พืน้ ที่ศักยภาพของมณฑลส่ านซี
(ขนาดเศรษฐกิจอันดับ 3 ของภูมิภาคตะวันตก)
มณฑลส่านซีมี นครซีอานเป็ นเมืองศูนย์กลางที่สาคัญที่สดุ และถือเป็ นเมืองที่มีความสาคัญในภูมิภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือ มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรแร่ธาตุ ซึง่ มีมลู ค่ากว่า 41
ล้ านล้ านหยวน จัดเป็ นอันดับต้ นๆของประเทศ มีถ่านหินที่สารวจพบแล้ ว น ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ และเหมืองแร่
ถ่านหินคุณภาพดีเพราะมีปริ มาณความร้ อนสูง ทาให้ มณฑลส่านซีกลายเป็ นเขตรองรับทรัพยากรที่สาคัญของ
ประเทศ รวมไปถึงการเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาและกระจายความเจริญไปยังพื ้นที่อื่นๆของจีนตะวันตกเฉียง
เหนือ


นครซีอาน (Xi’an City, 西安市) เป็ นเมืองเอกที่มีศกั ยภาพทางด้ านอุตสาหกรรมไฮเทค อาทิ การผลิต
อากาศยาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สาคัญคือ สุสานทหารจิ๋นซี
นอกจากนี ้ยังมีศกั ยภาพในด้ านบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจานวนมาก



เมืองยวีหลิน (Yulin City, 榆林市) เป็ นเมืองที่มีศกั ยภาพทางด้ านอุตสาหกรรมเบาอาทิ เครื่ องหนัง สิ่ง
ทอ พรม อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ด้ านเกษตรกรรมสมัยใหม่ อาทิ อินท
ผาลัม และ มันฝรั่ง ฯลฯ







เมืองเหยียนอาน (Yan’an City, 延安市) เป็ นพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพทางด้ านพลังงาน โดยเฉพาะน ้ามันดิบ
และถ่านหิน ด้ านเกษตรกรรมสมัยใหม่ อาทิ แอปเปิ ล ถัว่ และการปศุสตั ว์ ฯลฯ
เมืองเสียนหยาง (Xianyang City, 咸阳市) เป็ นอีกหนึง่ พื ้นที่ศนู ย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคม
ทังทางบกและทางอากาศของส่
้
านซี และเป็ นแหล่งที่ตงของอุ
ั้
ตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สิ่งทอ และวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ และการผลิตน ้าผลไม้ เข้ มข้ น
เมืองเป่ าจี (Baoji City, 宝鸡市) เป็ นเมืองที่มีศกั ยภาพทางด้ านอุตสหกรรมการผลิตวัสดุอปุ กรณ์ใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเลียม อุตสาหกรรมวัสดุไททาเนียม และศักยภาพในการมีเส้ นทางรถไฟที่เชื่อมต่อ
ระหว่างจีน เอเชียกลางและ ยุโรป และได้ รับการผลักดันทางด้ านโลจิสติกส์จากรัฐบาล

นโยบายส่ งเสริมการลงทุน
รัฐบาลส่านซีให้ ความสาคัญในด้ านการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศและการพัฒนาพื ้นที่
ศักยภาพในมณฑลโดยได้ รับอานิสงส์จากแผนการพัฒนาจีนตะวันตก ทาให้ ได้ รับการสนับสนุนทังในด้
้ าน
งบประมาณและบุคลากร โดยเป้าหมายการดาเนินงานในช่วงที่ผา่ นมา มีดงั นี ้
 เร่งพัฒนาการก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานโดยเฉพาะในเขตพื ้นที่ที่ได้ รับการส่งเสริมทางด้ าน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 การเป็ นฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Outsourcing) ที่สาคัญของจีนตะวันตกเฉียงเหนือ เช่น
ความพยายามในการเป็ นเจ้ าภาพงาน “China Software and sourcing Summit” ครัง้ ที่ 7
 อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง อาทิ การผลิตบรรทุกหนักเพื่อการส่งออก การผลิตชิ ้นส่วน
เครื่ องบิน พลังงาน
 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เช่น Next Generation Network,Internet of things,three networks
convergence,จอภาพแสดงผลจอแบน, วงจรไฟฟ้ารวมสมรรถนะสูง ซอฟท์แวร์ ระดับสูง เป็ นต้ น
การผลิตอุปกรณ์เครื่ องใช้ ระดับสูง เช่น เครื่ องมือการแพทย์ อุปกรณ์การบิน วัสดุเหล็กด้ วยกรรมวิธีการ
ผลิตเทคโนโลยีระดับสูง เป็ นต้ น
การผลิตวัสดุใหม่ เช่น วัสดุอิเล็กทรอนิกส์สมรรถนะสูง วัสดุประเภทเยื่อ (membrane) วัสดุไฟเบอร์
(คาร์ บอนไฟเบอร์ อารามิดไฟเบอร์ )
 พลังงานใหม่ เช่น พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์ และรถยนต์พลังงานใหม่ เป็ นต้ น
 อุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ
 อุตสาหกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้ อม
โดยใน ปี 2014 มีการตังเป
้ ้ าหมายอัตราการเติบโตของ GDP มากกว่า 11% และมีโครงการสร้ าง
สวนเกษตรสมัยใหม่และเพิ่มความสามารถในการผลิตผลผลิต สนับสนุน 10 บริ ษัทชันน
้ า 100 เขตสหกรณ์และ
สวนสาธิตการเกษตร 1,000 แห่ง ผลิตผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร 10,000 ราย เสริมสร้ างกรรมสิทธิ์การโอนใช้
ที่ดนิ และการจัดการซื ้อขายของเกษตรกรให้ เป็ นไปอย่างยุตธิ รรม

อุตสาหกรรมหลักบนพืน้ ที่ศักยภาพของมณฑลส่ านซี

จัดทาโดย....
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน
สถานะ 11 กุมภาพันธ์ 2557

