the results in the last column that it positively 
benefits to those extremely poor group significantly. 
(ii) The shrinking in  number of Thai labors in manu-
facturing which arise from various factor, i.e., aging 
labor, insufficient number of unskilled labors, migrant 
workers from neighboring countries (Mizuno, A., 
2020), etc. Currently, most of the labors in Thai man-
ufacturing come from the neighboring countries such 
as Myanmar Lao and Cambodia (Mizuno, A., 2020). 
(iii) Due to the wage imbalance between Thailand 
and its neighbors, many foreign direct investments 
were encouraged to reallocate their production base 
to neighboring countries instead. Therefore, even the 
growth in the industrial sector increases, it does not 
spill benefit significantly to reduce poverty.   
  
 Service sector growth, the growth of services 
economy was associated with reductions in poverty 
incidence in Thailand significantly. This is because 
the service sector involves several economic activi-
ties (Booth, A.,2019), employs high skilled labor with 
higher return. The service sector is considered as a 
high value-added economic activity which provides 
positive externality spillover to other related industries 
as well. Our results claimed that service sector growth 
benefits to most of the poor except the extremely 
poor. Comparing to other types of the poor, this might 
because the extremely poor people may not be able 
to access to service sector yet. Or, the service sector 
does not reach the bottom group of the poor yet. 
 we found that Information and Technology  
growth surprisingly not lower the poverty problems. 
In contrast, it generates more poverty incidence. This 
implies that the poor may be not able to access in IT 
sector. IT devices might be unaffordable to the poor. 
Or, the IT sector job might require those with higher 
skill and education which are the key resources that 
the poor does not have. 
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  Lastly, we found that the education growth 
helps lower amount of the poor significantly. By the 
rule of thumb, the foundation of success is the edu-
cation. Accessing to education at least guarantee that 
the poor can access to job market and seek for the 
job. 

5. Conclusion and Discussion 

 This paper was developed to find empirical 
evidence to support the theoretical framework intro-
duced by War, Peter G. (2018). The theoretical frame-
work follows that aggregate and sectoral economic 
growth can lower the poverty incident. We tested this 
framework by constructing a classical linear regres-
sion model incorporating basic violation assumption 
diagnosis to ensure that the results are “Best Linear 
Unbiased Estimator (BLUE)” and independent of 
multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrela-
tion. We found similar results to War Peter (2018); 
Northrop, E. (1988); Hainsworth, G. (1979); that the 

aggregate growth does reduce the extreme poverty in 
Thailand. Comparing to Peter War (2018), we found 
additional evidences. First, we supported finding of 
Peter War (2018) that the real price of food has im-
pacts the poverty incidence and the poor’s purchasing 
power. Second, we agreed that the sectoral growth 
affected the poverty incidence in Thailand, excepted 
the that the agricultural growth might affected some 
group of the poor. The main reason agriculture growth 
does not lower the poverty is because of the severe 
debt-cycle and repayment ability of Thai agriculturists 
and the price fluctuation in the agriculture sector (both 
product price and inputs price) that worsen debt-cycle 
situation of farmers. Our result in line with De Janvry, 
A., & Sadoulet, E. (2010) that argricultural growth 
might somehow not able to lower poverty due to the 
differernce regional contexts, rural conditions, and 
limitations. For the futher studies, we suggested to 
take the greater look into more regional data. As well 
as, using other method to discuuss how the service 
sector growth can lower the poverty incidence in 
Thailand. 
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จีนตอนใต้	

ศูนย์กลางในการเปิด

ประเทศสู่อุษาคเนย์

	 จากการท่ีได้มโีอกาสได้สมัภาษณ์พูดคยุกบักงสลุ

ใหญ่	ณ	นครคนุหมงิ	ในงานสมัมนาแห่งหนึง่	ท่านได้กล่าว

ว่า	ในภาระกิจของท่าน	มีอาณาเขตครอบคลุมมณฑลยูน

นาน	กุ้ยโจว	และหูหนาน	ในข้อซักถามประเด็นเรื่องของ

มณฑลยูนนานกับการค้าขายระหว่างจีนกับประเทศไทย	

เนือ่งจากยนูนานมส่ีวนทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าชายแดน	และ

คนไทยที่ต้องการท�าการค้ากับประเทศจีน	โดยเฉพาะนัก

ธุรกิจไทยท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือ	 เนื่องจากว่า

ยูนนานสามารถเดินทางขึ้นไปได้โดยง่ายจากเชียงราย

ได้ทั้งถนนและแม่น�้า	 ก็สามารถไปถึงคุนหมิง	 มณฑลยูน

นานได้	 ฉะนั้นความส�าคัญของยูนนานที่เช่ือมโยงกับทาง

ภาคเหนอืของไทยมมีาแต่ช้านาน	จวบจนปัจจุบนั	ท่านนธิิ

วดีได้กล่าวว่า	 “ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ให้นโยบาย

ว่า	มณฑลยูนนาน	จะเป็นเหมือนกับจุดศูนย์กลางในการ

Chinese President Xi Jinping and foreign leaders attend the Second Belt and Road Forum for International 
Cooperation in Beijing. April 26, 2019 Chinese President Xi Jinping and foreign leaders attend the Second Belt 
and Road Forum for International Cooperation in Beijing. April 26, 2019
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เปิดประเทศจีนฝั่งตะวันตก	มาสู่ประเทศในเอเซียใต้และ

พ้ืนที่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งเอเซียใต้ในที่นี้หมาย

ถึง	 อินเดีย	 บังคลาเทศ	 เมียนมาส่วนเอเซียตะวันออก

เฉียงใต้ประกอบไปด้วยไทยและประเทศลุ่มแม่น�้าโขง”	

สิ่งที่ส�าคัญคือ	 ประเทศจีนจะต้องมีการปฏิบัติตามค�าส่ัง

ของผูน้�า	จะเหน็ได้ว่าทีผ่่านมามณฑลยนูนาน	มอีตัราการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูถงึ	9.5	นบัว่าเป็น	1	ใน	3	ของ

มณฑลที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุด	

	 ในส่วนของวิธีการปฏิบัติของยูนนาน	 การที่จะ	

“เปิดประตูสู่เอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	 จะมี

เรื่องราวของการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ	

นอกจากเส้นทาง	R3A	หรอื	R3B	ทีห่ลายนกัเดนิทางหลาย

ท่านคงได้มีโอกาสขึ้นรถผ่านจากเชียงของขึ้นห้วยทราย

เข้าไปถึง	สิบสองปันนา	ทางมณฑลยูนนานเองก็มีการท�า

เส้นทางประมาณ	5	เส้นทางโดยเส้นทางแรก	

 คุนหมิง-ยู ่วี่-บ่อหาน-ไทย	 ซึ่งเส้นทางน้ีก็คือ

เส้นทาง	 R3A	 สามารถที่จะเดินทางโดยรถได้ตลอดเส้น

ทาง	เพียงแต่ประเด็นส�าคัญอยู่ที่	Software	ที่ให้บริเวณ

ชายแดนว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไรที่จะสามารถอ�านวย

ความสะดวกได้เร็วขึ้น	เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จาก	Hard-

ware	ที่ให้บริการอยู่แล้ว	ประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้เคยถูก

ยกขึน้มากล่าวในกรอบ	GMS	หลายคร้ัง	แต่ว่า	Software	

จะมีเร่ืองของอธิปไตยในการตัดสินใจของแต่ละประเทศ

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 ฉะนั้นจึงเหมือนกับว่าค่อยเป็นค่อย

ไป	แต่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

	 ทางรถไฟจีน-ลาวมีความยาวกว่า	 414	 กม.	 มี

สะพานยาว	 62	 กม.	 เชื่อมประตูชายแดนโมหัน-บ่อ

เต็น	 ทางตอนเหนือของลาวและเมืองหลวงเวียงจันทน	์

ความเร็วในการท�างานบนเส้นทางได้รับการออกแบบที	่

160	กม.	ต่อชั่วโมง
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	 ด้าน	สะพาน	Ganlanba	อุโมงค์	Xinping	และ	สะพานข้ามแม่น�้า	Monei	ของทางรถไฟจีน-ลาวอยู่ระหว่าง

การก่อสร้างในเมือง	Jinghong	มณฑลยูนนาน	ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน	เมื่อวันที่	12	เมษายน	2019	การเชื่อมโยง

เมือง	Yuxi	ในยูนนานและเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาว	คาดว่าทางรถไฟจีน-ลาวจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดย	

ปลายปี	2564

	 เส้นทางที่สอง	เป็นเส้นทางจากคุนหมิงเชื่อมเข้าฮานอย	เป็นเส้นทาง	คุนหมิง – หยู่ซี – ด่านเหอโข่ว	เส้นทาง

นี้เป็นเส้นทางที่มีสินค้าท�าการขนส่งไปเป็นจ�านวนมาก	จากฮานอยขึ้นไปสามารถเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางยูนนานได้

The Monei River bridge of the China-Laos railway 
is under construction in Pu’er City

Xinping tunnel of the China-Laos railway 
in Yuxi City

The Ganlanba bridge of the China-Laos railway is expected to 
be fully operational by the end of 2021

ทางยกกระดับระหว่างอุโมงค์สองส่วนระหว่าง Tonghai 
และ Jianshui

ทางเข้าสู่ Xiaoxingzhai Tunnel ระหว่าง Yuxi และ Tonghai

ที่มา:  https://th.hmong.wiki/wiki/Kunming
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	 สะพาน	Beilun	II	ที่ชายแดนจีนและเวียดนาม	กวางสีมีบทบาทส�าคัญมากขึ้นภายใต้โครงการ	Belt	and	Road	

Initiative	นอกจากนี้ยังมีขบวนรถไฟที่แล่นผ่านทางรถไฟท่าเรือ	Fangchenggang	เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง	ทาง

ตอนใต้ของจีน	เชื่อมโยงสินค้าจากจีนมายังเวียดนาม	

The Beilun II bridge on the border of China and 
Vietnam. Guangxi has played an increasingly 
important role under the Belt and Road Initiative

the Pingxiang (railway) port in south China’s 
Guangxi Zhuang Autonomous Region
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	 เส้นทางที่สาม	เป็นเส้นทางที่มาจากทางฝั่งตะวันตก	จะเป็นเส้นทางคุนหมิง-หยู่ซี-ต้าหลี	่จุดนี้มีความส�าคัญเพ

ราะว่าหยู่ซีเป็นชายแดนที่มีศักยภาพเป็นอย่างมาก	ระหว่างยูนนานกับเมียนมาเนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่มีการค้าขายมาก

ที่สุด	มีสินค้าผ่านแดนมากที่สุดในระหว่างมณฑลยูนนานทั้งหมด

Qinzhou port in south China’s Guangxi Zhuang 
Autonomous Region

ส่วนทางรถไฟใน มณฑล Jianshui ทางตอนเหนือของ Lihaozhai

คุนหมิง – หยู่ซี Yuxi South (Yuxinan) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุด
ทางใต้ของทางรถไฟ Kunming - Yuxi เป็นสถานีขนส่ง
สินค้าที่ให้บริการพื้นที่อุตสาหกรรมที่ส�าคัญ

	 เส้นทางที่สี่	เป็นเส้นทางที่มาจากคุนหมิง-เมืองเติ้ง-หยู่ซี-เหลียงซาน	เพื่อที่จะเข้ามาทางเมืองเติ้ง	แต่จุดนี้ยังมี

ทางเชื่อมที่ขาดหายไประหว่างทางอีกเป็นอย่างมาก	 และยังไม่มีความพยายามที่คิดจะด�าเนินการประสานงานสร้างต่อ

เนื่องอีกด้วย	จึงยังจ�าเป็นต้องรอหากมีความจ�าเป็นต้องใช้เส้นทางนี้

	 ส่วนเส้นทางที่ห้า	ขึ้นไปทางทิศเหนือ	จากคุนหมิง-ต้าหลี่-หัวเฉียว แล้วไปเชื่อมออกทางเมียนมาร์เข้าอินเดีย 

เส้นทางนี้สามารถใช้เดินทางขึ้นไปถึงธิเบตได้ด้วย	ซึ่งเส้นทางนี้จะเป็นเหมือนกับห้า	แยกที่ทางมณฑลยูนนานมีความฝัน

หรือความหวัง	ว่าจะท�าให้ประสบความส�าเร็จ
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	 โดยแนวคดิของท่านส	ีจิน้ผงิ	ประเทศจนีต้องการ

ที่จะเป็น	“หนึ่งศูนย์กลาง หนึ่งรัศมี สองระเบียง สาม

แนวและ หกภูมิภาค”	 กล่าวคือ	 หนึ่งศูนย์กลาง	 หนึ่ง

รัศมี	 ดังที่ที่ประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิงกล่าว	 ส่วนเรื่อง	 สอง

ระเบียงก็คือ	 ระเบียงแรกหมายถึง	 เมียนมาอินเดีย	 และ

บังคลาเทศ	 ที่อยู่ทางด้านเอเซียใต้	 ซึ่งก็เป็นฝั่งตะวันตก

ของยูนนาน	 แต่ทางเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ก็คือ	 Corri-

dor	 ลงมาที่เป็น	 สอง	 Corridor	 ที่จะเกิดขึ้น	 ส่วน	 สาม

แนวทาง	 ก็คือ	 หนึ่ง	 ชายแดน	 ชายแดนที่ส�าคัญก็มี

ประมาณ	๔,๐๖๐	 กิโลเมตร	 ซึ่งก็เชื่อมทั้งเมียนมาเชื่อม

ทั้งลาว	 เช่ือมทั้งเวียดนามด้วย	 โดยเชื่อมชายแดนหนึ่ง		

สองเชื่อมแม่น�้าล้านช้าง	 (โขง)	 และแม่น�้าอีกเส้นหนึ่งคือ

แม่น�้าจินซา	อยู่ซึ่งอยู่ในประเทศจีนเอง	หกพื้นที่คือ	ทาง

ตะวันตก	 ตะวันตกเฉียงเหนือ	 ตะวันออก	 ตะวันออก

เฉียงเหนือ	 และตะวันออกเฉียงใต้	 รวมเป็นแนวคิดของ 

ยูนนาน	

Chinese President Xi Jinping holds talks with Myanmar 
President U Win Myint in Nay Pyi Taw, Myanmar, Jan. 
17, 2020.

	 นอกจากเรือ่งการเดินรถโดยทางบกแล้ว	ท่านนธิิ

วดอีธบิายว่า	“หากกล่าวถงึจนี	กต้็องรวมไปถงึเรือ่งรถไฟ

ด้วยเช่นกัน	 เพราะจีนผลักดันเรื่องรถไฟโดยเฉพาะรถไฟ

ความเร็วสงู	จากคนุหมงิไปต้าล่ี	ระยะทางประมาณ	๓๐๐	

กว่ากิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียงแค่สองชั่วโมง	โดยต้าลี่

จะเป็นจุดส�าคัญเชื่อมโยงไปถึงเมียนมาร์และเชื่อมโยงไป

ถึงเอเซียใต้	 ซึ่งต้าลี่จะเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนกับยู่วี่	 ท่ี

เชือ่มโยงมาไทยแล้วสามารถเดนิทางไปเวยีดนามได้”	จดุนี้

สามารถท�าให้เท่ากับว่ามีรถไฟเริ่มเปิดขึ้นแล้ว	และมีมาก

ขึ้นด้วยโดยตอนนี้มีถึง	๕	เส้นทาง	ทางบกที่กล่าวไปแล้ว

จะเป็นเส้นทางรถไฟด้วยเช่นเดียวกัน	 และปัจจุบันนี้ได้มี

การสร้างทางรถไฟระหว่างจีนกับลาวแล้ว	หากเส้นทางนี้

ส�าเร็จเรียบร้อยดี	จะล้อเส้นทาง	เช่นเดียวกับ	สิงค์โปร์	–	

คนุหมงิ	แต่เส้นทางนีจ้ะเป็นเส้นทางคนุหมงิลงเข้ามาและ

กเ็ข้ามาถงึชายแดนหนองคาย	จะใช้เวลาเดินทางประมาณ	

๔	ชั่วโมง	ซึ่งมันสั้นมาก	วิ่งด้วยความเร็ว	๒๐๐	กิโลเมตร

ต่อชัว่โมง	และจะเป็นเส้นทางทีม่ศีกัยภาพในด้านการเดนิ

ทางไปมาหาสู่ในด้านของการขนส่งสินค้า
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	 นอกจากนั้น	 ในส่วนที่เริ่มมีการเดินรถแล้ว	

เส้นทางจากคุณหมิงไปเหอโค่วก็เชื่อมเวียดนาม	 ตอนนี้

สามารถเดนิรถได้เรยีบร้อยแล้ว	ใช้เวลาเดนิทางประมาณ	

๔	ชัว่โมงเช่นเดยีวกัน	ในส่วนทางน�า้	ท่าเรอืเชยีงแสนของ

เชียงรายเช่ือมโยงกับท่าเรือของยูนนานอยู่	 ปัจจุบันนี้ได้

มีการพยายามยกระดับเรื่องสภาพของการขนถ่ายสินค้า

บริเวณของท่าเรือกวนเหล่ย	 ซึ่งมีความส�าคัญตรงที่ว่า	

เป็นจุดที่สามารถจะน�าสินค้าพวกเนื้อสัตว์ผ่านเพียงแค่

จุดเดียว	 คือท่าเรือจิ่งหง	 ท่าเรืออื่นไม่สามารถท�าได้	 แต่

ท่าเรือนี้มีการการันตีอยู่	 ดังนั้นตอนนี้จึงมีความคืบหน้า

อยู่ว่าทางประเทศจนีได้ยอมรบัให้สินค้าประเภทปีกไก่จาก

ประเทศไทย	สามารถทีจ่ะส่งเข้าไปในมณฑลยนูนานได้	มี

DPU	RDI:	Policy	Brief
จีนตอนใต้	ศูนย์กลางในการเปิดประเทศสู่อุษาคเนย์

ผู้ให้สัมภาษณ์	กงสุลใหญ่	ณ	นครคุนหมิง	ท่านนิธิวดี	มานิตตกุล
Author:	Dr.	Phoommiphat	Pongpruttikul	

Proof	Read	by:	Dr.	Phoommiphat	Pongpruttikul	and	Warawut	Ruankham
Pictures	Credit:	Xinhua	Silk	road,	NEWS.CN	21.6.2021

การรับรองมาตรฐานแล้ว	และได้มีการ	Upgrade	ท่าเรือ	

โดยอนาคตคาดวา่ท่าเรอืนี้จะสามารถรองรบัได้	150,000	

ตันของสนิค้าได้	อนัเป็นศกัยภาพของธรุกจิไทย	แต่หากว่า

การเดินเรอื	จะเป็นไปตามความสงูความต�า่ของแม่น�า้ด้วย	

และจีนมี	 Agenda	 อื่นด้วยเช่นเดียวกัน	 เชื่อว่าอาจจะมี

การขยายร่องน�้าลึกเพิ่ม	ดังนั้น	อาจจะมีการกระทบเรื่อง 

ชายแดนด้วย	 ซึ่งทางประเทศไทยก็มิได้นิ่งนอนใจ	 และ

พยายามค่อยๆ	ชะลอการพยายามในการขยายร่องน�า้ของ

ประเทศจีน	ด้วยประการนี้จึงเป็นภาพรวมของ	Connec-

tivity	ทีพ่อจะท�าให้ผูส้นใจเหน็ศกัยภาพว่าตอนนี	้ยนูนาน

ให้ความส�าคัญในการลงมาทางเอเซียใต้	 และเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก
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	 การเชื่อมจีนตอนใต้	 	เพื่อเปิดเส้นทางสู่อาเซียน	

