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วิเคราะห์สถานการณ์
โลจิสติกส์ทางน้าของจีน
ในช่วง Covid-19

ระบบการขนส่งทางน้ าของประเทศจีนเกิดขึน้ แต่โบราณกาล ทัง้ ขนส่งภายในประเทศและมีการติดต่อค้าขาย
ยังต่างประเทศดังปรากฏในพงศาวดาลไทย (อมรา ศรีสุชาติ, 2562) โดยทีป่ ระเทศจีนมีการติดต่อค้าขายกับประเทศ
ไทยและอุษาคเนย์ตลอดมา ในประเทศจีน ระบบการขนส่งทางน้ าถือว่าระบบการขนส่งที่มคี วามสาคัญ เนื่องจาก
สามารถเชื่อมโยงในการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตในมณฑลต่างๆ ไปถึงยังผูบ้ ริโภคต่างมณฑลได้อย่างทัวถึ
่ ง แม้ว่าใน
ปั จจุบนั จะมีรถไฟหรือมีเส้นทางทางบกทีส่ ามารถเดินทางเข้าไปยังจุดต่างๆได้ แต่กไ็ ม่สามารถบรรทุกสินค้าในปริมาณ
ที่มากเช่นเดียวกับการขนส่งทางน้ า ดังนัน้ การขนส่งทางน้ า จึงยังเป็ นเส้นทางที่นิยมในการขนส่งจวบจนกระทังถึ
่ ง
ปั จจุบนั
ระบบการขนส่งทางน้าของประเทศจีนถือว่ามีประสิทธิภาพและความก้าวหน้าเป็ นอย่างมาก สามารถสร้างงาน
และสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนชาวจีนอย่างมหาศาล การสมาพันธ์โสจิสติกส์และการจัดซือ้ แห่งประเทศจีนมีรายงานว่า
ภาคธุ ร กิจ โดยเฉพาะในส่ว นของอุ ต สาหกรรมโลจิสติก ส์ข องประเทศจีน ยัง คงรั ก ษาทิศ ทางการฟื้ นตัว และมีผ ล
ประกอบการในทิศทางทีด่ ขี น้ึ ในช่วงปี 2021 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ในปี 2019 ยิง่ เป็ นการตอกย้าถึง
การขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศจีน ระบบโลจิสติกส์ทางน้าของจีนเปรียบเสมือนเส้นเลือดทีส่ ามารถ
ลาเลียงสินค้าไปยังส่วนต่างๆ ได้ทวโลก
ั่
ในส่วนของระบบโลจิสติกส์ ในประเทศจีนได้รบั ความเอาใจใส่จากรัฐบาล จึงมี
การเจริญ เติบ โตอย่ า งรวดเร็ว และมีค วามเจริญ อย่ า งมีป ระสิท ธิ ภาพมากกว่ า ประเทศอื่น ๆ ในภู มิภ าคเดีย วกัน
นอกจากนัน้ จีนได้กลายเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมทีต่ ่าง ประเทศได้เข้ามาลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและบริการด้วยปั จจัยหลาย
ด้าน เช่น ราคาต้นทุนของวัตถุดบิ ต่ า ค่าแรง งานต่ า สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในเขตเดียวกันได้ ทาให้
ประเทศจีนอยู่ในสภาวะทีม่ คี วาม สามารถในการแข่งขันสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในด้านการลงทุน
ช่วงโควิด-19 เมื่อสองปี ทผ่ี ่านมา (2562) สร้างผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมมากมายในแต่ละประเทศ
และกระจายไปยังประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
โดยเชื่อกันว่ามีจุดกาเนิดมาจากเมืองอูฮนั ่ ประเทศจีน เศรษฐกิจโดยรวมของ
แต่ ละประเทศได้รบั ผลกระทบเป็ นอย่างมาก (Xu, Li, Chu, & Dinca, 2021) รวมทัง้ ประเทศจีน ในช่วงระยะปี แรก
เศรษฐกิจได้รบั ผลกระทบในทางลบอย่างเห็นได้ชดั อย่างไรก็ตาม ในปี ถดั มาสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจีน ซึง่ ถือ
เป็ นประเทศแรกของโลก เริม่ ดีขน้ึ อย่างรวดเร็ว และประเทศจีนเองได้มกี ารกระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศ ทาให้ระบบ
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เศรษฐกิจ ในประเทศดีข้นึ อย่า งเห็น ได้ชดั (Wang & Zhang, 2021) ผลผลิต ในภาคอุต สาหกรรมในเดือ น มี. ค.
