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ตลาดคาสง อีเตอลู เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน
กวางเจาเปนเมืองเอกของมณฑลกวางตุง กวางเจาเปนเมืองใหญที่สุดทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ตั้งอยูใกลกับไหหนาน (ไหหลํา) มาเกาและฮองกง อีกทั้งเปนเมืองยุทธศาสตรสําคัญของเศรษฐกิจลุมน้ําจูเจียง (
จูซันเจี่ยว ) ปจจุบันถือเปนประตูการคา การคมนาคมที่สําคัญของจีนตอนใต และเปนเมืองแรกที่ไดรับจัดตั้งเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจีน

ที่มา EIU Global City Competitiveness Index

เมืองกวางเจาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนจึงเปนเมืองที่มีการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็วที่มาพรอมกับความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ โดยใน
ป พ.ศ.2554 สํานักวิจัยเศรษฐกิจชั้นนําของโลก EIU (Economist Intelligence
Unit) ไดระบุในรายงาน Hot spots Benchmarkting global city competitiveness
ซึ่งเปรียบเทียบอันดับความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (competitive advantage)
ของความสามารถในการแขงขันของเมืองชั้นนําตางๆ ทั่วโลกจํานวน 120 เมือง
ในมิติ 8 ดาน โดยเฉพาะทางดานความเขมเข็งทางเศรษฐกิจ เมืองกวางเจา
(Guangzhou) ไดรับการจัดอันดับใหมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจเปนอันดับ 6
ขอโลกและมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจเปนอันดับ 4 ของสาธารณประชาชน
จีน

(Economic Strength)

อีกทั้งเมืองกวางเจายังขึ้นชื่อวาเปนเมืองแหงการขายสง ทานสามารถ
หาสินคาไปขายได ทุกชนิดในเมืองนี้ตั้ งแต สิน คาขนาดใหญเชนชิ้นสวนรถยนต จนถึงสิน คาที่เป นของตกแต
กระจุกกระจิกเชนของตกแตงมือถือ ที่คาดผม เปนตน ดั้งนั้นสถานที่ขายสินคาในกวางเจาจึงมีอยูอยางหลากหลาย
ทั้งที่เปนแบบยานหรือถนนที่รวบรวมรานคาจนถึงที่เปนแบบหางสรรพสินคา ทั้งนี้ยานการคาที่เกี่ยวของกับสินคา
กระจุกกระจิก ของเลน ของตกแตง ฯลฯ เปนอีกยานหนึ่งที่ไดรับความสนใจจากคนไทยมากพอสมควรทั้งที่
ตองการซื้อเพื่อนํามาขายตอ(ขายสง) หรือซื้อเพื่อใชเอง(ขายปลีก) ยานแหงนี้คือถนน YIDE LU
ถนน YIDE LU (一德路)
ถนน YIDE LU หรือ อีเตอหลู เปนที่รูจักกันดีสําหรับคนทองถิ่นทองถิ่นโดยทั่วไปจนถึงชาวตางชาติที่
อาศัยอยูในกวางเจา รวมถึงชาวตางชาติที่ตองการหาสินคาราคาถูกไปขายยังประเทศของตนรวมถึงนักธุรกิจจาก
ประเทศไทยเชนกันโดยเฉพาะสินคาประเภท Gift Shop หรือของตกแตงแบบกระจุกกระจิกเชน ที่คาดผม ที่ติดผม
กรอบมือถือ ของเลน ปากกาและเครื่องเขียน, เครื่องประดับดอกไม เปนตน แถบถนน YIDE LU เปนแหลงรวม
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รานขายสินคาประเภทของตกแตงกระจุกกระจิก ของช่ํารวย และของเลนตางๆ มากมาย ทานสามารถซื้อสินคาได
ทั้งแบบขายสง และแบบขายปลีก
แตเดิมนั้น แถบถนน YIDE LU เปนตลาดเกาสําหรับของเลนและของขวัญ ที่มีความวุนวายเหมือนตลาด
ขายสงสินคาในเมืองไทย (เชน ตลาดจตุจักร, เยาวราช เปนตน) แตในทศวรรษที่ผานมาพื้นที่ถนน YIDE LU มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีตตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีนที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง วันนี้พื้นที่
ที่นี่มีหางสรรพสินคาขายสงที่ครอบคลุมหลายพันตารางเมตรนับสิบแหง และขายสินคาที่หลากหลายแตกตางจาก
อดีต นับตั้งแตรองเทา เสื้อผาไปจนถึงของตกแตงบาน รวมทั้งแมแตสินคานําเขา ทั้งนี้สินคาที่เปนจุดเดนของถนน
YIDE LU คือของขวัญ ของเลนและของตกแตงตางๆ

