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ระบบการขนส่งทางน ้าของประเทศจนีเกดิขึน้แต่โบราณกาล ทัง้ขนส่งภายในประเทศและมกีารตดิต่อคา้ขาย
ยงัต่างประเทศดงัปรากฏในพงศาวดาลไทย (อมรา ศรสีุชาต,ิ 2562) โดยทีป่ระเทศจนีมกีารตดิต่อคา้ขายกบัประเทศ
ไทยและอุษาคเนย์ตลอดมา ในประเทศจีน ระบบการขนส่งทางน ้าถือว่าระบบการขนส่งที่มคีวามส าคญั เนื่องจาก
สามารถเชื่อมโยงในการขนสง่สนิคา้จากแหล่งผลติในมณฑลต่างๆ ไปถงึยงัผูบ้รโิภคต่างมณฑลไดอ้ย่างทัว่ถงึ แมว้่าใน
ปัจจุบนัจะมรีถไฟหรอืมเีสน้ทางทางบกทีส่ามารถเดนิทางเขา้ไปยงัจุดต่างๆได้ แต่กไ็ม่สามารถบรรทุกสนิคา้ในปรมิาณ
ที่มากเช่นเดยีวกบัการขนส่งทางน ้า ดงันัน้การขนส่งทางน ้า จงึยงัเป็นเสน้ทางที่นิยมในการขนส่งจวบจนกระทัง่ถึง
ปัจจุบนั 

ระบบการขนสง่ทางน ้าของประเทศจนีถอืว่ามปีระสทิธภิาพและความกา้วหน้าเป็นอย่างมาก สามารถสรา้งงาน 
และสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนชาวจนีอย่างมหาศาล การสมาพนัธโ์สจสิตกิสแ์ละการจดัซือ้แห่งประเทศจนีมรีายงานว่า 
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศจีนยังคงรักษาทิศทางการฟ้ืนตัว และมีผล
ประกอบการในทศิทางทีด่ขี ึน้ในช่วงปี 2021 เมื่อเทยีบกบัช่วงก่อนเกดิโรคระบาดใหญ่ในปี 2019 ยิง่เป็นการตอกย ้าถงึ
การขยายตวัของอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องประเทศจนี ระบบโลจสิตกิสท์างน ้าของจนีเปรยีบเสมอืนเสน้เลอืดทีส่ามารถ
ล าเลยีงสนิคา้ไปยงัส่วนต่างๆ ไดท้ัว่โลก ในส่วนของระบบโลจสิตกิส ์ในประเทศจนีไดร้บัความเอาใจใส่จากรฐับาล จงึมี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความเจริญอย่างมีประสิทธิ ภาพมากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกนั 
นอกจากนัน้จนีไดก้ลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทีต่่าง ประเทศไดเ้ขา้มาลงทุนเพื่อผลติสนิคา้และบรกิารดว้ยปัจจยัหลาย
ด้าน เช่น ราคาต้นทุนของวตัถุดบิต ่า ค่าแรง งานต ่า สามารถแข่งขนักบัประเทศอื่นๆที่อยู่ในเขตเดยีวกนัได้ ท าให้
ประเทศจนีอยู่ในสภาวะทีม่คีวาม สามารถในการแขง่ขนัสงูเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นในดา้นการลงทุน 

ช่วงโควดิ-19 เมื่อสองปีทีผ่่านมา (2562) สรา้งผลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมมากมายในแต่ละประเทศ 
และกระจายไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยเชื่อกนัว่ามจีุดก าเนิดมาจากเมอืงอูฮัน่ ประเทศจนี เศรษฐกจิโดยรวมของ
แต่ละประเทศได้รบัผลกระทบเป็นอย่างมาก (Xu, Li, Chu, & Dinca, 2021) รวมทัง้ประเทศจีน ในช่วงระยะปีแรก 
เศรษฐกจิไดร้บัผลกระทบในทางลบอย่างเหน็ไดช้ดั อย่างไรกต็าม ในปีถดัมาสถานการณ์โควดิ-19 ในประเทศจนี ซึง่ถอื
เป็นประเทศแรกของโลก เริม่ดขีึน้อย่างรวดเรว็ และประเทศจนีเองไดม้กีารกระตุน้เศรษฐกจิภายในประเทศ ท าใหร้ะบบ