จะมีเรื่องราวของการเชื่อมโยง	 โครงสร้างพื้นฐานทาง

กายภาพ	ซ่ึงนอกจากเส้นทาง	R3A	หรือ	R3B	ท่ีนักเดิน

ทางหลายท่านคงได้เคยมีโอกาสข้ึนรถผ่านจากเชียงของ	

ขึ้นห้วยทรายเข้าไปถึง	สิบสองปันนา	ทางมณฑลยูนนาน

แล้ว	ยังมีเส้นทางอื่น	ๆ	รวมประมาณ	5	เส้นทาง	ดังนั้น

บทความนี้จึงขอรวบรวมเส้นทางทั้ง	 5	 เส้นทางที่ควร

ทราบ	เอาไว้

  เส้นทางแรก	คุนหมิง-ยู่วี่-บ่อหาน-ไทย	ซึ่งเส้น

ทางนี้ก็คือเส้นทาง	R3A	สามารถที่จะเดินทางโดยรถ

ได้ตลอดเส้นทาง	ซึ่งก�าลังจะมีการปรับปรุงเรื่องระบบ	

ระเบียบ	การข้ามแดน	 เพื่อที่จะได้สามารถอ�านวยความ

สะดวกด้านต่างๆ	 ให้มีความรวดเร็วขึ้น	โดยเฉพาะหลัง

ช่วงโควิด-19	ซึ่งหลังการเปิดใช้งานทางรถไฟจีน-ลาว

ปลายปี	2564	ทีผ่่านมา	เส้นทางนีจ้งึเป็นเส้นทางทีใ่ช้งาน

ควบคู่ไปกับทางรถไฟมากยิ่งขึ้น

5	เส้นทาง	เชื่อมจีนตอนใต้		เปิดเส้นทางสู่อาเซียน
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 เส้นทางท่ีสอง	เป็นเส้นทางจากคนุหมงิเชือ่มเข้า

ฮานอย	เป็นเส้นทาง	คุนหมิง	–	หยู่ซี	–	ด่านเหอโข่ว	เส้น

ทางนี้เป็นเส้นทางที่มีสินค้าท�าการ	 ขนส่งไปเป็นจ�านวน

มาก	 จากฮานอยขึ้นไป	สามารถเดินทางเข้าไปสู่เส้นทาง

ยูนนานได้	สะพานที่ชายแดนจีนและเวียดนาม	 กวางสีมี

บทบาทส�าคัญมากข้ึนภายใต้โครงการ	Belt	 and	 Road	

Initiative	นอกจากนี้ยังมีขบวนรถไฟที่แล่นผ่านทางรถ

ไฟ	จากเขตปกครองตนเองกว่างซจ้ีวง	ทางตอนใต้ของจนี	

เชื่อมโยงสินค้าจากจีนมายังเวียดนาม

 เส้นทางทีส่าม	เป็นเส้นทางทีม่าจากทางฝ่ังตะวนั

ตก	จะเป็นเส้นทางคนุหมิง-หยูซ่-ีต้าหลี	่จดุน้ีมคีวามส�าคญั

เพราะว่าหยู่ซีเป็นชายแดนที่มี	 ศักยภาพเป็นอย่างมาก	

ระหว่างยูนนานกับเมียนมาเนื่องจากจุดนี้เป็นจุดท่ีมีการ

ค้าขายมากที่สุด	 มีสินค้าผ่านแดนมากที่สุด	ในระหว่าง

มณฑลยูนนานทั้งหมด

 เส้นทางท่ีส่ี	เป็นเส้นทางที่มาจากคุนหมิง-เมือง

เติ้ง-หยู่ซี-เหลียงซาน	เพื่อที่จะเข้ามาทางเมืองเติ้ง	แต่จุด

นี้ยังมีทางเชื่อมที่ขาดหายไประหว่าง	 ทางอีกเป็นอย่าง

มาก	เส้นทางยงัไม่สมบูรณ์	ยงัต้องมกีารพฒันาสร้างเสริม

บางช่วงไปอีก

 เส้นทางทีห้่า	ขึน้ไปทางทศิเหนอื	จากคนุหมิง-ต้า

หลี-่หวัเฉยีว	แล้วไปเชือ่มออกทางเมยีนมาเข้าอนิเดยี	เส้น

ทางนี้สามารถใช้เดินทางขึ้นไปถึง	 ธิเบตได้ด้วย	 ซ่ึงเส้น

ทางน้ีจะเป็นเหมือนกับห้าแยกในมณฑลยูนนานเส้นทาง

น้ียังไม่แล้วเสร็จ	 แต่เป็นเส้นทางส�าคัญในอนาคตอีกเช่น

เดียวกัน

		 จากวิสัยทัศน์ของท่านสี	 จิ้นผิง	ที่ประเทศจีน

ต้องการที่จะเป็น	“หนึ่งศูนย์กลาง	หนึ่งรัศมี	สองระเบียง	

สามแนว	และ	หกภูมิภาค”	ซึ่ง	สองระเบียงก็คือ	ระเบียง

แรกหมายถึง	เมียนมา	อินเดีย	และบังคลาเทศ	ที่อยู่ทาง

ด้านเอเซียใต้	 ซึ่งก็ถือเป็นฝั่งตะวันตกของยูนนาน	และ	

อีกระเบียงคือ	ทางเอเซียตะวันตกเฉียงใต้	หรือ	 อาเซียน	

ที่เชื่อมทั้งเมียนมา	ลาว	ไทย	และเวียดนาม	โดยมีแม่น�้า

ล้านช้าง	 (โขง)	เป็นแม่น�้าเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ภาพ

รวมของการเชื่อมต่อหรือ	Connectivity	ของจีนท�าให้

อาเซยีนต้องตดิตามและวางแผนเชือ่มต่อเพือ่สร้างโอกาส

ทางการค้า	การลงทุนระหว่างกันต่อไป

ผู้แต่ง	ดร.	ภูมิพัฒณ์	พงศ์พฤฒิกุล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษวิทยาลัยบริหารธุรกิจ

นวัตกรรมและการบัญชี
Author:	Dr.	Phoommiphat	Pongpruttikul	

Pictures	Credit:	Xinhua	Silk	Road,	
NEWS.CN
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	 เมื่อหลายปีก่อนได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ	ท่านจิราวุฒิ	สุวรรณอาจ	ณ	เวลานั้นท่านด�ารงต�าแหน่ง

ทูตพาณิชย์ไทยประจ�ากรุงพนมเปญ	 ประเทศกัมพูชา	 จึงน�าข้อมูลดังกล่าวมาอัพเดทและกล่าวถึงความ

ส�าคัญของเส้นทางตามนโยบายหน่ึงแถบหนึ่งเส้นทาง	 ในช่วงประเทศกัมพูชา	 ท่านได้กล่าวว่า	 “มีนัก

ธุรกิจจากประเทศไทย	ทั้งจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา	เดินทางไปพบผมที่กรุงพนมเปญ	เพื่อ

ทีจ่ะส�ารวจเส้นทาง	การค้าและการลงทนุ	ซึง่เป็นโอกาสท่ีดสี�าหรับนกัธรุกจิจากภาคเหนอืตอนบนทีย่งัไม่

ค่อยไปลงทุนในกัมพูชาแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี	แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจลงทุน	จากปีที่ผ่านมา

ได้มาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาที่อาจส่งผลในด้านบวกกับการค้าการลงทุนกับไทยเป็นจ�านวน

มาก	 อีกทั้งในช่วงท่ีผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆที่	 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุน	 และผู้

ประกอบการต้องท�าการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 ประการที่หนึ่ง	 รัฐบาลจีนได้มุ่งมั่นพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางตามนโยบาย	 BRI	 โดยได้ร่วม

สร้างเส้นทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์	ซึ่งเป็นจังหวัดที่ท่าเรือน�้าลึกขนาดใหญ่ของกัมพูชา	หากแล้วเสร็จ

สามารถเชื่อมโยงการค้าการลุงทุนจากจีนมายัง	GMS	 ได้อย่างมหาศาล	 โดยบริษัท	China	Road	and	

Bridge	Corporation	(CRBC)	ได้ลงทุนมูลค่าโครงการกว่า	6	หมื่นล้านบาทก่อสร้างเส้นทางด่วนเชื่อม

ต่อพนมเปญ-สีหนุ	ความยาว	187	กม.	สามารถล่นระยะเวลาเดินทางจาก	5	ชั่วโมง	เหลือ	2	ชั่วโมง	เพิ่ม

ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร	

	 โครงการนีม้ลีกัษณะพฒันาพเิศษผ่านการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยกีารก่อสร้างทางจาก

จีน-กัมพูชาอย่างมืออาชีพ	หรือหลักการก่อสร้าง	บริหาร	และถ่ายโอน	(BOT)	ที่เน้นการพัฒนาถ่ายทอด

เรื่องเล่าบนเส้นทาง	GMS	
(ตอนเส้นทางในกัมพูชา)
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เทคโนโลยร่ีวมกนั	อกีทัง้การก่อสร้างทางด่วนเส้นดังกล่าว

ยงัสร้างรายได้ให้แก่คนงานกมัพูชาและจนีในโครงการกว่า	

3,000	ต�าแหน่ง	กระตุ้นเศรษฐกจิฐานรากได้ในระยะหนึง่

 ประการที่สอง	ในฝั่งของรัฐบาลไทยและรัฐบาล

กัมพูชาเองก็ได้พยายามปรับปรุงเส้นทางรถไฟให้เชื่อม

โยงกันที่สระแก้ว	 ปอยเปต	 และจากปอยเปตเข้าพระ

ตะบอง	ไปโพสกิ	และเข้ากรงุพนมเปญ	คาดว่าจะสามารถ

เปิดเส้นเดินรถได้ในเร็วๆ	 นี้	 และมีการเตรียมที่จะเชิญ

ผู้น�าของทั้งสองประเทศร่วมในพิธีเปิดเส้นทางรถไฟสาย

ประวตัศิาสตร์อีกครัง้หนึง่	และหลงัจากทางรถไฟเชือ่มโยง

กันแล้ว	 จะช่วยกระตุ้นให้การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา

ขยายตัวขึ้น	รวมทั้งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ก็จะ

ขยายตัวตามไปด้วย

	 ในระยะที่ผ่านมา	 ประเทศไทยและประเทศ

กัมพูชา	 ร่วมกันเปิดด่านยกระดับจากจุดผ่อนปรนเป็น

จุดผ่านแดนถาวรเพิ่มอีก	 1	 ด่าน	 ของพระตะบองและ

สระแก้ว	หรือที่รู้จักกันในชื่อด่าน	“เขาดิน-พนมได”	ที่ได้

ท�าพิธีเปิดจุดผ่านแดนถาวร	ช่วยอ�านวยความสะดวกการ

ค้าการลงทุน	และยังรองรับการเชื่อมโยง	Logistics	และ

รถไฟ	ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการขนถ่ายสินค้าใน

อนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังโควิด-19

 ประการที่สาม	ในรอบหลายปีที่ผ่านมา	มีข่าวดี

จากรัฐบาลจีน-กัมพูชา-ไทย	 คือ	 การบรรลุข้อตกลงการ

ค้าเสรีและการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน	 ซึ่งกัมพูชาเป็น

ประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศ	 CLMV	 ที่เพิ่งจะบรรลุ

ข้อตกลงนี้	 การที่บรรลุข้อตกลงนี้จะช่วยเรื่องการลงทุน

ของนักลงทุนไทยท่ีไปลงทุนท่ีกัมพูชา	 โดยอาจจะเป็น

นิติบุคคลไทยหรือบุคคลธรรมดาของไทย	 ไปลงทุนใน

ประเทศกมัพชูาแล้วเสยีภาษ	ีแล้วถกูหกัภาษ	ีณ	ทีจ่่าย	เสยี

ภาษีก�าไรทีโ่น่นแล้วโอนเงนิกลบัมาทีป่ระเทศไทย	โดบไม่

ต้องไปเสยีภาษีซ�า้ซ้อน	ทีผ่่านมาบางบรษิทัก็ต้องเสยีภาษี

ท้ังสองทาง		อนันีเ้ป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นไปในทีเ่กดิขึน้เพือ่ดึงดูด

การลงทุนในกัมพูชา

	 ในด้านอื่นๆท่ีถือว่าเป็นโอกาสท่ีกัมพูชา	 ห้าง

สรรพสินค้าจากหลายประเทศเร่ิมเข้าไปลงทุนและเปิด

กิจการเช่น	MAKRO	AEON	BIG-C	สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาส

ส�าหรับนักลงทุนไทย	 นักธุรกิจไทยที่แสวงหาการลงทุน

หรือช่องทางการค้าที่เพ่ิมขึ้น	 กัมพูชาเป็นประเทศที่เปิด

กว้างส�าหรับเรื่องการค้าการลงทุน	 เรื่อง	 Connection	

เป็นเร่ืองท่ีส�าคัญ	 ถ้าดูตามกฎหมายพ้ืนฐานส�าหรับการ

เปิดเร่ืองการค้าการลงทุน	 ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศ

ที่เปิดกว้างมาก	มีกฎหมายส่งเสริมการลงทุน	มีการดึงดูด

นักลงทุนจากต่างชาติ
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	 อีกท้ังรสนิยมการบริโภคสินค้าของคนกัมพูชา

ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาก	 เนื่องจากคนกัมพูชาได้รับ

อิทธิพลกระแสการบริโภคจากไทยพอสมควร	 หากเมื่อ

น�าสินค้าไทยวางไว้ใกล้กับสินค้าประเทศเพื่อน	 ถึงแม้จะ

มีราคาสูงกว่า	 แต่ก็ยังได้รับความนิยมจากลูกค้ากัมพูชา	

อีกทัง้คนกมัพชูานยิมเข้ามารกัษาพยาบาลทีป่ระเทศไทย

ตามแนวชายแดน	 รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนราคาสูงใน

กรุงเทพฯ	 ซึ่งระยะทางระหว่างกรุงเทพฯกับพนมเปญ

ใช้เวลาบินแค่	 ๕๐	 นาที	 ดังน้ันการเป็นกัลยาณมิตรที่ดี

ระหว่างไทย-จีน-กัมพูชา	จะน�ามาซึ่งการเชื่อมโยงการค้า

การลงทุนได้อย่างไม่ยาก....

	 จีนเองเข้าไปลงทุนที่ประเทศกัมพูชาค่อนข้าง

มากและเป็นสิ่งที่ทางประเทศกัมพูชาภูมิใจ	นักธุรกิจทาง

เหนือได้ดูความเป็นไปในด้านของ	BRI:	Belt	and	Road	

Initiative	 มันจะเคลื่อนตัวลงมา	 แล้วมีโอกาสท่ีจะลงไป

ถงึกมัพูชา	เพราะว่าขณะน้ี	จงัหวดัทางตอนใต้ของกัมพชูา

เช่น	 สีหนุวิลล์	 เมื่อก่อนชื่อว่า	 กัมปงโสม	 ปัจจุบันนี้เป็น	

China	Town	ข้อมลูอตุสาหกรรมในสหีนวุลิล์		มกัพบการ

ลงทุนโดยนักธุรกิจจีน	 และมีเมืองท่ีเป็นเมืองท่องเที่ยว

แถบเกาะกง	 จีนก็ได้สัมปทานไปกว่าแสนไร่	 ซ่ึงตรงนั้น

จีนยึดถือพื้นที่อยู่ติดชายทะเล	 และเป็นพื้นที่ส�าคัญของ

การลงทุนของกัมพูชา	 สิ่งที่น่าจับตามองก็คือ	 โรงงาน

อุตสาหกรรมเหล่านั้น	 ยังมีความต้องการวัตถุดิบที่มา

จากจีน	 และที่มาจากประเทศใกล้เคียง	 อย่างสปป.ลาว	

เวียดนาม	รวมถึงประเทศไทย

	 สรุปประเด็นที่น่าจับตามองคือจีนก�าลังหาทาง

ป้อนวัตถุดิบให้กับห่วงโซ่อุปทานของประเทศจีนจึงออก

ไปลงทนุในแถบนี	้เส้นทางจากจีนตะวนัออกกบัจนีตอนใต้

สูท่างออกทางทะเลอษุาคเนย์	น�ามาซ่ึงประเด็นทีน่่าสนใจ

คือ	ประเทศในแถบเส้นทาง	OBOR	จะสามารถเก็บเกี่ยว

ผลประโยชน์ได้อย่างไร	 โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นต้น

ทางการบริหารจัดการ	 Logistics	 อันดับหนึ่งของสินค้า

จีน	 และหากผ่านพ้นโควิด-19	 จะมีการบริหารจัดการ

โลจิสติกส์ร่วมกันอย่างไรเพ่ือรองรับ	 “เส้นทางการค้า”	

หรือ	“เส้นทางธุรกิจ”	ทองค�านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด...

DPU	RDI:	Policy	Brief
เรื่องเล่าบนเส้นทาง	GMS	(ตอนเส้นทางในกัมพูชา)

ผู้แต่ง	ดร.	ภูมิพัฒณ์	พงศ์พฤฒิกุล
Author:	Dr.	Phoommiphat	Pongpruttikul	

เรียบเรียงโดย	อ.วราวุฒิ	เรือนค�า
Pictures	Credit:	Xinhua	Silk	Road,	NEWS.CN
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 China has built eight river bridges in 
Cambodia, and these bridges not only link different 
parts of Cambodia, but also closely connect the hearts 
of the peoples of China and Cambodia.
 Good transportation infrastructure is essential 
for socio-economic progress since it reduces traffic 
congestion and boosts trade and tourism. Shang-
hai Construction Group built the 1,131-meter-long, 
13.5-meter-wide bridge with a concessionary loan from 
the Chinese government. The “Stueng Trang-Kroch 
Chhmar Cambodia-China Friendship Bridge” is its 
official name. This bridge connects the two prov-
inces of Kampong Cham and Tboung Khmum in 

THE	8th CAMBODIA-CHINA FRIENDSHIP BRIDGE GIVES RESIDENTS 

IN CAMBODIA HOPE TO ACCELERATE TOURISM AND TRANSPORTATION

Highlighted:

›  The 8th Cambodia-China Friendship Bridge connects 
the provinces of Kampong Cham, and Tboung 
Khmum (southeastern Cambodia) is 100 percent 
built and ready to be operational.

› Officially named “Stueng Trang-Kroch Chhmar 
Cambodia-China Friendship Bridge”, will facilitate 
travel and cargo transfer between two Cambodian 
provinces.

› This bridge help families to save up to around 
200,000 riels (50 U.S. dollars) per month for ferry 
crossings and reduce the travel time by 1-1.5 hours 
spent on crossing the river.
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southeastern Cambodia across the Mekong River 
and is projected to provide wealth and ease of doing 
business to inhabitants in both provinces.

 As reported in Xinhua, locals believe that “the 
bridge not only joins the provinces of Kampong Cham 
and Tboung Khmum, but it also connects Cambodi-
ans’ emotions and indicates how they valued China’s 
cooperation.” If the bridge was opened, families might 
save up to 200,000 riels (50 dollars) each month on 
ferry crossings, and travel time would be reduced by 
1-1.5 hours. In the view of locals, crossing the river 
will be shorter than 5 minutes, which improves local 
transportation conditions and increases efficiency.

 While the business community believes the 
bridge will aid the enterprise in recovering from the 
short-term setback produced by Covid-19. Moreover, 
passengers and goods transits are likely to be increas-
ingly frequent, enabling new enterprises in the two 

provinces and nearby. Similarly, the inauguration of 
the new bridge would enhance travel potential in the 
country by connecting more domestic tourism routes.

