มณฑลยูนนาน : หนทางสูการเปนศูนยกลางการคมนาคมภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน ?
มณฑลยูนนานเปนหนึ่งในมณฑลซึ่งตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน โดยถือเปนเมือง
หนาดานสําคัญของจีนที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ ในภูภาคเอเซียอาคเนยและเอเซียใต
ในชวง 10 ปที่ผานมาการพัฒนาสาธารณูปโภคดานตาง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงโครงขายเสนทาง
คมนาคมกลายเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของมณฑล ทําใหปจจุบันเสนทาง
คมนาคมทางถนน ทางอากาศ ทางรถไฟ และทางน้ําที่ใชเชื่อมภายในมณฑลและที่เชื่อมกับมณฑล
อืน่ ๆ รอบขางมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น มณฑลยูนนานไดวางยุทธศาสตรสําหรับเชือ่ มโยง
เสนทางคมนาคมภายในมณฑลโดยกําหนดใหนครคุนหมิงเปนศูนยกลาง และกําหนดใหเมืองหลักๆ
โดยรอบนครคุนหมิงไมวาจะเปนเมืองชวีจิ้ง ซึง่ ตัง้ อยูท างทิศตะวันออก เมืองยวีซ่ ี ทางทิศใต เมือง
เจาทง ทางทิศเหนือ เมืองฉูสง ทางทิศตะวันตก และเมืองหงเหอ ทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนจุดหลัก
ของโครงขายการคมนาคม โดยมีเสนทางการคมนาคมทางถนน และทางรถไฟเปนโครงขายหลัก สวน
เสนทางการคมนาคมทางน้ํากับทางอากาศเปนโครงขายรอง สําหรับยุทธศาสตรในการเชือ่ มโยง
โครงขายการคมนาคมระหวางมณฑลยูนนานกับภายนอก (นอกมณฑล) ทางการไดกําหนดใหเสนทาง
คมนาคมทางรถไฟเปนโครงขายหลักสําหรับเดินทางติดตอกับมณฑลอื่นๆ ขณะที่ยุทธศาสตรการ
เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมติดตอกับประเทศเพื่อนบานทางทิศใตเนนการใชเสนทางถนนซุปเปอร
ไฮเวย (เชน เสนทางคุนหมิง-จิง่ หง-กรุงเทพ) และการคมนาคมทางแมน้ําโขงเปนสําคัญ อยางไรก็ดี
เสนทางรถไฟสายแพนเอเชีย (คุนหมิง-สิงคโปร) จะกลายเปนโครงขายเสริมที่สําคัญในอนาคต สวน
เสนทางอากาศจะรองรับเฉพาะการขนสงสินคาพิเศษบางประเภทเทานั้น
โครงขายการคมนาคมของมณฑลยูนนานปจจุบัน
เสนทางคมนาคมสําคัญของมณฑลยูนนานประกอบดวย 4 เสนทาง มีรายละเอียดดังนี้
1. การคมนาคมทางน้าํ ประกอบดวยแมน้ํา 6 สายสําคัญ ไดแก แมน้ําจินซา (Jinsha River)
แมน้ําลานชาง (Lancang River) แมน้ํานูเจียง (Nujiang River) แมน้ําอิระวดี (Irrawaddy River)
แมน้ําจูเจียง (Zhujiang or Pearl River) และแมน้ําหงเหอ (Honghe River) ครอบคลุมระยะทาง
ประมาณ 8,000 กิโลเมตร ขณะที่มีการใชประโยชนทางน้ําเพื่อการคมนาคมเพียง 1,324 กิโลเมตร
แมน้ําที่ถูกใชประโยชนมากที่สุด คือ แมน้ําจินซา (แมน้ําแยงซีตอนบน) และแมน้ําลานชาง (แมน้ําโขง
ตอนบน) ในสวนของแมน้ําจินซาถือเปนเสนทางคมนาคมสําคัญที่เชื่อมมณฑลยูนนานกับนครฉงชิ่ง
เมืองอูฮ น่ั มณฑลเหอเปย เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู และนครเซี่ยงไฮ ทาเรือสําคัญที่ตง้ั อยูบ น
แมน้ําจินซา ไดแก ทาเรือสุยฝู (Shuifu) และทาเรือสุยเจียง (Suijiang) สวนแมน้ําลานชางเปนเสนทาง
คมนาคมทางน้ําที่สามารถเชื่อมโยงประเทศจีนกับประเทศเพื่อนบานทั้ง 3 ประเทศ คือ สหภาพพมา
สปป.ลาว และไทย โดยมีทา เรือสําคัญคือ ทาเรือจิ่งหงและทาเรือซือเหมา
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รูปที่ 1 เสนทางคมนาคมทางน้าํ ภายในมณฑลยูนนาน

ในป 2548 พบวา การบรรทุกสินคาทางน้ําของมณฑลยูนนานมีปริมาณทั้งสิ้น 2.4
ลานตัน สามารถรองรับผูโดยสารจํานวน 5.0 ลานคน ในชวง 5 ปที่ผานมามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 12.7 และรอยละ 16.3 ตามลําดับ
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ลานคน
6.0