เพิ ่ม ขึ้น 14.1% เมื่อ เทีย บกับ ปี ที่ผ ่า นมา (2563) ขณะที่ภ าคการค้า ปลึก สูง ขึ ้น 34.2% (BBC Thai, 2564)
ในขณะที่ร ายงานมูล ค่ า โลจิส ติก ส์ท างสัง คมของจีน ช่ ว งสี่เ ดือ นแรกของปี 2564 มีมูล ค่า สูง ถึง 97.4 ล้า นล้า น
หยวน คิด เป็ น ประมาณ 477.97 ล้า นล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 20 เมื่อ เทีย บกับ ปี ที่ผ่ า นมา (2563) (Xinhua,
2021)
ผลกระทบทางเศรษฐกิจช่วงภาวะโควิด-19

รูปที่ 1: ดัชนีหุน้ ของประเทศจีนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแต่ละปี
ทีม่ า: Bloomberg
รูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงตลาดหุน้ ของจีนทีส่ ามารถก่อให้เกิดความเสีย่ งทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในตลาดหุน้ โลก แสดงให้
เห็น โอกาสที่เ พิ่ม ขึ้น ของเศรษฐกิจจีน เนื่ อ งจากความสามารถของประเทศจีน ในการที่ ก้า วข้า มหรือ หลุ ด พ้นจาก
สถานการณ์โควิด-19 ได้ก่อนประเทศอื่น จากประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในการแก้ไขปั ญหาโควิด -19 ในช่วงทีผ่ ่านมาทาให้
เห็นว่าจีนมีเทคโนโลยีท่ที นั สมัย และมีศกั ยภาพ ในการที่จะแก้ไขปั ญหา ผลักดันประเทศ และแก้ไขเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว ในด้านศูนย์กลางท่าเรือขนส่ง (Logistics Hub Ports) ประเทศจีนมี 10 ท่าเรือนานาชาติใหญ่ท่ี
สาคัญดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1: ท่าเรือทีส่ าคัญในประเทศจีน
ท่าเรือ
ลักษณะที่สาคัญ
1. ท่าเรือเซีย่ งไฮ้ (PORT OF SHANGHAI)
40 ล้าน TEUs ซึง่ ดาเนินการในปี พ. ศ. 2560
2. ท่าเรือเซินเจิน้ (PORT OF SHENZHEN)
เกตเวย์ ไ ปยัง Pearl River Delta และฮ่ อ งกงพอร์ ต มี ก าร
จัดการ 23.98 ล้าน TEUs
3. ท่าเรือ Ningbo-Zhoushan (PORT OF Ningbo- 40 ล้าน TEU ส่วนใหญ่ขนส่งน้ ามันดิบขนาดใหญ่และกองเรือ
Zhoushan)
บรรทุ ก แร่ นอกจากนี้ ย ัง เป็ น ที่ตัง้ ของพื้น ที่จ ัด เก็บ สารเคมี
เหลวภายในประเทศ
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ท่าเรือ
4. ท่าเรือฮ่องกง (PORT OF HONG KONG)
5. ท่าเรือกวางโจว (PORT OF GUANGZHON)
6. ท่าเรือชิงเต่า (PORT OF QINGDAO)
7. พอร์ตของเทียนจิน (PORT OF TIANJIN)

8. ท่าเรือต้าเหลียน (PORT OF DALIAN)
9. ท่าเรือเซียะเหมิน (PORT OF XIAMEN)

10. ท่าเรือของ Yingkou (PORT OF YINGKOU)

ลักษณะที่สาคัญ
ฮ่องกงตกอยู่ในภาวะถดถอยนับตัง้ แต่ถูกล้มครองบัลลังก์ในปี
พ. ศ. 2547
จัดการส่วนใหญ่ผลิตอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร ในปี 2016
มีการจัดการ 17.59 ล้าน TEUs
ในปี 2016 มีการจัดการ 17.44 ล้าน TEUs
เป็ น ท่ า เรือที่ใหญ่ ท่ีสุดในภาคเหนือ ของจีนซึ่งให้บริการ 11
จังหวัดในภาคเหนือและประเทศมองโกเลีย เดิมชื่อ Port of
Tangu และเป็ นประตูสทู่ ะเลหลักของกรุงปั กกิง่
