
Stay at Home Economy ผลักดันการพัฒนาวรรณกรรมออนไลน์ของจีน  

 

Stay at Home Economy หรือ การใช้ประโยชน์จากการบริโภคที่บ้าน ซึ่งในที่นี้รวมถึงการทำงาน
และการเรียนหนังสือที่บ้านด้วย โดย Stay at Home Economy เป็นคำศัพท์ใหม่ที่เริ่มได้รับความนิยมแพร่หลาย
ภายหลังจากที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 ในช่วงต้นปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน และส่งผลทำให้ Stay at Home Economy ในประเทศจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 ทำให้มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางออฟไลน์
จำนวนมากต้องเผชิญกับการหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวหรือถาวร ขณะที่ยังมีบริษัทจำนวนมากหันมาขยาย
ธุรกิจทางออนไลน์ในช่วงการระบาด ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2563 จีนมียอดค้าปลีกทางออนไลน์เป็น
มูลค่า 9.13 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 41.09 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 (อัตราแลกเปลี่ยน  
1 หยวน เท่ากับ 4.5 บาท) 

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 ทำให้ชาวจีนต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน จึงทำให้มี
เวลาอยู่ในบ้านเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2563 พบว่า ประเทศจีนมีผู้อ่านวรรณกรรมออนไลน์ 
(Online literature) มากถึง 467 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.36 ของประชากรจีนทั้งหมด ซึ่งในที่นี้เป็น
ผู้อ่านวรรณกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือจำนวน 465 ล้านคน ขณะที่ยังพบว่ามีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตบน
โทรศัพท์มือถือเท่ากับร้อยละ 49.9 ซึ่งเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดเท่านั้น แสดงให้เห็นว่ายังมี
โอกาสสำหรับการเติบโตของการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสในการส่งเสริมและ
พัฒนาให้การอ่านวรรณกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์ มือถือสามารถเติบโตได้อีกมาก 
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เมื่อพิจารณาด้านปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของวรรณกรรมออนไลน์ที่สำคัญด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสารอย่างอินเตอร์เน็ต พบว่าในเดือนมีนาคม 2563 ประเทศจีนมีชาวเน็ตหรือผู ้บริโภคที่นิยมใช้
อินเตอร์เน็ตในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ในพื้นที่ชนบทจำนวน 255 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.2 ของ
ประชากรชาวเน็ตจีนทั่วประเทศ นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเดือนมีนาคม 2563  
กับปีที่ผ่านมา พบว่าเมืองรองระดับ 3 และรองลงมามีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจำนวน 24.61 ล้านคน ในขณะที่
เมืองระดับ 1 – 2 มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตลดลง 7.14 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตชนบทมีแนวโน้มที่จะ
ใช้อินเตอร์เน็ตมากข้ึน 

นอกจากความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจะมีส่วนผลักดันการอ่านวรรณกรรมออนไลน์แล้ว 
นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านมากขึ้นก็มีส่วนทำให้มีจำนวนผู้อ่านวรรณกรรมออนไลน์ 
หรือวรรณกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลขยายตัวเพ่ิมขึ้นเช่นกัน จึงส่งผลให้นิสัยการอ่านของผู้อ่านค่อยๆ พัฒนาและ
สร้างความต้องการที่หลากหลายในการอ่าน และทำให้การอ่านผ่านช่องทางดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ
ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมานี้ รัฐบาลจีนได้ออกนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งพบว่าอุตสาหกรรมการอ่านดิจิทัลก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม ทำให้การอ่านดิจิทัลรวมถึงวรรณกรรมออนไลน์ของจีนมีแนวโน้มที่จะได้รับการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็วจาก 2G 3G 4G เป็น 5G  
ไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แต่ยังถือเป็นการ วางรากฐานที่มั ่นคง
สำหรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมการอ่านดิจิทัลที่พึ่งพาความรวดเร็วของเทคโนโลยี การสื่อสาร และระบบ
อินเตอร์เน็ตเป็นสำคัญ เช่นเดียวกับ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี เช่น Big Data และ Cloud Computing ที่เป็น
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ช่วยให้บริษัทและผู้ให้บริการด้านการอ่านดิจิทัลสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้อ่าน 
และความต้องการของวรรณกรรมออนไลน์ในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการ
จัดทำคอนเทนต์ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการในการบริโภคมากที่สุด  ขณะที่การ
พัฒนาเทคโนโลยี รูปแบบ และความทันสมัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาหน้าจอการแสดงผลแบบพับได้ ก็
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การอ่านดิจิทัลของผู้อ่านมีความสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้การอ่านวรรณกรรมออนไลน์
มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วย 