3.0

5.0

2.5

4.0

2.0

3.0

1.5

2.0

1.0

1.0

0.5
0.0

0.0
2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
ผูโ ดยสาร

ปริ มาณบรรทุก

รูปที่ 2 ปริมาณบรรทุกและจํานวนผูโ ดยสารทางน้ํา

2. การคมนาคมทางอากาศ
ปจจุบันมณฑลยูนนานมีสนามบินจํานวน 11 แหง ประกอบดวย สนามบินนานาชาติ
คุนหมิง (สนามบิน Wujiaba) สนามบินจาวทง (Zhaotong) สนามบินสิบสองปนนา (Xishuangbanna)
สนามบินซือเหมา (Simao) สนามบินตาหลี่ (Dali) สนามบินลี่เจียง (Lijiang) สนามบินปาวซาน
(Baoshan) สนามบินหลินซาง (Lincang) สนามบินเซียงเกอลี่ลา (Xianggelila) หรือ สนามบินจงเตี้ยน
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(Zhongdian) สนามบินเตอหงหมางชื่อ (Dehongmangshi) และสนามบินเหวินซาน (Wenshan) ซึ่ง
เพิ่งเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อเดือนกันยายน 2549 ทีผ่ า นมา
ในป 2548 ปริมาณผูโดยสารผานทาอากาศยานมณฑลยูนนานมีจํานวน 4.95 ลาน
คน โดยมีปริมาณการบรรทุกสินคาจํานวน 0.08 ลานตัน และในชวง 5 ปที่ผานพบวาจํานวนผูโดยสาร
ผานทาอากาศยานขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 7.9 ตอป ขณะที่ปริมาณการบรรทุกสินคาเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ
1.5 ตอป

รูปที่ 3 ที่ตั้งสนามบินภายในมณฑลยูนนาน
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รูปที่ 4 ปริมาณบรรทุกและจํานวนผูโ ดยสารทางอากาศ
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สนามบินคุนหมิงมีเสนทางการบินที่สามารถเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเสนทางการบินที่เชื่อมโยงกับตางประเทศมีจํานวน 8 เสนทาง ไดแก ยางกุง (พมา)
เชียงใหม กรุงเทพฯ เวียงจันท (ลาว) โฮจิมินหและฮานอย (เวียดนาม) สิงคโปร กัวลาลัมเปอร
(มาเลเซีย) นอกจากนี้ สนามบินคุนหมิงยังเชื่อมโยงกับเมืองสําคัญตาง ๆ ทั่วประเทศจีน เชน นคร
ปกกิง่ (Beijing), นครเซีย่ งไฮ (Shanghai), เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) และเมืองกวางโจว
(Guangzhou) มณฑลกวางตุง, เมืองเฉิงตู (Chengdu) มณฑลเสฉวน, เมืองไหโขว (Haikou) มณฑล
ไหหนาน, นครฉงชิง่ (Chongqing), เมืองเชิน่ หยาง (Shenyang) มณฑลเหลียวหนิง, เมืองฮารบิน
(Harbin) มณฑลเฮยหลงเจียง, เมืองหวูฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเปย, เมืองซีอาน (Xi'an) มณฑลสานซี,
เมืองหลานโจว (Lanzhou) มณฑลกานซู, เมืองหังโจว (Hangzhou) มณฑลเจอเจียง, เมืองเซียะเหมิน
(Xiamen) มณฑลฝูเจี้ยน, เมืองหนานหนิง (Nanning) และเมืองกุย หลิน (Guilin) เขตปกครองกวางสี,
เมืองกุย หยาง (Guiyang) มณฑลกุยโจว, เมืองฉางชา (Changsha) มณฑลหูหนาน, เมืองลาซา
(Lhasa) เขตปกครองทิเบต และฮองกง
3. การคมนาคมทางบก
เสนทางคมนาคมทางบกของมณฑลยูนนานมีการพัฒนาอยางรวดเร็วทําใหการ
คมนาคมดวยรถยนตมคี วามสะดวกมากขึน้ ณ สิ้นป 2548 มณฑลยูนนานมีถนนไฮเวยยาวเปนลําดับ
ทีห่ นึง่ ของประเทศ โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 167,637 กิโลเมตร จําแนกเปนถนน Expressway
ระยะทาง 1,421 กิโลเมตร ถนน Class I ระยะทาง 248 กิโลเมตร ถนน Class II ระยะทาง 3,325
กิโลเมตร ถนน Class III ระยะทาง 9,918 กิโลเมตร ถนน Class IV ระยะทาง 97,007 กิโลเมตร และ
ต่ํากวาถนน Class I ระยะทาง 55,718 กิโลเมตร โดยศูนยกลางการขนสงทางบกของมณฑลอยูท น่ี คร
คุนหมิงและเมืองตาหลี่
ปจจุบันมณฑลยูนนานมีปริมาณการบรรทุกสินคาผานเสนทางไฮเวยรวม 567 ลาน
ตัน และมีจํานวนผูโดยสารที่ใชเสนทางไฮเวยประมาณ 385 ลานคน
ลา นคน
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รูปที่ 5 ปริมาณบรรทุกและจํานวนผูโ ดยสารทางอากาศ