เป็ นศูนย์กลางการถ่ ายโอนสินค้าที่ใหญ่ เป็ น อัน ดับสองของ
ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
ท่าเรือเซียะเหมินตัง้ อยู่ท่ปี ากแม่น้ าเย่หนานจิงในจัง หวัด ฝู
เจี้ย น เป็ นท่ า เทีย บเรือ แผ่ น ดิน ใหญ่ ท่ีใ กล้ เ คีย งที่สุ ด ของ
ประเทศไต้หวันซึง่ เป็ นท่าเรือแผ่นดินใหญ่แห่งแรกทีเ่ ริม่ จัดส่ง
สินค้าโดยตรงไปยังท่าเรือ Kaohsiung ของไต้หวัน
ท่าเทียบเรือตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนี้มจี านวน 5.92 ล้าน
TEU ในปี 2016 เป็ นสถานที่นาเข้าที่สาคัญสาหรับบางพื้นที่
ของประเทศมองโกเลียสินค้าประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ธัญพืช
น้าตาลแร่ธาตุถ่านหินเหล็กและรถนาเข้า

ทีม่ า: (Good Freight Thailand, 2019)
ตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาท่าเรือของจีน ขนาดและความสามารถในการรองรับของแต่ละท่าเรือมีปริมาณทีม่ าก
และมีประสิทธิภาพ การเดินเรือขนาดใหญ่สามารถทาได้โดยง่าย สินค้าที่สามารถส่งได้มคี วามหลากหลายและบาง
ท่าเรือมีการจากัดสินค้าเฉพาะเป็ นบางประเภทเท่านัน้ เช่น ท่าเรือนิมโปเน้นสินค้าที่เป็ นแร่ธาตุ น้ ามัน และสารเคมี
เป็ นต้น

Yangshan Deep Water Port, an automated
container terminal, in east China's Shanghai
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ความท้าทายในการขนส่งทางน้าของจีนช่วงโควิด-19
ตลอดช่วงโควิด -19 ทีผ่ ่านมา การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางน้ ายังไม่สามารถเดินทางได้อย่างเป็ น
ปกติทาให้ Containers ทีอ่ ยู่ในแต่ละประเทศเกิดการตกค้างและไม่สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ได้ ขึน้ อยู่กบั
นโยบายในแต่ละประเทศว่าจะสามารถอนุ ญาตให้เรือขนส่งสินค้าสามารถผ่านด่านกักกันสินค้าเข้าประเทศได้หรือไม่
เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าเป็ นห่วง และต้องเร่งดาเนินการแก้ไขโดยด่วนเพื่อให้การขนส่งเกิดการเคลื่อนไหวเป็ น
ปกติดงั เดิม จะสังเกตเห็นว่าประเทศจีนเองเป็ นผู้นาเทคโนโลยี และเป็ นผู้นาในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทางด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะช่วงโควิด -19 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษา ทัง้ นี้ขยายรวมไปจนถึงการขนส่งใน
ภาพรวม ประเทศจีนมียอดขนส่ง (Logistics) ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตังในรายงาน (Xinhua, 2021) ได้กล่าวว่าอัตราการเติบโต
ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จนี ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2020 และ 2021 เฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 7.2 โดยขนาดและอัตรา
การเติบโตปรับตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด จากการศึกษาในอดีต ที่ผ่านมา พบว่ามูลค่าธุรกิจ e-Commerce
