
อนัดบัเมืองสําคญัของจีนในแง่มุมต่าง ๆ

---------------------------------------

ใน หลายสาํนัก ต่าง
“จัดเต็ม” เปิดเผยผลการจัดอนัดับเมืองสําคญัในจีนประจาํปี 2555 กัน
อยา่งคึกคกัในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น ถใน

มีบริการของหน่วยงานภาครัฐดีสุด
ของประชาชนและองคก์รธุรกิจ

ผมเห็นขอ้มูลวิธีการ หลกัเกณฑ์ และผลการพิจารณาจดัอนัดบั ะเด็นน่าสนใจดี
เลยรวบรวมมาแบ่งปันกบัท่านผูอ่้านกนั และหากผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐ และคณะผูบ้ริหาร
ของแต่ละเขต/ จะนํา ไปคิดต่อยอด ก็ เป็น
ประโยชน์อยา่งมากต่อการพฒันาบา้นเมืองและเสริมความสุขใหแ้ก่

บริการน่าพึงพอใจ
Nanyang Center for Public

Administration แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง (Nanyang
Technological University) และ
School of International and Public Affairs แห่งมหาวิทยาลยัด้าน
การขนส่ง (Jiao Tong University) ได้รายงานผล
การศึกษา
ต่อบริการของหน่วยงานภาครัฐของแต่ละเมืองสําคญัของจีน

สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนจาํนวน 23,000 คน และนักธุรกิจ 3,600 รายใน 34
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2555

ในการประเมินระดับความพึงพอใจ
คณะวิจัยกาํหนดใชห้ลายปัจจัยในการพิจารณาจัดอนัดบั อาทิ ความพึงพอใจในบริการสาธารณะ ความ
โปร่งใสดา้
ผลปรากฏว่า ไดแ้ก่ เซียะเหมิน ตามมาดว้ยชิงเต่า และหังโจว
ทางดา้นซีกตะวนัออกของจีน
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ขณะเดียวกนั นบัเป็นเมืองใน
และถูกจัด 4 ของประเทศ
ประชาชนและภาคธุรกิจ ขณะ ต้าเหลียน เมืองธุรกิจและเมืองท่าหลกัของ
มณฑลเหลียวหนิงและภูมิภาคอีสานจีน 10 จากการประเมิน
ของ ภาคส่วน หนิงโปวก็ ได้รับ
คะแนนการประเมินความพึงพอใจค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะ จากภาค

ธุรกิจ
อยา่งไรกดี็ มีขอ้สังเกตว่า เมืองเอก (First-tier City) หลายแห่งต่างไม่ติดอยูใ่น 10 อนัดบั

แรก 3 ติดต่อกนั น จีน
ของประชาชนในบริการสาธารณะ

ชดั จากก

ความพึง
ประชาชนตอ้งการอยู่มาก การ

นายหวู เหว่ย (Wu Wei) ผูอ้าํนวยการ Nanyang
Center for Public Administration กล่าวว่า “ประชาชนส่วนใหญ่
ใส่ใจกับประเด็นชีวิตความเป็นอยู่ อาทิ การศึกษาของบุตรหลาน

เมืองของตน
ของบริการสาธารณะ แต่ไม่จาํเป็นตอ้งนําไปสู่ความพึงพอใจในบริการสาธารณะของภาครัฐ รัฐบาลจึง
จาํเป็นตอ้งสร้างความสุขโดยรวมแก่ประชาชน”

ชาวจีนในเมืองให

ไดรั้บคะแนนความพึง

ถือ
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จริงจงั นายหู เหว่ย (Hu Wei) ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวทิยาลยัดา้นการขนส่ง กล่าว
ขณะเดียวกนั นายเหริน หยวน (Ren Yuan) ศาสตรา (Fudan

University)

มองขา้ม
งานของภาครัฐจึงควรมุ่งเน้นใน ของ

รายงานการศึกษายงัเสนอแนะว่า รัฐบาล
กบัประชาชน โดยนายหวูได้ “ใน

ในปัจจุบัน
”

ตารางเปรียบเทียบอนัดบัเมืองโดดเด่นของจนีในแต่ละด้าน

อนัดบั ความพงึพอใจในบริการ ความพงึพอใจในบริการ ขีดความสามารถ
จากมุมมองของประชาชน จากมุมมองของภาคธุรกจิ ในการแข่งขัน

1. เซียะเหมิน หงัโจว ฮ่องกง
2. ชิงเต่า เซียะเหมิน
3. หงัโจว หนิงโปว
4. มาเก๊า
5. หนิงโปว ชิงเต่า
6. ฉางชุน ฉางซา กวางโจว
7. ไหโขว่ เฉิงตู หงัโจว
8. หยนิชวน ซูโจว
9. เฉิงตู เทียนจิน

