เซินเจิ้นจากหมูบานชาวประมงสู Silicon Valley ของจีน
------------------------------------สํานักขาวไชนาเดลี่รายงานเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเซินเจิ้น มณทลกวางตุง
สาธารณรัฐประชาชนจีน จากหมูบานชาวประมงไปสูเมืองที่เปรียบเสมือนเปน Silicon Valley ของจีน เห็นไดจาก
การเติบโตอยางรวดเร็วของบริษัท Tencent ยักษใหญดานเทคโนโลยีของจีนในชวงไมกี่สิบปที่ผานมาสะทอนให
เห็นถึงความเจริญเติบโตของเมืองเซินเจิ้น เมื่อเทียบจากอดีตป 2523 เปนหมูบานชาวประมงที่มีน้ําและภูเขา
ลอมรอบ จนกระทั่งในป 2541 ไดมีการกอตั้งบริษัท Tencent ที่เขตหนานซาน เมืองเซินเจิ้น และธุรกิจเติบโต
อยางรวดเร็วกลายเปนบริษัทเกมระดับโลกและเจาของ WeChat แพลตฟอรม Social Media ยักษใหญของจีน
สํานักงานสถิติเซินเจิ้นระบุวา มีบริษัทจดทะเบียนมากกวา 150 แหงและมีวิสาหกิจไฮเทคระดับชาติ
3,500 แหงในเขตหนานซาน เมืองเซินเจิ้น รวมถึงยังเปนที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียนมากกวา 360 แหงที่ติด
อันดับ 500 อันดับแรกของโลก เศรษฐกิจที่แข็งแกรงของเซินเจิ้น ไมเพียงแตขับเคลื่อนโดยบริษัทขนาดใหญ
อยาง Tencent เทานั้น แตยังมีบริษัทอื่นๆ ที่มีนวัตกรรม เชน บริษัท Da-Jiang Innovation Science and
Technology หรือ DJI ผูผลิตและจําหนายโดรน และบริษัท UBTech Robotics ผูผลิตเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐและหุนยนตฮิวแมนนอยด (humanoid robotic)
ภาคนวัตกรรมในเขตหนานซาน จากป 2533 มี GDP ไมเกิน 10 ลานหยวน และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจพึ่งพาภาคการเกษตรเปนหลัก แตปจจุบันกลายเปนเขตเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยธุรกิจที่เกิดใหมและ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยป 2561 มี GDP กวา 500,000 ลานหยวน (69.75 พันลานเหรียญสหรัฐฯ)
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกิดใหมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร ในชวงหลายปของการพัฒนาทําใหเซินเจิ้น
เปรียบเสมือนเปน Silicon Valley ของจีน และธุรกิจ startup ที่โดดเดน อาทิ
บริษัท Shenzhen Yibaifen Biological Technology กอตั้งป 2559 เปนธุรกิจ Startup ที่เกิดขึ้น
ในยุคเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเฟองฟู ประกอบกับนโยบายของจีนในการพัฒนาดานสาธารณสุขเปนแรงผลักดัน
ใหเติบโตอยางรวดเร็ว โดยบริษัทไดเปดตัว “Yishengjun” เครื่องดื่มโปรไบโอติกที่ไดรับความนิยมจาก
ผูบริโภคจํานวนมากจากการทําการตลาดสมัย ใหม ตั้งเปาไปที่คนหนุมสาวที่ซื้อของออนไลน ซึ่งเครือขาย
โซเชียลมีคาใชจายนอยและมีประสิทธิภาพในการเขาถึงลูกคาเปาหมาย โดยบริษัทไดพัฒนาทีมขายออนไลน
ของผูคาปลีกมากกวา 100,000 รายที่ขายผลิตภัณฑของบริษัท Yibaifen บนแพลตฟอรมโทรศัพทมือถือ
บริษัท Ehang กอตั้งในป 2557 กลายเปนผูนําในอุตสาหกรรม “drone-taxi” โดยพัฒนาเครื่องบินเล็ก
Ehang 184 เครื่องบินบังคับอัตโนมัติสไตลโดรน เปนอากาศยานไรคนขับ (autonomous aerial vehicles)
ลําแรกของโลกที่มีการใชขนสงผูโดยสาร โลจิสติกส การจัดการและถายภาพเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมี
ปจจัยสนับสนุนทั้งจากหวงโซอุปทานและทรัพยากรมนุษย รวมถึงการสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาลมณฑล
กวางตุ ง ในการเริ่ ม ต น ธุ ร กิ จ อากาศยานไร ค นขั บ
โดยผู ก อ ตั้ ง บริ ษั ท เคยทํ า งานกั บ บริ ษั ท startup
