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บทคัดย่อ : นครอู่ฮั่น（武汉市）เมืองเอกและมหานครที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
มณฑลหูเป่ย ปัจจุบันมีประชากรกว่า 10 ล้านคน มีอัตราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
เป็นอันดับ 7 ของประเทศจีน โดยในปี ค.ศ. 2018 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนครอู่
ฮั่นมีอัตราสูงถึง 10.96% และมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงถึง 941,805 หยวนต่อปี
ตลอดช่ วงเวลาหนึ่งทศวรรษที่ ผ่า นมานับ ตั้งแต่ รัฐบาลจีนประกาศยุ ทธศาสตร์การพัฒนา
ภู มิ ภ าคจี น ตอนกลาง ในปี ค.ศ. 2006 นครอู่ ฮั่ น จั ด ได้ ว่ า เป็ น เมื อ งหนึ่ ง ที่ มี อั ต ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคจีนตอนกลาง
ด้วยกัน การประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจีนตอนกลางของรัฐบาลจีน ส่งผลให้มหานครอู่
ฮั่ น เมื อ งที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น หนึ่ ง ในเมื อ งส าคั ญ ของประเทศจี น นั บ ตั้ ง แต่ ยุ ค ชุ น ชิ ว -จ้ า นกั๋ ว
（春秋战国）สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี กลายเป็นศูนย์ ทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคจีนตอนกลาง และด้วยความโดดเด่นของการพัฒนาที่หลากหลาย ทาให้
นครอู่ฮั่นถูกหยิบยกให้เป็นจุดยุทธศาสตร์อีกจุดภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
คาสาคัญ : นครอู่ฮั่น; ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคจีนตอนกลาง; หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
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Abstract: Wuhan City（武汉市）, the metropolis and the economic center of
Hubei Province. Currently, Wuhan has over 10 million populations. It’s also
China’s fast-growing economic, with 7th position in China’s GDP ranking. Back
in 2018, the economic growth of Wuhan had reached 10.96%, which recorded
a 941,805 yuan GDP. For the past decade, since the Central government
announced the strategy to develop the Central China region in 2006, Wuhan’s
economic growth was faster than other cities located in the same region. The
Rise of Central of China plan establishment provided Wuhan the great
opportunities. It was drive Wuhan, which known as one of the important cities
of China since The Spring and Autumn period （春秋战国）, become the
economy and technology leader in the Central China region. With the various
dimensions of developments, it causing Wuhan to be placed as another
strategic point under the Belt and Road Initiative.
Keyword: Wuhan; the Rise of Central of China plan; the Belt and Road
Initiative
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武汉“中部崛起”的先锋与国家“一带一路”、
打造战略支点
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摘要：武汉是湖北省省会，中部六省唯一的副省级市和特大城市。目前，武
汉是经济增长最快的几个城市之一，常住人口已超过一千万人。武汉在中国
GDP 排名中第七位，而在 2018 年，武汉的经济增长率达到 10.96%，人均可
支配收入为 941,805 元/人元。从 2006 年，中共中央政治局召开会议指出促
进中部地区崛起以来，武汉的经济增长速度与中部的其他城市相比迅速。
中部崛起计划的建立为武汉提供了巨大的机遇，推动了自春秋战国以来被誉
为中国重要城市之一的武汉，成为中部地区的经济和技术领先城市。随着各
个方面的发展，武汉获得了“一带一路”倡议下的另一个重点战略地位。