วเิคราะหส์ถานการณ์ 

โลจสิติกส์ทางน้าของจนี  

ในชว่ง Covid-19 

 



TH.CN Opinion Piece: วเิคราะหส์ถานการณ์ โลจสิตกิสท์างน ้าจนี ในช่วง Covid-19 
 

2 | P a g e  
 

เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชดั (Wang & Zhang, 2021) ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมในเด ือน ม ี.ค. 
เพิ ่มขึ้น 14.1% เมื่อเท ียบกบัปีที่ผ่านมา (2563) ขณะที่ภาคการค้าปล ึกสูงขึ ้น 34.2% (BBC Thai, 2564) 
ในขณะที่รายงานมูลค่าโลจิสติกส์ทางสงัคมของจีนช่วงสี่เด ือนแรกของปี 2564 มีมูลค่าสูงถึง 97.4 ล้านล้าน
หยวน คิดเป็นประมาณ 477.97 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (2563) (Xinhua, 
2021) 

 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจช่วงภาวะโควิด-19 

 
รปูที ่1: ดชันีหุน้ของประเทศจนีทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี 
ทีม่า: Bloomberg 
 

รูปที ่1 แสดงใหเ้หน็ถงึตลาดหุน้ของจนีทีส่ามารถก่อใหเ้กดิความเสีย่งทีเ่พิม่มากขึน้ในตลาดหุน้โลก แสดงให้
เห็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจีน เนื่องจากความสามารถของประเทศจีนในการที่ก้าวข้ามหรือหลุดพ้นจาก
สถานการณ์โควดิ-19 ไดก้่อนประเทศอื่น จากประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการแกไ้ขปัญหาโควดิ-19 ในช่วงทีผ่่านมาท าให้
เห็นว่าจนีมเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยั และมีศกัยภาพ ในการที่จะแก้ไขปัญหา ผลกัดนัประเทศ และแก้ไขเศรษฐกจิของ
ประเทศไดอ้ย่างรวดเรว็ ในดา้นศนูยก์ลางท่าเรอืขนสง่ (Logistics Hub Ports) ประเทศจนีม ี10 ท่าเรอืนานาชาตใิหญ่ที่
ส าคญัดงัต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่1: ท่าเรอืทีส่ าคญัในประเทศจนี 

ท่าเรอื ลกัษณะท่ีส าคญั 
1. ท่าเรอืเซีย่งไฮ ้(PORT OF SHANGHAI) 40 ลา้น TEUs ซึง่ด าเนินการในปี พ. ศ. 2560 
2. ท่าเรอืเซนิเจิน้ (PORT OF SHENZHEN) เกตเวย์ไปยัง Pearl River Delta และฮ่องกงพอร์ตมีการ

จดัการ 23.98 ลา้น TEUs 
3. ท่าเรอื Ningbo-Zhoushan (PORT OF Ningbo-
Zhoushan) 

40 ลา้น TEU ส่วนใหญ่ขนส่งน ้ามนัดบิขนาดใหญ่และกองเรอื
บรรทุกแร่ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตัง้ของพื้นที่จ ัดเก็บสารเคมี
เหลวภายในประเทศ 
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ท่าเรอื ลกัษณะท่ีส าคญั 
4. ท่าเรอืฮ่องกง (PORT OF HONG KONG) ฮ่องกงตกอยู่ในภาวะถดถอยนับตัง้แต่ถูกลม้ครองบลัลงักใ์นปี 

พ. ศ. 2547 
5. ท่าเรอืกวางโจว (PORT OF GUANGZHON) จดัการสว่นใหญ่ผลติอุตสาหกรรมและสนิคา้เกษตร ในปี 2016 

มกีารจดัการ 17.59 ลา้น TEUs 
6. ท่าเรอืชงิเต่า (PORT OF QINGDAO) ในปี 2016 มกีารจดัการ 17.44 ลา้น TEUs 
7. พอรต์ของเทยีนจนิ (PORT OF TIANJIN) เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของจีนซึ่งให้บริการ 11 