 From the viewpoint of the Cambodian gov-
ernment, Prime Minister Samdech Techo Hun Sen 
remarked during the bridge’s opening ceremony that 
Cambodia would continue to invest in transportation 
infrastructure because it can support socio-economic 
growth and enhance business and tourism. Also, 
China is a significant contributor to the country’s road 
and bridge development, claiming that China has built 
more than 3,000 kilometers of national highways in 
Cambodia, and this bridge is one of the results of 
Cambodia’s and China’s collaboration in the Belt and 
Road Initiative”, he remarked. Also, he highlighted that 
“People will profit immensely since they will no longer 
have to pay to cross the river on a ferry. It allows them 
to save both time and money.”
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DPU RDI 
เรื่องเล่าบนเส้นทาง GMS (ตอนเส้นทางในกัมพูชา 2) 

เขียนโดย อ.วราวุฒิ เรือนค�า และ ดร. ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล 
Pictures Credit: Xinhua Silk Road, 30 November 2021

 A bridge not only serves to cut transportation expenses but also promotes the well-being of the sur-
rounding population. Cambodia claimed that China is now playing a pivotal role in constructing a vision of the 
future, like its Belt and Road Initiative (BRI) is bringing GMS nations’ infrastructural development together, which 
could stimulate investment and employment in the regions. After the fundamental infrastructure in GMS has 
been established, under the collaboration between GMS and China, we anticipate seeing inclusive economic 
growth, progress, equality, and hope for developing nations to catch up with their neighbouring countries.
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	 บทความนีเ้ป็นบทความเล่าเรือ่งเส้นทางการค้าในอนภุมูภิาคลุ่มแม่น�า้โขง	

(GMS)	ซึ่งในงานนี้จะกล่าวถึงสปป.	ลาว	โดยข้อมูลได้รับเกียรติจากการสัมภาษณ์

จากท่านเกียรติคุณ	 ชาติประเสริฐ	 เอกอัครราชทูตไทย	ณ	 นครหลวงเวียงจันทน์	

จากงานสัมมนาโลจิสติกส์ในจังหวัดเชียงราย	 ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้

สนใจการค้าชายแดนใน	GMS	จึงได้น�าเอาเรื่องราวมาแบ่งปัน	ซึ่งในขณะนั้นท่าน

เอกอัครราชฑูตเพิ่งย้ายไปประจ�าที่สปป.	ลาวได้	๒	เดือน	ท่านกล่าวว่า	ท่านกงสุล

ใหญ่ประเทศไทยประจ�าสปป.	 ลาว	 เพิ่งไปย้ายไปประจ�าที่คุนหมิงได้	 ๒	 อาทิตย์	

ด้วยที่ท่านเพิ่งมาประจ�าที่กรุงเวียงจันทน์ใหม่	อาจจะยังมีข้อมูลเชิงลึกหรือความรู้

ในเรือ่งนีไ้ด้ยังไม่มากนกั	ผู้เขียนเชือ่ว่าส่ิงท่ีจะน�ามาแลกเปล่ียนกนัจะเป็นประโยชน์

ไม่มากก็น้อย

	 สปป.	ลาว	เป็นประเทศที่เล็ก	ประชากรน้อย	มีลักษณะเป็น	Land	Lock	

ไม่มทีางออกทางทะเล	ซึง่เป็นจุดอ่อนทีส่�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของสปป.	ลาว	

แต่รัฐบาลก็ได้พยายามปรับยุทธศาสตร์	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ	GMS	โดย

ที่สปป.	 ลาวมีการเชื่อมโยง	 (Connectivity)	 ในด้านการขนส่งโลจิสติกส์กับกลุ่ม

ประเทศในลุ่มแม่น�้าโขง	(GMS)	อันประกอบด้วย	ไทย	พม่า	ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	

และจีนตอนใต้	 โดยสปป.	 ลาวได้น�าประโยชน์จากจุดภูมิศาสตร์	 GMS	 มาเป็นจุด

เปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	โดยเปลี่ยนจาก	Land	Lock	มาเป็น	Land	Link	

เชื่อมโยงจีนตอนใต้-เวียดนาม-ไทย-พม่า	ไปถึงสิงคโปร์	

เรื่องเล่าบนเส้นทาง	GMS	
(ตอนเส้นทางในสปป.	ลาว)
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	 ท่านเกียรติคุณได้กล่าวว่ารัฐบาลลาวได้เปลี่ยน

ยุทธศาสตร์จากการเป็นแบตเตอรี่เอเชียเน้นการผลิต

กระแสไฟฟ้ามาเป็นยุทธศาสตร์	 Land	 Link	เน้นสร้าง 

ความเชือ่มโยงระบบขนส่งโลจสิตกิส์	แต่ด้วยข้อจ�ากดัการ

พฒันาปัจจัยพืน้ฐานของประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้าน

โครงข่ายการคมนาคม	ท่ีจะต้องอาศยัความช่วยเหลอืจาก

ต่างประเทศค่อนข้างมาก	 เช่น	 ความช่วยเหลือทางการ

เงินจาก	ADB	และ	World	Bank	ปัจจุบันสภาพปัญหาที่

น่าเป็นห่วงคืออัตราการกู้เงินและหนี้สาธารณะของสปป.	

ลาว	ค่อนข้างสูง	เป็นปัญหาที่ฐบาลให้ความส�าคัญควบคู่

กับการพัฒนาโลจิสติกส์	

	 ท่านเกียรติคุณได้เล่าให้ฟังถึงโครงการพัฒนาที่

ส�าคัญในสปป.ลาว	หลายโครงการที่ส�าคัญและจะเป็นจุด

เปลีย่นทางเศรษฐกจิท่ีส�าคญัของสปป.	ลาว		เช่น	โครงการ

ที่	1	โครงการรถไฟคุนหมิง-เวียงจันทน์	ซึ่งได้ด�าเนินการ

แล้วและมีการตั้งเป้าไว้ให้เสร็จภายในอีกประมาณ	 3	

ปี	 โครงการรถไฟจีน-ลาว	 มีความยาวกว่า	 414	 กม.	 มี

สะพานยาว	 62	 กม.	 เชื่อมประตูชายแดนโมหัน-บ่อเต็น	

ทางตอนเหนือของลาวและเมืองหลวงเวียงจันทน์

	 โครงการที่	2	คือ	ทางด่วนนครหลวงเวียงจันท์-

วังเวียง	 (Vientiane	 –	 Vangvieng	 Expressway)	 ซึ่ง

ทุกวันนี้การเดินทางจากเวียงจันท์ไปวังเวียงซ่ึงเป็นเมือง

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของสปป.ลาว	 ระยะทางรวมประมาณ	

100	กิโลเมตรกว่า	ใช้เวลาเดินทางประมาณ	3-4	ชั่วโมง	

อุปสรรคที่ส�าคัญคือถนนแคบ	 เส้นทางขึ้นเขา	 หาก

โครงการทางด่วนเสรจ็สามารถร่นระยะเวลาเดนิทางเหลอื

ประมาณชั่วโมงกว่า	ก็จะเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของ

ลาวได้มากขึน้	จากนัน้จะมกีารขยายต่อโครงการไปจนถงึ

หลวงพระบาง	อดุมไชย	และจะขยบัขึน้ไปทางเหนอืเรือ่ยๆ

	 ส ่วนล�าดับต ่อไป	 เป ็นโครงการที่น ่าสนใจ

เช่นเดียวกัน	 ท่านได้กล่าวว่า	 “โครงการที่	 3	 ทางด่วน 

เวียงจันทร์-ปักเซ	(Vientiane-Pakse	Expressway)	โดย

ทางด่วนเวียงจันทน์-ปากเซ	มีความยาวประมาณ	578.6	

กม.	 มีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ	 5.1	 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐ	ซ่ึงรัฐบาลลาวก�าลังพิจารณาอนมุติัเส้นทางดังกล่าว	

โดยเส้นทางนี้สามารถเช่ือมโยงกับเส้นทางน่าน-หลวง

พระบางได้”	นอกจากนี้ก็มีพยายามพัฒนาด้านการบิน	มี

โครงการพัฒนาสนามบินท่ีวัดไตย	 ได้ขยายและปรับปรุง

ไปถึง	90	%	แล้ว	มีสายการบินตรงจากหลาย	ๆ	ประเทศ

เข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีน	เกาหลี	และไทย	

มีเที่ยวบินตรงวันละ	 6-7	 เที่ยวบิน	 ซ่ึงโครงการดังกล่าว

มีจุดประสงค์เพื่อขยายเส้นทางท่องเที่ยวให้กับกลุ่มนัก

ท่องที่ยวเกาหลีที่นิยมาเที่ยวสปป.ลาวมากขึ้น	 ปักเซจึง

ถือว่าเป็นจุดขายของลาว	 และสามารถสร้างรายได้การ

ท่องเที่ยวให้สปป.ลาว	เป็นจ�านวนมาก

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์, 

Cr. Royal Thai Embassy, Vientiane
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	 การพัฒนาความเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์และ

คมนาคมจะท�าให้สปป.ลาวได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก

การท่องเที่ยว	 โจทย์ที่ท้าทายส�าหรับรัฐบาลลาวคือ	“จะ

ท�าอย่างให้ไม่เป็นแค่ทางผ่าน”	ประเด็นนี้ได้ถูกพูดถึงกัน

มากขึ้นในวงการวิชาการลาว	 ดังน้ัน	 สปป.	 ลาว	 คงต้อง

พัฒนาทางผ่านของเขาเองให้มีแหล่งท่องเท่ียวเพื่อดึงดูด

ให้คนหยุดพักบ้าง	 ไม่เพียงแต่เน้นการสร้างศูนย์กระจาย

สินค้า	 เช่นเดียวกับสถานการณ์ทางเหนือของสปป.ลาว	

เช่นที่เมืองหลวงน�้าทา	 ที่บริษัทขนาดใหญ่จากประเทศ

เพื่อนบ้านมีความต้องการจะสร้างท่าเรือบก	 (Dry	 Port)	

รัฐบาลก็พยายามพัฒนาเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้น

ฐานรองรับการลงทนุมากขึน้	เพราะฉะนัน้ควรมกีารสร้าง

ความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ให้เอื้อต่อการลงทุนของ

ธุรกิจ	เมื่อมีความเชื่อมโยงเกิดขึ้นจะท�าให้เกิดธุรกิจ	การ

ใช้ประโยชน์จากสาธาณูปโภคข้ึนพ้ืนฐาน	 นักท่องเที่ยว

เองกส็ามารถแวะพกัและใช้บรกิาร	ไม่เช่นนัน้จะเป็นเพยีง

ทางผ่านเท่านั้น	ความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์จึงเป็นทั้ง

โอกาสและความท้าทายของ	สปป.	ลาว

	 อกีเรือ่งหนึง่ทีน่่าสนใจกค็อื	ท่านเกยีรตคิณุกล่าว

ว่า	 “เรื่องการลงทุนในลาว	 การท�าธุรกิจในลาว	 ทุกท่าน

ทราบว่ามีอุปสรรคหลาย	 ๆ	 อย่าง	 แต่ว่ารัฐบาลลาวได้

เล็งเห็นถึงปัญหาอุปสรรค	 และโอกาสที่จะเกิดขึ้น	 จึงได้

เร่งพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ	พร้อมทัง้อ�านวยความสะดวก

การลงทุนให้กับต่างชาติ	 ในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเห็น

สิง่ต่างๆ	ในสปป.ลาวทีก่�าลงัจะเปลีย่นไป	นายกฯ	ทองลุน	

ได้มวีสิยัทศัน์ทีจ่ะพฒันาลาวและส่งเสรมิการค้าการลงทนุ

ใช้เชื่อมโยงกับ	GMS	ต่อไป...”	

DPU	RDI:	Policy	Brief
เรื่องเล่าบนเส้นทาง	GMS	(ตอนเส้นทางในสปป.	ลาว)

ผู้แต่ง	ดร.	ภูมิพัฒณ์	พงศ์พฤฒิกุล
เรียบเรียงโดย	อ.วราวุฒิ	เรือนค�า

Pictures	Credit:	Xinhua	Silk	road,	NEWS.CN
21.7.2021
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วิเคราะห์
สถานการณ์
โลจิสติกส์ทางน้�า
ของจีน	
ในช่วง	Covid-19

	 ระบบการขนส่งทางน�้าของประเทศจีนเกิดข้ึนแต่โบราณกาล	 ทั้ง

ขนส่งภายในประเทศและมีการติดต่อค้าขายยังต่างประเทศดังปรากฏใน

พงศาวดารไทย	(อมรา	ศรีสุชาติ,	2562)	โดยที่ประเทศจีนมีการติดต่อค้าขาย

กบัประเทศไทยและอษุาคเนย์ตลอดมา	ในประเทศจนี	ระบบการขนส่งทางน�า้

ถอืว่าระบบการขนส่งทีม่คีวามส�าคญั	เนือ่งจากสามารถเชือ่มโยงในการขนส่ง

สินค้าจากแหล่งผลิตในมณฑลต่างๆ	 ไปถึงยังผู้บริโภคต่างมณฑลได้อย่างทั่ว

ถึง	 แม้ว่าในปัจจุบันจะมีรถไฟหรือมีเส้นทางทางบกท่ีสามารถเดินทางเข้าไป

ยังจุดต่างๆได้	แต่ก็ไม่สามารถบรรทุกสินค้าในปริมาณที่มากเช่นเดียวกับการ

ขนส่งทางน�า้	ดงันัน้การขนส่งทางน�า้	จงึยงัเป็นเส้นทางทีน่ยิมในการขนส่งจวบ

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

	 ระบบการขนส่งทางน�า้ของประเทศจนีถือว่ามีประสทิธภิาพและความ

ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก	 สามารถสร้างงาน	 และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ชาวจีนอย่างมหาศาล	 การสมาพันธ์โสจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศ

จีนมีรายงานว่า	 ภาคธุรกิจโดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของ

ประเทศจีนยังคงรักษาทิศทางการฟื้นตัว	 และมีผลประกอบการในทิศทาง

ที่ดีขึ้นในช่วงปี	 2021	 เม่ือเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ในปี	 2019	

ยิ่งเป็นการตอกย�้าถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ

จีน	 ระบบโลจิสติกส์ทางน�้าของจีนเปรียบเสมือนเส้นเลือดท่ีสามารถล�าเลียง

สินค้าไปยังส่วนต่างๆ	 ได้ทั่วโลก	 ในส่วนของระบบโลจิสติกส์	 ในประเทศจีน

ได้รบัความเอาใจใส่จากรฐับาล	จงึมกีารเจรญิเติบโตอย่างรวดเรว็	และมคีวาม

เจรญิอย่างมปีระสิทธ	ิภาพมากกว่าประเทศอืน่ๆ	ในภมิูภาคเดียวกนั	นอกจาก

นั้นจีนได้กลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ต่าง	ประเทศได้เข้ามาลงทุนเพื่อผลิต
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สินค้าและบริการด้วยปัจจัยหลายด้าน	 เช่น	 ราคาต้นทุน

ของวัตถุดิบต�่า	 ค่าแรง	 งานต�่า	 สามารถแข่งขันกับประ

เทศอ่ืนๆที่อยู่ในเขตเดียวกันได้	 ท�าให้ประเทศจีนอยู่ใน

สภาวะทีม่คีวาม	สามารถในการแข่งขนัสูงเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับประเทศอื่นในด้านการลงทุน

	 ช่วงโควิด-19	 เมื่อสองปีที่ผ่านมา	 (2562)	สร้าง

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมมากมายในแต่ละ

ประเทศ	และกระจายไปยงัประเทศต่างๆ	ทัว่โลก	โดยเชือ่

กันว่ามีจุดก�าเนิดมาจากเมืองอูฮั่น	ประเทศจีน	เศรษฐกิจ

โดยรวมของแต่ละประเทศได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก	

(Xu,	Li,	Chu,	&	Dinca,	2021)	รวมทั้งประเทศจีน	ใน

ช่วงระยะปีแรก	เศรษฐกจิได้รบัผลกระทบในทางลบอย่าง

รูปที่ 1: ดัชนีหุ้นของประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ที่มา: Bloomberg

ผลกระทบทางเศรษฐกิจช่วงภาวะโควิด-19
	 รปูที	่1	แสดงให้เหน็ถงึตลาดหุน้ของจนีท่ีสามารถ

ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดหุ้นโลก	 แสดง

ให้เห็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจีน	 เนื่องจากความ

สามารถของประเทศจีนในการที่ก้าวข้ามหรือหลุดพ้น

จากสถานการณ์โควิด-19	 ได้ก่อนประเทศอื่น	 จาก

เห็นได้ชัด	อย่างไรก็ตาม	ในปีถัดมาสถานการณ์โควิด-19	

ในประเทศจีน	 ซ่ึงถือเป็นประเทศแรกของโลก	 เริ่มดีขึ้น

อย่างรวดเรว็	และประเทศจนีเองได้มีการกระตุน้เศรษฐกจิ

ภายในประเทศ	 ท�าให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด	(Wang	&	Zhang,	2021)	ผลผลิตในภาค

อุตสาหกรรมในเดือน	มี.ค.	เพิ่มขึ้น	14.1%	เมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา	(2563)	ขณะที่ภาคการค้าปลึกสูงขึ้น	34.2%	

(BBC	Thai,	2564)	ในขณะที่รายงานมูลค่าโลจิสติกส์ทาง

สังคมของจีนช่วงสี่เดือนแรกของปี	 2564	 มีมูลค่าสูงถึง	

97.4	ล้านล้านหยวน	คิดเป็นประมาณ	477.97	ล้านล้าน

บาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	20	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	(2563)	

(Xinhua,	2021)

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาโควิด-19	 ใน

ช่วงท่ีผ่านมาท�าให้เห็นว่าจีนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 และ

มีศักยภาพ	 ในการที่จะแก้ไขปัญหา	 ผลักดันประเทศ	

และแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็ว	 ในด้าน

ศูนย์กลางท่าเรือขนส่ง	(Logistics	Hub	Ports)	ประเทศ

จีนมี	10	ท่าเรือนานาชาติใหญ่ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
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				ตารางที่	1:	ท่าเรือที่ส�าคัญในประเทศจีน

ท่าเรือ ลักษณะที่ส�าคัญ

1.	ท่าเรือเซี่ยงไฮ้	(PORT	OF	SHANGHAI) 40	ล้าน	TEUs	ซึ่งด�าเนินการในปี	พ.	ศ.	2560
2.	ท่าเรือเซินเจิ้น	(PORT	OF	SHENZHEN) เกตเวย์ไปยงั	Pearl	River	Delta	และฮ่องกงพอร์ตมกีารจัดการ	

23.98	ล้าน	TEUs
3.	ท่าเรือ	Ningbo-Zhoushan	(PORT	OF	Ning-

bo-Zhoushan)

40	ล้าน	TEU	ส่วนใหญ่ขนส่งน�้ามันดิบขนาดใหญ่และกองเรือ

บรรทกุแร่	นอกจากนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของพืน้ทีจ่ดัเกบ็สารเคมเีหลว

ภายในประเทศ
4.	ท่าเรือฮ่องกง	(PORT	OF	HONG	KONG) ฮ่องกงตกอยู่ในภาวะถดถอยนับตั้งแต่ถูกล้มครองบัลลังก์ใน

ปี	พ.	ศ.	2547
5.	ท่าเรือกวางโจว	(PORT	OF	GUANGZHON) จดัการส่วนใหญ่ผลติอตุสาหกรรมและสนิค้าเกษตร	ในปี	2016	

มีการจัดการ	17.59	ล้าน	TEUs
6.	ท่าเรือชิงเต่า	(PORT	OF	QINGDAO) ในปี	2016	มีการจัดการ	17.44	ล้าน	TEUs
7.	พอร์ตของเทียนจิน	(PORT	OF	TIANJIN) เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของจีนซ่ึงให้บริการ	 11	

จังหวัดในภาคเหนือและประเทศมองโกเลีย	 เดิมช่ือ	 Port	 of	

Tangu	และเป็นประตูสู่ทะเลหลักของกรุงปักกิ่ง
8.	ท่าเรือต้าเหลียน	(PORT	OF	DALIAN) เป็นศูนย์กลางการถ่ายโอนสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
9.	ท่าเรือเซียะเหมิน	(PORT	OF	XIAMEN) ท่าเรือเซียะเหมินตั้งอยู ่ท่ีปากแม่น�้าเย่หนานจิงในจังหวัด

ฝูเจี้ยน	 เป็นท่าเทียบเรือแผ่นดินใหญ่ที่ใกล้เคียงที่สุดของ

ประเทศไต้หวันซ่ึงเป็นท่าเรือแผ่นดินใหญ่แห่งแรกท่ีเริ่มจัดส่ง

สินค้าโดยตรงไปยังท่าเรือ	Kaohsiung	ของไต้หวัน
10.	ท่าเรือของ	Yingkou	(PORT	OF	YINGKOU) ท่าเทียบเรือตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนีม้ีจ�านวน	5.92	ล้าน	

TEU	 ในปี	 2016	 เป็นสถานที่น�าเข้าที่ส�าคัญส�าหรับบางพื้นท่ี

ของประเทศมองโกเลียสินค้าประเภทหลักๆ	 ได้แก่	 ธัญพืช

น�้าตาลแร่ธาตุถ่านหินเหล็กและรถน�าเข้า
					ที่มา:	(Good	Freight	Thailand,	2019)