รานคาแถบถนน YIDE LU
รานคาแถบถนน YIDE LU มีทั้งที่เปนรานคาที่อยูตามหองแถวขางถนนที่อยูทั่วไป โดยสวนใหญรานคาที่
ตั้งอยูติดถนนจะเปนรานขายปลีก สวนใหญเปนรานคาที่มีแบรนดสินคาเปนของตัวเองเชนราน Giordano, 360
รวมถึ ง ร า นขายอาหารจานด ว นทั้ ง ที่ ร า นจาก
ตางประเทศเชน McDonald หรือ Pizza hut และที่
เปนรานของคนจีนเชน Kung Fu รานบะหมี่
อาหารจีนตางๆ (อาหารจีนแถบนี้รสจืดพอสมควร
และมั น มาก) นอกจากนั้ น ยั ง มี ร า นลู ก ชิ้ น ป ง
ปลาหมึกยาง ไขตม ฯลฯ อยูโดยทั่วไป
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นอกจากจะมีรานที่อยูริมถนนแลวแถบนี้ยังมีรานคาที่เขาไปอยูในพื้นที่ใหเชาที่แบงเปนหองเล็กแบบสยาม
เซ็นเตอร หรือประตูน้ําขอนแกน โดยมีการแบงเปนสินคาประเภทตางๆทั้งที่เปนเสื้อผาเครื่องแตงกาย ของเลน ขาว
ของเครื่องใชตาง รานที่อยูในแถบนี้สามารถที่ซื้อไดทั้งแบบขายปลีกและขายสงเชนกัน
หางสรรพสินคาที่อยูในแถบนี้มีอยูหลายแหงดวยกันแตหางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในแถบนี้นาจะเปน
หวานหลิง (One Link International Plaza) ตลาดขายสงของกระจุกกระจิกตางๆ "หวานหลิง" ตั้งอยูตรงถนน
"อีเตอลู" เปนอาคารขนาดใหญมีถึง 6 ชั้นดวยกัน แตละชั้นจะแบงกันเปนแตละประเภทไดอยางชัดเจน โดยชั้นใต
ดินนั้นจะเปนพวกตุกตา ของเด็กเลน พวกกุญแจ เปนตน
ชั้นที่ 1, 2 และ 3 นั้นจะเปนพวกของกิ๊ปชอป ของตกแตงประดับรางกาย สินคาแปลก เชน นาฬิกาทีท่ ําจาก
กระดาษ หรือสินคาที่สามารถใชเปนของทีร่ ะลึกเชน พวงกุญแจ ไฟฉาย ที่บันทึกขอมูลแบบพกพา เปนตน
ชั้นที่ 4, 5 และ 6 นั้นจะเปนพวกของแตงบาน เฟอรนิเจอร ดอกไมปลอม ของสะสมตางๆ เปนตน
รานคาสวนใหญจะเปนหนา
รานของแตละโรงงานมาเปดกัน และ
เนนขายสงกันเปนสวนมาก เรียกไดวา
รับตรงจากโรงงานเลย ดังนั้นราคาจึง
ถู ก ม า ก แ ต ทั้ ง นี้ ต อ ง ขึ้ น อ ยู กั บ
ความสามารถในการตอรองราคากับ
คนขายและปริ ม าณของสิ น ค า ที่
ตองการสั่งดวย
อย า งไรก็ ต ามสิน ค า ที่ห วาน
หลิ่งจะมีราคาถูกมากก็ตอเมื่อเปนการ
ซื้อแบบขายสง และตองมีปริมาณมากพอสมควรจึงจะไดราคาที่ถูกกวาการซื้อสินคาประเภทเดียวกันที่ประเทศไทย