关键词：武汉；中部崛起；一带一路
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บทนา
ยุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาคจีนตอนกลางนั้นเป็นอีกสัญลักษณ์การแสดงให้เห็นว่าประเทศ
จีนประสบความสาเร็จด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก สืบเนื่องมาจากกว่า 40 ปีที่แล้ว
ที่จีนเริ่มเปิดประเทศใหม่ๆ ในยุคนั้นรัฐบาลจีนเน้นสนับสนุนการดึงดูดเงินทุนจากต่างชาติเพื่อ
เข้ามาร่วมลงทุนและพัฒนามณฑลต่างๆตามชายฝั่ง เพื่อหวังให้มณฑลเหล่านั้นกลายเป็น
ประตูเศรษฐกิจของประเทศ จนมาถึงในปัจจุบัน มณฑลตามชายฝั่งทะเลเหล่านั้นได้พัฒนามา
จนสามารถเรียกได้ว่าเกือบถึงขีดสุด ไม่ว่าเศรษฐกิจของมณฑลจะพัฒนาไปเพียงไร แต่ปัญหา
หลักของประเทศจีนที่ต้องคานึงอยู่เสมอๆ นั้นก็คือ ปัญหาประชากรแออัดในพื้นที่ชายฝั่ง
ตะวันออก ตามข้อมูลอ้างอิงจากปีค.ศ. 2015 ประชากรจีนกว่า 94% กระจุกตัวกันอยู่ที่
มณฑลตามชายฝั่ง และในทางกลับกันมณฑลตามชายฝั่งมีพื้นที่รวม 43% ของพื้นที่ประเทศ
จีนทั้งหมดเท่านั้นเอง เพื่อแก้ ไขปัญหาดั งกล่าวและเพื่อเป็ นการสร้า งช่องทางการพัฒนา
เศรษฐกิจให้ยั่งยืนในอนาคต โดยในปีค.ศ. 2004 อดีตนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชน
จีน นายเวินเจียเป่าได้หยิบยกแนวความคิดที่จะพัฒนาภูมิภาคจีนตอนกลางขึ้นมา เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคจีนตอนกลาง (ซึ่งประกอบไปด้วย
มณฑลซานซี มณฑลเจียงซี มณฑลเหอหนาน มณฑลหูเป่ย มณฑลหูหนานและมณฑลอานฮุย)
ทั้ง 6 มณฑลที่กล่าวไปข้างต้นนั้นล้วนมีความสาคัญกับแผนยุทธศาสตร์พัฒ นาภูมิภาค
จีนตอนกลางเป็นอย่างมาก เพราะแต่ละมณฑลต่างมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
มนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงทั้ง 6 มณฑลนี้ต่างก็เป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมหลักๆ ของ
ประเทศไว้อีกด้วย โดยตัวแผนยุทธศาสตร์นี้นั้นจะเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรและอุ ต สาหกรรม ผลั ก ดั น ให้ ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ ล้ า สมั ย ปรั บ ตั ว กลายเป็ น
อุตสาหกรรมไฮเทค รวมไปถึงการสร้างระบบคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงทั้ง 6 มณฑลนี้เข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการขนส่งสิ นค้าระหว่างมณฑล และที่ขาดไม่ได้เลยคือการ
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัย เพื่อให้เศรษฐกิจเดินไปข้างหน้ าได้อย่าง
มั่นคง การศึกษาและวิจัยคือปัจจัยสาคัญที่ขาดไม่ได้เป็นอย่างยิ่ง
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และในปีค.ศ. 2010 รัฐบาลกลางได้แต่งตั้งให้ นครอู่ฮั่น （武汉市）ซึ่งเป็นเมืองเอก
และมหานครที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของมณฑลหูเป่ย ขึ้น เป็นเมืองศูนย์กลางของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคจีนตอนกลาง ซึ่งนอกจากนครอู่ฮั่นจะมีบทบาทสาคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคจีนตอนกลางแล้ว ต่อมาในปีค.ศ. 2013 รัฐบาลกลางประกาศ
ผลักดันนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ขึ้นมาเป็นนโยบายหลักของประเทศชาติ นครอู่ฮั่น
จึงถูกหยิบยกขึ้นมาในฐานะจุดเชื่อมโยง และจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญในด้านการคมนาคมทั้ง
ทางน้าและทางบก รวมไปถึงด้านวิศกรรมการก่อสร้างในหลากหลายรูปแบบอีกด้วย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคจีนตอนกลาง
แต่เดิมแล้วนั้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคจีนตอนกลางนั้นมีขึ้นเพื่ อสนับสนุน
เศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของชุนชุมเมืองของภูมิภาคตะวันออกและภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศจี น ด้ว ยการเป็ นตัวกระตุ้ นและเป็น ตัวเชื่อมของเศรษฐกิจและสั งคมของทั้ งสอง
ภูมิภาค แต่เพราะภูมิภาคตอนกลางของจีนนั้นถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้าของประเทศ โดยผลผลิต
มวลรวมทางการเกษตรของภูมิภาคนี้คิดเป็นกว่า 40% ของประเทศ โดยเฉพาะมณฑลซานซี
มณฑลเหอหนาน มณฑลอานฮุยที่อุดมไปด้วยทรัพยากรถ่านหิน ฉะนั้นจึงทาให้หมดข้อสงสัย
ได้เลยว่าภูมิภาคจีนตอนกลางที่อุดมไปทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและพลังงานนั้นเป็นจุด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ ของประเทศจี น จริ ง ๆ หรื อ ไม่ โดยใน 6 มณฑลของภู มิ ภ าคนี้ นั้ น มี
ประชากรรวมกันสูงถึง 361 ล้านคน หรือคิดเป็นกว่า 28.1% ซึ่งโดยส่วนมากจะอาศัยอยู่ใน
ชุนชมชนบท ทาให้ในภูมิภาคนี้ยังต้องการการลงทุนในด้านการเกษตรเป็นอย่างสูง เพื่อเป็น
การผลักดันให้ระบบการเกษตรของจีนพัฒนากว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ปัจจุบันทั้งนักวิชาการและนักธุรกิจต่างรู้กันดีว่า ภูมิภาคจีนตอนกลางคือศูนย์รวมของ
ทรัพยากรและแร่ธาตุต่างๆ มากมายหลากหลายชนิด เรียกได้ว่าภูมิภาคนี้นั้นคือแหล่งวัตถุดิบ
และแหล่งพลังงานที่สาคัญที่สุดของประเทศ ซ้ายังเป็นศูนย์กลางและรอยต่อทางการคมนาคม
ของประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ความสาคัญของภูมิภาคจีนตอนกลางไม่ได้อยู่เพียงแค่ทรัพยากรหรือ
วัตถุดิบแต่เพียงเท่านั้น ยังรวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่ ทรัพยากรมนุษย์และด้าน
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การศึกษาอีกด้วย แต่เพราะกว่า 40 ปีที่ผ่านมา นโยบายการพัฒนาภูมิภาคนี้ยังไม่ได้รับการให้
ความสาคัญเท่าที่ควร จึงทาให้นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศจีนยังไม่เข้าใจถึงความสาคัญ
และความคุ้มค่าในการลงทุนในภูมิภาคนี้เท่าที่ควรจะเป็น เพราะแบบนี้เองทาให้ภาพลักษณ์
ของภูมิภาคจีนตอนกลางถูกมองในแง่ลบเป็นส่วนมาก เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล
ในการพัฒนาพื้นที่ จนทาให้ใ นช่วงเวลาหนึ่งภูมิภาคนี้ถูกเรียกกันติดปากว่า “แอ่งกระทะ
ภูมิภาคจีนตอนกลาง” ซึ่งเป็นการนิยามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค ที่เหมือนกับว่า
จะพัฒนาได้เทียบเท่าทางตะวันออก แต่ก็ได้แค่คิด หรือจะว่าล้าหลังเหมือนกับทางตะวันตก ก็
ไม่เชิง แต่หลังจากปีค.ศ. 2004 ที่อดี ตนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีน นายเวิน
เจียเป่าได้หยิบยกแนวความคิดที่จะพัฒนาภูมิภาคจีนตอนกลางขึ้นมา ทาให้ภูมิภาคนี้กลับมา
เป็นที่สนใจของผู้คนอีกครั้ง พอมาถึงในปีค.ศ. 2005 รัฐบาลกลางของประเทศจีนได้ประกาศ
ภารกิจและหน้าที่หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไว้ทั้ง 6 ประการ ดังนี้
1. หน้าที่สาคัญอันดับแรกคือการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ภูมิภาค
2. พัฒนาและสารวจพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก
3. บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. พัฒนาและให้ความสาคัญกับภูมิภาคกลาง
5. ปรับปรุงแนวทางโครงสร้างการพัฒนาภูมิภาคตะวันออก
6. ใช้หลักการพัฒนาเหล่านี้สนับสนุนซึ่งกันและกัน และพัฒนาไปพร้อมๆกันในที่สุด
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รูปภาพ 1: พื้นที่ภูมิภาคจีนตอนกลางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคจีนตอนกลาง
ที่มา: จัดทาโดยผู้เขียน