10. ตา้เหลียน ตา้เหลียน ชิงเต่า
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เมืองใดในจนีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
ในดา้นขีดความสามารถในการแข่งขนั China Institute of City Competitiveness (CICC)

2541 ไดจ้ดังานแถลง
ข่าวรายงานผลการศึกษา “
สูงสุดของจีนประจาํปี 2555” 5 ระบุว่า ใน
ปี 2555 ฮ่องกงยงัคงครองตาํแหน่งดงักล่าวเป็น 11 กนัดว้ย
คะแนนรวม 14,860 คะแนน โดยฮ่องกง

กฎหมายและระ โดยรวม ตามมาติด ๆ ดว้ยนคร
14,607 คะแนน

อยา่งไรก็ดี 1,560
คะแนนในปี 2554 เหลือเพียง 253 คะแนน (ฮ่องกงไดค้ะแนนลดลง ขณะ

)

2-3
ฮ่องกงไดป้ระกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ในอตัราร้อยละ 15

(Han Zheng)

สถานการณ์ดังกล่าวทาํให้ ต่างคาดการณ์กัน
2-3 ปีขา้งหน้า หากเป็น

เช่ “Shanghai Tower”
ปี 2558
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เมือง 3
ไดแ้ก่
ก็ยงั นครเทียนจินไดรั้บการประเมินว่า

“ศักยภาพ” ในการเติบโตของขีดความสามารถด้านการ
มีนคร กรุง ใน 4 และ 5

10
ในแง่ของความปลอดภยั

2 1
มีผูเ้สียชีวติถึง 39 ราย

นายกุ้ย เฉียงฟาง (Gui Qiangfang) ประธาน CICC ให้ขอ้คิดเห็นว่า ฮ่องกงกาํลงัเผชิญกบั

ฮ่องกงค่อนขา้งมาก กล่าวคือ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 115,000
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (955,200 ลา้นหยวน) 7.2

กงมีผลิตภณัฑ์มวลรวมอยู่
ราว 96,680 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัเพียงร้อยละ 0.9

กรุง มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่กว่าของฮ่องกงไปแล้วด้วย 2
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(Second-tier Cities) ของจีนจะมีขนาดใหญ่กว่าของฮ่องกงภายใน 5-8 ปีขา้งหน้า อาทิ เทียนจิน หังโจว
และซูโจว

10
2555 ยงัคงกระจุกตวัอยู่ใน และไดรั้บการพฒันา

CICC ยงัคาดการณ์ว่า การขยายตวัของชุมชนเมืองจะ 65 ของจาํนวน
ประช 2568 (900 ลา้นคนจะอาศยัอยูใ่นเมือง) จากร้อยละ 51.3 ในปี 2554 (690 ลา้นคน
อาศยัอยูใ่นเมือง) กระบวนการพฒันาชุมชนเมืองอย่างรวดเร็วของจีน
ของชาวจีน (
อยูก่ว่าเท่าตวั) โดยคาดว่าภายในปี 2563 ราวร้อยละ 48
กลาง ( 1 เท่าตวัจากปี 2553)

ดอนัดับดังกล่าว คณะวิจัยของ CICC ได้
พิจารณาขีดความสามารถของแต่ละเมืองจากปัจจยัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม

ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัโดยรวม ความเป็นระหว่างประเทศ ศกัยภาพ
ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความปลอดภยั

เมืองในฝันของนักธุรกจิ
วารสารฟอร์บส (Forbes) ฉบับภาษาจีนได้ตีพิมพ์ผลการจัดอนัดบั “100

สําหรับธุรกจิ” (Best City for Business) ประจาํปี 2555 ไดรั้บการจดัอนัดบัว่า
เป็นเมืองในฝันสาํหรับนกัธุรกิจจีน ตามมาดว้ยนครหังโจว 2 แซงหน้ากวางโจว
และ น 1 และ 2 ( ล่วงล 3 และ 4

) ขณะเดียวกนั เมืองอู๋ซีในมณฑลเจียงซูก็ 5 แซงหน้าหนานจิงและหนิงโปว
ภายหลงัการปรับปรุงระบบการขนส่งและขีด

หากจาํแนกตามภูมิภาคแลว้พบว่า ในบรรดาเมืองในฝันของจีน 100 อนัดบัแรกดงักล่าว มี
จาํนวน 31 เมืองอยูใ่นแถบ 11 (แถบมณฑล
กวางตุง้) 18 เมือง ตามดว้ยมณฑลซานตง 13 เมือง
และมณฑลเจอ้เจียง 12 เมือง
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ผลการจดัอนัดบัดงักล่าวยงัแสดงว่า “ถดถอย”
โดยจาํนวน 8 ใน 10 อนัดบั

นําโดย และเทียนจิน
ชะลอตวั และผลกระทบ จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
โลก สําคญั ขณะเดียวกันแม้ว่าอันดับของซูโจวจะ

