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เศรษฐกิจ “เสฉวน”  : ตลาดผู้บริโภคใหญ่ท่ีสุดของจีนตะวันตก 

เสฉวนเป็นมณฑลจีนท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจสงูมาก แม้วา่จะมีจดุออ่นจากการเป็นมณฑลทางตะวนัตก

ตอนในและห่างไกลจากชายฝ่ังทะเลร่วม 2,000 กิโลเมตร แตส่ามารถมีขนาด GDP ใหญ่เป็นอนัดบั 8 จากทัง้หมด 31 

มณฑลของจีนแผ่นดินใหญ่และมีขนาดเศรษฐกจิใหญ่ที่สุดของจีนตะวันตกด้วย  

มณฑลเสฉวนมีประชากรมากถงึ 80.5 ล้านคน เป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดของจีนตะวันตก โดยเฉพาะ

ในนครเฉิงต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวนมีประชากรมากกวา่ 14 ล้านคนซึง่มีรายได้ตอ่หวัตอ่ปีสงูถงึ 49,438 หยวน และ

ด้วยการขยายตวัทางเศรษฐกิจของเสฉวนอย่างตอ่เน่ืองทําให้ผู้บริโภคในเสฉวนมีรายได้สงูขึน้ และมีการขยายตวัของ

กลุม่ชนชัน้กลาง โดยเฉพาะหนุ่มสาวคนจีนรุ่นใหมใ่นนครเฉิงตท่ีูนิยมสินค้านําเข้าจากตา่งประเทศและติดแบรนด์ดงั 

ในขณะนี ้จงึมีบรรดาร้านแบรนด์หรูระดบัโลก เช่น หลยุส์ วิตตอง กชุช่ี และแบรนด์อ่ืนๆ ตา่งตบเท้าเข้าไปตัง้สาขาเปิด

ร้านใหญ่โตในนครเฉิงต ู

ดิฉนัได้มีโอกาสเดินทางไปลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูในนครเฉิงตเูกือบทกุปี เม่ือไปถงึแตล่ะครัง้ ก็ต้องทึง่กบัการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของเสฉวนท่ีขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองและรวดเร็ว นกัการตลาดจํานวนไมน้่อยพุ่งเป้าความสนใจไปท่ีมณฑล

เสฉวนแห่งนี ้โดยยกระดบัให้เป็น “ตลาดรอง” (second-tier market) ท่ีมีกําลงัซือ้เพ่ิมขึน้แบบโตวนัโตคืน ซึง่มีศกัยภาพ

และกําลงัทรัพย์ไมน้่อยหน้าตลาดหลกัแถบมณฑลชายฝ่ังของจีน  

สําหรับดชันีเศรษฐกิจสําคญัในปี 2011 ของแตล่ะเมืองในมณฑลเสฉวนแสดงอยู่ในตาราง  

ดัชนีเมืองสาํคัญใน 

เสฉวน 2011 

ขนาดเศรษฐกิจ

GDP 

(พันล้านหยวน) 

รายได้เฉลี่ยต่อหัว 

ต่อปี 

(หยวน) 

ผลผลิตอุตสาหกรรม  

(พันล้านหยวน) 

ยอดขายปลีก 

(พันล้านหยวน) 

นครเฉิงต ู 695.1 49,438 756.8 287.5 

พานจือฮวั 64.6 53,054 120.6 17.3 

เตอ๋หยาง 113.7 31,562 203.8 35.8 

เหมียนหยาง 118.9 25,755 167.6 50.2 

เลอ่ซาน 91.8 28,339 150.8 33.5 

อีปิ้น 109.1 24,433 173.2 37.5 

ท่ีมา : Sichuan Statistical Yearbook, 2012 



ท่ีน่าสนใจ  ภาคเอกชนของเสฉวนมีบทบาทสําคญัในการเติบโตทางเศรษฐกิจของมณฑลและขยายตวัเพ่ิมมาก

ขึน้จากเดิมท่ีกิจการสว่นใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจ แตใ่นปี 2011  บริษัทเอกชนได้เพ่ิมขึน้เป็น 4.1 แสนราย จากเดิมท่ีเคยมี

ราว 2.86 แสนรายในปี 2008   

ย่ิงไปกวา่นัน้ ภาคเอกชนในเสฉวนสามารถพฒันาตราสินค้าท้องถ่ินของตนจนมีช่ือเสียงติดอยู่แถวหน้าในจีน 

เช่น กลุ่มฉางหง ผู้ผลิตโทรทศัน์ชัน้นําของจีน กลุ่มพานจือฮัว ผู้ผลิตเหลก็กล้าอนัดบัต้นของจีน และกลุ่มนิวโฮป  ซึง่มี

ธุรกิจมัง่คัง่จนกลายเป็นเศรษฐีอนัดบัต้นของจีน โดยเร่ิมต้นจากการผลิตอาหารสตัว์ในเสฉวน จนในขณะนีส้ามารถ

ขยายธุรกิจไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารเอกชนรายแรกของจีน  คือ China Minsheng Bank เป็นต้น  

นอกจากนี ้ เสฉวนมีความโดดเดน่ในการพฒันาอตุสาหกรรมไฮเทค โดยเฉพาะในเขตนิคมอตุสาหกรรมใหม่

และไฮเทคท่ีนครเฉิงต ูและเมืองเหมียนหยาง นบัวา่ประสบความสําเร็จอย่างมาก และสามารถดงึดดูบริษัทไอทีและ

ซอฟแวร์ระดบัโลกเข้ามาลงทนุและตัง้ศนูย์วิจยั R&D ในมณฑลตะวนัตกของจีนแห่งนี ้เช่น บริษัท Microsoft บริษัท Intel 

บริษัท IBM และบริษัท Motorola เป็นต้น 

ด้วยขนาดตลาด และฐานทรัพยากรขนาดใหญ่ รวมทัง้การมีปัจจยัเอือ้จากภาครัฐ ทําให้มีการไหลเข้ามาลงทนุ

จากตา่งประเทศในเสฉวนเป็นจํานวนมากและติดอนัดบัมากท่ีสดุในบรรดามณฑลจีนตะวนัตกทัง้หมด โดยเฉพาะในปี 

2011 มีการขยายตวัของทนุตา่งชาติในเสฉวนอย่างก้าวกระโดด ดงัแสดงในภาพ 

 

 

 

http://china-trade-research.hktdc.com/resources/MI_Portal/Article/ff/2009/10/295335/1355195875117_Sichuan_2953�


ด้านการค้าระหวา่งประเทศของเสฉวน แม้จะมีจดุออ่นในการเป็นมณฑลตอนในไมมี่ทางออกทะเล แตก่็ได้มี

การพฒันาโครงข่ายการคมนาคมขนสง่และโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนสง่ทางอากาศ  และแมนํ่า้แยงซีเกียง  ในขณะนี ้ 

เสฉวนมีการผลิตเพ่ือสง่ออกมากติดอนัดบั 10 ของจีน  สําหรับตลาดสง่ออกหลกัของเสฉวน  ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยโุรป 

อาเซียน ฮ่องกง และอินเดีย โดยมีสินค้าสง่ออกสําคญั เช่น คอมพิวเตอร์ วงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ กระเป๋า เสือ้ผ้า 

สิ่งทอ รองเท้า 

สว่นแหลง่นําเข้าสําคญัของเสฉวน ได้แก่ สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น  สหรัฐฯ อาเซียน ซึง่มีสินค้านําเข้าหลกั  เช่น 

แผงวงจรไฟฟ้าและสว่นประกอบไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ สินแร่ ชิน้สว่นและอปุกรณ์การบิน 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิกับไทย 

เรามาดขู้อมูลการค้าเสฉวน-ไทยกนับ้าง จากรายงานของศนูย์บริการข้อมลูธุรกิจไทยในจีน ในปี 2011 เสฉวน

มีมลูคา่การค้ากบัไทย 381.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นเสฉวนนําเข้าจากไทย 145.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าท่ี  

เสฉวนซือ้จากไทยมากท่ีสดุ ได้แก่ วงจรไฟฟ้าและสว่นประกอบอิเลก็ทรอนิกส์ แร่ธาต ุผลไม้ ธญัพืช ข้าวหอมมะลิ 