	 ตารางที	่1	เมือ่พจิารณาท่าเรอืของจนี	ขนาดและ

ความสามารถในการรองรับของแต่ละท่าเรือมีปริมาณที่

มากและมีประสิทธิภาพ	 การเดินเรือขนาดใหญ่สามารถ

ท�าได้โดยง่าย	 สินค้าท่ีสามารถส่งได้มีความหลากหลาย

และบางท่าเรือมีการจ�ากัดสินค้าเฉพาะเป็นบางประเภท

เท่าน้ัน	 เช่น	 ท่าเรือนิมโปเน้นสินค้าท่ีเป็นแร่ธาตุ	 น�้ามัน	

และสารเคมี	เป็นต้น

ความท้าทายในการขนส่งทางน�้าของจีนช่วง 

โควิด-19
	 ตลอดช่วงโควิด	 -19	 ที่ผ่านมา	 การขนส่งทาง

อากาศ	 และการขนส่งทางน�้ายังไม่สามารถเดินทางได้

อย่างเป็นปกติท�าให้	 Containers	ที่อยู่ในแต่ละประเทศ

เกิดการตกค้างและไม่สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศ

ต่างๆ	ได้	ขึน้อยูก่บันโยบายในแต่ละประเทศว่าจะสามารถ

อนุญาตให้เรือขนส่งสินค้าสามารถผ่านด่านกักกันสินค้า

เข้าประเทศได้หรือไม่	เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าเป็น

ห่วง	 และต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขโดยด่วนเพื่อให้การ
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ขนส่งเกิดการเคลื่อนไหวเป็นปกติดังเดิม	 จะสังเกตเห็น

ว่าประเทศจีนเองเป็นผู้น�าเทคโนโลยี	 และเป็นผู้น�าใน

การเคลือ่นไหวเกีย่วกบัเทคโนโลยทีางด้านโลจสิติกส์	โดย

เฉพาะช่วงโควดิ-19	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการรักษา	

ทั้งนี้ขยายรวมไปจนถึงการขนส่งในภาพรวม	 ประเทศ

จีนมียอดขนส่ง	 (Logistics)	 ที่เพิ่มมากขึ้น	 ตังในรายงาน	

(Xinhua,	2021)	ได้กล่าวว่าอัตราการเติบโตของอุตสาห

กรรมโลจิสติกส์จีนช่วงเดือนมกราคม-เมษายน	 2020	

และ	2021	เฉล่ียอยูท่ีร้่อยละ	7.2	โดยขนาดและอตัราการ

เติบโตปรับตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด	 จากการ

ศึกษาในอดีตที่ผ่านมา	พบว่ามูลค่าธุรกิจ	e-Commerce	

เติบโต	 8-10%	 ต่อปี	 ขณะท่ีธุรกิจรับส่งพัสดุด่วนที่เป็น

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องขยายตัวประมาณ	11%	ต่อปี	และในช่วง	

5	ปีที่ผ่านมาธุรกิจขนส่งอาหารเติบโตสูงเฉลี่ย	10%	ต่อปี	

เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวก

และประหยดัเวลามากขึน้ท�าให้แนวโน้มธรุกิจขนส่งมกีาร

เจริญเติบโตมากขึ้น

ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางน�้าช่วง

โควิด-19
	 ปัญหาและอปุสรรคในการขนส่งทางน�า้โดยทัว่ไป

มีหลายประการ	 ซึ่งไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน	 และเกิดขึ้น

ไล่เลีย่กนัทัว่โลก	รวมถงึประเทศจนีทีไ่ด้รบัผลกระทบเช่น

เดียวกัน	(Twinn,	Conde,	Rojas,	&	Luo,	2020)	ดังจะ

หยบิยกมาเป็นตวัอย่าง	เพือ่ให้ผูท้ีส่นใจทางด้านการขนส่ง

ทางน�้าได้มองเห็นประเด็นมีดังต่อไปนี้

	 1.	 มาตรการป้องกันโควิด-19	 เนื่องจากแต่ละ

ประเทศมีการป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาด

โควิด-19	 จึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้เรื่อขนส่งจากต่าง

ประเทศเทียบท่า	 หรือมีการชะลอการเทียบท่าของเรือ

ขนส่งจากต่างประเทศเหล่านี้	 ท�าให้เกิดความล่าช้า	 เสีย

ค่าใช้จ่าย	และเกิดความเสียหายต่อสินค้าบางประเภทใน

ระหว่างการขนส่ง

	 2.	 จ�านวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกท้ิงไว้ในบาง

ประเทศ	 และไม่สามารถเคล่ือนย้ายไปยังประเทศอื่น	

ประเด็นนี้มีความสัมพันธ์กับในประเด็นแรก	 เนื่องจาก

ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีถูกส่งไปยังประเทศต่างๆ	 ก่อนเกิดการ

แพร่ระบาดโควิด-19	 และติดค้างอยู่ในประเทศเหล่านั้น	

ไม่สามารถเคล่ือนไหวหรือส่งสินค้าต่อไปยังประเทศอื่นๆ	

ได้	 ติดด้วยมาตรการในการส่งสินค้าทั้งจากประเทศผู้ส่ง

และประเทศผู้รับสินค้า	 ที่ป้องกันการแพร่ระบาดโรค

โควิด-19

	 3. 	 ความพร ้อมทางเทคโนโลยี	 ประเทศ

ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่มีความ
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ทันสมัย	 และสามารถรองรับต่อการระบาดของโควิด-19	

ได้	จึงท�าให้ไม่เอ้ืออ�านวยต่อการด�าเนินการขนส่งระหว่าง

ประเทศและเกิดการยอมรบัในการผ่านพธิศีลุกากรขาเข้า	

การผ่านด่านตรวจโรค	จึงยังคงเป็นปัญหาต่อระบบขนส่ง

ทางน�้าอยู่จนถึงปัจจุบัน

	 ประเทศจีนและอีกหลายประเทศเช่น	 สิงคโปร์	

เกาหลี	 และญี่ปุ ่น	 ตระหนักถึงความส�าคัญและความ

ท้าทายของเทคโนโลยเีพือ่การขนส่งและการตรวจโรคเพ่ือ

การขนส่ง	 จึงท�าให้ระบบการขนส่งทางน�้าในประเทศที่

กล่าวมายังคงมกีารขยายตวัในช่วงโควดิ-19	อย่างต่อเนือ่ง

ความคืบหน้าของระบบโลจิสติกส ์และภาค

อุสาหกรรมในจีน
	 ด้วยการแก้ไข	พัฒนา	และรักษาอย่างไม่หยุดยั้ง	

ท�าให้ระบบโลจิสติกส์และภาคอุสาหกรรมในจีนก้าวหน้า	

พฒันา	และเกิดประสทิธภิาพอย่างไม่หยดุยัง้	โดยปัจจบุนั	

(ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย,	

2563)

	 ทางบก	 ในส่วนท่ีเป็นทางหลวงได้เปิดด�าเนิน

การแล้ว	 97%	 กล่าวคือ	 การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

สามารถกลับมาด�าเนินการเกือบเป็นปกติในทุกเส้นทาง

แต่ยังมีการตรวจสอบและควบคุมที่เข้มงวดโดยเฉพาะ

ทางหลวงที่เชื่อมเข้าสู่เส้นทางเซี่ยงไฮ้	

	 ทางน�า้	ได้เปิดด�าเนนิการแล้ว	97%	โดยส่วนใหญ่

เป็นท่าเรอืขนส่งสนิค้าศนูย์กลางทีส่�าคญั	ซึง่รวมถงึ	ท่าเรอื

เซี่ยงไฮ้	เซินเจิ้น	ฮ่องกง	และกวางตุ้ง

	 ทางอากาศ	ได้กลับมาเปิดด�าเนินการแล้ว	87%	

โดยส่วนใหญ่กลับมาเปิดด�าเนินการโดยปกติ	 ยกเว้น

สนามบินอู่ฮั่นที่มีการจ�ากัดการน�าเข้าและออกสินค้า

จีนเปิดประเทศลุ้นรายได้ ดันวอลุ่มการค้าด้วย 

โลจิสติกส์หลังโควิด
	 จีนเริ่มมีสัญญาณบวกหลังเปิดประเทศ	 คาด

ปลายปี	2564	มีวอลุ่มดีขึ้น	จีนมองโควิด-19	ไม่กระทบ

ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์	 เช่ือหากสถานการณ์จบเร็ว

วอลุ่มสูงขึ้น		เมื่อกลางปีที่ผ่านมาจ้าวชงจิ๋ว	รัฐมนตรีช่วย

กระทรวงคมนาคมของจีนเปิดเผยว่าภาวะขาดแคลน

ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าในจีนคลี่คลายลงแล้ว	 หลังผู้ผลิต

เพิม่ก�าลงัการผลติ	ด้วยการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิทีม่ัน่คงของจีน

ท�าให้ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์เพือ่การขนส่งทางการ

ค้าระหว่างประเทศมีปริมาณสูงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	
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	 อย่างไรก็ตามการขาดแคลนก่อนหน้านี้เกิดขึ้น

เนื่องจากประสิทธิภาพการบริหารหรือการด�าเนินงานท่ี

ต�่าลงของท่าเรือต่างชาติอันเนื่องมาจากการระบาดของ

โรคโควิด-19	 สร้างอุปสรรคให้กับการขนส่งเป็นอย่าง

มาก	 ไม่เพียงแต่ระบบโลจิสติกส์ทางน�้าระหว่างประเทศ

ของจีนที่มีการขยายตัวที่ดีขึ้น	 ระบบโลจิสติกส์ภายใน

ประเทศของจีนมีการขยายตัวทุกระบบและเปิดการ

ให้การบริการได้เกือบเต็มประสิทธิภาพ	 (ธนาคารเพื่อ

การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย,	 2563)	 แม้แต่

ประเทศไทยเอง	 ได้เล็งเห็นการน�าเอาระบบ	 e-Com-

merce	 ของประเทศจีนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

ประเทศไทยเพือ่เพิม่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	เช่นระบบ

การจัดการของ	 Alibaba	 ที่เน้นการส่งออกไปยังตลาด

ใหม่	 ผ่าน	 AliExpress,	 Lazada	 และ	 Tmall	World,	

สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ ่มด้านการผลิตของแต่ละ

สินค้า	เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ�าสินค้า,	การน�าดิจิทัล

มาใช้เพ่ือช่วยให้ภาคการเกษตรเติบโต	 ก่อต้ังวิทยาลัย

ไลฟ์สตรีมมิง่ระดับหมูบ้่าน	เพ่ือสร้างทมีเกษตรกรนกัไลฟ์

สตรีมมิ่ง	หรือไลฟ์สด	และสร้างพนักงานจัดส่งเป็นต้น
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															สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	“โคโรนา

ไวรสั”	หรอื	Covid19	เมือ่ต้นปีทีผ่่านมาได้แพร่กระจายไป

ทั่วโลกอย่างรวดเร็วหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในวัน

ที่	22	มกราคม	2563	ณ	เมืองอู่ฮั่น	เมืองเอกของมณฑล

หูเป่ย์	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในเวลาต่อมาองกรค์

อนามัยโลก	หรือ	WHO	ได้ประกาศให้ประเทศต่างๆ	ทั่ว

โลกให้รับมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัครัง้

ใหญ่	หรือ	Pandemic	เนื่องจากพบว่าเชื้อไวรัส	ดังกล่าว

สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสละออง

ฝอย	 (Droplets)	หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งที่มีเชื้อไว้รัส	

และสัมผัสบริเวณที่รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย	 เช่น	 ปาก	 และ

จมูก	 เป็นต้น	 ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในประเทศจีน

พุ่งสูงถึง	81,340	คน	ในระยะเวลาไม่ถึง	2	เดือน
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															ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	และรัฐบาลจีนได้

ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

โรคและลดจ�านวนผู้ติดเชื้อ	เช่น	การรักษาระยะห่าง	การ

ตรวจอุณภูมิ	การงดจัดกิจกรรม	การห้ามเดินทางภายใน

ประเทศและต่างประเทศ	 รวมไปถึงมาตรการเด็ดขาด	

คือ“การปิดเมือง”

	 จนีเป็นประเทศเดยีวในโลกทีส่ามารถรกัษาผูป่้วย

ได้สูงถึง	74,588	คน	คิดเป็นอัตราส่วน	ร้อยละ	91.70	สูง

กว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่มีอัตราร้อยละ	6.78	ขณะเดียวกัน

กลับพบว่าประเทศพัฒนาแล้ว	 มีอัตราการรักษาหายต�่า

มาก	 เช่น	 สหรัฐอเมริกาสามารถรักษาหายเพียงร้อยละ	

2.18	อิตาลี	ร้อยละ	12.86	สเปนร้อยละ	12.14	เยอรมัน	

ร้อยละ	12.91	เป็นต้น	(ข้อมูล	ณ	วันที่	27	มีนาคม	2563)	

ส่วนอัตราการเสียชีวิต	 มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งโลก	 30,451	

คน	 ข้อมูล	ณ	 วันที่	 30	 มีนาคม	 2563	 (Max	 Roser,	

Hannah	Ritchie	and	Esteban	Ortiz-Ospina,	2020)	

โดยประเทศที่มีจ�านวนผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่	อิตาลี	สเปน	

ฝรัง่เศส	และอหิร่าน	ตามล�าดบั	โดยอตัราการเสยีชวิีตของ

ประเทศดังกล่าวเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงวันที่	20-

30	มีนาคม	2563	ในขณะที่ประเทศในซึกโลกตะวันออก

อย่างจีน	เกาหลีใต้	และญี่ปุ่น	มีอัตราการเสียชีวิตลดลง

	 จะเห็นได้ว่า	 จีนเป็นประเทศแรกของโลกที่ค้น

พบผู้ติดเชื้อรายแรก	อีกทั้งยังเป็นประเทศแรกที่สามารถ

ควบคุมการติดเชื้อรายใหม่ได้ส�าเร็จ	หลากหลายประเทศ

จงึให้ความสนใจกบัแนวทางการควบคมุสถานการณ์	รวม

ถงึมาตรการต่างๆ	ในประเทศจนีท่ีประกาศใช้ตลอดระยะ

เวลา	2	เดือนที่ผ่านมา

	 สายงานวิจัย	และพัฒนา	Research	&	Devel-

opment	 and	 Innovation	 (RDI)	 มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บณัฑติย์	ได้ถอดบทเรยีน	ความร่วมมอืระหว่างภาคเอกชน

และรัฐบาลในการบริหารจัดการ	 แก้ไขปัญหาประเทศ

ภายใต้วิกฤตการณ์รดับรุนแรง	การแพร่ระบาทของไวรัส	

Covid	-19	ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพ	สังคม	และ

เศรษฐกิจของโลก	 ซึ่งนอกจากมาตรการเข้มงวดของ

รัฐบาล	บทบาทส�าคัญของภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว	มีดังนี้

	 1.	 การบริการทางการแพทย์	 หรือ	 Medical	

Services	ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีน	

เช่น	Baidu	และ	Alibaba	ได้ให้บริการค�าปรึกษาทางการ

แพทย์ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็	แก่ประชาชนชาวจีนทีอ่าศัย

อยู่ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ
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	 2.	 การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร	 หรือ	 Infor-

mation	ส�านักพิมพ์เอกชนเปิดให้บริการด้านข้อมูลข่าว

สาร	ค�าแนะน�าแก่ประชาชนในการกักตัวอยู่บ้าน	 โดยไม่

คิดค่าบริการ	 รวมถึงจัดท�าวิดีโอประชาสัมพันธ์	 เพ่ือให้

ความรู้	โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

	 3.	การประยกุต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์	หรอื	Artificial	

Intelligent	(AI)	ได้มบีทบาทในการวเิคราะห์ภาพเอกซเร

ย์ด้วยความถกูต้อง	รวดเรว็	และแม่นย�าสงู	ซึง่ต่างจากการ

วินิจฉัยโดยแพทย์ที่ต้องใช้เวลานาน

	 4.	 การบริการขนส่งโลจิสติกส์	 หรือ	 Logistics	

and	 Transportationของภาคเอกชนที่ช่วยอ�านวยควา

มสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนโดยจั

ดให้มีพนักงานขับรถรับ-ส่งแก่บุคลากรทางการแพทย์ท่ี

ต้องเดินทางไปยังเมืองต่างๆ

	 ปฎิเสธไม่ได้ว่าการท�างานของรัฐบาลเพียงฝ่าย

เดียวอาจจะไม่สามารถบริหารจัดการกับวิกฤตการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นการร่วมมือกันระหว่างภาค

รฐัและเอกชนยงัคงมบีทบาทส�าคญัทีจ่ะน�าพาสาธารณรฐั

ประชาชนจนีก้าวข้ามช่วงเวลาอนัยากล�าบากนีไ้ปได้	และ

ผลลัพท์ท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือนั้น	 ได้รับความสนใจ

จากนานาประเทศในเร่ืองของการควบคุมสถานการณ์ใน

ประเทศจีน	รวมถงึมาตรการต่างๆ	น�ามาประยกุต์ใช้ให้เข้า

กบับริบทของแต่ละประเทศเพือ่ทีจ่ะแก้ไขปัญหาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการร่วมมือของประเทศ

จีนสามารถเป็นแบบอย่าง	 (Role	Model)	 ในการแก้ไข

ปัญหาในยามวิกฤตภัยเพื่อให้มนุษยชาติหันมาช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันอย่างไม่มีเงื่อนไข	ไม่แบ่งเชื้อชาติ	สีผิว	ไม่แบ่ง

ชนชั้น	วรรณะ
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“How	Xi	Jinping	Combats	COVID-19”	
CHINA ESSENTIAL POLICY IN RESPONSE TO 
THE	COVID-19	EPIDEMIC

Introduction
 The organizations that the Chinese government mainly 
relies on when controlling the novel coronavirus pneumonia epi-
demic, namely the China National Health Commission and the Joint 
Prevention and Control Mechanism of the State Council. Under 
the leadership of these two institutions, the Chinese government 
has issued two main policies to deal with the novel coronavirus 
pneumonia, namely, the Diagnosis and Treatment Protocol for 
Novel Coronavirus Pneumonia and the Protocol on Prevention 
and Control of Novel Coronavirus Pneumonia. Researcher would 
first provide a brief introduction to the content of these two pro-
tocols. In the next part, would point out the specific time of the 
announcement of the two protocols, and then compared the time 
with some specific figures of the epidemic in China, then we could 
find the basic link between the time of policies issuance and the 
control of the epidemic. The last part was a short summary of the 
section.
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1. China’s main departments in response to the 
novel coronavirus Disease 2019 epidemic
 During China’s response to the COVID-19 
epidemic, considering the policies and documents 
released in the country level by the Chinese govern-
ment on the response to the COVID-19 epidemic, the 
main departments are the National Health Commission 
of the People’s Republic of China (NHC) and the 
Joint Prevention and Control Mechanism of the State 
Council (JPCMSC).

 NHC is a ministry-level department under 
the State Council of China. Its main responsibility 
is to organize the formulation of national health 
policies, make overall plans for the allocation of health 
resources, formulate and organize the implementa-
tion of disease prevention and control plans, national 
immunization plans, and public health that seriously 
endanger people’s health, organizing and guiding 
the prevention and control of public health emer-
gencies, such as intervention measures, respond for 
health emergency problems and medical and health 
rescue of various public emergencies. In terms of 
organizational structure, the NHC has established 
the health committees in all provinces, autonomous 
regions, municipalities, and even in cities in the cor-
responding levels throughout the mainland of China. 
The municipal health committee, there are hospitals 
or medical organizations under their management. 

During the response to the COVID-19 epidemic, till 
May 2, 2020, while the emergency level of public 
health emergencies in Hubei Province has been 
reduced from the First to secondary response level 
(The people’s government of Hubei province, 2020), 
and NHC has successively formulated and revised 6 
versions of Diagnosis and Treatment Protocol, and 
7 editions of Protocol on Prevention and Control of 
Novel Coronavirus Pneumonia. (The State Council 
Information Office of the People’s Republic of China 
[SCIO], 2020), which are the two most important policy 
in China’s response to the COVID-19 epidemic.
 JPCMSC was established by the NHC in the 
form of a joint prevention and control work mecha-
nism for novel coronavirus pneumonia. The members 
included the State Council of China and other related 
32 Departments. Under the JPCMSC, there are work-
ing groups such as epidemic prevention and control, 
medical treatment, scientific research, publicity, foreign 
affairs, logistics support, and front line work units. The 
unit’s team leader position was held by the officer 
chiefly responsible from the relevant ministries. In the 
meantime, China has established a provincial-level 
leading group or headquarters for the JPCMSC

 According to the essential of the documents 
issued by the NHC and JPCMSC during the COVID-19 
epidemic, the documents of the NHC mainly focused 
on the novel coronavirus pneumonia prevention, con-
trol, diagnosis and treatment plan. In the same time, 
the JPCMSC mostly gave administrative orders to 
the leading group or headquarters of JPCMSC in the 
provincial-level, to ensure that the measures of the 
protocols, which issued by the NHC can be effectively 
implemented. By the time the COVID-19 epidemic was 
brought under control, the NHC stopped updating the 
Diagnosis and Treatment Protocol, and the Protocol 
on Prevention and Control of Novel Coronavirus 
Pneumonia. Instead, the JPCMSC continued to take 
precautions against the re-spread of the COVID-19 
in the following seasons. 
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 Considering the organization structure and 
responsibilities of the NHC and JPCMSC, and their 
work distribution and connection during the COVID-19 
outbreak in China, it shows the obvious characteris-
tics that both of the medical and health system, and 
administrative systems had a full integration in the 
actions fighting the COVID-19 epidemic. Namely, the 
NHC was responsible for the formulation of various 
professional policies and measures to combat the 
epidemic, and JPCMSC was responsible for ensuring 
the effective implementation of these policies and 
measures.