และการประกาศภารกิจในครัง้ นั้นเอง ทาให้เห็นว่าประเทศจีนเริ่มเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของภูมิภาคจีนตอนกลางขึ้นมา โดยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคจีนตอนกลางนี้
นั้น ภายในภูมิภาคจะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจากอุตสาหกรรมเป็นสาคัญ โดยตัวแผนจะเน้นที่
การพัฒนาและสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนเมือง
ภายในภูมิภาคให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับแรงงานที่อาจจะย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยใน
อนาคต ทั้งนี้ไม่เพียงแต่หยิบยกประเด็นเรื่องอุตสาหกรรมมาพัฒนาแต่เพียงด้านเดียว ยังรวม
ไปถึงการพัฒนาระบบเกษตรกรรม เสริมสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเกษตร
เพื่อเพิ่มจานวนผลผลิตอีกด้วย และไม่เพียงแค่การเพิ่มจานวนผลผลิตยังพัฒนาไปถึงขั้นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูปอีกด้วย โดยในด้านอุตสาหกรรมหนัก
จะแบ่งออกเป็นหลายส่ว นตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ อาทิ เน้นไปให้ความสาคั ญด้านการท า
เหมืองถ่านหินและสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่ายหิน เสริมสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมการถลุงเหล็ก
เคมีภัณฑ์ หรือวัสดุก่อสร้างที่เป็นวัตถุดิบพิเศษของภูมิภาคจีนตอนกลางเอง ทั้งนี้ยังเสริมสร้าง
ในส่วนของอุตสาหกรรมไฮเทค ที่เน้นการผลิตไปในด้านของชิ้นส่ว นอุปกรณ์สารสนเทศ หรือ
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อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวมไปถึงการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆให้แก่วงการเทคโนโลยี ทั้งหมด
ที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น ล้ ว นคื อ ส่ ว นเล็ ก ๆ ของแนวทางการพั ฒ นาที่ ป ระกอบขึ้ น มาเป็ น แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ แต่ปัจจัยสาคัญที่แท้จริงที่ทาให้ผู้คนกลับมาภูมิภาคนี้ก็คือ การ
เป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมของประเทศจีน ทั้งนี้ช่วงเวลาหลาย 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่ม
บังคับใช้แผนยุทธศาสตร์นี้ก็ได้มีการสร้างศูนย์ขนส่งมวลชน สถานีรถไฟความเร็วสูงรวมไปถึง
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ สนามบิน หรือแม้กระทั่งท่าเรือในแม่น้าขึ้นหลายแห่ง
เพื่อให้สมกับการเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมของประเทศ และเพื่อให้เป็นการอานวย
ความสะดวกแก่การร่วมมือกันระหว่างมณฑลในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคไปพร้อมๆกัน
อีกด้วย
สถานภาพทางเศรษฐกิ จ ของ 6 มณฑลแห่ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภู มิ ภ าคจี น
ตอนกลาง
ในช่วง 10 กว่าปีมานี้ ทั้ง 6 มณฑลในภูมิภาคต่างก็มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
สั ง คมมากขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด โดยแต่ ล ะมณฑลต่ า งก็ ยึ ด แนวทางการพั ฒ นาจากแผน
ยุทธศาสตร์เป็นแก่นหลักในการออกนโยบายเพื่อพัฒนามณฑลของตน
ตารางที่ 1 ตารางแสดง GDP, อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้รวมต่อหัวของ 6 มณฑล
GDP (หน่วย : ร้อยล้านหยวน)

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

รายได้รวมเฉลี่ยต่อหัว
(หน่วย : หยวน)

1. มณฑลเหอหนาน

30,000

10.1%

31,753

2. มณฑลหูเป่ย
3. มณฑลซานซี
4. มณฑลหูหนาน
5. มณฑลอานฮุย
6. มณฑลเจียงซี

22,250
12,113
22,154
17,212
12,948

11.3%
10.1%
11.3%
12.1%
11%

38,642
33,712
33,587
28,840
28,851

ที่มา : China Statistical Yearbook-2018

（2018 年的中国统计年鉴）

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า แต่ละมณฑลนั้นมีค่า GDP หรือค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก ค่า GDP สูงสุดจะอยู่ที่มณฑลเหอหนาน รองลงมาก็จะเป็นมณฑลหูเป่ย
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ส่วนมณฑลที่มีค่า GDP รั้งท้ายคือมณฑลซานซี แต่หากดูในเรื่องของความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ จะเห็ น ได้ ว่ า มณฑลอานฮุ ยจะมี อั ต ราความเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ สู งที่ สุ ด
รองลงมาจะเป็นมณฑลหูเป่ยและมณฑลหูหนาน และในส่วนของรายได้รวมต่อหัว มณฑลที่
อยู่มีรายได้รวมต่อหัวสูงสุดก็จะเป็นมณฑลหูเป่ย ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็ นเพียงแค่ตัวเลขเพื่อ
ประกอบความเข้ าใจถึ งสถานภาพทางเศรษฐกิจ ของมณฑลต่ างๆ เพราะถึ งค่ าตั วเลขจะ
แตกต่างกันก็จริง แต่ในแต่ละมณฑลต่างก็มีวิวัฒนาการที่สาคัญและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีลักษณะเด่นเป็นของตนเอง ดังนี้
1. มณฑลเหอหนาน เน้นพัฒนาสังคมเมืองในพื้นที่ราบตอนกลางของประเทศ ผลักดัน
ให้มณฑลกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคจีนตอนกลาง ถือว่าเป็นหนึ่งใน
สองเสาหลั กสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาภู มิภ าคจี นตอนกลาง ที่พั ฒนาในด้า น
อุตสาหกรรม สังคมเมือง และเกษตรกรรม ซ้ายังเป็นแหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สาคัญของ
ประเทศอี กด้ วย โดยปั จ จุบั นพื้ น ที่ส่ วนมากในมณฑลได้ถู ก เป็ นให้ เป็ นศู น ย์ก ลางทางการ
ค้นคว้าวิจัยและอุตสาหกรรม
2. มณฑลหูเป่ย เน้นพัฒนาศักยภาพทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่
ประเทศ รวมไปถึงเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมการผลิต ศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค และศูนย์กลางการขนส่งของประเทศจีน
3. มณฑลหูหนาน เน้นพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่เป็นตัวเชื่อมเศรษฐกิจของภูมิภาคจีน
ตอนกลางและภูมิภาคจีนตอนใต้ เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างการขนส่ง การแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรระหว่างกันของสองภูมิภาค
4. มณฑลอานฮุย เน้นพัฒนาพื้นที่ของมณฑลให้เป็นตัวกลางของการนาพาความเจริญ
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกให้ไหล่ไปสู่ภูมิภาคตะวันตกของจีน โดยใช้ประโยชน์จาก
การเป็ นทางผ่ า นของนั ก ลงทุ น เพื่ อ ผลั ก ดัน ให้สั งคมเมือ งของมณฑลเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น จน
กลายเป็นจุดที่น่าสนใจในการลงทุน
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5. มณฑลเจียงซี เน้นพัฒนามณฑลเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายทะเล แม้ว่ายังจะไม่
สามารถพัฒนาได้เทียบเท่ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ ทางตอนใต้ มณฑลเจียงซีจึงหยิบยก
ความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาเป็นจุดดึงดูดการลงทุน และเน้นพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจในส่วนของการท่องเที่ยวแทน
6. มณฑลซานซี เน้นพัฒนาในด้านของอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบขั้น
พื้นฐาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตถ่านหินและพลังงาน เพื่อพัฒนาให้ตนเอง
กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานแห่งใหม่ของประเทศ
เห็ น ได้ ชั ด ว่ า 6 มณฑลของภู มิ ภ าคจี น ตอนกลางเหล่ า นี้ นั้ น ล้ ว นมี วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของตนอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน หรือวัตถุดิบที่
จ าเป็ น ต่ อ ภาคอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มณฑลต่ า งๆในภู มิ ภ าคจี น ตอนกลางมี
ศักยภาพทางการแข่งขันสูงทั้งในด้านวัตถุดิบ แหล่งผลิต แหล่งแปรรูปที่อุดมไปด้วยเทคโนโลยี
ชั้นสูง และแรงงานปริมาณมากที่ร วมตัว กันอยู่ใ นภูมิภ าค ซ้ายังเป็น แหล่งรวมวัฒ นธรรม
โบราณของประเทศที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ในส่วนถัดไปผู้เขียนจะขอหยิบยก นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยที่ถือว่าเป็นเรือธงของภูมิภาคจีน
ตอนกลางมาเป็นประเด็นหลักในการอภิปราย สืบเนื่องจากในบรรดาเมืองทั้งหมดของทั้ง 6
มณฑล นครอู่ฮั่นนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด โดยในปีค.ศ. 2018 มีค่า GDP สูงถึง
14,847.29 ล้านหยวน ซึ่งโตขึ้นจากปีที่แล้วถึง 10.96%
บทบาทของ “นครอู่ฮั่น” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคจีนตอนกลาง
“นครอู่ ฮั่ น ” จากพื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ ใ นประวั ติ ศ าสตร์ สู่ ก ารพั ฒ นาตั ว เป็ น พื้ น ที่
ยุทธศาสตร์ในยุคปัจจุบัน
“นครอู่ฮั่น” ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศจีนมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล อาจ
เพราะตาแหน่งของตัวเมือง ที่ตั้งอยู่บนจุดกึ่งกลางของประเทศ และจุดกึ่งกลางของแม่น้าแยง
ซีเกียง ด้วยความที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมทาให้บริเวณนี้ได้กลายเป็นที่ตั้งของเมืองเก่า
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และป้อมปราการโบราณมากมาย ซึ่งในปัจจุบันสถานที่เหล่าก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ มี
ชื่อเสียงของพื้นที่
ความเจริญรุ่งเรืองของนครอู่ฮั่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าล้วนมาจาก
สถานที่ ตั้ ง โดยตั ว นครอู่ ฮั่น สามารถอาศั ย ข้ อ ได้เ ปรีย บเรื่อ งสถานที่ตั้ งได้เ ป็ นอย่ า งดี จน
สามารถน ามาประกอบการพัฒ นาระบบคมนาคมทางบกและทางน้า เพื่ อ ทาให้ ส ามารถ
เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคใดก็ได้ในประเทศ

