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สนามบินนานาชาติฉางสุย
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 น. เปนการเริ่มเปดศักราชใหมอยางเปน
ทางการของสนามบินนานาชาติแหงใหมคุนหมิง “สนามบินนานาชาติฉางสุย” (Kunming Changshui
International Airport: 昆明长水国际机场) เพื่อทดแทนสนามบินแหงเดิม “สนามบินอูเจียปา”
(昆明巫家坝国际机场) ซึ่งใชงานมานาน
สนามบินฉางสุยสรางขึ้นบนพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ําทะเล 2,100 เมตร
หางจากตัวเมืองคุนหมิงประมาณ 22 กิโลเมตร เปนสนามบินระดับมาตรฐานที่สามารถรองรับเครื่องบิน
ขนาดใหญ เชน Airbus 380 ได ประกอบดวย 2 รันเวย ความยาว 4,500 เมตร และ 4,000 เมตร ใน
อนาคตจะสรางอีก 2 รันเวย ซึ่งมีความยาว 3,200 เมตร มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 548,000 ตารางเมตร
มากกวาสนามบินอูเ จียปา 8 เทา สามารถรองรับจํานวนผูโดยสารได 38 ลานคน ในป 2563 โดยใน
อนาคตสามารถขยายสนามบินรองรับ ผูโดยสารได สูง 68 ลานคน ในสวนของสินคาและพัสดุ สามารถ
รองรับตัน เครื่องบินขนาดมาตรฐานขึ้น-ลงจํานวน 303,000 ลําตอป ทําใหสนามบินคุนหมิงกลายเปน
ศูนยกลางการบินที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน รองจากทาอากาศยานนานาชาติ
ปกกิ่ง สนามบินผูตง นครเซี่ยงไฮ และสนามบินไปหยุน นครกวางโจว
การกอสรางสนามบินฉางสุย ไดรับการอนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติจีนฉบับที่ 11 (ป 2549-2553) เงินลงทุน 38,000 ลานหยวน เริ่มโครงการตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2551 แบงเปน 2 เฟส เฟสแรกเปนกอสรางโครงสรางพื้นฐานสําคัญของสนามบิน ซึ่งปจจุบัน
กอสรางแลวเสร็จ ใชระยะเวลากอสราง 3 ป มูลคาการลงทุนขณะนี้ 23,087 ลานหยวน สวนเฟสที่สองจะ
ดําเนินการตอไป เพื่อรองรับอนาคตตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป ฉบับที่ 12 ให
มณฑลยูนนานเปน “มณฑลหัวสะพาน (桥头堡)” ในการเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบานกลุมอาเซียน
เอเชียใต ตะวันออกกลาง และทวีปยุโรป
การเดิ นทางจากตัว เมือ งคุ น หมิ ง -สนามบิ นนานาชาติฉ างสุ ยระยะทางประมาณ 25
กิโลเมตร สามารถเดินทางได 3 วิธี ไดแก
1. ชั ตเติล บัส 3 เสนทาง ใหบริการตั้ง แตเวลา 05.00-22.00 น. ราคาคาบริการ 25
หยวนตลอดสาย ประกอบดวย
- เสนทางที่ 1 เสี่ยวซีเหมิน-เขตซินอิ๋ง-สนามบินฉางสุย
- เสนทางที่ส อง 2 สนามบินอูเ จียปา -สถานีร ถไฟคุนหมิง -ถนนออมเมืองทิศ ใต สนามบินฉางสุย
- เสนทางที่ 3 เขตเปยซื่อชวี-เปยเฉิน-สวนเอ็กซโป-สนามบินฉางสุย โดย
2. รถไฟใตดินหมายเลข 6 จากสถานีผูโดยสารตะวันออก-สนามบินฉางสุย ซึ่งมีมูลคาการ
ลงทุนถึง 1,600 ลานหยวน
3. ทางดวนตรงสูสนามบิน ซึ่งขณะนี้ไดกอสรางแลวเสร็จ ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที
และยังมีบริการที่จอดรถบริเวณสนามบิน ซึ่งสามารถจอดรถได 4,500 คัน และที่จอดรถ
แทกซี่ 961 คัน โดยมีคาบริการ (ทดลอง 1 ป) ดังนี้
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1. ที่จอดรถภายในอาคาร ใหจอดเฉพาะรถขนาดเล็ก ราคาเริ่มตนชั่วโมงแรก 8 หยวน
และทุกครึ่งชั่วโมงคิดคาบริการเพิ่ม 2 หยวน หากจอดตลอด 24 ชั่วโมงคิดคาบริการ 60 หยวน
2. ที่จอดรถนอกอาคาร จอดไดทั้งรถขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
2.1 รถขนาดเล็ก คาบริการเริ่มตนชั่วโมงแรก 5 หยวน และทุกครึ่งชั่วโมงคิดคาบริการ
เพิ่ม 1 หยวน หากจอดตลอด 24 ชั่วโมงคิดคาบริการ 40 หยวน
2.2 รถขนาดกลางและขนาดใหญ คาบริการเริ่มตนชั่วโมงแรก 12 หยวน และทุกครึ่ง
ชั่วโมงคิดคาบริการเพิ่ม 5 หยวน หากจอดตลอด 24 ชั่วโมงคิดคาบริการ 100 หยวน
3. ที่จอดรถแท็กซี่โดยเฉพาะ คิดคาบริการคันละ 2 หยวน
ปจจุบัน มณฑลยูนนานมีสนามบินพลเรือนรวม 12 แหง ไดแก สนามบินนครคุนหมิง
สนามบินเมืองเปาซาน (保山) สนามบินเมืองซือเหมา (思茅) สนามบินเมืองเจาทง (昭通) สนามบิน
เขตสิบสองปนนา (西双版纳) สนามบินหมางซื่อ (芒市) สนามบินเมืองลี่เจียง สนามบินเมืองตาหลี่
สนามบินแชงกรีลา สนามบินเมืองหลินชาง (临沧) สนามบินเหวินซาน (文山) และสนามบินอําเภอเถิงชง
(腾冲)
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