2. China’s essential policy in response to the 
COVID-19 epidemic
 Chinese officials have divided the action 
against the COVID-19 epidemic as of May 31, 2020 
into 5 stages (SCIO, 2020): The stage 1 was the 
emergency response from the discovery of a case 
of unknown caused pneumonia (December 27, 2019 
- January 19, 2020). The stage 2 was as of the first 
time that the number of newly cured and discharged 
cases in Wuhan, Hubei province was greater than 
the number of newly confirmed cases (January 20 
-February 20, 2020). The stage 3 was the number of 
new cases in China decline to single digits (February 
21 - March 17, 2020). The stage 4 was that the spread 
of the epidemic in China was basically blocked, and 
the traffic blockade measures in Hubei Province were 
lifted (March 18 - April 28, 2020). The stage 5 was 
the normalization of epidemic prevention and control 
across China (since April 29, 2020). As mentioned 
above, the NHC has formulated and revised 6 ver-
sions of the Diagnosis and Treatment Protocol, and 
7 editions of the Protocol on Prevention and Control 
of Novel Coronavirus Pneumonia, during the first to 
third phases
 2.1 The Diagnosis and Treatment Protocol
 The Diagnosis and Treatment Protocol for 
Novel Coronavirus Pneumonia issued by the NHC 
was continuously updated and announced the latest 

medical understanding, to doctors and the whole 
society, based on in-depth understanding and the 
accumulation of diagnosis and treatment experience 
of the disease, according to the Diagnosis and Treat-
ment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia (Trial 
Version 4) (NHC, 2020). The versions of the Diagnosis 
and Treatment Protocol mainly include the etiological 
characteristics, epidemiological characteristics, clinical 
characteristics, case definitions, clinical classification, 
case finding and reporting, and treatment.
 2.2 The Protocol on Prevention and Control 
of Novel Coronavirus Pneumonia
 The Protocol on Prevention and Control of 
Novel Coronavirus Pneumonia was a policy document 
issued by the Joint Prevention and Control Mechanism 
of the State Council of China to guide country in the 
prevention and control of novel coronavirus pneumo-
nia. According to the characteristics of the epidemic 
of novel coronavirus in different periods, the protocol 
would make corresponding update, as said by the 
notice on the issuance of the Protocol on Prevention 
and Control of Novel Coronavirus Pneumonia (Edition 
7) (NHC, 2020). Some of the main prevention and 
control measures include: the organizational structure 
of the prevention and control work, the detection and 
reporting of cases and emergencies, epidemiological 
investigation, case treatment and nosocomial infection 
prevention and control, close contact tracking and 
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management, training of professionals in medical and 
health institutions, prevention and control measures 
targeting at key settings, institutions and populations, 
disinfection measures for specific places, public edu-
cation and risk communication, prevention and control 
of overseas epidemic import, etc.

 Both of the Diagnosis and Treatment Proto-
col issued by NHC, and Protocol on Prevention and 
Control of Novel Coronavirus Pneumonia by JPCMSC, 
had timeline as follows:

       Table Timeline of protocol issued by China’s NHC and the JPCMSC

Issued Time
Diagnosis and Treatment 

Protocol
(NHC)

Protocol on Prevention 
and Control of NCP

(JPCMSC)

Jan 15 Version 1 Edition 1

Jan 18 Version 2

Jan 20 Edition 2

Jan 22 Version 3

Jan 27 Version 4

Jan 28 Edition 3

Feb 5 Version 5

Feb 7 Edition 4

Feb 19 Version 6

Feb 21 Edition 5

Mar 3 Version 7

Mar 7 Edition 6

       Source: China’s NHC and the JPCMSC

2.3 The relationship between the spread of the 
Novel Coronavirus Pneumonia epidemic and the 
Diagnosis and Treatment Protocol and Protocol 
on Prevention and Control of Novel Coronavirus 
Pneumonia
 When we compared the date of the issuance 
of the two policies, the Diagnosis and Treatment Pro-
tocol issued by the NHC, the Protocol on Prevention 

and Control of issued by the JPCMSC, with 6 data in 
the official Chinese epidemic report, namely: cumula-
tive cured cases, cumulative dead cases, cumulative 
confirmed cases, cumulative suspected cases, cumu-
lative traced close contacts and cases under medical 
observation, we could find some relationship between 
the timing of these policies and the changes in data,  
as showed in the graph.
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 2.3.1 Issued time
 The Diagnosis and Treatment Protocol issued 
by the NHC has issued a total of 7 versions. The 
interval between the 1st and 2nd version was 3 days, 
and the interval between the 2nd and 3rd version was 
4 days. The interval between the 3rd and 4th version 
was 5 days, the interval between the 4th and 5th version 
was 10 days, the interval between the 5th and 6th 
version was 14 days, and the interval between the 
6th and 7th version was 14 days.
 A total of 6 editions of the Protocol on Pre-
vention and Control of Novel Coronavirus Pneumo-
nia promulgated by JPCMSC. The interval between 
the 1st and 2nd editions was 5 days, and the interval 

between the 2nd and 3rd editions was 8 days. The 
interval between the 3rd and 4th editions was 9 days, 
the interval between the 4th and 5th editions was 14 
days, and the interval between the 5th and 6th editions 
was 16 days.
 The time interval relationship between the 
Diagnosis and Treatment Protocol and the Protocol 
on Prevention and Control of Novel Coronavirus 
Pneumonia was shown in the figure below
 It could be seen from the distribution of the 
time for the Diagnosis and Treatment Protocol, and 
the Protocol on Prevention and Control of Novel 
Coronavirus Pneumonia to be promulgated, at the 
beginning of the epidemic, the time interval between 
both of the policies was relatively short, perhaps be-

TH.CN Policy Brief: Covid in China  
 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
DTP: Diagnosis and Treatment Protocol 
PPC: Protocol on Prevention and Control of Novel Coronavirus Pneumonia 
Source: The State Council the People’s Republic of China. Retrieved 10 Nov. 2020 from http://www.gov.cn/fuwu/zt/yqfwzq/yqfkblt.htm 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Cumulative cured cases Cumulative dead cases Cumulative confirmed cases

Cumulative suspected cases Cumulative traced close contacts Under medical observation

DTP V.5 DTP V.6 DTP V.7

PPC E.5 PPC E.6

DTP V.4

Cumulative confirmed cases

Cumulative suspected cases
15

-J
AN

17
-J

AN
19

-J
AN

21
-J

AN
23

-J
AN

25
-J

AN
27

-J
AN

29
-J

AN
31

-J
AN

2-
FE

B
4-

FE
B

6-
FE

B
8-

FE
B

10
-F

EB
12

-F
EB

14
-F

EB
16

-F
EB

18
-F

EB
20

-F
EB

22
-F

EB
24

-F
EB

26
-F

EB
28

-F
EB

1-
M

AR
3-

M
AR

5-
M

AR
7-

M
AR

9-
M

AR
11

-M
AR

13
-M

AR
15

-M
AR

17
-M

AR
19

-M
AR

21
-M

AR
23

-M
AR

25
-M

AR
27

-M
AR

29
-M

AR
31

-M
AR

DTP V.5 DTP V.6 DTP V.7

DTP V.4

Cumulative confirmed cases

Cumulative suspected cases

DTP V.3 

PPC E.3 PPC E.4 

Cumulative cured cases Cumulative dead cases 

Cumulative traced 
close contacts 

Under medical 
observation 

PPC: Protocol on Prevention and Control of Novel Coronavirus Pneumonia
Source: The State Council the People’s Republic of China. Retrieved 10 Nov. 2020 from http://www.gov.cn/fuwu/zt/yqfwzq/
yqfkblt.htm

Figure: Issued time of the Diagnosis and Treatment Protocol and the Protocol on Prevention and Control of Novel Coronavirus 
Pneumonia
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cause there was not much knowledge about the virus, 
With the spread of the epidemic, people’s information 
and knowledge of the virus have increased, and also 
needed to see what would happen after protocol pro-
mulgated, then the time interval between each version 
or edition of the two policies has begun to increase.
 2.3.2 The effect of the Diagnosis and Treat-
ment Protocol
 The Diagnosis and Treatment Protocol issued 
by the NHC, each version has similarities, and also 
contains updates and changes in content. It can be 
seen from the 2nd to 7th versions that the contents 
of each version were basically the same in terms 
of etiology, clinical characteristics, case diagnosis, 
differential diagnosis, exclusion of suspected cases, 
treatment and disposal. Content updates sometimes 
occurred in epidemiological characteristics, clinical 
characteristics, diagnostic criteria, clinical classifi-
cation, case discovery and reporting, treatment and 
disposal (Wang, Chen & Zhang, 2020; Wang, 2020; 
NHC, Sep 11, 2020).
 When we analyzed together the time of the 
Diagnosis and Treatment Protocol and the epidemic 
data, we could find that the cumulative cure rate has 
increased significantly since the 6th version of the 
Diagnosis and Treatment Protocol, and gradually 
moved closer to the cumulative number of confirmed 
cases. Starting from the 7th version of the Diagnosis 
and Treatment Protocol, the cumulative cure rate and 
cumulative diagnosis rate continued to be move closer 
and gradually approached. The cumulative number 
of deaths is constantly increasing, but a gentle trend 
has been maintained, with the number remaining 
between hundreds of people per day. The cumulative 
number of confirmed cases has increased since the 
3rd version of the Diagnosis and Treatment Protocol, 
and the magnitude was not too much. From the 5th 

version to the 6th version, the number of confirmed 
cases tended to be flat until after the 7th version. So we 
could find the renewal of the Diagnosis and Treatment 
Protocol was important for reducing mortality. (Liu & 

Sun, 2020)
 2.3.3 The effect of the Protocol on Preven-
tion and Control of Novel Coronavirus Pneumonia 
promulgated
 The Protocol on Prevention and Control of 
Novel Coronavirus Pneumonia promulgated issued 
by JPCMSC mainly aimed to achieve early detection, 
early reporting, early diagnosis, early isolation, and 
early treatment, control the spread of the epidemic, 
and reduce the fatality rate (NHC, Jan 28, Feb 6 & 
Sep 11, 2020). In each edition, the contents of the 
measures mentioned above have been updated ac-
cording to the changes in the situation of the novel 
coronavirus pneumonia epidemic in China.
 When we analyzed together the time of the 
Protocol on Prevention and Control of Novel Coro-
navirus Pneumonia promulgated and the epidemic 
data, we could find that with the announcement and 
update of the Protocol on Prevention and Control of 
Novel Coronavirus Pneumonia, the cumulative num-
ber of close contacts tracked has begun to rise, and 
presented obviously the increased trend between the 
3rd and 5th editions. Starting from the 5th edition of 
the protocol, the figure of increase has been gentle. 
After the release of the 6th edition of the protocol, 
the number of cases increased per day was roughly 
a few hundred to a thousand.
 The number of cases under medical obser-
vation showed an upward trend between the 3rd and 
4th editions of the Protocol on Prevention and Control 
of Novel Coronavirus Pneumonia. It started to decline 
from the 4th edition and reached the lowest level after 
the 6th edition. The number of cases under medical 
observation and the cumulative number of close 
contacts tracked show two distinct trends that as the 
latter increased, the former decreased. This tendency 
should reflect that the update of the Diagnosis and 
Treatment Protocol and the update of prevention and 
control measures have effectively inhibited the spread 
of new coronary pneumonia.
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3. Conclusion
 In responding to the novel coronavirus pneu-
monia epidemic, China has adhered to the principles 
of early detection, early reporting, early diagnosis, 
early isolation, and early treatment to control the 
spread of the epidemic and reduce the mortality rate. 
The National Health Commission of China, taking 
the led, started from two aspects that were medical 
treatment and control, and continuously promulgating 
and updating Diagnosis and Treatment Protocol and 
Protocol on Prevention and Control of Novel Coro-
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navirus Pneumonia promulgated, it took more than a 
month to initially curb the spread of the epidemic, and 
it took about two months to control the daily new cas-
es in the main land of China within single digits. The 
epidemic in Wuhan City and Hubei Province, which 
were the most severely affected, was controlled in 
about three months. Diagnosis and Treatment Protocol 
and the Protocol on Prevention and Control of Novel 
Coronavirus Pneumonia promulgated have played 
an extremely important role in coordinating epidemic 
response measures and treatment methods. 
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10 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
พิชิต	COVID	19

	 ในวันที่โลกถูกแช่แข็งสืบเนื่องจากสถาณการณ์ไวรัสโควิด-19	ที่ได้แพร่ระบาดอย่างเร็วรวดไปทั่วทุกมุมโลก	จึง

ท�าให้สาธารณรฐัประชาชนจนีซึง่เป็นประเทศศนูย์กลางการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสได้ประดิษฐ์คดิค้นเทคโนโลยอีจัฉรยิะ

เพื่อพิชิตเชื้อไวรัสได้อย่างราบคาบ	ไปท�าความรู้จักกับพวกเขากันเลย

AI	วินิจฉัย	Covid	19	รู้ผลไม่ถึงนาที	ความแม่นย�า	90%++

	 จีนเผยตัวชี้วัดหลักในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อโควิด-19	ได้แก่การใช้วินิจฉัยโรคด้วยซีทีสแกนและระบบ

ประมวญผลด้วยปัญญาประดิษฐ์	 (AI)	 โดยบริษัทปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงของจีนได้เพ่ิมความพยายามพัฒนา

ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเร่งรัดการตรวจสอบและเพิ่มความแม่นย�าช่วยแบ่งเบาภาระแพทย์ในช่วงโควิด	 3	

บริษัทปัญญาประดิษฐ์แนวหน้าของจีนที่มีบทบาทส�าคัญในช่วงโควิด-19	มีดังต่อไปนี้

 ไอฟลายเทค (iFlytek) ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน	 (CAS)	 ในการพัฒนา

แพลตฟอร์มวินิจฉัยโรคติดเชื้อโควิด-19	ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน	ในการออกแพลตฟอร์มอ่าน

และวเิคราะห์ผลซีทแีสกนผู้ป่วยต้องสงสยัโดยวนิจิฉยัทางคลนิกิของจดุพร่าทีป่รากฎทัว่ปอดของผูป่้วยสามารถ

รู้ผลภายใน	3	วินาที	อัตราความแม่นย�า	90%	ท�างานเร็วกว่าคน	300	เท่า	ซึ่งก่อนหน้านี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้อง

ใช้ภาพซีทีแสกนราว	300	ภาพ	วิเคราะห์ผลด้วยตาเปล่า	อาจใช้เวลานานถึง	5-15	นาที

 อาลีบาบา ต๋าโม๋ (Alibaba DAMO) หรือสถาบันวิจัยของบริษัทอาลีบาบา	และอาลีบาบา	คลาวน์	

(Alibaba	Cloud)	ให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ในโรงพยาบาลที่เมืองเจิ้งโจว	มณฑลเหอหนาน	โดยระบบ

สามารถวิเคราะห์ผลซีทีสกนภายใน	20	นาที	อัตราความแม่นย�า	96%

 อีถู (Yitu)	บริษัทปัญญาประดิษฐ์ในนครเซี่ยงไฮ้	ออกระบบตรวจจับขอบเขตรอยโรคอัตโนมัติ	พร้อม

วิเคราะห์ผลเชิงปริมาณใช้เวลา	 2-3	 วินาที	 โดยระบบให้บริการ	ณ	 ศูนย์คลินิกสาธารณสุขเซ่ียงไฮ้	 และโรง

พยาบาลทั่วประเทศ

	 โดยบรษิทัปัญญาประดษิฐ์แนวหน้าของจนีเผยว่าระบบวนิจิฉยัโควดิ-19	มกีารปรบัปรงุขดีความสามารถ

จนแซงหน้านักรังสีวิทยาในการตรวจสอบความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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		โดรนตรวจสอบเอนกประสงค์
 ระบบโดรนตรวจสอบเอนกประสงค์	เป็นอปุกรณ์

ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีปักกิ่งและบริษัท

โดนในเทศบาลนครเทียนจิน	 โดยเจ้าโดรนตรวจสอบ

จะท�าหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ในการดูแลสอดส่องสิ่งผิดปกติ	 ระบบโดนตรวจสอบ

เอนกประสงค์ได้ท�าการตดิตัง้อปุกรณ์กระจายเสยีง	ระบบ

ความคุมภาคพื้นดิน	 เพื่อช่วยแจ้งเตือนมาตการป้องกัน

และเตือนถึงผู้ปฏิบัติพฤตกรรมไม่เหมาะสม	แพลตฟอร์ม

ประมวลผลภาพ	 และเทคโนโลยีถ่ายภาพความร้อน	 ซ่ึง

สามารถตรวจจับคนไข้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายสูง	 นอกจาก

นี้ยังโดรนตรวจสอบยังสามารถบันทึกข้อมูลในระบบบิ๊ก 

ดาต้า	 เพ่ือตรวจวิเคราะห์บุคคลต้องสงสัยว่าติดไวรัส

โควดิ-19	ทนัท	ีส่งไปยงัหน่วยงานทีด่�าเนนิงานเพือ่ป้องกนั

แลควบคุมการแพร่ระบาด

		บอดี้การ์ดน้อย
 หุน่ยนต์บอดีก้าร์ดน้อย	ท�าหน้าทีป้่องกนัคนนอก

นอกคอยเตือนให้ผู้คนที่เข้ามาในอาคารปฏิบัติตามกฎ

อย่างเคร่งครัด	 ร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีในการสแกนรหัส	

ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรด	 และตรวจสอบสถานะ

บุคคล	 ส่งถ่ายข้อมูลแบบเรียลไทม์	 ท�างานด้วยระบบ	 2	

ภาษาเพื่อรองรับชาวต่างชาติ	 และยังสามารถควบคุมได้

ในระยะไกล	โดยเจ้าหุน่ยนต์บอดีก้าร์ดน้อยจะหน้าทีต่รวจ

สอบตลอดเวลา24	ชัว่โมง	แก้ปัญหาขาดแคลนบคุลากรใน

ช่วงแพร่ระบาดได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	โดยเฉพาะการเข้า

เวรในเวลากลางคืน	 โดยหุ่นยนต์บอด้ีการ์ดน้อยได้ถูกใน

มาใช้จริงบริเวณตึกซินจินหรงและตึกซวงช่วง	 เขตพื้นที่

พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเทียนจิน	(TEDA)
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		สวัสดี	Lift

	 ลิฟต์อัจฉริยะสั่งการด้วยระบบเสียงซาวด์เอไอ	 (SoundAI)	 ลดการสัมผัสและการเติบเชื้อจากส่ิงแวดล้อม	

(Cross-infection)	 นอกจากจะสั่งการด้วยระบบเสียงแล้ว	 ลิฟต์อัจฉริยะยังมีฟังก์ชันปัญญาประดิษฐ์แบบครบเครื่อง	

เช่น	ระบบจดจ�าเสียงและตอบโต้เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องกดปุ่ม	ระบบจ�าเสียงและการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์	พร้อมระบบวี

ดโีอคอลล์	และระบบตรวจจบัสถานการณ์ผดิปกตอิย่างอจัฉรยิะ	โดยระบบสามารถรองรบัภาษาจนีกลาง	และภาษาท้อง

ถิน่	8	ภาษา	ระบบลฟิต์อจัฉรยิะท�างานควบคูก่บัระบบเดิมดังนัน้การติดต้ังระบบดังกล่าวจึงกระทบต่ออปุกรณ์ด้ังเดมิของ

