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บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอความสาคั ขอองนครคุ น หมิ ง นนฐานะที่ เ ป็น หนึ่งเมือ งที่ส าคัข ทางเศรฐกิจ อองสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนต่ออาเซียนเป็นเมืองหน้าด่านสาคัขที่สุดอองจีน ที่เชื่อมอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นครคุนหมิง ถือเป็น
เมืองหลวงอองมณฑลยูนนาน ทางนต้อองจีน ที่มีการเจริขเติบโตทาวเศรษฐกิจนหข่อันดับ 23 อองประเทศ มีGDP เกินกว่า 1
ล้านล้านหยวน และมณฑลนี้ ยังเป็นเพียงมณฑลเดียวที่ติดกับ 3 ประเทศอาเซียน คือเมียนม่ าร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และเวียดนาม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อมายังไทยได้ ด้วยถนนสาย R3A ผ่านลาวมาทางจังหวัดเชียงราย ยิ่งถ้าเมื่อ
เปิด “ประชาคมอาเซียน” อย่างเป็นทางการแล้ว นครคุนหมิงจะกลายเป็นหัวนจ และประตูเปิดตลาดสินค้าสู่จีนที่ต้องผ่าน
เมืองนี้เป็นส่วนนหข่
กลุ่มประเทศอาเซียนได้มีปฏิขขาร่วมกันว่าจะรวมตัวกันเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ภายนนปี 2558 ซึ่งทา
นห้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน หรือคิดเป็น 10% อองประชากรทั้งโลก มีอนาดเศรษฐกิจนหข่ติด
อันดับ 1 นน 10 อองโลก นอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ตลาดมีอนาดนหข่แล้วทาเลที่ตั้งอองอาเซียนยังอยู่ตรงกลาง
ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีทาเลที่ตั้ งอยู่ตรงกลางนนกลุ่มประเทศอาเซียน
ดังนั้นทานห้อาเซียนเป็นที่จับตามองอองหลายประเทศนนการร่วมลงทุน ซึ่งหนึ่งนนนั้นคือ สาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเอง
คาสาคัญ: นครคุนหมิง, อาเซียน-จีน, ประชาคมอาเซียน
Abstract
This article presents an importance of Kunming City, as one of the significant economic cities in
China and ASEAN. In addition is the most significant outpost, linking China and ASEAN. Kunming, the
capital of Yunnan in the South of China (GDP is more than 1 billion RMB). Moreover, Yunnan has the
boundaries adhered with 3 ASEAN countries (Mynmar, Laos and Vietnam). Yunnan can also link with
Thailand. R3A road this province goes across Laos though Thailand providing that ASEAN Countries open
officially, Kunming is the heart and the center of marketplace to distribute the goods from ASEAN to this
country.
It is recorded that ASEAN community would be reunite as ASEAN Economic Community. This
declaration makes this region has more than 600 billion citizens (10% of world population). It is counted
one of tenth of world economic growth. In addition to the Trade Center, where the market is large and
the location of the ASEAN countries, India is also halfway between the ocean and the Pacific Ocean. In
particular, country Thailand are located in the middle in the ASEAN group. Thus, ASEAN is looking at
several of the country's in a joint venture, in which one of them is People's Republic of China
themselves.
Keywords: Kunming City, ASEAN - China, ASEAN Community
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1. บทนา
ข้า พเจ้ า ได้ มีโ อกาสไปฝึก อบรมปฏิ บัติ ก ารสอนภาษาจี น เพื่อ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาจี น และเรี ย นรู้ ภาษาจี น และ
วั ฒ นธรรมจี น กั บ เจ้ า ของภาษาโดยตรง โดยสถาบั น Hanban ได้ ม อบทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ ครู ไ ทยที่ ส อนภาษาจี น ณ
มหาวิ ท ยาลั ย ยู น นานนอมมอล นครคุ น หมิ ง มณฑลยู น นาน ประเทศสารณรั ฐ ประชาชนจี น แล้ ว ข้ า พเจ้ า เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญชองประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประเทศคู่เจรจาของอาเซียน รวมถึงเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 และ อาเซียน+6 ซึ่งจะมีความสาคัญมากหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่อาเซียนได้ทาการเปิด
“ประชาคมอาเซียน” อย่างเป็นทางการ และหากจะพูดถึงว่ามณฑลใดในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมีอิทธิพลต่ออาเซียน