ยางพารา สว่นการสง่ออกจากเสฉวนมาไทยมลูคา่ 235.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น วสัดแุมเ่หลก็ เคมีอนินทรีย์ 

สว่นประกอบและเคร่ืองจกัรกลสําหรับขดุเจาะ ผลิตภณัฑ์เคมี วสัดเุหลก็กล้า เป็นต้น 

สําหรับตวัอย่างนกัธุรกิจไทยท่ีเข้าไปลงทนุในเสฉวน เช่น บริษัท ECI-Metro ตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์รถตกั 

Caterpillar ในเครือซีพี บริษัทผลิตถ้วยกระดาษบะหม่ีสําเร็จรูปของกลุม่สหพฒัน์ และลา่สดุ ธนาคารกสิกรไทยได้

ตดัสินใจเข้าไปตัง้ “สาขา” ของธนาคารในเสฉวนหลงัจากท่ีได้ซุม่ศกึษาข้อมลูอยู่พกัใหญ่ (จะเป็น”สาขา” ของกสิกรไทย

แห่งท่ีสองในจีนอย่างเตม็รูปแบบตอ่จากสาขาแรกท่ีเมืองเสิ่นเจิน้ มณฑลกวางตุ้ง) สว่นการลงทนุอ่ืนๆ ของไทยในเสฉวน

ก็มีตัง้แตร้่านอาหารไทย ร้านขายพระเคร่ือง และร้านจําหน่ายสินค้าหตัถกรรมไทย เป็นต้น 

ทัง้นี ้รัฐบาลไทยและรัฐบาลเสฉวนได้มีความร่วมมือกนัในลกัษณะ “บ้านพ่ีเมืองน้อง” ระหวา่งจงัหวดั

อบุลราชธานีกบันครเฉิงต ูมณฑลเสฉวน และ จงัหวดัสพุรรณบรีุกบัมณฑลเสฉวน (อยู่ในขัน้ตอนเจรจา) 

 

 

 

 

 

 

 



ดัชนีเศรษฐกิจสาํคัญมณฑลเสฉวน 

 

2011 Jan - Sep 2012 

Value 
Growth 

(%, y-o-y) 
Value 

Growth 

(%, y-o-y) 

Gross Domestic Product (RMB bn) 2,102.7 15.0 1 1,753.7 12.8 1 

Per Capita GDP (RMB) 26,133 15.9 1     

Added Value Output         

   - Primary industry (RMB bn) 298.4 4.5 1 255.2 4.5 1 

   - Secondary industry (RMB bn) 1,102.9 20.6 1 931.4 15.9 1 

   - Tertiary industry (RMB bn) 701.4 11.2 1 567.1 11.3 1 

Value-added Industrial Output 2 (RMB bn)   22.3 1   16.1 1 

Fixed-assets Investment (RMB bn) 1,512.4 11.4 1,347.9 20.3 

Retail Sales (RMB bn) 804.5 18.1 652.8 15.5 

Inflation (Consumer Price Index, %)   5.3   2.6 

Exports (US$ bn) 29.0 54.2 27.9 42.8 

   - By FIEs (US$ bn) 12.1 172.1 11.8 54.4 

Imports (US$ bn) 18.7 35.3 15.1 7.8 

   - By FIEs (US$ bn) 11.3 35.3 8.9 4.6 

Utilized Foreign Direct Investment (US$ bn) 9.5 57.4 8.4 16.6 

หมายเหต ุ: 1 In Renminbi real term  2 For all state-owned and other forms of enterprises with annual sales over RMB20 million 

ท่ีมา : Sichuan Statistical Yearbook 2012, Sichuan Statistical Bureau, China Customs Statistics, 12.2011, 9.2012 

 

 

 



เศรษฐกจิ “มหานครฉงชิ่ง”: ต้นแบบการพัฒนาจีนตะวันตก 

เพ่ือให้สอดรับกบันโยบายพัฒนาจีนตะวันตก (Go-West policy) รัฐบาลกลางของจีนได้ยกระดบั “ฉงช่ิง” 

(เคยเป็นสว่นหนึง่ของมณฑลเสฉวน) โดยแยกออกมาตัง้เป็น “มหานคร” หรือ Municipality เพ่ือให้เป็นศนูย์กลางและ

ต้นแบบของการพฒันาภมิูภาคจีนตะวนัตกตัง้แตปี่ 1997   ฉงช่ิงจงึได้รับการอดัฉีดงบประมาณจํานวนมหาศาลจาก

รัฐบาลกลาง และได้รับอานิสงค์จากนโยบายพฒันาจีนตะวนัตกอย่างเตม็ท่ีทําให้สามารถขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็ว จนในขณะนี ้ได้รับการขนานนามวา่เป็น “เซี่ยงไฮ้ตะวนัตก”   

ฉงช่ิงเป็น “มหานคร” เพียงแห่งเดียวของจีนท่ีอยู่ในภมิูภาคจีนตอนใน โดยท่ีมหานครอีก 3 แห่งของจีนล้วน

ตัง้อยู่ตามแนวชายฝ่ังทะเล ได้แก่ ปักก่ิง เซี่ยงไฮ้ และเทียนจิน 

ในขณะนี ้  ฉงช่ิงเป็นมหานครของจีนท่ีมีประชากรมากท่ีสดุรวมกวา่ 33 ล้านคน และมีกําลงัซือ้คอ่นข้างสงูด้วย

รายได้ตอ่หวัตอ่ปีประมาณ 34,500 หยวน มากเป็นอนัดบั 12 จากทัง้หมด 31 มณฑลจีน 

 ตวัอย่างมาตรการท่ีนํามาใช้ในการพฒันาฉงช่ิง  เช่น ตัง้แตปี่ 2010 รัฐบาลจีนได้ตัง้เขตเศรษฐกิจใหม ่“เหลี่ยง

เจียง”ในมหานครฉงช่ิง เพ่ือเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเลก็ทรอนิกส์ และเพ่ือให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหมแ่ห่งท่ี 4 

ของประเทศจีน ตอ่จากเสิ่นเจิน้ในกวางตุ้ง (ปี 1980) ผู่ตงในเซี่ยงไฮ้ (ปี 1990) และปินไห่ในเทียนจิน (2000)  

ในขณะนี ้ฉงช่ิงเป็นฐานผลิตอตุสาหกรรมหนกัท่ีสําคญัของประเทศจีน และเป็นฐานการผลิตอตุสาหกรรม

รถยนต์ท่ีใหญ่ระดบัประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ฉางอนั (Changan Automotive Corp) ของฉงช่ิงจดัเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ท่ี

ใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 4 ของประเทศและเป็นบริษัทผลิตรถมินิแวนท่ีใหญ่ท่ีสดุในจีนด้วย  

ท่ีสําคญั ผลจากการสร้างเข่ือนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก คือ  เข่ือนสามโตรก (Three Gorges Dam) สง่ผลให้เรือ

เดินทะเลขนาดใหญ่ 8,000-10,000 ตนัสามารถเดินเรือผ่านแมนํ่า้แยงซีเกียงมายงัฉงช่ิงได้โดยตรง ทัง้ๆ ท่ีอยู่ห่างไกล

จากชายฝ่ังทะเลร่วม 2,000 กิโลเมตร จงึเป็นการขจดัจดุออ่นของฉงช่ิงและมณฑลจีนตอนใน รวมทัง้การสร้างท่าเรือนํา้

ลกึปลอดภาษี “เหลี่ยงลูชุ่่นทาน” ในฉงช่ิง ซึง่เป็นท่าเรือแมนํ่า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของจีนและสามารถเช่ือมโยงโดยตรงออกสู่

ทะเล   ดิฉนัเคยเดินทางไปดงูานท่ีท่าเรือแห่งนี ้ซึง่มีขนาดใหญ่มาก มีเคร่ืองมืออปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าท่ีทนัสมยั และมี

ความสามารถในการรองรับสินค้ามากกวา่ท่าเรือคลองเตยของไทยด้วยคะ่  

นอกจากนี ้ ดิฉนัเคยเดินทางไปลอ่งเรือและพกัค้างกลาง "มหานทีแยงซีเกียง" มาแล้วหลายครัง้ เพ่ือสํารวจ

เส้นทางขนสง่ทางแมนํ่า้และเย่ียมชมเข่ือนสามโตรก สญัลกัษณ์แห่งความย่ิงใหญ่ในการพฒันาจีนตะวนัตก ด้วย