จงัหวดัในภาคเหนือและประเทศมองโกเลีย เดิมชื่อ Port of 
Tangu และเป็นประตูสูท่ะเลหลกัของกรุงปักกิง่ 

8. ท่าเรอืตา้เหลยีน (PORT OF DALIAN) เป็นศูนย์กลางการถ่ายโอนสินค้าที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศจนีแผ่นดนิใหญ่ 

9. ท่าเรอืเซยีะเหมนิ (PORT OF XIAMEN) ท่าเรือเซียะเหมินตัง้อยู่ที่ปากแม่น ้าเย่หนานจิงในจงัหวัดฝู
เจี้ยน เป็นท่าเทียบเรือแผ่นดินใหญ่ที่ใกล้เคียงที่สุดของ
ประเทศไตห้วนัซึง่เป็นท่าเรอืแผ่นดนิใหญ่แห่งแรกทีเ่ริม่จดัสง่
สนิคา้โดยตรงไปยงัท่าเรอื Kaohsiung ของไตห้วนั 

10. ท่าเรอืของ Yingkou (PORT OF YINGKOU) ท่าเทยีบเรอืตะวนัออกเฉียงเหนือของจนีน้ีมจี านวน 5.92 ลา้น 
TEU ในปี 2016 เป็นสถานที่น าเขา้ที่ส าคญัส าหรบับางพื้นที่
ของประเทศมองโกเลยีสนิค้าประเภทหลกั ๆ ได้แก่ ธญัพชื
น ้าตาลแร่ธาตุถ่านหนิเหลก็และรถน าเขา้ 

ทีม่า: (Good Freight Thailand, 2019) 
 
 ตารางที ่1 เมื่อพจิารณาท่าเรอืของจนี ขนาดและความสามารถในการรองรบัของแต่ละท่าเรอืมปีรมิาณทีม่าก
และมปีระสทิธภิาพ การเดนิเรอืขนาดใหญ่สามารถท าได้โดยง่าย สนิค้าที่สามารถส่งได้มคีวามหลากหลายและบาง
ท่าเรอืมกีารจ ากดัสนิคา้เฉพาะเป็นบางประเภทเท่านัน้ เช่น ท่าเรอืนิมโปเน้นสนิค้าที่เป็นแร่ธาตุ น ้ามนั และสารเคม ี
เป็นตน้ 

 

Yangshan Deep Water Port, an automated 
container terminal, in east China's Shanghai 
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ความท้าทายในการขนส่งทางน ้าของจีนช่วงโควิด-19 
 ตลอดช่วงโควดิ -19 ทีผ่่านมา การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางน ้ายงัไม่สามารถเดนิทางไดอ้ย่างเป็น
ปกตทิ าให ้Containers ทีอ่ยู่ในแต่ละประเทศเกดิการตกคา้งและไม่สามารถส่งสนิคา้ไปยงัประเทศต่างๆ ได ้ขึน้อยู่กบั
นโยบายในแต่ละประเทศว่าจะสามารถอนุญาตใหเ้รอืขนส่งสนิค้าสามารถผ่านด่านกกักนัสนิคา้เขา้ประเทศไดห้รือไม่ 
เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นสิง่ทีน่่าเป็นห่วง และต้องเร่งด าเนินการแกไ้ขโดยด่วนเพื่อใหก้ารขนส่งเกดิการเคลื่อนไหวเป็น
ปกติดงัเดมิ จะสงัเกตเหน็ว่าประเทศจีนเองเป็นผู้น าเทคโนโลย ีและเป็นผู้น าในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
ทางดา้นโลจสิตกิส ์โดยเฉพาะช่วงโควดิ-19 เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการรกัษา ทัง้นี้ขยายรวมไปจนถงึการขนสง่ใน
ภาพรวม ประเทศจนีมยีอดขนส่ง (Logistics) ทีเ่พิม่มากขึน้ ตงัในรายงาน (Xinhua, 2021) ไดก้ล่าวว่าอตัราการเตบิโต
ของอุตสาหกรรมโลจสิตกิสจ์นีช่วงเดอืนมกราคม-เมษายน 2020 และ 2021 เฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 7.2 โดยขนาดและอตัรา
การเติบโตปรบัตวักลบัสู่ระดบัก่อนเกิดโรคระบาด จากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา พบว่ามูลค่าธุรกิจ e-Commerce 
เตบิโต 8-10% ต่อปี ขณะทีธุ่รกจิรบัส่งพสัดุด่วนทีเ่ป็นธุรกจิเกีย่วเนื่องขยายตวัประมาณ 11% ต่อปี และในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมาธุรกิจขนส่งอาหารเติบโตสูงเฉลี่ย 10% ต่อปี เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกและ
ประหยดัเวลามากขึน้ท าใหแ้นวโน้มธุรกจิขนสง่มกีารเจรญิเตบิโตมากขึน้ 
 