รูปภาพ 2: เส้นทางจากนครอู่ฮั่นไปยังพื้นที่อื่นๆ
ที่มา: 搜狐网站（http://www.sohu.com）

ดังที่ปรากฏบนภาพแสดงให้เห็น ว่า นครอู่ฮั่นนั้นสามารถเชื่อ มไปถึงทุกภูมิภาคของ
ประเทศจีน บวกกับความเป็นสังคมเมืองที่เพียบพร้อม อุดมไปด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการ
มากมาย และความสะดวกสบายในการคมนาคมและขนส่ง ซึ่งจุดนี้เองที่ทาให้นครอู่ฮั่นใน
ปัจจุบันเป็นที่น่าสนใจของเหล่านักลงทุน และทาให้เศรษฐกิจของนครอู่ฮั่นในรอบหลายปีที่
ผ่านมาพัฒนาขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยในปีค.ศ. 2018 ค่า GDP มวลรวมของนครอู่ฮั่นจัดอยู่
ในอับดับ 7 ของประเทศจีนและเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคจีนตอนกลาง จึงทาให้นครอู่ฮั่นถูก
ยกระดับให้เป็น 1 ใน 10 มหานครที่ทรงอานาจทางเศรษฐกิจของประเทศจีน
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ข้อได้เปรียบของความเป็น “นครอู่ฮั่น”
ภายใต้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคจีนตอนกลาง นครอู่ฮั่นมีข้อ
ได้เปรียบมากมายจนสามารถผลักดันให้ตนเองเป็นผู้นาของภูมิภาคนี้ โดยความได้เปรียบ
สาคัญนั้นก็หนีไม่พ้นเรื่องสถานที่ตั้งของตัวเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางของประเทศ แต่นั้นก็ไม่ใช่
เหตุผลเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ทาให้เมืองนี้ได้เปรียบกว่าเมืองอื่นๆ ในภูมิภาคสามารถแบ่งเป็น 5
ปัจจัยหลักๆ ดังนี้
1. ปัจจัยในด้านที่ตั้ง
นครอู่ฮั่นถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางของประเทศจีน โดยระยะห่ างจากนคร
ปักกิ่ง หมู่เกาะฮ่องกง นครเซี่ยงไฮ้และนครฉงชิ่งอยู่ที่ประมาณ 1,200 กิโลเมตรพอดิบพอดี
เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดย XU Shi-qi (2011) ได้กล่าวไว้ว่า
นครอู่ ฮั่ น สามารถรองรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาได้ อ ย่ า งหลากหลายรู ป แบบ อาทิ เ ช่ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในลักษณะตัวอักษร T ที่เน้นพัฒนาจากภูมิภาคจีนตอนบนสู่ภูมิภาคจีน
ตอนล่าง หรือจะใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในลักษณะตัวอักษร H ที่เน้นพัฒนาจากภูมิภาคจีน
ฝั่งตะวันออกสู่ภูมิภาคจีนฝั่งตะวันตกก็ได้
2. ปัจจัยในด้านการคมนาคม
นครอู่ฮั่นถือว่าเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงทางการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและจุดเชื่อมต่อ
การเปลี่ยนเส้นทางของรถไฟความเร็วสูง หรือจะเป็น การขนส่งทางน้าที่มีแม่น้าขนาดใหญ่
รองรับในการขนส่ง รวมไปถึงสนามบินเทียนเหอ ซึ่งถือว่าเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุ ดในภูมิภาค
จีนตอนกลางเลยก็ว่าได้
3. ปัจจัยในด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ
นครอู่ฮั่นถูกยกให้เป็นพื้นที่การทดลองการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สาคัญที่สุดของประเทศ
ทั้งนี้ก็เพราะมีทรัพยากรพื้นฐานที่สาคัญมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งก็คือทรัพยากรน้า
ทรัพยากรน้านั้นไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่สาคัญ ยังเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้าง
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มูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในหลายๆ ทาง ทั้งนี้ปริมาณอัตราน้าไหลและอัตราการกักเก็บน้าของ
อู่ฮั่นนั้นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน โดยคิดเป็นอัตราเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ประมาณกว่า 1
แสนลูกบาศก์เมตร เรียกได้ว่ามากที่สุดในโลก
4. ปัจจัยในด้านวิทยาการและการศึกษา
อู่ฮั่นเป็นเขตพัฒนาวิทยาการและการศึกษาที่สาคัญที่อีกแห่งของประเทศ โดยมีศูนย์
ทดลองระดับชาติกว่า 18 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษากว่า 40 แห่ง ในแต่ละปีมีจานวน
นักศึกษากว่า 2 แสนคน และมีสถาบันวิจัยขนาดย่อมอีกกว่า 687 แห่งทั่วเมือง โดยเฉพาะ
บริเวณเขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮ-เทคตงหู（东湖新技术产业开发区）ที่ถูกยกให้เป็น
เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮ-เทคที่มีความสาคัญและก้าวหน้าเป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน
5. ปัจจัยในด้านศิลปวัฒนธรรม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมส่ ว นใหญ่ ข องนครอู่ ฮั่ น จะเป็ น ลั ก ษณะของแคว้ น ฉู่ （楚国）ซึ่ ง มี
ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานในอดีต และถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญแขนงหนึ่งของ
ประเทศจีน โดยภายในเมืองจะมีทั้งปราสาท ป้อมปราการหรือหอคอยปรากฏให้เห็นทั่วไป
จากทั้ง 5 ปัจจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า นครอู่ฮั่นมีความพร้อมและ
ความสาคัญที่หลากหลายต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจ และสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่า ปัจจัย
เหล่านี้คือหัวใจหลักของการพัฒนาตัวอย่างรวดเร็วของนครอู่ฮั่นในระยะเวลากว่า 10 ปีที่มา
ผ่านมานี้
“นครอู่ฮั่น” กับการแข่งขันเพื่อการเป็นผู้นาที่แท้จริงของภูมิภาคจีนตอนกลาง
หนึ่งในสี่พยัคฆ์แห่งภูมิภาคจีนตอนกลาง（中部四虎）
ภูมิภาคจีนตอนกลางนั้นจะมีลักษณะการพัฒนาตัวของเมืองที่ไม่เป็นเหมือนกันกับเมือง
ตามแถบชายฝั่งตะวันออก โดยทั่วไปแล้วในภูมิภาคจีนตอนกลางและฝั่งตะวันตก ความเจริญ
ของสังคมเมือง หรือความเจริญทางเศรษฐกิจจะอยู่เพียงแค่เมืองเอกของมณฑล ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษา วัฒนธรรม การแพทย์ รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ทั้งนี้ กว่าระยะ
10 กว่าปีที่ผ่านมานั้นประเทศจีนได้มีการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงมาอย่างต่อเนื่อง ทา
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ให้เมืองเอกของมณฑลต่างๆ ในภูมิภาคจีนตอนกลางกลายเป็นศูนย์กลางและจุดเชื่อมของ
สถานีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งส่งผลให้เมืองเหล่านี้ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาเป็นอย่างดี โดยมี
นครอู่ฮั่น นครเหอเฝย์และนครฉางซาเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจ ตามมาด้วยนครเจิ้งโจวที่มีอัตรา
การพัฒนาตัวอย่างต่อเนื่อง และจะมีนครหนานชางและไท่หยวนรั้งท้าย
แผนภูมิ 1: อัตราค่า GDP ประจาปีค.ศ. 2015 ของทั้ง 6 มณฑลของภูมิภาคจีนตอนกลาง
ที่มา: 武汉晚报（网站）