มากที่สุดมณฑลหนึ่งก็ย่อมหนีไม่พ้นมณฑลยูนนานซึ่งเป็นมณฑลที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนนั่นเอง
มณฑลยูนนานเป็นหนึ่งใน 31 มณฑลของจีน จากตัวเลขของ IMF ปี 2014 รายงานว่ามณฑลยูนนานมีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ที่ 23 มีประชากร 46 ล้านคน 16 เมือง โดยมีนครคุนหมิงเป็นเมืองหลัก ปี 2013 นครคุนหมิงมี
ประชากร 7 ล้านคน เป็นมณฑลเดียวของจีนที่ติดอาเซียน 3 ประเทศคือ เมียนม่ าร์ ลาว และเวียดนาม โดยมีความยาว
ชายแดนของจีนกับลาว 710 กิโลเมตร ชายแดนกับเมียนม่ าร์ 1,997 กิโลเมตร และกับเวียดนาม 1,354 กิโลเมตร ทาให้
เศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่ ม าจากภาคบริ ก ารและอุ ต สาหกรรม โดยอุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมยาสู บ และเป็ น
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน ในมณฑลยูนนานนอกจากจะมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถติดต่อกับประเทศอาเซียนและเป็นตลาด
ที่สาคัญของสินค้าในอาเซียนแล้ว ยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังมณฑลอื่น ๆ ของจีนอีกด้วย ได้แก่ มณฑลเสฉวน มณฑลกว่างสี่ เขต
ปกครองตนเองทิเบต และกุ้ยโจว
หากวัดเมืองสาคัญทางเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานจาก GDP ของแต่ละเมืองที่มีขนาดเกิน 1 แสนล้านหยวน พบว่า
มีอยู่ 4 เมืองคือ Kunming, Qujing, Yuxi และ Honghe คุนหมิงเป็นทั้งศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์กลางการขนส่ง และ
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและการเงินทางด้านใต้ของจีนที่สามารถเชื่อมกับ
อาเซียน การเป็นศูนย์กลางทางการค้าเพราะว่าสินค้าต่าง ๆ ของอาเซียนจะทาให้นครคุนหมิงเป็นศูนย์กระจายสินค้า ส่วนการ
เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งเพราะนครคุนหมิงเสมือน "หัวหมุดตรงกลางของยูนนาน" สามารถติดต่อไปยังเมือง มณฑลอิ่นๆ
ของสาธารณรับประชาชนจีน และประเทศต่างๆในอาเซียนได้
2. สาธารณรัฐประชาชนจีนมหาอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ ในศตวรรษที่ 21
เมื่อย่างเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจของจีนได้ก้าวย่างเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด
ในปัจจุบัน (ค.ศ. 2014) เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนนับเป็น
อัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบ 30 ปี โดยมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 10 ต่อปีมาโดยตลอด
ในปัจจุบันบทบาทของจีน (ซึ่งรัฐบาลจีนมักจะเรียกประเทศของตนว่าเป็นประเทศกาลังพัฒนา) มีบทบาทสาคัญต่อ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจโลกหลายประการ คือ
1) เป็นประเทศผู้ส่งสินค้าออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก
2) เป็นประเทศผู้นาเข้าสินค้าเป็นอันดับสองของโลก
3) เป็นประเทศผู้ส่งสินค้าทางด้านบริการเป็นอันดับ 4 ของโลก
4) เป็นประเทศผู้นาเข้าสินค้าทางด้านบริการเป็นอันดับ 3 ของโลก
5) เป็นประเทศอันดับหนึ่งที่เป็นผู้รับลงทุนต่างประเทศของประเทศกาลังพัฒนา
6) เป็นประเทศอันดับหนึ่งที่ไปลงทุนในต่างประเทศของประเทศกาลังพัฒนา
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเกิดจากภาคส่งออกเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนนั้น ส่งผลให้จีน
เป็นประเทศที่มีทุนสารองระหว่างประเทศมากที่สุดของโลก โดยทุนสารองอยู่ในรูปของเงินเหรียญสหรัฐ พันธบัตรรัฐบาล
แม้ว่าในปัจจุบันจีนเริ่มมีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในบริษัทของเศรษฐกิจโลก และคาดว่าในอีก 20 - 30
ปีข้างหน้า หากเศรษฐกิจของจีน ยังขยายตัวในระดับสู งเหมือนกั บที่เ คยเป็นมา จะทาให้จีน กลายเป็ นประเทศที่มี ขนาด
เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก แต่ไม่ได้หมายความว่า จีนจะเข้ามามีบทบาทแทนที่สหรัฐอมริกาได้อย่างสมบูรณ์ เงินหยวนของจีน
ยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเท่าที่ควร ระดับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี รวมทั้งแสนยานุภาพทางการทหารยังเป็นรองสหรัฐฯ อยู่เป็นอันมาก ตลอดจนภาคธุรกิจการเงินที่ยังไม่ได้เปิดเสรี
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ทางการเงินและมีตราสารอนุพันธ์ ที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สาคัญในการพัฒนาประเทศและธุรกิจได้อย่างเต็มที่ การเป็น