ลิฟต์

		หุ่นยนต์	AI	ตรวจสารคัดหลั่ง

	 หุ่นยนต์นี้ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยสถาบัน

สุขภาพระบบหายใจกว่างโจวและสถาบันระบบอัตโนมัติ

เสิ่นหยาง	 ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน	 ตัวหุ่น

ยนต์ประกอบด้วยแขนกลรูปร่างคล้ายงู	กล้องส่องที่แคบ

แบบสองตา	พร้อมอปุกรณ์ส่งสญัญาณแบบไร้สาย	และจดุ

รับข้อมูลปฏิกิริยายาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	แขน

กลดงักล่าวสามารถเกบ็ตวัอย่างจากล�าคอได้อย่างแม่นย�า	

กล้องส่องที่แคบสามารถฉายให้เห็นภาพกายวิภาคความ

ละเอียดสูงแบบ	3	มิติ	ส่วนเครือข่ายไร้สายอุตสาหกรรม

ขั้นสูงสามารถให้ค�าแนะน�าแบบเรียลไทม์และสั่งการให้

เก็บตัวอย่างได้อย่างแผ่วเบารวดเร็ว	 ข้อดีขอหุ่นยนต์	 AI	

ตัวนี้จะช่วยให้แพทย์ไม่ต้องสัมผัสกับคนไข้	 และลดการ

แพร่ระบาดได้อย่างดีเลยทีเดียว

		เอคโม-ซีทีแสกนเคลื่อนที่

	 เอคโม	(ECMO)	คืออุปกรณ์ช่วยพยุงการท�างาน

ของหัวใจและปอด	 และสามารถท�าการเอกซเรย์ด้วย

คอมพวิเตอร์	(CT)	ให้บริการแบบเคลือ่นที	่โดยอปุกรณ์ดัง

กล่าวช่วยเหลอืผูป่้วยอาการรนุแรงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

ด้านการเอกซเรย์ใช้เวลาใช้เวลาตรวจทรวงอกด้วยเคร่ือง

เอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์	 น้อยกว่า	 3	 นาที	 ส่วนห้อง

ปฏบิตักิาร	P3	Laboratory	แบบเคลือ่นที	่ให้บริการตรวจ

กรดนิวคลิอิกที่รวดเร็วไม่แพ้โรงพยาบาล	 โดยกระทรวง
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อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้ท�าการจัดส่งเครื่องช่วยพยุงการท�างานของหัวใจและกอดไปยังหูเป่ย	

อู่ฮั่น	และพื้นที่ต่างๆ	ที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน

			ชุดทดสอบไวรัส	รู้ผลภายใน	
			29	นาที

	 ชุดทดสอบแอนติบอดี	 พัฒนาโดยคณะนักวิจัย

เซ่ียเหมิน	 (Xiamen	 University)	 สามารถใช้ส�าหรับ

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทางคลินิก	ผู้ป่วยต้องสงสัย	รวม

ทั้งตรวจคัดกรองกลุ่มผู้มีความเส่ียงติดเช้ือสูง	 โดยการ

ผสมผสานระหว่างการทดสอบกรดนิวคลิอิกและการ

ตรวจจับแอนติบอดีได้ช่วยเพิ่มอัตราการตรวจสอบไวรัส

ให้มีประสิทธิภาพ	 โดยชุดทบสอบดังกล่าวได้ถูกทดสอบ

ทางคลินิกในโรงพยาบาลนครอูฮั่น	และยังได้รับรองจาก

สหภาพยุโรป	(EU)	และส่งออกไปยังหลายประเทศ	เช่น	

อิตาลี	ออสเตรีย	และ	เนเธอร์แลนด์

		กรองชายแดน	ด้วย	Big	Data

	 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีน	 (NIA)	

ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 data)	 เพื่อ

ป้องกนัผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสัโควดิจากต่างประเทศเดนิทาง

เข้าไปยังจีน	 โดยระบบจะท�าการคัดกรองผู้โดยสารขา

เข้าจากประเทศทีพ่บการแพร่ระบาดไวรสัก่อนเท่ียวบนิ

เดินทางมาถึงจีน	โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

จะถูกแบ่งปันกับเจ้าหน้าท่ีกันกันโรค	ณ	 ด่านศุลกากร	

เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดเวลาการท�างานของเจ้าหน้าที่

		อุปกรณ์จ�าลองปอด	3	มิติ	(Synapse	3D)

	 โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยหนานซาง	 มณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน	 ประยุกต์ใช้เครื่องมือจ�าลอง

ภาพ	3	มิติ	ที่มีชื่อว่า	Synapse	3D	เพื่อจ�าลองภาพเสมือนจริงปอด	เพื่อสังเกตอาการผู้ป่วยแบบเรียลไทม์	โดยจะแสดง

ผลว่าไวรัสโจมตีเนื้อเยื่อปอดมากน้อยเพียงใด	และยังสามารถค�านวณปริมาณเนื้อเยื้อที่ติดเชื้อได้อย่างแม่นย�า
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บริการให้ค�าปรึกษาทาง
การแพทย์ออนไลน์

	 แพลตฟอร์มออนไลน์ให้ค�าปรกึษาทางการแพทย์

เป็นภาษาอังกฤษ	 เพื่อช่วยผู้ต้องการค�าปรึกษาแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ	 และโรคอื่นๆ	 โดย

แพลตฟอร์มต่าง	 ๆ	 เป็นผลงานของบริษัทสุขภาพและ

เทคโนโลยี	 ผิงอัน	 จ�ากัด	 (Ping	 An	 Healthcare	 and	

Technology	Company	Limited)	เปิดให้บรกิารท่ัวโลก

ผ่านแพลตฟอร์ม	 Global	 Medical	 Consultation	

Platform	หรือแอปพคิเคชั่น	Ping	An	Good	Doctor

	 มาถึงจุดน้ีคงหนีไม่พ้นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างเต็มตัวในโลกยุคปัจจุบัน	 และจีนเองก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า

จีนพร้อมที่จะเป็นผู้น�าด้าน	 เทคโนโลยีของโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี	 Artificial	 Intelligence	 (AI)	 ที่สามารถ

ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	หุ่นยนต์ตรวนสานคัดหลั่งลดการสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย	หุ่นยนต์

ส่งของอัจฉริยะ	ระบบวิข้อข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	data)	ระบบฉายภาพ	3	มิติ	รวมถึงโดรนตรวจสถานการณ์	สุดท้ายนี้

จะเห็นว่าเทคโนโลยีจีนทั้งหมดสามารถใช้ได้จริง	ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์	และสามารถช่วยให้การท�างานของมนุษย์เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าเลยทีเดียว	...

แฟ้มภาพจากส�านักข่าว	Xinhua 

ดร.	ภูมิพัฒณ์	พงศ์พฤติกุล 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสายงานวิจัยและพัฒนา 

อ.วราวุฒิ	เรือนค�า
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บทบาทภาคเอกชนจีน 
ในการต่อสู้ไวรสั-ไวร้าย 
Covid-19 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

บทบาท
ภาคเอกชนจีน
ในการต่อสู้
ไวรัส-ไวร้าย	
Covid-19

บทบาทภาคเอกชนจีน

	 นอกจากมาตรเข้มงวดของรัฐบาล	 ท่ีสามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลไกส�าคัญ

อีกประการหนึ่งที่ท�าให้จีนสามารถควบคุมสถานการณ์

วิกฤตโควิดได้คือ	“ภาคเอกชนจีน”	ที่ได้ออกมาร่วมช่วย

เหลือรัฐบาล	 ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนทรัพย์	 อุปกรณ์

ทางการแพทย์	 หน้ากากอนามัย	 ชุดป้องกันโควิด	 รวม

ถึงการงัดเทคโนโลยีล�้าสมัยออกมาใช้ในการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า	 เช่น	บิ๊กเดต้า	 (Big	data)	อากาศยานไร้คน

ขับ	(Drone)	หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์	 (AI)	เป็นต้น	ด้วย

ประสทิธภิาพและความล�า้สมยัของเทคโนโลยจีนี	จงึท�าให้

หลายประเทศยอมรบัว่าจนีได้ก้าวขึน้มาเป็นแนวหน้าผูน้�า

ด้านเทคโนโลยีของโลก	 ซ่ึงบทความนี้มีวัตถุประสงค์จะ

รวบรวมบทบาทของภาคเอกชนจีนและเทคโนโลยีที่จีน

ได้น�ามาใช้ในช่วงวิกฤติโควิด	 เพ่ือเป็นกรณีศึกษาส�าหรับ

ภาคเอกชนในประเทศต่าง	ๆ	ต่อไป
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	 บทบาทภาคเอกชนจีนในบทความนี้ประกอบ

ด้วย	4	ด้านที่ส�าคัญ	ได้แก่	1)	การขนส่งโลจิสติกส์	(Lo-

gistic	and	Transportation)	2)	บริการทางการแพทย์	

(Medical	Services)	3)	บริการด้านข้อมูลข่าวสาร	และ		

4)	ปัญญาประดิษฐ์	Artificial	Intelligence	(AI)	มีเนื้อหา

โดยสรุปจากการรวบรวมได้ดังนี้

1. การขนส่งโลจิสติกส์ (Logistic and Trans-

portation)

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงที่โควิดระบาด	 เป็นช่วง

เวลาที่คนจีนทั่วโลกต่างตั้งตาคอย	 นั่นก็คือเทศกาลตรุษ

จีน	 โดยปกติจะมีผู้คนออกเดินทางในช่วง	 “Chunyun”	

หรือการเดินทางช่วงฤดูใบไม้ผลิ	 ซึ่งจะเป็นช่วงที่คนจีน

เดินทางกลับภูมิล�าเนาไปฉลองตรุษจีนกับครอบครัว	โดย

ทางจีนคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางกว่า	2.98	พันล้านคน	

(Peng	He,	2020)	แต่ด้วยความโชคร้ายทีจ่ลุชพีโควดิ-19	

ได้อุบัติข้ึนท่ีอู่ฮั่นและทางการจีนส่ังปิดเมืองโดยเร่งด่วน	

ท�าให้การเดินทางต้องชะงัก	 ประหนึ่งแขนขาขาด	 และ

ท�าให้ผูค้นต้องใช้ชวีติด้วยความยากล�าบาก	โดยเฉพาะเจ้า

หน้าทีท่างการแพทย์และเจ้าหน้าทีร่ฐัทีย่งัจ�าเป็นต้องออก

ไปท�างาน	ด้วยเหตุนีจ้งึท�าให้ผูป้ระกอบการขนส่งจีนออก

มาช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐทันทีทันใดโดย

ไม่ต้องรอให้รัฐบาลร้องขอความช่วยเหลือ	 ทั้งนี้ยังได้น�า

เทคโนโลยีที่ตนเองถนัดออกมาช่วยแก้ไขปัญหา	 Covid	

อย่างแพร่หลาย	ในด้านการขนส่งโลจิสติกส์	สามารถสรปุ

บทบาทของภาคเอกชนจีนได้ดังนี้	

   ตารางที่ 3 สรุปบทบาทภาคเอกชน (ด้านการขนส่งโลจิสติกส์)

ล�าดับ เทคโนโลยี-นวัตกรรม รายละเอียดความช่วยเหลือ บริษัทที่ให้ความช่วยเหลือ

1 บริการ	ride-hailing	

หรือ	บริการ	car-sharing	

services

บริษัทยานยนต์รายใหญ่ของจีนได้ออกมา 

สนับสนุนรัฐบาลด้วยการให้พนักงานขับรถ	

300	 คน	 ออกมาให้บริการ	 ride-hailing	

คล้ายคลึงกับ	Grab	หรือ	Uber	ให้บริการ

ผูค้นทีต้่องการความช่วยเหลือในอูฮ่ั่น	ขณะ

เดียวกันก็มีบริษัทขนส่งอีกจ�านวนมากที่

ออกมาให้ความช่วยเหลือประชาชน	 ที่ได้

รวบรวมคนขับรถกว่า	500	คน	ออกมาช่วย

เหลือเพิ่มเติม

Dongfeng	Go

T3	Mobility

CaoCao	Mobility

Amap	and	Shouqi	(首汽约车)

Shouqi	Limousine	and	Chauf-

feured	Services
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ล�าดับ เทคโนโลยี-นวัตกรรม รายละเอียดความช่วยเหลือ บริษัทที่ให้ความช่วยเหลือ

2 บริการ	ride-hailing	 ผูใ้ห้บรกิารขนส่งเคลือ่นทีร่ายใหญ่ทีสุ่ดของ

จนี	มอบหมายให้พนกังานขบัรถ	1,336	คน	

ออกมาขับให้บริการแก่บุคลากรทางการ

แพทย์ในอู่ฮั่น	โดยให้บริการฟรี	และยังรวม

ถึงหลายๆเมืองใหญ่	 เช่น	 เซ่ียงไฮ้	 ปักกิ่ง	

หนิงโป	 และเซียะเหมิน	 เพื่อช่วยเหลือโรง

พยาบาลในท้องถิ่น

Didi	Chuxing	Technology	Co.

3 สถานีฆ่าเชื้อโรค

(disinfection	stations)

สร้างจุดรอรถ	 หรือสถานีฆ่าเชื้อโรค	 เพื่อ

ป้องกันผู้โดยสารและพนักงานขับรถจาก

การติดเชื้อโควิด	ทั่วประเทศจีน	

Shouqi	and	DiDi

 

4 บริการสั่งสินค้าออนไลน์และ

การขนส่งด่วนอัตโนมัติ

(Online	and	autonomous	

deliveries)

ในช่วงกักกันตัว	 ห้างร้านเปิดให้ส่ังสินค้า

ออนไลน์พร้อมบริการขนส่งด่วน	(express	

couriers)	ถึงหน้าบ้าน	

JD.com

5 รถยนต ์ไร ้คนขับautono-

mous	vehicles	(AVs)

ผู้ใช้บริการโหลดของที่จะส่งลงยานพาหนะ

ขนส่งแบบอิสระที่สถานี	 จากน้ันยาน

พาหนะอัตโนมัติส่งสินค้าไปยังปลายทาง	

ยานพาหนะหนึ่งคันสามารถส่งของขนาด

เล็กได้	24	ชิ้น	โดยความเร็วในการเดินทาง

อยู่ที่	15	กม./ชม.

JD.com

JD	Logistics

6 รถยนต ์ไร ้คนขับautono-

mous	vehicles	(AVs)

ระบบขนส่งอตัโนมตัไิร้คนขบัผ่านระบบ	5G	

ให้บริการขนส่งผัก	 ผลไม้	 และอาหารสด	

สามารถรบัน�า้หนกัได้สูง	100	กก.	ความเรว็

ในการเดินทางอยู่ที่	20	กม./ชม.

Meituan

China	Unicom
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ล�าดับ เทคโนโลยี-นวัตกรรม รายละเอียดความช่วยเหลือ บริษัทที่ให้ความช่วยเหลือ

7 หุ่นยนต์	Keenon	Robotics หุน่ยนต์ส่งอาหารในโรงพยาบาลและสถาน

ที่กักกัน	 เพื่อลดภาระนางพยาบาลและ

ผู้ช่วยพยาบาล	 ส่งการผ่านระบบไร้การ

สมัผสัหรอืการสัง่การด้วยเสยีง	(touchless	

system)

Keenon	Robotics

 

8 หุ่นยนต์ส่งอาหาร	(delivery	

robots)

ให้บริการส่งอาหารและพัสดุ	 ให้บริการ	

40	 เมือง	 เช่น	 หูเป่ย,	 กวางตุ้ง,	 เจ้อเจียง,	

เหอหนาน,	หูหนาน,	เจียงซู,	ฉงชิ่ง,	ปักกิ่ง,	

เซี่ยงไฮ้,	เทียนจิน,	ซีอาน	และสถานที่อื่น	ๆ

Meituan

9 จักรยานไฟฟ้า	(Electric	

Bikes)

ให้บรกิารรถจกัรยานไฟฟ้า	ฟร	ีแก่บคุลากร

ทางการแพทย์	 เจ ้าหน้าที่ที่ท�างานใน

โรงพยาบาลและสถานกักกันตัว	 และ

เจ ้าหน้าที่ต ่าง	 ๆ	 กว่า	 500,000	 คน	

ครอบคลุมพื้นที่	82	เมือง

Didi	

10 เที่ยวบินขนส่งสินค้า

แบบเหมาล�า	

บริษัทขนส่งและเครือข่ายการขนส่งพยุง

ระบบโลจิสติกส ์ของประเทศในช่วงที่

สายการบินต่าง	 ๆ	 ปิดให้บริการ	 โดยออก

มาให้บริการขนส่งด้วยเครื่องบินเช่าเหมา

ล�าขนส่งสนิค้ากว่า	100	ประเทศ	เช่น	เทีย่ว

บินจากเมืองหางโจว	 ไปยังลัตเวีย	 รัสเซีย	

และเบลเยี่ยมเที่ยวบินจากฮ่องกง	 ไปยัง	

เบลเยีย่ม	ซาอดุอิาระเบยี	อสิราเอล	เป็นต้น

ไช่เหนี่ยว	(Chainiao)

อาลีบาบา	กรุ๊ป

 

*หมายเหตุ	T3	คือกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ของจีน	ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล	

บทบาทภาคเอกชนจีนด้านการขนส่งโลจิสติกส์	                                                          ที่มา:	Technode,	Didi	global



จีนจัดการโควิด <   105

2. บริการทางการแพทย์ (Medical Services) 

	 สิ่งที่ทุกคนต่างคาดหวังในช่วงการกักกันตัว	

(Quarantine	 Period)	 ก็คือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ที่ถูกต้อง	 และวิธีเข้าถึงข้อมูลท่ีง่ายและรวดเร็วที่สุดคือ	

ข้อมูลออนไลน์	 ยกตัวอย่างที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์

ได้แก่	 จ�านวนผู้ติดเชื้อ	 โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด	 อาการท่ี

บ่งชี้ว่าติดเชื้อ	 การแพร่ระบาด	 การป้องกัน	 และวิธีการ

เอาชวีติรอด	เป็นต้น	รวมถงึความต้องการปรึกษาบุคลากร

ทางการแพทย์ถึงสถานการณ์และอาการที่ตนเองเผชิญ

อยู่	 ในการนี้ท�าให้ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในประเทศ

จีนเป็นจ�านวนมากสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้

ประชาชนสามารถปรึกษาแพทย์และจิตแพทย์ได้อย่าง 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย	(Free	of	Charge)	

ตารางที่	4	สรุปบทบาทภาคเอกชน	(ด้านการบริการทางการแพทย์)

ล�าดับ เทคโนโลยี-นวัตกรรม รายละเอียดความช่วยเหลือ บริษัทที่ให้ความช่วยเหลือ

1 แพลตฟอร์มดูแล

ทางการแพทย์	

บริษัทเว็บไซต์ชั้นน�าของโลกในด้านการค้นข้อมูล

ออนไลน์	 (Search	 Engine)	 ออกแพลตฟอร์มการ

ดูแลทางการแพทย์	24	ชั่วโมง	ให้แก่ชาวจีน	ทั้งที่อยู่

ในประเทศและโพ้นทะเล	 ให้บริการและค�าปรึกษา

จากแพทย์โดยตรงทีร่วบรวมสถาบนัทางการแพทย์มอื

อาชีพทั่วประเทศ	จ�านวนกว่า	100,000	คน	

Baidu	Health

2 แพลตฟอร์มให้ค�า

ปรึกษาทางสุขภาพ

เจดี	 เฮลธ์ได้รวบรวมทีมผู ้เขี่ยวชาญ	 ทีมแพทย์

มืออาชีพด้านการป้องกันโรคระบาด	และผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการแพทย์แผนจีน	 (TCM)	 จากน้ันจัดท�า

แพลตฟอร์มให้ค�าปรกึษาทางสขุภาพ	และการป้องกัน

การแพร่ระบาด	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ให้บริการทั่วโลก

Jd	Health	

3 พบแพทย์ออนไลน์ จีนเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ค�าปรึกษาเกี่ยว

กับการป้องกันและรักษาโรคติดเช้ือไวรัส	 Covid	 19	

ให้แก่ชาวชีนท่ีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ	 โดยท�าการ

รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์

รักษาผู้ป่วยโควิดในอู่ฮ่ันและเคยปฏิบัติหน้าที่ในแนว

หน้า	 เพื่อให้ค�าปรึกษาผู้ใช้งาน	 และเชิญชวนอาสา

สมัคร	 (Volunteers)	 ด้านสาธารณสุขเข้าร่วมช่วย

เหลือประชาชนที่อยู่ในต่างประเทศ

Alibaba

 

