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บทท่ี 5 
ปจจัยดานเศรษฐกิจใน 4 มณฑลพ้ืนที่ศึกษา  
แนววิเคราะหประยุกตจาก Diamond Model   

มณฑลซ่ือชวน (เสฉวน) 
 

 

 

 

มณฑลซื่อชวนแบงเขตปกครองออกเปน 21 เมือง (18 เมืองและ 3 จังหวัดปกครองตนเอง) 

180 อําเภอ โดยมีนครเฉิงตู (Chengdu) เปนเมืองเอก  

 

ตาราง เปรียบเทียบดัชนีสาํคัญระหวางไทยและมณฑลซื่อชวน (ป 2005)  
 

มณฑล/
ประเทศ 

GDP 
(พันลานเหรียญ 

สรอ.) 

รายไดเฉลี่ยตอหัว 
(เหรียญ สรอ.ตอคนตอ

ป) 

จํานวน
ประชากร 
(ลานคน) 

ขนาดพื้นที ่
(ตร.กม.) 

ประเทศไทย 174.6 2,720 62.4 517,000 

ซื่อชวน 89.4 1,096.9 

หรือ 9,060 หยวน 

82.1 488,000 

 

ที่มา: Sichuan Statistical Yearbook 2006, คํานวณท่ีอัตราแลกเปล่ียน 8.26 หยวนตอ 1 เหรียญ  

สรอ. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ขอมูลพื้นฐานมณฑลซื่อชวน SICHUAN: ตลาดผูบริโภคอันดับ 1 
ของจีนตอนใน 
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Sichuan Province 

ท่ีมา: Asia Times Online

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.china.org.cn 
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ขอมูลเศรษฐกิจพ้ืนฐานของมณฑลซื่อชวน ป 2005 

ขอมูล 
2005 

ตัวเลข/   
มูลคา 

สัดสวนของ         
ทั้งประเทศ (%) 

ขนาดพื้นท่ี (ตารางกิโลเมตร) 488,000 อันดับ 5 ในจีน 

GDP (พันลานหยวน) 738.5 4.0 (อันดับ 9 ในจีน) 

จํานวนประชากร (ลานคน) 82.1 อันดับ 4 ในจีน 

รายไดเฉล่ียตอหัวตอป (หยวน) 9,060 อันดับ 26 ในจนี 

มูลคาผลผลิต    

-- การผลิตขั้นปฐม (เกษตร) (พันลานหยวน) 148.1 6.4 

-- การผลิตขั้นท่ีสอง (อุตสาหกรรม) (พันลานหยวน) 306.7 3.5 

-- บริการและอืน่ๆ  (พันลานหยวน) 252.7 3.5 

Gross Industrial Output (พันลานหยวน) 251.3 3.5 

การลงทุนในสินทรัพยคงท่ี (พันลานหยวน) 347.8 3.9 

ยอดขายปลีก (พันลานหยวน) 298.1 4.4 

ดัชนีราคาผูบริโภค (%) - - 

การสงออก (พนัลาน เหรียญ สรอ.) 4.7 0.6 (อันดับ 17 ในจีน) 

-- โดยบริษัทตางชาติ (พันลาน เหรียญ สรอ.) 0.7 0.2 

การนําเขา (พันลาน เหรียญ สรอ.) 3.2 0.5 (อันดับ 15 ในจีน) 

-- โดยบริษัทตางชาติ (พันลาน เหรียญ สรอ.) 0.8 0.2 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ    

-- มูลคาการลงทุนตามสัญญา (พันลานเหรียญ สรอ.) 2 1.1 

-- มูลคาการลงทุนจริง (พันลาน เหรียญ สรอ.) 0.9 1.5 (อันดับ 17 ในจีน) 

-- จํานวนบริษทัตางชาติท่ีเขามาลงทุน (จดทะเบียน) 4,075 อันดับ 11 ในจนี 

ขนาดพื้นท่ี (ตารางกิโลเมตร) 488,000 อันดับ 5 ในจีน 

 

ที่มา:  China Statistical Yearbook 2006 และ Sichuan Statistical Yearbook 2006 
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สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของซื่อชวน 

 
ซื่อชวนเปนมณฑลท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญท่ีสุดในภาคตะวันตกของจีน (อันดับ 9 ของ

ประเทศ) ดวยประชากรจํานวนมากและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ/แหลงแรธาตุ/แหลง

พลังงานนํ้า ในป 2005   มอีตัราเติบโตของ GDP รอยละ 15.8 หรือมูลคา 738.5 พันลานหยวน คิดเปน

สัดสวนรอยละ 4 ของ GDP จีนท่ัวท้ังประเทศ 
 

ตารางแสดงโครงสรางของ GDP ของมณฑลซ่ือชวน เปรียบเทียบระหวางปตางๆ (%) 
การผลิต ป 1985 ป 2001 ป 2005 

การผลิตขั้นปฐม (เกษตร) 41.1 22.2 20.3 

การผลิตขั้นท่ีสอง (อุตสาหกรรม) 35.2 39.7 41.3 

- อุตสาหกรรม 30.2 31.8 34.0 

บริการและอื่นๆ 23.8 38.1 38.4 

 

ที่มา:  Sichuan Statistical Yearbook 2006 

 

จากตารางแสดงสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมตางๆ ตอ GDP ในป 2005 ภาคการผลิตขั้นปฐม

และเกษตรกรรมของซือ่ชวนมสัีดสวนราวรอยละ 20.3 ของ GDP โดยซื่อชวนเปนผูผลิตสุกรและพืช

ประเภทหัวมากเปนอันดับ 1 ของจีน ผลิตนํ้าผ้ึงมากเปนอันดับ 2 ของจีน รวมท้ังการผลิตเน้ือสัตว ขาว 

และมะนาวอยูใน 3 อันดับแรก และผลิตไหม ชา ใบยาสูบ ธัญพชื และเมล็ด rapeseed อยูใน 5 อันดับ

แรกของจีน  

 

นอกจากน้ี ซือ่ชวนยังมีการผลิตภาคอุตสาหกรรมราวรอยละ 34 และภาคบริการรอยละ 38.4 

อุตสาหกรรมสําคัญของซื่อชวน ไดแก อุตสาหกรรมพลังงาน เหล็กและเหล็กกลา รวมท้ังการผลิตใน 

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา (โทรทัศนสี) ปุยเคมี อาหารแปรรูป เปนตน 

  

 

 

 



ดร.อักษรศรี  พานิชสาสน และคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

5-5

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร 
กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD  Bangkok 10200 

 

 

 

 

5.2 เงื่อนไขดานปจจัย 1 (Factor Conditions) ของมณฑลซื่อชวน 
 

5.2.1 ปจจัยพื้นฐาน/ ปจจัยทางกายภาพ  
 

ซื่อชวนต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจีนอยูหางจากชายฝงทะเลประมาณ 1,600 กิโลเมตร 

มีพื้นท่ีประมาณ 488,000 ตารางกิโลเมตรคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.1 ของพื้นท่ีจีนท้ังประเทศและมีขนาด

กวางใหญในอนัดับ 5 ของจีน และดวยทําเลท่ีต้ังอยูตอนบนของแมนํ้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ภูมิประเทศ

สวนใหญเปนท่ีลุมนํ้าและท่ีราบสูง โดยเฉพาะดานตะวันออกของมณฑลเปนท่ีราบลุมแมนํ้า ทําใหมีความ

อุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตรและยังเปนพื้นท่ีท่ีมีประชากรในเขตชนบทมากท่ีสุดของจีน  

 

แหลงทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
ซื่อชวนอุดมไปดวยแหลงทรัพยากรสินแร  และมีแหลงสํารองสินแรอื่นๆ อีกกวา 132 ชนิด เชน  

เวเนเดียม (vanadium) ไทเทเนียม (titanium) แคลเซียม ฟลูออไรต (fluorite) ลิเทียม (lithium) และ

โคบอลต (cobalt) เปนตน โดยเฉพาะแหลงสํารองแรไททาเนียม ถือวามีมากเปนอันดับตนๆ ของโลก และ

มีเวเนเดียมมากเปนอันดับ 3 ของโลก มีมากในพื้นท่ีแถบผานซี (Panxi) และทางตอนใตของซื่อชวนซึ่งมี

ขนาดพื้นท่ีสัดสวนเพียงรอยละ 0.7 ของพืน้ท่ีจีนท้ังประเทศแตเปนแหลงแรเหล็กรอยละ 13.3 แหลง

สํารองแรไททาเนียมมากถึงรอยละ 93    รวมท้ังเวเนเดียมรอยละ 69 และโคบอลตรอยละ 82 ของ

ปริมาณแรธาตุเหลาน้ันท่ัวท้ังประเทศจีน 

 

 นอกจากน้ี ยังอุดมไปดวยพืชสมุนไพรสําหรับยาจีน และมพีื้นท่ีปาไมมากถึง 11.53 ลานเฮกตาร 

ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณรอยละ 20.4 ของมณฑล และถือเปนอันดับ 2 ของประเทศ สําหรับทุงหญาของ

ซื่อชวนมีพื้นท่ีกวางใหญประมาณ 16.33 ลานเฮกตาร ติดอันดับ 1 ใน 5 ของทุงหญาในประเทศจีนและ

เหมาะสําหรับการทําปศุสัตว   ในสวนของสัตวปา มณฑลซื่อชวนมีสัตวปาชนิดตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง 

มีจํานวนหมีแพนดายักษมากถงึรอยละ 85 ของจีน  

                                                 
1  ขอมูลสวนใหญ จาก China Statistical Yearbook 2006; Sichuan Statistical Yearbook 2005 และ 

2006 
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แหลงทองเทีย่วตามธรรมชาต ิ
 

ดวยความอุดมสมบูรณและความสวยงามของธรรมชาติ ซื่อชวนมีสถานท่ีทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติสําคัญหลายแหง และบางแหงไดรับยกยองใหเปนมรดกโลกจากองศกรยูเนสโก  เชน  แหลง

ทองเที่ยวจิ่วจายโกว (Jiuzhaigou) อุทยานธรรมชาติแหงชาติหวงหลง (Huanglong) นอกจากน้ี ยังมี

สถานท่ีทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับประเทศอีกหลายแหง เชน แหลงปาไผ (Sea of Bamboo) เน่ืองจาก

ซื่อชวนมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีเหมาะตอการทองเที่ยวมากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ท่ีราบสูง หุบ

เขาลึก ท่ีลุมนํ้า เนินเขา ทุงกวาง แมนํ้า ทะเลสาบ นํ้าพุรอน นํ้าตก ถ้ําหินปนู เปนตน 

แหลงพลังงาน  
 

แหลงพลังงาน 
 

 ชื่อของมณฑลซื่อชวนในภาษาจีนกลาง หมายถึง “แมนํ้าส่ีสาย” มีนัยถึงการเปนมณฑลแหง

แมนํ้า (Province of Rivers) โดยปริมาณนํ้าจากแมนํ้าท้ังหลายของซื่อชวนมีประมาณ 313 ลานลูกบาศก

เมตร และมีเขตท่ีราบลุมนํ้า (river basin) ครอบคลุมพื้นท่ีราว 3 แสนตารางกิโลเมตร  แมนํ้าฉางเจียง

ในชวงท่ีไหลผาน ซื่อชวนมีระยะทางยาว 892 กิโลเมตร และยังมีแมนํ้าสาขาอื่นๆ ไหลผาน เชน แมนํ้าห

มิน (Min) แมนํ้าทาว (Tuo) แมนํ้าอู (Wu) และแมนํ้าหยาหลง (Yalong)  นอกจากน้ี ซื่อชวนยังเปนแหลง

กาซธรรมชาติมากเปนอันดับ 1 ของประเทศ รวมท้ังมีถานหิน และนํ้ามันดิบเปนแหลงผลิตพลังงานท่ี

สําคัญดวย 

 

ตาราง แสดงแหลงพลังงานสําคัญของซื่อชวนเทียบกับทั้งประเทศ   ป  2005 
ผลผลิต ประเทศจนี ซื่อชวน จัดอันดับทั่วประเทศ 

นํ้ามันดิบ (หมืน่ตัน) 248,972.1 289.0 ซื่อชวนอันดับ 16 

ถานหิน  (100 หมื่นตัน) 33.3 0.49 ซื่อชวนอันดับ 11 

เกลือ   (หมื่นตัน)  1,816.6 353.31 ซื่อชวนอันดับ 6 

กาซธรรมชาติ (100 ลาน cu.m.)  281.85 42.6 ซื่อชวน อันดับ  1* 

พลังงานไฟฟา ( 100 ลาน kwh) 

- ไฟฟาพลังนํ้า  

25,002.6 

3,970.2 

942.59 

881.76 

ซื่อชวนอันดับ 9 

ซื่อชวน อันดับ  1 

 
ที่มา: China Statistical Yearbook 2006. 
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5.2.2 ปจจัยท่ีสรางข้ึน เชน โครงสรางพื้นฐาน เสนทางคมนาคม   
 
เสนทางถนน 

 

ซื่อชวนมีเครือขายเสนทางดวนที่ใหญที่สดุในภาคตะวันตกของจีน มีระยะทางเสนทาง

ถนนไฮเวยท้ังส้ิน 1.13 แสนกิโลเมตร มากติดอันดับตนของภูมิภาคจีนตอนใน และมีเสนถนนทางดวน

จากหลายมณฑลเชื่อมตรงมายังนครเฉิงตู เชน  ทางดวนระหวางเมืองเหมียนหยางและกวางหยวน 

ระยะทางท้ังส้ิน 130 กิโลเมตร ซึ่งชวยยนระยะเวลาการเดินทางจากนครเฉิงตูไปยังมณฑลสานซีทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเหลือเพียง 4 ชั่วโมง  

 

นอกจากน้ี ยงัมีการกอสรางถนนโทลเวยเชื่อมเมืองผานจอืฮวาและซีฉางกับนครเฉิงตูและนคร

คุนหมิงของมณฑลหยุนหนาน โดยมีระยะทางท้ังส้ิน 160 กิโลเมตร  
 
ตาราง แสดงสภาพเสนทางคมนาคมของมณฑลซ่ือชวน, 2004   
รูปแบบการคมนาคม ระยะทาง (กิโลเมตร) 

