เครื่องบินบรรทุกมังคุดไทย 15 ตัน มูลค่าราว 23,300 ดอลลาร์สหรัฐ สูน่ ครหลานโจว

ภายหลังที่สนามบินนานาชาติหลานโจวจงชวน ได้รบั การอนุ มตั ิให้เป็ นด่านนาเข้าผลไม้เมื่อปี 2562 ล่าสุด
เมื่อ 27 พ.ค. 2563 สายการบิน LanMei Airlines ของกัมพูชา เปิ ดเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
กทม. – กรุงพนมเปญ – นครหลานโจว รอบปฐมฤกษ์ บรรทุกผลไม้ไทยสู่นครหลานโจว ถือเป็ นสัญญาณดี
ของผูบ้ ริโภคท้องถิ่นที่สามารถลิ้มลองรสชาติผลไม้ไทยสดใหม่ จากเดิมที่ผลไม้นาเข้ามักเป็ นการขนส่งจาก
เมืองหน้าด่าน ผ่านการกระจายสินค้าที่นครซีอาน มณฑลส่านซีไปยังนครหลานโจว ซึ่งใช้เวลาขนส่งทาง
รถยนต์ราว 4-5 วัน
เทีย่ วบินขนส่งสินค้าฯ ในครัง้ นี้ ได้บรรทุกมังคุดไทยนา้ หนัก 15 ตัน มูลค่าราว 23,300 ดอลลาร์สหรัฐ ทัง้ หมด
ผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยศุลกากรนครหลานโจวและ สนง. ตรวจสอบและกักกันโรคนครหลานโจวแบบ
ครบวงจร ณ สนามบินนานาชาติหลานโจวจงชวน
นอกจากนี้ พบข้อมูลเทีย่ วบิน ขนส่งผลไม้จากกลุม่ ประเทศอาเซียนเพิม่ อีก 5 เทีย่ วบินภายในเดือน ส.ค. 2563
แสดงให้เห็นถึงความต้องการการบริโภคผลไม้เมืองร้อนของผูบ้ ริโภคชาวหลานโจวได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ นครหลานโจวยังได้รบั อานิ ส งส์ส่ งออกผลไม้เ มือ งหนาวไปยั งประเทศไทยอีก ด้ว ย ล่า สุด
ได้ส่งออกแอปเปิ้ ลจาก อ. หลี่ ซึ่งเป็ นพื้นที่เพาะปลูกแอปเปิ้ ลที่มชี ่อื เสียงของมณฑลกานซู และเป็ น 1 ใน 5
พื้นที่สาธิตเกษตรปลอดภั ยของมณฑลกานซูไปยังประเทศไทย โดยนอกจากสามารถส่งออกแอปเปิ้ ลไปยัง
ประเทศไทยและประเทศกลุ่ มอาเซียนแล้ว แอปเปิ้ ลจาก อ. หลี่ ยังได้เริ่มส่งออกไปยังรัสเซี ยและอินเดียอีก
ด้วย
อนึ่ง ในช่วง 1 ปี ท่ผี ่านมา สนามบินนานาชาติหลานโจวจงชวนได้ รับการยกระดับในการเป็ นด่ านนาเข้าสินค้า
จากต่างประเทศได้ โดยตรง นอกเหนือจากการเป็ นด่านนาเข้ าผลไม้แล้ว เมือ่ ม.ค. 2562 สนามบินนานาชาติ
หลานโจวจงชวนได้ รับการอนุ มตั ิให้เป็ นด่านนาเข้ าเนื้อสัตว์และสัตว์นา้ แช่แข็ง เมื่อ ก.พ. 2563 ได้รบั การ
อนุ มตั ิให้เป็ นด่ านนาเข้าเมล็ดพันธุผ์ ั กและดอกไม้จากต่างประเทศเพื่ อเพาะเป็ นต้นกล้าสาหรับการส่ งออก
เป็ น แห่ ง แรกของประเทศ และเมื่ อ 27 เม.ย. 2563 ได้ร ับ การอนุ ม ตั ิ ใ ห้ส ามารถน าเข้ าสัต ว์มีชี วิต

ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการปศุสตั ว์ ของมณฑลกานซูเป็ นอย่างมาก โดยได้มกี ารนาเข้าพ่อพันธุ ์ แกะและแกะนม
สายพันธุด์ ี จากออสเตรเลียกว่า 1,494 ตัว มูลค่า 2.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนามาใช้พฒั นาและปรับปรุ
งสายพันธุแ์ กะท้องถิน่
อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบนั จะสามารถขนส่งสิ นค้าทางอากาศมายังนครหลานโจวได้ โดยตรง แต่พบว่าเทีย่ วบิน
ที่เปิ ดให้บริ การขนส่งสินค้าและเที่ยวบิ นระหว่างประเทศของสนามบินฯ นัน้ ยังมีจานวนน้อย ข้อมูลจาก
Western Airport Group Logistics Company ระบุว่า เที่ยวบินขนส่งสินค้าของสนามบิ นฯ มีเพียงไม่กี่
เส้นทาง อาทิ เส้นทางการขนส่งนครหลานโจว – กทม. นครหลานโจว-ฮานอย นครหลานโจว-ดูไบ นครหลาน
โจว-ธากา นครหลานโจว – เมือง Nha Trang เวียดนาม นครหลานโจว – กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
และนครหลานโจว-เมลเบิรน์ ซึง่ เป็ นเทีย่ วบินเฉพาะกาล และมีเทีย่ วบินขนส่งสินค้ าในประเทศนครหลานโจวนครซีอาน นครหลานโจว-อูรุมชี-นครหังโจว นครหลานโจว-นครเทียนจิน- นครหนานจิง เท่านัน้ ทีเ่ ป็ นเทีย่ วบิน
ประจา และเนื่องด้วยผลกระทบของวิกฤต COVID 19 ในอนาคตสนามบินฯ มีแนวโน้มทยอยเปิ ดเส้นทางการ
ขนส่ ง สิ น ค้า และผู ้ โดยสารในประเทศมากขึ้ น โดยเมื่ อ วัน ที่ 10 ก.ค. 2563 LongJiang Airlines
ได้เปิ ดเที่ยวบินนครฮาร์บนิ มณฑลเฮยหลงเจียง – นครหลานโจว มณฑลกานซู – นครอูรุมชี เขตฯ ซินเจียง
อุยกูรร์ อบปฐมฤกษ์ เพื่อรองรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ ยวที่กาลังจะมาถึงและยั งสามารถให้บ ริการขนส่งสินค้า
ได้อกี ด้วย

ทีม่ า https://thaibizchina.com/กานซู เร่งพัฒนาการขนส่ง/
ที่มา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

