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ปัจจบุนั ไต้หวนัมีผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ประมาณ 600,000 ล้านUSD หรือราว 20 ล้านล้าน

บาท อยูใ่นอนัดบัท่ี 20-25 ของโลกตามแตล่ะชว่งปี สาํหรับรายได้เฉลีย่ตอ่ประชากรอยูท่ี่ 27,000 USD/คน/ปี หรือ

ประมาณ 70,000 บาท/คน/เดือน จดัอยู่ในกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว เชน่เดียวกบัประเทศเพ่ือนบ้านในภมิูภาคเอเชีย

อยา่งสงิคโปร์ ญ่ีปุ่ นและเกาหลใีต้ อีกทัง้ไต้หวนัยงัได้รับการยกยอ่งเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์และชิน้สว่น

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสาํคญัของโลก โดยครองสว่นแบง่ตลาดแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ของโลกกวา่คร่ึง มีรายได้จาก

ภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ รวมคิดเป็นสดัสว่น 98% ของ GDP   

ด้านการค้าระหวา่งประเทศของไทยกบัไต้หวนั ไต้หวนัเป็นหนึง่ในตลาดสง่ออกสาํคญัของไทย สนิค้าสง่ออกท่ี

สาํคญั ได้แก่ ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ชิน้สว่นยานยนต์ เคมีภณัฑ์ นํา้ตาลทราย มนัสาํปะหลงั ฯลฯ  สนิค้าท่ีไทยนําเข้า

จากไต้หวนั ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เคร่ืองจกัร เหลก็เส้น และแร่โลหะ เป็นต้น ด้วยมลูคา่สนิค้านําเข้าท่ีสงูกวา่มลูคา่

สนิค้าสง่ออก ไทยจงึขาดดลุการค้ากบัไต้หวนัตอ่เน่ืองมาหลายปี          

ก่อนทศวรรษ 1970 การพฒันาทางเศรษฐกิจของไทยกบัไต้หวนัอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ไต้หวนัมีพืน้ท่ีรวม 
ประมาณ 36,193 ตร.กม. (พืน้ท่ีเกาะไต้หวนั 35,873 ตร.กม. และเกาะอ่ืนๆ)  มีขนาดใกล้เคียงกบัภาคตะวนัออกของ
ไทย (ภาคตะวนัออกของไทยมีพืน้ท่ี 34,380 ตร.กม.) และมีประชากร 23.603 ล้านคน (ปี 2019)  แต่ช่วงเวลาเพียง 4 
ทศวรรษ เศรษฐกิจของไต้หวันได้เติบโตและพัฒนามากกว่าไทย ประชากรไต้หวันมีรายได้ต่อหัวมากกว่าของไทย
ประมาณ 3 เท่า และก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  กล่าวโดยสังเขปได้ว่า จุดเปลี่ยนสําคัญมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจภาพรวมในสามช่วงเวลา ซึ่งผลกัดนัให้ไต้หวนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเทียบเท่า
ประเทศพฒันาแล้ว นัน่คือ ช่วงปี 1952 ถึง ปี 1962 มีการปฏิรูปท่ีดินครัง้ใหญ่และพฒันาระบบชลประทานทัง้ประเทศ  
ตอ่มาช่วงปี 1962 ถงึ ปี 1986 ดําเนินมาตรการสง่เสริมธรุกิจ SME ให้มีบทบาทในหว่งโซก่ารผลติและเป็นกําลงัสําคญั
ในการส่งออก  และช่วงปี 1986 ถึง ปี 2000  ยกระดบัอตุสาหกรรมสู่การใช้เทคโนโลยีชัน้สงู เพ่ือสร้างมลูค่าเพิ่มแก่
ผลิตภัณฑ์ โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปีละนับหม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ
อตุสาหกรรม นอกจากนี ้ไต้หวนัยงัดําเนินนโยบายพฒันาการศกึษา สาธารณสขุ โครงสร้างพืน้ฐานและพลงังาน เห็น
ได้จากงบประมาณแผน่ดิน 1 ใน 5  เป็นรายจ่ายพฒันาการศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม   

คณุภาพการศกึษาของไต้หวนัจดัอยูใ่นระดบัแถวหน้าของโลก อตัราการรู้หนงัสอืใกล้เคียง 99% นบัเป็นอีก
หนึ่งปัจจยัสาํคญัที่ผลกัดนัการพฒันาอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ ตามรายงานขององค์การความร่วมมือ
และพฒันาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development / OECD)  ซึง่ดําเนินโครงการ
ทดสอบความรู้นกัเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment / PISA) ทกุ 3 ปี  เพือ่ประเมิน 