ระยะเวลาก่อสร้างนานถงึ 17 ปี และทําให้สินค้าตา่งๆ ท่ีผลิตในฉงช่ิงและมณฑลจีนตอนใน สามารถขนสง่ลําเลียงไป

ตามแมนํ่า้แยงซีเกียงเพ่ือไปออกทะเลท่ีปากแมนํ่า้ในมหานครเซี่ยงไฮ้ และขนสง่ตรงตอ่ไปทางทะเลจนถงึประเทศ

ปลายทาง เช่น รถยนต์ของฉงช่ิงท่ีสง่ออกโดยตรงไปยงัประเทศอิหร่าน  



ด้านการค้าระหวา่งประเทศ  ตลาดสง่ออกหลกัของฉงช่ิง ได้แก่ สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ อินเดีย เยอรมนี อิหร่าน 

ญ่ีปุ่ น และเมก็ซิโก สินค้าสง่ออกสําคญั คือ อปุกรณ์เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  สว่นแหลง่นําเข้า

สําคญั เช่น ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย เยอรมนี สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และไต้หวนั และมีสินค้านําเข้าหลกั เช่น แร่เหลก็ แร่กํามะถนั 

ยางพารา ฝ้าย ถัว่เหลือง เป็นต้น 

ในด้านการลงทนุจากตา่งประเทศ FDI เน่ืองจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลฉงช่ิงมีนโยบายและมาตรการสง่เสริม

การลงทนุเพ่ือดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศตามนโยบายพฒันาจีนตะวนัตก ทําให้มีธุรกิจตา่งชาติเข้ามาลงทนุในฉง

ช่ิงเพ่ิมขึน้เป็นจํานวนมาก เช่น ในปี 2010 การลงทนุ FDI ในฉงช่ิงขยายตวัเพ่ิมสงูถงึร้อยละ 58  โดยเฉพาะการลงทนุ 

FDI จากฮ่องกงไหลเข้ามามากท่ีสดุ  ตามมาด้วยญ่ีปุ่ น สหรัฐฯ และไต้หวนั    

 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิกับไทย 

เรามาดขู้อมลูการค้าฉงช่ิง-ไทยกนับ้าง  จากรายงานของศนูย์บริการข้อมลูธุรกิจไทยในจีน ในปี  2011 ฉงช่ิงมี

มลูคา่การค้ากบัไทย 559.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นฉงช่ิงนําเข้าจากไทย 277.34  ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สินค้าท่ีฉงช่ิง

ซือ้จากไทย เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ ยางพารา  ชิน้สว่นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ วงจรไฟฟ้า  สว่นการสง่ออกจากฉงช่ิงมาไทยมลูคา่ 

282.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เช่น อปุกรณ์ประมวลผลระบบดิจิทอล ลกูสบู หม้อแปลง  ชิน้สว่นอปุกรณ์รถยนต์   

สว่นการลงทนุของไทยในฉงช่ิงท่ีสําคญั  เช่น  กิจการตา่งๆ ของเครือซีพี ทัง้ธุรกิจอาหารสตัว์และห้างค้าปลีก

โลตสั รวมไปถงึบริษัท ECI-Metro ผู้ให้บริการตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์รถขดุตกัแคตเตอร์พิลลา่ร์ (Catepillar) เป็นต้น  

ด้านความร่วมมือระดบัรัฐบาล ในขณะนี ้ฉงช่ิงได้ลงนามความตกลง“บ้านพ่ีเมืองน้อง” กบัไทยรวม 2 ฉบบั 

ได้แก่ ฉงช่ิง-กรุงเทพมหานคร และฉงช่ิง-เชียงใหม ่ 

 



ดัชนีเศรษฐกิจสาํคัญมหานครฉงช่ิง 

 

2011 Jan - Sep 2012 

Value 
Growth 

(%, y-o-y) 
Value 

Growth 

(%, y-o-y) 

Gross Domestic Product (RMB bn) 1001.1 16.4 1  815.8 13.8 1 

Per Capita GDP (RMB) 34,500 15.1 1     

Added Value Output         

   - Primary industry (RMB bn)  84.5 5.1 1 62.9 4.9 1 

   - Secondary industry (RMB bn)  554.3 21.8 1 448.3 15.7 1 

   - Tertiary industry (RMB bn) 362.4 10.8 1 304.6 12.2 1 

Value-added Industrial Output 2 (RMB 

bn) 
469.0 22.2 1   16.2 1 

Fixed-assets Investment (RMB bn) 763.2 30.0 632.5 23.7 

Retail Sales (RMB bn) 348.8 18.7 288.9 15.7 

Inflation (Consumer Price Index, %)   5.3   2.9 

Exports (US$ bn) 19.8 164.9 29.4 147.6 

   - By FIEs (US$ bn) 6.9 315.3 10.8 192.4 

Imports (US$ bn) 9.4 89.9 10.9 69.0 

   - By FIEs (US$ bn) 6.6 111.7 6.6 43.2 

Utilized Foreign Direct Investment 

(US$ bn) 
10.5 66.0 6.0 42.0 

หมายเหต ุ: 1 In real terms   2 For all state-owned enterprises and other forms with annual sales over RMB20 million   

ท่ีมา : Chongqing Statistical Yearbook 2012, Chongqing Statistical Bureau, China Customs Statistics, 12.2011, 9.2012 

 

 



เศรษฐกจิ“ยูนนาน” :  มณฑลชายแดนจีนข้างบ้านไทย 

บทความตอนนีเ้ราจะมาทําความรู้จกัเศรษฐกิจ “ยนูนาน” มณฑลจีนข้างบ้านไทยและคนไทยสว่นใหญ่น่าจะ

คุ้นช่ือกนัดี ยนูนานยงัเป็นมณฑลจีนท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัไทยมานาน โดยเฉพาะหลงัจากท่ีมณฑลนีข้องจีนได้เข้า

ร่วมกลุม่อนภุมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขง Greater Mekong Subregion (GMS) ในปี 1992   

จากการเป็นมณฑลจีนท่ีตัง้อยู่ใกล้ไทยมากท่ีสดุ ทําให้ยนูนานเป็นเป้าหมายยอดนิยมท่ีมีหน่วยราชการตา่ง  ๆ

ของไทยจดัให้มีการเดินทางไปศกึษาดงูานอย่างไมข่าดสาย โดยเฉพาะการเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าคนุหมิงแฟร์

เป็นประจําทกุปี รวมทัง้กิจกรรมจบัคูธุ่รกิจภายใต้โครงการตา่งๆ ทัง้เพ่ือการค้า การลงทนุ การท่องเท่ียว การขนสง่โลจิ

สติกส์ เป็นต้น  

โดยสว่นตวั ดิฉนัเองก็มีภารกิจต้องบินไปยนูนานบ่อยครัง้ ทัง้การไปเข้าร่วมประชมุหรือลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูวิจยั

อยู่บ่อยๆ รวมทัง้เคยได้รับเชิญไปสอนท่ีมหาวิทยาลยัยนูนานร่วม 3 เดือนเม่ือหลายปีก่อนด้วย   

อย่างไรก็ดี ยนูนานมีจดุออ่นหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นมณฑลชายแดนท่ีห่างไกลจากชายฝ่ังทะเลของจีน

ร่วม 2 พนักวา่กิโลเมตร  ทําให้รัฐบาลท้องถ่ินของยนูนานต้องใช้ความพยายามอย่างหนกัเพ่ือขจดัจดุออ่นของตนให้หมด

ไป  บทความวนันี ้เราจะมาลองติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจบุนัของยนูนานกนัคะ่ 

ในปี 2011 ยนูนานมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 24 จากทัง้หมด 31 อนัดบัในจีน โดยมีประชากรทัง้หมด 

46.3 ล้านคน และมีรายได้เฉลี่ยตอ่หวัตอ่ปี (GDP per capita) ต่ํามากราว 18,957 หยวน ซึง่เป็นระดับรายได้ตํ่ารัง้ท้ายที่

อันดับ 30  จาก 31 มณฑลจีน แล้วยังตํ่ากว่ารายได้เฉล่ียฯ ของจีนทัง้ประเทศ (35,083 หยวน) ด้วย จงึชดัเจนวา่  