มหาอานาจทางเศรษฐกิจของจีนที่ทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกจริง ๆ (เหมือนกับที่อังกฤษและสหรัฐฯ เคยเป็นมาในอดีต)
อาจจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควร อย่างไรก็ตามประสบการณ์การพัฒนาของจีนในอดีตของจีนก็แสดงศักยภาพของเศรษฐกิจจีน
ที่พร้อมจะเป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้
2.1 นโยบายเศรษฐกิจระดับมณฑลของสาธารณรัฐประชาขนจีน
นโยบายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบันคือ ฉบับที่ 11 (ปี 2006 – 2010) ในระดับประเทศได้
เน้นในเรื่องการสร้างจีนให้เป็นสังคมที่กลมกลืนและปรองดอง และเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการส่งเสริมการค้า
กับต่างประเทศอย่างสมดุล กระตุ้นความต้องการในประเทศ และการส่งเสริมให้บริษัทจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศ ส่งผลให้
ระดับมณฑลอย่างยูนนานให้ความสาคัญในเรื่องของการเปิดเสรีติดต่อค้าขายกับต่างประเทศด้วยเช่นกัน ดังนั้นในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 ของมณฑลยูนนานจึงได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น โดยอาศัยความได้เปรียบใน
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ยูนนานเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่สามารถ
เชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ จึงมีนโยบายสาคัญ ดังนี้
2.1.1 นโยบาย “เชิญเข้ามา” และ “ก้าวออกไป”
ถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนการเปิดเสรีการค้ากับต่างประเทศ นโยบายนี้ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรและตลาดทั้งสองฝ่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยแบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มณฑล
ยูนนานต้องการเชิญให้เข้ามาลงทุน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มีทุนเข้มแข็ง มีตลาดที่ค่อนข้างอิ่มตัว และมีระดับ
เทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการสูง ประเทศกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น รวมถึง
ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สาหรับกลุ่มที่สองคือ กลุ่มประเทศที่จีนต้องการเข้าไปลงทุน ได้แก่ กลุ่มประเทศในเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีพรมแดนติดต่อหรือใกล้ชิดกับมณฑลยูนนาน ตลาดในกลุ่มนี้นับว่ามีความสาคัญต่อการขยายตลาดสินค้า
ของมณฑลยูนนาน และสามารถช่วยลดแรงกดดันในการแข่งขันกับสินค้าจากมณฑลอื่นๆ ในประเทศจีน ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจ
ของมณฑลยูนนานมีโอกาสพัฒนาและเติบโตมากขึ้น
2.1.2 สร้างความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ
เน้นความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง หรือ GMS และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ 5
มณฑลในเขตตะวันตก ประกอบด้วย มณฑลกุ้ยโจว เขตปกครองกว่างซี มณฑลเสฉวน มหานครฉงชิ่ง และเขตปกครองตนเอง
ทิเบต เพื่อพัฒนาตลาดให้มีขนาดใหญ่ และมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความ
ร่วมมืออื่นๆ เช่น ความร่วมมือในเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน ความร่วมมือในประเทศเอเชียใต้ (จีน – พม่า – อินเดีย) และ
ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น
2.1.3 การสร้างระบบการคมนาคมที่ครบวงจร
พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมระหว่างยูนนานกับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 3
เส้นทางหลักคือ
2.1.3.1 เส้นทางสู่ตะวันตก (ทางออกมหาสมุทรอินเดีย) หรือเส้นทางคุนหมิง – มัณฑาเล่ย์ –
ย่างกุ้ง
2.1.3.2 เส้นทางสู่สิงคโปร์ หรือเส้นทางคุนหมิง – กรุงเทพ – สิงคโปร์
2.1.3.3 เส้นทางสู่โฮจิมินห์ หรือ เส้นทางคุนหมิง – เหล่าเจีย (เวียดนาม) – ฮานอย – โฮจิมินห์
2.1.4 การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ
เน้นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการดึงดูดกลุ่ มทุน
ขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในยูนนาน เพื่อให้ยูนนานกลายเป็นห่วงโซ่การผลิต รวมถึงการพัฒนาแรงงานให้
มีทักษะและความสามารถในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการได้