4 แพลตฟอร์มให้

ค�าปรึกษาทาง

การแพทย์

ภาษาอังกฤษ

Ping	An	Good	Doctor	แพลตฟอร์มรวบรวมแพทย์

จากมหาวิทยาลัยช้ันจ�าจีน	 ซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้าน

ระบบทางเดินหายใจและอื่นๆมาให้ค�าปรึกษา

Ping	An	Healthcare	and	

Technology	
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3. บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

	 การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารถือได้ว่าเป็น

หัวใจส�าคัญในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส	เนื่องจาก

การสื่อสารที่ถูกต้อง	น่าเชื่อถือ	จะช่วยให้ผู้คนลดการตื่น

ตระหนกได้เป็นอย่างด	ีทางรฐับาลจนีได้ออกมาให้ข่าวสาร

แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นผ่านส�านักข่าว	

รายการโทรทศัน์	ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์	เป็นต้น	ส่วนหนึง่

ที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งคือการให้องค์ความรู้ระหว่าง

ที่กักกันตัวอยู่ที่บ้าน	 โดยหลายๆ	 บริษัทต่างออกมาให้

บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์	 เปิดให้ผู้คนเข้าถึงและ

ดาวน์โหลดอย่างไม่คิดค่าใช้จ่าย	

ตารางที่	5	สรุปบทบาทภาคเอกชน	(ด้านข้อมูลข่าวสาร)

ล�าดับ เทคโนโลยี-นวัตกรรม รายละเอียดความช่วยเหลือ บริษัทที่ให้ความช่วยเหลือ

1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส	์

ออนไลน ์ 	 (On l ine	

E-book)	

 

บริษัทหนังสือพิมพ ์จีน	 เป ิดให ้บริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์	ออนไลน์	(Online	E-book)	ผ่านแอพ

พลิเคช่ันมือถือและทางเว็บไซต์ของส�านักพิมพ์	 ฟรี	

ไม่มีค่าใช้จ่าย	มุ่งเน้นการส่งมอบความรู้แก่ประชาชน

ระหว่างที่กักกันตัวอยู่ที่บ้าน

ส�านักพิมพ์ซางอู้	(Commercial	

Press)	

2 บริการแนะน�าหนังสือ

ดังระดับโลกจาก

ผู้เชี่ยวชาญ	(Expert’s	

Book	Recommen-

dation)

ได้เปิดเผยคลิปแนะน�าหนังสือจากผู้เชี่ยวชาญระดับ

ประเทศจ�านวน	22	คน	ให้แนะน�าหนงัสือดงัระดบัโลก	

เช่น	The	Critique	of	Pure	Reason,	The	Wealth	

of	Nations,	The	Phenomenology	of	Mind	ให้

ประชาชนได้อ่านขณะที่อยู่ที่บ้าน

ส�านักพิมพ์ซางอู้	(Commercial	

Press)	

4. ปัญญาประดษิฐ์ Artificial Intelligence (AI) 

	 ในส่วนของการน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

มาใช้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด	 ประกอบด้วยการ

ให้บริการจากภาครัฐ	 เช่น	 เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า	 ในการ

ควบคุมปริมาณคนเข้าออกผ่านแดนชายแดน	 ระบบโด

รนตรวจสอบอัจฉริยะ	เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ	รวมถึงผู้ป่วย

ที่มีอุณภูมิร่างกายสูง	 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์

ช่วยเหลือแพทย์เก็บสารคัดหลั่งของคนป่วยโดยไม่ต้อง

สัมผัสตัว	ระบบเอคโม	ซีทีแสกน	ประมวลผลเร็ว	หุ่นยนต์

รักษาความปลอดภัย	เป็นต้น	นอกจากการให้บริการจาก

ภาครฐั	ภาคเอกชนกไ็ด้น�าเทคโนโลยทีีต่นเองถนดัออกมา

ให้บริการแก่สังคม	อาทิเช่น	ระบบลิฟต์โดยสารอัจฉริยะ	

ระบบปุ่มกดเสมือนจริง	 ลดการสัมผัส	 ระบบวินิจฉัยโรค

อัจฉริยะ	เป็นต้น	มีเนื้อหาโดยสังเขป	ดังนี้	
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ตารางที่	6	สรุปบทบาทภาคเอกชน	(ด้านปัญญาประดิษฐ์)

ล�าดับ เทคโนโลยี-นวัตกรรม รายละเอียดความช่วยเหลือ บริษัทที่ให้ความช่วยเหลือ

1 ปุ่มกดเสมือนจริงกลาง

อากาศ	(DCT-Plate	

Technology)

ระบบแผงปุ่มกดเสมือนจริง	 ที่เกิดจากการฉายแสง

สร้างภาพในอากาศโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลาง	และจับ

ข้อมลูดจิทิลัได้ด้วยมอืเปล่า	โดยได้ท�าการตดิตัง้ระบบ

แผงปุม่กดเสมอืนจริงในอาคารส�านกังาน	โรงพยาบาล	

และสถานที่สาธารณะหลายแห่งของอันฮุย	

Tech	company	in	Ease	China’s	

Anhui

2 ลิฟต์โดยสาร	สั่งการผ่าน

ระบบเสียง	Sound	AI	

ลดการสัมผัส	

ระบบลิฟต์โดยสารควบคุมด้วยเสียงพัฒนาโดยซาวด์

เอไอ	(Sound	AI)	เช่น	การจ�าเสียงและการออกแบบ

เชิงปฏิสัมพันธ์	 ผู้โดยสารสามารส่ังการโดยไม่ต้องใช้

ปุ่มกด	ระบบสามารถเข้าใจภาษาจีนกลาง	และภาษา

ท้องถิ่น	8	ภาษา	และติดตั้งระบบวิดีโอคอลล์	(Video	

calling)	และระบบตรวจจบัสถานการณ์ผิดปกตอิย่าง

อัจฉริยะ	 สามารถท�างานคู่ขนานกับอุปกรณ์เดิมของ

ลฟิต์	ถกูน�าไปใช้ทีโ่รงพยาบาลไห่เตีย้น	กรงุปักกิง่	เพือ่

ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ	Cross-Infection

Tech	Company	in	Beijing

3 Alibaba	Cloud	วินิจฉัย

โรคติดเชื้อโคโรน่าด้วย

ปัญญาประดิษฐ์	(AI)	

หน่วยงานด้านการประมวลผลอจัฉรยิะของอาลีบาบา	

เปิดให้ใช้บริการเทคโนโลยีวินิจฉัย	 Covid	 19	 ด้วย

ปัญญาประดิษฐ์	 (AI)	 ให้โรงพยาบาลท่ัวโลกใช้งาน	

ฟร	ีไม่มค่ีาใช้จ่าย	ใช้ในโรงพยาบาล	160	แห่ง	วนิจิฉยั

ทางคลินิกคนไข้กว่า	 260,000	 คน	 ซึ่งเทคโนโลยีดัง

กล่าวสามารถวเิคราะห์ภาพเอกซเรย์ด้วยคอมพวิเตอร์	

(CT)	 ภายใน	 20	 วินาที	 ด้วยอัตราความถูกต้องร้อย

ละ96	 เทียบเทียบกับระบบเดิมท่ีแพทย์ต้องท�าการ

วินิจฉัยเอง	จะใช้เวลาประมาณ	5-10	นาที	ต่อผู้ป่วย	

1	คน	สถาบนัการแพทย์ในญีปุ่น่	อติาล	ีมาเลเซยี	และ

เนเธอร์แลนด์	ได้ติดต่อขอใช้บริการ	

อลีบาบา	 ต๋าโม๋	 (Alibaba	 DAMO	

Academy)	

ที่มา:	Xinhua	Thai	

สรุป

	 จีนเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการค้นพบผู้

ติดเชื้อรายแรก	ณ	 เมืองอู่ฮั่น	 เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์	

ท�าให้มีผู้ติดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่เป็นจ�านวน

มาก	ข้อมูล	ณ	วันที่	5	 เมษายน	2563	ระบุว่ามีจ�านวน

ผู้ป่วยสะสมในประเทศจีน	 81,708	 คน	 มีอัตราการเสีย

ชวีติ		3,331	คน	(คดิเป็นร้อยละ	4.1	)	รกัษาหาย		77,078	

คน	 (คิดเป็นร้อยละ	 94.3)	 ถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตรา

การรักษาหายสูงที่สุดในโลก	 อีกทั้งยังเป็นประเทศแรก

ที่สามารถควบคุมการติดเชื้อรายใหม่ได้ส�าเร็จ	 ระหว่าง

ช่วงท่ีจีนพ้นวิกฤต	 ได้ส่งความช่วยเหลือ	 ประกอบด้วย	

บุคลากรทางการแพทย์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพร่ระบาด	

อุปกรณ์ทางการแพทย์	 ยารักษาโรค	 ชุดตรวจเชื้อโควิด	

หน้ากากอนามัย	 และความช่วยเหลือต่าง	 ๆ	 ให้หลาย

ประเทศทั่วโลก	รวมถึงประเทศไทย	จีนจึงก้าวขึ้นมาเป็น

กรณีศึกษาของโรคด้านการบริหารจัดการวิกฤตภัยขั้น

รุนแรง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของภาคเอกชนที่เดิน

เคียงข้างรัฐบาลในยามวิกฤต	 ท�าให้หลายประเทศต่าง

ยกย่องและอยากเจริญรอยตาม	
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	 บทความนี้ได้รวบรวมข้อเท็จจริง	 (บางส่วน)	 ที่

ปรากฏตามสื่อ	 โทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 และสื่อสังคม

ออนไลน์	ถงึบทบาท	เทคโนโลย	ีและความร่วมมอืของภาค

เอกชน	ในมิติต่างๆ	ประกอบด้วย	4	ด้านที่ส�าคัญ	ได้แก่	

1)	การขนส่งโลจิสติกส์	(Logistic	and	Transportation)	

มีจ�านวนบริษัทเอกชนจ�านวนมากออกมาให้บริการโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย	 และพยุงระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้

ก้าวต่อไปได้	 ผลที่เกิดข้ึนตามมาคือสามารถรักษากลไก

ของตลาดให้เดินต่อไปได้ในวันที่ทั่วโลกต่างเผชิญวิกฤต	

2)	บริการทางการแพทย์	(Medical	Services)	ซึ่งถือเป็น

บทบาทส�าคัญทีภ่าคเอกชนจนีได้มอบให้แก่รัฐบาล	รวมถึง

ประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ล�้าสมัย	

องค์ความรู้ด้านการรักษา	อุปกรณ์การแพทย์ที่มีคุณภาพ	

รวมถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ	 จึงเป็นบทพิสูจน์ท่ีเห็นได้ชัด

และปราศจากเง่ือนไขว่า	 ระบบสาธารณะสุขของจีนไม่

เป็นสองรองประเทศใด	3)	บริการด้านข้อมูลข่าวสาร	ใน

ช่วงเวลาวิกฤต	 สิ่งที่คนขาดไม่ได้ก็คือการรับรู้ข่าวสารที่

ถูกต้อง	 แม่นย�า	 ทันท่วงที	 ซึ่งปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน

จนีชีใ้ห้เหน็ว่า	เมือ่เกดิวกิฤตภัย	สือ่สารมวลชน	ถอืว่าเป็น

หวัใจส�าคญัและเป็นแขนขาให้แก่รัฐบาลในการเข้าถงึผูค้น	

และสุดท้ายที่ส�าคัญที่สุด	 4)	 ปัญญาประดิษฐ์	 Artificial	

Intelligence	(AI)	ถือได้ว่าเป็นสมอง	หัวใจ	แขนขา	และ

เป็นทกุอย่าง	ในยามวกิฤตโรคระบาดเช่นนี	้ในภาวะทีผู่ค้น

ต่างเล่ียงในการสัมผัสติดต่อกัน	 หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ	์ 

ผู้มีสมองว่องไว	 ก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่	 ในการน�าพาประเทศ

จีนก้าวพ้นจุดวิกฤตไปได้	

	 ทั้งหมดที่กล่าวมา	 ชี้ให้เห็นบทเรียนที่ส�าคัญแก	่

โลกว่า	 เมื่อเกิดวิกฤตภัย	 ไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาต	ิ

ภัยทางเศรษฐกิจ	 หรือภัยพิบัติจากโรคติดต่อร้ายแรง	

ทกุ	ๆ 	ภยัพบิตัจิะแบ่งโลกออกเป็น	2	ช่วงเวลาเสมอ	ได้แก่	 

1)	ก่อนเกิดวิกฤต	ที่โลกต่างมุ่งเน้นแสวงหาผลประโยชน์

ให้แก่พลเมืองของตน	และ	2)	ช่วงหลังวิกฤต	ซึ่งจะเป็น

ช่วงที่โลกทั้งใบได้หยุดคิด	 วิเคราะห์	 ไตร่ตรองสิ่งที่เกิด

ขึ้น	 และหันมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างไม่มีเง่ือนไข	 ใน

ฐานะ	 “มนุษยชาติ”	 ผู้ปราศจากซึ่งเชื้อชาติ	 สีผิว	 และ

ชนชั้นวรรณะ		....

คติ
ชนวิทยา

PART 5
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“คติชนวิทยา”	
																									จีนสอนอะไร	สอนอย่างไร

1. ศตวรรษที ่21 เรายังเรียนคตชินวทิยาไปท�าไม

	 ในโลกศตวรรษที่	 21	 เป็นยุคที่ต้องการก�าลัง

คนท่ีมีความรู้ท้ังเทคโนโลยี	 (Hard	 Skill)	 กับวัฒนธรรม	

(Soft	 Skill)	 “คติชน	 วิทยา”	 คือ	 ศาสตร์หนึ่งที่ศึกษา

ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม	 และเป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

มนุษย์โดยตรง	 เมื่อพูดถึงจีนในปัจจุบัน	 เรานึกถึงความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีวกาศ	สงัเกตทีช่ือ่ของยานอวกาศ	

มหาอ�านาจทางเศรษฐกจิ	“นโยบายเส้นทางสายไหม”	ทนุ

เรียนภาษาสถาบันขงจื๊อ	วัฒนธรรม	หรือวงการบันเทิง	

	 ความส�าเร็จทางเทคโนโลยี	เศรษฐกิจ	การขยาย

อ�านาจทางวัฒนธรรมของจีน	 มี	 “วัฒนธรรม”	 หรือ	

รากเหง้า	ตัวตน	ความภูมิใจในความเป็นชนชาติจีน	สิ่งที่

จะท�าให้เรา	เข้าใจ	ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาว

จีน	รู้ลึก	รู้ซึ้ง	และรู้ชัดใน	“ความเป็นจีน”	คือ	“คติชน”	

หรือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ	 Folk	 +	 Lore	 =	 Folklore	

โดยมิติของคติชนวิทยาได้มีการศึกษาที่หลากหลาย	เช่น
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 คติชนวิทยา	 หมายถึง	 ศาสตร์ที่เก่ียวกับขนบ

หรือธรรมเนียมต่าง	ๆ 	ของ	“คน”	คตชินจงึมขีอบเขตการ

ศึกษาที่กว้างขวาง	ครอบคลุมเกือบทุกมิติทางวัฒนธรรม	

อีกนัยหนึ่งคติชนวิทยาเป็นการศึกษาวัฒนธรรมระดับ

จิตวิญญาณ	 เป็นศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับนุษยวิทยา	

เรื่องราวที่คติชนจะศึกษาก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชน

ของคน	และ	คติความเชื่อของเขา	โดยศึกษาข้อมูลลึกไป

จนถึงวัฒนธรรมระดับจิตวิญญาณ

 คติชนวิทยา-วัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต	 คือ

ศาสตร์ที่ศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่	 การแต่งกาย	

เครื่องนุ่งหุ่มของผู้คน	สังเกตได้ในปัจจุบัน	จะเห็นได้จาก

ลายผ้า	 ไม่ได้สะท้อนเฉพาะความงาม	 ไม่ได้สะท้อนแค่

ศิลปะ	มีความเชื่อ	ความอดุมสมบูรณ์	 	การเชื่อมโยงไป

ถึงบรรพบุรุษของตนเอง	เป็นต้น	

 คติชนวิทยา-วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและ

เทศกาล	คือศาสตร์ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการ

ท่องเที่ยวและเทศกาล	เช่น	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

 คตชินวิทยา – วถิชีนกบัชวีติความเป็นเมือง	คอื

ศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชนกับชีวิตความเป็นเมือง	ค�าว่า	

Folk	หมายถึงกลุ่มคนหรือกลุ่มชน

 เรียน “คติชนจีน” ไปท�าไม

		 เพือ่ท�าความเข้าใจความแตกต่างและความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม	 (Cross	 Cultural	 Communica-

tion)	 น�าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย	 โดยเฉพาะในแง่

ของชุมชน	การพัฒนาการท่องเที่ยว

2. จีนในศตวรรษที่ 21 คติชนส�าคัญยังไง

	 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของจีน	 เมื่อป	ี

2008	จนีจดัการแสดงสดุอลงัการ		การแสดงชดุแท่นพมิพ์

ของจีน	แท่นพิมพ์จีน	(印刷术)	คือหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่

เป็นสุดยอดของจีน	 ที่มีประดิษฐ์ตั้งแต่	 สมัยราชวงศ์ซ่ง	

การแสดงชุดแท่นพิมพ์ของจีน	 ถือเป็นการน�าเอาข้อมูล

วฒันธรรมจนีมาประยกุต์ใช้กบัการแสดงแสงสเีสยีง	และ	

ใช้อปุกรณ์เทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	เข้ามาช่วย	จะเหน็ได้ว่าในยคุ

ศตวรรษที	่21	เทคโนโลยไีด้พฒันาไปอย่างมากมาย	มนษุย์

เราก็จ�าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยี	ดังนั้นในศตวรรษที่	 21	

คอื	ยคุทีน่�าเอาข้อมลูทางด้านวฒันธรรมมาประยกุต์ใช้ได้

กับเทคโนโลยีต่าง	ๆ	

	 ในงานเอ็กซ์โป	 2010	 เซ่ียงไฮ้ประเทศจีน	 มี

การน�าเอาข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ได้กับ

เทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ภาพชิงหมิงซ่างเหอถู(清明上

河图)	 หรือภาพ	พื้นที่บริเวณรอบแม่น�้าในเทศกาลชิงห

มิงที่เคลื่อนไหวและเล่าเรื่องราวใน	 อดีตให้กลับมามีชีวิต

ชีวาได้อีกครั้ง

3. หลักสูตรคติชนวิทยา 

	 คติชนวิทยาจีน	 โดยทั่วไปศึกษาเกี่ยวกับจีนใน	

2	แง่มุม	ได้แก่	1.	เขตแดน	แบ่งออกเป็น	2	พื้นที่ในการ

ศึกษา	 ได้แก่	 พื้นที่ในประเทศจีน	 (ศึกษาคติชนทั่วไปใน

ประเทศจีน)	 และพื้นที่ต่างประเทศ	 (ศึกษาคติชนทั่วไป

นอกประเทศจีน)

2.	กลุ่มชาติพันธุ์	หลัก	ๆ	ศึกษา	2	กลุ่มชาติพันธุ์	 ได้แก่	

ชาติพันธุ์ฮั่น	 (เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกและ

มีถิ่นก�าเนิดในประเทศจีน	 ชาวฮั่นถือเป็นประชากรส่วน

ใหญ่ในประเทศจนี)	และ	ชาตพินัธุอ์ืน่	ๆ 	(จีนมชีนกลุม่น้อย

ทั้งหมด	55	ชนเผ่า	 (ไม่รวมชาติพันธุ์ฮั่น)	 เช่น	ชาติพันธุ์

แมนจู	 (满族)	 ชาติพันธุ์มองโกเลีย	 (蒙古族)	 ชาติพันธุ์

หุย	(回族)	ชาติพันธุ์ทิเบต	(藏族)	ชาติพันธุ์อุยกูร์(维吾

尔族)	ชาติพันธุ์ม้ง	(苗族)	เป็นต้น)	

มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรคติชนวิทยา 

	 ในปัจจุบนัได้มกีารเปิดสอนหลักสูตรคติชนวทิยา

อย่างแพร่หลายในประเทศจีน	มีการออกแบบหลักสูตรที่

เน้นเนื้อหาสาระแตกต่างกัน	โดยสรุปแบ่งได้เป็น	4	แบบ

ดังนี้
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แบบท่ี 1 หลักสตูรคตชินวทิยา（民俗学）ทีส่งักดัสาย

มนุษยศาสตร（์人文学）

1.	北京师范大学	Beijing	Normal	University	

2.		复旦大学	Fudan	University	

3.	河南大学	Henan	University	

4.	青海师范大学	Qinghai	Normal	University	

5.	山东大学	Shandong	University	

6.	山西大学	Shanxi	University	

7.	山西师范大学	Shanxi	Normal	University	

8.	上海大学	Shanghai	University	

9.	上海师范大学	Shanghai	Normal	University	

10.	温州大学	Wenzhou	University	

11.	云南大学	Yunnan	University	

12.	云南师范大学	Yunnan	Normal	University

แบบที่ 2 หลักสูตรคติชนวิทยา（民俗学）ที่สังกัด

สายมนุษยศาสตร（์人文学）ที่เน้นชาติพันธุ์วรรณา

1.	西南民族大学	Southwest	University	for	

				Nationalities	

2.	新疆大学	Xinjiang	University	

3.	云南民族大学	Yunnan	Nationalities	University	

4.	中央民族大学	Minzu	University	of	China

แบบที่ 3 หลักสูตรคติชนวิทยา（民俗学）ที่สังกัด

สายสังคมศาสตร（์社会学）

1.	安徽大学	Anhui	University	

2.	广西师范大学	Guangxi	Normal	University	

3.	华东师范大学	East	China	Normal	University	

4.	辽宁大学	Liaoning	University	

5.	内蒙古师范大学	Inner	Mongolia	Normal		

				University	

6.	南京师范大学	Nanjing	Normal	University	

7.	武汉大学	Wuhan	University	

8.	中国人民大学	Renmin	University	of	China	

9.	中山大学	Sun	Yat-sen	University	

แบบที่ 4 หลักสูตรวรรณคดีพื้นบ้านจีน（中国民间

文学）

1.	北京大学	Beijing	University	

2.	北京大学	Beijing	University	

3.	华中师范大学	Huazhong	Normal	University	
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4. การศึกษาคติชนในโลกที่เปลี่ยนไป

	 สิ่งต่าง	ๆ	รอบ	ๆ	ตัวเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

เร็วมาก	ทั้งเทคโนโลยีหรือเรื่องอะไรก็ตาม	แกนหลักของ

คติชนแม้จะเข้าถึงได้ง่ายแต่จับต้องได้ยาก	 เพราะบางสิ่ง

ไม่มีตัวตน	ยกตัวอย่างเช่น	ความเชื่อ	ความเชื่อบางอย่าง

เราก็ไม่สามารถรู้ได้หมด	 ความจริงแล้วโลกมันเต็มไป

ด้วยความหลากหลาย	 วิชาการทุกศาสตร์ทุกแขนงก็เช่น

เดียวกัน

 4.1 เรียนคติชนได้อะไร

	 เรยีนคตชินแล้วได้อะไร	แบ่งออกเป็น	3	ประเดน็

หลัก	ๆ	ได้แก่	ประเด็นแรก	คือ	เข้าใจคน		การศึกษาให้

เหน็ถึงสภาพทางสงัคม	ชีวติความเป็นอยูต่ัง้แต่เกิดจนตาย	

ความเชื่อ	 ค่านิยม	 ตลอดจน	 แนวทางในการด�าเนินชีวิต	

อยากให้มองการเรยีนคติชนวทิยาเป็นภาพกว้าง	ประเดน็

ที่สอง	คือ	ความบันเทิง	สอดคล้องกับประเด็นที่	1	ที่ได้

กล่าวไปว่าคติชน	 คือ	 การศึกษาแนวทางการด�ารงชีวิต	

ของมนุษย์เมื่อว่าด้วยสันทนาการและสิ่งบันเทิง	 ละคร	

การเต้นร�า	รูปแบบการเข้าสังคม	นิยาย	วรรณกรรม	และ

ประเด็นสุดท้าย	 คือ	 ความคิดและสร้างสรรค์	 	 โลกเกิด

การเปลีย่นแปลงอยูท่กุวนั	ซึง่คตชินก็มคีวามเปลีย่นแปลง

อย่าง	รวดเร็วเช่นเดียวกัน	มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อการอยู่

รอด	 เพราะฉะนั้น	 ความคิด	 ความเชื่อ	 แบบของความ

ประพฤติผลผลิตทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนก็ต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา

 4.2 การประยุกต์ใช ้คติชนสร้างสรรค์ใน

ศตวรรษที่ 21 

	 มีการประยุกต์ใช้หลักคิดทางคติชนวิทยาเพื่อ

ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ	 เพื่อให้เห็นภาพ	 จะยก

ตัวอย่างดังต่อไปนี้

	 1.	 ชิงถวน	 พบว่าหญ้าไง้มีสีเขียวเมื่อน�ามาต้ม	

ชาวบ้านน�าหญ้าไง้มาใช้ผสมกับแป้งข้าวเหนียว	 ขนมใน

ภาพมีช่ือว่า	 ชิงถวน	 บริโภคเข้าไปอร่อยด้วย	 สุขภาพ

แข็งแรง	 และเป็นขนมที่มีเฉพาะช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

เท่านั้น	 2.	 หญ้าไง้	 ช่วงเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง	 ทุกครัว

เรือนจะเก็บกวาดท�าความสะอาด	 พร้อมทั้งน�าหญ้าไง้

มาแขวนไว้บนคิ้วประตูคนเชื่อ	 ว่าหญ้าไง้สามารถขจัด

ส่ิงชั่วร้ายออกไปได้อีกท้ังยังเป็นส่ิงท่ีเรียกความเป็นสิริ

มงคล	 3.	 ถุงหอม	 เมื่อน�าหญ้าไง้ไปตากจนแห้ง	 บรรจุ

เข้าถุงผ้าไหมมอบให้คนที่เรารักและห่วงใยเป็นของขวัญ	

4.	 ศิลปะบนปากกา	 จากกระดุมเสื้อคอจีน	 สร้างสรรค์
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เป็นงานศิลปะบนปากกา	5.	ชั้นวางหนังสือลวดลายหนัง

ตะลุง	คือ	การตกผลึกของภูมิปัญญาและศิลปะของผู้คน

มานับพัน	 ๆ	 ปีรูปแบบ	 และความหมายของหนังตะลุง	

เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตสมัยใหม่และถ่ายทอดวัฒนธรรมอัน

ล�้าค่าหลายพันปี	และ	6.	โพสต์อิท	การออกแบบชุดนี้ดึง

 4.3 จบสายคติชน ท�าอะไรได้บ้าง

	 1)	งานสายการศึกษา	

ทางด้านวชิาการ	เช่น	อาจารย์นกัวิจยั	ซึง่อาชพีเหล่านีเ้ป็น

งานสายตรงทีส่ามารถท�าได้	และสามารถน�าไปต่อยอดกับ

ทักษะที่เรามีอยู่เดิมได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์	 เรียกว่าเพิ่ม

มลูค่าได้	2)	งานสายครเีอทีฟ	เช่น	นักเขียนคอนเทนท์หรอื	

Content	Writer	ทีเ่ป็นผูส้ร้างสรรค์คอนเทนท์จากอกัษร

กลัน่กรองเป็นเรือ่งราวใน	รปูแบบของบทความ	Content	

Marketing	 ที่ปรึกษาการสร้างคอนเทนท์เพื่อสร้างการ

รับรู้และยอดขายให้ธุรกิจ	 YouTuber	 ที่มักจะมีแนววิธี

ถ่ายทอดเอาของเก่าเก่ามาถ่ายทอดให้ดูใหม่และน่าสนใจ

	 ส่ิงที่ที่ได้จากการเรียนสายคติชนวิทยาจากมุม

มองของนักวิชาการที่ได้เข้าไปศึกษาในประเทศจีน	ได้แก่	 

1.	สอนให้มรีะบบการคดิเป็นโครงสร้างมากขึน้เรารู้1234	

เรา	จะคิดอะไรที่เป็นโครงสร้างมากขึ้น	 เราจะจัดการมัน

ได้ดีขึ้น	2.	เรื่องความคิดสร้างสรรค์	คติชนท�าให้เราได้ไอ

เดียในการด�ารงชีวิต	 สองอย่างนี้มันคือศาสตร์ที่ผสมกัน

ได้อย่างลงตัว	และเมื่อผนวกกับความคิดที่เป็นระบบด้วย	

เอามาต่อยอดมีความคิด	 ใหม่ใหม่เข้ามาก็จะท�าให้งานที่

เราท�าประสบความส�าเร็จมากขึ้น

เอาลักษณะเฉพาะของเคราและแขนเสื้อ	ของชุดงิ้วปักกิ่ง	

มาออกแบบเป็นกระดาษโน้ตทีน่่าสนใจตัวโน้ตถกูฉกีออก	

เปรียบเหมอืนกบัการโต้ตอบของตัวละครในง้ิวปักกิง่	ภาพ

ที่สดใส	ง่าย	และตลกขบขัน

5. คติชนกับการพัฒนาต่อยอดในไทย

	 “เหลียวหลัง	 แลหน้า	 มุ่งสู่การขับเคลื่อนคติชน

ศึกษาในไทย”	 โดย	 “เหลียวหลัง”	 ในบริบทนี้เริ่มจาก

การศึกษาด้านคติชน	 ศึกษาความเป็นมาของศาสตร	์

พัฒนาการและจุดหักเลี้ยว	และ	“แลหน้า”	เพื่อ	หาทาง

ปรับให้เข้ากับยุคสมัยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว	 เทคโนโลยีท�าให้เราสามารถเข้าถึงมรดกทาง

ปัญญาได้อย่างง่าย

	 ส่วนที่สามารถน�ามาปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างชัดเจนกับการศึกษาด้านคติชนในบริบท

สังคมไทยได้	อาทิเช่น

	 อาหารประยุกต์	 หม้อไฟสไตล์ไทย	 (泰式火锅) 

เป็นการน�าเอา	ต้มย�ากุง้กับต้มข่าไก่	มาประยกุต์ในรปูแบบ

หม้อไฟจีน	(鸳鸯锅)	ด้วยรูปลักษณะ	ภาชนะทีบ่รรจยุงัคง

วธิกีารกนิแบบหม้อไฟจีน	โดยใช้อาหารท่ีชือ่ว่าเป็นอาหาร

ประจ�าชาติไทยแทนเครื่องเทศแบบจีน	

	 ชื่อ	 	 ร้าน/อาหาร/ภาชนะที่บรรจุก็บ่งบอกถึง

ความมีเอกลักษณ์ของกลุ่มคน	 พื้นที่หรือชาตินั้น	 ๆ	 จุด

นี้ก็	 เป็นการได้ศึกษาเพ่ิมเติมอีกด้าน	 คือ	 语言民俗学 

(คติชนเชิงภาษา)	เช่น	รูปป้ายร้าน	四川火锅／重庆火

锅／泰式火 锅／“就是泰”店名	ดงัจะเหน็ได้ว่าการใช้

ภาษาเหล่านีย้งัเป็นการแสดงออกของตวัตนหรอือัตลักษณ์

ท้องถิ่น
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 5.1  งานภาคสนาม –ประสบการณ์ชีวิตจาก

การเดินทาง

	 ตามแนวคิดคติชนวิทยา	 งานภาคสนามมี	 3	

ค�าถามที่ต้องหาค�าตอบ	นั่นก็คือ	อะไร	ยังไง	อย่างไร

 1) งานวิจัยภาคสนามท่ีน�ามาสู ่การศึกษา

เปรียบเทียบ

	 ศึกษาวัฒนธรรมของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนใน

อ�าเภอเบตงจังหวัดยะลา	หอนิทรรศการสาน	อารยธรรม

จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา	ภาคเหนือ	 เช่น	ศึกษา

ความคล้ายคลึงกันของวัฒนธรรมระหว่างผู้คนในจังหวัด	

เชียงรายกับชาวสิบสองปันนา	 อาหารประเภทย�าของ

ไทยกับอาหารประเภทย�าของสิบสองปันนา	 ใช้ประเด็น

เหล่านี้เป็นกล้องเพื่อ	มองปัญหาใดปัญหาหนึ่ง	หรือภาวะ

แวดล้อม

 2) ตะกอนความคิดจากการวิจัยภาคสนาม

	 1.	 รับรู้และเข้าใจแนวคิด	วิถีชีวิตของกลุ่มคน	/	

ชาติพันธุ์ในชุมชน	 สังคม	 ท้องถ่ินท่ีแตกต่างจากขอบเขต

ทีเ่ราอยูม่ากขึน้	การท่ีสามารถรบัรูถึ้งความรูส้กึนกึคิดของ

ผู้คนที่มีต่อสังคมและประสบการณ์ชีวิต	 ในลักษณะวิธีที่

แตกต่างไปจากวิธีเข้าใจแบบ	ชาติตะวันตก	

	 2.	เหน็ถงึการน�าเอาภูมปัิญญาทางวฒันธรรมกบั

ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่า	มูลค่า

ให้แก่ท้องถิ่น	

	 3.	 ค้นพบบางประเด็นท่ีอาจจะเคยถูกมองข้าม

ไป	 หรือ	 บางเรื่องเหมือนเหรียญสองด้าน	 มองได้ต่างมุม	

หรือ	เรื่องที่ไม่	กระจ่างชัด	คลุมเครือ	ไม่ชัดเจน	ก็สามารถ

ตีความได้หลายแบบ	

	 4.	 การเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายความ

แตกต่างของวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้พร้อมกบัการเคล่ือนท่ีของ

คน

 3) ทางสังคมและวัฒนธรรม (资源应用)

	 การศกึษาเกีย่วกับแนวคดิและรปูแบบการจัดการ

ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมเช่น	 การใช้ประโยชน์

จากกลุ ่ม	 องค์กร	 และเครือข่ายทางสังคม	 ตลอดจน

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม	 เป็นต้นว่า	 งานศิลปกรรมชนิด

ต่าง	ๆ	ความเชื่อ	ประเพณี	พิธีกรรม	และภูมิปัญญา	เพื่อ

การอนุรักษ์สืบทอดรวมถึงพัฒนาให้กลายเป็นทุนทาง

สังคมและวัฒนธรรม	 อันน�าไปสู่การพัฒนา	 อย่างยั่งยืน	

ด้วยมุมมองเชิงการศึกษาแบบข้ามสาขา	ประยุกต์ศาสตร์

ต่าง	ๆ	เข้าหากัน

 4) การพัฒนาการท่องเที่ยว

	 การศึกษาทีมุ่ง่เม้นท�าความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ

ทฤษฎีร่วมสมัยและเทคนิคและเครื่องมือ	ช่องทาง	กลไก	

และแนวทาง	ปฏบิติัทีน่�ามาใช้ในการจดัการการท่องเทีย่ว	

บทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ	

การเมือง	 สังคมวัฒนธรรม	 ในศตวรรษที่	 21	 รวมทั้ง 

แนวทางในการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่าง	 ๆ	 ที่เกิดจาก 

การท ่องเที่ ยว	 ตลอดจนวิธีการอนุรักษ ์ส ่ ง เส ริม	

องค์ประกอบของการท่องเที่ยว	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนา

อย่างยั่งยืน
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 5) (Localization) 本土化

	 ตัวอย่างจากการท�าให้เป็น	本土化	 ในแบบจีน 

 (火锅)	และการกลายเป็น	本土化	ในแบบไทย	(ขบวน

แห่เจ้าใน	 เทศกาลตรุษจีน	 กิจกรรมหมู่	 ความบันเทิง)	

ค�าว่า	本土化	(Localization	)	ไม่ใช่เป็นเป้าหมายสุดท้าย	

หากแต่เป็นกระบวนการที่จะใช้เป็นกลยุทธ์พิชิตใจคน	

ท้องถิ่น	 เพื่อให้เข้าใจผู้คน	 เข้าใจท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 ให้ความ

ส�าคัญกับผู้คนในท้องถ่ินนั้น	 ๆ	 การท่ีน�างานศึกษาด้าน

คติชนปรับใช้	 ร่วมกันกับศาสตร์อื่น	 ๆ	 เพราะงานด้านนี้

มิสิ่ส�าคัญก็คือสามารถเข้าใจถึงจิตใจของผู้คน	ความรู้สึก

นึกคิดของผู้คน	 เห็นถึงความ	 เป็นมาเป็นไป	 ก็จะเข้าใจ

ความต้องการของผู้คนได้และการน�าข้อมูลทางคติชนมา

ประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นของเรา	น�าความรู้หรือ	 ข้อมูลทาง

คติชนวิทยามาสร้างอัตลักษณ์ให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่น

6. ความท้าทายและประโยน์ของการเรียนต่อจีน
 

	 “แบกเป้	 สะพายกล้อง	 ท่องโลกไปกับคติชน

วิทยา”	เปิดใจนักเรียนไทยในจีนแบ่งปันประสบการณ์	5	

ด้านที่น่าประทับใจที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน

	 1.	คติชนวิทยา	เป็นศาสตร์ที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับ

วฒันธรรม	ดงัน้ัน	เราต้องไปศกึษานอกพืน้ทีอ่ยูบ่่อย	ๆ 	ซึง่

การทีเ่ราจะเข้าใจความแตกต่างและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมได้	 อย่างลึกซึ้ง	 เราจ�าเป็นท่ีต้องออกไปศึกษา	

ออกไปสมัผสั	ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัวฒันธรรม	ความเชือ่	

วิถีชีวิต	ความเป็นอยู่	ของผู้คน

	 2.	 อาจารย์ท่ีจีนมีความเช่ียวชาญมาก	 ถึงเรา

จะเรียนคติชนวิทยาที่จีน	 แต่ต�าราที่เรียนก็มีแปลต�ารา

แนวคิด	ทฤษฎีต่าง	ๆ	ทางฝั่ง	ตะวันตกด้วย	จีนเป็นชาติ

ที่ศึกษาและแปลต�าราเยอะมาก	 ๆ	 นั้นหมายความว่า

ต่อให้เราเรียนที่จีน	 ทฤษฎีทางฝั่งตะวันตกเรา	 ก็จ�าเป็น

ต้องรู้ด้วยเช่นกัน

	 3.	เรยีนรูผู้อ้ืน่ให้มากกว่าทีจ่ะน�าเสนอตัวเองและ

ต้องรับฟังผู้อื่นอยู่เสมอ	 การ	 ตระหนักถึงความแตกต่าง

ทางด้านวัฒนธรรมในแต่ละชาติพันธุ์	 ท�าให้ทัศนคติและ

ความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเปล่ียนไป	 ในทางที่ดีขึ้นและ

ท�าให้ลดอัตตาในตัวตน	ในชาติพันธุ์ของเราลง	กลายเป็น

คนที่เปิดกว้าง	คิดถึงผู้อื่นและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่	เสมอ	

ถอืเป็นสิง่ทีม่คีณุค่ามากทีส่ดุส�าหรับการศกึษาคตชินวทิยา

ที่ประเทศจีน

	 4.	การเรียนคติชนที่จีน	

ขอบเขตที่ศึกษาค่อนข้างกว้าง	หลากหลาย	และยืดหยุ่น	

ไม่ได้แค่จะศึกษาวัฒนธรรมจีนด้ังเดิมหรือคติชนจีนเพียง

อย่าง	 เดียว	 การศึกษาเชิงสหวิทยาการและเก็บข้อมูล

ภาคสนามท�าให้เปิดมุมมองใหม่	ๆ 	เข้าใจผู้คน	พื้นที่	เวลา	

วัฒนธรรม	นอกเหนือจากความคุ้นชินของตนเอง

	 5.	 การขับเคลื่อนคติชนศึกษาในไทย	 ควรมีการ

ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม	

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่	 เพื่อการ

อนุรักษ์สืบ	ทอด	และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ส่งเสริมการ

พัฒนาการท่องเท่ียว	 เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน	ท�าให้การเข้าใจท้องถิ่น	และการสร้าง

อัตลักษณ์ให้กับวัฒนธรรมท้องถ่ินในประเทศไทยได้ดี

ยิ่งขึ้น	

ที่มา:	วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน	ฉบับประจ�าเดือน
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