ชาวยนูนานสว่นใหญ่ยงัคงยากจนและมีกําลงัซือ้ต่ําจนติดอนัดบัรองบ๊วยของจีนเลยทีเดียว 

อย่างไรก็ดี  ในเขตเมืองของยนูนานโดยเฉพาะในนครคนุหมิงจะมีชนชัน้กลางจีนอาศยักระจกุตวัอยู่พอสมควร 

ตามตวัเลขสถิติทางการมีประชากรในคนุหมิงราว 6.5 ล้านคนและมีรายได้เฉลี่ยตอ่หวัตอ่ปีอยู่ท่ี 38,831 หยวน 

นอกจากนี ้ขนาดเศรษฐกิจ GDP ของมณฑลนีมี้การกระจกุตวัอยู่ท่ีนครคนุหมิงด้วยสดัสว่นร้อยละ 28.7 ของมลูคา่ GDP 

ทัง้มณฑล และมียอดขายปลีกเฉพาะในคนุหมิงสดัสว่นสงูถงึร้อยละ 42.4 ของยอดขายปลีกทัง้มณฑล สําหรับข้อมลู

เมืองสําคญัอ่ืนๆ ของยนูนานปรากฏในตาราง 

 

 

 



ดัชนีเมืองสาํคัญใน 

ยูนนาน 2011 

ขนาดเศรษฐกิจ

จีดีพี 

(พนัล้านหยวน) 

รายได้เฉล่ียต่อหวั 

ต่อปี 

(หยวน) 

ผลผลิตอุตสาหกรรม  

(พนัล้านหยวน) 

ยอดขายปลีก 

(พนัล้านหยวน) 

การส่งออก 

(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

คนุหมิง Kunming    250.9 38,831 260.4 127.2 6,603 

ชวีจิง้  Qujing         121.0 20,588 120.3 28.1 126 

ยว่ีซี Yuxi                87.7 37,913 111.1 16.8 358 

หงเหอ Red River   78.1 17,270 87.5 18.4 427 

ต้าหลี ่ Dali               56.8 16,376 41.9 17.1 167 

ฉู่สง Chuxiong    48.3 17,899 36.3 15.8 134 

ท่ีมา: Yunnan Statistical Yearbook, 2012 

ในขณะนี ้ ยนูนานยงัคงเป็นมณฑลเกษตรกรรมท่ียากจนและมีผลผลิตหลกั คือ ใบยาสบู จงึเร่ิมหนัมาพฒันา

อตุสาหกรรมอ่ืนๆ มากขึน้เพ่ือลดการพึง่พาการผลิตยาสบู เช่น อตุสาหกรรมดอกไม้สด อย่างไรก็ดี ประชากรยนูนาน

สว่นใหญ่เป็นเกษตรกรอาศยัอยู่ในชนบทและเป็นชนกลุม่น้อยหลากหลายกลุม่มีมากถงึ 26 ชนเผ่า  

ท่ีสําคญั ด้วยจดุออ่นของภมิูประเทศสว่นใหญ่ท่ีเป็นภเูขา/เนินเขา ถงึร้อยละ 93 จงึมีความยากลําบากในการ

ก่อสร้างทางรถไฟ ทําให้ยนูนานมีโครงข่ายเส้นทางรถไฟไมม่ากนกัเม่ือเทียบกบัมณฑลอ่ืนๆ ของจีน ทัง้นี ้รัฐบาลกลางมี

โครงการเช่ือมโยงจีนออกสูท่ะเลอนัดามนัทางฝ่ังประเทศพมา่ โดยจะผ่านมณฑลยนูนานด้วยระยะทางจากชายแดนยนู

นานออกไปประมาณ 1 พนักิโลเมตร รวมทัง้โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางรถไฟจากคนุหมิงไปยงัดา่นชายแดน

ติดพมา่ท่ีเมืองรุ่ยลี่ของยนูนานเพ่ือเช่ือมตอ่ไปยงัเมืองมเูซของพมา่ตอ่ไป 

สําหรับการเข้ามาลงทนุของตา่งชาติในยนูนาน ดงัแสดงในภาพ มีฮ่องกงเข้ามาลงทนุมากท่ีสดุ สดัสว่นสงูถงึ

ร้อยละ 60 ของการลงทนุตา่งชาติ (FDI) ทัง้หมดในยนูนาน ตามมาด้วยการลงทนุจากหมูเ่กาะบริติช เวอร์จิน สิงคโปร์ 

สหรัฐฯ และฟิลิปปินส์ สําหรับประเภทธุรกิจท่ีตา่งชาติเข้ามาลงทนุสว่นใหญ่เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์สดัสว่นสงูถงึ

ร้อยละ 16.9 ของการลงทนุจากตา่งชาติทัง้หมด ตามมาด้วยสาขาก่อสร้างร้อยละ 15.8 ภาคการผลิตสินค้าร้อยละ 15 

และการผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละ 13.6   



 

ด้านการค้าระหวา่งประเทศ ในขณะนี ้ ตลาดสง่ออกหลกัของยนูนาน ได้แก่ พมา่ และเวียดนาม ซึง่มีพรมแดน

ติดกบัยนูนาน  ตามมาด้วยไทย มาเลเซีย สหรัฐฯ และอินเดีย โดยมีสินค้าสง่ออกจากยนูนานท่ีสําคญั เช่น สารได

แอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ปุ๋ ย ไฟฟ้า กระเป๋า ยาสบู ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต 

 สว่นแหลง่นําเข้าของยนูนานสว่นใหญ่อยู่ในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย พมา่ ไทย อินโดนีเซีย ตามมาด้วยสหรัฐฯ 

และออสเตรเลีย ซึง่มีสินค้าท่ียนูนานนําเข้าเป็นหลกั  เช่น แร่ทองแดง นํา้มนัปาล์ม กํามะถนั แร่ตะกัว่ แร่เหลก็ ยางผสม

ขัน้ต้น ดีบกุ รถขดุดินประเภทหมนุได้ 360 องศา เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิกับไทย 

เรามาดขู้อมลูการค้ายนูนาน-ไทยกนับ้าง  จากรายงานของศนูย์บริการข้อมลูธุรกิจไทยในจีน ในปี  2011  ยนู

นานมีมลูคา่การค้ากบัไทย 738  ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นยนูนานนําเข้าจากไทย 336  ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สินค้าท่ี

ยนูนานซือ้จากไทยมากท่ีสดุ ได้แก่ ยางธรรมชาติ ตามมาด้วยดีบกุ มงัคดุสดและแห้ง  เคมีภณัฑ์ ลําไยสด ยางแผ่น

รมควนั กล้วยหอมสดและแห้ง  สว่นการสง่ออกจากยนูนานมาไทยมลูคา่ 402 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เช่น สารได

แอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ผลไม้สด กระเทียมแห้งและสด บรอกโคลีสดและแช่แข็ง ถัว่ลนัเตาสดและแช่แข็ง ผกัสด 

องุ่นสด กระหลํ่าดอกสดและแช่แข็ง เป็นต้น 

ด้านการลงทนุ  ยนูนานเป็นอีกมณฑลยอดนิยมท่ีนกัธุรกิจและผู้ประกอบการ SME ไทยสนใจเข้าไปลงทนุ

คอ่นข้างมาก สว่นหนึง่เป็นเพราะความใกล้ชิดและแรงเชียร์ของหน่วยราชไทยตามกระแสเห่อมณฑลยนูนานท่ีอยู่ใกล้

ไทย อย่างไรก็ดี ธุรกิจไทยในยนูนานเหลา่นัน้จะประสบความสําเร็จมากน้อยแคไ่หนอย่างไรก็ต้องไปติดตามดกูนัตอ่ไป 

http://china-trade-research.hktdc.com/resources/MI_Portal/Article/ff/2009/10/295340/1356662995594_Yunnan_29�


ทัง้นี ้รัฐบาลไทยได้เข้าไปตัง้สถานกงสลุไทยในนครคนุหมิง เมืองเอกของยนูนาน และลงนามในสารพดัความ

ร่วมมือระหวา่งกนั  เช่น การจดัตัง้ “คณะทํางานไทย – มณฑลยนูนาน” มาตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2002 และความร่วมมือ

ในลกัษณะ “บ้านพ่ีเมืองน้อง” ระหวา่งยนูนานกบัจงัหวดัของไทยมากถงึ 5 คู ่ได้แก่ (1) เชียงใหมก่บันครคนุหมิง มณฑล