เสนทางรถไฟ 3,000 

ถนนไฮเวย 113,000 

เสนทางนํ้า 10,000 

เสนทางอากาศ 196,000 

 
ที่มา:   Sichuan Statistical Yearbook 2005 

 

รัฐบาลจีนมีแผนท่ีจะพัฒนาซือ่ชวนใหกลายเปนศูนยกลางของระบบการคมนาคมทางบกที่

สําคัญในภาคตะวันตกเฉียงใต จึงไดพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีตางๆ เชน โครงการกอสราง

เสนทางหลักแหงชาติสายเฉิงตูเชื่อมตรงไปยังมหานครซางไห  โครงการกอสรางเสนทางสายเฉิงตู ไปยงั

ทาเรือเปยไห ของกวางซ ี และโครงการกอสรางเสนทางสายเฉิงตู-ทิเบต  
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เสนทางรถไฟ 
 

นครเฉิงตู ถือเปนชุมทางรถไฟหลักสําคัญของภาคกลางและภาคตะวันตกของจีนมาเปน

เวลานาน โดยมีความยาวเสนทางรถไฟของซื่อชวนรวมท้ังส้ินประมาณ 3,000 กิโลเมตร สําหรับเสนทาง

รถไฟสําคัญ ไดแก  

 

- เสนทางเฉิงตู-ฉงชิ่ง (Chengdu-Chongqing)   

- เสนทางเฉิงตู-คุนหมิง (Chengdu-Kunming) 

- เสนทางปาวจี้-เฉิงตู (Baoji-Chengdu)  

 

 นอกจากน้ี ยังมีการกอสรางเสนทางรถไฟสายหลักอีก 2 เสนทาง  ไดแก  เสนทางซางไห-ฉงชิ่ง 

ซึ่งจะตัดผานมณฑลซื่อชวนดวย  และเสนทางซื่อชวน-เปยไห เพื่อเชื่อมซือ่ชวนออกสูทะเลท่ีทาเรือเปยไห

ของกวางซ ี ซึ่งในขณะนี้ไดเร่ิมใชเปนเสนทางลําเลียงสินคาของซื่อชวนท่ีมีการคาขายกับตางประเทศ   

นอกจากน้ี  ระบบการขนสงทางรถไฟของมณฑลซือ่ชวนไดรับการพัฒนาเพื่อใหมีความสะดวกและ

รวดเร็ว ทันสมัยข้ึน โดยมีโครงการกอสรางเสนทางรถไฟดวยเทคโนโลยี maglev (magnetic levitation) 

ระยะทาง 40 กิโลเมตร จากยานซินตูถึงหลงกวานทางตะวันออกของเมือง โครงการน้ีจะใชเทคโนโลยี

แบบเดียวกับการกอสรางเสนทางรถไฟเซี่ยงไฮ (maglev line) และวิ่งดวยความเร็วสูงสุด 500 กิโลเมตร

ตอชั่วโมง นอกจากน้ี  รัฐบาลมณฑลไดนําเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนเองของจีนมาใชในการสรางรางรถไฟ

เพื่อการนําเท่ียวเปนระยะทางส้ันๆ ประมาณ 425 เมตรขึ้นบริเวณชุมชนเฉิงตู-ชิงเฉิงดวย 
 

การขนสงทางอากาศ 

 

ซื่อชวนมีทางอากาศยานรวม 8 แหงและกําลังสรางอีก 1 แหงท่ี Kanding ซึง่ต้ังอยูบนพื้นท่ีภูเขา

ทางตะวันตกของซื่อชวน มีระดับความสูง 4,280 เมตร โดยเร่ิมการกอสรางเมื่อเดือนกันยายน 2006 และ

คาดวาจะแลวเสร็จในป 2008 ทาอากาศยานแหงน้ีจะเปนทาอากาศยานท่ีอยูสูงเปนอันดับ 2 ของโลก 

(รองจากทิเบต) สําหรับทาอากาศยานนานาชาติซวงหลิว (Chengdu Shuangliu Airport) ในนครเฉิงตู 

ถือเปนทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันตกเฉียงใต และใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศ 

มีเท่ียวบินระหวางประเทศไปยังเมืองและประเทศตางๆ ไดแก โตเกียว สิงคโปร กรุงเทพฯ ภูเก็ต และกรุง

โซล  สายการบนิไทยก็ไดเปดเสนทางบินตรงไปยังเฉิงตู ต้ังแตป 2002  
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 สวนทาอากาศยานภายในประเทศท่ีสําคัญอื่นๆ เชน  ทาอากาศยานท่ีเมืองกวางหยวน   ทา

อากาศยานท่ีเหมียนหยาง   ทาอากาศยานท่ีผานจือฮวา   และเมื่อป 2003 ไดเปดทาอากาศยานท่ีจิ่วจาย

โกว) เพื่อรองรับนักทองเที่ยวดวย 

 

สําหรับสายการบินทองถิ่นท่ีสําคัญ คือ บริษัทสายการบินซื่อชวน (Sichuan Airlines 

Corporation) เปนการรวมลงทุนระหวางสายการบิน China Southern Airline กับสายการบินซานตงและ

สายการบินอื่นๆ อีก 3 แหง และเร่ิมดําเนินกิจการต้ังแตป 2002  

 
ดานโทรคมนาคมส่ือสาร 

 

 ปจจบุัน ซือ่ชวนมีเครือขายโทรคมนาคมท่ีกาวหนา ท้ังระบบคล่ืนแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความถ่ีสูง 

(digital microwave) ระบบไฟเบอรอ็อบติก (optical fibre) ดาวเทียม ระบบโทรศัพทท่ีควบคุมดวย

โปรแกรม (program-controlled telephones) วิทยุติดตามตัว และโทรศัพทเคล่ือนท่ี เปนตน  มณฑลซือ่

ชวนมีจาํนวนโทรศัพทท่ีติดต้ังหมายเลขราว 13.7 ลานเคร่ือง จาํนวนผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีราว 15.15 

ลานคน นอกจากน้ี ยังมีผูใชอนิเตอรเน็ทประมาณ 1.86 ลานคน 
 
เข่ือนผลิตไฟฟาพลังน้ํา/สถานีกาซธรรมชาต ิ

 
ซื่อชวนมีเข่ือนกักเก็บนํ้าสํารองในปริมาณ 150 ลานกิโลวัตต มากเปนอนัดับ 2 ของประเทศ 

(รองจากทิเบต) มีศักยภาพการผลิตไฟฟาพลังน้ํามากทีสุ่ดในประเทศจีน ซึ่งสูงถึง 110 ลานกิโลวัตต 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 22.2 ของพลังงานนํ้าท่ัวประเทศ โครงการสําคัญของซื่อชวนในดานพลังงานจาก

นํ้า ไดแก โครงการผลิตไฟฟาพลังนํ้าท่ีเออรถาน (Ertan Hydroelectric Project) ซึ่งมปีระสิทธิภาพการ

ผลิตสูงสุด 3.3 ลานกิโลวัตต เร่ิมดําเนินการต้ังแตป 2000 

 

 ซื่อชวนยังมีความอุดมสมบูรณของกาซธรรมชาติ  ในป 2004 มีแหลงสํารองกาซธรรมชาติ 583 

พันลานลูกบาศกเมตร  เฉพาะท่ีสถานีกาซธรรมชาติไคเจยีง (Kaijiang) มีแหลงสํารองกาซธรรมชาติ

ประมาณ 260 พันลานลูกบาศกเมตร และ มีการขุดพบแหลงสํารองกาซอกี 160 พันลานลูกบาศกเมตร

จากสถานีขุดเจาะนํ้ามันขนาดใหญ 4 แหง โดยเฉพาะท่ีสถานีล่ัวเจียไจ (Luojiazhai) ซึ่งเปนสถานีท่ีใหญ

ท่ีสุด เพียงแหงเดียวมีแหลงสํารองกาซอยู 58 พันลานลูกบาศกเมตร ถือเปนปริมาณมากท่ีสุดเทาท่ีเคย

ขุดพบใน ท่ีลุมนํ้าซื่อชวน  
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ระบบทอขนสงกาซธรรมชาติ/น้ํามัน 

 

ซื่อชวนมีเครือขายเชื่อมตอทอสงกาซธรรมชาติระยะทางท้ังส้ินกวา 11,636 กิโลเมตร และ

ปริมาณการขนสง 7.3 กิกกะลิตรตอป  ท้ังบริษัท Sinopec และบริษัท PetroChina เขามาลงทุนในซื่อ

ชวน โดยเฉพาะท่ีสถานีกาซแหงใหมท่ีเมืองซวนหวน (Xuanhuan) มีแหลงสํารองกาซ 1,600 พันลาน

ลูกบาศกเมตร หากรัฐบาลอนุมัติใหมีการนํากาซดังกลาวมาใชประโยชน  บริษัท PetroChina ไดมี

การกอสรางการวางทอสงกาซระยะทาง 720 กิโลเมตร เพื่อชวยขนสงกาซจากซือ่ชวน ไปยังมหานคร

ฉงชิ่งและเมืองอูฮั่นได 3 พันลานลูกบาศกเมตรตอป และสามารถปอนกาซใหกับประชาชนในเขต 

เมืองในมณฑลไดถึงรอยละ 80 นอกจากน้ี ไดมีการวางทอสงนํ้ามันจากเมืองหลานโจว ของมณฑล

กานซูมายังนครเฉิงตู มีระยะทางท้ังส้ิน 870 กิโลเมตร 

 

5.2.3 ประชากรและทรัพยากรมนุษย 
 

ในป 2005 ซือ่ชวนมีประชากรท้ังส้ิน  82.1  ลานคน จัดเปนมณฑลท่ีมีประชากรมากอันดับ 4 

ของประเทศ  แบงเปนประชากรในภาคเกษตรราว 60 กวาลานคน  ท่ีเหลือจะอยูนอกภาคเกษตร ท้ังน้ี  

ซื่อชวนมีแรงงานทํางานในรัฐวิสาหกิจสูงราว  3 ลานคน ท้ังน้ี  ซื่อชวนมีความโดดเดนทางดานทรัพยากร

มนุษยท่ีมีคุณภาพทางดานการศึกษาและคนควาวิจัยทางวทิยาศาสตร โดยมีนักวิทยาศาสตรและวิศวกร

จํานวนกวา 1.5 แสนคน 

 

 อยางไรก็ดี  เน่ืองจาก พื้นท่ีสวนใหญของมณฑลซื่อชวนยังคงเปนพื้นท่ีในชนบท โดยมปีระชากร

เพียงรอยละ 27 เทาน้ันท่ีอาศัยอยูในเขตเมือง และจากการปรับปรุงประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรมตลอด

ระยะเวลา 20 ปท่ีผานมา ทําใหปจจุบันชาวนาชาวสวนหลายลานคนวางงาน และกวา 10 ลานคนตอง

อพยพไปหางานทําท่ีเมืองอื่น รัฐบาลซือ่ชวนจึงไดพยายามแกปญหาการวางงานโดยการกระตุนการ

พัฒนาชมุชนในเมือง และประกาศแผนการลงทุนในโครงการท่ีอยูอาศัยประมาณ 400 พันลานหยวน

ภายใน 8 ปขางหนา  ต้ังเปาการพัฒนาชมุชนใหไดถึงรอยละ 50 ภายในป  2020  และในการแกปญหา

ความแตกตางทางรายไดของประชากรในเขตเมืองและชนบท เมือ่เดือนมิถุนายน 2003 รัฐบาลได

ประกาศยกเลิกการเก็บภาษีสินคาท่ีผลิตในทองถ่ินกับเกษตรกร  ซึ่งจะสงผลดีตอประชากรในเขตชนบท

ถึง 68 ลานคน 
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5.2.4 โครงสรางพื้นฐานดานความรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

 ซื่อชวนเปนฐานทางดานการศึกษาและคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีสําคัญของจีน มีแรงงานท่ี

มีความรูความสามารถทางวิศวกรรม และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มีทรัพยากรมนุษยมีความรู

ความสามารถทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มีมหาวิทยาลัย 68 แหง/สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของรัฐ 168 แหง ซือ่ชวนมีนักวทิยาศาสตรและวิศวกรกวา 1.12 แสนคน สาขาท่ีมีความ

ชํานาญ ไดแก เคมีโมเลกุล เคร่ืองหนัง เทคโนโลยีนิวเคลียร เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ยา การตัดตอ

ทางพันธุกรรม และระบบการส่ือสารไฟเบอรอ็อบติกส เปนตน นอกจากน้ี เมืองซีฉาง (Xichang) ของ

มณฑลซื่อชวนยังถือเปนศูนยวิจัยท่ีทันสมัยและเปนฐานในการปลอยยานอวกาศของจีน  

 

ในป 1997 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีนไดจดัต้ัง “The West Software Park” 

ขึ้นท่ีมณฑลซื่อชวน ซึ่งเปน 1 ใน 4 ศูนยซอฟแวรคอมพิวเตอรท่ีสําคัญของรัฐบาล เพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมซอฟแวรคอมพิวเตอรของจีน โดยศูนยแหงน้ีจะเนนพัฒนาซอฟแวรประยุกตสําหรับ

อุตสาหกรรมสําคัญ การจัดฝกฝนอบรมโปรแกรมเฉพาะดานแกผูเก่ียวของ และการพัฒนาบริษัทซอฟแวร

ขนาดกลางและขนาดเล็ก  

 
ศูนยกลางการวิจัยและพัฒนายาจีนแผนโบราณ 
 

ซื่อชวนมีมูลคาผลผลิตรวมจากอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑอยูในอันดับตนๆ ของประเทศ โดย

กวาคร่ึงหน่ึงเปนอุตสาหกรรมยาจีนแผนโบราณ  ดวยความอุดมสมบูรณไปดวยสมุนไพรตางๆ กวา 

4,500 ชนิด มนัีกวิจัยเชี่ยวชาญดานยาจีนจํานวนมาก และมีสถาบันการศึกษาท่ีสําคัญ คือ มหาวิทยาลัย

