เสนทางการคมนาคมของมณฑลยูนนาน
การคมนาคมภายในมณฑล
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

เสนทางคมนาคมทางน้าํ ภายในมณฑลยูนนาน

2. การคมนาคมทางอากาศ
ปจจุบันมณฑลยูนนานมีสนามบินจํานวน 11 แหง ประกอบดวย สนามบินนานาชาติ
คุนหมิง (สนามบิน Wujiaba) สนามบินจาวทง (Zhaotong) สนามบินสิบสองปนนา (Xishuangbanna)
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สนามบินซือเหมา (Simao) สนามบินตาหลี่ (Dali) สนามบินลี่เจียง (Lijiang) สนามบินปาวซาน
(Baoshan) สนามบินหลินซาง (Lincang) สนามบินเซียงเกอลี่ลา (Xianggelila) หรือ สนามบินจงเตี้ยน
(Zhongdian) สนามบินเตอหงหมางชื่อ (Dehongmangshi) และสนามบินเหวินซาน (Wenshan) ซึ่ง
เพิ่งเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อเดือนกันยายน 2549 ทีผ่ า นมา

ที่ตั้งสนามบินภายในมณฑลยูนนาน

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
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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
ระยะทางถนนของมณฑลยูนนาน (กิโลเมตร)
ประเภท

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

Expressway

45

205

405

517

517

746

1,064

1,291

1,421

Class I

71

61

72

77

164

164

230

237

248

Class II

1,299

1,311

1,435

1,722

2,106

2,192

2,677

3,089

3,325

Class III

8,078

8,420

8,702

8,798

9,787

9,968

10,056

10,062

9,918

Class IV

57,068 59,786

84,740

91,436

93,822

94,545

95,273

96,197

97,007

Below

7,260

7,051

7,010

57,557

57,237

56,833

56,174

55,718

Total

73,821 76,957 102,405 109,560 163,953 164,852 166,133 167,050 167,638

7,174
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เสนทางคมนาคมที่เชื่อมระหวางมณฑลยูนนานกับมณฑลใกลเคียงมีหลายเสนทางสําคัญ เชน
เสนทางมณฑลยูนนาน-มณฑลกุยโจว มณฑลยูนนาน-เขตปกครองกวางสี มณฑลยูนนาน-มณฑลเสฉ
วน และมณฑลยูนนาน-เขตปกครองตนเองทิเบต ขณะเดียวกันมณฑลยูนนานไดกอสรางถนนจํานวน
3 เสนทางเพื่อเชื่อมโยงกับสหภาพพมา ลาว ไทยและเวียดนาม สวนเสนทางคมนาคมทีเ่ ชือ่ มตอกับ
เมืองตางๆ ภายในมณฑลที่สาํ คัญ 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)
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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

เสนทางคมนาคมทางบกในมณฑลยูนนาน

4. การคมนาคมทางรถไฟ
เสนทางรถไฟภายในมณฑลมีความยาวรวมทั้งหมด 2,328 กิโลเมตร (ป 2548) มี
ปริมาณการบรรทุกสินคาและผูโดยสารจํานวน 53 ลานตัน และ 15.7 ลานคน ตามลําดับ
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ระยะทางเสนทางรถไฟในมณฑลยูนนาน (กิโลเมตร)
เสนทาง

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

National Railway

1,872.5

1,872.5

1,872.5

2,093.0

2,060.0

2,049.0

2,049.0

55.5

73.8

73.8

74.0

74.0

74.0

74.0

Local Railway
ทีม่ า CEIC co.,ltd

เสนทางรถไฟสายหลักในมณฑลยูนนาน 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)