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2.1.5 การสร้างปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และดึงดูดการลงทุน
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนารูปแบบตลาดให้ทันสมัย ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุน
ยกระดับความสามารถของแรงงาน ปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานพาณิชย์หรือองค์กรผู้แทน
การค้า เพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนทางการค้าระหว่างประเทศ

รูปภาพที่ 1 การเจริญเติบโตของผลิตพันธ์มวลรวมภายในประเทศของจีน ช่วงปี 2498-2548
ที่มา : 6. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prc1952-2005gdp.gif
3. “คุนหมิง” สาคัญต่ออาเซียนอย่างไร
หากพิจารณาจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ของมณฑลยูนนานที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่า
ลาวและเวียดนาม รวมระยะทางกว่า4 พันกิโลเมตร รวมทั้งมีชายแดนติดกับมณฑลกวางสีทางภาคะวันออก มณฑลกุ้ยโจวทาง
ภาคเหนือ และมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ทาให้มณฑลยูนนานเปรียบเสมือนศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับ 2
เขตเศรษฐกิจใหญ่ ทั้งในฐานะที่เป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านและความร่วมมือการค้าเสรีอาเซียน-จีน ขณะเดียวกันมณฑลยูนนานยังมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจปากแม่น้าจูเจียง1 ดังนั้น การที่มณฑลยูนนานพยายามเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
กับทั้งสองกลุ่มเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นถนนสายคุนหมิง -กรุงเทพฯ1ความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจปากแม่น้าจู
เจียง (Pan Pearl River Delta : PPRD) ประกอบด้วย 9 มณฑล และ 2 เขตปกครองพิเศษมณฑลฝูเ จี้ยน มณฑลเจียงซี
มณฑลหูหนาน มณฑลกวางตุ้ง เขตปกครองกวางสี มณฑลไห่หนาน มณฑลเสฉวน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลยูนนานรวมทั้งฮ่องกง
และมาเก๊าทางรถไฟแพนเอเซีย (คุนหมิง-สิงคโปร์) การปรับปรุงระบบการขนส่งทางแม่น้าโขง การก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ไฮเวย์ และทางรถไฟเชื่อมต่อเมืองต่างๆ ภายในและภายนอกมณฑลก็เป็นข้อพิสูจน์ว่ามณฑลยูนนานมีความเป็นไปได้ที่จะ
กลายเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศจีนที่สามารถเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจปากแม่น้าจู
เจียงให้เป็นหนึ่งเดียวกันและทาให้พื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและสามารถ
ดึงดูดการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ เทียบเคียงกับมณฑลที่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกซึ่งมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์
นอกจากนี้ หากการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ จะทาให้มณฑลยูนนานมีความเหมาะสมสาหรับ
การเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลจิสติกส์ที่สาคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคและที่สาคัญไปกกว่านั้นก็คือ มณฑลยูนนานมี “นคร
คุนหมิง” ซึ่งถือเป็นเมืองเอกแห่งมณฑลยูนนาน จุดยุทธศาสตร์ในฐานะ “ป้อมหัวสะพาน” หรือภาษาจีนเรียกว่า “เฉียวโถว
เป่า (桥头堡)” มีจุดเริ่มต้นมาจากการเยือนมณฑลยูนนานของประธานาธิบดีหู จิ่นเทา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 และเห็นว่า
มณฑลยูนนานมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น กล่าวคือมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกลุ่มอาเซียนถึง 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า
ลาว และเวียดนาม จึงควรอาศัยจุดเด่นดังกล่าว ทาหน้าที่เสมือนเป็น “ป้อมหัวสะพาน” ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เพื่อ
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เชื่อมโยงดินแดนจีนตอนใน (ไม่ติดกับประเทศอื่นๆ) กับประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เพื่อขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการแสวงหาทางออกสู่ทะเล เป็นต้น

รูปภาพที่ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งของนครคุนหมิง
ที่มา : http://www.sequoiaeast.com/dianchi/about-dian-lake-resort.htm
3.1 นโยบายป้อมหัวสะพานคืออะไร?