เพราะฉะนั้นถาทานตองการไปซื้อสินคามาขายตอที่ประเทศไทย ทานตองตรวจสอบราคาของสินคาใหดีวาทานได
ซื้อสินคาราคาถูกพอที่จะไปขายตอหรือไม อีกประการหนึ่งหลายทานเมื่อเขามาในหางแลวสวนใหญจะเสียเวลา
สวนมากที่ชั้นที่หนึ่ง เนื่องจากหลายทานคิดวามีสินคาใหเลือกมากกวาชั้นอื่น หรือเหนื่อยเกินกวาจะเดินทุกชั้นแต
เทาที่สังเกต สินคาที่มีขายอยูที่ชั้นที่หนึ่งก็จะมีขายอยูในชั้นที่สูงขึ้นไปเชนกัน และสินคาบางประเภทอยูที่ชั้นบนจะ
มีราคาที่ถูกกวาสินคาประเภทเดียวกันที่ชั้นหนึ่งอีกดวย
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หางสรรพสินคา Debao เปนหางสรรพสินคาที่อยูถัดจากหางหวานหลิ่ง แตหาง Debao จะเปนแหลงรวม
สินคาประเภทตกแตงตามงานเทศกาลตางเชน ไฟประดับ โคมประดับ รวมถึงตนไมปลอมและของตกแตงบานเปน
ตน
จากบทความขางตนถนน YIDE LU เมืองกวางเจายังเปนโอกาสของนักลงทุนโดยเฉพาะธุรกิจSME ที่เปน
ลักษณะซื้อมาขายไป หรือธุรกิจขายสงในเมืองไทยเพียงแต กอนทานมาซื้อสินคาที่ถนน YIDE LU ทานตองมีการ
เตรียมพรอมมาอยางดีทั้งเรื่องราคาและรูปแบบของสินคาที่ทานตองการซื้อ รวมถึงขอมูลในการเปรียบเทียบเพื่อให
ไดรับสินคาที่ดีและราคาถูก รวมถึงจํานวนหรือปริมาณสินคาที่ตองการ เนื่องจากจํานวนสินคาที่ทําการซื้อขายมีผล
ตอราคาของสินคาคือถามีการสั่งปริมาณที่มากจะทําใหไดรับราคาที่ถูกกวา นอกจากนี้ทานยังตองคํานึงถึงวิธีหรือ
กระบวนการขนสงสินคากลับประเทศไทยและกระบวนการเสียภาษีอีกเชนกัน สุดทายหากทานเตรียมตัวมาพรอม
แลวสิ่งสุดทายที่ทานตองเตรียมคือ ความพรอมของรางกายเนื่องจากถนน YIDE LU มีพื้นที่ที่กวางขวางพอสมควร
และอุปกรณในการช็อปปงตางๆ เชน กระเปาลาก เครื่องคิดเลข สมุดจดราคา นามบัตร ฯลฯ การเตรียมพรอม
เหลานี้จะชวยใหทานสามารถใชเวลาในการทําธุรกิจไดอยางคุมคาและทําใหทานไดรับสินคาตรงตามความตองการ
ในราคาที่เหมาะสม
คณะนักวิจัย ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอขอบคุณ คุณพรรณกาญจน เจียม
สุชน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาตางประเทศ (Thai Trade Center) ณ นครกวางโจว ที่กรุณาใหขอมูลที่
เปนประโยชนในการศึกษาครั้งนี้