เสนทางคมนาคมที่เชื่อมระหวางมณฑลยูนนานกับมณฑลใกลเคียงมีหลายเสนทาง
สําคัญ เชน เสนทางมณฑลยูนนาน-มณฑลกุยโจว มณฑลยูนนาน-เขตปกครองกวางสี มณฑลยูนนาน-
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มณฑลเสฉวน และมณฑลยูนนาน-เขตปกครองตนเองทิเบต ขณะเดียวกันมณฑลยูนนานไดกอสราง
ถนนจํานวน 3 เสนทางเพื่อเชื่อมโยงกับสหภาพพมา ลาว ไทยและเวียดนาม สวนเสนทางคมนาคมที่
เชือ่ มตอกับเมืองตางๆ ภายในมณฑลที่สําคัญ มีดังนี้
1. ถนนไฮเวยคนุ หมิง- หวานติง (Wanding) (จากนครคุนหมิงถึงเมืองหวานติง
หรือเรียกวา เสนทางยูนนาน – พมา ระยะทางรวม 870 กิโลเมตร)
2. ถนนไฮเวยยูนนาน-ทิเบต (จากนครคุนหมิงผานเมืองตาหลี่ (Dali) เมืองลี่เจียง
(Lijiang) และเมืองเตอชิน (Deqin) ถึงเมืองเหยียนจิง่ (Yanjing) ในทิเบต ระยะทางรวม 992
กิโลเมตร)
3. ถนนไฮเวยคนุ หมิง-เหอโขว (จากนครคุนหมิงผานปาหิน ผานเมืองไคหยวน
(Kaiyuan) และเมืองเหมิงจื้อ (Mengzi) ระยะทางรวม 471 กิโลเมตร)
4. ถนนไฮเวยคนุ หมิง – ตาลั่ว (จากนครคุนหมิง ผานเมืองยูซ ี (Yuxi) เมืองมอเจียง
(Mojiang) เมืองซือเหมา (Simao) เมืองเชียงรุง (Jinghong) ถึงเมืองตาลัว่ (Daluo) ระยะทางรวม 865
กิโลเมตร)
5. ถนนไฮเวยยูนนาน-กุยโจว (จากนครคุนหมิง ผานเมืองฉูจิ้ง (Qujing) ถึงเมือง
กุยหยางในมณฑลกุยโจว ระยะทาง 653 กิโลเมตร)
6. ถนนไฮเวยคนุ หมิง- เมืองปอเซอ (Bose) (จากนครคุนหมิงผานปาหิน ผาน
เมืองไคหยวน (Kaiyuan) เมืองเหยียนชาน (Yanshan) เมืองฟูหนิง (Funing) ถึงเมืองปายเซอ (Baise)
ในเขตปกครองกวางสี ซึง่ สามารถเชือ่ มตอไปยังเมืองหนานหนิง)
7. ถนนไฮเวยคนุ หมิง-เมืองสุยเจียง (Suijiang) (จากนครคุนหมิงผานเมืองตงชวน
(Dongchuan) และเมืองจาวทง (Zhaotong) ถึงเมืองสุยเจียง ระยะทางรวม 690 กิโลเมตร)

รูปที่ 6 เสนทางคมนาคมทางบกภายในมณฑลยูนนาน
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4. การคมนาคมทางรถไฟ
เสนทางรถไฟภายในมณฑลมีความยาวรวมทั้งหมด 2,328 กิโลเมตร (ป 2548) มี
ปริมาณการบรรทุกสินคาและผูโดยสารจํานวน 53 ลานตัน และ 15.7 ลานคน ตามลําดับ โดยเสนทาง
รถไฟสายหลักในมณฑลยูนนาน ประกอบดวย
-เสนทางรถไฟสายเฉินตู- คุนหมิง เปดดําเนินการในป 2513 มีระยะทางรวม
1,100 กิโลเมตร โดยมีระยะทางในสวนของมณฑลยูนนานประมาณ 282 กิโลเมตร
-เสนทางรถไฟสายกุยหยาง-คุนหมิง เปดดําเนินการในป 2509 รางรถไฟมีขนาด
1.435 เมตร โดยระยะทางเสนทางรถไฟสวนนี้ในมณฑลยูนนานประมาณ 341 กิโลเมตร
-เสนทางรถไฟสายคุนหมิง-เหอโขว เปนรถไฟสายแรกของมณฑล เปด
ดําเนินการในป 2453 เปนรางรถไฟมีความกวาง 1 เมตร ถือเปนเสนทางรถไฟหลักทีเ่ ชือ่ มโยงมณฑล
ยูนนานและประเทศเวียดนาม
-เสนทางรถไฟสายคุนหมิง-หนานหนิง เปดดําเนินการในป 2540 มีระยะทาง
รวม 898 กิโลเมตร โดยมีระยะทางในสวนของมณฑลยูนนานประมาณ 306 กิโลเมตร
สําหรับเสนทางรถไฟสายอื่น ๆ ทีส่ าํ คัญ เชน เสนทางรถไฟคุนหมิง-ยูซี และ
กวางทง-ตาหลี่ และเนยเจียง-คุนหมิง (สรางเสร็จในเดือนตุลาคม 2544)