เสนทางคมนาคมทางรถไฟภายในมณฑลยูนนาน
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การคมนาคมระหวางมณฑลยูนนานกับประเทศเพือ่ นบาน
การคมนาคมทางบก มี 4 เสนทางหลัก ประกอบดวย
1. เสนทาง มณฑลยูนนาน-พมา-ไทย โดยเริ่มจากตาลั่ว (มณฑลยูนนาน) - เชียงตุง - ทา
ขี้เหล็ก (พมา) เขาไทยทีอ่ าํ เภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 253 กิโลเมตร โดย
กอสรางแลวเสร็จในป 2547 นอกจากนี้ ยังมีอีกเสนทางไฮเวยเชื่อมระหวางมณฑลยูนนานกับพมา เริ่ม
จาก เมืองรุย ลี่ – ยางกุง (พมา) ระยะทาง 1,917 กิโลเมตร
2. เสนทาง มณฑลยูนนาน-ลาว-ไทย แบงได 2 เสนทาง ดังนี้
2.1 เสนทางที่ 1 จากเหมิ่งลา(มณฑลยูนนาน) - บอหาน - บอเต็น - หลวงน้าํ ทา หวยทราย(ลาว) เขาไทยทีอ่ าํ เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 254 กิโลเมตร โดยเสนทางนี้
เปนความรวมมือระหวาง สปป.ลาว ไทย จีน และธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดวาจะกอสราง
แลวเสร็จในป 2550
2.2 เสนทางที่ 2 จากเหมิ่งลา (มณฑลยูนนาน) - บอหาน - บอเต็น - แขวงอุดมไช ปากแบง - หงสา ดานน้ําเงิน (ลาว) เขาไทยทีด่ า นหวยโกน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ดานศุลกากรทุง
ชาง จังหวัดนาน ระยะทาง 300 กิโลเมตร
3. เสนทาง มณฑลยูนนาน-เวียดนาม แบงออกเปน 2 เสนทางสําคัญ คือ
3.1 เสนทางถนนจากอําเภอเหอโขว (มณฑลยูนนาน) – จังหวัดลาวฉาย (เวียดนาม)
– ฮานอย – ไฮฟอง ระยะทาง 865 กิโลเมตร
3.2 เสนทางรถไฟจากคุนหมิง – ลาวฉาย – ฮานอย - ไฮฟอง (เสนทางสายเดิม
เรียกวาเสนทางรถไฟสาย Indochina) จําแนกเปนระยะทางจากคุนหมิงถึงชายแดนจีน 468 กิโลเมตร
และจากชายแดนเวียดนามถึงไฮฟอง 385 กิโลเมตร
การคมนาคมทางแมน้ําโขง
การขนสงทางน้ํานับวามีความสําคัญที่สุดในการคาไทย-จีน(ตอนใต) โดยมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 95 ของการขนสงสินคาไทย-จีน(ตอนใต) จากการประชุมระหวาง 4 ประเทศ ไทย จีน ลาว
พมา ที่ประชุมไดลงนาม ณ จังหวัดทาขี้เหล็ก ประเทศพมา เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2543 เรือ่ งความตก
ลงวาดวยการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําโขงตอนบน "Agreement on Commercial Navigation on
Lancang-Mekong River" ใน 4 ประเทศ โดยมีการลงนามอยางเปนทางการ ระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมของทัง้ 4 ประเทศ ณ นครเชียงรุง เขตสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2544 ทําใหมกี ฎ ระเบียบ การใชแมน้ําโขงรวมกัน และมีอัตราภาษีการขนสง
สินคาผานประเทศตางๆ ทีช่ ดั เจนและแนนอน และแตละประเทศจะเปดทาเรือพาณิชย รวม 14 แหง
ดังตอไปนี้

7
ประเทศ
จีน

ทาเรือสําคัญ
ทาเรือ ซือเหมา (Simao), ทาเรือจิง่ หงหรือเชียงรุง (Jinghong), ทาเรือเหมิง่ หาน
(Menghan) และ ทาเรือกวนเหลย (Guanlei)
ทาเรือบานทราย (Ban Sai), ทาเรือเชียงกก (Siengkok), ทาเรือเมืองมอม
(Mouangmum), ทาเรือบานคูน (Ban Khouane), ทาเรือหวยทราย (Houaysai),
ทาเรือหลวงพระบาง (Luangprabang)
ทาเรือวังเสียง (Wan Seng), ทาเรือวังปุง (Wang Pong)
ทาเรือเชียงแสน (Chiangsaen), ทาเรือเชียงของ (Chiangkhong)

ลาว

พมา
ไทย

รายละเอียดระยะทางและระยะเวลาการขนสงสินคาระหวางไทย-จีนตอนใต
เสนทางแมน้ําโขง
1. ทาเรือเชียงแสน (ไทย) – ทาเรือสบหลวย (พมา)
2. ทาเรือเชียงแสน (ไทย) – ทาเรือกวนเหลย (จีน)
3. ทาเรือเชียงแสน (ไทย) – ทาเรือจิง่ หง (จีน)
3. ทาเรือกวนเหลย (จีน) – ทาเรือเชียงรุง (จีน)
4. ทาเรือจิง่ หง (จีน) – ทาเรือซือเหมา (จีน)
ทีม่ า จากการสํารวจ

ระยะทาง
(กิโลเมตร)
160
220
300
80
80

เวลาในการขนสง (ชั่วโมง)
เที่ยวขึ้น
เที่ยวลอง
12
6
18
12
48
18
4
3
4
3