เติบโต 8-10% ต่อปี ขณะทีธ่ ุรกิจรับส่งพัสดุด่วนทีเ่ ป็ นธุรกิจเกีย่ วเนื่องขยายตัวประมาณ 11% ต่อปี และในช่วง 5 ปี ท่ี
ผ่านมาธุรกิจขนส่งอาหารเติบโตสูงเฉลี่ย 10% ต่ อปี เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกและ
ประหยัดเวลามากขึน้ ทาให้แนวโน้มธุรกิจขนส่งมีการเจริญเติบโตมากขึน้
ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางน้าช่วงโควิด-19
ปั ญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางน้ าโดยทัวไปมี
่ หลายประการ ซึง่ ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน และเกิดขึน้ ไล่เลีย่
กันทัวโลก
่
รวมถึงประเทศจีนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเช่นเดียวกัน (Twinn, Conde, Rojas, & Luo, 2020) ดังจะหยิบยกมา
เป็ นตัวอย่าง เพื่อให้ผทู้ ส่ี นใจทางด้านการขนส่งทางน้าได้มองเห็นประเด็นมีดงั ต่อไปนี้
1. มาตรการป้ องกันโควิ ด-19 เนื่องจากแต่ละประเทศมีการป้ องกันการแพร่กระจายโรคระบาดโควิด-19 จึงมี
มาตรการป้ องกันไม่ให้เรื่อขนส่งจากต่างประเทศเทียบท่า หรือมีการชะลอการเทียบท่าของเรือขนส่งจากต่างประเทศ
เหล่านี้ ทาให้เกิดความล่าช้า เสียค่าใช้จ่าย และเกิดความเสียหายต่อสินค้าบางประเภทในระหว่างการขนส่ง
2. จานวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ถกู ทิ้ งไว้ในบางประเทศ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังประเทศอื่น ประเด็นนี้
มีความสัมพันธ์กบั ในประเด็นแรก เนื่องจากตู้คอนเทนเนอร์ทถ่ี ูกส่งไปยังประเทศต่างๆ ก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 และติดค้างอยู่ในประเทศเหล่านัน้ ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือส่งสินค้าต่อไปยังประเทศอื่นๆ ได้ ติดด้วยมาตรการใน
การส่งสินค้าทัง้ จากประเทศผูส้ ง่ และประเทศผูร้ บั สินค้า ทีป่ ้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
3. ความพร้อมทางเทคโนโลยี ประเทศส่วนใหญ่ยงั ไม่มคี วามพร้อมทางด้านเทคโนโลยีท่มี คี วามทันสมัย
และสามารถรองรับต่อการระบาดของโควิด-19 ได้ จึงทาให้ไม่เอือ้ อานวยต่อการดาเนินการขนส่งระหว่างประเทศและ
เกิดการยอมรับในการผ่านพิธศี ุลกากรขาเข้า การผ่านด่านตรวจโรค จึงยังคงเป็ นปั ญหาต่อระบบขนส่งทางน้ าอยู่จนถึง
ปั จจุบนั
ประเทศจีนและอีกหลายประเทศเช่น สิงคโปร์ เกาหลี และญีป่ ่ นุ ตระหนักถึงความสาคัญและความท้าทายของ
เทคโนโลยีเพื่อการขนส่งและการตรวจโรคเพื่อการขนส่ง จึงทาให้ระบบการขนส่งทางน้ า ในประเทศทีก่ ล่าวมายังคงมี
การขยายตัวในช่วงโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
ความคืบหน้าของระบบโลจิสติกส์และภาคอุสาหกรรมในจีน
ด้วยการแก้ไข พัฒนา และรักษาอย่างไม่หยุดยัง้ ทาให้ระบบโลจิสติกส์และภาคอุสาหกรรมในจีนก้าวหน้ า
พัฒนา และเกิดประสิทธิภาพอย่างไม่หยุดยัง้ โดยปั จจุบนั (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย, 2563)