รูปที่ 7 เสนทางคมนาคมทางรถไฟภายในมณฑลยูนนาน
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รูปที่ 8 ปริมาณบรรทุกและจํานวนผูโดยสารทางรถไฟ

การเปนศูนยกลางการคมนาคมของมณฑลยูนนานในอนาคต
ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 และ ฉบับที่ 11 มณฑลยูนนานไดให
ความสําคัญเปนอันมากในการเรงรัดพัฒนาและปรับปรุงเสนทางคมนาคมทั้งทางรถยนต ทางรถไฟ
ทางอากาศและทางน้ําภายในมณฑล ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในการสรางความเตรียมพรอมดาน
สาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการคาและการลงทุนจากตางมณฑลและ
ตางประเทศในอนาคต
ในสวนของการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางรถไฟนั้น ทางการไดกําหนดเปาหมายใหมีเสนทาง
รถไฟระยะทางรวม 4,000 กิโลเมตรภายในป 2563 และตั้งเปาหมายเพิ่มเปน 5,400 กิโลเมตร ภายใน
ป 2593 ซึ่งจะทําใหโครงขายรถไฟกลายเปนเสนทางการขนสงหลักของมณฑลยูนนาน โดยภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว มณฑลยูนนานจึงไดกําหนดแผนการกอสรางเสนทางรถไฟ
เพิ่มอีกจํานวน 5 เสนทาง คือ
1) เสนทางโครงขายรถไฟสายแพนเอเชียที่เชื่อมตอระหวางมณฑลยูนนานกับ 3
ประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศจีน ประกอบดวย
- เสนทางสายทิศตะวันออกคุนหมิง-เหอโขว ซึ่งเปนเสนทางสูชายแดน
เวียดนามผานดานชายแดนทีอ่ ําเภอเหอโขว จังหวัดหงเหอ โดยเปนการสรางทางรถไฟสายคุนหมิงเหอโขวสายใหมที่เปนไปตามมาตรฐานของรางรถไฟในประเทศจีน โดยสามารถเชื่อมตอกับทางรถไฟ
เดิมทีม่ อี ยู ณ จังหวัดยวี่ซี ทัง้ นี้ ในระยะแรกมีโครงการสรางทางรถไฟจากเมืองยวี่ซีถึงเมืองเหมิงจื้อ
รวมระยะทาง 141 กิโลเมตร ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสราง สวนระยะที่สองจะเริ่มจากเหมิงจื้อถึง
เหอโขวระยะทาง 168.1 กิโลเมตร
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- เสนทางสายตะวันตกตาหลี-่ รุยลี่ ซึ่งเปนเสนทางรถไฟสูชายแดนที่ติดตอ
กับสหภาพพมา เสนทางดังกลาวเริ่มตนจากตาหลี่สูอําเภอรุยลี่รวมระยะทาง 328.87 กิโลเมตร(เมือง
ตาหลี่มีขนาดใหญเปนอันดับสองของมณฑลยูนนาน ซึง่ มีเสนทางรถไฟเชือ่ มตอไปถึงเมืองคุนหมิง)
- เสนทางสายกลางยวี่ซ-ี บอหาน รวมระยะทาง 599.16 กิโลเมตร เปน
เสนทางรถไฟสูอําเภอชายแดนที่ติดตอกับประเทศลาว ซึง่ ถือเปนอีกเสนทางทีม่ โี อกาสในการเชือ่ มตอ
เสนทางรถไฟไทย-จีนผานทางจังหวัดหนองคายในฝงประเทศไทยสูกรุงเวียงจันทน อยางไรก็ดี
เสนทางดังกลาวยังไมมีการกําหนดเวลาในการเริ่มตนกอสราง
เสนทางสายแพนเอเชียทั้ง 3 เสนทางนับเปนหนึ่งในแผนงานโลจิสติกสที่มณฑล
ยูนนานพยายามผลักดันใหเกิดขึ้น เพือ่ เชือ่ มโยงระบบโครงขายทางรถไฟใหสามารถเดินทางผานไปยัง
ประเทศสิงคโปรได หากพิจารณาจากระยะทางแลวเสนทางสายกลางผานเขาสูป ระเทศลาว แลวเขาสู
ประเทศไทยนับเปนเสนทางที่สั้นที่สุด แตเสนทางที่มีความเปนไปไดมากที่สุดคือเสนทางสาย
ตะวันออก ผานเขาสูประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และเขาสูประเทศไทยทางจังหวัดสระแกว
2) เสนทางรถไฟจากลี่เจียงสูแชงกาลีลา รวมระยะทาง 130.7 กิโลเมตร โดยเสนทาง
ดังกลาวจะสามารถเชื่อมตอกับเสนทางรถไฟระหวางตาหลีถ่ ึงลี่เจียงได ขณะนี้อยูระหวางการกอสราง
และคาดวาจะแลวเสร็จในป 2551
3) เสนทางรถไฟเชือ่ มตอจาวทง-พานจือฮัว(มณฑลเสฉวน) -ลี่เจียง รวมระยะทาง
ทัง้ สิน้ 610 กิโลเมตร (ในเขตมณฑลยูนนานมีระยะทาง 370 กิโลเมตร) ถือเปนเสนทางที่ทําให
โครงขายการเดินทางโดยรถไฟทางทิศเหนือของมณฑลยูนนานซึง่ ปจจุบนั ถูกแบงแยกเปนสองฝง ดวย
สวนลางของมณฑลเสฉวนใหสามารถเดินทางถึงกันไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น คาดวาหากกอสราง
แลวเสร็จ เสนทางดังกลาวจะกลายเปนเสนทางทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ เนือ่ งจากเปนเสนทางที่
สามารถเชื่อมตอเขากับเสนทางรถไฟสายคุนหมิง-เฉินตู (เมืองเอกของมณฑลเสฉวน) ตลอดจน
สามารถเชือ่ มตอเมืองฝงตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานใหสามารถเดินทางไปยังฝง ตะวันออก
เชื่อมตอกับนครฉงชิ่งและมณฑลกุยโจวได
4) เสนทางรถไฟเชือ่ มตอหยวนเจียง-เหมิงจือ้ -เหวินซัน-ปายเซอ เปนโครงขาย
เสนทางรถไฟในแนวนอน สามารถเชื่อมตอกับโครงขายเสนทางรถไฟของเขตปกครองกวางสีเพื่อเขา
สูมณฑลทางชายฝงทะเลตะวันออกของจีน โดยเสนทางรถไฟสายดังกลาวจะไปตัดกับเสนทางสาย
คุนหมิง-บอหาน (สูประเทศลาว) คุนหมิง-เหอโขว (สูประเทศเวียดนาม) คาดวาเมื่อเสนทางสาย
ดังกลาวแลวเสร็จ จะเปนผลดีตอ ทัง้ ทางดานเศรษฐกิจและการทองเทีย่ วทางตอนใตของมณฑล
5) เสนทางรถไฟเชือ่ มยางยวิ๋น-หลินชาง ซึ่งเปนเสนทางที่เชื่อมตอระหวางเสนทาง
สายคุนหมิง-ตาหลี่ (ณ อําเภอยางยวิ๋น) กับเสนทางสายคุนหมิง-บอหาน (ณ อําเภอหลินชาง) เมื่อเสร็จ
ทางสายนีแ้ ลวเสร็จจะเปนประโยชนตอ ทัง้ ทางเศรษฐกิจและการทองเทีย่ วทางฝงตะวันตกทัง้ ตอนเหนือ
และตอนใตของมณฑล
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รูปที่ 9 เสนทางคมนาคมทางรถไฟที่กอสรางเพิ่มจํานวน 5 เสนทาง