ไตห้วนัพฒันาเศรษฐกิจดว้ยเทคโนโลยี 
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คณุภาพการศกึษาและศกัยภาพผู้ เรียนของประเทศสมาชิก กลุม่เป้าหมายคือนกัเรียนท่ีมีอาย ุ15 ปี โดยทดสอบความ
ฉลาดรู้ด้านการอา่น (Reading Literacy)  ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  รายงานผลการประเมินครัง้ลา่สดุ (ปี 2018) ดงันี ้ไต้หวนัได้คะแนนความฉลาด
รู้ด้านการอา่น อนัดบั 17 ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ อนัดบั 5 และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อนัดบั 10 จาก
ทัง้หมด 79 ประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  คะแนนทกุด้านสงูกวา่คา่เฉลีย่ของ OECD  ขณะท่ีไทยมีคะแนนทกุด้านต่ํากวา่
คา่เฉลีย่ของ OECD   
 
การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์   

ความมุง่มัน่ตัง้ใจของรัฐบาลไต้หวนัในการยกระดบัอตุสาหกรรมแบบดัง้เดิม จากท่ีรับจ้างผลิตและใช้แรงงาน
จํานวนมากก้าวสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีชัน้สูง  เป็นแรงผลักดันสําคัญให้ไต้หวันพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง จนสามารถผลิตและส่งออกสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมในสดัส่วนมากขึน้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ จุดเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเร่ิมต้นจากปี 1973 ไต้หวันได้จัดตัง้สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(Industrial Technology Research Institute : ITRI  / 工业技术研究院)  ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต     
เซมิคอนดักเตอร์และแผงวงจร เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ต่อมาปี 1987 สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ร่วมกับ Royal Dutch Philips Electronics Ltd. จัดตัง้ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 
Ltd. (TSMC / 台湾积体电路制造股份有限公司) ดําเนินการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์และแผงวงจรป้อนตลาดยโุรปและ
สหรัฐอเมริกา   

ปัจจบุนั TSMC เป็นผู้ผลติชิปรายใหญ่ของโลก ครองสว่นแบง่ตลาดผลติภณัฑ์ชิปทัว่โลกไมต่ํ่ากวา่ 50% โดยมี
ฐานการผลติหลกัทัง้ในสหรัฐอเมริกา ไต้หวนัและจีน เพ่ือผลติและสง่ออกผลติภณัฑ์ให้แก่บริษัทชัน้นําอยา่ง Apple, 
Google, Qualcomm, Huawei, AMD, NVIDIA  และอีกนบัร้อยบริษัททัว่โลก  ยอดจําหนา่ยผลติภณัฑ์ชิปกวา่ 60% มา
จากสหรัฐอเมริกา  สาํหรับปี 2018  TSMC มีกําไรสทุธิ 3.5 แสนล้านTWD  และมีสนิทรัพย์รวม 2.09 ล้านล้านTWD      

ไต้หวนัยังมุ่งพฒันาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ ผลกัดนัตนเองสู่การเป็นศูนย์กลางวิจัยและพฒันา
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของภมิูภาค ด้วยความร่วมมือจากบริษัทชัน้นําด้านเทคโนโลยี AI อย่าง Google, Microsoft, 
Qualcomm และ NVIDIA  จดุเดน่ของไต้หวนัที่ดงึดดูตา่งชาติให้เข้ามาลงทนุด้าน AI  คือ ระบบการศกึษาท่ีสง่เสริมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาถงึมหาวิทยาลยั คณุภาพแรงงาน ภาคอตุสาหกรรมท่ีมีพืน้ฐานท่ี
ดีด้านอิเลก็ทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  รวมถงึภาครัฐท่ีมีนโยบายพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมสูย่คุดิจิตอล     
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การพัฒนาพลังงาน  

    ไต้หวนัตัง้เป้าหมายพฒันาประเทศอยา่งเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ดําเนินนโยบายพฒันาพลงังานทางเลอืกและ
พลงังานสะอาด เชน่ พลงังานแสงแดด พลงังานลม และแบตเตอร่ีท่ีไมทํ่าลายสิง่แวดล้อม เป็นต้น  โดยเฉพาะการผลติ
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมชายฝ่ังทะเล เพือ่ผลกัดนัไต้หวนัเป็นผู้ นําเทคโนโลยีพลงังานลมชายฝ่ังทะเลในภมิูภาคเอเชีย  