แพทยแผนโบราณประจาํนครเฉิงตู ซึง่มีผลงานวิจัยนํามาใชประโยชนเชิงพาณิชยเพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมยาจีนแผนปจจุบนัดวย ในปจจบุัน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคัดเลือกนครเฉิงตู

เปนท่ีต้ังฐานอุตสาหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการวิจัย/ผลิตยาจีนแผนโบราณขึ้นเปน

แหงแรกของประเทศดวย  
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5.3 เงื่อนไขดานอุปสงค 2  (Demand Conditions) ของมณฑล       
ซื่อชวน 

 

เมื่อพิจารณาจากจํานวนประชากรที่มากเปนอันดับ 4 ของประเทศ และมียอดขายปลีกสินคา

อุปโภคสูงอันดับ 7 ของจีน ซือ่ชวนถอืเปนมณฑลท่ีมีตลาดขนาดใหญของตนเอง ในป 2005 มียอดขาย

ปลีกสินคาอุปโภคท้ังส้ิน 298.1 พันลานหยวนเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 25.1 และถือเปนตลาดผูบริโภคท่ี

ใหญท่ีสุดของจีนตะวันตก  มศูีนยกลางผูบริโภคท่ีมีขนาดใหญสุดอยูท่ีนครเฉิงตู คิดเปนรอยละ 36 ของ

ปริมาณการบริโภครวมของท้ังมณฑล  

 

ในป 2005  หากพิจารณารายไดแบงแยกตามกลุมของประชากร พบวา ครัวเรือนของซื่อชวนใน

เขตเมือง มีรายไดเฉล่ียตอหัวตอป (annual per capita disposal income) ราว 8,386 หยวน เพิ่มขึ้นรอย

ละ 8.8 และมีรายจายเพื่อการครองชีพตอหัวตอป (per capita annual living expenditure) ราว 6,891 

หยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.2  

 

ตารางแสดงดชันีสําคัญดานการบริโภคและยอดขายปลีกของซื่อชวน  2005 
มณฑลซื่อชวน ขอมูลป 2005 อัตราเปลี่ยนแปลง อันดับในจนี 

ยอดขายปลีก (พันลานหยวน) 298.1 25.1 7 

การครอบครองสินคา  
(ตอ 100 ครัวเรือนในเขตเมือง)  

− เคร่ืองคอมพิวเตอร 

− เคร่ืองปรับอากาศ 

− รถยนตสวนตัว 

 

 

32.3 

77.1 

2.4 

 

 

22.1 

17.0 

10.7 

 

 

15 

15 

15 

ดัชนรีาคาผูบริโภค (%) 1.7   -3.2 11 

Per capita GDP (หยวน) 9,060 18.9 26 

คาจางเฉลี่ยของแรงงาน (หยวน) 15,826 12.5 16 

ที่มา: Sichuan Statistical Yearbook 2006. 

                                                 
2 ขอมูลสวนใหญ จาก China Statistical Yearbook 2006; Sichuan Statistical Yearbook 2006; Hong 

Kong Trade Development Council; China Business Handbook, 10th ed Char. และ Australia-

China Chamber of Commerce and Industry of New South Wales (http://www.accci.com.au). 
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ในแงของโครงสรางการจับจายบริโภคของชาวซื่อชวน เมือ่เปรียบเทียบสัดสวนของคาใชจายใน

ดานตางๆ ระหวางป 1996 กับป 2005 พบวา ผูบริโภคยังคงใหความสําคัญกับคาใชจาย ในเรื่องอาหาร

การกินเปนอันดับแรก สูงถึงรอยละ 39.3  และคาใชจายเพือ่การศึกษา บนัเทิงและวัฒนธรรมเปนอันดับ

สอง รอยละ  13.2 
 

ตาราง สัดสวนคาใชจายสําหรับสินคาบรโิภคของประชาชนในเขตเมือง (%) 
รายการ 1996  2000  2004 2005 

อาหาร  51.3 41.5 40.2 39.3 

เส้ือผา 12.8 9.6 8.7 9.3 

เคร่ืองใชในบาน 7.5 8.6 6.0 6.1 

ยาและบริการทางการแพทย 3.9 5.5 6.8 6.4 

การเดินทางขนสง และโทรคมนาคมส่ือสาร 3.5 6.3 12.1 12 

การศึกษา บันเทิงและวัฒนธรรม 10.1 12.9 13.7 13.2 

ท่ีพักอาศัยและเคร่ืองใชตางๆ 7.5 11 9.4 10.2 

 
ที่มา:  Sichuan Statistical Yearbook 2006. 

  

สําหรับรูปแบบการคาปลีกและชองทางในการจําหนายสินคา มณฑลซื่อชวนมีหางสรรพสินคา

ประมาณ 60 แหง  โดยเฉพาะหางสรรพสินคาทองถ่ิน  เชน  ศูนยการคา Chengdu Renmin 

Department Store ศูนยการคา Chengdu Department Store และศูนยการคา Chengdu Hualian 

Commercial Building  เปนตน  

 

ท้ังน้ี  ดวยศักยภาพของขนาดตลาดและกําลังซื้อท่ีมีเพิ่มมากข้ึน ในขณะนี้ มีรานคาปลีกของ

ตางชาติ เขามาเปดสาขาในซือ่ชวนจาํนวนมาก เชน  หางCarrefour ของฝร่ังเศสยายสํานักงานใหญจาก

มหานครซางไหมาอยูท่ีซื่อชวน เพื่อดําเนินกลยุทธเชิงรุกเนนตลาดจีนตอนในอยางจริงจัง  โดยมีสาขา

ประมาณ 5 แหงในนครเฉิงตู  สวนหางสรรพสินคาของตางชาติอื่นๆ เชน  ศูนยการคา Lafayette 

Department Store หางสรรพสินคา Metro ของเยอรมนี หางสรรพสินคา Trust-mart และ Pacific ของ

ไตหวัน หางสรรพสินคา Itoyokado ของญี่ปุน รวมท้ังหางสรรพสินคา Parkson จากมาเลเซีย เปนตน   
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5.3.1 เมืองเอกและเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของมณฑลซ่ือชวน 
 
 เมื่อพิจารณาดานปจจยัทางเศรษฐกิจของแตละเมืองสําคัญของมณฑลซือ่ชวน สรุปไดดังน้ี 

 

ตาราง  ขอมูลทางเศรษฐกิจของเมืองสําคัญในซ่ือชวน ป 2005 

เมือง 
จํานวน 
ประชากร 
(ลานคน) 

GDP 
(พันลาน 
หยวน) 

GDP 
ตอหัว 
(หยวน) 

ผลิตผลทาง
อุตสาหกรรม 

(พันลานหยวน) 

ยอดขายปลีก 
(พันลาน 
หยวน) 

เฉิงตู 

Chengdu 

10.59 237.1 19,627 166.1 145.7 

เหมียนหยาง

Mianyang 

5.29 48.3 9,774 43.5 15 

เนยเจียง

Neijiang 

4.21 25.5 6,432 26 7.8 

Deyang 3.81 46.2 12,593 52 11.1 

อี้ปน 

Yibin 

5.18 37 7,890 35 14.8 

ผานจือฮวา 

Panzhihua 

1.07 24.8 21,969 35.5 9.5 

 
ที่มา:  Sichuan Statistical Yearbook 2006. 

 
นครเฉิงตู (Chengdu): เมืองเอกของซื่อชวน 
 

นครเฉิงตู ต้ังอยูตรงกลางของมณฑล บนท่ีราบทางตะวันตกของซื่อชวน (อยูหางจากฉงชิ่ง

ประมาณ 275 กิโลเมตร) มพีืน้ท่ีประมาณ 12,390 ตารางกิโลเมตร ในป 1994 นครเฉิงตูไดรับการเลือก

จากรัฐบาลกลางใหเปน ”เมืองนํารอง”ในการพัฒนาพื้นท่ีทางตะวันตกและตอนกลางของจีน   

  

ปจจบุัน มีจาํนวนประชากรกวา 10.6 ลานคน โดย 1 ใน 3 ของจํานวนประชากรอาศัยอยูในเขต

เมือง รายไดตอคนของเฉิงตูในป 2005 ประมาณ 19,627 หยวน จึงเปนตลาดขนาดใหญท่ีมีกําลังซือ้ 

นอกจากน้ี  เฉิงตูยังเปนศูนยกลางทางอุตสาหกรรมของมณฑล  รัฐบาลจีนไดจัดต้ังนิคมพัฒนา 
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อุตสาหกรรมไฮเทคระดับชาติท่ีเฉิงตู  ในขณะเดียวกัน เฉิงตูก็ยังคงมีภาคเกษตรท่ีแข็งแกรง และเปน

แหลงทองเที่ยวสําคัญอีกแหงหน่ึงของจีนตะวันตก 

 

นครเฉิงตูนับเปนศูนยกลางการผลิตท่ีสําคัญสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองจักร การปรุงยา 

เคมีภัณฑ การผสมโลหะ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรม IT จัดเปนอนัดับสําคัญของ

การเติบโตในมณฑลซื่อชวน  

 

เฉิงตูมีตลาดขายสงสินคาเกษตรท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน  และในป 2002 ได

มีการจัดต้ังนิคมพัฒนาเพือ่การสงออกนครเฉิงตู (Chengdu Export Processing Zone) ซึ่งนับเปนนิคม

พัฒนาเพื่อการสงออกเพียงแหงเดียวในจํานวนท้ังหมด 15 แหงของจีนท่ีต้ังอยูทางภาคตะวันตก ครอบ 

คลุมพื้นท่ี 3 ตารางกิโลเมตร  

 

นครเฉิงตูยังถือเปนศูนยกลางทางการเงินท่ีสําคัญในภูมิภาคจีนตะวันตก  มีบริษัทการเงินตาง 

ชาติหลายแหงเขามาต้ังสํานักงานตัวแทนในเฉิงตู  เชน ธนาคาร HSBC ธนาคาร Standard Charter 

ธนาคาร Tokyo Mitsubishi  ธนาคาร BNP และธนาคาร Overseas Union Bank  และธนาคาร East 

Asia ของฮองกง นอกจากน้ีตามพันธกรณีขอตกลงของ WTO จีนจะตองเปดเสรีใหบริษัทประกันภัย

ตางชาติจะสามารถดําเนินธุรกิจประกันภัยในนครเฉิงตูได จึงมบีริษัทประกันภัยหลายแหง เชน บริษัท 

CGU, บริษัท New York Life, บริษัท AIG และบริษัท  AXA ไดเขามาต้ังสํานักงานตัวแทนบางแลว ท้ังน้ี  

1 ใน 9 สาขาของธนาคารกลางจีน (People’s Bank of China) ก็ต้ังอยูในนครเฉิงตูดวย 

 

ดานการคาปลีก บริษัทคาปลีกของตางชาติท่ีเขามาเปดสาขาในเฉิงตู  เชน Carrefour ของ

ฝร่ังเศสเปด 3 สาขา บริษัท Hao You Duo ของไตหวันเปด 7 สาขา เปนตน และกลุมซูเปอรมารเก็ต 

Auchan ของฝร่ังเศสก็กําลังกอสรางซูเปอรมารเก็ตในเมืองดวย  

 

รัฐบาลทองถิ่นนครเฉิงตูยังมีแผนปรับเมืองใหกลายเปนศูนยการประชมุท่ีสําคัญภายในภมูิภาค 

เพื่อกอสรางศูนยประชมุ หองแสดงสินคา อาคารสํานักงาน อาคารชุดพักอาศัย รานอาหาร และสวนสนุก 

ครอบคลุมพื้นท่ี 30 เฮกตาร โดยมีการร้ือถอนและโยกยายอาคารตางๆ ไปแลว และคาดวาโครงการน้ีจะ

แลวเสร็จภายใน 5 ปขางหนา 
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เมืองเหมียนหยาง (Mianyang) 
 

เมืองเหมียนหยางอยูหางจากนครเฉิงตู 110 กิโลเมตร  มีจาํนวนประชากร 5.29 ลานคนมากเปน

อันดับ 2 ของมณฑล  และมียอดขายปลีกสินคาอุปโภคสูงเปนอันดับ 2 รองจากเฉิงตู  อุตสาหกรรมหลัก

ของพื้นท่ีไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส  และมชีื่อเสียงในการทอผาไหม  เมอืงเหมียนหยางถือวา เปนเมือง

วิทยาศาสตรของจีน เน่ืองจากมีนิคมพฒันาอุตสาหกรรมไฮเทคระดับชาติท่ีมีนักลงทุนตางชาติรายใหญ

เขามาลงทุนจํานวนมาก  และท่ีสําคัญเปนฐานการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาของกลุมฉางหง (Changhong 

Electric Group Co., Ltd.)  ซึ่งเปนผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟารายใหญและมีชือ่เสียงของจีน 

 
เมืองผานจือฮวา (Panzhihua) 
 
 เปนเมืองใหญเปนอันดับ 2 ของมณฑลซือ่ชวน มปีระชากรประมาณ 1 ลานกวาคน โดยอยูใน

เขตเมืองประมาณ 473,000 คน มีรายไดเฉล่ียตอหัวสูงถึง 21,969 หยวนตอป  ทําเลท่ีต้ังอยูบริเวณท่ี

แมนํ้าจินซา (Jinsha River) และหยาหลง (Yalong River) ไหลมาบรรจบกันและใกลกับพรมแดนมณฑล

หยุนหนาน จึงเปนท่ีต้ังของสถานีผลิตไฟฟาพลังนํ้าเออรถาน และยังเปนฐานการผลิตเหล็ก เหล็กกลา 

เวเนเดียม และไททาเนียมท่ีสําคัญในภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน  โดยเฉพาะอยางย่ิง เปนฐานการผลิต

เหล็กและเหล็กกลาท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของจีน   โดยกลุมบริษัทผลิตเหลก็กลาผานจือฮวา 

(Panzhihua Steel Group) ถือเปนกลุมบริษทัขนาดใหญอันดับ 6 ของภาคตะวันตกจีน  นอกจากน้ี ยัง