นอกจากนี้ ทางการมณฑลยูนนานยังมีแผนการปรับปรุง 4 เสนทางรถไฟเดิมที่มีปริมาณการ
ใชคอนขางมากและมีปญหาคอขวดในการเดินทางขนสงใหเปนเสนทางรถไฟรางคู โดยในระยะแรก
เปนการกอสรางเพียงบางชวงของแตละสายเทานั้น มีรายละเอียดดังนี้
1) เสนทางสายคุนหมิง-กุย หยาง (เมืองกุยหยางเปนชุมทางรถไฟขนาดใหญและเปน
ประตูสมู ณฑลทางทิศเหนือและตะวันออกของจีน ทัง้ นครฉงชิง่ มหานครปกกิ่งและเซี่ยงไฮ) โดยคาด
วาจะกอสรางในชวงคุนหมิงถึงลิ่วผานสุย (เมืองพรมแดนของมณฑลกุยโจว) รวมระยะทางกวา 392.3
กิโลเมตร
2) เสนทางสายคุนหมิง-เฉินตู โดยจะกอสรางเปนเสนทางรถไฟรางคูชวงคุนหมิงถึง
กวางทง รวมระยะทาง 128.5 กิโลเมตร (กวางทงเปนชุมทางรถไฟทีส่ าํ คัญทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลยูนนานซึ่งรองรับรถไฟจากมณฑลเสฉวนและเมืองตาหลี่กอนถึงคุนหมิง)
3) เสนทางสายคุนหมิง-ตาหลี่ ซึ่งจะกอสรางในชวงกวางทงถึงตาหลี่ตอเนื่องจาก
เสนทางรถไฟรางคูส ายคุนหมิง-กวางทง โดยมณฑลยูนนานมีแผนปรับเปลี่ยนเสนทางสายกวางทงตาหลี่ (ระยะทาง 206 กิโลเมตร) ใหเปนระบบรางคูดวยเพือ่ เพิ่มศักยภาพในการขนสงสินคาระหวาง
มณฑลกับสหภาพพมาผานดานชายแดนที่อําเภอรุยลี่
4) เสนทางสายคุนหมิง-หนานหนิง (เขตปกครองกวางสี) โดยจะเปนการปรับเปลี่ยน
เปนเสนทางเดินรถแบบรางคูทั้งหมด เสนทางสายดังกลาวถือเปนเสนทางรถไฟที่สามารถเดินทาง
ออกสูทะเลฝงตะวันออกที่ใกลที่สุดในปจจุบัน
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สําหรับการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกนั้น ภายในป 2553 มณฑลยูนนานไดกําหนดใหมี
การกอสรางถนนเพิม่ โดยแบงเปนถนนทางดวนซุปเปอรไฮเวยทั้งหมด 1,900 กิโลเมตร ถนนชั้นหนึ่ง
530 กิโลเมตร ถนนชั้นสอง 3,000 กิโลเมตร และถนนชัน้ สาม 220 กิโลเมตร โดยใหความสําคัญตอ
การพัฒนาโครงขายถนนซุปเปอรไฮเวยเพื่อเชื่อมโยงกับตางประเทศ และถนนภายในประเทศตามแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจมณฑลฝงตะวันตกของจีนเปนสําคัญ ดังนั้น มณฑลยูนนานจึงไดกําหนด
แผนการปรับปรุงยกระดับคุณภาพถนนใหเปนทางดวนซุปเปอรไฮเวยท่ีเรียกวา “7 เสนทาง 1 วงแหวน”
ดังนี้
1) เสนทาง คุนหมิง-สุยฟู (เปนสวนหนึ่งในเสนทางสาย GZ40 ซึง่ วิง่ จากฮาวเทอถึง
