พืน้ ที่ศักยภาพของมณฑลเสฉวน
ปั จจุบนั รัฐบาลมณฑลเสฉวน มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา ยกระดับความเจริ ญเติบโตในพื ้นที่พร้ อมกัน
ทุกๆ ด้ าน โดยเฉพาะด้ านเศรษฐกิจ โดยพยายามดึงดูดการลงทุนจากทังในและต่
้
างประเทศ เร่ งส่งเสริมเขต
นิคมอุตสาหกรรมในเมืองที่มีศกั ยภาพหลายแห่ง ซึง่ ประกอบด้ วยอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรม
การผลิตอุปกรณ์ ปิ โตรเลียม ก๊ าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ไอทีการบิน และรถยนต์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
มณฑลเสฉวนมีเขตอุตสาหกรรมกว่า 022 แห่ง โดย 8 แห่งเป็ นอุตสาหกรรมระดับชาติ
นอกจากนี ้ รัฐบาลมณฑลเสฉวนยังได้ วางพื ้นฐานการพัฒนา ด้ วยการกาหนดเขตเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ เพื่อการผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของมณฑลฯ ตลอดจน กระจายความเจริ ญไปสู่
ทุกภูมิภาคและท้ องถิ่น โดยเขตเศรษฐกิจที่สาคัญ มีดงั นี ้
เขตเศรษฐกิจระดับชาติของมณฑลเสฉวน
เขตเศรษฐกิจระดับชาติของมณฑลเสฉวน แบ่งออกเป็ น 5 เขตตามลักษณะภูมิภาค โดยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจไว้ ดังนี ้
1 เขตเศรษฐกิจเฉิงตู ประกอบด้ วยนครเฉิงตู (成都市-Chengdu City) เมืองเต๋อหยาง (德阳市-Deyang
City) เมืองเหมียนหยาง (绵阳市- Mianyang City) เมืองเหมยซาน (眉山市- Meishan City) และเมืองจือห
ยาง (资阳市- Ziyang City) ภาครัฐเร่งผลักดันและเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนา เพื่อยกระดับเขต
เศรษฐกิจเฉิงตูให้ กลายเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญในจีนตะวันตก เป็ นศูนย์ กลางการคมนาคมขนส่ ง
และการสื่อสาร เป็ นฐานของอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยและฐานของนวัตกรรมใหม่ ด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจน ฐานของการแปรรูปสินค้ าเกษตรกรรม
2 เขตเศรษฐกิจเสฉวนตอนใต้ ประกอบด้ วยเมืองอี๋ปิน ( 宜宾市- Yibin City) เมืองจื ้อก้ ง (自贡市Zigong City) เมืองเน้ ยเจียง (内江市- Neijiang City) และเมืองเล่อซาน (乐山市-Leshan City) โดยรัฐบาล
มณฑลฯ เร่งสร้ างและพัฒนาให้ เขตนี ้กลายเป็ นเขตเศรษฐกิจคลื่นลูกใหม่ ที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ว
และน่าจับตามองมากที่สดุ ในมณฑลเสฉวน และอาศัย “เส้ นทางขนส่ งทางนา้ ” เป็ นตัวกลางขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ เน้ นพัฒนาและปรับปรุงระบบการขนถ่ายระบายสินค้ าของท่าเรื อหลูโจว ท่าเรื ออี๋ปิน ให้ มีความ
ทันสมัยและมีความสามารถในการขนส่งและรองรับสินค้ าในปริมาณที่มากขึ ้น

2.3 เขตเศรษฐกิจเสฉวนตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้ วยเมืองหนานชง (南充市-Nanchong City)
เมืองสุ้ยหนิง (遂宁市- Suining City) เมืองต๋าโจว (达州市- Dazhou City) เมืองกว่างอัน (广安市- Guang
an City) เมืองปาจง (巴中市- Bazhong City) และเมืองกว่างหยวน (广元市-Guangyuan City) ภาครัฐ
วางเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ เป็ น “ฐานการผลิตพลังงาน” สารเคมี และฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรที่
สาคัญในจีนตะวันตก อีกทังเร่
้ งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊ าซธรรมชาติ น ้ามันและปรับปรุงการใช้ ทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุด
2.4 เขตเศรษฐกิจเสฉวนตะวันตก ประกอบด้ วยเมืองพานจือฮวา (攀枝花市- Panzihua City) เมืองหย่า
อัน (雅安市- Ya an City) และเขตปกครองตนเองเหลียงซาน (凉山彝族自治州- Liangshan Yi
Autonomous Prefecture) รัฐบาลส่งเสริมและวางแแผนจัดการทรัพยากรท้ องถิ่นอย่างชาญฉลาดและใช้
สอยให้ เกิดผลลัพธ์สงู สุด โดยเฉพาะแร่ ธาตุวาเนเดียมและไทเทเนียม ในขณะเดียวกัน เร่งคิดค้ นนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็ น “ฐานอุตสาหกรรมแร่ ธาตุ
วาเนเดียมและไทเทเนียม” ที่สาคัญในจีน ตลอดจน พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม ให้ กลายเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ ้น
2.5 เขตเศรษฐกิจเสฉวนตะวันตกเฉียงเหนือ ประกอบด้ วยเขตปกครองตนเองกันจือ (甘孜藏族自治州Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture) และเขตปกครองตนเองอาป้า (阿坝藏族羌族自治州 - Aba
Tibetan Qiang Autonomous Prefecture) ภาครัฐรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
พร้ อมกับพัฒนาให้ เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ อีกทัง้ ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ภายใต้ ระบบการ
จัดการที่ได้ มาตรฐานและทันสมัย ปรับปรุงการเกษตรและการเลี ้ยงสัตว์แบบดังเดิ
้ ม ตลอดจน ส่งเสริมภาค
การบริการสาธารณะให้ มากขึ ้น เพื่อยกระดับชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนในท้ องถิ่น

อุตสาหกรรมหลักบนพืน้ ที่ศักยภาพของมณฑลเสฉวน

จัดทาโดย....
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