เปนฐานผลิตดานการเกษตร เชน การปลูกพืชผักตางๆ เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีเอื้ออาํนวย และมี

ตลาดคาสงผักผลไมขนาดใหญของเมือง คือ ตลาด Sichuan Panzhihua Jinjiang 
 
เมืองอี้ปน (Yibin) 
 

เมืองอิ้ปนต้ังอยูทางใตของที่ลุมนํ้าซื่อชวน หางจากมหานครฉงชิ่งประมาณ 210 กิโลเมตร เปน

เมืองขนาดใหญมีประชากรประมาณ 5 ลานกวาคนมีรายไดเฉล่ียตอหัวประมาณ 7,890 หยวน  และมี

ชื่อเสียงในการผลิตไวน  โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมไวนย่ีหออูเหลียงเย (Wuliengye) ซึ่งมีชือ่เสียงในประเทศ

จีน 
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5.4 สภาพแวดลอมและบริบทแวดลอมทางธุรกิจ (Business 
Context) ของซือ่ชวน 

 

บริบทและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ จะแบงประเด็นพิจารณาออกเปน 2 ดานหลัก คือ  

 

5.4.1 สภาพแวดลอมทางธุรกิจภายในมณฑล 
 

มูลคาผลผลิตรวมทางอุตสาหกรรมของซื่อชวนสวนใหญเปนของรัฐวิสาหกิจราวรอยละ 70 

ขณะท่ีภาคการผลิตของเอกชนก็เขมแข็งเชนกัน ท้ังน้ี บริษัทเอกชนท่ีสําคัญของซื่อชวนและมีตราสินคา

ติดตลาดระดับประเทศ ไดแก  

 

- Changhong Electric Group Co., Ltd. ผูผลิตโทรทัศนสีท่ีใหญท่ีสุดในจีน 

- Panzhihua Steel Group ผลิตเหล็กกลา 

- Wuliangye Group, Jiannanchun Group, Luzhoulaojiao ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

- Di’ao Group Co., Di’kang Group ผลิตยาและเวชภัณฑ 

- New Hope ผูผลิตอาหารสัตวขนาดใหญ เดิมเปนรัฐวิสาหกิจและไดแปรรูปกิจการมาเปน

บริษัทเอกชนท่ีประสบผลสําเร็จเปนอยางดีจนติดอันดับบรรษัทขามชาติขนาดใหญ และเคยติดอันดับ

บริษัทเอกชนอนัดับ 1 ของจีนในป 1996 ซึ่งจดัโดยนิตยสาร Forbes ดวย 

 

นอกจากน้ี ยังมีบริษัทท่ีผลิตสินคาท่ีมีชื่อเสียงอื่นๆ อกี เชน Fenggu, Tuopu และ Dingtian เปน

ตน 

 
อุปนิสัยการทาํธุรกิจของชาวซื่อชวน3 
 

อุปนิสัยชาวซือ่ชวนพอจะสรุปได ดังน้ี  

 

 

                                                 
3  ขอมูลโดย อาจารยหล่ี เหรินเหลียง (Li Renliang) อาจารยชาวตางชาติประจําคณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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1. มีความขยัน อดทน เสียสละ มุมานะ 
ชาวซื่อชวนเปนคนขยัน มุมานะ ไมกลัวความลําบาก และมีความเสียสละ ชาวซื่อชวนเปนคน

รูปรางเล็กและคอนขางเต้ีย แตมีความอดทนและเขมแข็งไมแพคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน 

เชน ทานเต้ิง เส่ียวผิง ซึ่งรูปรางเล็ก ไมสูง แตเปนคนย่ิงใหญของแผนดินจีน ชาวซื่อชวนไดรับสืบทอด

วัฒนธรรมอันดีงามของชนชาติจีน กลาวคือ มีความอดทนสูง และขยันขันแข็ง ชาวซือ่ชวนทํางานเงียบๆ 

ไมชอบโวยวาย หากไดรับความไมเปนธรรมก็พยายามอดทนเก็บความไมพอใจไว เมือ่ถึงคราวจําเปน 

ชาวซื่อชวนก็สามารถทํางานใหญได  

 
2. ดื้อ เขาขางตนเอง เนนความเปนจริงทีเ่ปนรูปธรรม  
ชาวซื่อชวนมักยึดเอาความคิดของตนเปนท่ีต้ัง ตัดสินเร่ืองตางๆ บนพืน้ฐานประสบการณของ

ตน โดยคิดวาตนถูกตองเสมอ ถึงแมจะไมถูกตอง กม็ักจะหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนจนได 

ชาวซื่อชวนเปนคนชางพูดชางเจรจา กอนท่ีจะเจรจากับใคร จะมีการพจิารณาฝายตรงขามอยาง

ถี่ถวนเสียกอน ชาวซื่อชวนใหความสําคัญกับความเปนจริงท่ีเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม เชน ทานเต้ิง 

เส่ียวผิงพูดในส่ิงท่ีชาวบานตองการพูด ทําในส่ิงท่ีชาวบานตองการทํา โดยใชภาษาชาวบานแบบเรียบ

งาย ไมเลนสํานวน ไมมีการอธิบายทฤษฎีลึกซึ้ง “มีแตการพัฒนา การพัฒนาคือทฤษฎีท่ียิ่งใหญ” และ 

“ไมวาแมวขาวแมวดํา จับหนูไดก็เปนแมวท่ีดี”  

นอกจากน้ี ชาวซือ่ชวนยังชอบจินตนาการในส่ิงท่ีเปนไปไมได และไมไดพิจารณาส่ิงตางๆให

ละเอียดถี่ถวนมากนัก 
 
3.  ใชชีวิตไปเรื่อยๆ ไมรีบรอน 
ชาวจีนโดยท่ัวไปมักทําอะไรรวดเร็ว ในขณะที่ชาวซือ่ชวนกลับใชชีวิตไปเร่ือยๆ อยางมีความสุข

และไมรีบรอน คําท่ีมักกลาวกันจนติดปากคือ “ใจรอนกินขาวตมรอนไมได เร่ืองดีๆ สําเร็จไดไมใชเพราะ

รีบรอน” “รีบรอนไปทําไม รอสักประเดี๋ยวไมไดหรือ” “ไฟไมไดไหมขนค้ิว จะรีบรอนไปทําไม” 

ชาวซื่อชวนรูจักใชชวีิตอยางมคีวามสุข ส่ิงท่ีชาวซื่อชวนถือปฏิบัติคือ “เงินเปนส่ิงนอกกาย ถาไม

ใชเงินท่ีหามาได จะนําไปใชในโลงศพหรือ” “เราไมมีสามารถทําใหเงินทุกบาททุกสตางคเปนของเรา แลว

ทําไมตองหาเงินชนิดถวายชีวติดวย” ดังน้ัน ชาวซือ่ชวนไมวาในสาขาอาชพีใด ตางก็ไมยอมเสียสละ

ความสุขหรือเวลาพักผอนเพียงเพื่อเงินไมกี่บาท และจะไมยอมทํางานหามรุงหามคํ่าเสียสุขภาพเพื่อหา

เงิน  
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วิถีชีวิตของชาวซื่อชวนคือ “ทานสุกี้หมอไฟ ใสเส้ือแฟชั่น เลนไพนกกระจอก ดูวีดีโอ” ชาวซื่อชวน

รูดีวางานคือเงิน แตการพักผอนหยอนใจก็เปนส่ิงท่ีขาดไมได อยางไรก็ดี ชาวซื่อชวนมีความกังวลวา ใน 

 

 

เฉิงตูซึ่งเปนเมืองใหญและเปนเมืองเอกของมณฑล มีความเจริญ มีคนรํ่ารวย แตเศรษฐีเหลาน้ันกลับ

ไมใชชาวซื่อชวน กลายเปนชาวจีนจากตางมณฑล นอกจากน้ี ชาวซื่อชวนท่ีออกไปทํางานในตางมณฑล

ก็มักไมรํ่ารวย สวนใหญไปเปนลูกจาง  
 
4. ชอบดื่มน้ําชาและเลนไพนกกระจอก 
ชาวซื่อชวนโดยเฉพาะคนท่ีอาศัยอยูในเฉิงตู ชอบด่ืมนํ้าชาและเลนไพนกระจอกมากเปนพิเศษ 

ในซื่อชวน โรงนํ้าชากลายเปนส่ิงท่ีขาดไมได โดยเฉพาะชาวเฉิงตูจํานวนมากยึดโรงนํ้าชาเปนบานท่ีสอง 

กลาวคือ นิยมไปด่ืมนํ้าชา เลนไพนกกระจอก และสูบบุหร่ี 
 
กลยุทธการทําธุรกิจกับชาวซื่อชวน 
 

1. เปนฝายเดนิเขาหาชาวซื่อชวนกอน 
ซื่อชวนเปนตลาดบริโภคท่ีใหญมาก มีชองทางและโอกาสทางธุรกิจมากมาย แตเน่ืองจากชาวซื่อ

ชวนหรือชาวเฉิงตูไมคอยกระตือรือรนในการทําธุรกิจการคา ดังน้ัน ฝายท่ีเปนคูคาจะตองเปนฝายริเร่ิม

เขาไปหาชาวซือ่ชวนกอน 
 
2.  ใชทรัพยากรธรรมชาตแิละทรัพยากรมนุษยของซื่อชวนใหเกิดประโยชนสูงสุด   
ซื่อชวนมีแหลงทองเที่ยวจํานวนมาก มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย สินคาราคาถูก  ประชากร

มาก ตลาดแรงงานก็มีมาก คาแรงตํ่า นอกจากน้ี ชาวซือ่ชวนยังเปนคนมีฝมือ มีความอดทนและฉลาด 

ดังน้ัน จะตองรูจักใชทรัพยากรเหลาน้ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
3. รวมมืออยางยุติธรรม เดินทางสายกลาง   
ชาวซื่อชวนใหความสําคัญกับชื่อเสียงมากกวาชีวิตของตน   ในสมรภมูแิหงการคา    ชาวซื่อชวน

จะเปนผูดี ดังน้ัน ในการรวมมอืทําธุรกิจ ควรจะพูดตรงไปตรงมา อธิบายเหตุผลใหชัดเจน ชาวซื่อชวนไม

นิยมทํารายผูอืน่ ดังน้ัน จึงพึงระวังอยาทํารายผลประโยชนของผูอื่น ควรเดินทางสายกลาง พอเหมาะ

พอดี 

 

 

 



ดร.อักษรศรี  พานิชสาสน และคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

5-22

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร 
กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD  Bangkok 10200 

 

 

 
บทบาทของรฐับาลในการสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
 

รัฐบาลซือ่ชวนไดมีการต้ังนิคมพัฒนาตางๆ เพื่อดึงดูดการลงทุน โดยมีนิคมท้ังหมด 50 เขต สวน

ใหญเปนนิคมพัฒนาภาคการผลิตใหมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงและภาคบริการ โดยมีนิคมพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับประเทศ 2 แหง ไดแก  
 

1)  นิคมพัฒนาอตุสาหกรรมเทคโนโลยีใหมข้ันสูงระดับประเทศเฉิงต ู (Chengdu New and 
Hi-tech Industries Development Zone) จัดต้ังขึ้นในป 1988 ต้ังอยูทางตอนใตของเฉิงตู ครอบคลุม

พื้นท่ี 47 ตารางกิโลเมตร มเีสนทางคมนาคมท่ีสะดวกสบาย โดยอยูหางจากทาอากาศยานซวงหลิว 6 

กิโลเมตรและหางจากใจกลางเมืองเฉิงตู 4.5 กิโลเมตร เนนการพัฒนาอุตสหากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส ยาชีวภาพ การแปรรูปอาหาร นวัตกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอเมคานิกออพติกส และ

เทคโนโลยีนิวเคลียรประยุกต ปจจบุันมบีริษทัท่ีมีมูลคาการผลิตสูงเกิน 1 รอยลานหยวนตอปเขามาลงทุน

หลายราย เชน บริษัท Chengdu Cable Co. Ltd., Di Ao Pharmaceutical Co.,  Enwei Group Co. 