เหอโขวในมณฑลยูนนาน ซึ่งเปนประตูออกสูเวียดนาม) เสนทางดังกลาวตัดผานเมืองซงหมิง เมือง
ซวิ๋นเตี้ยน เมืองหุย เจอ เมืองจาวทง เมืองตากวน และเมืองสุยฟู ถือเปนเสนทางถนนเพื่อเชื่อมทาง
ตอนกลางของมณฑลยูนนานเขากับมหานครฉงชิ่ง และมณฑลเสฉวน
2) เสนทาง คุนหมิง-ฟูหยวน (เปนสวนหนึ่งในเสนทาง GZ65 ซึง่ วิง่ จากเซีย่ งไฮถงึ
เมืองรุยลี่ในมณฑลยูนนาน และเปนประตูออกสูส หภาพพมา) เสนทางวิง่ ผานเมืองซงหมิง เมืองหมา
หลง เมืองชวีจิ้ง เมืองจานอี้ เมืองฟูห ยวน เปนเสนทางเชื่อมตอมณฑลยูนนานกับมณฑลกุยโจวและ
มณฑลทางตะวันออก
3) เสนทาง คุนหมิง-หลัวชุนโขว เปนเสนทางผานเมืองหยีเหลียง เมืองสือหลินหรือ
ปาหิน เมืองหมีเลอ เมืองยานซัน เมืองฟูห นิง ซึ่งเชื่อมตอมณฑลยูนนานกับมณฑณกวางสี เพื่อ
เดินทางสูมณฑลชายฝงทะเลได
4) เสนทาง คุนหมิง-เหอโขว (เปนสวนหนึ่งในเสนทางสาย GZ40 ซึ่งวิ่งจากฮาวเทอ
ถึงเหอโขวในยูนนาน ซึ่งเปนประตูออกสูเวียดนาม) เปนเสนทางวิ่งผานเมืองหยีเหลียง เมืองสือหลินหรือ
ปาหิน เมืองหมีเลอ เมืองไคหยวน เมืองเหมิงจือ้ เมืองปงเปยน เมืองเหอโขว
5) เสนทาง คุนหมิง-บอหาน (เปนสวนหนึ่งในเสนทางหลันโจวถึงบอหานในมณฑล
ยูนนาน ประตูสปู ระเทศลาว) เสนทางวิง่ ผานเขตเฉิงกง เมืองยวี่ซี เมืองเออซัน เมืองหยวนเจียง เมือง
ซือ เหมา เมืองลา บอหาน เปนสวนของเสนทางคุนมั่นกงลูในฝงจีน
6) เสนทาง คุนหมิง-รุยลี่ (เปนสวนหนึ่งในเสนทาง GZ65 ซึ่งวิ่งจากเซี่ยงไฮถึงรุยลี่ใน
มณฑลยูนนาน ซึ่งเปนประตูออกสูสหภาพพมา) เสนทางวิง่ ผานเมืองอันหนิง เมืองฉูส ง เมืองหนันหัว
เมืองเสียงยวิน๋ เมืองตาหลี่ เมืองหยงผิง เมืองเปาซัน เมืองหลงหลิง เมืองลูซ ี เมืองหวัน่ ติง เมืองรุย ลี่
7) เสนทาง คุนหมิง-พานจือฮัว (เปนสวนหนึ่งในเสนทางหลันโจวถึงบอหานใน
มณฑลยูนนาน ประตูสูประเทศลาว) เสนทางวิง่ ผานเมืองฟูห มิง เมืองลูเชวี่ยน เมืองซือ่ ติ้ง เมืองหยวน
โหมว เมืองหยงเหยิน เปนเสนทางเชื่อมตอกับมณฑลเสฉวน
สวนถนนวงแหวน 1 วงแหวน ไดแก ถนนวงแหวนในเขตคุนหมิง เพือ่ เชือ่ มตอกับ
อําเภอตางๆ เพื่อลดปญหาการจราจรหนาแนนภายในเขตเมืองคุนหมิง
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รูปที่ 10 เสนทางคมนาคมทางบกที่จะถูกยกระดับเปนถนนซุปเปอรไฮเวย 7 เสนทาง