ยนูนาน (2) เชียงรายกบัมณฑลยนูนาน (3) เชียงรายกบัเทศบาลเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยนูนาน (4) ลําพนู

กบัเทศบาลเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยนูนาน และ (5) ตากกบัเมืองเตอ๋หง มณฑลยนูนาน 

ดัชนีเศรษฐกิจสาํคัญมณฑลยูนนาน 

2011 Jan - Oct 2012 

Value 
Growth 

(%, y-o-y) 
Value 

Growth 

(%, y-o-y) 

Gross Domestic Product (RMB bn) 889.3 13.7 1  670.0 3 12.6 1 

Per Capita GDP (RMB) 19,265 13.0 1     

Added Value Output         

   - Primary industry (RMB bn) 141.1 6.0 1 87.4 3 6.5 1 

   - Secondary industry (RMB bn) 378.0 17.9 1 292.9 3 14.7 1 

   - Tertiary industry (RMB bn) 370.2 12.0 1 289.7 3 12.0 1 

Value-added Industrial Output 2 (RMB bn) 275.4 18.0 1   14.5 1 

Fixed-assets Investment (RMB bn) 592.7 27.6 604.5 27.2 

Retail Sales (RMB bn) 300.0 20.0 268.8 15.8 

Inflation (Consumer Price Index, %)   4.9   3.0 

Exports (US$ mn) 9,473 24.5 7,614 -5.7 

   - By FIEs (US$ mn) 360 9.2 278 -7.2 

Imports (US$ mn) 6,580 13.0 8,262 60.9 

   - By FIEs (US$ mn) 389 23.4 231 -31.1 

Utilised Foreign Direct Investment 

(US$ mn) 
1,738 30.8 1,046 4 48.7 



หมายเหต ุ:   1 In real terms   2 For all state-owned enterprises and other forms with annual sales over RMB20 million 
               3 Jan-Sep 2012   4 Jan-Aug 2012 

ท่ีมา  : Yunnan Statistical Yearbook 2012, Yunnan Statistical Bureau, China’s Customs Statistics, 12.2011, 10.2012 

นครเฉิงตูและมหานครฉงชิ่ง : "ตลาดทางเลือกใหม่" ผู้ส่งออกไทย 

ดิฉนัและทีมวิจยัได้มีโอกาสไปเดินสํารวจตลาดเพ่ือดพูฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอยของคนจีนใน 2 เมืองสําคญั

ของจีนตอนในท่ีเป็น "ดาวรุ่งพุ่งแรง" คือ นครเฉิงต ู(ในมณฑลเสฉวน) และมหานครฉงช่ิง และเป็นช่วงเทศกาลเทศกาล

สิน้ปีท่ีจะก้าวสูปี่ใหม ่จงึเป็นช่วงท่ีผู้บริโภคจีนกําลงัมีความสขุกบัการจบัจ่ายซือ้ของขวญั/ของฝากให้แก่กนัและกนั 

บทความนีจ้ะมาให้คําตอบวา่ คนจีนซือ้อะไรให้กนัในวนัปีใหม ่

ท่ีสําคญั ตลาดของทัง้ 2 เมืองในจีนตะวนัตกนี ้กําลงัถกูจบัตามองจากทัว่โลกในฐานะเป็นตลาดรอง (second-

tier market) ท่ีร้อนแรงของจีน เพราะผู้บริโภคมีกําลงัซือ้เพ่ิมสงูขึน้ และท่ีสําคญั ภาวะการแข่งขนัในตลาดทัง้ 2 แห่งนี ้

ยงัมิได้รุนแรงหรือเข้มข้นมากเท่าการแข่งขนัในตลาดมณฑลชายฝ่ังตะวนัออก อย่างเช่น ตลาดเซี่ยงไฮ้ จงึนบัเป็น "ตลาด

ทางเลือกใหม"่ สําหรับผู้สง่ออกนะคะ 

คณะวิจยัของดิฉนัได้ไปสํารวจและสมัภาษณ์ (ผ่านลา่ม) ทัง้ผู้จดัการและฝ่ายจดัซือ้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงั

ใน 2 เมืองนี ้ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า Ito Yokado และห้างสรรพสินค้า Isetan ซึง่ล้วนเป็นห้างดงัจากญ่ีปุ่ น รวมทัง้

ห้างสรรพสินค้า Parkson ของนกัลงทนุมาเลเซีย และศูนย์จาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ IKEA ช่ือดงัจากสวีเดน ตลอดจน

การสํารวจร้านค้าปลีกของคนจีนในท้องถ่ินเอง ด้วยความอนเุคราะห์ในการประสานงานนดัหมายอย่างดีย่ิงของ

ผู้ อํานวยการสํานกังานสง่เสริมการค้าในตา่งประเทศ ณ นครเฉิงต ูพร้อมทีมงานท่ีได้กรุณาเดินทางไปร่วมสมัภาษณ์ใน

เมืองดาวรุ่งพุ่งแรงของจีนทัง้ 2 แห่งนี ้  

แม้ในอดีต คนจีนจะไมค่อ่ยได้ให้ความสําคญักบัวนัปีใหมส่ากลมากนกั เม่ือเทียบกบัวนัตรุษจีน แตใ่นขณะนี ้

คนจีนจํานวนไมน้่อยก็เร่ิมหนัมาเห่อการให้ของขวญัในวนัปีใหม ่ไมแ่พ้ฝร่ังตะวนัตก จงึเกิดความอยากรู้อยากทราบวา่ 

คนจีนนิยมซือ้อะไรให้กนัในวนัพิเศษเช่นนี ้และมีอะไรเป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจซือ้บ้าง เท่าท่ีสงัเกตและ

สมัภาษณ์ พอจะสรุปได้ดงันี ้

โดยทัว่ไปพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ้สินค้าของขวญั/ของฝากของผู้บริโภคจีน จะมีเป้าหมายหรือ

วตัถปุระสงค์แตกตา่งหลากหลายกนัไป ขึน้อยู่กบัรสนิยม เพศ อาย ุภมิูหลงัการศกึษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และฐานะ

ทางสงัคม อาทิเช่น ถ้าจะซือ้ของขวญัปีใหมใ่ห้คนรัก ก็จะเน้นรสนิยมความชอบของผู้ รับเป็นสําคญั ทํานองวา่ อยากได้

อะไรพ่ีจ่ายให้ ขอเพียงถกูใจน้อง หรือถ้าจะซือ้เพ่ือเอาใจหรือรักษาสายสมัพนัธ์ (Guanxi) กบัข้าราชการระดบัสงูของจีน 

ก็จะเน้นสินค้าท่ีดดีู ดมีูราคา และมีคณุคา่ 

 



 

  เราลองมาไลเ่รียงกนัดวูา่ ผู้บริโภคจีนในแตล่ะกลุม่สนใจสินค้าประเภทไหนอย่างไร เร่ิมจาก คนรวยจีนแบบ 

Super Rich คนกลุม่นีมี้เงินมากพอท่ีจะจบัจ่ายซือ้ของขวญั/ของฝาก โดยไมส่นใจเร่ืองราคา ขอเพียงถกูใจก็พอ (รวยซะ

อย่าง) คนกลุม่นี ้นิยมซือ้สินค้านําเข้าจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะสินค้านําเข้าจากเมืองฝร่ังท่ีมีความทนัสมยั และมีการ

ออกแบบสวยหรู อาทิเช่น ประเภทเคร่ืองแก้วคริสตลัดีไซน์จากยโุรป    

อีกกลุม่ท่ีน่าสนใจ คือ บรรดาหนุ่มจีนวยักลางคนท่ีประสบความสําเร็จทางธุรกิจ มีรายได้สงู และมีฐานะทาง

สงัคม ก็จะมีแตค่นอ่ืนซือ้ของมามอบให้ ดงันัน้ คนเหลา่นีจ้ะซือ้ของให้คนอ่ืนน้อยลง แตจ่ะเร่ิมหนัมาซือ้สินค้าท่ีถกูใจเพ่ือ

เป็นรางวลัให้ตวัเอง โดยมกัจะเลือกซือ้สินค้าท่ีมีคุ้มคา่ หรือสามารถเก็บสะสมเพ่ือการลงทนุ หากสามารถสืบทอดให้