และ Wangwang Food Co. เปนตน และมีบริษัทตางชาติกวา 250 บริษทั เชน Siemens จากเยอรมนี 

Motorola จากสหรัฐอเมริกา Alcatel จากฝร่ังเศส Itochu, Mitsui และ Fiji Heavy Industries จากญี่ปุน 

และ ALJ จากซาอุดิอาระเบีย เปนตน  

 
2) นิคมพัฒนาอตุสาหกรรมเทคโนโลยีใหมข้ันสูงระดับประเทศเหมียนหยาง (Mianyang 
New and Hi-tech Industries Development Zone) จัดต้ังขึ้นในป 1992 เมื่อตอนจัดต้ังจะมุงเนนท่ีการ

ปฏิรูปวิสาหกิจทางการทหารมาเปนการผลิตเพื่อประชาชนและเนนการประยุกตเทคโนโลยีใหมขั้นสูงทาง

การทหารมาสูการผลิตเพื่อประชาชน การสรางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหมขั้นสูง และการพัฒนา

เศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งประสบผลสําเร็จดวยลักษณะเฉพาะตัว ปจจุบัน  นิคมเหมียนหยางฯ ต้ังเปา

การพัฒนานิคมฯ ใหเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เหมียนหยาง เปนศูนยกลางการผลิตท่ี

สําคัญของซื่อชวน และเปนตนแบบการพฒันาเมืองสําหรับมณฑลอื่นในภาคตะวันตกของจีน โดยเฉพาะ

การเปนฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหมขั้นสูงเปนหลัก เนนหนักท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิ

เล็กทรอเมคานิกออพติกส เคมีภัณฑ และนวตักรรมใหม  

 

ปจจบุันมบีริษทัมากกวา 930 รายเขามาลงทุนต้ังกิจการในนิคมเหมียนหยางฯ ท่ีสําคัญ คือ 

บริษัทฉางหง (Changhong Electric Group Co., Ltd.) ซึ่งเปนผูผลิตโทรทัศนสีท่ีใหญท่ีสุดในจีน โดย
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บริษัทฯ ไดรวมมือกับบริษัท Philips, Toshiba, Sanyo และ Micronas ในการต้ังหองปฎิบัติการทดลอง

ผลิตภัณฑขึ้นในนิคมฯ นอกจากน้ี ยังมีบริษทัชั้นนําจากตางชาติเกือบ 100 ราย เชน กลุม Chia Tai จาก

ไทย บริษัท Sipo Oil & Fat Chemical Co., Ltd. และ Creation จากฮองกง บริษัท Nippon Fine  

 

Chemical Co., Ltd. และบริษัท Mitsui High-Sheet Plastics จากญี่ปุน บริษัท 3E Hi-Tech Inc. จาก

สหรัฐอเมริกา เปนตน และมีอกีหลายบริษัท เชน Microsoft, Cisco, Intel, IBM และ Motorola เขามา

จัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาข้ึนท่ีเหมียนหยางดวย ซึ่งนอกเหนือไปจากการใหสิทธิพิเศษดานการลงทุนแลว 

ยังมีตนทุนคาจางแรงงานและคาเชาท่ีดินตํ่า  
 
กฎระเบียบและนโยบายสงเสริมการลงทนุของรัฐบาลซื่อชวน 
 

รัฐบาลซือ่ชวนยังไดจัดต้ังคณะกรรมการจัดงานแสดงสินคานานาชาติ ขึ้นมาดูแลการจัดงาน

แสดงสินคาระดับระหวางประเทศ (International Trade Fair/Expo) เปนประจําทุกป โดยครอบคลุม

สินคาหลายดาน เชน ซอฟตแวร เคร่ืองจักร ส่ิงทอ เพื่อการสรางบรรยากาศทางการคาและการลงทุนใน

ซื่อชวน โดยเชญิชวนนักลงทุนท้ังภายในและตางประเทศใหเดินทางไปเขารวมงาน ตลอดจนการจบัจาย

ใชสอยและทองเท่ียวตามแหลงทองเที่ยวสําคัญของซื่อชวนเพื่อหารายไดเขามณฑลดวย  

 

งานแสดงสินคาระดับระหวางประเทศท่ีสําคัญ ไดแก งานมหกรรมเศรษฐกิจการคานานาชาติ

แหงภาคตะวันตกของจีน (Western China International Economic and Trade Fair: WCIETF) จัดขึ้น

ท่ีนครเฉิงตูเปนประจําทุกป ซึ่งในป 2005 ท่ีผานมาจัดเปนคร้ังท่ี 7 ในระหวางวันท่ี 25-28 พฤษภาคม มี

ผูเขารวมงาน เชน หนวยราชการ ผูประกอบการ และนักวิชาการกวา 8,000 คน จาก 48 ประเทศ และ

มณฑลตางๆ ของจีน ครอบคลุมเน้ือท่ี 45,000 ตารางเมตร  ประกอบดวยโถงจัดนิทรรศการเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต เพื่อสงเสริมความรวมมือของภาคธุรกิจระหวางภูมภิาคตะวันตกของจีนและเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต และเปนการเรงการพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางซื่อชวนและภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังเปาหมายในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกบัมณฑลอื่นๆ 

โดยเฉพาะมณฑลสําคัญท่ีอยูในเขตสามเหล่ียมเศรษฐกิจปากแมนํ้าฉางเจยีง เชน ซางไห เจอเจียง และ

เจียงซู และในเขตเศรษฐกิจปากแมนํ้าจูเจียง เชน กวางตง เปนตน  

 

5.4.2 สภาพการติดตอทางธุรกิจกับตางประเทศ แบงเปน 
 
การเขามาของนักลงทุนตางชาติ (Foreign Direct Investment : FDI)  
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ซื่อชวนเปนมณฑลท่ีมีมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางชาติมากเปนอันดับ 2 ในภาคตะวันตก

ของจีน ในป 2004 มีมูลคาการลงทุนตามสัญญารวม 1.31 พันลานเหรียญ สรอ. และมูลคาท่ีใชจริง 0.74 

พันลานเหรียญ สรอ. เพิม่ขึ้นจากปกอนรอยละ 14.1 และรอยละ 20.5 ตามลําดับ 

 
ตารางมูลคาการลงทุนโดยตรงของตางชาติในซือ่ชวน 

 

รายการ 
ป 1979-

2003 
ป 2003 ป 2004 

อัตราเติบโต 
2003/2004 (%) 

จํานวนโครงการ (โครงการ) 6,897 314 389 23.9 

มูลคาตามสัญญา (พันลานเหรียญ 

สรอ.) 

12.40 1.10 1.31 14.1 

มูลคาท่ีใชจริง (พันลานเหรียญ สรอ.) 5.58 0.58 0.74 20.5 

 

ที่มา: Sichuan Statistical Yearbook 2005 

 
แหลงเงินลงทนุจากตางชาต ิ
 
เน่ืองจากเปนตลาดขนาดใหญและการมีปจจยัการผลิตท่ีสําคัญ ซื่อชวนจึงมีนักลงทุนจาก

ตางชาติหล่ังไหลเขามาลงทุนเปนจํานวนมาก โดยเปนบริษัทตางชาติชั้นนําในนิตยสาร Fortune มากกวา 

80 บริษัท ท่ีสําคัญ เชน Intel, Sony, Microsoft, Cisco, IBM, Siemens, Motorola, Procter & Gamble, 

Shell, Nestle, Masrsk, UPS, Sanyo, Kingfisher และ Toyota สวนใหญเปนการลงทุนในกลุม

อุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมีสัดสวนกวารอยละ 60 ของการลงทุนรวม ขณะท่ีการลงทุนในภาคบริการก็มี

สัดสวนเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะในภาคการคาปลีก ซึ่งสวนใหญอยูในนครเฉิงตู   
 

การลงทุนของไทย สําหรับการลงทุนของไทยในซื่อชวน มีตัวอยางรายชือ่บริษัทไทยในซื่อชวน

ปรากฏในกรอบขอความ 
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ตัวอยางการลงทุนของไทยในซ่ือชวน 

บริษัท Sichuan and Siam Group กิจการของกลุมสยาม และบริษัท Sichuan Agriculatural 

Vehicle Group (SAVG) ผลิตรถบรรทุกเพื่อการเกษตรขนาด 50 แรงมา กอต้ังในป 1994 

Sichuan Xie Da Feed Mill Co., Ltd. ของบริษัทส่ีพัฒนาอาหารสัตว ทําอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวของกับการเกษตร หรือเกษตรแปรรูปดวย เปนตน 

บริษัทของเครือซีพี ในซื่อชวน เชน 

- Chengdu Chia Tai Co., Ltd. เปนบริษัทรวมทุนดานการผลิตและจําหนายอาหารสัตว ลูกไก 

ไขไก และผลิตภัณฑเน้ือไก  

- ECT-Metro จําหนายผลิตภัณฑ Caterpillar กอต้ังในป 1993 

- Ming Shan Chia Tai Tea Co., Ltd. เปนบริษัทรวมทุนปลูกชาอูหลง และต้ังโรงงานผลิตชา 

ยี่หอ “Zheng Da Ming Cha” (Chia Tai Ming Tea) จําหนายในตลาดภายในประเทศและสงออกไปไทย 

สิงคโปร มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค  

- Mianyang Chia Tai Co., Ltd. เปนบริษัทรวมทุนต้ังอยูท่ีนิคมพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช

เทคโนโลยีขั้นสูงเหมียนหยาง เปนบริษัทผลิตอาหารสัตวท่ีใหญท่ีสุดในตอนเหนือของซื่อชวน ผลิตอาหาร

หมู ลูกไก เปด และปลา ภายใตยี่หอ “Zheng Da” “Mian Zheng” และ “Mian Da” 

 
อุตสาหกรรม/โครงการลงทุนที่รัฐบาลสงเสริม 
 

ซื่อชวนมีแผนพฒันาคุณภาพผลิตภัณฑและประสิทธิภาพทางการแขงขันของรัฐวิสาหกิจตางๆ 

โดยการพัฒนานครเฉิงตูใหเปนศูนยกลางทางอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง เนนการพัฒนา

อุตสาหกรรมขอมูลอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมท่ีรวมการทํางาน

ของเคร่ืองจักรและอุปกรณใยแกวนําแสงเขาดวยกัน โดยจะมุงเนนท่ีอุตสาหกรรมสําคัญ 5 ประเภท อนั

ไดแก อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตไฟฟาพลังนํ้า เคร่ืองจกัรและโลหะผสม เคมีและ

เวชภัณฑ และอาหารและเคร่ืองด่ืม เพือ่พัฒนาใหเปนอุตสาหกรรมหลักของมณฑล ท้ังน้ี กลุม

อุตสาหกรรมท่ีนาสนใจ4 ไดแก 

 

 

                                                 
4 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, สารานุกรมเศรษฐกิจจีน: คูมือสําหรับนักธุรกิจไทย, แกไขคร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร: ผูจัดการ, 2548). 
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- การแปรรูปอาหาร ผัก ผลไม ผลิตภัณฑสัตวปก พชืและสัตวนํ้า 

- การปลูกปาไมและการปลูกตนไมหลากหลายพันธุมากขึ้น 

- การสรางและบริหารจัดการสินคาเกษตรคุณภาพสูง 

- การใชประโยชนจากทรัพยากรตนไผแบบเบ็ดเสร็จ 

- การพัฒนาปรับปรุงสายการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตไหม เสนใยบาสต และฝาย 

- การกอสรางและดําเนินการทางหลวง รวมท้ังสะพานและอุโมงคท่ีเปนเอกเทศ 

- การพัฒนาการแปรรูปและเทคโนโลยีประยุกตเก่ียวกับถานหินและผลิตภัณฑ 

- การพฒันาและจัดการพลังงานไฟฟาจากทรัพยากรนํ้า 

- การใชประโยชนจากทรัพยากรกาซธรรมชาติและการผลิตสินคาท่ีเก่ียวของ 

- การพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอรและการผลิตสินคาท่ีเก่ียวของ 

- การพฒันาและผลิตอุปกรณดิจิตอลและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสแบบใหม 

- การผลิตสินคาก่ึงสําเร็จรูปและสําเร็จรูปจากพืชสมุนไพรจนีและยาท่ีมีสิทธิบัตรของจีน 

- การพฒันา กอสราง และดําเนินการพื้นท่ีทองเที่ยวและส่ิงอํานวยความสะดวก 

 
การคาระหวางประเทศ (International Trade)  

 

ซื่อชวนมีมูลคาการสงออก ในป 2005 เปน 4.7 พันลานเหรียญ สรอ. เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 18.1 

และการนําเขา 3.2 พันลานเหรียญ สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 10.7  
 

ตารางการคาระหวางประเทศของซื่อชวน 

 
รายการ ป 2005 อัตราเปลี่ยนแปลง 

(%) 
อันดับใน

จีน 

การสงออก  (พนัลานเหรียญ สรอ.) 

- โดยบริษัทตางชาติ (พันลานเหรียญ สรอ.) 

4.7 

0.7 

18.1 

23.8 

17 

 

การนําเขา (พันลานเหรียญ สรอ.) 

- โดยบริษัทตางชาติ (พันลานเหรียญ สรอ.) 

3.2 

0.8 

10.7 

7.5 

15 

 

 
ที่มา: Sichuan Statistical Yearbook 2006 
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สินคาสงออกและตลาดสงออกสําคัญ 
 
สินคาสงออกอนัดับ 1 ของซือ่ชวนคือ กลุมเตาปฏิกรปรมาณู เคร่ืองจักร อุปกรณไฟฟา และ

เคร่ืองเลนวีดิโอและออดิโอ โดยเฉพาะกลุมเคร่ืองไฟฟา เคร่ืองเลนวีดิโอและออดิโอเปนสินคาสงออกท่ีทวี

ความสําคัญมากข้ึน และมีผูสงออกหลัก คือ บริษัทของภาคเอกชนของซือ่ชวนท่ีกาวข้ึนเปนบรรษัทระดับ

ภูมิภาคและเร่ิมกาวสูระดับโลก ไดแก กลุมฉางหง (Sichuan Changhong Electric Co., Ltd.)  