อ้างอิงจากแผนภูมิข้างข้างต้น โดยทางฝั่งซ้าย (แผนภูมิแสดงอัตราค่า GDP ประจาปีค.ศ.
2015 ของทั้ง 6 มณฑลของภูมิภาคจีนตอนกลาง) จะเห็นได้ว่านครอู่ฮั่นนั้นมีอัตราค่า GDP สูง
มาเป็นอันดับแรกและค่อนข้างทิ้งห่างจากเมืองอื่นๆ และทางฝั่งขวา (แผนภูมิแสดงอัตราค่า
GDP ต่อหัวประจาปีค.ศ. 2015 ของทั้ง 6 มณฑลของภูมิภาคจีนตอนกลาง) แสดงให้เห็นว่า
ถึงแม้ว่านครอู่ฮั่นนั้นจะมีอัตราค่า GDP สูงมาเป็นอันดับแรก แต่ในส่วนของอัตราค่า GDP ต่อ
หัวประจาปีค.ศ. 2015 นั้น นครฉางซาของมณฑลหูหนานนั้นมาเป็นอันดับหนึ่ง
หากมองจากภาพรวมทางเศรษฐกิจแล้ว จะเห็นได้ว่านครอู่ฮั่น เป็นเพียงเมืองเดียวใน
ภูมิภาคจีนตอนกลางที่มีอัตราค่า GDP สูงกว่า 1 ล้านล้านหยวน ตามมาด้วยนครฉางซา นคร
เจิ้งโจว และนครเหอเฝย์ที่มีอัตราค่า GDP สูงกว่า 5 แสนล้านหยวน โดยที่มีนครหนานชาง
และไท่หยวนรั้งท้าย จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไม “นครอู่ฮั่น” “นครเหอเฝย์” “นครเจิ้งโจว” และ
“นครฉางซา” ถูกขนานนามให้เป็น 4 พยัคฆ์แห่งภูมิภาคจีนตอนกลาง
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การพัฒนาภายใต้ภาพลักษณ์ “นครอู่ฮั่น ทุกวันที่แตกต่าง”（武汉，每天不一样）
“นครอู่ฮั่น ทุกวันที่แตกต่าง” เป็นโฆษณารูปแบบสื่อวีดีโอซึ่งถูกนาเสนอครั้งแรกในปี
ค.ศ. 2015 ที่ Time Square ใน New York โดยเป็นการนาเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของนครอู่
ฮั่ น ในมุ ม มองต่ า งๆ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นแต่ ก่ อ น และจะไม่ เ หมื อ นกั น ในแต่ ล ะวั น เปรี ย บเปรย
เหมือนกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั่ง ผลงานชิ้นนี้มีความยาวอยู่ที่ 30 วินาที ซึ่งรวมเอาสถานที่
สาคัญต่างๆของนครอู่ฮั่นเอาไว้ อาทิ หอนกกระเรียนเหลือง（黄鹤楼） มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น
（武汉大学）สะพานข้ า มแม่ น้ าแยงซี เ กี ย ง （长江大桥）แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลง และความสวยงามของแต่ละสถานที่ไว้อย่างลงตัว
หากมองผ่านๆ การนาเสนอในครั้งนี้อาจเป็นเพียงแค่โฆษณาเชิงท่องเที่ยวทั่วไป แต่
แท้จริงแล้วผลงานชิ้นนี้คือการบอกเล่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงบอกเล่าการเปลี่ยน
ผ่านของยุคสมัยผ่านสถานที่สาคัญๆ ของตัวเมืองเอง ภายใต้ภาพลักษณ์ที่ว่า “นครอู่ฮั่น ทุก
วันที่แตกต่าง” นั้น มีการพัฒนาต่างๆ มากมายได้เกิดขึ้นในตัวเมือง ซึ่งการพัฒนาเหล่านั้นเอง
เป็นเส้นทางที่ผลักดันให้นครอู่ฮั่นเป็นผู้นาที่แท้จริงของภูมิภาคจีนตอนกลาง
มีผู้ ก ล่า วไว้ใ นบทความออนไลน์ 《乐活武汉》ว่า ภาพลั ก ษณ์ “นครอู่ฮั่ น ทุก วั น ที่
แตกต่าง” ไม่ได้เป็นเพียงแค่ คาโฆษณา หรือสโลแกน แต่มันคือคาอธิบายความตั้งใจในการ
พัฒนาสิ่งต่างๆที่อยู่ในนครอู่ฮั่น รวมไปถึงเป็นการประกาศให้เห็นถึงความพร้อมในด้านต่างๆ
อาทิ การพร้อมรับการลงทุนจากต่างประเทศ การพร้อมเป็นศูนย์กลางในการขนส่งและการค้า
หลังจากสื่อนี้ถูกนาเสนอ ตลอดช่วงปี ค.ศ. 2015 เกิดการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงมากมาย
ภายในตัวเมือง อาทิ
1. การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของพื้นที่พัฒนาใหม่กวางกู่
หากถามเรื่องการพัฒนาของชุมชนเมือง หรือความเจริญของเมืองกับคนอู่ฮั่นแล้ว ส่วน
ใหญ่ก็ล้วนจะตอบว่า ความเจริญส่วนมากกระจุกตัวอยู่ที่พื้นที่ฮั่นโค่ ว（汉口区）ซึ่งถือว่า
เป็นพื้นที่สาคัญของนครอู่ฮั่น แต่อีกจุดหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือพื้นที่พัฒนาใหม่กวางกู่ ในช่วงปี
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ค.ศ. 2015 หากดู GDP ในแต่ละพื้นที่ของนครอู่ฮั่น พื้นที่พัฒนาใหม่กวางกู่มี GDP อยู่ที่ 70%
จากทั้งหมด และมีประชากรย้ายเข้าไปอยู่ในพื้นที่สูงถึง 1.5 ล้านคนภายใน 1 ปี
2. รถไฟใต้ดินที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น เชื่อมโยงสามพื้นที่เข้าด้วยกัน
แต่เดิมระบบการคมนาคมในนครอู่ฮั่น ถือว่าอยู่ในระดับดี แต่เนื่อ งจากลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของเมืองที่มีแม่น้าผ่ากลาง ทาให้การคมนาคมระหว่างสองฝั่งทาได้แค่ทางเรือ หรือ
ข้ามสะพาน ทาให้เกิด ข้อจากัดของการพัฒนารถไฟใต้ดิน ทั้งนี้ในปีค.ศ. 2013 นครอู่ฮั่นได้
เปิดตัวเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน สาย 2 ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินที่ลอดใต้แม่น้าแยงซีเกียง
เชื่องโยงพื้นที่อู่ชาง（武昌区）และพื้นที่ฮั่นโค่ว（汉口区）เข้าไว้ด้วยกัน จนมาถึงปีค.ศ.
2015 ทางการได้ เ ปิ ด ตั ว เส้ น ทางรถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น สาย 4 ซึ่ งเชื่ อ มโยงระหว่ า งพื้ น ที่ อู่ ชาง
（武昌区）และพื้นที่ฮั่นหยาง（汉阳区）ทาให้การไปมาหาสู่กัน ระหว่างสามพื้นที่ที่โดน
แม่น้าคั่นกลางสะดวกสบายยิ่งขึ้น
สองตัวอย่างข้างต้นเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึง ภาพลักษณ์ที่ว่า “นครอู่ฮั่น ทุกวันที่
แตกต่าง” ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง และแตกต่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปยิ่งกว่าเดิม
“นครอู่ฮั่น” ผู้นาที่แท้จริงของภูมิภาคจีนตอนกลาง
จากการพิจารณาถึงข้อดีต่างๆ ของนครอู่ฮั่นจะเห็นได้ว่า การขึ้นเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจ
ของภู มิภาคจีนตอนกลางไม่ใช่ เรื่อ งยากสาหรับเมืองนี้ เพราะนครอู่ ฮั่นคื อเมือ งที่มี ระบบ
การศึกษา การแพทย์ การคมนาคม รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคที่ ดีที่สุดของภูมิภาค ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพทางการแข่งขัน และถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเป็นอย่างยิ่ง LI Lei และ
TANG Xue-bin (2017) ได้กล่าวไว้ในผลงานวิจัยของพวกเขา ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
นครอู่ฮั่น มีอ งค์ป ระกอบจากสภาพแวดล้ อมการลงทุ นที่ มีคุณ ภาพ อั นเนื่ องมาจากระบบ
คมนาคม และระบบสาธารณูปโภคที่ดี รวมไปถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้าหน้ากว่าเมือง
อื่นๆ จนทาให้สามารถเป็นผู้นาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ได้
ปัจจัยสาคัญอีกหนึ่งสิ่งที่ผลักดันให้ นครอู่ฮั่นพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตลอดช่วงหลายปี
มานี้คือปัจจัยด้านการศึกษาและวิจัย จนมีการจัดตั้งเขตพื้นที่พัฒนาใหม่กวางกู่（武汉光谷
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新区）ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ

อย่างต่อเนื่อง มีบริษัทชั้นนา
ด้ า นเทคโนโลยี ข องประเทศมารวมตั ว กั น ในพื้ น ที่ นี้ เ ป็ น จ านวนมาก ส่ ง ผลให้ ใ นพื้ น ที่ นี้
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง（高新技术产业 หรือ high-tech industry）
เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เอง ทาให้ศักยภาพทางการแข่งขันในด้านอุตสาหกรรมของ
นครอู่ฮั่นเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นที่จับตามอง และสามารดึงดูดทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่พื้นที่ได้
อย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงจากรายงานการมีงานทาของมหาบั ณฑิต และดุษฏี บัณฑิ ต ของ
Huazhong University of Science and Technology（华中科技大学）แสดงให้เห็น
ว่า กว่า 43.5% ของผู้จบการศึกษาเลือกที่จะทางานในเขตพื้นที่พัฒนาใหม่กวางกู่ ซึ่งทาให้
นครอู่ ฮั่น แห่งมณฑลหูเ ป่ย มี อัตราการจ้างงานสูงถึ ง 40% หากคิดรวมกั บมณฑลอื่ นๆใน
ภูมิภาคเดียวกัน โดยในปีค.ศ. 2017 อุตสาหกรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สุขภาพ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตอัจฉริยะของนครอู่ฮั่นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็น
กว่า 17% นับจากปีค.ศ. 2015 โดยมีจานวนบริษัทในด้านที่เกี่ยวข้องกว่า 1268 บริษัท (LUO
Tian-hao, 2018) จนปัจจุ บันทาให้ นครอู่ฮั่ น ก้าวสู่ ตาแหน่ ง 1 ใน 3 นครที่เป็น เจ้าแห่ ง
อุตสาหกรรมการผลิต
นอกจากด้านการศึกษาและวิจัยแล้ว ระบบการคมนาคมที่โดดเด่นยังถือว่าเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้นครอู่ฮั่นกลายมาเป็นผู้นาของภูมิภาคจีนตอนกลาง โดยเฉพาะในเรื่องของรถไฟ
ความเร็วสูง จนในปีค.ศ. 2014 ได้รับสมญานามว่า “ใจกลางของเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
แห่งประเทศจีน ”（高铁之心）ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะนครอู่ฮั่น เป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถ
เชื่อมโยงไปถึงมณฑลต่างๆของประเทศจีนได้ และเป็นจุดตัดของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจาก
ฝั่งตะวันตกไปยังตะวันออก
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รูปภาพ 3 : โครงสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
ที่มา: 百度百科（高铁之心）