คาว่า “เฉียว” แปลว่า “สะพาน” มีความหมายแฝงว่า จะต้องพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม (เส้นทางถนน เส้นทาง
รถไฟ เส้นทางน้า และเส้นทางอากาศ) ภายในมณฑลยูนนานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถเชื่อมโยงมณฑลอื่น ๆ
ของจีนกับต่างประเทศ
คาว่า “โถว” แปลว่า “หัว” มีความหมายแฝงว่า จะต้องพัฒนาให้มณฑลยูนนานในอยู่ระดับแนวหน้า และพร้อม
สาหรับการเปิดออกสู่นานาประเทศ
คาว่า “เป่า” แปลว่า “ป้อม” มีความหมายแฝงว่า มณฑลยูนนานมีจุดเด่นด้านที่ตั้ งทางภูมิศาสตร์ และความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากร จึงต้องพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างศักพภาพของมณฑลยูนนาน
ในการร่วมมือกับต่างประเทศ
ภารกิจสาคัญภายใต้นโยบาย “ป้อมหัวสะพาน” ได้แก่ การเร่งรัดพัฒนาและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคม ทั้งเส้นทางถนน เส้นทางรถไฟ เส้นทางน้า และเส้นทางอากาศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับ
ที่ 12 (ปี 2011–2015) พร้อมกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้ากับต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานของด่านการค้าชายแดน และสนับสนุนให้วิสาหกิจต่างๆ “ก้าวออกสู่ต่างประเทศ (走出去)” มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
การพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยจากทาเลที่ตั้งที่ถือเป็นจุดกระจายสินค้า “ปราการ
ด่านแรก” ก่อนฝ่ากาแพงมังกรจีนใต้ไปสู่ “มณฑลจีนตอนใน” เปิดพรมแดนฝั่งตะวันตกของจีนสอดรับกับแผนพัฒนาโครงการ
สาธารณูปโภคเต็มรูปแบบหลายโครงการ ทั้งทางบกถนน R3A พาดผ่านจากคุนหมิง ลาว และไทย (กรุงเทพฯ) ระยะทางเพียง
890 กิโลเมตร รวมถึงเส้นทางรถไฟจีน-อาเซียน (คุนหมิง –เมืองกว่างตง เขตฉู่สง –ลาว –พม่า –ไทย และมาเลเซีย ระยะทาง
1,700 กม.) ตลอดจนเส้นทางน้าแม่โขง จีนเดินมายังไทยใช้เวลา 1 วัน ตลอดจนเส้นทางอากาศ กรุงเทพฯ - คุนหมิง ที่มี
เที่ยวบิน 7 เที่ยวต่อสั ปดาห์ฟื้นประวัติศาสตร์เส้นทางการค้า นั่นจึงทาให้จีน เดินเข็มทิศสานต่อเส้นทางสายไหม (One
Belt,One Road) เพื่อนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสู่ทางฝั่งตะวันตกของจีน ลดความเหลื่อมล้าระหว่างตะวันออก นอกจาก
ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคจีนยังตระเตรียม “คนในประเทศ” ให้รู้ภาษาอาเซียน 100,000 คน ในปี 2558 ที่ผ่านมา จีนยัง
หันทางเชื่อมต่อการค้าโดยหันมาคบค้าสมาคมกับอาเซียนมากขึ้นในหลาย10 ปีที่ผ่านมา เห็นความเปลี่ยนแปลงการค้าระหว่าง
จีนและอาเซียนอย่างก้าวกระโดด ช่วง 10ปีที่ผ่านมา (2546-2556) ยอดนาเข้าสินค้าจากอาเซียนเพิ่มขึ้นเท่าตัว จากสัดส่วน
8.5 % เพิ่มเป็น 16.9 % โดยมีมูลค่าการค้าทั้งหมดอยู่ที่ 443,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2556
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รูปภาพที่ 3 แผนที่แสดงเส้นทางการค้าจากมณฑลยูนนานสู่อาเซียน
ที่มา : http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=4345&filename=index
ในปี 2014 ที่ผ่านมานครคุนหมิงได้ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันดับที่ 6 ของโลกจาก
Global Metro Monitor เศรษฐกิจของคุนหมิงขึ้นกับสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้า กระดาษ ปูนซิเมนต์ เครื่องจักร ยาสูบ
และท่องเที่ยว การที่มีอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพราะในคุนหมิงมีเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด 12 เขตอุตสาหกรรม ได้แก่
Kunming National New and High-tech industrial development zone, Anning Industrial Park, Yiliang
Industrial Park, Jiaozi Mountain Tourism Development Zone และ Yundian Industrial Feature Park เป็นต้น

รูปภาพที่ 4 จัตุรัส Nanpingjie จุดศูนย์รวมการค้าขายของนครคุนหมิง
ที่มา : http://www.2madames.com/kunming-spring-city