โดยเฉพาะสินคาสงออกท่ีมชีื่อเสียงของกลุมฉางหง คือ โทรทัศนสี  

 

สินคาสงออกสําคัญรองลงมา ไดแก อันดับ 2 กลุมวัสดุส่ิงทอ และผลิตภัณฑ  อันดับ 3 โลหะ

สามัญและผลิตภัณฑ และอนัดับ 4 เคมีภณัฑและผลิตภัณฑ ซึ่งลวนแตเปนกลุมอุตสาหกรรมการผลิต

และแรธาตุ สินคา 5 อันดับแรกของซื่อชวนน้ีรวมกันแลวมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 79.0 ของการสงออกรวม

ของมณฑล  

 

สวนการสงออกสินคาในกลุมเกษตร อาหารและอาหารแปรรูปติดอันดับตนๆ เชนกัน ไดแก  

กลุมสัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑจากสัตว (อันดับ 5) ตลอดจนกลุมอาหาร เคร่ืองด่ืม และใบยาสูบ (อันดับ

7) 

 

ตลาดสงออกสําคัญอยูท่ีฮองกง (รอยละ 30) สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลี และอินเดีย 
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ตารางสินคาสงออกสําคัญ 10 อันดับแรกของซื่อชวน 

 
(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ลําดับ รายการ ป 2003 ป 2004 

1 เตาปฏิกรปรมาณู เคร่ืองจักร อปุกรณไฟฟา  

และเคร่ืองเลนวีดิโอและออดิโอ  

1,179.04 1,113.68 

2 วัสดุส่ิงทอและผลิตภัณฑ   534.41 732.53 

3 โลหะสามัญและผลิตภัณฑ   428.30 665.14 

4 เคมีภัณฑและผลิตภัณฑ   369.92 449.86 

5 สัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑจากสัตว  104.23 186.98 

6 หนังดิบ หนังฟอก ขนสัตว และผลิตภัณฑ  95.89 122.63 

7 อาหาร เคร่ืองด่ืม และใบยาสูบ 89.40 120.64 

8 เฟอรนิเจอร ของเด็กเลน และอุปกรณกีฬา 55.88 102.14 

9 รองเทา หมวก รม ไมเทา และผลิตภัณฑขนนก 41.56 93.09 

10 เซรามิก เคร่ืองแกว และผลิตภัณฑจากหิน 41.73 88.10 

 

ที่มา: Sichuan Statistical Yearbook 2005 

 
สินคานําเขาและแหลงนําเขาสําคัญ 
 
สินคานําเขาสําคัญท่ีติด 5 อันดับแรก สวนใหญเปนกลุมสินคาทุนและวัตถุดิบ ไดแก 1) กลุมเตา

ปฏิกรปรมาณ ู เคร่ืองจักร อุปกรณไฟฟา และเคร่ืองเลนวีดิโอและออดิโอ 2) รถยนต เคร่ืองบิน เรือ และ

อุปกรณขนสง 3) สินแร 4) อปุกรณและเคร่ืองมือแพทย นาฬิกา และเคร่ืองดนตรี  และ5) โลหะสามญั

และผลิตภัณฑ ซึ่งสินคา 5 อนัดับน้ีรวมกันแลวมีสัดสวนการนําเขาสูงถึงรอยละ 83.6 ของการนําเขารวม

ของมณฑล 

 

แหลงนําเขาสําคัญ ไดแก ญี่ปุน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อินเดีย และไตหวัน  
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ตารางสินคานาํเขาสําคัญ 10 อันดับแรกของซื่อชวน 

 
 (หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ลําดับ รายการ ป 2003 ป 2004 

1 เตาปฏิกรปรมาณู เคร่ืองจักร อปุกรณไฟฟา  

และเคร่ืองเลนวีดิโอและออดิโอ  

1,285.06 1,311.35 

2 รถยนต เคร่ืองบิน เรือ และอปุกรณขนสง  306.86 346.32 

3 สินแร  145.05 343.91 

4 เคร่ืองมือและอปุกรณทางการแพทย นาฬิกา และเคร่ือง

ดนตรี  

207.12 207.25 

5 โลหะสามัญและผลิตภัณฑ   111.96 204.38 

6 เคมีภัณฑและผลิตภัณฑ   124.88 201.37 

7 ผัก ผลไม และธัญพืช  69.09 78.28 

8 พลาสติก ยาง และผลิตภัณฑ  27.05 40.11 

9 วัสดุส่ิงทอและผลิตภัณฑ   22.04 32.67 

10 เน้ือเย่ือจากไม เย่ือกระดาษ และผลิตภัณฑ   27.85 30.81 

 

ที่มา: Sichuan Statistical Yearbook 2005 

 
ประเทศคูคาสําคัญ  
 
คูคาสําคัญของซื่อชวน ไดแก ญี่ปุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.1 ของมลูคาการคารวมของซื่อ

ชวน รองลงมา ไดแก สหรัฐอเมริกา (รอยละ 12.5) ฮองกง (รอยละ 9.2) เยอรมนี และอินเดีย โดยมีไทย

เปนคูคาสําคัญอันดับท่ี 18 รองจากประเทศในกลุมอาเซียนอยางสิงคโปร (อันดับ 9) อินโดนีเซีย (อันดับ 

11) มาเลเซีย (อนัดับ 12) และเวียดนาม (อนัดับ 16)   
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ตารางประเทศคูคาสําคัญของซื่อชวน 
 

(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ประเทศ 
ป 2003 ป 2004 

คารวม สงออก นําเขา คารวม สงออก นําเขา 

รวม 5,638.62 3,212.91 2,425.71 6,871.62 3,983.71 2,887.91 

ประเทศคูคาสําคัญ 5 อันดับแรก 

1. ญี่ปุน 767.31 254.30 513.01 900.36 334.99 565.37 

2. สหรัฐอเมริกา 1,103.21 764.76 338.45 860.15 487.01 373.14 

3. ฮองกง 407.02 378.81 28.21 630.72 601.49 29.23 

4. เยอรมนี 298.01 60.77 237.24 480.07 75.26 404.81 

5. อินเดีย 166.66 102.11 64.55 374.67 184.08 190.59 

ประเทศคูคาสําคัญในอาเซียน (ลําดับท่ี) 

สิงคโปร (9) 186.98 150.70 36.28 177.52 146.07 31.45 

อินโดนีเซีย (11) 87.60 68.21 19.39 134.62 125.04 9.58 

มาเลเซีย (12) 120.25 40.71 79.54 128.22 51.79 76.43 

เวียดนาม (16) 69.49 69.17 0.32 100.21 100.15 0.06 

ไทย (18) 115.55 40.99 74.56 93.47 59.21 34.26 

ฟลิปปนส (24) 41.13 30.21 10.92 56.87 45.27 11.60 

 

ที่มา: Sichuan Statistical Yearbook 2005 

 
ขอสังเกต: บทบาทของภาคเอกชน 
 
ภาคเอกชนของซื่อชวนมีบทบาทดานการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้น ในป 2004  มีมูลคาการ

สงออกจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นรอยละ 82.5 คิดเปนรอยละ 24 ของมูลคาการสงออกรวมของซื่อชวน และ

เติบโตขึ้นอีกรอยละ 58.0 ในชวงหกเดือนแรกของป 2005 ท่ีสําคัญคือ มลูคาการสงออกของบริษัทยักษ

ใหญ 30 แหง คิดเปนรอยละ 60.4 ของการสงออกของมณฑล โดยบริษัทท่ีมีมูลคาการสงออกสูงเกิน 100  

ลานเหรียญ สรอ. 5 อันดับแรก ไดแก  1) กลุมฉางหง (Changhong Electrics Co., Ltd.) ผูผลิต

เคร่ืองใชไฟฟา 2) กลุมพานจอืฮวา (Panzhihua Steel Group) ผูผลิตเหล็กกลา 3) กลุม LRC-Phoenix 

Semiconductor Co., Ltd. ผูผลิตเซมิคอนดักเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร และ4) บริษัทการคาของ   
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ซื่อชวน (Sichuan Provincial I&E Corp.) และ5) บริษัทอูเหลียงเย (Wuliangye) ผูผลิตเหลาขาวข้ึนชื่อ

ของซื่อชวน  

 
การคาระหวางซื่อชวน-ไทย 
 
จากขอมูลในตารางขางตน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นๆ พบวา มูลคาการคาซื่อ

ชวน-สิงคโปรมีมากท่ีสุด โดยเฉพาะการสงออกไปสิงคโปรมีมูลคาสูงกวาการนําเขาคอนขางมากอยาง

เห็นไดชัด ท้ังน้ี  สวนใหญซือ่ชวนเปนฝายไดดุลการคาจากประเทศคูคาในอาเซียน (ยกเวนกรณีการคา

กับมาเลเซีย)  

 

ท่ีนาสนใจคือ  ซือ่ชวนมีการนําเขาจากไทยเพิ่มขึ้นมาก  และมีมูลคาสูงกวาแหลงนําเขาอื่นของ

ซื่อชวนในภูมิภาคบางประเทศ เชน ฮองกง สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม อยางไรก็ดี การ

นําเขาจากไทยยังคงมีมูลคานอยกวาท่ีมณฑลซื่อชวนนําเขาจากมาเลเซีย 

 
ตารางการคาระหวางซื่อชวน-ไทย ป 1999-2005 

 
(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ป การคารวม การสงออกมาไทย การนําเขาจาก
ไทย 

ดุลการคา 

1999 24.06 22.21 1.85 ไดดุลไทย 

2000 84.95 82.94 2.01 ไดดุลไทย 

2001 27,97 24.87 3.10 ไดดุลไทย 

2002 56.42 34.26 22.16 ไดดุลไทย 

2003 115.55 40.99 74.56 ขาดดุลไทย 

2004 93.47 59.21 34.26 ไดดุลไทย 

2005 72.59 59.04 13.55 ไดดุลไทย 

 

ที่มา: Sichuan Statistical Yearbook 2005 และ กรมศุลกากรจีน แปลโดยคณะนักวิจัยไอทีดี

เพื่อเสนอกระทรวงพาณิชย, พฤษภาคม 2549. 
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ในป 2005 การคาระหวางซือ่ชวน-ไทย มมีูลคาท้ังส้ิน 72.59 ลานเหรียญ สรอ. ลดลงจากป 

2004 โดยการสงออกมาไทยเพิ่มขึ้นมากอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2001 เปนตนมา และมีมูลคา 59.04 ลาน 

 

เหรียญ สรอ. ในป 2005 สวนการนําเขาจากไทย ไดเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงป 2002-2004 หากแตลดลง

เหลือเพียง 13.55 ลานเหรียญ สรอ. ในป 2005 ในชวงหาปท่ีผานมา สวนใหญซื่อชวนเปนฝายได

ดุลการคาประเทศไทย นอกจากป 2003 ท่ีซื่อชวนไดเปนฝายขาดดุลการคากับไทย  

 
สินคานําเขาสําคัญจากไทย 
 
สินคาท่ีซื่อชวนนําเขาจากไทย สวนใหญเปนวัตถุดิบ/กึ่งวัตถุดิบ เกือบคร่ึงหน่ึงเปนสินคาประเภท

วงจรอิเล็กทรอนิกส  สินคาสําคัญอื่นๆ ไดแก ลวดและเคเบิลหุมฉนวน หลอดเทอรมิโอนิก ขาว เคร่ืองมอื

กล เสนใยมะพราว ยางธรรมชาติ เปนตน 

 
ตารางสินคานาํเขาสําคัญของซื่อชวนจากไทย  ป 2005 

(หนวย: เหรียญ สรอ.) 
ลําดับ พิกัด รายการ ป 2005 สัดสวนตอ 

การคาไทย-จีน (%) 

1 8542 วงจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส  6,949,578 0.05 

2 8544 ลวดและเคเบิลที่หุมฉนวน และตัวนําไฟฟาอื่นๆ ที่หุมฉนวน รวมท้ังเคเบิล

ใยนําแสงที่ทําข้ึนจากกลุมเสนใยที่หุมปลอกแตละเสน  

1,411,058 0.01 

3 8540 หลอดเทอรมิโอนิก หลอดโคลดแคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด (เชน หลอด

สูญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือกาซ หลอดเมอรคิวรีอารกสําหรับกลับ

กระแสไฟฟา หลอดแคโทดเรย หลอดของกลองถายโทรทัศน)  

1,227,600 0.01 

4 1006 ขาว 752,866 0.01 

5 3907 โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอรอื่นๆ และอีพอกไซดเรซิน ในลักษณะข้ันปฐม, โพลิ

คารบอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร และโพลิเอสเทอร-อื่นๆ ใน

ลักษณะข้ันปฐม  

584,800 0.00 

6 8541 ไดโอด ทรานซิสเตอรและกลอุปกรณกึ่งตัวนําที่คลายกัน กลอุปกรณกึง่

ตัวนําแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล  ไดโอดเปลงแสงและผลึกพีเอโซอิ

เล็กทริกที่ประกอบแลว  

499,670 0.00 

7 8461 เคร่ืองมือกล สําหรับไส ข้ึนรูป ทํารอง แตงรู กัดเฟอง เจียระไนเฟองหรือ

ตกแตงเฟอง เล่ือย ตัด และเครื่องมือกลอื่นๆ ที่ทํางานโดยเอาเนื้อโลหะหรือ

เซอรเมตออก  

221,940 0.00 

8 8517 เคร่ืองอุปกรณไฟฟาสําหรับโทรศัพทหรือโทรเลขแบบใชสาย  220,065 0.00 

9 5305 เสนใยมะพราว เสนใยอะบากา (ปานมนิลาหรือมูซาเทกซิไทลิสนี) ปานรามี

และเสนใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ดิบหรือผานกรรมวิธีแลวแตไมไดปน เสนใยที่

214,813 0.00 
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ลําดับ พิกัด รายการ ป 2005 สัดสวนตอ 
การคาไทย-จีน (%) 

ไมไดขนาด เศษใยสางหรือหวีและเศษของเสนใยเหลานี้ (รวมถึงเศษดาย

และกลุมใยที่สางจากเศษวัตถุทําดวยเสนใยดังกลาว) 

 

 
10 8456 เคร่ืองมือกลสําหรับใชงานกับวัตถุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัตถุออกดวย

กรรมวิธีใชลําแสงเลเซอรหรือลําแสงอื่นๆ หรือใชโฟตอนบีม อัลตราโซนิก อี

เล็กโทรดิสชารจ เคมีไฟฟา อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม หรือพลาสมาอารก  

204,320 0.00 

11 4001 ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอรชา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่

คลายกัน ในลักษณะข้ันปฐม เปนแผนบาง หรือเปนแถบ 

193,536 0.00 

12 8532 ตัวเก็บประจุไฟฟา ชนิดคาคงที่ เปลี่ยนคาไดหรือ ปรับต้ังคาได (พรีเซต) 150,923 0.00 

13 8471 เคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติและหนวยตางๆ ของเครื่องดังกลาว 

รวมท้ังเคร่ืองอานขอมูลระบบแมเหล็กหรือแสง เคร่ืองจักรถายทอดขอมูล

ใหเปนรหัสลงบนส่ือบันทึกขอมูลและเคร่ืองจักรสําหรับประมวลขอมูล

ดังกลาว ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น  

141,090 0.00 

14 3918 พลาสติกปูพื้นเปนมวนหรือมีลักษณะเปนแผนกระเบื้อง รวมท้ังพลาสติก

ปดผนังหรือเพดาน 

107,804 0.00 

15 8422 เคร่ืองลางจาน เคร่ืองจักรสําหรับทําใหขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาด

หรือแหง เคร่ืองจักรสําหรับบรรจุ ปด ผนึกหรือปดปายสลากขวดกระปอง 

กลอง ถุงหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เคร่ืองจักรสําหรับหุมปลอกขวด กระปุก 

หลอดและภาชนะบรรจุที่คลายกัน เคร่ืองจักรอื่นๆ ที่ใชในการบรรจุหรือ

หอหุม (รวมถึงเคร่ืองหอหุมแบบฮีตชริงก) รวมท้ังเครื่องจักรสําหรับบรรจุ

เคร่ืองด่ืมอัดลม  

91,850 0.00 

 

ที่มา: กรมศุลกากรจีน แปลโดยคณะนักวิจัยไอทีดีเพื่อเสนอกระทรวงพาณิชย, มิถุนายน 2549. 
 