นอกจากนี้ วรรณกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่เมื่อได้รับความนิยมมากๆ มักจะถูกดัดแปลงเป็นละคร
หรือภาพยนตร์และการ์ตูน และถูกเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นตามไปด้วย 
ยิ่งทำให้เกิดการพัฒนาวรรณกรรมออนไลน์ และทำให้วรรณกรรมออนไลน์หลายเรื่องกลายเป็นแหล่งที่มาที่สำคัญ
ของบทภาพยนตร์และโทรทัศน์ในปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้น การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง 
และการเข้าถึงแอปพลิเคชันคลิปวิดีโอสั้นบนโซเชียลมีเดียที่มีชื่อเสียงอย่าง เวยซิ่น (Wechat) เวยป๋อ (Weibo) 
โต่วอิน (Douyin) และไขว้โซ่ว (Kuaishou) ไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ช่องทางออนไลน์เหล่านี้ยิ่งสนับสนุน
และส่งเสริมธุรกิจการอ่านดิจิทัล และวรรณกรรมออนไลน์ของจีนให้มีโอกาสขยายตัวและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้
เป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามไปด้วย 
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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

รายงานการพัฒนาวรรณกรรมออนไลน์จีนเปิดเผยว่า ในปี 2019 (พ.ศ. 2562) ตลาดอุตสาหกรรม
ออนไลน์จีนมีมูลค่า 20,170 ล้านหยวน หรือประมาณ 90,765 ล้านบาท และมีนักเขียนวรรณกรรมออนไลน์
จำนวน 19.36 ล้านคน โดยเป็นนักเขียนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1990 – 1999 (พ.ศ. 2533 – 2542) มากที่สุดคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 44.6 และนักเขียนจีนใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานเฉลี่ย 4.5 ชั่วโมงต่อวัน แพลตฟอร์ม
วรรณกรรมออนไลน์มีการอัปเดตผลงานใหม่เฉลี ่ยต่อวันประมาณ 10.421 ล้านตัวอักษร และนักเขียน
วรรณกรรมออนไลน์มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 5,133.7 หยวน หรือประมาณ 23,101.65 บาท ขณะที่
ปัจจุบันเริ่มมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีการผสมผสานความสามารถทางด้านการแปลภาษาของ AI 
และเทคโนโลยี 5G เข้ามาในการยกระดับการให้บริการวรรณกรรมออนไลน์ของจีนในตลาดต่างประเทศมาก
ขึ้น จึงทำให้วรรณกรรมออนไลน์ของจีนมีโอกาสในการเติบโตและได้รับความนิยมมากข้ึนตามไปด้วย 

ธุรกิจวรรณกรรมออนไลน์ ถือเป็นช่องทางที่สามารถจำหน่ายผลงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องมี
ต้นทุนหน้าร้านหรือการตีพิมพ์ และยังสามารถอำนวยความสะดวกแก่นักอ่านให้สามารถอ่านวรรณกรรมที่ตน
ชื่นชอบได้ตลอดเวลา จึงเป็นอีกธุรกิจบริการดิจิทัลที่น่าสนใจและมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่ปัจจุบันมีการพัฒนาความสามารถทางด้านการแปลภาษาของ AI ที่สามารถช่วยให้การขยายตลาด
วรรณกรรมออนไลน์ไทยในต่างประเทศมีโอกาสมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยและนักเขียนวรรณกรรม
ออนไลน์ของไทยสามารถใช้โอกาสนี้ในการพัฒนางานเขียนและปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสในการร่วมมือกับสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลและ
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหลักชาวจีนได้ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท เพื่อให้วรรณกรรมออนไลน์ของไทย
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคชาวจีน และนำไปสู่การขยายต่อยอดตลาดสื่อบริการดิจิทัลออนไลน์
รูปแบบอื่นๆ ของไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นในอนาคต โดยเว็บไซต์วรรณกรรม
ออนไลน์ของจีนที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีจำนวนมาก อาทิ www.xiashuwu.com, www.qishus.com, 
www.xbiquge.la, และ book.qq.com 
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ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการวรรณกรรมออนไลน์จีน 

 

 

 
แหล่งที่มา: https://www.askci.com/news/chanye/20201117/1549041284923_3.shtml 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1676897824463194360&wfr=spider&for=pc 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
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