นอกจากนี้ ยังมีห้างสรรพสินค้าแบรนด์ต่างประเทศ เช่น Carrefour Metro, Parkson, Wangfujing, Watson และ
WallMart เป็นต้น ส่วนห้างสรรพสินค้าที่เพิ่งเปิดใหม่เร็วนี้คือ "ห้าง Wanda" สาหรับสินค้าไทยสามารถวางขายที่ศูนย์กระจาย
สินค้า ไทยในห้างสรรพสินค้า "หยุนฝาง" ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 โซน A อาคารอาเซียนของย่านการค้าหยุนฝาง (Yun Fang
Southeast Asia Shopping Mall) นครคุนหมิง ชื่อว่า "Thailand Distribution Center in Kunming" มีขนาดพื้นที่
20,000 ตารางเมตร สินค้าที่มีโอกาสในศูนย์กระจายสินค้ าไทย ได้แก่ อาหาร ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้ ในบ้าน อัญมณี และ
เครื่องประดับ
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จะว่าไปแล้วสินค้าไทยเกือบทุกชนิดสามารถวางจาหน่ายได้ทั้งนั้น เพราะคนจีนนิยมสินค้าไทยด้วยเหตุผลว่าสินค้า
ไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เบื้องต้นสินค้าที่ส่งไปจาหน่ายเน้นสินค้าคุณภาพสูง เพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคชาวจีนโดยตรง เป็นการ
สร้างเอกลักษณ์ไทย สร้างตราสินค้าที่มีคุณภาพรับรองมาตรฐานของสินค้าทุกชนิด
โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะทาธุรกิจในลักษณะการค้าส่ง ซึ่งนอกจากจะจาหน่ายสินค้าในนครคุนหมิงแล้ว ยังมีการส่ง
สินค้าไปจาหน่ายยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศจีนด้วย ขณะนี้พบว่ามีปริมาณนาเข้าและมูลค่าการค้าผลไม้ไทยในจีนผ่าน
เส้นทาง R3A เพิ่มขึ้นกว่า 100 % เนื่องจากมีระยะทางในการขนส่งสั้นเพียง 2-3 วัน ทาให้ผลไม้ไทยมีความสดยาวนานขึ้น
และกระจายผลไม้ไปยังตลาดเมืองยูนนานมณฑลตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้โดยตรง จากเดิมที่ต้ องผ่านตลาดเจี้ยงหนาน กวาง
โจวแล้วจึงกระจายต่อไปยังมณฑลต่าง ๆ ของจีน
นครคุนหมิงเป็นทั้งศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์กลางการขนส่ง และศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของจีน รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและการเงินทางด้านใต้ของจีน ที่สามารถเชื่อมกับอาเซียน เมื่อปีที่แล้ว นครคุนหมิงได้ถูกจัดให้เป็น
เมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันดับที่ 6 ของโลก เศรษฐกิจของนครคุนหมิง ขึ้นกับสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
กระดาษ ปูนซิเมนต์ เครื่องจักร ยาสูบ และท่องเที่ยว ทั้งนี้ การที่มีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพราะในนครคุนหมิงมีเขต
อุตสาหกรรมทั้งหมด 12 แห่ง และสาหรับประเทศไทยเอง ก็มีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง คอยให้บริการ ให้ข้อมูลผู้ติดต่อ
เพราะสินค้าไทยแทบทุกชนิด มีโอกาสมาเจาะตลาดจีน โดยมี นครคุนหมิงเป็นจุดที่สามารถทดลองได้ โดยสินค้าที่มีตลาด
รองรั บ ได้ แ ก่ อาหาร อาหารแปรรู ป ผั ก ผลไม้ เสื้ อ ผ้ า ของใช้ ใ นบ้ า น ศิ ล ปหั ต ถกรรม ของตกแต่ งบ้ า น อั ญ มณี และ
เครื่องประดับ และชาวจีนก็นิยมสินค้าไทยไม่น้อย และมีทัศนคติที่ดี มองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ หากเส้นทางรถไฟเชื่อมจีนสู่
ไทย ตามโครงการเมกะโปรเจคท์ เบลท์แอนด์โรดของจีนแล้วเสร็จ จะยิ่งเพิ่มมูลค่าการค้าได้หลายเท่าตัว
4. เส้นทางรถไฟคุนหมิง-อาเซียน
ปัจจุบันจีนเป็นหนึ่งในประเทศผู้นาด้านเทคโนโลยีการขนส่งระบบราง ด้วยเครือข่ายรถไฟที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก
และเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก โครงการรถไฟไทย-จีนเชื่อมเอเชีย ถือเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (เมกะโปร
เจค) เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปั้นให้นครคุนหมิงเป็นเมือง “ไหลเวียนสินค้า” เชื่อมต่อ 3 ภูมิภาค ด้วยเงินลงทุน 1.12 ล้าน
ล้านหยวน เพิ่มน้าหนักเข้าหาตลาดอาเซียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่ 12 ของจีน ในระยะเวลา 5 ปี (2554-2558)