ปญัหาและอุปสรรคในการขนส่งทางน ้าช่วงโควิด-19 
 ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางน ้าโดยทัว่ไปมหีลายประการ ซึง่ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน และเกดิขึน้ไล่เลีย่
กนัทัว่โลก รวมถึงประเทศจนีทีไ่ด้รบัผลกระทบเช่นเดยีวกนั (Twinn, Conde, Rojas, & Luo, 2020) ดงัจะหยบิยกมา
เป็นตวัอย่าง เพื่อใหผู้ท้ีส่นใจทางดา้นการขนสง่ทางน ้าไดม้องเหน็ประเดน็มดีงัต่อไปนี้ 
 1. มาตรการป้องกนัโควิด-19 เน่ืองจากแต่ละประเทศมกีารป้องกนัการแพร่กระจายโรคระบาดโควดิ-19 จงึมี
มาตรการป้องกนัไม่ใหเ้รื่อขนส่งจากต่างประเทศเทยีบท่า หรอืมกีารชะลอการเทยีบท่าของเรอืขนส่งจากต่างประเทศ
เหล่าน้ี ท าใหเ้กดิความล่าชา้ เสยีค่าใชจ้่าย และเกดิความเสยีหายต่อสนิคา้บางประเภทในระหว่างการขนสง่ 
 2. จ านวนตู้คอนเทนเนอรท่ี์ถกูท้ิงไว้ในบางประเทศ และไม่สามารถเคลื่อนยา้ยไปยงัประเทศอื่น ประเดน็น้ี
มคีวามสมัพนัธก์บัในประเดน็แรก เนื่องจากตู้คอนเทนเนอรท์ีถู่กส่งไปยงัประเทศต่างๆ ก่อนเกดิการแพร่ระบาดโควดิ-
19 และตดิคา้งอยู่ในประเทศเหล่านัน้ ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรอืสง่สนิคา้ต่อไปยงัประเทศอื่นๆ ได ้ตดิดว้ยมาตรการใน
การสง่สนิคา้ทัง้จากประเทศผูส้ง่และประเทศผูร้บัสนิคา้ ทีป้่องกนัการแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 
 3. ความพร้อมทางเทคโนโลยี ประเทศส่วนใหญ่ยงัไม่มคีวามพร้อมทางด้านเทคโนโลยทีี่มคีวามทนัสมยั 
และสามารถรองรบัต่อการระบาดของโควดิ-19 ได ้จงึท าใหไ้ม่เอือ้อ านวยต่อการด าเนินการขนส่งระหว่างประเทศและ
เกดิการยอมรบัในการผ่านพธิศีุลกากรขาเขา้ การผ่านด่านตรวจโรค จงึยงัคงเป็นปัญหาต่อระบบขนส่งทางน ้าอยู่จนถงึ
ปัจจุบนั 
 ประเทศจนีและอกีหลายประเทศเช่น สงิคโปร ์เกาหล ีและญีปุ่่ น ตระหนกัถงึความส าคญัและความทา้ทายของ
เทคโนโลยเีพื่อการขนส่งและการตรวจโรคเพื่อการขนส่ง จงึท าใหร้ะบบการขนส่งทางน ้า ในประเทศทีก่ล่าวมายงัคงมี
การขยายตวัในช่วงโควดิ-19 อย่างต่อเนื่อง 
 

ความคืบหน้าของระบบโลจิสติกส์และภาคอุสาหกรรมในจีน 

 ด้วยการแก้ไข พฒันา และรกัษาอย่างไม่หยุดยัง้ ท าให้ระบบโลจสิติกสแ์ละภาคอุสาหกรรมในจนีก้าวหน้า 
พฒันา และเกดิประสทิธภิาพอย่างไม่หยุดยัง้ โดยปัจจุบนั (ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย, 2563) 