ลกูหลานได้ก็จะย่ิงดี สินค้าท่ีสนใจจงึมกัจะเป็นสินค้าชิน้ใหญ่ ลกัษณะโดดเดน่อวดโชว์ได้ ซึง่เป็นลกัษณะท่ีแตกตา่งกบั

กลุม่วยัรุ่นจีน ซึง่ชอบสินค้าชิน้ขนาดกะทดัรัด และเน้นตามกระแสของตะวนัตก เป็นต้น 

  เรามาด ูสาวจีน กนับ้าง พบวา่ไมว่า่จะเป็นวยัทํางานหรือวยักลางคน สาวจีนสว่นใหญ่จะไมค่อ่ยซือ้สินค้าให้คน

อ่ืน และไมค่อ่ยสนใจซือ้สินค้าตกแตง่บ้าน เพราะถือวา่เป็นหน้าท่ีของฝ่ายชาย สาวจีนอาจจะเพียงแคอ่อกความคิดเห็น

วา่ ควรจะตกแตง่บ้านอย่างไร แตจ่ะไมเ่ป็นผู้ควกักระเป๋าจ่ายเงินเอง ในทางตรงกนัข้าม ถ้าเป็นการซือ้ของให้ตวัเอง หาก

ถกูใจสาวจีนแล้ว ราคาไมใ่ช่ปัญหา ขอเพียงมีความสวยงาม และนําออกโชว์หรือสวมใสโ่ชว์ แล้ว สามารถบ่งบอกถงึ

ฐานะของตน แม้วา่ราคาสงูเพียงใดก็ยินดีจ่าย และสินค้าไมจํ่าเป็นต้องมีความคงทน เพราะรสนิยมความชอบของสาว

จีนจะเปลี่ยนไปตามกระแสหรือแฟชัน่  และมกัจะเปลี่ยนหรือซือ้ใหมอ่ยู่เร่ือย 

  สําหรับตวัสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ของขวญั/ของฝากท่ีคนจีนซือ้ให้แก่กนัและกนั มีทัง้สินค้าท่ีนําเข้า และสินค้าท่ี

ผลิตในจีน โดยเฉพาะผู้ผลิตจีนวนันีไ้ด้เร่ิมหนัมาถือคติ Made in China Sold in China เพ่ือสนองตลาดภายในท่ีมีกําลงั

ซือ้มหาศาลของจีนเองมากขึน้  

มุ่งสู่จีนตะวันตก (Go – West Policy)  

รัฐบาลกลางของจีนมี นโยบาย "มุง่สูจี่นตะวนัตก" (Go-West Policy) อย่างจริงจงัมาตัง้แตต้่นปี 2000 ท่ีเร่ิม

ประกาศใช้ “นโยบายพฒันาภาคตะวนัตก” (Xibu Da Kaifa) สง่ผลให้เศรษฐกิจจีนก้าวกระโดดตอ่ไปได้ทัง้ๆ ท่ีเกิด

ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในภมิูภาค เช่น วิกฤตต้มยํากุ้ง จนทําให้ประเทศตา่งๆ ถกูกระทบจนเดีย้งไปถ้วนหน้า 

การเบนเข็มมาเน้นจีนตะวนัตกช่วยให้เศรษฐกิจจีนเดินหน้าตอ่ไปได้ ดงัจะเห็นได้จากในช่วงปี 2000-2008 อตัรา 

GDP ของจีนตะวนัตกเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.7 ตอ่ปี ในแตล่ะปี รัฐบาลกลางของจีนจดัสรรงบประมาณด้านการลงทนุ

มากกวา่ร้อยละ 43 ของการลงทนุทัง้หมดไปยงัจีนตะวนัตก เพ่ือกระตุ้นอปุสงค์ภายในประเทศ  

 

 



ตารางแสดงสัดส่วนของจีนตะวันตก ต่อประเทศจีนทัง้หมด 

ดชันีทางเศรษฐกิจจีนตะวนัตก สดัสว่นตอ่ทัง้ประเทศจีน (ร้อยละ) 

ขนาดพืน้ท่ี 71.4 

จํานวนประชากร 370 ล้านคน 27.5 

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 18.3 

ผลผลติอตุสาหกรรม 

ถ่านหิน 

นํา้มนัดิบ 

ไฟฟ้า 

เหลก็กล้า 

 

36.6 

24.8 

24.4 

12.9 

มลูคา่การลงทนุในสนิทรัพย์คงท่ี 19.9 

ท่ีมา : China Statistical Yearbook 2008 (จีนตะวนัตก ประกอบด้วย 6 มณฑล 5 เขตปกครองตนเอง และ 1 มหานคร) 

ในฐานะนกัวิชาการไทย ดิฉนัให้ความสนใจกบัจีนตะวนัตกเป็นพิเศษ  และนบัตัง้แตส่ามารถเติมฝัน (ตวัเอง) 

ในการเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเก่ียวกบัเศรษฐกิจมณฑลจีนแบบเจาะลกึชิน้แรกของประเทศไทยได้สําเร็จโดยได้

เลือกท่ีจะเน้น "มณฑลจีนตะวนัตก" ดิฉนัก็ไมเ่คยหยดุท่ีจะติดตามพฒันาการของ จีนตะวนัตก ภมิูภาคท่ีสําคญัย่ิงของ

จีน ซึง่ตัง้อยู่ไมห่่างจากไทย  

ตัง้แตปี่ 2002 เป็นต้นมา ดิฉนัได้เร่ิมเดินทางไปตะลยุตระเวนจนครบ 12 มณฑลจีนตะวนัตกท่ีครอบคลมุภายใต้

นโยบาย Go-West Policy รวมทัง้การไปสํารวจเส้นทางสายไหม (Silk Road) ตัง้แตน่ครซีอานในมณฑลสา่นซี ไปจนถงึ

นครอรุุมชีในซินเกียง ตลอดจนเส้นทางจากมองโกเลียในไปจนสดุทางท่ีทิเบต ซึง่ล้วนมีลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเดน่แตกตา่ง

กนัไป 

ในแตล่ะครัง้ท่ีได้ไปสมัผสัมณฑลจีนตะวนัตกเหลา่นัน้ ก็ต้องทึง่กบัการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และยากท่ีจะ

หยดุยัง้ โดยเฉพาะถนนหนทางและโครงข่ายคมนาคมตา่งๆ ท่ีนําความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปยงัมณฑลตอนใน

ของจีน แตก่็ต้องยอมรับวา่ ยงัคงมีความยากจนและความล้าหลงัหลงเหลืออยู่ในชนบทของจีนตะวนัตกเช่นกนั เพราะ

ไมใ่ช่เร่ืองง่ายท่ีจะขจดัความยากจนเหลา่นัน้ให้หมดสิน้ไปจากแผ่นดินจีนท่ีแสนจะกว้างใหญ่ไพศาล  

หลายครัง้ท่ีดิฉนัเลือกเดินทางไปลงพืน้ท่ีจีนตะวนัโดยไมใ่ช้เคร่ืองบิน  แตจ่ะใช้วิธีลอ่งแมนํ่า้โขง  หรือไมก่็ใช้

เส้นทางบกจากภาคเหนือของไทยผ่านพมา่ไปจีน ตามแนวเส้นทาง R3W รวมทัง้การใช้เส้นทางบกสดุฮิตท่ีผ่านลาว คือ 

เส้นทาง R3E หรือ R3A (เส้นเดียวกนัแตมี่สองช่ือเรียก) ไลล่ดัเลาะไปตามแนว “เส้นทางหลวงคนุหมิง-กรุงเทพ” ไปจนถงึ

นครคนุหมิงในมณฑลยนูนาน แล้วตอ่ไปยงัมณฑลอ่ืนๆ ของจีนตะวนัตก ทําให้มีโอกาสได้พบเห็นสภาพความเป็นจริง

ของการคมนาคมขนสง่เช่ือมโยงตลาดจีนตะวนัตก  



แม้วา่จีนตะวนัตกจะมีจดุออ่นทางธรรมชาติ ในการเป็น landlocked ไมมี่ทางออกทะเล หากแตเ่ป็นภมิูภาคท่ีมี

ความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากร อาทิเช่น ถ่านหินและนํา้มนัดิบ และได้รับความสําคญัในเชิงนโยบายจากรัฐบาลกลาง