สินคาสงออกสําคัญไปไทย  
 
สินคาท่ีซื่อชวนสงออกมาไทย สวนใหญเปนกลุมสินคาทุน/อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งมณฑลซื่อชวน

มีความไดเปรียบในการผลิต ไดแก ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา เคมีภัณฑ แมเหล็กไฟฟา เงิน และปุย  

เปนตน 
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ตารางสินคาสงออกสําคัญจากซ่ือชวนไปไทย  ป 2005 
(หนวย: เหรียญ สรอ.) 

ลําดับ พิกัด รายการ ป 2005 สัดสวนตอ 
การคาไทย-จีน (%) 

1 7208 ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มีความกวางต้ังแต 

600 มิลลิเมตรข้ึนไป ไดจากการรีดรอน ไมหุมติด ไมชุบ หรือไมเคลือบ  

9,128,566 0.12  

2 2835 ฟอสฟเนต (ไฮโพฟอสไฟต) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต) และฟอสเฟตรวมทั้ง

โพลิฟอสเฟตจะนิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม  

4,387,094 0.06  

3 7202 สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย)  4,102,746 0.05  

4 2804 ไฮโดรเจน แรรกาซและอโลหะอื่นๆ  3,467,249 0.04  

5 8505 แมเหล็กไฟฟา แมเหล็กถาวรและของที่เจตนาใหเปนแมเหล็กถาวร

หลังจากผานการทําใหเปนแมเหล็ก หัวจับ แคลมป และอุปกรณจับยึดที่

คลายกัน ที่เปนแมเหล็กไฟฟาหรือแมเหล็กถาวร ประกับ คลัตชและเบรก 

ที่เปนแมเหล็กไฟฟา หัวยกที่เปนแมเหล็กไฟฟา  

3,240,306 0.04  

6 3105 ปุยที่ไดจากแรหรือปุยเคมี ที่มีธาตุปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน ปุยอื่นๆ รวมท้ังของในตอนนีท้ี่ทํา

เปนเม็ดหรือลักษณะที่คลายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซ่ึงมีน้ําหนักรวม

ภาชนะไมเกิน 10 กิโลกรัม  

2,533,048 0.03  

7 8544 ลวดและเคเบิลที่หุมฉนวน และตัวนําไฟฟาอื่นๆ ที่หุมฉนวน รวมท้ัง

เคเบิลใยนําแสงที่ทําข้ึนจากกลุมเสนใยที่หุมปลอกแตละเสน  

2,244,862 0.03  

8 7304 หลอดหรือทอ และโพรไฟลกลวง ไรตะเข็บ ทําดวยเหล็ก (นอกจาก

เหล็กหลอ) หรือเหล็กกลา  

1,955,736 0.03  

9 2833 ซัลเฟต อะลัม เพอรออกโซซัลเฟต (เพอรซัลเฟต)  1,884,570 0.02  

 10 3102 ปุยที่ไดจากแรหรือปุยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน  1,519,000 0.02  

 11 2933 สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเทานั้น 1,379,721 0.02  

 12 3206 วัตถุแตงสีอื่นๆ สิ่งปรุงแตงตามที่ระบุไวในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ 

นอกจากของตามประเภทท่ี 32.03 (วัตถุแตงสีที่ไดจากพืชหรือสัตว) 

32.04 (วัตถุแตงสีที่เปนอินทรียสังเคราะห)  หรือ 32.05 (คัลเลอรเลก) 

รวมท้ังผลิตภัณฑอนินทรียชนิดที่ใชเปนลูมิโนฟอร 

1,135,835 0.01  

 13 7106 เงิน (รวมถึงเงินชุบดวยทองคําหรือแพลทินัม) ยงัไมไดข้ึนรูป (อันรอต) 

หรืออยูในลักษณะก่ึงสําเร็จรูปหรือเปนผง  

1,130,347 0.01  

 14 5403 ดายใยยาวเทียม (นอกจากดายเย็บ) ไมไดจัดทําข้ึนเพื่อการขายปลีก 

รวมถึงใยยาวเด่ียวเทียมที่มีขนาดนอยกวา 67 เดซิเทกซ  

998,005 0.01  

 15 8471 เคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติและหนวยตางๆ ของเคร่ืองดังกลาว 

รวมท้ังเคร่ืองอานขอมูลระบบแมเหล็กหรือแสง เคร่ืองจักรถายทอดขอมูล

ใหเปนรหัสลงบนส่ือบันทึกขอมูลและเคร่ืองจักรสําหรับประมวลขอมูล

ดังกลาว ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น  

966,018 0.01  

 
ที่มา: กรมศุลกากรจีน แปลโดยคณะนักวิจัยไอทีดีเพื่อเสนอกระทรวงพาณิชย, มิถุนายน 2549. 
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5.5 อุตสาหกรรมหลัก (Core Industry) ของซื่อชวน 
 

5.5.1  อุตสาหกรรมการผลติ 
 

ซื่อชวนเปนมณฑลท่ีมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในภาคตะวันตกของจีน โดยเปน

อุตสาหกรรมหนักกวารอยละ 60 เชน อุตสาหกรรมถานหิน พลังงาน เหล็กและเหล็กกลา สวน

อุตสาหกรรมเบา เชน อุตสาหกรรมวัสดุส่ิงกอสราง ไมแปรรูป อาหารแปรรูป และไหมแปรรูป  เปนตน 

โดยมีนครเฉิงตูและเมืองเหมียนหยาง (Mianyang) เปนฐานการผลิตสินคาส่ิงทอและอิเล็กทรอนิกส และ

มีเมืองเตอหยาง (Deyang) เมืองพานจอืฮวา (Panzhihua) และเมอืงอีป้น (Yibin) เปนฐานการผลิต

เคร่ืองจักร การถลุงแรเพื่อแยกโลหะ และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ตามลําดับ  

 

สินคาอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของซื่อชวน ไดแก กาซธรรมชาติ ปุยเคมี เกลือ ถานหิน ไฟฟาพลังนํ้า 

เหล็กหลอม เหล็กกลา ปูนซีเมนต ไมทอน กรดกํามะถนั บุหร่ี และโทรทัศนสี โดยสามารถผลิตกาซ

ธรรมชาติและไฟฟาพลังนํ้าไดมากท่ีสุดในจีน 

 
ตารางสัดสวนอุตสาหกรรมหลักของซื่อชวน ป 2004 

 

กลุมอุตสาหกรรมหลัก 
สัดสวนตอผลผลิตรวมทาง

อุตสาหกรรม (%) 

อาหารและเคร่ืองด่ืม สินคาเกษตรแปรรูป 15.6 

การผลิตพลังงานไฟฟาและความรอน 13.1 

การถลุงและอัดโลหะท่ีมีเหล็กผสม 10.1 

วัตถุดิบเคมีและเคมีภัณฑ 7.4 

การผลิตอุปกรณการขนสง 5.3 

สินคาแรท่ีไมใชโลหะ 5.2 

อุปกรณติดตอส่ือสาร คอมพวิเตอร และอุปกรณ

ไฟฟา 

4.3 

ยาและเวชภัณฑ 4.0 
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ที่มา: Sichuan Statistical Yearbook 2005 

  

หากพิจารณาจากขอมูลในตารางขางตนพบวา อุตสาหกรรมหลักของซื่อชวน ไดแก อาหารและ

เคร่ืองด่ืม สินคาเกษตรแปรรูป มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 15.6 รองลงมา ไดแก การผลิตพลังงานไฟฟาและ

ความรอน (รอยละ 13.1) และการถลุงและอัดโลหะท่ีมีเหล็กผสม (รอยละ 10.1) เปนตน 

 

ตัวอยางอุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญ 

 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และสินคาเกษตรแปรรูป  
 
อุตสาหกรรมสินคาเกษตรแปรรูป        เปนอุตสาหกรรมหลักและแหลงรายไดสําคัญของซื่อชวน 

เน่ืองจากมีวัตถดิุบท่ีใชผลิตอาหารแปรรูปไดมากมาย และมกีารสงออกผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป ท่ีสําคัญ 

เชน  

- เน้ือหมูแปรรปู เชน กุนเชียง หมูแผน ไสกรอก เบคอน แฮม  และลูกชิ้น  

 - ผลไมสดและผลไมแปรรูป ท่ีสําคัญคือ ผลไมเมืองหนาว เชน ผลทอ และแอปเปล เปนตน และ

ไวนองุน 

 - อาหารแปรรูปจากแปง เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขาวอบกรอบ  

- นํ้ามันจากพชื เชน เรพซีด โรงงานสกัดนํ้ามันพืชสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็กและเปนของ

รัฐวิสาหกิจ 

 - อาหารสัตว ซื่อชวนมีโรงงานผลิตอาหารสัตวประมาณ 2,000-3,000 แหง แตสวนใหญเปน

โรงงานขนาดเล็ก บริษัทผลิตอาหารสัตวขนาดใหญท่ีมีชือ่เสียงท่ีสุดของซื่อชวน ไดแก กลุมบริษัท New 

Hope สวนกลุมเจียไต (Chia Tai) ของกลุมเครือเจริญโภคภัณฑจากไทยก็เปนผูผลิตอาหารสัตวรายใหญ

รายหน่ึงของซื่อชวนเชนกัน  

 

ดานอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซื่อชวนมีผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมมีชื่อติดอันดับของประเทศ 

6 รายการ ท่ีสําคัญ ไดแก เหลาขาวอูเหลียงเย (Wuliangye) ของกลุมบริษัทอูเหลียงเย ท่ีผลิตขึ้นในเมือง

อี้ปน ซึ่งปจจบุนัสินคาชนิดน้ีกําลังเร่ิมเปนท่ีรูจักในตลาดตางประเทศมากข้ึน ปจจบุันมีบริษัทตางชาติชั้น

นําเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในซื่อชวนเพิ่มมากขึ้น เชน กลุม Coca-Cola และ 

Pepsi-Cola และบริษัทเพรสซิเดนท ซึ่งเปนบริษัทผลิตอาหารแปรรูปรายใหญของไตหวัน ซึ่งไดเขามา

ลงทุนต้ัง บริษัท Chengdu President Food Co., Ltd. และกลายมาเปนผูผลิตอาหารสําเร็จรูปรายใหญ

ท่ีสุดในภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน  
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อุตสาหกรรมไฟฟา 
 
ซื่อชวนมีศักยภาพในการผลิตไฟฟาพลังนํ้ามากท่ีสุดในจีน ถงึ 110 ลานกิโลวัตต หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 22.2 ของพลังงานนํ้าท่ัวประเทศ เน่ืองจากมีเข่ือนกักเก็บนํ้าสํารองในปริมาณ 150 ลาน

กิโลวัตต ซึ่งมากเปนอันดับ 2 ของจีน รองจากทิเบต มีปริมาณนํ้าจากแมนํ้า 313 ลานลูกบาศกเมตร และ

เขตลุมนํ้าซื่อชวนครอบคลุมพืน้ท่ีถึง 3 แสนตารางกิโลเมตร  โครงการผลิตไฟฟาพลังนํ้าท่ีสําคัญของซือ่

ชวน ไดแก โครงการผลิตไฟฟาพลังนํ้าเออรถาน (Ertan Hydroelectric Project) สามารถผลิตไฟฟาได

กวา 3 ลานกิโลวัตต เปนตน ดวยเหตุน้ี ซื่อชวนจึงเปนฐานการผลิตไฟฟาใน “โครงการขนสงพลังงาน

ไฟฟาจากภาคตะวันตกสูภาคตะวันออก” เพือ่ลดปญหาการขาดแคลนพลังงานของจีนดวย 

 
อุตสาหกรรมวัตถุดิบเคมีและเคมีภัณฑ  
 
ซื่อชวนเปนแหลงผลิตกาซธรรมชาติมากเปนอันดับ 1 ของจนี คิดเปนรอยละ 45 ของผลผลิตกาซ

ธรรมชาติรวมท่ัวประเทศ โดยกวาคร่ึงหน่ึงของผลผลิตเปนการนํามาใชในอุตสาหกรรมเคมีของซื่อชวน 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตปุยเคมี ซึ่งในปจจบุันซื่อชวนสามารถผลิตไดมากเปนอันดับ 2 ของ

ประเทศ ในการขนสงกาซธรรมชาติ ซื่อชวนมีเครือขายทอสงกาซธรรมชาติระยะทางท้ังส้ินกวา 6,000 

กิโลเมตรและปริมาณการขนสง 7.3 ลานลิตรตอป  

 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑทีใ่ชเทคโนโลยีข้ันสูง 
 
ซื่อชวนเปนฐานทางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง และเปนฐานทางดาน

คนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีสําคัญ โดยเฉพาะดานเคมีโมเลกุล เทคโนโลยีนิวเคลียร เทคโนโลยีการบิน

และอวกาศ ยา การตัดตอทางพันธุกรรม และระบบการส่ือสารดวยใยแกวนําแสง และมีศูนยพัฒนา

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร “The West Software Park” เปน 1 ใน 4 ศูนยซอฟตแวรคอมพวิเตอรท่ีสําคัญ

ของจีน เนนการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตสําหรับอุตสาหกรรมสําคัญและการพัฒนาบริษัทซอฟตแวร

ขนาดกลางและขนาดเล็กในซื่อชวน  

 

ดวยศักยภาพในการพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีและการดําเนินนโยบายสงเสริมการ

ลงทุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงน้ี ทําใหมีบริษัทตางชาติขนาดใหญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาลงทุนและจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาของตนข้ึนเปนจํานวนมาก เชน Microsoft, Cisco,  

 