ทางบก ในส่วนทีเ่ ป็ นทางหลวงได้เปิ ดดาเนินการแล้ว 97% กล่าวคือ การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกสามารถ
กลับมาดาเนินการเกือบเป็ นปกติในทุกเส้นทางแต่ยงั มีการตรวจสอบและควบคุมทีเ่ ข้มงวดโดยเฉพาะทางหลวงทีเ่ ชื่อม
เข้าสูเ่ ส้นทางเซีย่ งไฮ้
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ทางน้ า ได้เปิ ดดาเนินการแล้ว 97% โดยส่วนใหญ่เป็ นท่าเรือขนส่งสินค้าศูนย์กลางที่สาคัญ ซึ่งรวมถึง ท่า
เรือเซีย่ งไฮ้ เซินเจิน้ ฮ่องกง และกวางตุง้
ทางอากาศ ได้ก ลับ มาเปิ ด ดาเนิ น การแล้ว 87% โดยส่ว นใหญ่ ก ลับ มาเปิ ด ดาเนิ น การโดยปกติ ยกเว้น
สนามบินอู่ฮนที
ั ่ ม่ กี ารจากัดการนาเข้าและออกสินค้า
จีนเปิดประเทศลุ้นรายได้ ดันวอลุ่มการค้าด้วยโลจิสติกส์หลังโควิด
จีนเริม่ มีสญ
ั ญาณบวกหลังเปิ ดประเทศ คาดปลายปี 2564 มีวอลุ่มดีขน้ึ จีนมองโควิด-19 ไม่กระทบภาพรวม
ธุรกิจโลจิสติกส์ เชื่อหากสถานการณ์จบเร็ววอลุ่มสูงขึน้ เมื่อกลางปี ทผ่ี ่านมาจ้าวชงจิว๋ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม
ของจีนเปิ ดเผยว่าภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าในจีนคลี่คลายลงแล้ว หลังผู้ผลิตเพิม่ กาลังการผลิต ด้วยการ
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจทีม่ นคงของจี
ั่
นทาให้ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งทางการค้าระหว่างประเทศมีปริมาณสูง
และเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามการขาดแคลนก่อนหน้านี้เกิดขึน้ เนื่องจากประสิทธิภาพการบริหารหรือการดาเนินงานที่ต่ าลง
ของท่าเรือต่างชาติอนั เนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 สร้างอุปสรรคให้กบั การขนส่งเป็ นอย่างมาก ไม่เพียงแต่
ระบบโลจิสติกส์ทางน้ าระหว่างประเทศของจีนที่มกี ารขยายตัวที่ดีขน้ึ ระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศของจีนมีการ
ขยายตัวทุกระบบและเปิ ดการให้การบริการได้เกือบเต็มประสิทธิภาพ (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย, 2563) แม้แต่ประเทศไทยเอง ได้เล็งเห็นการนาเอาระบบ e-Commerce ของประเทศจีนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ในประเทศไทยเพื่อเพิม่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่นระบบการจัดการของ Alibaba ทีเ่ น้นการส่งออกไปยังตลาดใหม่
ผ่ า น AliExpress, Lazada และ Tmall World, สนั บ สนุ น ให้เ กิด การรวมกลุ่ ม ด้า นการผลิต ของแต่ ละสิน ค้า เพื่อ ให้
ผู้บริโภคเกิดการจดจาสินค้า , การนาดิจทิ ลั มาใช้เพื่อช่วยให้ภาคการเกษตรเติบโต ก่อตัง้ วิทยาลัยไลฟ์ สตรีมมิง่ ระดับ
หมู่บา้ น เพื่อสร้างทีมเกษตรกรนักไลฟ์ สตรีมมิง่ หรือไลฟ์ สด และสร้างพนักงานจัดส่งเป็ นต้น
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