เสมอมา โดยเฉพาะการทุ่มเทงบประมาณในการสร้างเข่ือนยกัษ์ "สามโตรก" (Three Gorges Dam) และการพฒันา

เส้นทางขนสง่ทางแมนํ่า้แยงซีเกียง จนในขณะนี ้สินค้าตา่งๆ ท่ีผลิตในมณฑลจีนตอนใน อาทิเช่น รถยนต์ท่ีผลิตในฉงช่ิง 

สามารถขนสง่ลําเลียงไปตามแมนํ่า้แยงซีเกียงเพ่ือไปออกทะเลท่ีปากแมนํ่า้ในมหานครเซี่ยงไฮ้ ด้วยระยะทาง 2,660 

กิโลเมตร และขนสง่ตรงตอ่ไปทางทะเลจนถงึประเทศปลายทาง อาทิเช่น อิหร่าน  

 

ดิฉนัได้มีโอกาสไปลอ่งและพกัค้างกลาง "มหานทีแยงซีเกียง" หรือ "ฉางเจียง" ในภาษาจีนกลางมาแล้วถงึ 3 

รอบ  (ปี 2004  ปี 2006 และลา่สดุปี 2009) เพ่ือสํารวจเส้นทางขนสง่ทางแมนํ่า้และติดตามพฒันาการในการก่อสร้าง 

เข่ือนสามโตรก สญัลกัษณ์แห่งความย่ิงใหญ่ในการพฒันาจีนตะวนัตก ด้วยระยะเวลาก่อสร้างนานถงึ 17 ปี   

 นอกจากนี ้ผู้บริโภคในจีนตะวนัตก ซึง่มีประมาณ 370 ล้านคน ได้เร่ิมอยู่ดีกินดี มีรายได้เพ่ิมขึน้และมีการ

จบัจ่ายใช้สอยมากขึน้ จากรายงานปี 2009 อตัราการขยายตวัของการค้าปลีก (retail sale) ใน 12 มณฑลจีนตะวนัตก

รวมกนัเพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ 19 และมีอตัราสงูกวา่อตัราการเติบโตของการค้าปลีกของทัง้ประเทศ รวมไปถงึอตัราการ

ขยายตวัของการลงทนุในสินทรัพย์คงท่ีในจีนตะวนัตกสงูถงึร้อยละ 38.9 มลูคา่ราว 3.16 ล้านล้านหยวน ตลอดจนการ

ติดตอ่ค้าขายกบัตลาดโลกมากขึน้ และการหลัง่ไหลเข้ามาของเงินลงทนุจากตา่งประเทศ มีบริษัทชัน้นําระดบัโลกท่ีตบ

เท้าเข้าไปลงทนุในจีนตะวนัตกจํานวนมาก อาทิเช่น การลงทนุของ Intel ในเสฉวน สง่ผลให้ จีนตะวนัตกในวนันี ้จงึมิใช่ 

"ดินแดนหลงัเขา" ดงัเช่นในอดีตแล้ว 

 

 

 

 

 

 



มุ่งสู่จีนตะวันตก (Go – West Policy)  

กรณีศึกษาเส้นทางสู่ทะเลของจีนตะวันตก : ค่าใช้จ่าย ระยะทางและระยะเวลา 

เน่ืองจากประเทศไทยมีพรมแดนไมห่่างจากจีน โดยเฉพาะมณฑลจีนตะวนัตก เช่น ยนูนานทําให้ผู้ประกอบการ

ไทยหลายท่านสนใจท่ีจะค้าขายกบัมณฑลจีนตะวนัตกเหลา่นัน้  อย่างไรก็ดี   เน่ืองจากมณฑลตอนในทางตะวนัตกของ

จีนเป็นดินแดน landlocked จงึมีคําถามตามมาวา่ โดยปกติแล้ว มณฑลเหลา่นีจ้ะใช้เส้นทางใดเพ่ือขนสง่สินค้ากบั

ตลาดโลก โดยเฉพาะเส้นทางขนสง่เช่ือมตอ่สูท่ะเลของมณฑล landlocked เหลา่นัน้  จะมีระยะทางและมีคา่ใช้จ่ายเท่าไร  

ท่ีสําคญั ในแง่การขนสง่และโลจิสติกส์  จะมีความเป็นไปได้หรือไมท่ี่มณฑลจีนตอนในเหลา่นัน้จะเปลี่ยนมาใช้

เส้นทางออกสูท่ะเลโดยผ่านประเทศไทย  หากสะพานข้ามแมนํ่า้โขงท่ีอําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายได้ก่อสร้างเสร็จ 

โดยเฉพาะการขนสง่มาไทยเพ่ือไปออกทะเลอนัดามนั  เป็นต้น บทความนีจ้ะมีคําตอบในเชิงวิเคราะห์ให้คะ่ โดยข้อมลู

สว่นใหญ่มาจากการเดินทางไปสมัภาษณ์และลงพืน้ท่ีภาคสนามในมณฑลจีนตะวนัตกดงักลา่ว 

เร่ิมจากมณฑลยูนนาน มณฑลชายแดนท่ีติดกบัเพ่ือนบ้านถงึ 3 ประเทศ คือ พมา่ ลาวและเวียดนาม แตไ่มมี่

ทางออกทะเล ในขณะนี ้นิยมขนสง่สินค้าเพ่ือไปออกทะเลท่ีมณฑลกวางตุ้งผ่านกุ้ยโจวและกวางสี ด้วยระยะทาง

ประมาณ 2,199 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาขนสง่ 5-7 วนั และมีคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ทางรถไฟแบบเหมา ราคา 3,550 หยวน

ตอ่ตู้  20 ฟตุ และราคา 6,970 หยวนตอ่ตู้  40 ฟตุ 

จากการสมัภาษณ์เก็บข้อมลูในยนูนาน ทําให้ทราบวา่ สายเดินเรือของจีน เช่น กลุม่ COSCO จะสง่ตู้คอนเทน

เนอร์เปลา่มาทางรถไฟเพ่ือมาบรรจสุินค้าของจีนตอนใน แล้วคอ่ยลําเลียงทางรถไฟขนสง่กลบัไปออกทะเลท่ีท่าเรือนํา้ลกึ

ในมณฑลชายฝ่ัง ซึง่สว่นใหญ่มากกวา่ร้อยละ 80 ของท่าเรือชายฝ่ังของจีนจะมีรางรถไฟตรงไปจนถงึท่าเทียบเรือนํา้ลกึ

เหลา่นัน้  

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการจองตู้ในขบวนรถไฟของจีนยงัคงมีความไมแ่น่นอนสงูขึน้กบัช่วงเวลาและฤดกูาล 

รวมไปถงึเส้นสายหรือกวานซี ่(Guanxi)  เช่น หากเป็นช่วงเวลาท่ีจีนต้องใช้รถไฟเพ่ือขนสง่ถ่านหิน อาจจะต้องจอง

ลว่งหน้านานถงึ 1 เดือน หรือกรณีท่ีเป็นบริษัทท่ีไมมี่สายป่านยาวพอ ก็ต้องใช้เวลาในการรอคิวขนสง่ทางรถไฟนานมาก 

สําหรับกรณีของมณฑลส่านซี  มณฑลตอนในอีกแห่งทางเหนือตอนบนของจีน นิยมใช้ทางรถไฟเพ่ือขนสง่

สินค้าไปออกสูท่ะเลเช่นกนั เส้นทางขนสง่ท่ีสัน้ท่ีสดุสําหรับสา่นซ ี คือ เส้นรถไฟสายซีอาน-ป่าวจี-เหลียนหยนุกัง่ และ

สามารถตรงไปจนถงึปลายทางภายในท่าเรือนํา้ลกึเหลียนหยนุกัง่ของมณฑลเจียงซูได้เลย ทําให้ไมต้่องเสียเวลาเปลี่ยน

ถ่ายหลายรอบ  

ข้าราชการจีนด้านคมนาคมขนสง่ของซีอานอธิบายวา่ โดยทัว่ไป หากมีระยะทางเกินกวา่ 400-500 กิโลเมตร ก็

จะนิยมขนสง่สินค้าด้วยระบบรางมากกวา่ทางถนน เพราะจะสิน้เปลืองคา่นํา้มนัและต้องเสียคา่ผ่านทางดว่นในจีนซึง่

