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1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
The 13th China (Shenzhen) International Cultural Industries Fair 

2. สถานที ่
เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. วันที่ 
9 – 14 พฤษภาคม 2560 

4. สรุปเนื้อหา 
4.1 คณะฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน China (Shenzhen) International Cultural Industries 

Fair ครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นการจัดแสดงนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ การจัดงาน          
แบ่งออกเป็น 9 ส่วน ดังนี้  

    1) อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (cultural industry) เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีนจากการด าเนินนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 
เช่น ความส าเร็จในการผลิตภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ การแสดง การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง สื่อดิจิตอล เป็นต้น 
โดยการสนับสนุนด้านนโยบาย การเงิน และการลงทุนจากหน่วยงานการปกครองในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นผล             
สืบเนื่องมาจากนโยบายการปฏิวัติทางวัฒนธรรมของประเทศ 

2) ชีวิตสร้างสรรค์ (creative living) เป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีความ
สร้างสรรค์และทันสมัย ประกอบด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรม ฯลฯ 

3) ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และแอนิเมชัน (film, television & animation) เป็นการ             
จัดแสดงผลงานทั้งภาพยนตร์ โทรทัศน์ แอนิเมชัน และเกม มีการพบปะศิลปิน นักแสดง และการประกวด
ภาพยนตร์สั้น พร้อมทั้งน าเสนอการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตและน าเสนอสื่อข้างต้น อาทิ เทคโนโลยี-                        
เสมือนจริง (virtual reality)  

4) สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ (press, publication & new media) เป็นการ         
จัดแสดงวิวัฒนาการและนวัตกรรมในวงการอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ โดยในปีนี้ผู้จัดงานให้ความส าคัญกับการเพ่ิมขึ้นของสื่อดิจิตัลซึ่งน ามาสู่      
การแปลี่ยนแปลงของตลาด ความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และการซื้อขายสื่อต่าง ๆ อย่างถูกลิขสิทธิ์ 

5) เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม (cultural technology) เป็นการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
โดยอาศัยนวัตกรรมโดยเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมควบคู่กับเทคโนโลยี ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัฒนธรรม           
รวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง และการใช้เทคโนโลยีชัน้สูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

6) ศิลปะ (art) เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะทั้งรูปแบบจิตรกรรมและประติมากรรมจาก
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ จากภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงจากท่ัวโลก 



7) เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 และนิทรรศการจากต่างประเทศ (the belt and 
road & international hall) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจาก 35 ประเทศ ที่อยู่ในเส้นทางสายไหมแห่ง-
ศตวรรษท่ี 21 เช่น บัลแกเรีย อินเดีย อียิปต์ ตุรกี รวันดา กัมพูชา ไทย เป็นต้น มาร่วมออกบูธและจัด
นิทรรศการเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ และขยายตลาดด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  

8) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible cultural heritage) เป็นการจัด
นิทรรศการประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวจากเมือง มณฑล และเขตการปกครอง      
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ศิลปะการแสดง ผลงานศิลปะ
พ้ืนบ้าน เป็นต้น รวมถึงนิทรรศการอนุรักษ์และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว 

9) ศิลปะและงานฝีมือ (arts & crafts) เป็นการจัดแสดงศิลปะและงานฝีมือ เช่น 
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องกระเบื้อง งานแกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากหยก ผ้าทอ เครื่องจักสาน เป็นต้น เพ่ือการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้า นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการศิลปะงานฝีมือต้นแบบจ านวน 100 ชิ้น ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานระดับประเทศ 

4.2 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน าคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายอ้าย เสวียฟง (Mr. Ai 
Xuefeng) รองนายกเทศมนตรีเมืองเซินเจิ้น ณ ศาลาว่าการเมืองเซินเจิ้น โดยสรุปประเด็นส าคัญจากการ
สนทนาได้ดังนี้ 