ทางบก ในส่วนทีเ่ป็นทางหลวงไดเ้ปิดด าเนินการแลว้ 97% กล่าวคอื การขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทุกสามารถ
กลบัมาด าเนินการเกอืบเป็นปกตใินทุกเสน้ทางแต่ยงัมกีารตรวจสอบและควบคุมทีเ่ขม้งวดโดยเฉพาะทางหลวงทีเ่ชื่อม
เขา้สูเ่สน้ทางเซีย่งไฮ ้ 
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ทางน ้า ได้เปิดด าเนินการแล้ว 97% โดยส่วนใหญ่เป็นท่าเรอืขนส่งสนิค้าศูนย์กลางที่ส าคญั ซึ่งรวมถึง ท่า
เรอืเซีย่งไฮ ้เซนิเจิน้ ฮ่องกง และกวางตุง้ 

ทางอากาศ ได้กลับมาเปิดด าเนินการแล้ว 87% โดยส่วนใหญ่กลับมาเปิดด าเนินการโดยปกติ ยกเว้น
สนามบนิอู่ฮัน่ทีม่กีารจ ากดัการน าเขา้และออกสนิคา้ 
 

จีนเปดิประเทศลุ้นรายได้ ดันวอลุ่มการค้าด้วยโลจิสติกส์หลังโควิด 
จนีเริม่มสีญัญาณบวกหลงัเปิดประเทศ คาดปลายปี 2564 มวีอลุ่มดขีึน้ จนีมองโควดิ-19 ไม่กระทบภาพรวม

ธุรกจิโลจสิตกิส ์เชื่อหากสถานการณ์จบเรว็วอลุ่มสงูขึน้  เมื่อกลางปีทีผ่่านมาจา้วชงจิว๋ รฐัมนตรชี่วยกระทรวงคมนาคม
ของจนีเปิดเผยว่าภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าในจนีคลี่คลายลงแล้ว หลงัผู้ผลติเพิม่ก าลงัการผลติ ด้วยการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิทีม่ ัน่คงของจนีท าใหค้วามต้องการตู้คอนเทนเนอรเ์พื่อการขนสง่ทางการคา้ระหว่างประเทศมปีรมิาณสงู
และเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็  

 

 
 
อย่างไรกต็ามการขาดแคลนก่อนหน้านี้เกดิขึน้เนื่องจากประสทิธภิาพการบรหิารหรอืการด าเนินงานที่ต ่าลง

ของท่าเรอืต่างชาตอินัเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควดิ-19 สรา้งอุปสรรคใหก้บัการขนสง่เป็นอย่างมาก ไม่เพยีงแต่
ระบบโลจสิติกส์ทางน ้าระหว่างประเทศของจนีที่มกีารขยายตัวที่ดีขึน้  ระบบโลจสิติกส์ภายในประเทศของจนีมกีาร
ขยายตวัทุกระบบและเปิดการใหก้ารบริการไดเ้กอืบเตม็ประสทิธภิาพ (ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย, 2563) แมแ้ต่ประเทศไทยเอง ไดเ้ลง็เหน็การน าเอาระบบ e-Commerce ของประเทศจนีมาปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ในประเทศไทยเพื่อเพิม่การขยายตวัทางเศรษฐกจิ เช่นระบบการจดัการของ Alibaba ทีเ่น้นการสง่ออกไปยงัตลาดใหม่ 
ผ่าน AliExpress, Lazada และ Tmall World, สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มด้านการผลิตของแต่ละสินค้า  เพื่อให้
ผู้บรโิภคเกดิการจดจ าสนิค้า, การน าดจิทิลัมาใชเ้พื่อช่วยใหภ้าคการเกษตรเตบิโต ก่อตัง้วทิยาลยัไลฟ์สตรมีมิง่ระดบั
หมู่บา้น เพื่อสรา้งทมีเกษตรกรนกัไลฟ์สตรมีมิง่ หรอืไลฟ์สด และสรา้งพนกังานจดัสง่เป็นตน้ 
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