อีกทั้งมีการตั้งกองทุน Silk Road Fund มูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันจีนเริ่มก่อสร้างเส้นทางรถไฟแพนเอเชีย
(The Pan-Asian Railway Network) ประกอบด้วย 3 เส้นทางหลัก คือ
1) เส้นทางรถไฟแพนเอเซียสายตะวันออก (เริ่มต้นที่นครคุนหมิง ผ่านเมืองยวี่ซี เมืองเมิ่งจื้อ และออกจากจีนที่ด่ าน
เหอโข่ว เข้าเวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์) ระยะทางรวม 5,500 กิโลเมตรโดยเริ่มก่อสร้างเส้นทางในจีนปี
2551
2) เส้นทางรถไฟแพนเอเซียสายกลาง (เริ่มต้นที่นครคุนหมิง ผ่านเมืองยวี่ซี และออกจากจีนที่ด่านบ่อหาน เข้าลาว
ต่อไปยังไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์) ระยะทางรวม 4,500 กิโลเมตร โดยเริ่มก่อสร้างเส้นทางในจีนปี 2553
3) เส้นทางรถไฟแพนเอเซียสายตะวันตก (เริ่มต้นที่นครคุนหมิง เมืองต้าหลี่ เมืองเป่าซาน และออกจากจีนที่ด่านรุ่ยลี่
เข้าเมียนมาร์ เชื่อมต่อไปยังไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์) ระยะทางรวม 4,760 กิโลเมตร โดยเริ่มก่อสร้างเส้นทางในจีนปี 2551

รูปภาพที่ 5 แผนภาพเส้นทาง The Pan-Asian Railway Network
ที่มา : http://www.sequoiaeast.com/dianchi/about-dian-lake-resort.htm
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เส้นทางรถไฟแพนเอเซียสายกลางซึ่งเป็นสายที่สั้นที่สุด ปัจจุบันมีการก่อสร้างเส้นทางในจี น 2 ช่วงได้แก่ 1) ช่วงนคร
คุนหมิง - ยวี่ซี 2) ช่วงยวี่ซี - บ่อหาน (448 กิโลเมตร) เริ่มก่อสร้างปี 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2558 ซึ่งจีนเร่งเดินหน้าสร้าง
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมอาเซียน โดยตกลงเห็นชอบในการเป็นผู้จัดหาเงินทุนสร้างทางรถไฟความเร็วสูง เส้นทางระหว่าง
จีนและ สปป.ลาว เชื่อมระหว่างนครคุนหมิง - เวียงจันทน์มูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์ (2.2 แสนล้านบาท) เมื่อเส้นทางรถไฟสาย
นี้เปิดใช้จะเป็นเส้นทางซึ่งเชื่อมระหว่างนครคุนหมิง มณฑลยูนนานและนครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว ซึ่งนอกจากใช้
ขนส่งวัตถุดิบ แร่ธาตุ อีกทั้งสินค้าต่างๆ ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับชายแดนจีนแล้ว ยังเป็นเส้นทางสาคัญส่วนหนึ่งของ
โครงการทางรถไฟสายเอเชีย หรือ Pan - Asian Railway Network โดยจีนมีแผนขยายเส้นทางต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
ไทยจะได้รับประโยชน์ในการขนส่งสินค้าไปสู่ประเทศจีนผ่านมณฑลยูนนานได้อย่างรวดเร็วและคราวละปริมาณมากซึ่งจะช่วย
เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยและยูนนานให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากเส้นทางรถไฟสู่อาเซียนแล้ว ก็ยังมีเส้นถนนที่ตัดจากนครคุนหมิงผ่านมายังประเทศต่างๆในอาเซียน หรือ
เรียนว่า Pan-Asia Roads อีกด้วยกัน 3 สาย คือ 1) สายคุนหมิง -กรุงเทพ 2) สายคุนหมิง-เวียดนาม และ 3) สายคุนหมิง เมียนม่าร์
สนามบินฉังสุ่ยที่ถือว่าเป็นสนามบินอันดับ 4 ของประเทศ รองจากสนามบินปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกว่างโจว ที่สร้างขึ้น
ใหม่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจากประชาชนอาเซียนไปยังนครคุนหมิง และจากคุนหมิงบินตรงถึงเมื องสาคัญๆในอาเซียนทุกวัน
รวมถึงเส้นทางธรรมชาติอย่างเช่นทางแม่น้า ซึ่งจีนเป็นต้นกาเนิดแม่น้าที่ไหลผ่านประเทศในอาเซียนหลายสาย อาทิ แม่น้าของ
ที่ถือได้ว่าเป็นแม่น้านานาชาติที่ไหลผ่านตั้งแต่จีน-เมียนม่าร์-ลาว-ไทย-กัมพูชา และเวียดนาม และ แม่น้าอิระวดี ที่มีต้นกาเนิด
มาจากมณฑลยูนนานไหลมาผ่านมาที่ประเทศเมียนม่าร์

รูปภาพที่ 6 สนามบินานาชาชาติฉงั ซุ่ย
ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2294595
5. สรุป
เนื่องด้วยประชาคมอาเซียนได้วางแผนแม่บทความเชื่อมโยงระหว่างกัน (Master Plan on ASEAN Connectivity)