ไม่เพียงแต่เรื่องของรถไฟความเร็วสูง ความโดดเด่นในเส้นทางการเดินเรือในแม่น้า หรือ
การคมนาคมทางน้าของ นครอู่ฮั่นก็ถือว่าเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยภายใต้แผนพัฒนาประเทศจีนฉบับที่ 12 นครอู่ฮั่นได้มีการลงทุนจัดสร้างท่าเรือ
ขึ้นใหม่จานวน 111 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 170,000 ล้านหยวน เพื่อผลักดันให้
พื้น ที่ ต ลอดชายฝั่ งแม่ น้ าแยงซี เ กี ย งของนครอู่ ฮั่ น กลายเป็ น ศู น ย์ก ลางการขนส่ งและการ
คมนาคมทางน้าที่สาคัญอีกแห่งของประเทศ (YE Hong-ling, 2013) โดยศูนย์กลางดังกล่าว
จะรวมเอางานบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการคมนาคมทั้งหมดเอาไว้ในสถานที่เดียว หรือ
ก็คือการสร้างศูนย์ One-stop service เพื่ออานวยความสะดวกให้กับการค้า การขนส่งทั้ง
รูปแบบในประเทศและต่างประเทศ และท่าเรือดังกล่าวยังเป็นจุดเชื่อมการขนส่งจากเรือสู่
รถไฟอีกด้วย
หากพิจารณาจากตัวอย่างข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น แล้วนั้น จึงไม่ต้องสงสัย เลยว่าทาไม
นครอู่ฮั่นจึงถูกยกย่องให้เป็นผู้นาของภูมิภาคจีนตอนกลาง และนอกจากจะมึความสาคัญใน
ระดับภูมิภาคแล้วนั้น นครอู่ฮั่น ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญอีกจุดหนึ่งภายใต้กรอบของ
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นโยบาย“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดย LI Zhao-xing (2017) ได้กล่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ใน
งานเปิด ตัวหนังสือของตนไว้ว่า นครอู่ฮั่น ประชากรของนครอู่ฮั่น รวมไปถึงบริษัทต่างๆที่อยู่
ในนครอู่ฮั่น จะเป็นกาลังสาคัญ และเป็นประโยชน์แก่ นโยบาย“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”เป็น
อย่างมากในอนาคต
“นครอู่ฮั่น” จุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” หรือสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งคือ เส้นทางสาย
ไหมศตวรรษ 21 ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายขนาดใหญ่ของประเทศจีน ที่พยายามจะผลักดันให้เกิด
การเชื่อมโยงระหว่างกันในกลุ่มประเทศตลอดเส้นทาง ประกอบด้วย “แถบเศรษฐกิจเส้นทาง
สายไหม” (Silk Road Economic Belt) ซึ่งใช้เส้นทางบก และเส้นทางมหาสมุทร เรียกว่า
“เส้นทางสายไหมทางทะเล” (21st Century Maritime Silk Road) ภายใต้กรอบนโยบายนี้
ประเทศจีนจะผลักดัน ให้เกิดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของโลก ที่จะ
มีส่วนช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจ และการค้าโลก
นครอู่ฮั่นซึ่งมีข้อได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมโยงมณฑลต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน
ได้ จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่ง จุดยุทธศาสตร์ สาคัญภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดย
นครอู่ฮั่นเองก็มีความโดดเด่นในระบบการขนส่งมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งทาง
น้า ทางบก หรือทางอากาศ ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่จะใช้ประโยชน์จากจุดนี้เพื่อผลักดันให้ นครอู่
ฮั่นกลายเป็นจุดเชื่อมตัวสาคัญระหว่างนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และนโยบาย “แถบ
เศรษฐกิจลุ่มแม่น้าแยงซีเกียง”(DU Hong-juan และ XIE Jian-gang, 2018) และนอกเหนือจาก
ระบบการขนส่งเขตการค้าเสรีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งเขตการค้าเสรี
ถือว่าเป็นศูนย์กลางการลงทุนของนานาประเทศซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการผลักดัน
นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