นอกจากนี้ มณฑลยูนนานยังใหความสําคัญตอโครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางน้ําของ
มณฑลยูนนานเชนกัน โดยพยายามมุงเนนการปรับปรุงและพัฒนาเสนทางคมนาคมตามลุมแมน้ํา
จินซา และแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขงเปนสําคัญ รายละเอียดของโครงการ ประกอบดวย
1) การพัฒนาเสนทางแมน้ําลานชาง (แมน้ําโขง) จากทาเรือซือเหมาไปยังสหภาพ
พมา โดยมีโครงการกอสรางทาเทียบเรือขนสงสินคาแหงทีส่ อง ณ ทาเรือกวนเลย และพัฒนาทาเรือ
ซือเหมาเพื่อเปนเสนทางเดินเรือสูสหภาพพมา ไทย และลาว
2) การจัดตั้งทาเรือฟูหนิง เพื่อใชเปนทาเรือหลักในการขนสงสินคาตามลุมแมนา้ํ จู
เจียง เพือ่ เชือ่ มตอกับมณฑลทางทิศตะวันออกของยูนนาน
3) การพัฒนาทาเรือสุยฟู (ตัง้ อยูท างเหนือสุดของทีเ่ มืองจาวทง มณฑลยูนนาน ซึ่ง
ติดกับมณฑลเสฉวน ) เพือ่ เชือ่ มตอเสนทางรถไฟระหวางสุยฟูก บั คุนหมิงเขากับเสนทางเดินเรือทาง
แมน้ําจินซา-แยงซี ทาเรือสุยฟูถือเปนจุดเปลี่ยนถายสินคาระหวางมณฑลยูนนานกับมณฑลฝง
ตะวันออกของประเทศจีน
4) โครงการกอสรางทาเรือฟูห นิง เพื่อรองรับแผนการพัฒนาการคมนาคมตามลุม
แมน้ําอิ้ว-แมน้ําจู ทีต่ อ งการเชื่อมตอกับมณฑลกวางสี กวางตุง กับฮองกงและมาเกา
5) การพัฒนาเสนทางแมน้ําหง เชื่อมโยงเสนทางติดตอทางน้ํากับประเทศเวียดนาม
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อยางไรก็ตาม มณฑลยูนนานไดเรงรัดการพัฒนาการเดินทางและขนสงทางอากาศ โดยไดเริ่ม
โครงการกอสรางสนามบินใหมเมืองคุนหมิงตัง้ แตป 2549 เพื่อใชเปนสนามบินหลักในการเชื่อมโยงกับ
เมืองใหญๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต รวมทั้ง เพื่อยกระดับใหสนามบิน
นานาชาติคุนหมิงกลายเปนประตูสูประเทศจีนของทั้งสองภูมิภาค ทัง้ นี้ ทางการยูนนานไดตั้งเปาหมาย
วาภายในป 2553 คุนหมิงจะกลายเปนศูนยกลางทางการบินที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศจีน
ดังนั้น ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับปจจุบัน จึงไดปรากฎแผนการพัฒนาเสนทางคมนาคมทาง
อากาศ ทีเ่ รียกวา โครงการ “2 ยาย 3 ขยาย 4 สรางใหม” ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการ “2 ยาย” ประกอบดวย โครงการยายสนามบินนานาชาติคุนหมิงสู
สถานที่ใหมเพื่อรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยสนามบินนานาชาติแหงใหมจะมีพื้นที่
ภายในอาคารประมาณ 400,000 ตารางเมตร มีสองรันเวยสามารถขึ้นลงไดพรอมกัน และมี
งบประมาณการลงทุนประมาณ 16,000 ลานหยวน โดยเริม่ ตนดําเนินการกอสรางในป 2548 -2552
สวนอีกโครงการยาย คือ การยายสนามบินซือเหมา ซึ่งประสบปญหาทางดานมาตรฐานของสนามบิน
ทางการทองถิ่นของซือเหมาจึงมีแนวคิดกอสรางสนามบินแหงใหมซึ่งมีพื้นที่ภายในอาคาร และรันเวย
ทีไ่ ดมาตรฐาน ปจจุบันอยูระหวางทําศึกษาวิจัยแนวทางและปญหาการยายสนามบินซือเหมา มี
ระยะเวลาดําเนินการระหวางป 2553-2556
2) โครงการ “3 ขยาย” ประกอบดวย
- โครงการขยายสนามบินเตอหงหมังซื่อ
- โครงการขยายสนามบินลี่เจียง (เปนสนามบินขนาดใหญเปนอันดับสาม
รองจากสนามบินนานาชาติคนุ หมิงและสนามบินนานาชาติสิบสองปนนา)
- โครงการขยายสนามบินตาหลี่ (มีขนาดใหญเปนอันดับทีส่ ี่ของมณฑล)
3) โครงการ “4 สรางใหม” ประกอบดวย
- โครงการกอสรางสนามบินเถิงชง (อยูใ นเขตจังหวัดเตอหง)
- โครงการกอสรางสนามบินนูเ จียง (เมืองนูเ จียงถือเปนเมืองทีม่ คี วามลา
หลังทางเศรษฐกิจ)
- โครงการกอสรางสนามบินหุย เจอ (ตัง้ อยูท างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
คุนหมิง เปนอําเภอในเขตจังหวัดชวีจิ้ง)
- โครงการกอสรางสนามบินหงเหอ (สถานที่ทอ งเทีย่ วสําคัญทางตอนใต
ของมณฑลยูนนาน และมีความสําคัญในดานการคาชายแดน)
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รูปที่ 11 ที่ตั้งสนามบินแหงใหมภายในมณฑลยูนนาน