ดร.อักษรศรี  พานิชสาสน และคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

5-38

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร 
กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD  Bangkok 10200 

 

 

Intel, IBM และ Motorola โดยมีการลงทุนของบริษัท Intel ท่ีเขามาจัดต้ังโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอรใน

นครเฉิงตู เปนโครงการลงทุนท่ีใหญท่ีสุด  

 
อุตสาหกรรมยาจีน 
 
เน่ืองจากปจจัยเอื้อทางดานวัตถุดิบซึ่งเปนแหลงปลูกพืชสมุนไพรตางๆ เกือบ 5,000 ชนิด ทําให

ซื่อชวนมีขอไดเปรียบดานการผลิตอุตสาหกรรมยาจีนเปนอยางมาก ประกอบกับยังเปนท่ีต้ังของ

ศูนยกลางการวิจัยและพฒันายาจีนแผนโบราณท่ีสําคัญของประเทศ เชน มหาวิทยาลัยแพทยแผนจีน

นครเฉิงตู (Chengdu University of Chinese Medicine) ซึ่งเปน 1 ใน 4 สถาบันวิจัยและพัฒนายาจนี

แผนโบราณท่ีเกาแกของจีน ปจจบุัน นครเฉิงตูเพียงแหงเดียวมีโครงการวิจัยดานยาจีนกวา 3,000 แหง 

และดวยศักยภาพดังกลาวน้ีทําใหกระทรวงวิทยาศาตรและเทคโนโลยีไดจัดต้ังฐานอุตสาหกรรมวิทยา

ศาตรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสําหรับการวิจยัและผลิตยาจีนแผนโบราณ (Modernized Science and 

Technology Industry Base for Traditional Chinese Medicine) ขึ้นท่ีนครเฉิงตูเปนแหงแรกของจีน

ดวย  

 

ปจจบุัน การศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาจีนของสถาบันดังกลาวน้ีไดกาวหนาไปไกล

มาก บริษัทเภสัชกรรมของเอกชนจีนหลายแหง เชน บริษัท Tai Ji และบริษัท Di’ao ไดมีการนําผลจาก

การคนควาวิจยัเหลาน้ีไปใชประโยชนเชิงพาณิชยโดยการผลิตเปนยาและเวชภัณฑวางจําหนายท่ัว

ประเทศ ผลิตภัณฑยาจีนจึงมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญและปจจบุนักําลังไดรับความนิยมในตลาด

ตางประเทศมากข้ึนดวย เชน บริษัท New World Group ซึง่เปนบริษัทยาจีนจากฮองกง ไดเขามาลงทุน

ต้ังศูนยพัฒนาวิจัยและผลิตยาจีนในนิคมพฒันาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีใหมขั้นสูงหลงเฉวียน 

(Longquan New and Hi-Technology Zone) ในนครเฉิงตูและไดทําขอตกลงกับ บริษทั Di’ao ซึ่งเปน

บริษัทยาทองถิน่ของนครเฉิงตูเพื่อนําผลิตภัณฑของ Di’ao ไปทําตลาดในตางประเทศ เปนตน 
 

5.5.2. อุตสาหกรรมการเกษตร 
 

ซื่อชวนเปนฐานการผลิตทางเกษตรกรรมและปศุสัตวมากเปนอันดับ 4 ของจีน เน่ืองจากมี

ภูมิอากาศท่ีเหมาะสม มพีืน้ดินและทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ซือ่ชวนมีพืน้ท่ีท่ีเหมาะแกการ

เพาะปลูกเกือบ 5 ลานเฮกตาร จึงเปนแหลงผลิตธัญพืช เชน ขาว และขาวสาลี มากเปนอนัดับ 2 ของจีน 
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ผลิตผลไมไดหลายชนิด ท่ีสําคัญ เชน สม มะนาว กวีี ลูกพชี องุน เรพซีด ออย และมันเทศ นอกจากน้ี ยงั

สามารถผลิตเน้ือสุกรไดมากเปนอันดับ 1 และผลิตนํ้าผ้ึงไดมากเปนอันดับ 2 ของจีนดวย  
 

 

5.5.3 อุตสาหกรรมบริการ: ดานการทองเที่ยว 
 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของซื่อชวนอยางมาก 

เน่ืองจากเปนแหลงรายไดหลักอยางหน่ึงของซื่อชวน โดยถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีสําคัญแหงหน่ึง

ของจีน มีแหลงทองเที่ยวท่ีสวยงาม มีสัตวหายากอยางหมีแพนดา มมีรดกทางประวัติศาสตร และมี

สถานท่ีทองเที่ยวระดับมรดกโลกจากองคการยูเนสโกถึง 4 แหง เชน แหลงทองเที่ยวธรรมชาติจิว่จายโกว 

เปนตน  
 
นักทองเที่ยวตางชาต ิ ในป 2004 ซือ่ชวนมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศราว 9.66 แสนคน 

มากเปนอันดับท่ี 11 ของจีน เปนนักทองเที่ยวไทย 54,800 คน มีรายรับจากการทองเที่ยวประมาณ 289 

ลานเหรียญ สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 93.1 คิดเปนรอยละ 8 ของ GDP คาดวาสัดสวนอุตสาหกรรมทองเที่ยว

ตอ GDP จะเพิม่เปนรอยละ 15 ภายในป 2010 

 
ตารางขอมูลดานการทองเที่ยวของซื่อชวน ป 2004 

 

จํานวนนักทองเท่ียว
ระหวางประเทศ (คน) 

ชาวตางชาติ (คน) 
(ไมรวมฮองกง  
มาเกา และ
ไตหวัน)   

รายไดจาก 
การทองเที่ยว 
(ลานเหรียญ 

สรอ.) 

จํานวนสถานที่
ทองเที่ยวติด

อันดับ 
มรดกโลก 

966,200 
อันดับ 11 ของจีน 

546,800 
อันดับ 15 ของจีน 

288.85 
อันดับ 14 ของจีน 

5 แหง 

 

ที่มา: Sichuan Statistical Yearbook 2005 
 

โรงแรมที่พัก สวนจํานวนของโรงแรมท่ีพัก ซื่อชวนมีโรงแรมสําหรับนักทองเท่ียวรวม 346 แหง  

เปนกิจการของรัฐวิสาหกิจถึง 167 แหง  โรงแรมท่ีลงทุนโดยนักธุรกิจจากฮองกง มาเกา และไตหวันรวม 4 

แหง และลงทุนโดยตางชาติ 10 แหง โดยมโีรงแรมระดับหาดาวรวม  10 แหง และระดับส่ีดาว 43 แหง 

และระดับสามดาว 134 แหง 
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โรงแรมระดับหาดาวในซือ่ชวน ไดแก  

- Jinjiang Hotel นครเฉิงตู 

- Jiazhou Garden Hotel (VIP Building) นครเฉิงตู 

- Sheration Chengdu Lido Hotel นครเฉิงตู 

- Sofitel Wanda Hotel นครเฉิงตู 

- Crown Plaza Holiday Inn นครเฉิงตู 

- Chengdu Haoyuan Hotel นครเฉิงตู 

- Jiuzhaigou International Hotel เมืองจิ่วจายโกว 

- Jiuzhaigou Paradise International Conference Centre Hotel เมืองจิ่วจายโกว 

- Sishen Hotel เมืองกวางอัน 

- Hongzhushan Hotel เมืองเออรเหมยซาน 

 
ตารางจํานวนโรงแรมทองเที่ยวของซื่อชวน ป 2004 

 
รายการ ซื่อชวน 

จํานวนโรงแรมทองเที่ยวรวม (แหง) 346 

- 5 ดาว 10 

- 4 ดาว 43 

- 3 ดาว 134 

จํานวนโรงแรมแบงตามประเภทบริษัทจดทะเบียน 
(แหง)* 

 

- รัฐวิสาหกจิ 167 

- วิสาหกิจชุมชน 27 

- เอกชน 9 

- ลงทุนโดยตางชาติ 10 

- ลงทุนโดยฮองกง มาเกา และไตหวัน 4 

 

ที่มา:  China Statistical Yearbook 2004; Sichuan Statistical Yearbook 2005 
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แหลงทองเทีย่วสําคัญ  ดวยปจจัยเอื้อดานทรัพยากรการทองเที่ยว เชน ทัศนียภาพท่ีงดงาม

และมรดกทางประวัติศาสตรท่ีมีอยูมากมาย ทําใหซื่อชวนกลายเปนศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญแหง

หน่ึงของจีน โดยมีสถานท่ีทองเที่ยวท่ีไดรับยกยองใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก 4 แหง ไดแก 

 

- แหลงทองเที่ยวธรรมชาติจิ่วจายโกว เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ป 1992 

- อุทยานธรรมชาติแหงชาติหวงหลง (Huanglong) เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ป 1992 

- เขาเออรเหมยซาน (Ermei Mountain) หรือตท่ีคนไทยเรียกวา “เขางอไบ” เปนท่ีต้ังพระพุทธรูป

องคใหญเลอซาน (Leshan Buddha) ท่ีมีชือ่เสียง เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ป 1996 

- เข่ือนชลประทานตูเจียงเยี่ยน (Dujiangyan) เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม ป 2000 

- เขตอนุรักษพันธุหมี่แพนดายักษ เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ป 2006 

 

นอกจากน้ี ยังมีสถานท่ีทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ถึง 9 แหง ซึ่งมากท่ีสุดในจนี และยังมี

อุทยานปาไมแหงชาติ 11 แหง ปาสงวน 40 แหง และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับมณฑลอีก 44 

แหง  

 

นโยบายพฒันาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ดวยศักยภาพของอตุสาหกรรมทองเที่ยวและเพื่อเปนการ

สงเสริมอุตสาหกรรมดังกลาวตามแผนพัฒนาแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (2001-2005) ท่ีผานมา รัฐบาลซื่อชวน

ไดมีการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลและคําปรึกษาแกนักทองเที่ยว (Tourist Information and Advisory 

Services Centre) ขึ้นท่ีนครเฉิงตูเมื่อป 2001 และมีการโอนกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 

ทางธรรมชาติ 10 แหง เชน แหลงทองเที่ยวธรรมชาติจิว่จายโกวและหวงหลง ใหแกภาคเอกชนเพื่อเปน

การกระตุนและจัดหาแหลงเงินทุน รวมท้ังปรับปรุงการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเพื่อพฒันาผล

ประกอบการของอุตสาหกรรมดวย 
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5.6 บทวิเคราะหศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
 

5.6.1 จุดแข็ง 
 

- มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เพราะแมวาจะมีขอดอยในการเปนมณฑลตอนใน ไมมีทางออก

ทะเล แตซื่อชวนก็สามารถพฒันาเศรษฐกิจ จนม ีGDP ใหญเปนอันดับ 9 ของประเทศ และใหญ

ท่ีสุดในภูมิภาคจีนตอนใน 

- มีความโดดเดนทางดานทรัพยากรมนุษยท่ีมคุีณภาพทางดานการศึกษาและคนควาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร มนัีกวิทยาศาสตรและนักวิจัยกวา 1 แสนคน จึงเปนปจจัยสําคัญทําใหบริษทัขาม

ชาติดาน IT ชื่อดังหลายแหงเลือกเขามาลงทุนในซื่อชวน เชน กลุม Intel  

- ดานการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซื่อชวนจึงมีบทบาทนําในภูมิภาคจีนตะวันตกในการ

ดึงดูดการลงทุนตางชาติ สามารถดึงดูดบริษัทตางชาติจํานวนมากใหมาลงทุนและกอต้ังศูนย

การวิจัยและพฒันาในมณฑล 

- มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณและทรัพยากรทองเที่ยวอันหลากหลาย เอื้อให

มณฑลซื่อชวนมีฐานเศรษฐกิจท่ีกวาง ท้ังในภาคการเกษตร การปาไม เหมอืงแร และ

อุตสาหกรรม 

- ดานปจจัยดานการบริโภค ซือ่ชวนนับเปนมณฑลท่ีมีตลาดขนาดใหญของตนเอง และเปนตลาด

ผูบริโภคใหญท่ีสุดของจีนตะวันตก  เน่ืองดวยจํานวนประชากร 80 กวาลานคน (อันดับ 4 ของ

จีน) และมียอดขายปลีกสินคาอุปโภคสูงอันดับ 7 ของจีน และมีศูนยกลางผูบริโภคท่ีมีขนาด

ใหญสุดอยูท่ีนครเฉิงตู      คิดสัดสวนกวารอยละ 36 ของปริมาณการบริโภครวมของท้ังมณฑล  

นอกจากน้ี เฉิงตูมีประชากรเกือบ 11 ลานคน และสัดสวน 1 ใน 3 ของจํานวนประชากรอาศัยอยู

ในเขตเมือง รายไดเฉล่ียของเฉิงตูประมาณ 19,627 หยวน นับเปนตลาดขนาดใหญท่ีมีกําลังซื้อ 

  

5.6.2 จุดออน 
 

-  ดวยขนาดพื้นท่ีท่ีกวางใหญ (อนัดับ 5 ในจีน) ทําใหประชากรสวนใหญยังคงอาศัยอยูในภาค 

 ชนบท และมฐีานะยากจน  รวมท้ังยังคงมีชองวางระหวางคนจนกับคนรวย 

- ความเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของมณฑลซื่อชวนขาดความหลากหลาย เน่ืองจากมีการ 

พึ่งพาอุตสาหกรรมหลักๆ ไมกีป่ระเภทเทาน้ัน เชน การปศุสัตว และอาหารแปรรูป แมวาจะม ี

การเติบโตในอตุสาหกรรมอิเลคทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟาอยูบาง  
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- ภาคการคาระหวางประเทศยังอยูในระดับท่ีตํ่ากวาศักยภาพท่ีมี  เน่ืองดวยขอจํากัดของท่ีต้ังเชิง

ภูมิศาสตรท่ีหางไกลทะเล ทําใหมีตนทุนคาขนสงท่ีสูง และใชระยะเวลาในการขนสงนาน จึงเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาภาคการคาระหวางประเทศ  
 