ดานเทคโนโลยีใน Silicon Valley และไดตระหนักถึงความสําคัญของการเคลื่อนยายทางอากาศในเขตเมืองที่
จะกลายเปนธุรกิจใหมที่เกิดขึ้นในมณฑลกวางตุง ดังนั้น ในป 2557 จึงไดมีการเริ่มกอตั้งบริษัท Ehang
ในชวงเวลาที่มีการประกาศแผนระดับชาติเพื่อสงเสริมผูประกอบการและนวัตกรรมเพื่อเปนแรงขับเคลื่อน
สํ า คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยมี แ นวคิ ด การสร า งแบรนด ข องตนเองใน
อุตสาหกรรมใหมที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และปจจุบันบริษัทไดเติบโตอยางรวดเร็ว มีการ
ลงนามขอตกลงกับคูคาตางประเทศหลายราย และปลายเดือนสิงหาคม 2562 บริษัท Ehang ไดประกาศจะ
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รวมกับรัฐบาลนครกวางโจวสรางเครือขายการขนสงทางอากาศระดับความสูงต่ําสําหรับเครื่อง Ehang 184
ซึ่งการขนสงทางอากาศในเขตเมื องจะกลายเปน เครื่องมือสําคัญในการขนส งผูโ ดยสารดว ยวิธี ที่ป ลอดภั ย
รวดเร็ว เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประหยัดคาใชจาย เพื่อใหเทคโนโลยีการบินเปนประโยชนตอผูคนที่อาศัยอยู
ในเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้เที่ยวบินทดลองจะเริ่มตนภายในสิ้นป 2562 และใหบริการอยางเต็มรูปแบบผานระบบ
เครือขายภายในสองป
นอกจากนี้ เซินเจิ้นยังใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอม โดยเมื่อชวงตนป 2562 ไดประกาศเลิกใชแกสในรถ
แท็กซี่โดยเปลี่ยนไปใชรถแท็กซี่พลังงานไฟฟา (Electric Vehicle : EV) เกือบทั้งหมด โดยรถแท็กซี่ 21,689 คันที่
ดําเนินงานในเมืองรอยละ 99 เปนรถพลังงานไฟฟา และเซินเจิ้นเปน 1 ใน 13 เมืองนํารองที่สงเสริมระบบขนสง
สาธารณะพลังงานทางเลือกเพื่อลดหมอกควันและพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกในจีน โดยสกูตเตอรไฟฟา
จักรยาน และยานพาหนะขนสงแบบสามลอ ซึ่งชวยลดการปลอยกาซและลดมลภาวะทางเสียง ปจจุบันรถแท็กซี่
พลังงานไฟฟากวา 20,000 คันดังกลาวชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดประมาณ 850,000 ตันตอป
การรายงานของสํานักขาวไชนาเดลี่ดังกลาว มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนไดเผยแพรแผนการยกระดับ
เมืองเซินเจิ้นซึ่งอยูติดกับฮองกง หลังการชุมนุมประทวงที่ยืดเยื้อในฮองกงสงผลใหธุรกิจในฮองกงตกอยูใน
ภาวะวิกฤติ โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รัฐบาลจีนไดสรุปแนวทางซึ่งมีเปาหมายเปลี่ยนเซินเจิ้นใหเปน
พื้นที่นํารองของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณของจีน (Guidelines on supporting Shenzhen in building a
pilot demonstration area of socialism with Chinese characteristics) โดยใชยุทธศาสตรการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจ “อาวกวางตุง-ฮองกง-มาเกา” (Guangdong–Hong Kong–Macao Greater Bay Area : GBA)
และแนวทางหนึ่งประเทศสองระบบเปนพื้นฐานในการพัฒนา โดยตั้งเปาหมายใหเซินเจิ้นเปนกลไกหลักของ
เขตเศรษฐกิจดังกลาว รวมถึงเปาหมายการเปลี่ยนแปลงความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจและคุณภาพการพัฒนา
ของเซินเจิ้นใหกลายเปนหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในโลกภายในป 2568 (ค.ศ. 2025) และภายในป 2578 (ค.ศ.
2035) เซินเจิ้นจะเปนเมืองตนแบบที่มีการพัฒนาขั้นสูงใหกับเมืองอื่นๆ ของจีน รวมถึงเปนศูนยกลางของ
นวัตกรรม ภาคธุรกิจ และความคิดสรางสรรคที่มีอิทธิพลในระดับนานาชาติ
------------------------------------สพต. ณ กรุงปกกิ่ง
10 กันยายน 2562