บทสรุป
หากพิจารณาจากความไดเปรียบทางภูมิศาสตรของมณฑลยูนนานที่มีพรมแดนติดตอกับ
ประเทศเพื่อนบานทั้งพมา ลาวและเวียดนามรวมระยะทางกวา 4 พันกิโลเมตร รวมทั้งมีชายแดนติด
กับมณฑลกวางสีทางภาคตะวันออก มณฑลกุยโจวทางภาคเหนือและมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตก
เฉียงเหนือ ทําใหมณฑลยูนนานจึงเปรียบเสมือนศูนยกลางในการเชื่อมโยงกับ 2 เขตเศรษฐกิจใหญ
ทั้งในฐานะที่เปนประตูการคาเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอาเซียนผานโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบานและความรวมมือการคาเสรีอาเซียน-จีน ขณะเดียวกันมณฑลยูนนานยังมีฐานะเปน
1
สวนหนึ่งของการรวมกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจปากแมน้ําจูเจียง ดังนั้น การที่มณฑลยูนนาน
พยายามเรงรัดพัฒนาโครงขายเสนทางคมนาคมเชือ่ มโยงกับทัง้ สองกลุม เศรษฐกิจมาอยางตอเนือ่ ง
ไมวาจะเปนถนนสายคุนหมิง-กรุงเทพฯ ทางรถไฟแพนเอเซีย (คุนหมิง-สิงคโปร) การปรับปรุงระบบ
การขนสงทางแมน้ําโขง การกอสรางและปรับปรุงถนนไฮเวยและทางรถไฟเชื่อมตอเมืองตาง ๆ
ภายในและภายนอกมณฑล ก็เปนขอพิสูจนวามณฑลยูนนานมีความเปนไปไดที่จะกลายเปนอีกหนึ่ง
จุดยุทธศาสตรสําคัญของประเทศจีนที่สามารถเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจปาก
แมน้ําจูเจียงใหเปนหนึ่งเดียวกัน และทําใหพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีนกลายเปนตลาดขนาด
ใหญที่มีศักยภาพและสามารถดึงดูดการคาและการลงทุนจากตางประเทศเทียบเคียงกับมณฑลที่ตั้งอยู
ชายฝงตะวันออกซึ่งมีความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตร นอกจากนี้ หากการพัฒนาโครงขายการ
คมนาคมแลวเสร็จตามแผนที่วางไว จะทําใหมณฑลยูนนานมีความเหมาะสมสําหรับการเปนศูนยกลาง
การใหบริการโลจิสติกสที่สําคัญแหงหนึ่งในภูมิภาค

1

ความรวมมือในเขตเศรษฐกิจปากแมนาํ้ จูเจียง (Pan Pearl River Delta:PPRD) ประกอบดวย 9 มณฑล และ 2 เขตปกครอง
พิเศษ มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเจียงซี มณฑลหูหนาน มณฑลกวางตุง เขตปกครองกวางสี มณฑลไหหนาน มณฑลเสฉวน
มณฑลกุยโจว มณฑลยูนนาน รวมทั้ง ฮองกงและมาเกา