ซึ่งนาเสนอครั้งแรกในที่ประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนครั้งที่ 15 ณ ชะอา-หัวหิน เดือนตุลาคม 2552 และลงนามประกาศใช้ที่การ
ประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ณ กรุงฮานอย โดยแยกปฏิบัติการงานเชื่อมโยงอาเซียนออกเป็น 3 สายงาน คือ 1)การเชื่อมโยง
ทางกายภาพ (Physical Connectivity) 2) การเชื่อมโยงทางสถาบัน (Institutional Connectivity ) และ 3) การเชื่อมโยง
ระหว่างประชาชน (People to People) และนับได้ว่า การเชื่อมโยงกันทางด้ายกายภาพ เป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วนเรื่องหนึ่ง
และเป็นเรื่องสาคัญกว่าเรื่องอื่นใด เพราะหากอาเซียนต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคนี้ ความคล่องตัว ความ
สะดวกสบาย รวมถึงการเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆของทุกประเทศอาเซียนจึงมีความสาคัญมากต่อความไว้เนื้อเชื่อใจในการ
ตัดสินใจลงทุนของประเทศคู่เจรจาต่างๆนั้นเอง
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บทบาทของจีนปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะเป็นมหาอานาจที่กาลังมี
บทบาททั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ในเวทีระหว่างประเทศ สิ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าสถานะของจีนเปลี่ยนไปจากเดิม
หลังจากการพัฒนาประเทศมาประมาณ 3 ทศวรรษก็คือ สถานะใหม่ของจีนในฐานะมหาอานาจในมิติต่างๆ แต่เดิมนั้นจีนเคย
ถูกประนามว่าเป็น “คนป่วยของเอเชีย” และหลังจากที่ต้องอยู่ภายใต้การถูกเหยียดหยามและเสียศักดิ์ศรีมากว่าหนึ่งศตวรรษก็
เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผ่นดินโดยการมีชัยชนะของประธานเหมา เจ๋อตุง จีนกลายเป็นมหาอานาจอันเป็นที่ยอมรับของ
ประเทศตะวันตก ในส่วนแรกได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ การผลิตอุตสาหกรรมของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งภายในประเทศจีน
เองเนื่องจากจานวนประชากรมหาศาล และการส่งออกซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่าทาให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเป็นไป
อย่างรวดเร็ว
จีนและอาเซียนต่างเป็นคู่ค้าที่มีความเหมาะสมซึ่งกัน เพราะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ 20 ปีที่ผ่าน
มา เนื่องจากสนธิสัญญาทางการค้าในภูมิภาค ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ได้ก้าวหน้ามาโดยตลอด เราเผชิญกับปัญหาท้าทาย
และผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ทาให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นความสัมพันธ์พิเศษ มีพื้นฐานที่เข้าใจและเคารพแก่กันและ
กัน ซึ่งความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสองฝ่ายเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และ
ความมั่นคงในภูมิภาคในเอเชียตะวันสันออกเฉียงใต้ได้
ดังนั้นทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และอาเซียนจึงเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกัน จีนส่งเสริมความเชื่อมโยงในระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค กลุ่มASEAN+3 และ ASEAN+6 ขยายผลสู่ RCEP (Regional Comprehensive Economic
Partnership) และเป้าหมายในอนาคตอีก 10 ปี ก็คือ การพัฒนา RCEP สู่ประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย และที่ไกลกว่านั้นคือ
สนับสนุน APEC ไปสู่ FTAAP (Free Trade Area of the Asia-Pacific หรือ เขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก) สาหรับในระดับ
อนุภูมิภาคคือ ส่งเสริมการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง GMS (Greater Mekong Subregion) เพื่อเชื่อมโยงด้านขนส่ง
สาธารณู ป ระโภค การค้ า การลงทุ น ในกลุ่ ม ลุ่ ม แม่ น้ าโขง ซึ่ งนอกจากจะลดต้ น ทุ นสิ น ค้ า จากจี น แล้ ว ยั ง เป็ น การกระชั บ
ความสัมพันธ์ด้านการเมืองอีกด้วย
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