 1) รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวต้อนรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ และ
กล่าวว่าเมื่อ พ.ศ. 2558 ตนได้มีโอกาสเยือนกรุงเทพมหานครเพ่ือลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมือง
น้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองเซินเจิ้น และกล่าวแนะน าว่า เมืองเซินเจิ้นก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ได้รับ
การจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อ พ.ศ. 2523 ปัจจุบันมีประชากร 20 ล้านคน ใน พ.ศ. 2559 มีผลิตภัณฑ์-
มวลรวมในประเทศ (GDP) ประมาณสี่พันล้านหยวน (สองหมื่นล้านบาท) เมืองเซินเจิ้นส่งสินค้าไปยังประเทศ
ไทยจ านวนมาก และเป็นที่ตั้งของท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่รับสินค้าประเภทผลไม้จากประเทศไทย เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ มีบริษัทขาดใหญ่ เช่น หัวเหว่ย (Huawei) เทนเซ็นต์ (Tencent) 
คิวคิว (QQ) เป็นต้น นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน เคยกล่าวชื่นชมเมืองเซินเจิ้น
เรื่องการพัฒนาเมืองและงานด้านต่างประเทศที่มีความโดดเด่น และเมืองเซินเจิ้นยินดีร่วมมือกับ
กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนสินค้า 

2) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวขอบคุณเมืองเซินเจิ้นที่เชิญคณะจาก
กรุงเทพมหานครมาร่วมงาน China (Shenzhen) International Cultural Industries Fair ครั้งที่ 13 และ   
ถือเป็นโอกาสอันดีที่ พ.ศ. 2558 คณะของเมืองเซินเจิ้นได้เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครและร่วมลงนาม
สถาปนาความสัมพันธ์ และกล่าวว่าในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ที่ได้มีโอกาสเยือนเมืองเซินเจิ้นซึ่งมีความเจริญมาก
เมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการเมืองที่ดีของผู้บริหาร และกล่าวแนะน า
กรุงเทพมหานครว่าเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการฉลองครบรอบ 235 ปี นอกจากนี้
กรุงเทพมหานครยังมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) คิดเป็นร้อยละ 30 ของประเทศ รายได้หลักมาจากการ
พาณิชย์ การท่องเที่ยว การขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม อีกทั้งได้รับรางวัลจุดหมายปลายทาง
นักท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาหารอร่อย หาทานได้ง่าย และในปี 
พ.ศ. 2560 ส านักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN) ได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทาง (street 
food) ที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะย่านเยาวราชซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการจัดระเบียบพื้นที่ให้มีความสะอาด    
ถูกหลักอนามัย ผู้ประกอบการไม่เอาเปรียบผู้บริโภค  

 



3) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการ
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครบริเวณถนนราชด าเนินกลาง จึงขอรับการสนับสนุนหนังสือจากเมืองเซินเจิ้นเพ่ือ              
เก็บไว้ที่หอสมุดเมืองฯ เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานคร รวมถึงชาวต่างชาติได้รู้จัก                    
เมืองเซินเจิ้นมากขึ้น นอกจากนี้ได้เรียนเชิญเมืองเซินเจิ้นมาจัดงานสัปดาห์เซินเจิ้น (Shenzhen Week)                        
ณ หอสมุดเมืองฯ ในช่วงเวลาที่สะดวกและเหมาะสม และเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนการจัดแสดงสินค้า เพื่อให้
ประชาชนได้รู้จักยี่ห้อสินค้าของแต่ละเมือง 

4) รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวขอบคุณท่ีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชื่นชมเมือง 
เซินเจิ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบในระดับนานาชาติแล้วเมืองเซินเจิ้นยังต้องพัฒนาอีกมาก และกล่าวว่าการ
ท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเมือง ขณะนี้ได้มีเรือส าราญจากเมืองเซินเจิ้นซึ่งมีเส้นทาง
การเดินเรือรอบทวีปเอเชีย นอกจากนี้เมืองเซินเจิ้นยินดีร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการแลกเปลี่ยนสินค้า 
รวมถึงการพัฒนาเมืองอีกด้วย และในปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีนกับ 5 ชาติใน
ภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของทั้ง 6 ประเทศต่อไป 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
สาระของงานฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ จึงได้น าเรียนผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครทราบ 

6. ผู้รายงาน 
นายฐิติกร เหลืองอิงคสุต 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กลุ่มงานต่างประเทศ 1 
กองการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 0 2224 8175 - 6   

 