 ไต้หวนัพึง่พิงการนําเข้าพลงังานมากกวา่ 98% และสว่นใหญ่เป็นพลงังานฟอสซิล รัฐบาลจงึตระหนกัถงึ
ความสาํคญัของพลงังานหมนุเวียนและพลงังานสะอาด ต้องการลดสดัสว่นการใช้พลงังานฟอสซิลท่ีก่อเกิดมลพษิทาง
อากาศและภาวะเรือนกระจก จงึมีนโยบายพฒันาพลงังานหมนุเวียนท่ีสาํคญั คือ พลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย์ 
นบัวา่สอดคล้องกบัลกัษณะภมิูประเทศของไต้หวนัที่เป็นเกาะและมีกระแสลมแรงตลอดปี ดงัเชน่ กระทรวงพลงังานได้
ดําเนินโครงการ Thousand Wind Turbines เพือ่พฒันาการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมชายฝ่ังทะเล ในอนาคต
ไต้หวนัจะเป็นแหลง่ผลติกระแสไฟฟ้านอกชายฝ่ังท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของภมิูภาคเอเชีย รองจากจีน และเป็นผู้สง่ออก
อปุกรณ์กงัหนัลมรายใหญ่ในภมิูภาคเอเชีย   

รัฐบาลยงัสง่เสริมภาคเอกชนลงทนุพฒันาด้านพลงังานทดแทน ดงัเช่นสนบัสนนุ Orsted บริษัทพลงังานราย
ใหญ่ของเดนมาร์กและเป็นผู้ นําธรุกิจฟาร์มกงัหนัลมนอกชายฝ่ัง มาลงทนุสร้างฟาร์มกงัหนัลมนอกชายฝ่ังทะเลแหง่
แรกในไต้หวนั มลูคา่การลงทนุ 800 ล้านUSD  ขณะเดียวกนั wpd Taiwan Energy Co., Ltd.（达德能源股份有限公

司）บริษัทยอ่ยของ wdp AG ผู้ นําธุรกิจฟาร์มกงัหนัลมของเยอรมนี ได้ลงทนุโครงการ Yunlin Offshore Wind Project
（云林海上风力发电站計劃）สร้างฟาร์มกงัหนัลม 80 แหง่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวนั โดยจะเสร็จสมบรูณ์ในปี 2021  
มลูคา่ลงทนุ 94,000 ล้านTWD  

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) หรือ EGCO ก็สนใจลงทนุธุรกิจผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมในไต้หวนั
เชน่กนั  บริษัท Greenwing Energy B.V. ซึง่ EGCO ถือหุ้น 100% ได้เข้าซือ้หุ้น Yunlin Holding GmbH ในสดัสว่น 25%  
การซือ้ขายหุ้นแล้วเสร็จ เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2563  (Yunlin Holding GmbH  เป็นบริษัทยอ่ยของ Taiwan Offshore 
Holding GmbH  และถือหุ้น 100% ในบริษัท Yunneng Wind Power Co., Ltd.  ซึง่ลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานลมนอก
ชายฝ่ังช่องแคบไต้หวนั กําลงัผลิต 640 เมกะวตัต์ โดยเฟสแรกกําหนดแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2020  กําลงัผลติ 352 
เมกะวตัต์  เฟสสองกําหนดแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2021  กําลงัผลติ 288 เมกะวตัต์) 

ปัจจบุนั ฟาร์มกงัหนัลมนอกชายฝ่ังท่ีมีกําลงัลมเข้าเกณฑ์และกระแสลมคงท่ี มีประมาณ 20 กวา่แหง่ทัว่โลก 
ในจํานวนนีต้ัง้อยูท่ี่ชอ่งแคบไต้หวนั 16 แหง่  (9 แหง่อยูใ่นเขตน่านนํา้ของไต้หวนั)  ไต้หวนัมีพืน้ท่ีนอกชายฝ่ังท่ีสามารถ
จดัสร้างเป็นฟาร์มกงัหนัลม รวม 5,600 กวา่ตารางกิโลเมตร  ความเร็วลมเฉลีย่ 12 เมตร/วินาที  มีกําลงัการผลติ 29 
ล้านกิโลวตัต์/ชม. ในอนาคตสามารถรองรับการใช้กระแสไฟฟ้าของ 20 ล้านครัวเรือนในหนึง่ปี ขณะนีไ้ต้หวนัมีแหลง่
ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมทัง้บนบกและนอกชายฝ่ังรวม 30 กวา่แหง่ สามารถผลติกระแสไฟฟ้ารวม 1.7 ล้าน      
เมกะวตัต์ โดยตัง้เป้าหมายจะผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนให้ได้สดัสว่น 20% ของพลงังานท่ีผลิตได้ 
ภายในปี 2025       
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การพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรม  