170

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2562

วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุดเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และนโยบาย “แถบเศรษฐกิจ
ลุ่มแม่น้าแยงซีเกียง”
ท่า เรื อหยางหลั ว （阳逻武汉新港 หรือ Yangluo Port）เป็ นท่ า เรื อหลัก แห่ งใหม่
ของนครอู่ฮั่น ซึ่งมีขนาดพื้นที่ยาวกว่า 70 กิโลเมตรตลอดแม่น้าแยงซีเกียง ใช้เงินลงทุนไปกว่า
3,700 ล้านหยวน จึงถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้าที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศเลยก็ว่าได้ ทาให้ท่าเรือห
ยางหลัวกลายมาเป็นจุดเชื่อมต่อทางน้าที่สาคัญที่สุดในประเทศจีน ซึ่งมาสามารถเชื่อมโยงไป
ได้มากถึง 9 มณฑล และยังเป็นจุดรอยต่อทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของภูมิ ภาคจีน
ตอนกลาง และตะวันตกอีกด้วยจนทาให้บริเวณนี้ถูกขนาดนามว่าเป็น “แม่น้าสายสีทอง” โดย
เปรียบเปรยมาจากมูลค่าทางการค้าและการขนส่งที่เกิดขึ้นภายในบริเวณนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
เคยกล่าวไว้ว่า การพัฒนาท่าเรือหยางหลัว และเชื่อมโยงพื้นที่พัฒนาพิเศษต่างๆของนครอู่ฮั่น
เข้าไว้ด้วยกัน ถือว่าเป็นกลยุทธที่ถูกต้อง และสาคัญเป็นอย่างมากต่อการพั ฒนานครอู่ฮั่นใน
ทุกมิติ ซึ่งควรจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้ในการเป็นตัวกลางส่งผ่านสินค้าจากภูมิภาคตะวันตก
ต่อไปยังภูมิภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเล
ด้วยความเพรียบพร้อมไปด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ ท่าเรือห
ยางหลัว กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่จะส่งผ่านสินค้าจากแม่น้าสู่มหาสมุทร และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเส้นทางรถไฟจีน -ยุโรป ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้บริเวณ
ท่าเรือหยางหลัวกลายมาเป็นจุดเชื่อมตัวสาคัญระหว่างนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และ
นโยบาย “แถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้าแยงซีเกียง” หรือเรียกได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญของ
ประเทศจีนในการขับเคลื่อนนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดการ
ขนส่งอย่างต่อเนื่อง หรือการขนส่งแบบหลากหลายรูปแบบในการค้าหนึ่งครั้ง โดยใช้บริเวณนี้
เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้นอกจากจะพัฒนาระบบ
ของท่ า เรื อ หยางหลั ว ให้ ส มบู ร ณ์ ยิ่ งขึ้ น ไปนั้ น รั ฐ บาลควรจะผลั ก ดั น ให้ ท่ า เรื อ หยางหลั ว
กลายเป็น เขตการค้าเสรีไปในตัว (DU Hong-juan และ XIE Jian-gang, 2018) เพื่อให้
การเชื่อมต่อของนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ซึ่งเป็นนโยบายระดับนานาชาติ และ
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นโยบาย “แถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้าแยงซีเกียง” ซึ่งเป็นนโยบายเชิงพื้นที่ สามารถเชื่อมต่อกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป
ความพร้อมสูก่ ารเป็นศูนย์กลางการขนส่งระดับนานาชาติ
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศจีนได้มีประกาศว่า
ด้วยเรื่องการผลักดันการพัฒนาและแผนปฏิบัติการภายใต้ นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪 海上丝绸之路的愿景与行动》 ไว้ในวันที่
28 มีนาคม ค.ศ. 2015 โดยมีการระบุให้มณฑลต่างๆที่อยู่ในฝั่งแผ่นดินใหญ่ หรือพื้นที่ที่ไม่ติด
ทะเล เร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่ง เพื่อให้สอดรับกับการผลักดัน นโยบาย “หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง” โดยเชื่อว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งของแต่ละมณฑลจะเป็นส่วนสาคัญ
ที่สนับสนุนให้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” พัฒนาอย่างมั่นคงในอนาคต (ZHANG Yafei, 2016) และการผลักดันดังกล่าวนั้นรวมไปถึงนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยด้วย โดยการจะ
พิจารณาความพร้อมสาหรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งระดับนานาชาติของเมืองใดเมืองหนึ่ง
ควรพิจารณาจากปัจจัยที่หลากหลาย โดยเฉพาะเมืองที่จะต้องกลายมาเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งระดับนานาชาติภายใต้กรอบนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (ZHAO Guang-hui,
2015)
นครอู่ฮั่น ถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้าสาคัญของประเทศ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญของ
จีนตอนกลาง โดยหลายปีมานี้ยังมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
แต่เนื่องจากอุปสรรคด้านจานวนประชากร หรือการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมดั้ งเดิมสู่
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทาให้เศรษฐกิจของนครอู่ฮั่นยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ในทางกลับกัน
อุปสงค์ ด้านอุตสาหกรรมการขนส่งของนครอู่ฮั่นกลับสูงเป็นอันดับ 1 เนื่องมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในด้านของสถานที่ตั้งซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการขนส่ง
เป็ นอย่ างมาก รวมไปถึ งการกระจุ ก ตัว ของสิน ค้า ปริม าณมากในพื้ นที่ ทาให้อุ ปสงค์ด้ า น
อุตสาหกรรมการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของอุปสงค์ด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง
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ของนครอู่ฮั่นอยู่ในอันดับที่ 4 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจของนครอู่ฮั่นยังไม่พัฒนาไปถึง
ขีดสุด ปริมาณการลงทุนยังไม่มากเท่าภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้
ในฐานะจุดเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ นครอู่ฮั่นได้มีการก่อตั้งเขตการค้าเสรีตงหู（武汉
东湖综合保税区 หรือ Wuhan East Lake Free Trade Zone）เพื่อใช้เป็นจุดรองรับ
การค้าการลงทุนที่กาลังจะเกิดขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
(YANG Li-mei, 2017) ซึ่งเขตการค้าเสรีแห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างการค้าและการขนส่ง
ทางน้าที่มีอยู่เดิมเข้ากับการค้าและการขนส่งทางบกที่ กาลังจะเกิดขึ้นหลังจากเส้นทางรถไฟ
จีน-ยุโรปสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ต่างๆ ในประเทศจีนที่ไม่มีพื้นที่
ชายฝั่งทะเล ทาให้พื้นที่เหล่านั้นสามารถส่งออกสินค้าด้วยช่องทางอื่นได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม
เขตการค้าเสรีตงหูยังถือว่าเป็นเขตพัฒนาการเกิดใหม่ ทาให้การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งระดับนานาชาติยังคงต้องการการพัฒนาอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น อาทิ การดึงดูดบริษัท
ขนส่งที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เข้ามาลงทุนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่ง
และบุคลากรด้านในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างระบบฐานข้อมูลอันเป็นประโยบชน์ต่อ
อุตสาหกรรมการขนส่ง รวมไปถึงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพของอุตสาหกรรมการขนส่งให้
อยู่ในระดับที่นานาชาติยอมรับ
บทสรุป
ภายใต้นโยบายสนับสนุนต่างๆมากมาย และความพยายามตลอดหลายปีของนครอู่ฮั่น
ทาให้ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และกลายมาเป็นศูนย์ทาง
เศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าคจี น ตอนกลางในที่ สุ ด ผนวกกั บ ความโดดเด่ น ของการพั ฒ นาที่
หลากหลายด้าน ทาให้รัฐบาลกลางที่กาลังประกาศผลักดันนโยบาย“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
หยิบยกนครอู่ฮั่นขึ้นมาในฐานะจุดเชื่อมโยง และจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญในด้านการคมนาคมทั้ง
ทางน้าและทางบก หรือความพยายามที่จะเชื่อมโยงนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เข้ากับ
นโยบาย “แถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้าแยงซีเกียง” ซึ่งจากข้อได้เปรียบนี้เอง ทาให้ นครอู่ฮั่น
กลายเป็นตัวกลางสาคัญที่จะส่งผ่านสินค้าจากภูมิภาคตะวันตก ต่อไปยังภูมิภาคตะวันออก
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หรือพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเล ส่งผลให้นครอู่ฮั่นมีความสาคัญมากพอๆกับเมืองต่างๆที่อยู่
ตามแนวชายฝั่งทะเล และแสดงให้เห็นว่าการผลักดันนโยบาย“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ของ
รัฐบาลกลางไม่ ได้ใ ห้ค วามสาคั ญเฉพาะเมื องหลัก ที่อยู่ ตามแถบเส้ นทาง แต่ยั งคงมีค วาม
พยายามหาจุดเชื่อมโยงระหว่างเมือง โดยใช้ประโยชน์จากจุดเด่นการพัฒนาของแต่ละเมืองมา
เป็นปัจจัยหลักในการเชื่อมโยงนโยบายเข้าหากัน ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับเมืองต่างๆ ที่อยู่
ตามแนวชายฝั่งทะเล นครอู่ฮั่นยังถือว่ามีความห่างชั้นกั นเป็นอย่างมากในด้านการพัฒนา
เศรฐกิจ บวกกับการที่นครอู่ฮั่นยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างของประเทศต่างๆ ตามแถบเส้นทาง
ท าให้ อ าจเกิ ด ปั ญ หาระหว่ า งการพั ฒ นาทั้ งในด้ า นของนโยบาย แวดล้ อ มการลงทุ น และ
การตลาด เป็นต้น ซึ่งความท้าทายในประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นบททดสอบสาคัญในการที่
นครอู่ฮั่นจะเชื่อมโยงตนเองให้เข้ากับนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
การกาหนดจุดยืน และเข้าใจความได้เปรียบของนครอู่ฮั่นภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง” ถือว่าเป็นจุดสาคัญในการพัฒนา และเชื่อมโยงเมืองให้เข้ากับตัวนโยบาย โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวกับการค้าการ
ลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของเมืองในทุกๆมิติ ควบคู่ไปกับ นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง”
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