จากปีก่อน แต่ก็พบว่า ซูโจว ประสบ
ความสําเร็จในการ
ทะเบียนสิทธิบตัรและใบรับรองดา้นนวตักรรม 30 และร้อยละ 45 ตามลาํดบั

ในทางกลบักนั เมืองในตอนกลางของจีนลว้น จาํนวนแรงงาน
ฝีมือ การลดลงของต้นทุนการดําเนินธุรกิจ และการปรับปรุงระบบการขนส่ง
นักวิชาการของจีนบางส่วนยงัเห็นว่า การขยบัอนัดบัของเมืองดงักล่าวสะทอ้นถึงการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและการถ่ายโอนดา้นอุตสาหกรรมของจีนในระยะหลงั

นาย (Zhou Jiangong) บรรณาธิการของวารสารฟอร์บสกล่าวว่า “ภูมิภาค

เป็นศูนยก์ลางดา้นลอจิสติ
จีนในอนาคตอนัใกล”้

หลายเมืองในดา้นซีกตะวนัตกอย่างหลาน
โจว เมืองเอกของมณฑลก่านซู่ เหมียนหยาง ศูนย์กลางด้านสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และการวิจยัดา้นการป้องกนัประเทศของมณฑลเสฉวน
และอูลมูุ่ฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ก็ มา
ติด 100 อนัดับแรกของเมืองในฝันในสายตาของนักธุรกิจ
แรก แต่ระดบัของการบริโภคและการพฒันาดา้นนวตักรรมของเมือง ก็ย ั ของหลายเมือง
ในตอนกลางของจีนอยูม่าก

9 และคณะวิจยัเลือกใช้ 8
ความแขง็แกร่งทางธุรกิจในการจดัอนัดบั อาทิ การขนส่งและลอจิสติกส์ ตน้ทุน
การประกอบธุรกิจ นวตักรรม และขนาดของเศรษฐกิจภาคเอกชน โดยหวงัว่า จะมีส่วนช่วย

มาก
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ตารางเปรียบเทียบอนัดบัเมืองในฝันของนักธุรกจิและประชาชนจีน

อนัดบั เมืองในฝันสําหรับธุรกจิ เมืองในฝันสําหรับประชาชน
1. ชิงเต่า
2. หังโจว หงัโจว
3. หุย้โจว
4. กวางโจว เฉิงตู
5. อู๋ ซี ฉางชุน
6. หนานจิง หนานจิง
7. หนิงโปว ฮาร์บิน
8. เอียนไถ
9. ซูโจว ซูโจว

10. เทียนจิน

เมืองในฝันของประชาชน
CICC ยงัไดเ้ปิดเผยผลการจดัอนัดบั 100 เมืองแรก ประชาชน โดยเมือง

ชิงเต่าของมณฑลซานตง นคะแนนสูงสุด
ด้วยคะแนนถึง 95.08 ตามด้วยนครหังโจวของมณฑลเจ้อเจียง และ
เมืองหุ้ยโจวขอ เมืองเซียะเหมินเขตเศรษฐกิจ

โชวช์าวไตห้วนัก็
26 ดว้ยคะแนน 82.26

ระดบัความสุขของคนในเมืองใหญ่จดัไดว้่ามีค่อนขา้ง
ถูกจดั

อนัดบัอยูท่า้ย ๆ ในดา้นความสุขของประชาชน (อนัดบั
94) ( 96) ( 99) ปัจจัย

สาํคญัก็

รวบรวมขอ้มูลจาก 295 น โดยกาํหนดใช้ 80 5
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กลุ่มปัจจยัหลกัในการพิจารณา ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิต สภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศน์ ความศิวิไลซ์
ทางสังคม และสวสัดิการทางเศรษฐกิจ
เป็นอัตลักษณ์ ความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ

แต่ละเมือง
หากท่านผูอ่้านไม่ว่าจะเป็นผูแ้ทนภาครัฐและเอกชน

ในอนาคต กล็องแวะไปสาํรวจศกัยภาพของแต่ละเมืองของจีนกนัและอาจถือโอกาสตรวจสอบดูดว้ยตวัท่าน
เองว่า เมือง และหากท่านมีโอกาสพบปะหารือ
กบัผูบ้ริหาร ดว้ยว่า ผูบ้ริหารของจีนมี
เคลด็ลบัและวิธีการในการพฒันาเมืองภายใตก้ารกาํกบัดูแลให้โ

จะไดน้าํไปใชป้ระโยชน์กนับา้ง ...

---------------------------------------

รวบรวมและเรียบเรียงโดย
ดร. ไพจิตร วบูิลยธ์นสาร
อคัรราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย)์
สาํนกังานพาณิชยใ์นต่างประเทศ
18 ธนัวาคม 2555