 ไต้หวนัพฒันานครไทเปสูก่ารเป็นเมืองอจัฉริยะอยา่งเป็นรูปธรรมตัง้แตปี่ 2013 จากความร่วมมือของภาครัฐ
และภาคเอกชน  โดยนํานวตักรรมทางเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้กบัการบริหารจดัการเมือง เพ่ือยกระดบันครไทเปเป็น
เมืองอจัฉริยะท่ีโดดเดน่แหง่หนึง่ของโลก เชน่ สนบัสนนุการใช้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า ปรับภมิูทศัน์เมืองด้วย
พืน้ท่ีสเีขียว จดัวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน และเพ่ิมประสทิธิภาพการเข้าถงึบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยี  โดยในปี 2016 
ได้จดัตัง้สาํนกับริหารเมืองอจัฉริยะนครไทเป (Taipei Smart City Project  Management Office / 台北智慧城市项目

办公室) ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงานและประสานงานกบัรัฐบาลท้องถ่ินนครไทเป 

การพฒันานครไทเปเป็นเมืองอจัฉริยะหรือโครงการ“เมืองอจัฉริยะนครไทเป” มีวตัถปุระสงค์ต้องการยกระดบั
คณุภาพชีวิตของประชากร สร้างความเจริญแก่ตวัเมืองอยา่งเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลู
และบริการสาธารณะผา่นแพลตฟอร์มตา่งๆ โดยตัง้เป้าหมายการเป็นเมืองอจัฉริยะของนครไทเปในฐานะเมืองหลวง
ของไต้หวนัไว้หลายด้าน  ดงันี ้  

1. บ้านอจัฉริยะ (Smart Public Housing) ท่ีมีระบบมิเตอร์อจัฉริยะ (Smart meters (water, electricity, gas))  
ระบบจอดรถและชาร์จแบตเตอร่ีรถยนต์  รวมทัง้การบริหารจดัการขยะในชมุชนด้วยเคร่ือง Auto Trush Disposal ท่ีรับ
เก็บขยะรีไซเคิลและคืนเป็นยอดเงินเข้าบตัรเดบิตตามมลูคา่ของขยะรีไซเคิล       

 2. การขนสง่มวลชนอจัฉริยะ (Smart Transportation) ท่ีใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บริหารจดัการจราจร 
เชน่ ไฟจราจร ไฟริมทาง ป้ายบอกเส้นทาง ระบบจอดรถ ระบบเครือขา่ยรถประจําทาง ระบบเช่ารถจกัรยาน และจดุ
ชาร์จแบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ    

3. การศกึษาอจัฉริยะ (Smart Education) ท่ีสร้างโอกาสทางการศกึษาและลดชอ่งวา่งการศกึษาในเขตเมือง
กบัพืน้ท่ีหา่งไกล โดยรัฐบาลมีหน้าท่ีเอือ้อํานวยอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูและอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่สถานศกึษาอยา่ง
ครอบคลมุทัว่ประเทศ  

4. การชําระเงินอจัฉริยะ (Smart Payment) ด้วยแพลตฟอร์มการชําระเงินท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 
สอดคล้องกบัเศรษฐกิจและสงัคมท่ีก้าวสูย่คุเทคโนโลยีดิจิตอล เพ่ือให้ประชาชนชําระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้อยา่งสะดวก 
เชน่ คา่รถโดยสาร คา่จอดรถ และคา่บริการตา่งๆ  

5. ระบบการดแูลสขุภาพอจัฉริยะ (Smart Healthcare) ด้วยแพลตฟอร์มข้อมลูสขุภาพสว่นบคุคล สขุภาพ
ชมุชน ระบบการดแูลผู้สงูอาย ุ ระบบสถานออกกําลงักาย ฯลฯ โดยประชาชนสามารถใช้บริการจองสถานท่ีออกกําลงั
กายผา่นระบบออนไลน์ และรับข้อมลูข่าวสาร/คําแนะนําท่ีเหมาะสมกบัสขุภาพของแตล่ะบคุคล เป็นต้น 
 

เมื่อวนัท่ี 20 สงิหาคม 2019 ในการประชมุสดุยอดความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมระหวา่งไต้หวนั-ไทย ปี 2019  
(2019 Taiwan-Thailand Industrial Collaboration Summit : TICS)  Sinotech Engineering Consultants Co., Ltd. 
(中兴工程顾问股份有限公司) ผู้อยูเ่บือ้งหลงัความสาํเร็จของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในไต้หวนั กบับริษัท อมตะ 
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คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในหนงัสอืแสดงเจตจํานง (Letter of Intent : LOI) วา่ด้วยการสร้าง “เมือง
อจัฉริยะไทเปในอมตะนคร” (Taipei Smart City @ AMATA) ขนาดพืน้ท่ี 600 กวา่ไร่ เพ่ือเป็นต้นแบบเมืองอจัฉริยะใน
การพฒันากรุงเทพมหานคร และเมืองสาํคญัในจงัหวดัตา่งๆ เชน่ ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา ภเูก็ต เชียงใหม ่ขอนแก่น 
ฯลฯ  นบัเป็นความร่วมมือท่ีสอดคล้องกบันโยบาย “ประเทศไทย 4.0”   