ราคาคอ่นข้างสงูมาก 



ฝ่ายจีนทัง้ภาครัฐและเอกชนในนครซีอานของสา่นซี ยงัได้ให้ความเห็นวา่ คงมีความเป็นไปได้น้อยและไมคุ่้มคา่

ทางเศรษฐกิจสําหรับซีอานในการท่ีจะขนสง่สินค้าจากสา่นซีเพ่ือลงไปยนูนาน แล้วใช้ทางหลวงคนุหมิง-กรุงเทพฯ เพ่ือ

มาออกทะเลในประเทศไทย แม้วา่ในอนาคต จะมีสะพานข้ามแมนํ่า้โขงแห่งท่ี 4 ท่ีเชียงของ เพราะระยะทางไกลมาก คิด

เฉพาะเส้นทางในจีนจากซีอาน-เฉิงต-ูคนุหมิง-ชายแดนบ่อหานก็มีระยะทางไกลถงึ 2,657 กิโลเมตร แล้วยงัต้องผ่าน R3A 

ในลาวตอ่อีก 228 กิโลเมตร รวมทัง้หมด 2,885 กิโลเมตรกวา่จะมาถงึสะพานข้ามแมนํ่า้โขงเพ่ือไปยงัชายแดนของไทยท่ี

เชียงราย นอกจากนี ้การค้าขายระหวา่งสา่นซีกบัประเทศไทยโดยตรงยงัมีไมม่าก และสา่นซีเองก็ไมค่อ่ยคุ้นเคยกบั

ข้อตกลงการค้าเสรี ASEAN-China FTA 

ในกรณีของมณฑลเสฉวน ซึง่ทีมวิจยัฝากความหวงัไว้ในตอนแรกวา่ น่าจะเป็นมณฑลศกัยภาพท่ีสนใจขนสง่

สินค้ามาออกสูท่ะเลโดยใช้เส้นทางคนุหมิง-กรุงเทพฯ แตจ่ากการสมัภาษณ์กลบัพบวา่ อาจจะไมคุ่้มคา่เช่นกนั เพราะ

เส้นทางจากเฉิงต-ูคนุหมิง-ชายแดนท่ีบ่อหานแล้วตอ่ด้วยเส้นทาง R3A ในลาว มีระยะทางไกลมากร่วม 2,000 กิโลเมตร 

โดยในขณะนี ้เสฉวนนิยมขนสง่สินค้าด้วยระบบรางทางรถไฟเพ่ือไปออกทะเลท่ีเซี่ยงไฮ้  ใช้เวลาประมาณ 4 -5 วนั ด้วย

ระยะทางราว 2,631 กิโลเมตร และมีคา่ใช้จ่ายแบบเหมาตู้ประมาณ 5,000 หยวนตอ่ตู้ขนาด 20 ฟตุ และราคา 9,000 

หยวนตอ่ตู้  40 ฟตุ 

ขอปิดท้ายด้วยมหานครฉงชิ่ง ซึง่มีข้อได้เปรียบกวา่ 3 มณฑลท่ีกลา่วมาเพราะมีแมนํ่า้แยงซีเกียง (ฉางเจียง) 

ไหลผ่านและมีท่าเรือ “ชุ่นทาน” (Cuntan Port) ซึง่เป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ริมแมนํ่า้ท่ีสําคญัของจีน และสามารถนํา

สินค้าผ่านพิธีการศลุกากรท่ีท่าเรือชุ่นทานเพ่ือขนสง่ตรงไปตา่งประเทศได้เลย โดยลอ่งไปตามแมนํ่า้แยงซีเกียงเพ่ือออก

ปากทางสูท่ะเลท่ีเซี่ยงไฮ้ ด้วยระยะทางประมาณ 2,660 กิโลเมตร   

จากการสมัภาษณ์และเย่ียมชม  ผู้จดัการท่าเรือฯ เลา่ให้ฟังด้วยความภมิูใจวา่ แม้วา่ท่าเรือชุ่นทานจะอยู่ตอน

ในของจีนห่างชายฝ่ังทะเล 2,000 กวา่กิโลเมตร หากแตมี่ความคบัคัง่การขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศในปริมาณท่ีพอๆ 

กบัท่าเรือคลองเตยของไทยโดยผู้จดัการบริษัทเดินเรือคอนเทนเนอร์ทางแมนํ่า้รายใหญ่ของรัฐบาลฉงช่ิง คือ Chongqing 

Pacific Ocean ได้เลา่เสริมให้ฟังวา่ ในขณะนี ้ฉงช่ิงสามารถสง่ออกรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์และชิน้สว่นยานยนต์ไปหลาย

ประเทศ เช่น ประเทศในตะวนัออกกลางและแอฟริกา โดยลําเลียงขนสง่ตรงจากท่าเรือตอนในแห่งนี ้ 

เขตสินค้าทณัฑ์บน (Cuntan Bonded Port Zone) ท่ีอยู่ภายในท่าเรือชุ่นทานยงัเป็นเขตสินค้าทณัฑ์บน

ภายในประเทศ (inland) แห่งแรกของประเทศจีน โดยมีท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์เปิดใช้งานแล้ว 2 ท่า และหากท่าเรือ

แห่งนีก้่อสร้างครบทัง้ 3 เฟส จะมีท่าเทียบเรือฯ ทัง้หมด 9 ท่า  

ต้องยกนิว้ให้กบัความสามารถของรัฐบาลจีนในการพฒันาเส้นทางขนสง่ทางแมนํ่า้แยงซีเกียง จนสามารถขจดั

จดุออ่นของมณฑลจีนตะวนัตกในการเป็น landlocked ได้อย่างน่าทึง่  

 



 เส้นทางสู่ทะเลของมณฑลจีนตะวันตก : ระยะทาง ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 

เส้นทาง รูปแบบขนส่ง ระยะทาง ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 

มณฑลยนูนาน 

 :คนุหมิง-กวางโจว รถไฟ 2,199 กม. 

แบบเหมา 

--ตู้ 20 ฟตุ 3,550 หยวนตอ่ตู้ 

--ตู้ 40 ฟตุ 6,970 หยวนตอ่ตู้ 

  รถไฟ  5-7 วนั 

มณฑลสา่นซ ี: 

ซีอาน – เหลียนหยนุกัง่ 

(เจียงซู) รถไฟ 1,396 กม. 

ประมาณ 0.1 – 0.2 หยวนตอ่

ตนั ตอ่กม. (ไมร่วมคา่ขนถ่าย+

อ่ืนๆ) รถไฟ  1-2 วนั 

มณฑลเสฉวน : 

เฉิงต ู– เซี่ยงไฮ้ รถไฟ 2,631 กม. 

แบบเหมา 

--ตู้ 20 ฟตุ 5,000 หยวนตอ่ตู้ 

--ตู้ 40 ฟตุ 9,000 หยวนตอ่ตู้ รถไฟ 4 -5 วนั 

มหานครฉงช่ิง – เซี่ยงไฮ้ 

เรือ โดยใช้แมนํ่า้

แยงซีเกียง 2,660 กม. 

แบบเหมา 

-- ตู้ 20 ฟตุ 2,200-2,400 หยวน

ตอ่ตู้  

-- ตู้ 40 ฟตุ 4,000 หยวนตอ่ตู้  

ทางแมนํ่า้   

7-8 วนั 

ท่ีมา : อกัษรศรี พานิชสาส์น (2553) รวบรวมจากสมัภาษณ์และเดินทางสาํรวจข้อมลูระหวา่ง 20-31 มกราคม 2553 

ท่ีสําคญั  ผู้ ให้สมัภาษณ์ในแตล่ะมณฑลยงัได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัอปุสรรคหรือปัญหาในการขนสง่สินค้าโดย

ใช้เส้นทางคนุหมิง-กรุงเทพฯ เพ่ือมาผ่านภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะประเดน็การขนสง่ผ่านประเทศลาวก่อนไปถงึจีน

ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองสภาพถนน กฎระเบียบภายในของลาว เป็นต้น    

โดยสรุป  เส้นทางบกท่ีเช่ือมโยงไทยไปยงัมณฑลจีนตะวนัตกโดยผ่านทางหลวงคนุหมิง-กรุงเทพยงัไม่ใช่

เส้นทางหลักของการค้าขายระหวา่งไทย-จีนในขณะนี ้

  