 
การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี 

ไช่ อิงเหวิน ได้กล่าวในพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีของไต้หวนั สมยัท่ี 2 ถึงแนวนโยบายการ
พฒันาไต้หวนัในอีก 4 ปีข้างหน้า ด้วยยทุธศาสตร์การยกระดบั 6 อตุสาหกรรม (六大核心战略产业) เพ่ือให้ไต้หวนัก้าว
สู่รูปแบบใหม่ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมความ
ปลอดภยัของข้อมลูและเทคโนโลยีดิจิตอล อตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ อตุสาหกรรม
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมพลงังานสีเขียวและพลงังานหมุนเวียน  อุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์     

 สําหรับการดํารงตําแหน่งในสมยัแรก รัฐบาลบรรลภุารกิจการจดัตัง้ Shalun Smart Green Energy Science 
City ท่ี เ มื อ ง ไถหนาน  ( 台南沙仑智慧绿能科学城)  Smart Machinery City ท่ี เ มื อ ง ไถจง  ( 台中智慧机械之都) 
Biopharmaceutical Park ท่ีเมืองซินจู๋ (新竹生技医药园区) และ Asia Silicon Valley ท่ีเมืองเถาหยวน (桃园亚洲硅

谷计划) โครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไต้หวันในอนาคต  นอกจากนี  ้นักลงทุน
ต่างชาติยงัสนใจลงทนุด้านพลงังานหมนุเวียนในไต้หวนัมากขึน้ วางเป้าหมายผลกัดนัไต้หวนัเป็นศนูย์กลางพลงังาน
สะอาดแห่งภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดงัเห็นได้ว่าการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจก้าวต่อไปต้องอาศยันวตักรรมและเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมของไต้หวนัจะต้องสร้างมูลค่าเพ่ิม มีนวตักรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพฒันาธุรกิจรูปแบบใหม่ 
รัฐบาลจงึเตรียมพร้อมด้านระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจและการลงทนุท่ีสง่เสริมการพฒันาเทคโนโลยีสมยัใหม ่      

 ดังเช่น Shalun Smart Green Energy Science City ในเมืองไถหนาน จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
นวัตกรรมด้านพลังงาน มีการจดัตัง้เขตพฒันาเทคโนโลยีพลงังานสเีขียว (The Green Energy Technology 
Demonstration Site) เพือ่วิจยัพฒันาพลงังานทดแทน การใช้เทคโนโลยีพลงังานตํ่า การกกัเก็บและถา่ยโอนพลงังาน  
ฯลฯ   โดยเปิดดําเนินการเม่ือปลายปี 2019 บริษัทชัน้นําท่ีเข้าดําเนินกิจการในเขตพฒันาเทคโนโลยีพลงังานสเีขียว 
ได้แก่ Formosa Plastics Group (台 塑 集 团) ผู้ นําธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์พลาสติกและเส้นใย  Motech 
Industries Inc. (茂迪股份有限公司) ผู้ นําธรุกิจแผงโซลา่เซลล์และชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
Hanbell Precise Machinery Co., Ltd., (汉钟精机股份有限公司) ผู้ผลติเคร่ืองจกัรกลและอปุกรณ์   SolarEdge 
Technologies Inc. ผู้ผลติเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า และ Dyna Rechi Co., Ltd. ผู้ผลติมอเตอร์ไฟฟ้าประสทิธิภาพสงู 
เป็นต้น   
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แหล่งอ้างองิ : 
Globthailand.com  
www.ditp.go.th   
www.tteo.org.th 
www.thaibiztaiwan.tw 
www.longtunman.com 
greennews.agency 
Techsauce.com 
Globthailand.com 
https://smartcity.taipei 
www.taiwannews.com.tw 
https://smartcitythailand.or.th/   
www.buzzorange.com (報橘) 
Liberty Times Net  (自由時報) 
สํานกังานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)  
www.peoplenews.tw (Taiwan People News / 民報) 
Thailand Trade and Economic Office (Taipei)  泰國貿易經濟辦事處 (台北) 
และอ่ืนๆ  

************************************* 


